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تمهيد

ص ِّم َم
يشرح هذا التقرير تقييماً لالتجاهات الديموغرافية واالقتصادية المتوقّعة في العالم
العربي حتى عام ُ .2020
ّ
هذا التقرير من أجل تزويد المحللين في القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة ([)U.S. Air Force [USAF
ٍ
بمنصة
ووزارة الدفاع
الدفاعي والسياسات األمريكية .حاولنا التركيز
معلومات أكثر استنارةً تكون أرضيةً للتخطيط
ّ
ّ
على االتجاهات التي من المرجح أن تستمر ،وتقييم الكيفية التي ُيتََوقَّع أن تؤثّر فيها هذه االتجاهات على المصالح
بغض النظر عن الطريقة التي ستُحسم فيها الحرب في العراق أو الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
األمريكيةّ ،
مقر قيادة القوى الجوية التابعة
لقد رعى هذا البحث مدير الخطط العملياتية واألمور المشتََركة ( ،)AF/A5Xفي ّ
األساسي ضمن برنامج االستراتيجية والعقيدة التابع لمشروع  RANDللقوى الجوية
وتم تنفيذ العمل
للواليات المتحدةّ ،
ّ
منفَّ ٍ
ٍ
المالي  ،2004عنوانها“ :وضعية
ذة خالل العام
( ، )RAND Project AIR FORCEبوصفه جزءاً من
دراسة َ
ّ
القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة في الشرق األوسط الكبير” (USAF Posture in the Greater Middle
ٍ
موس ٍع لتناسب عام .2009
تمت مراجعتها وتحديثها
بشكل ّ
 .)Eastلقد ّ
المنشورات المتعلقة بهذا األمر ،الصادرة عن مشروع  RANDللقوى الجوية التابعة للواليات المتحدة تشمل
ما يلي:
•

•

•
•
•

“باكستان :هل تستطيع الواليات المتحدة أن تو ّفر األمان لدول ٍة غير آمنة؟” (Pakistan: Can the United
? ،)States Secure an Insecure Stateس .كريستين فير ( ،)C. Christine Fairكيث كرين (Keith
 ،)Craneكريستوفر س .شي ّفيس ( ،)Christopher S. Chivvisسمير بوري ( ،)Samir Puriومايكل
سبيرتاس (]MG-910-AF, 2010[ )Michael Spirtas
“التأثير العراقي :الشرق األوسط بعد حرب العراق” (The Iraq Effect: The Middle East After the Iraq
ّ
داسا كاي ( ،)Dalia Dassa Kayeجيسيكا واتكنز
داليا
،)Frederic
(Wehrey
ِهري
و
فريديريك
،)War
ّ
( ،)Jessica Watkinsجيفري مارتيني ( ،)Jeffrey Martiniوروبرت أَ .غ ّفي ()Robert A. Guffey
[]MG-892-AF, 2010
“شراك ٌة مرتبكة :العالقات األمريكية-التركية في عه ٍد من التغيير الجيو-سياسي العالمي ” (�Troubled Part
ّ
ّ
 ،)nership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Changeف .ستيفن الرابي
(]MG-899-AF, 2009[ )F. Stephen Larrabee
“اإلسالم الراديكالي في شرق أفريقيا” ( ،)Radical Islam in East Africaإينجل راباسا ()Angel Rabasa
ّ
[]MG-782-AF, 2009
“العالقات األمنية المستقبلية بين الواليات المتحدة ٍّ
وكل من العراق وأفغانستان :األدوار التي تلعبها القوى
الجوية التابعة للواليات المتحدة” (Future U.S. Security Relationships with Iraq and Afghanistan:
 ،)U.S. Air Force Rolesديفيد إي .ثيلر ( ،)David E. Thalerثيودور و .كارازيك (Theodore W.
داسا كاي ( ،)Dalia Dassa Kayeجنيفر د .ب .موروني (�Jennifer D. P. Mo
 ،)Karasikkداليا ّ
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 ،)roneyفريديريك وِهري (ُ ،)Frederic Wehreyع َبيد يونُسي ( ،)Obaid Younossiفرحانة علي
( ،)Farhana Aliوروبرت َغ ّفي (.]MG-681-AF, 2008[ )Robert Guffey
مشروع  RANDللقوى الجوية ()RAND Project AIR FORCE

ٍ
ٍ
ٍ
بتمويل
وتطوير يعمل
بحوث
قسم تابعٌ لمؤسسة  ،RANDوهو مركز
ّ
إن مشروع  RANDللقوى الجوية ( )PAFهو ٌ
الجوية
القوى
لمصلحة
والتحليالت
الدراسات
ذ
ف
وين
فدرالي،
يزود هذا المشروع القوى
المتحدة.
للواليات
التابعة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ودعم
وتوظيف
تطوير
على
ر
ث
تؤ
التي
البديلة
للسياسات
ة
ل
مستق
بتحليالت
الجوية
وجهوزيتها
ي
الجو
الفضاء
قوات
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
يتم تنفيذ األبحاث ضمن أربعة برامج :تحديث وتوظيف القوة( (�Force Modernization and Employ
للقتالّ .
)mentt؛ القوة العاملة والكادر والتدريب ()Manpower, Personnel, and Training؛ إدارة الموارد (�Re
)source Management؛ واالستراتيجية والعقيدة (.)Strategy and Doctrine
اإللكتروني:
للمزيد من المعلومات عن مشروع  RANDللقوى الجوية ،يمكنكم زيارة موقعنا
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http://www.rand.org/paf
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التقني هو مساعدة محللي القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة ([)U.S. Air Force [USAF
إن هدف هذا التقرير
ّ
ّ
العربي حتى عام  ،2020وهي
ووزارة الدفاع على تقييم التحديات الديموغرافية واالقتصادية المتوقعة في العالم
ّ
أساسي بالنسبة لسياسات الواليات المتحدة األمنية والخارجية .يوفّر التقرير منصة معلوماتٍ
ٍ
باهتمام
منطقةٌ تحظى
ٍّ
ّ
أكثر استنارةً تُبنى عليها خطط وسياسات الواليات المتحدة المتعلقة بالدفاع .يشير التقرير إلى الصراعات في المنطقة
ولكنه ير ّكز على االتجاهات ذات المدى األبعد ،التي تشمل المنطقة بأسرها ،والتي ُيتََوقّع أن تؤثّر على المصالح
بغض النظر عما تنتهي إليه األحداث في العراق ،أو بين إسرائيل وفلسطين.
األمريكية،
ّ

ضغط البشر
النمو بعد منطقة جنوب الصحراء
من حيث السكان ،ما زال العالم
العربي يشغل المرتبة الثانية العالمية في سرعة ّ
ّ
ٍ
خصوبة أعلى من مثيالتها في البلدان
أن العوامل الثقافية ساهمت في إيجاد معدالت
األفريقية .لكن ،بالرغم من ّ
ٍ
بشكل ٍّ
النمو
ذات المعايير المعيشية المشابهة ،فقد انحدرت معدالت
حاد في كل مكان ،ما عدا الضفة
السكاني
ّ
ّ
تعرض المنطقة لنفس الضغوط التي تدفع
النمو
الغربية ّ
السكاني بالتراجع مع ّ
وغزة .من المتوقع أن تستمر معدالت ّ
ّ
نمو
سكاني أبطأ في شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية.
بالخصوبة إلى االنخفاض ،والتي أسفرت عن ٍّ
ٍّ
فإن أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل في
بسبب الزيادات السكانية الكبيرة في الثمانينات والتسعيناتّ ،
ٍ
العقدين
هذه البلدان كان يتصاعد بسرعة ،وسيستمر بالصعود خالل
صعوبات تُضاف إلى تلك
القادمين ،مما يخلق
َ
َ
التي يواجهها الشباب حالياً في العثور على وظائف.
التنوع
الديني في العالم
إن انحسار
بسبب التغييرات في معدالت الوالدة والهجرةّ ،
العربي إلى تراجعّ .
فإن ّ
ّ
ّ
ٍ
إن
المجموعات الدينية غير المسلمة يقلل من عدد المواطنين مما يقلل من المحاججة والمطالبة بدولة علمانيةّ .
ٍ
بمشاركة أكبر لإلناث في التعليم والقوة العاملة ،ومن خالل األفالم والتلفزيون ،أصبح
التأثيرات العلمانية المتمثّلة
التنوع
الديني.
تأثير ّ
لها ٌ
أشد على هذه المجتمعات من تأثير ّ
ّ

االقتصادي لألغنياء بالطاقة
األداء
ّ
تضخه المنطقة العربية ،السيما الخليج
خالل المستقبل المنظور ،سيستمر العالم في االعتماد على النفط الذي
ّ
العالمي في عام  .2020حتى لو أصبحت معدالت النضوب
الفارسي .ستبقى هذه المنطقة مسؤولةً عن ثلث اإلنتاج
ّ
ّ
الخليج
في
اإلنتاج
تكاليف
تضاعفت
ولو
السابق،
في
عه
ق
تو
تم
مما
أعلى
الفارسي مرتَين أو ثالثاً عن مستواها
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
الحالي البالغ بضعة دوالرات للبرميل ،فستبقى دول الخليج المنتج بأقل كلفة في العالم .هي تقبض على أكثر من
ّ
ix
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ّ

العالمي.
االحتياطي
نصف
ّ
ّ
ٍ
بأوقات عسير ٍة بعد انقضاء فترة الرخاء
مرت البلدان “الغنية بالطاقة” في المنطقة
بالرغم من ثرواتهم النفطيةّ ،
المحلي،
إجمالي الناتج
النفطي التي شهدتها السبعينات .في معظم بلدان الخليج ،ما زال متوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ
ّ
ِ
السبب
.
ا
سابق
ها
غ
ل
ب
التي
الذروة
م
ي
ق
من
أدنى
للدوالر،
الثابتة
بالقيمة
ا
ُمحتَ َسب
المتردي في
االقتصادي
لألداء
الرئيسي
ً
ً
َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
هذه البلدان األكبر حجماً كان التراجع في عامل اإلنتاج .هذه التراجعات عائدةٌ لقرارات سيئة في االستثمار وسياسات
الجزئي ،السيما دعم األسعار والعوائق البيروقراطية التي تحول دون ولوج الشركات الجديدة إلى األسواق.
االقتصاد
ّ
الناتج
االقتصادي لألغنياء بالطاقة ،السيما الدول الخليجية األصغر حجماً ،سيظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإنتاج
ّ
للنمو .ليس من المتوقع أن تتجاوز
النفط وأسعارهّ .
لكن صادرات النفط والغاز ستكون ركيزةً أكثر من كونها ّ
محركاً ّ
السكاني  -حتى نهاية عام  - 2020ما عدا في العراق وقطر .بالرغم من
النمو
الزيادات في إنتاج النفط معدالت ّ
ّ
فإن مفتاح زيادة المداخيل الفردية سيكون زيادة
ّ
أن الطاقة ستظل توفّر للحكومات مصدراً جاهزاً من اإليراداتّ ،
عامل اإلنتاج.
1
الحد من الدعم
من أجل زيادة عامل اإلنتاج  ،تحتاج هذه البلدان إلى تقييد التشوهات في األسعار ،عن طريق ّ
السعري المقَ َّدم للمنتجين ،وبقدر اإلمكانية السياسية ،للمستهلكين .يجب تصغير العوائق أمام التجارة واالستثمار
ّ
الجزائر
في
ة
خاص
،
األجنبي
التعاون
مجلس
في
المستمر
والتكامل
ع
التوس
إن
وليبيا.
الخليجي ( )GCCسيكون له
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
كبير على زيادة المنافسة وتحسين عامل اإلنتاج في هذه البلدان .لقد ّأدت خصخصة األصول غير المرتبطة
تأثير ٌ
ٌ
بقطاع الطاقة إلى تطوير الفعالية ،كما قادت إلى ٍ
نمو أسرع في إيرادات وناتج المشاريع التي كانت تملكها الحكومة
إن مقاربةً أكثر جرأةً لمسألة الخصخصة من شأنها إنتاج منافع
في البلدان العربية التي أقدمت على هذه الخطوةّ .
ٍ
النمو في عامل اإلنتاج.
إضافية من جهة تسريع ّ
ٍ
ٍ
تتبنى حكومات البلدان الغنية بالطاقة
استخدام أكثر فعاليةً للموارد؟
تشجع على
ما مدى احتمال أن ّ
سياسات ّ

بحسب توقّعنا
الخليجي ستمضي قُ ُدماً في الدفع باتجاه تحرير السوق ،والتكامل
فإن بلدان مجلس التعاون
االستباقيّ ،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ملموس من مستوياتها المتوسطة في التسعينات،
بشكل
اإلقليمي ،والخصخصة .إذا بقيت أسعار النفط أكثر ارتفاعاً
ّ
ٍ
من
االستفادة
في
ا
حجم
األصغر
البلدان
مواطنو
يستمر
أن
ُيفتََرض
ونمو متواصل .الجزائر
أعلى
دخل
مستويات
ٍّ
ً
ٍ
والعراق وليبيا،
السكاني فيها كبير ،وكما يمكن مالحظته من
وبدرجة أقل ،المملكة العربية السعودية ،أفقر ،والحجم
ّ
السياسي.
األحداث األخيرة في ليبيا ،هي أضعف حاالً في مواجهة االضطراب
ّ
ال يوجد بين األغنياء بالطاقة َمن تم ّكن من التعاطي
الحكومي .على هذه الحكومات
بنجاح مع مسألة التوظيف
ٍ
ّ
أن تبتكر حوافز لتشجيع الداخلين الجدد إلى القوة العاملة في السعي للحصول على وظائف خارج الحكومة .حصلت
الت متواضعةٌ في التوقعات بالنسبة لبعض هذه البلدان ،عندما أصبح إشغال الوظائف في المجاالت المالية
تحو ٌ
ّ
المفضل .على
العمل
رب
تبقى
الحكومة
ولكن
االجتماعية،
الناحية
من
ال
قبو
أكثر
الخدمات
صناعة
وحقل
الخاصة
ً
ّ
ّ
ّ
ضوء المصاعب السياسية ،فإننا ال نتوقع أن تقوم هذه الدول بوقف توظيف المواطنين في بيروقراطيات الدولة
المتخمة بالموظفين أو الشركات التي تسيطر عليها الدولة.

النمو لدى الفقراء بالطاقة
فرص
ّ
المجراة على السياسات االقتصادية ،والتي تتراوح من توحيد معدالت التبادل ،إلى اختصار التعرفات
ّ
إن التحسينات ُ
ٍ
عما كان عليه الحال
نمو أسرع في كل
وغيرها من العوائق أمام التجارة ،إلى الخصخصة ،كلها ساهمت في ٍّ
مكان ّ
1

دخالت في رأس المال والعمل من خلقه.
مقدار الناتج
الم َ
اإلضافي الذي تتمكن ُ
ّ

الملخص
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العقدين األخيرين .في معظم األحيان ،ساعدت أسعار
في الثمانينات ،باستثناء أحد البلدان “الفقيرة بالطاقة” خالل
َ
النفط المرتفعة البلدان الفقيرة بالطاقة ،إذ ارتفع الطلب على العمالة األجنبية في الخليج ،مما أدى إلى زيادة كميات
النقدي ،وفي حالة مصر وسوريا ،إلى رفع قيمة صادراتهما المتواضعة من النفط والغاز
التحويل
الطبيعي.
ّ
ّ
َّ
العالمي ،ولكن اقتصاداتهم ُيتََوقع لها أن
على غرار معظم األغنياء بالطاقة ،عانى الفقراء بها من الركود
ّ
تستمر
ولكن
بالنمو على األغلب .الصادرات والتحويالت النقدية والمداخيل التي تنتجها السياحة آخذةٌ بالهبوط،
ّ
ّ
المتدنية للسلع ،السيما أسعار الغذاء والمنتجات النفطية ،خففت الضغط عن الفقراءٍ .
األسعار
بقليل من الحظّ ،قد
ّ
تشهد هذه البلدان قريباً عودةً إلى معدالت
النمو فعاود
النمو التي كانت موجودةً في الماضي القريب .إذا انتعش
ّ
ّ
ٍ
ٍ
االرتفاع إلى المعدالت التي لم تَ ِ
نقض منذ ٍ
سينعم الفقراء بالطاقة بزيادات ملحوظة في المداخيل الفردية
زمن طويلَ ،
المحلي بنسبة  3.0في المئة سنوياً في
إجمالي الناتج
تستمر خالل عام  ،2020مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ
ٍ
النمو المتماسك في
معدالت
المحلي مع
إجمالي الناتج
حالة مصر ،و 4.5في المئة في حالة األردن ،حيث يترافق ّ
ّ
ّ
السكاني.
النمو
أبطأ في ّ
ّ
النمو
ف معدالت
االقتصادي هذه؟ لقد قامت مصر واألردن والمغرب وتونس
كم يبلغ احتمال أن تُستَ َأن َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
الح ّرة التي
بتحركات هامة نحو تحرير أسواقها ،السيما التجارة ،خالل العقد المنصرم .ساعدت اتفاقيات التجارة ُ
الحث على هذا التطور .أ ِ
أِ
األوروبي والواليات المتحدة في
ُبر َمت مع االتحاد
ُنج َز بعض التقدم في تحرير تسعير
ّ
ّ
ّ
المنتجات النفطية المكررة والغذاء ،وهما من أصناف السلع الخاضعة للمراقبة ،وتسديد ُوجهة الدعم للغذاء وغيره من
بشكل أفضل .لقد تمت خصخصة ٍ
ٍ
المنتجات
عدد من الشركات التي كانت تملكها الدولة .كما حاول الفقراء بالطاقة
ّ
التجاري لديهم مضيافاً أكثر لرواد األعمال الخاصة.
جعل المناخ
ّ
في سبيل تحقيق ٍ
تقدم أبعد في مجال التقليل من العوائق التي تحول دون دخول األعمال التجارية الجديدة
ورعاية عملية خلق وظائف في القطاع الخاص ،على الحكومات أن تُ ِ
ي تحسيناً ملحوظاً على فعاليتها البيروقراطية
جر َ
إن تحسين الفعالية البيروقراطية ال يترتّب عليه فحسب جعل اإلجراءات أكثر
وأنظمة الرعاية االجتماعية لديهاّ .
انسياباً ،إو�نما يشتمل أيضاً على خفض عديد الموظفين وقَرن المكافآت باألداء .بسبب المعارضة البيروقراطية
ِ
فإن تطبيق هذه التغييرات سيكون صعباً .باإلضافة إلى ذلك ،بالرغم من بعض اإلصالحات ،تحافظ هذه
المستحكمةّ ،
ٍ
ٍ
مكلفة من اإلعانات ،ذات ٍ
أنظمة
الحكومات على
أداء ُمختَ ٍّل في أغلب األحيان .من المتوقع أن يكون إجراء المزيد
من التغييرات في هذه األنظمة صعباً من الناحية السياسية.
ٍ
النمو في التوظيف واألجور إيجابية.
نمو الماضي القريبّ ،
في ظل ظروف تشهد عودةً إلى معدالت ّ
فإن بوادر ّ
عربية ٍ
ٍ
ٍ
بشكل ٍّ
ٍ
حاد في الجزائر والمغرب،
هبطت معدالت البطالة
قليلة أخرى خالل السنوات األخيرةّ .أدت
وبلدان
خصخصة المشاريع التي تملكها الدولة إلى زيادة إنتاجية العمالة ،كما ّأدت إلى ٍ
متوقع هو زيادة
أمر آخر غير
ٍ
لكن الحكومات في المنطقة
التوظيف ،عن طريق خفض تكاليف الخدمات التجارية وجعل سوق العمل أكثر مرونةّ .
الحد األدنى لألجور ،وقد أوهن هذا األمر من عملية
ما زالت تفرض قيوداً على طرد الموظفين واستخدامهم ،وعلى ّ
ٍ
ٍ
إضافية لتطوير
إجراءات
إن اتّخاذ
التوظيف في األعمال التجارية ،ومن االستثمار الذي يقوم به رواد األعمالّ .
مرونة سوق العمل ،إو�حداث ٍ
االجتماعي لمشاركة النساء في القوة العاملة ،من المرجح أن يزيد نسبة
التقبل
نقلة في ّ
ّ
ٍ
ٍ
بشكل يتيح ارتفاع
النمو .في كل
التوظيف
النمو سريعةً
ّ
مكان ما عدا اليمنُ ،يفتََرض أن تكون معدالت ّ
ويسرع في ّ
األجور الحقيقية مع ارتفاع التوظيف.
الم ِّ
للنمو
لن يكون اإلصالح
االقتصادي .بالنسبة ألكثر الفقراء بالطاقة ،يبقى
ّ
المؤسساتي العامل الوحيد ُ
حدد ّ
ّ
األمن  -الداخلي والخارجي  -عامالً ِّ
النمو .كما ظهر من األحداث األخيرة في المنطقة،
محدداً رئيسياً في عملية ّ
ّ
ّ
ٍ
أو
ا
محلي
الصراع
كان
سواء
اقتصاداتها،
في
البلدان
معاناة
إلى
الصراعات
تؤدي
تتكبد البلدان
مجاورة.
دول
من
ا
قادم
ً
ً
ّ
ً
ٍ
بقي األمن مشكلةً
خسائر اقتصادية جسيمةً بسبب االضطراب والصراع ،السيما ّ
جراء تضاؤل إيرادات السياحة .إذا َ
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ّ

االقتصادي سوف يعاني .على سبيل المثال ،عانت ٌّ
كل من مصر وتونس من تضاؤل إيرادات
النمو
فإن
كبرىّ ،
ّ
ّ
السياحة بسبب االضطراب الحاصل فيهما.

التبعات في السياسات
على ضوء هذه االتجاهات والتحديات ،نقدم التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:
إن الحجم السكاني في العالم العربي ما
النمو
السكاني والخصوبة في حالة تراجع ،إال ّ
•	بالرغم من ّ
أن معدالت ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
إن األعداد السكانية المتزايدة تنهك الموارد المائية ،والخدمات
زال ينمو
بشكل أسرع من أجزاء العالم األخرىّ .
ٍ
بكثير في بعض الدول العربية
العامة ،والبنية التحتية .مع هذا ،فمعدالت الخصوبة ليست متجانسة :فهي أعلى
سكاني أبطأ من شأنها تخفيف الضغط على الموارد المائية وعلى الحكومات،
نمو
دون غيرها .إن معدالت ٍّ
ٍّ
النمو السكاني السريع .مع
ودفعها نحو توفير المزيد من الخدمات العامة ،السيما في البلدان ذات معدالت
ّ
ّ
ال من
نمو
سكاني أبطأ ،من نقل التركيز إلى تحسين النوعية بد ً
الوقت ،ستتم ّكن الحكومات بوجود معدالت ٍّ
ٍّ
الكمية .بوسع البرامج األمريكية للمساعدة أن تخفف من هذه الضغوط عن طريق االستمرار في دعم مبادرات
التنظيم ا ُ
إن التمويل
ري على امتداد المنطقة ،السيما في البلدان ذات المعدالت المرتفعة من الخصوبةّ .
أل َس ّ
اإلضافي الذي قد تقدمه الواليات المتحدة لتدريب ٍ
محلي على الخدمة الميدانية ،ولجعل وسائل منع الحمل
كادر
ٍّ
ّ
ٍ
ٍ
يقل قيم ًة عن
قيماً بالفعل ،وتقديم دعم أكبر لتعليم اإلناث
سيكون
أوسع،
بشكل
متو ّفر ًة
بشكل غير مباشر ال ّ
ّ
ذاك.
•	السياسات المتبعة تجاه العرب المهاجرين المقيمين ،أو الذين يحاولون اإلقامة في الواليات المتحدة وأوروبا،
ٍ
ٍ
العالمين
المضيفة باتجاه
سوف تصبح عام ً
َ
ال ذا أهمية متزايدة يؤثّر على السياسات التي تنتهجها الحكومات ُ
أن المجموعات العربية والمسلمة في
العربي
الحد األدنى ،ينبغي أن يُ ِق ّر صانعو السياسات ّ
واإلسالمي .في ّ
ّ
ّ
الخارج أصبحت جزءاً حرجاً من المعادلة اإلقليمية ،وأنها ستو ّفر نافذ ًة متصاعدة األهمية نحو المستقبل
قيم ٍة :من مكافحة اإلرهاب إلى اإلصالح السياسي
السياسي في المنطقة نفسها .هم يش ّكلون نقطة التحا ٍم ّ
ّ
ّ
إن الموقع البارز الذي تحظى به المجتمعات اإلسالمية والشبكات السياسية في أوروبا ،وعالقتها
واالقتصاديّ .
ّ
أن هناك معقولي ًة قوي ًة للتنسيق عبر األطلسي في هذا
ا
أيض
يعني
وغيرها،
أفريقيا
شمال
في
بالتطورات
الوثيقة
ً
ّ
ّ
الجانب والعديد من الجوانب األخرى التي تتعلق باالستراتيجية اإلقليمية.
كبير على النفوذ األمريكي في
•	إجراءات منح تأشيرات الدخول إلى الواليات المتحدة قد يكون لها
ٌ
مفعول ٌ
ّ
سواء كانت تأشيرة سياح ٍة أو دراس ٍة أو أعمال .العرب الذين درسوا وعاشوا وعملوا في الواليات
المنطقة،
ً
الحاد في أعداد الطالب
إن التراجع
المتحدة بأعدا ٍد كبير ٍة كانوا مصدراً مهماً للنفوذ
األمريكي في المنطقةّ .
ّ
ّ
ضار بالمصالح األمريكية ،وهو
العرب الذين يتلقون دراستهم في الواليات المتحدة بعد عمليات  11أيلول
ٌّ
ناتج عن قوانين منح التأشيرات التي أصبحت أكثر تشدداً .يجب أن تُ ِ
راجع حكومة الواليات المتحدة بعناي ٍة
ٌ
أمرين :أن تكون كافي ًة لمنع دخول األفراد الساعين إلى إلحاق األذى
لضمان
ا
حالي
السارية
اإلجراءات
ً
َ
بالواليات المتحدة ،وفي نفس الوقت ،أن يتمكن العرب الراغبون في المجيء إلى الواليات المتحدة للدراسة أو
عاملوا باحترا ٍم عندما يقومون بذلك.
الزيارة أو القيام باألعمال من القدوم ،وأن يُ َ
ري على امتداد المنطقة .يمكن تحقيق
األس ّ
•	يجب أن تستمر الوكاالت األمريكية للتنمية بدعم مبادرات التنظيم َ
ٍ
هذا األمر عن طريق تدريب ٍ
بشكل أوسع،
محلي للقيام بالعمل الميداني ،وجعل وسائل منع الحمل متو ّفر ًة
كادر
ٍّ
ّ
وبصور ٍة غير مباشرة ،دعم تعليم اإلناث .نظراً لحساسية موضوع التنظيم ا ُ
ري لدى بعض الفئات الدينية
أل َس ّ
مش ّقة البناء على المبادرات المحلية ،وبقدر اإلمكان،
تتحمل الواليات المتحدة َ
المحافظة في المنطقة ،يجب أن ّ

الملخص
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الحرص على أن تبقى المنظمات المحلية هي “الوجه” الذي يمثّل هذه البرامج ،ووسيلة التواصل الرئيسية مع
هذه الفئات.
المصدرة للنفط بشأن ٍ
دور أوسع للشركات األجنبية،
•	باستثناء النقاشات التي تجري مع حكومات البلدان الرئيسية
ّ
أن الحكومة األمريكية يجب أن تُحيل النقاشات حول
نظن ّ
ومنها األمريكية ،في صناعة الطاقة لدى هذه البلدانّ ،
أن مناقشة مسائل الناتج النفطي واألسواق
الناتج
النفطي واألسواق ،إلى المستويات األدنى .وجهة نظرنا هي ّ
ّ
ّ
ٍ
أن هذه النقاشات
يشوش الرسائل األمريكية األخرى المتعلقة بالسياسات االقتصادية .كما ّ
على مستوى عال ّ
قد تعطي الحكومات الغنية بالطاقة مفهوماً مبالغاً فيه عن أهمية النفط األرخص ثمناً بالنسبة لسالمة وصحة
ٍ
زيادات في أسعار النفط يسير بعكس
إن التركيز على منع حصول
االقتصاد
األمريكي على المدى الطويلّ .
ّ
التزام حكومة الواليات المتحدة بتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة ،مما ِ
يوهن
إمكانية تحقيق ٍ
الحفري.
رئيسي آخر من أهداف السياسات :تقليل استهالك الواليات المتحدة للوقود
هدف
ٍّ
ّ
مجلسي إدارة البنك الدولي( ( )World Bankوصندوق ال ّنقد الدولي (�Interna
•	من خالل دورها كعض ٍو في
ّ
ّ
َّ
تشجع الواليات المتحدة بقو ٍة البرامج والقروض التي تدعم تحرير
 ،)tional Monetary Fundينبغي أن ّ
السوق في المنطقة .يجب أن تعمل الواليات المتحدة عن ٍ
تسوق مساعدتها
قرب مع هذه المنظمات ،وأن ُ
والحد من التكاليف والعقبات
االقتصادية لتحفيز هذه البلدان على تسديد ُوجهة اإلعانات الداعمة لبعض السلع،
ّ
التي تواجه القطاع الخاص .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تفاوض الواليات المتحدة البلدان الصديقة في المنطقة
ٍ
الحرة معها.
لعقد اتفاقيات للتجارة ّ

شكر وعرفان
ٌ

داسا كاي ( )Dalia Dassa Kayeوكريشنا كومار (Krishna
ّ
نود أن نشكر ثالثة ُمراجعين أفادونا الكثير :داليا ّ
من
)Gregory
(Gause
غوس
وغريغوري
،RAND
مؤسسة
من
)Kumar
نود أيضاً أن نشكر
فرمونت.
جامعة
ّ
أندرو ُه ِ
ولين ديفيس ( ،)Lynn Davisوجنيفر موروني (،)Jennifer Moroney
وون (ّ ،)Andrew Hoehn
وديفيد أوكمانِك ( ،)David Ochmanekوبوال ثورن ِه ّل ( ،)Paula Thornhillلدعم هذا المشروع خالل فتر ٍة طويلة
دور
والفر .بول ستاينبرغ ( )Paul Steinbergوجنيفر ميلر ( )Jennifer Millerكان لهما ٌ
الكر ّ
من الزمن قطّعها ّ
النهائي.
فعا ٌل في إتمام عملية النشر
ّ
ّ
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االختصارات

AF/A5X

Director for Operational Plans and Joint Matters
مدير الخطط العملياتية واألمور المشتركة

CIA

Central Intelligence Agency
وكالة االستخبارات المركزية

DoD

U.S. Department of Defense
وزارة الدفاع األمريكية

EIA

Energy Information Administration
اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة

EU

European Union
األوروبي
االتحاد
ّ

FIS

Front Islamique du Salut, or Islamic Salvation Front
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

G-20

Group of Twenty
مجموعة العشرين

GCC

Gulf Cooperation Council
الخليجي
مجلس التعاون
ّ

GDP

gross domestic product
إجمالي الناتج
المحلي
ّ
ّ

GIA

Groupe Islamique Armé, or Armed Islamic Group
الجماعة اإلسالمية المسلحة

GICM

Groupe Islamique Combattant Marocain, or Moroccan Islamic Combatant Group
الجماعة اإلسالمية المغربية المقاتلة

ILO

International Labour Organization
منظمة العمل الدولية

MBD

million barrels per day
مليون برميل في اليوم

OECD

Organisation for Economic Co-Operation and Development
االقتصادي
منظّمة التعاون والتنمية في الميدان
ّ

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries
)المصدرة للبترول (أوبك
منظمة البلدان
ّ

PAF

Project AIR FORCE
مشروع القوى الجوية

PPP

purchasing power parity
التكافؤ في القوة الشرائية

UAE

United Arab Emirates
اإلمارات العربية المتحدة

USAF

U.S. Air Force
القوى الجوية التابعة للواليات المتحدة

WTO

World Trade Organization
منظمة التجارة العالمية
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الفصل األول

مقدمة

الخلفية
ـي فــي
ـي محـ ّل أوروبــا وشــرق آســيا ليصبــح هــو محـطّ االهتمــام األساسـ ّ
خــال هــذا العقــد مــن الســنين ،حـ ّل العالــم العربـ ّ
ـي البلــدان التــي يتحــدث ســكانها بالعربيــة،
مجــال األمــن والسياســات الخارجيــة للواليــات المتحــدة .نعنــي بالعالــم العربـ ّ
والممتــدة مــن المغــرب إلــى عمــان .مــا ازلــت الواليــات المتحــدة منخرطـةً بشـ ٍ
ـدة فــي العـراق ،كمــا أنهــا تلعــب دور الطــرف
َُ
ـطيني واالضطـراب الحاصــل فــي
ـ
س
الفلائيلي
ر
اإلس
ـاف
ـ
خ
ال
ـة:
ـ
ق
المنط
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
ي
دائر
ـن
ـ
ي
آخر
ـي فــي صر َ
َ
اعيــن َ
ّ
ّ
الثالــث الرئيسـ ّ
لبنــان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لطالمــا كانــت المنطقــة منبعـاً للمجموعــات اإلرهابيــة التــي اقترفــت هجمـ ٍ
ـات حــول العالــم ،بمــا
ـإن هــذه المجموعــات اإلرهابيــة
فيــه الواليــات المتحــدة .بالرغــم مــن الهجمــات الصارخــة علــى الواليــات المتحــدة وأوروبــا ،فـ ّ
ٍ
أي منطقـ ٍـة
ـي :لقــد تعرضــت المنطقــة لعــدد مــن الهجمــات اإلرهابيــة يفــوق ّ
رّكــزت معظــم نشــاطاتها علــى العالــم العربـ ّ
1
أخــرى فــي العالــم.
فإن االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية من بينها
بالرغم من وجود عد ٍد من االتجاهات التي تؤثّر في المنطقةّ ،
ِ
تأثير
تتعرض لما يعانيه العالم
سوف يكون لها ٌ
درامي .من الناحية الديموغرافيةَ ،يق ّل عدد المناطق في العالم ،التي ّ
ّ
ٍ
النمو السكاني يُث ِقل على الموارد المائية واإلسكان وأنظمة النقل
العربي من ضغط بسبب األعداد المتنامية من البشرّ .
ّ
ّ
وأسواق العمل .المنافسة على الوظائف ،السيما الحكومية ،وعلى اإلسكان ،باإلضافة إلى النوعية المتردية للخدمات
بشكل ٍ
ٍ
كاف ،كلُّها
العامة ،وعدم تو ّفرها
يميز العديد من هذه
ٌ
أسباب رئيسي ٌة لالستياء العميق من الوضع القائم ،والذي ّ
إن التوتر الذي تُح ِدثه هذه الضغوط الديموغرافية ،وقدرة الحكومات اإلقليمية على تخفيفها ،سيكون لها
المجتمعاتّ .
أساسي في تحديد المسار المستقبلي في المنطقة.
دور
ٌ
ٌ
ّ
بالنسبة القتصادات هذه البلدان ،يمكن تصنيف أمم العالم العربي إلى فئ َتين“ :األغنياء بالطاقة” و“الفقراء
ّ
عشر من بينها مرتبط ٌة بالطاقة ارتباطاً ال يزول،
عشر بلداً التي نغطيها في هذا التقرير ،ثالثة َ
بالطاقة” .من الثمانية َ
السيما دول الخليج الفارسي .من هؤالء ،نص ّنف تسع ًة على أنها الغنية بالطاقة ،وهي :الجزائر ،والبحرين ،والعراق،
ّ
أن
وعمان ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة .نعني بالغنى بالطاقة ّ
والكويت ،وليبياُ ،
صادرات هذه البلدان من الطاقة تساوي أو تزيد عن نصف مجموع صادرات البضائع والخدمات ،والتي تبلغ فيها
ٍ
بدخل
مساهمة الطاقة في إجمالي الناتج المحلي الثلث أو أكثر ،والتي تتمتع
فردي يبلغ  3,200دوالر أمريكي على
ٍّ
ّ
ّ
ّ
األقل ،مح َت َسباً على معدالت تكافؤ القوة الشرائية لعام  .2005الفئة الثانية من البلدان في هذا التقرير ،أي الفقراء
بالطاقة ،تشمل :مصر ،واألردن ،ولبنان ،والمغرب ،وسوريا ،وتونس ،واألراضي الفلسطينية ،واليمن .في كل هذه
البلدان أو الكيانات ،القطاعات االقتصادية والصادرات ذات الدور ال ِمفصلي في تشكيل اقتصاداتها هي تلك التي ال
ّ
ٍ
عالقة لها بالطاقة .هذه البلدان أفقر
بكثير من مثيالتها الغنية بالطاقة في المنطقة .االتجاهات في ها َتين الفئ َتين لها
تداعيات شديدة االختالف بالنسبة للمنطقة والمصالح األمريكية فيها.
ٌ
 1المركز الوطني لمكافحة اإلرهاب (“ ،)National Counterterrorism Centerتقرير عام  2007حول اإلرهاب” (،)Report on Terrorism 2007
ّ
واشنطن ،دي.سي 30 ،.نيسان ،2008 ،ص.22-21 .
1

2

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

الهدف واإلطار
إن هــدف هــذا التقريــر هــو مســاعدة محللــي القــوى الجويــة التابعــة للواليــات المتحــدة وو ازرة الدفــاع علــى تقييــم االتجاهــات
ّ
ـ
ك
ل
2020
ـام
ـ
ع
ـة
ـ
ي
نها
ـى
ـ
ت
ح
ـي
ـ
ب
ر
الع
ـم
ـ
ل
العا
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ع
المتوق
ـة
ـ
ي
االقتصاد
و
ـة
ـ
ي
اف
ر
الديموغ
ـي والسياســات
ـ
ع
الدفا
ـط
ـ
ي
للتخط
ـر
ـ
ف
تتو
ـي
ّ
ّ
ّ
األمريكيــة منصــة معلومـ ٍ
ـات أكثــر اســتنارةً يتمكنــان مــن البنــاء عليهــا .ألغ ـراض هــذا التقريــر ،يشــتمل مــا نســميه العالــم
وع َمــان ،واأل ارضــي
ـي علــى :الج ازئــر ،والبحريــن ،ومصــر ،والعـراق ،واألردن ،والكويــت ،ولبنــان ،وليبيــا ،والمغــربُ ،
العربـ ّ
الفلســطينية ،وقطــر ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،وســوريا ،وتونــس ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،واليمــن .ونســتثني جــزر
القمــر ودجيبوتــي والصومــال ،مــع أنهــا مــن الــدول األعضــاء فــي الجامعــة العربيــة ،والســبب فــي هــذا االســتثناء هــو أنهــا
أن العربيــة ليســت اللغــة األولــى
المحكيــة فــي هــذه البلــدان .نســتثني أيضـاً الســودان
ّ
ـي ،كمــا ّ
ليســت متاخمـةً للعالــم العربـ ّ
ض ّم ـوا إلــى ســكان جنــوب الصح ـراء األفريقيــة .إس ـرائيل إو�ي ـران
وموريتانيــا ّ
ألن أقســاماً كبي ـرةً مــن ســكانهما يصلــح أن ُي َ
ـروف بالطبــع.
ليســتا دولتَيــن عربيتَيــن ،كمــا هــو معـ ٌ
باإلضافة إلى ذلك ،ال يتعاطى التقرير مباشر ًة مع عراق ما بعد الحرب ،أو الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني،
ّ
ّ
ٍ
موس ٍع في مواضع أخرى ،ولذا َش َعرنا أنه ال
تم تحليل المسائل المذكورة
بشكل ّ
أو لبنان ،أو الثورات القائمة .لقد ّ
ال من ذلك ،حاولنا التركيز على االتجاهات
قيم ٍة على ما قد سبق وقيل في التحليالت السابقة .بد ً
يمكننا تقديم إضاف ٍة ّ
ونقيم كيف يمكن أن تؤثّر هذه االتجاهات على
الديموغرافية واالقتصادية التي يُ َر َّجح أن تدوم على امتداد المنطقةّ ،
المصالح األمريكية،
حسم بها الحرب في العراق أو الصراع بين اإلسرائيليين
ّ
بغض النظر عن الكيفية التي ستُ َ
والفلسطينيين.

تنظيم هذه الوثيقة
يتألــف التقريــر مــن ثالثــة فصـ ٍ
ـول تستكشــف االتجاهــات الديموغرافيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة ،ثـ ّـم نختــم بفصـ ٍـل يتـ ّـم فيــه
اســتخالص بعــض التبعــات فــي السياســات باالســتناد إلــى التحليــات .علــى غ ـرار بقيــة العالــم ،دخلــت البلــدان العربيــة
ٍ
ـكاني األبطــأ .لكـ ّـن نتائــج المعــدالت الماضيــة مــن النمـ ّـو الس ـريع فــي البلــدان الفقي ـرة والقاحلــة
فــي فت ـرة مــن النمـ ّـو السـ ّ
تطــرح تحديـ ٍ
ـات كبــرى .نقــوم فــي الفصــل القــادم بتقييــم نتائــج معــدالت النمــو الســابقة والحاضـرة ،ومــا نتوقّعــه مــن معـ ٍ
ـدالت
ّ
ـي فــي هــذه البلــدان ،ويشــمل ذلــك تداعيــات التفــاوت فــي معــدالت النمـ ّـو
مســتقبلية ،علــى االقتصــاد واالســتقرار االجتماعـ ّ
نقيــم أيضـاً التداعيــات الناشــئة عــن مختلــف معــدالت الـوالدة بالنســبة
بيــن البلــدان األكثــر غنــى واألكثــر فقـ اًر فــي المنطقــةّ .
ـي فــي المســتقبل.
ـي واالجتماعـ ّ
لألقليــات العرقيــة والدينيــة فــي المنطقــة ،وكيــف ســتؤثّر هــذه التغييـرات علــى المشــهد السياسـ ّ
ٍ
تخمين
الفصالن الثالث والرابع يشتمالن على
االقتصادي في مجموع َتين من البلدان :الغنية بالطاقة
للنمو
ّ
ّ
هل بالتأمل في دور
أن الفصل الثالث يُس َت ّ
والفقيرة بالطاقة .يتّبع الفصالن المذكوران هيكلي َتين متشابه َتين ،على ّ
تقدير للتداعيات التي قد تسببها االتجاهات المستقبلية على ناتج
النفط والغاز في اقتصادات األغنياء بالطاقة ،وفيه
ٌ
يعرفان
وصادرات النفط والغاز .بعد ذلك ،يبحث كال الفصلين في االتجاهات االقتصادية والمجاالت المستقبلية ،كما ّ
النمو.
يتضمن الفصالن أقساماً فيها
تنظير يتناول االتجاهات
ٌ
ّ
بالعوامل والسياسات التي كان لها التأثير األكبر على هذا ّ
ٍ
النمو
لسيناريوهات تفترض تار ًة وجود أفضل السياسات االقتصادية ،وأخرى
االقتصادي ،تبعاً
ّ
المستقبلية المحتملة في ّ
وجود أسوئها .يختتم الفصالن بتقيي ٍم للتغييرات في أسواق العمل وتداعيات هذه التغييرات على اقتصادات ومجتمعات
المنطقة.
يناقش الفصل األخير تداعيات هذه االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية على مستقبل العالم العربي ،مع
ّ
المختصين بشؤون األمن القومي.
التركيز على التبعات بالنسبة لصانعي السياسات األمريكيين
ّ
ّ

الفصل الثاني

العربي :ضغط البشر
السكاني في العالم
النمو
ّ
ّ
ّ

ي ِقـ ّل عــدد المناطــق فــي العالــم ،التــي تتعــرض لمــا يعانيــه العالــم العربــي مــن ضغـ ٍ
ـط بســبب األعــداد المت ازيــدة مــن البشــر.
َ
ّ
ّ
ِ
ـكاني ُيثقــل علــى الم ـوارد المائيــة واإلســكان وأنظمــة النقــل وأس ـواق العمــل .المنافســة علــى الوظائــف ،الســيما
النمـ ّـو السـ ّ
ُّ
ٍ
الحكوميــة ،وعلــى اإلســكان ،باإلضافــة إلــى النوعيــة المترديــة للخدمــات العامــة وعــدم توفّرهــا بشـ ٍ
ـباب
ـكل كاف ،كلهــا أسـ ٌ
يميــز العديــد مــن هــذه المجتمعــات .إن التوتــر الــذي تُ ِ
حدثــه هــذه
رئيســيةٌ لالســتياء العميــق مــن الوضــع القائــم ،والــذي ّ
ّ
ـي فــي تحديــد المســار
الضغــوط الديموغرافيــة ،وقــدرة الحكومــات اإلقليميــة علــى تخفيفهــا  -ســيكون لهــا ٌ
دور أساسـ ٌ
ـتقبلي فــي المنطقــة.
المسـ ّ
في هذا الفصل ،نر ّكز على الضغوط الديموغرافية وتأثيرها ونستشرف االتجاهات الديموغرافية حتى عام
 ،2020وهو اإلطار
النمو السكاني ،والتحوالت السكانية ،والتحوالت
الزمني لهذا التقريرّ .
نتفحص بالتحديد ،اتجاهات ّ
ّ
ّ
في نسبة األقليات والمجموعات العرقية ضمن الحجم اإلجمالي للسكان ،باإلضافة إلى التحوالت في الحدود على
ّ
تم التوصل إليها عن طريق التقييم هي التالية:
الموارد عبر المنطقة .بعض النتائج الرئيسية التي ّ
أن الثقافة والدين ساهما في إيجاد
•	ما زال العالم العربي
ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم .لكن ،بالرغم من ّ
ّ َ
ٍ
والنمو
ال في الخصوبة
فإن المنطقة تعيش اآلن نفس االتجاهات المنحدرة نزو ً
معدالت خصوب ٍة عالية نسبياًّ ،
ّ
السكاني ،التي ا ّت َس َمت بها آسيا وأمريكا الالتينية.
ّ
ٍ
بشكل ٍّ
ٍ
وغزة .مع حلول عام ،2020
حاد في كل
النمو السكاني
•	هبطت معدالت
مكان ما عدا الض ّفة الغربية ّ
ّ
ّ
النمو السكاني في المنطقة من  1.7في المئة عام  ،2007إلى  1.4في المئة عام
يُ َت َو َّقع أن تتد ّنى معدالت
ّ
ّ
األعم األغلب،
النمو السكاني في المنطقة يبلغ  2.3في المئة سنوياً .على
2020؛ في عام  ،2000كان معدل ّ
ّ
ّ
سكاني أسرع ،من تلك البلدان التي
نمو
تتّصف بلدان المنطقة بمعدالت خصوب ٍة أعلى ،وبالتالي ،معدالت ٍّ
ٍّ
تشابهها في معايير المعيشة في أماكن أخرى من العالم.
•	بسبب الزيادات الكبيرة في أعداد السكان خالل الثمانينات والتسعينات ،شهد عدد الشباب الداخلين إلى سوق
بالتوسع خالل العقد القادم ،مما سيضيف
العمل في هذه البلدان تصاعداً سريعاً .سوف يستمر مخزون العمالة
ّ
مصاعب إلى تلك التي يواجهها الشباب حالياً في العثور على وظائف تناسب توقعاتهم.
ٍ
إن تضاؤل المجتمعات الدينية غير المسلمة في الدول
اإلسالمية
•	العالم العربي يكتسي الصورة
بشكل ّ
مطردّ .
ّ
ّ
إن التأثيرات
الحجة الداعمة للمطالبة بدول ٍة علماني ٍة أمراً يصعب الدفع به نحو األمام .مع ذلكّ ،
العربية يجعل ّ
العلمانية على هيئة مزي ٍد من مشاركة اإلناث في التعليم والقوة العاملة ،وعن طريق األفالم والتلفزيون ،الغربي
ّ
ٍ
والعربي على ٍّ
ال إجتماعياً،
حد سواء ،تساهم بإحداث
تغييرات في دور النساء في المجتمع ،وما يُ َع ّد مسلكاً مقبو ً
ّ
ٍ
تأويالت مختلف ٍة لإلسالم.
باإلضافة إلى
التوسع في ما تب ّقى من هذا الفصل.
نناقش هذه النتائج بمزي ٍد من
ّ
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

العربي
االتجاهات الديموغرافية في العالم
ّ
ـي -
ـكاني ،والخصوبــة ،والهج ـرة فــي العالــم العربـ ّ
فــي هــذا القســم ،نــدرس االتجاهــات التــي تتّخذهــا معــدالت النمـ ّـو السـ ّ
وداخــل إسـرائيل والضفــة الغربيــة وغـزة  -ثــم ننظــر إلــى بعــض تداعيــات هــذه االتجاهــات بالنســبة للمنطقــة .نختــم بمناقشــة
صحــة.
مــدى مــا تبــدو عليــه هــذه االتجاهــات مــن ّ
السكاني
االتجاهات في الحجم
ّ

أن األرقــام الفعليــة ليســت كاســحة :فــي عــام ،2009
ـي ،نجــد ّ
ـي فــي العالــم العربـ ّ
ـكاني الحالـ ّ
عندمــا ننظــر إلــى الحجــم السـ ّ
كان الشــرق األدنــى يــؤوي  128مليــون نســمة ،بينمــا بلــغ عــدد ســكان شــمال أفريقيــا  169مليــون نســمة ،بمجمــوٍع يبلــغ
 297مليون نسمة (كما يظهر في الشكل رقم  .)2.1هذا الرقم أق ّل ٍ
بقليل من  307مليون نسمة ،وهم سكان الواليات
المتحــدة ،وأقـ ّل بكثيـ ٍـر مــن  401مليــون نســمة ،تعــداد ســكان أوروبــا الغربيــة.
لكن ،كما يظهر في الشكل التوضيحي ،لقد نما عدد السكان في العالم العربي بسرع ٍة كبير ٍة خالل العقود
ّ
المنصرمة .عام  ،1950لم يكن في المنطقة أكثر من  67مليون نسمة؛ بحلول العام  ،2009تضاعف هذا العدد أربع
ٍ
ٍ
النمو ،متأخر ًة فقط على منطقة جنوب
مرات ونصف تقريباً ،مما يجعل هذه المنطقة الثانية في العالم من حيث سرعة ّ
ٍ
أضعاف ونصف
الصحراء األفريقية .1من حيث االستشراف ،يُ َت َو َّقع أن يبلغ تعداد السكان عام  2020أكثر من خمسة
الضعف للتعداد في عام  .1950أيضاً ،بسبب البنية السكانية غير المتناسقة من جهة أعداد الشباب في المنطقة ،ستمر
النمو السكاني.
فتر ٌة طويل ٌة قبل أن يتمكن التراجع في معدالت الخصوبة من لجم ّ
ّ

الشكل رقم 2.1
العربي
سكان العالم
ّ
اﻟﺸرق اﻷدﻨﻰ
ﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ

ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن )ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻴن(
0

اﻟﻌﺎم
ﺘم
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ) ،(U.S. Census Bureauﻗﺎﻋدة اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ،واﺸﻨطن ،دي.ﺴﻲّ ،.
اﻟﻤﺼدر :اﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ
اﻻطّﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  8ﺸﺒﺎط.2008 ،
RAND TR912-2.1

 1كل األعداد المتعلقة بالسكان والواردة في هذا التقرير ،مأخوذ ٌة من قاعدة البيانات الدولية التابعة للمكتب األمريكي لإلحصاء السكاني (U.S. Census
ّ
ٍ
االطالع عليها عبر اإلنترنت ،تو ّفر أكثر مصادر
تم تحديد
مصدر آخر .قاعدة البيانات هذه ،التي يمكن ّ
 ،)Bureau’s International Data Baseإال إذا ّ
البيانات والتوقعات الديموغرافية تناسقاً و�إ حاطة من بين مثيالتها.

النمو السكاني في العالم العربي :ضغط البشر
ّ
ّ
ّ
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العربي
االتجاهات في معدالت الخصوبة في العالم
ّ

علــى األعـ ّـم األغلــب ،تتّصــف بلــدان المنطقــة بمعــدالت خصوبـ ٍـة أعلــى مــن تلــك التــي تماثلهــا فــي معاييــر المعيشــة فــي
ـكاني فيهــا أســرع .مثـاً ،معــدل الخصوبــة فــي المملكــة العربيــة
أماكــن أخــرى مــن العالــم ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن معــدالت النمـ ّـو السـ ّ
الســعودية هــو  3.4طفــل /الم ـرأة (الشــكل رقــم  ،)2.2بينمــا يبلــغ هــذا المعــدل فــي ٍّ
كل مــن جمهوريــة التشــيك وكوريــا
ـي فيهمــا نظيـره فــي المملكــة العربيــة الســعودية -
الجنوبيــة  -اللتــان يطابــق متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـي
ـي الناتــج المحلـ ّ
 1.4و 1.3طفــل /المـرأة ،علــى التوالــي .فــي الكويــت ،حيــث يعــادل متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
تقريبـاً ،ذاك الــذي فــي إســبانيا ،بلــغ معــدل الخصوبــة  2.9طفــل /المـرأة عــام  ،2007بالمقارنــة مــع  1.3طفــل /المـرأة
ٍ
ٍ
ـي).
فــي إســبانيا( .علــى وجــه التقريــبّ ،
إن معــدل خصوبــة يســاوي  2.1طفــل كاف الســتبدال الجيــل الحالـ ّ
ٍ
ولكن بلدان شمال
أن بلدان الخليج الفارسي تملك أعلى معدالت للخصوبة في العالم العربي،
من الصحيح ّ
ّ
ّ
ّ
تمر هي األخرى بفترة
االقتصاديارتفاع في معدالت الخصوبة نظراً لمستويات التطور االجتماعي
ٍ
ّ
أفريقيا والمشرق ّ
ّ
سجلت معدالت الخصوبة في مصر والمغرب  2.8طفل و 2.6طفل ،على التوالي .غويانا
فيها .خالل عام ّ ،2007
وسريالنكا َبلَ ِ
ولكن معدل
دان يماثل متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيهما ذاك في مصر والمغرب،
ّ
ّ
ّ
المذكورين.
أفريقيين
البلدين الشمال
الخصوبة في كليهما  2.0طفل /المرأة ،أي ّ
أقل بنسبة  25إلى  30في المئة من َ
َ
َ
كما يمكن مالحظته من الشكل رقم  ،2.2التباينات في معدالت الخصوبة كبيرة .تونس التي كانت تملك أحد
ٍ
أنجح االقتصادات في المنطقة ،هي أيضاً صاحبة أدنى
أن هذا المعدل ال يبلغ القدرة على
معدل للخصوبة ،بحيث ّ
ٍ
بشكل ٍّ
حاد مع ارتفاع المداخيل الفردية ،كما ارتفعت مستويات تعليم
االستبدال .لقد هبط معدل الخصوبة في تونس
ٍ
اإلناث ،وأصبح السكان يقيمون في المدن بأعداد أكبر .معدل الخصوبة في اليمن هو األعلى بين البلدان العربية،
الفردي فيها عام :2005
ويكاد يبلغ أربعة أضعاف المعدل التونسي .هي أيضاً أفقر بل ٍد في المنطقة ،إذ بلغ الدخل
ّ
ّ
 2,276دوالر أمريكي ،على احتساب معدالت التبادل التي تلحظ التكافؤ في القوة الشرائية ،وهو ثلث متوسط نصيب
ّ
ٍ
الفرد من إجمالي الناتج المحلي في تونس .تتّسم اليمن أيضاً بأنها صاحبة أدنى
وبأن قسماً
معدالت في تعليم اإلناثّ ،
ّ
ّ
كما
الريف،
في
يعيشون
سكانها
كبيراً من
أي
مع
المقارنة
يفوق
بما
اليمن،
في
األعلى
هي
األطفال
ات
وفي
نسبة
أن
ّ
ّ
ّ
ٍ
مكان آخر.
الشكل رقم 2.2
العربي
العالم
في
الخصوبة
معدالت
ّ

طﻔﻝ /اﻟﻤرأة

اﻟﺴ
دﻴﺔ
ﻌو

ﺤدة
ﻟﻤﺘ
ﺔا

ﻌرﺒﻴ

رﺒﻴﺔ

اﻷ
ت اﻟ
ﻤﺎ ار
اﻹ

ا

ردن

رﻴن

ﻟﺒﺤ

ﻗ
طر

اﻟ
ﺼر
ﻤ

ﻟ

ﻴت
ﻛو

ﻴﺒﻴﺎ

اﻟ

ﻛﺔ
ﻤﻤﻠ

اﻟﻌ

ﻏ ّزة
اﻟﻐ
ﻀﻔّﺔ
اﻟ
رﺒﻴﺔ

RAND TR912-2.2

اﻟﺒﻠد

ﻤﺎن
ﻋُ َ

ﺘوﻨس اﻟﺠ

ازﺌر

ﻟﺒﻨ

ﺎن

اﻟﻤ

ﻐ
رب

ﺴ
ورﻴﺎ

اﻟ

ﻌ
ارق

اﻟﻴ

ﻤن
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ّ

َّ
ٍ
المتوقع أن تستمر في الهبوط
عام ،ومن
بالرغم من وجود هذه التباينات ،فقد هبطت معدالت الخصوبة
بشكل ّ
النمو السكاني هي األخرى هذا المسار
حتى عام ( 2020كما يظهر في الشكل رقم  ،)2.2ولقد ا ّتخذت معدالت
ّ
ّ
النمو
ال .بعد أن استمر محافظاً على نسب ٍة تتجاوز  3في المئة سنوياً في أوائل الثمانينات ،كان معدل
المنحدر نزو ً
ّ
ٍ
اإلقليمي قد هبط إلى قيمة أكثر تواضعاً هي  1.7في المئة سنوياً بحلول  .2007من المن َت َظر أن تتراجع معدالت
ّ
النمو السكاني حتى  1.4في المئة سنوياً في عام  ،2020أي أقل من نصف المعدل الذي ُس ِّجل في أوائل الثمانينات
ّ
تراجع بسيط ،ما زال
لكن التراجعات لم تكن متجانس ًة عبر البلدان .فبالرغم من
ٍ
(كما يظهر في الشكل رقم ّ .)2.3
غزة  3.8في المئة ،وهو من أعلى المعدالت في العالم .على الجهة الثانية من الطيف ،يكاد
النمو
السكاني في ّ
معدل ّ
ّ
النمو التونسي البالغ  1.0في المئة يساوي ذاك في الواليات المتحدة ( 0.9في المئة).
معدل ّ
ّ
عدد من العوامل المؤثّرة على معدالت الخصوبة ،منها الثقافة والدين ،ودرجة
التحضر ،والسياسات
ّ
هناك ٌ
دور ما في هذه االختالفات في معدالت الخصوبة .األنماط الثقافية السائدة في
الحكومية .قد يكون للثقافة والدين ٌ
بأن استخدام موانع الحمل خطيئ ٌة
المناطق الريفية على األخص ،مسؤول ٌة عن الظن الموجود لدى العديد من الناسّ ،
2
فإن كل التأويالت لهذا الدين
أو إهان ٌة لرجولة الزوج  .بالرغم من الفروقات المذهبية الموجودة بين معتنقي اإلسالمّ ،
تتفق في إعطاء قيم ٍة كبرى للتناسل.
الم ِّ
حددات المهمة لمعدالت الخصوبة هو المستوى التعليمي للنساء .بعض رجال الدين المسلمين ليسوا
من ُ
ّ
3
ممن يدعم بقو ٍة تعليم اإلناث ،ويعارضون اختالط الجنسين في ٍّ
إن قوة الدفع اآلتية من التقاليد الثقافية
صف واحد ّ .
َ
والدينية واستخدام القادة الدينيين لها ،فعل فعله لصرف اإلناث عن المشاركة في القوة العاملة ،وتشجيع الزواج المبكر
الشكل رقم 2.3
العربي
السكاني في العالم
المعدالت السنوية للتغيير
ّ
ّ

اﻟﻤﻌدﻝ

اﻟﺘﻐﻴﻴر )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(

اﻟ

ا

زﺌر
ﺠا

ﻟﺒﺤ

ﻛﺔ

اﻟﻌ

رﻴن

اﻟ
ﺼر
ﻤ

ﻤﻤﻠ

ﻟ
ﻴﺒﻴﺎ

ﻗ
طر

اﻷ

ردن

دﻴﺔ
ﻌو

اﻟﺴ
ﺔ

رﺒﻴ

رﺒﻴﺔ

ﻤﺎن
ﻋُ َ
اﻟﻐ
ﻀﻔّﺔ
اﻟ

اﻟ
ﻴت
ﻛو

RAND TR912-2.3

ﻏ ّزة

ﺘوﻨ

س

ﻟﺒﻨ

ﺎن

اﻟﻤ

ﻐ
رب

ﺴ
ورﻴﺎ

اﻟ

ﻌ
ارق

اﻟﻴ

ﻤن

اﻟﺒﻠد

 2نجال حسن (“ ،)Najla Hassanعراقيل ثقافية وبيئية أمام تنظيم األسرة في اليمن” (Cultural and Environmental Impediments Facing
 ،)Family Planning in Yemenالحياة ( 5 ،)Al-Hayatآب.2008 ،

3
لالطالع على تندي ٍد حاز ٍم للغاية بحق التعليم المختلط ،صدر عن علماء ٍ
دين سوريين ،راجع الرسالة التي و ّقعها  39عالماً من سوريا عام ،2006
ّ
ِ
يحتجون إلى األسد على ٍ
قرار بوقف القبول بالمعاهد الشرعية” (Syrian Ulama
وفيها اعتبروا ّ
أن التعليم المختلط هو “بؤر ٌة إلفساد الق َيم”“ :علماء سوريا ّ
 ،)Protest to al-Asad over Decision to Stop the Admissions of the Islamic Law Academiesالعربية.نت (،)Al-Arabiya.net
 3تموز.2006 ،

النمو السكاني في العالم العربي :ضغط البشر
ّ
ّ
ّ

7

ٍ
ٍ
إن مواقف من هذا النوع نتيجتها إبقاء معدالت
عائالت كبيرة ،مترافقاً مع
و�نشاء
إ
موقف قات ٍم من وسائل تنظيم النسلّ .
ٍ
بسيط بين الثقل الديني
ترابط
أحوال أخرى .أما وقد قلنا هذا ،فال يوجد
الخصوبة أعلى مما كانت لتكون عليه في
ٌ
ٌ
ّ
مجتمع ما ،والسياسات الرسمية حيال تنظيم النسل .على سبيل المثال ،دعمت حكومة الجمهورية اإلسالمية في
في
ٍ
4
إيران مسألة التنظيم
األسري بقوة .
ّ
تفسر هذه العوامل الدينية والسياسية بعض التباينات في معدالت الخصوبة ،ومع ذلك يجب ّأل يُ َبالَغ في أهميتها.
ّ
ال ،ي ّتصف المغرب العربي (بالتحديد :المغرب ،والجزائر ،وتونس ،وليبيا ،وموريتانيا) بمعدالت خصوب ٍة أدنى
مث ً
ّ
من بلدان الخليج الفارسي ،وذلك بسبب روابطه األوثق مع أوروبا عبر التاريخ ،والموروثات الثقافية لالستعمار،
ّ
والسياحة والتجارة والهجرة .لكن التباينات اإلقليمية في معدالت الخصوبة مترابط ٌة بقو ٍة مع العوامل االجتماعية-
االقتصادية مثل الدخل ،والتعليم،
التحضر ،والواقعة على السواحل مثل
والتحضر .البلدان الغنية التي تعلو فيها درجة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ملحوظ عما هي عليه في بلدان شبه الجزيرة العربية األكثر فقراً،
بشكل
الكويت وقطر ،تتد ّنى فيها معدالت الخصوبة
ٍ
عائالت
كبير من سكانها في األرياف ،مثل اليمن .بالرغم من الضغط الثقافي والديني باتجاه إنشاء
قسم ٌ
التي يعيش ٌ
ّ
ّ
ٍ
بحدة أحياناً (كما يظهر في الشكل رقم .)2.2
أكبر حجماًّ ،
فإن معدالت الخصوبة في البلدان العربية ما زالت تهبطّ ،
نفس العوامل التي ّأدت إلى التراجع في الخصوبة
والنمو السكاني في أماكن أخرى ،تؤثّر أيضاً في العالم العربي.
ّ
ّ
ّ
علو المداخيل يم ّكن الزوجين من التح ّكم بعدد األطفال بصور ٍة أفضل ،باإلضافة إلى أنه يعكس التغييرات االجتماعية
ّ
5
أن مشاركة اإلناث في القوة العاملة أدنى في العالم العربي عما
التي غدت ّ
تفضل العائالت األصغر  .بالرغم من ّ
ّ
هي في أماكن العالم األخرى التي تشابهه في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،فقد ترافقت المشاركة
ّ
ّ
المتزايدة لإلناث في القوة العاملة مع التراجع في الخصوبة.6
عامل
التحضر
مشارك آخر ألنه قلّل من المنافع االقتصادية الناتجة عن تربية األطفال ،ورفع من تكاليف
ٌ
ٌ
ّ
ٍ
هذا األمر .على عكس المناطق الريفية  -التي يستطيع األطفال فيها المساهمة في الدخل العائلي بسرعة عن طريق
ّ
ٍ
العناية بالماشية أو تولّي
ضرية ،ألنها ترفع النفقات
الح َ
أشغال أخرى  -فالعائالت األكبر حجماً مكلف ٌة في المناطق َ
ري ،والوسائل الحديثة للراحة
الح َ
الالزمة للسكن والطعام واللباس والتعليمّ .
ض ّ
إن الكلفة األعلى للمعيشة في المحيط َ
تحول تمويل الزواج إلى ٍ
أمر صعب .في المدن الكبيرة مثل القاهرة
الح َ
التي يتوقع السكان َ
ضريون الحصول عليهاّ ،
الشبان الذين أجروا عقد الزواج اللفظي (كتب الكتاب) ،ولكنهم
ودمشق ،ينتشر الشعور باإلحباط إلى درج ٍة عالي ٍة بين ّ
ّ
الحلِي
تحمل تكاليف الزواج التي تشمل الحصول على ش ّقة ،وشراء األثاث واألجهزة المنزلية ،وتقديم
ال يستطيعون ّ
ُ ّ
7
َّ
(الش ْبكة) إلى العروس .
تصدر
لقد ساهمت السياسات الحكومية أيضاً في التباينات الحاصلة في معدالت الخصوبةٌ .
عدد من البلدان التي ّ
الطاقة تملك القدرة على تقديم برامج سخي ٍة إلعالة األطفال ،باإلضافة إلى ضمان التوظيف ،ودعم اإليجارات والمنافع،
وبالتالي توفير ٍ
تفسر جزئياً ،معدالت الخصوبة األعلى
بدل عن تكاليف إنجاب المزيد من األطفال .هيكلية الحوافز هذه ّ
َّ
ٍ
في
بلدان مثل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،التي كان يُ َت َوقع أن تكون المعدالت فيها أدنى
أمة” (�Iran’s Family Planning Pro
 4فرزانة رودي-فهيمي (“ ،)Farzaneh Roudi-Fahimiبرنامج تنظيم األسرة
اإليراني :االستجابة لحاجات ّ
ّ
 ،)gram: Responding to a Nation’s Needsواشنطن ،دي.سي :.المكتب المرجعي السكاني ( ،)Population Reference Bureauحزيران
ّ
ّ
.2002
5
إن المستويات األعلى لمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مرتبط ٌة بمعدالت خصوب ٍة أدنى .عام  ،2007كان ُمعا ِمل هذا الترابط .-0.29
ّ
ّ
ّ
6
ٍ
عرض أكمل لمحدِّدات معدالت الخصوبة في الشرق األوسط ،راجع :البنك الدولي ”،إطالق طاقة التوظيف الكامنة في الشرق األوسط
لالطالع على
ّ
ّ
ٍ
اجتماعي جديد” (Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa: Toward a New
وشمال أفريقيا :نحو عقد
ٍّ
 ،)Social Contractواشنطن ،دي.سي ،2004 ،.ص.51 .

السوري وظاهرة العزوف عن الزواج” (Syrian Youth and the
 7برنامج “مراسلو الجزيرة” (“ ،)Al- Jazeera Correspondentsالشباب
ّ
 ،)Aversion to Marriage Phenomenonالجزيرة.نت ( 28 ،)Al- Jazeera.netتشرين األول.2006 ،

8

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

بلدان أخرى حوافز للتشجيع على الزواج،
ألن مستويات التعليم والثروة
ّ
والتحضر فيها أكثر ارتفاعاً .وضعت ٌ
نظراً ّ
ٍ
بموكب
ولم يُتَّخذ هذا اإلجراء من أجل تعزيز الخصوبة بقدر ما كان يهدف إلى إزاحة الضغط االجتماعي المرتبط
ّ
تعهدت الحكومة
،
متزاي ٍد من الشباب غير القادرين على الزواج بسبب تدنّي األجور وتكاليف الزواج المرتفعة .مث ً
ال ّ
َّ
ٍ
قروض تصل إلى  6,000دوالر أمريكي لتمويل األفراد
السورية عام  2004بتوفير
المؤهلين.8
ّ
تشجع على اإلنجاب مثل دول الخليج الفارسي ،بسبب الضغوط والقيود
الحكومات التي تملك موارد ّ
أقل لم ّ
ّ
ٍ
ٍ
التي تتر ّتب على الميزانية من النهوض بعبء
أطفال كثيرون .العديد من هذه
وعائالت فيها
سكان يتكاثر عددهم،
ٌ
األسري منذ ٍ
الدول ر ّكزت على تخفيض معدالت الوالدة .كانت تونس رائد ًة في دعم التنظيم
وقت مبكر .9مصر ،التي
ّ
ٍ
بشكل مماثل .في سبيل
تواجه ضغطاً جدياً بوصفها إحدى الدول األفقر واألكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة التزمت
ٍ
األسري ،تستخدم مصر
التشجيع على التنظيم
إعالنات للخدمة العامة تُ َب ّث عبر التلفزيون ،كما تقدم الدعم لوسائل منع
ّ
وتنشرهن َلي ُق ْم َن برفع درجة الوعي في المناطق الريفية حول
وتدرب اآلالف من العامالت في الحقل الصحي
ّ
الحملّ ،
ّ
ٍ
بشكل ٍّ
منافع التنظيم
حاد في مصر من 4.5
األسري .10ل ِقي هذا الجهد نجاحاً فورياً ،فقد هبطت معدالت الخصوبة
ّ
َ
11
طفل /المرأة عام  1985إلى  2.8عام . 2007
خارج مسألة التنظيم
مهم على معدالت
األسري ،خيارات السياسات في المجاالت األخرى لها أيضاً
تأثير ٌّ
ّ
ٌ
و�ن يكن غير مباشر .على هذا النحو ،م ّك َنت المراجعة التي ن ّفذتها دولة المغرب لقانونها في األحوال
الخصوبة ،إ
السن القانوني للزواج ،كما
“المد َّونة”  -النساء من توسعة
الشخصية -
قدرتهن على اللجوء إلى الطالق ،ورفعت ّ
ّ
َ
ّ
12
األسري
إن خيارات السياسات هذه ،بالرغم من كونها ال تتناول قضية التنظيم
وضعت قيوداً على تعدد الزوجات ّ .
ّ
النمو السكاني.
مباشر ًة ،إال ّ
إن لها تأثيراً طويل األمد على تخفيض ّ
ّ
العربي
االتجاهات في معدالت الهجرة في العالم
ّ

لكن الهجرة ش ّكلت هي أيضاً االتجاهات الديموغرافية في المنطقة.
مع أنها ليست بنفس أهمية معدالت الخصوبةّ ،
عامي 2003
خالل سنوات الرخاء النفطي ،أي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ،باإلضافة إلى الفترة الواقعة بين
َّ
ّ
و ،2008توافد العمال إلى دول الخليج الغنية بالنفط .في عام  1980الذي ش ّكل ذروة فترة الرخاء ،زاد عدد سكان
هذه الدول من المهاجرين والمواطنين على ٍّ
حد سواء بنسبة  7في المئة .من جديد ،جذبت الطفرة الحديثة في أسعار
النفط تدفقاً بشرياً بسبب حاجة دول الخليج لعمال بناء ،ولتزويد المخازن والمطاعم بالموظفين ،ولتشغيل المرافئ .عام
سجلت اإلمارات العربية المتحدة نمواً سكانياً بلغ  6في المئة ،يعود في معظمه إلى العمال المغتربين .13لكن،
ّ ،2008
عندما تهبط إيرادات النفط ويتراجع الطلب على العمالة األجنبية ،يعود المهاجرون إلى ديارهم.
ٍ
الميالة إلى حصول
النمو
لقد أنقصت الهجرة أيضاً من
صراعات فيها.
السكاني في عد ٍد من البلدان العربية ّ
ّ
ّ
8

ٍ
عريس في سوريا” ( ،)6,000 $ for Every Groom in Syriaالعربية.نت ( 28 ،)Al-Arabiya.netحزيران.2004 ،
لكل
“  6آالف دوالر ّ

سياسي في الشرق األوسط” (A Political Economy in the
اقتصاد
 9آلَن ريتشاردز ( )Alan Richardsوجون ووتربِري (”،)John Waterbury
ٌّ
ٌ
 ،)Middle Eastالعدد الثاني ،بولدر ،كولورادو :وستفيو ِ
س ( ،1996 ،)Westview Pressص.87-86 .
بر ّ

 10أمينة خيري (“ ،)Amina Khairiالتلفزيون لعب دوراً كبيراً  ...التمويل األجنبي ينسحب من تنظيم النسل في مصر” (The Television Played a
ّ
،)Major Role: Foreign Funding Is Falling Back in Family Planning in Egyptالحياة ( 17 ،)al-Hayatتشرين األول.2006 ،
 11سكوت مورالند ( ”،)Scott Morelandالبرنامج السكاني
األسري” (Egypt’s Population Program: Assessing
المصري :تقييم  25عاماً من التنظيم
ّ
ّ
ّ
 ،)25 Years of Family Planningواشنطن ،دي.سي :.الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)U.S. Agency for International Developmentآذار
.2006

 12فرزانه رودي -فهيمي ( )Farzaneh Roudi-Fahimiوماري ِمديريوس ِكنت (“ ،)Mary Mederios Kentالتحديات والفرص :سكان الشرق
األوسط وشمال أفريقيا” ( ،)Challenges and Opportunities: The Population of the Middle East and North Africaبوبوليشن بولتن
( ،)Population Bulletinمجلد  ،62عدد رقم  ،2حزيران  ،2007ص.9 .
“ 13يُ َت َو َّقع أن يزيد عدد سكان اإلمارات بنسبة  6في المئة عام  ،)UAE Population to Grow 6% in 2009( ”2009إميرتس بزنس (Emirates
 19 ،)Businessأيار.2009 ،

النمو السكاني في العالم العربي :ضغط البشر
ّ
ّ
ّ

9

يغادر السكان بسبب عدم االستقرار أو بحثاً عن وظائف .الهجرات األكبر وقعاً هي تلك التي تسببت بها الحروب
األهلية .خالل السنوات الخمس التي َتلَت اندالع الحرب األهلية في لبنان عام  ،1975تراجع عدد السكان بسبب
فرار اللبنانيين من بلدهم قاصدين مناطق أكثر أمناً وازدهاراً .في عام  ،1990وبعد  15عاماً من الحرب األهلية،
وغزة تسببت
بالكاد أن وصل عدد سكان لبنان إلى ما كان عليه عام  .14 1975التغييرات في سكان الضفة الغربية ّ
بها الصراعات هي األخرى .بعد حرب عام  ،1967عندما احتلّت إسرائيل هذه األراضي ،هبط عدد السكان بنسبة
ٍ
احتالل إسرائيلي ،أو هاجروا
فر الفلسطينيون بفعل الخوف ،أو ألنهم لم يرغبوا بالعيش تحت
 20في المئة ،عندما ّ
ّ
ٍ
ٍ
بحثاً عن عمل .تباطأ
ملحوظ في أواخر السبعينات عندما ذهب الفلسطينيون للعمل في
بشكل
النمو السكاني ثاني ًة
ّ
ّ
الخليج
وغزة
الفارسي .بعد حرب الخليج التي وقعت خالل  ،1991-1990ارتفع عدد السكان في الضفة الغربية ّ
ّ
بعد طرد الفلسطينيين من الكويت وغيرها من دول الخليج .تأثّر
جراء الهجرة.
النمو
السكاني أيضاً في العراق من ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
خالف
ألسباب اقتصادي ٍة وسياسية .بالرغم من وجود
صدام حسين
غادر مئات اآلالف من العراقيين بالدهم أثناء حكم ّ
حول األرقام الدقيقة ،فقد غادرت موجة أخرى من العراقيين ،تُ َع ّد بمئات اآلالف هذا البلد بعد االجتياح األمريكي
ّ
فراراً من العنف.15
إن تأثير الهجرة ال يقتصر على األعداد اإلجمالية للسكان ،بل يتجاوزها إلى الخصوبة .أكثر المهاجرين
ّ
يبقى
الغالب.
في
ا
نسبي
شبان
ذكور
هم
كثير ممن يعملون في دول الخليج الفارسي مدة  24شهراً أو أطول بسبب
ً
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
االشتراط
للعمال المتزوجين ،يقلل عدد
التعاقدي وكلفة العودة إلى الديار .العمل في الخارج قد ّ
ّ
يؤخر الزواج ،وبالنسبة ّ
ٍ
ٍ
الشابان
متباعدين لفترات طويلة .من جهة أخرى ،الفرصة التي قد يحظى بها الشبان
َ
مرات الحمل ،إذ يبقى الزوجان ّ
تسهل الزواج في أوساط
اآلتون من البلدان العربية األفقر مثل مصر ،للعمل في الخليج وبناء ّ
المدخرات بسرعة ،قد ّ
ٍ
أولئك الذين كانوا لوال هذه الفرصة ،سيضطرون للعمل في بالدهم طوال
سنوات من أجل ّادخار المال الالزم للزواج.
االتجاهات في مسائل السكان ،والخصوبة ،والهجرة في إسرائيل والضفة الغربية وغ ّزة

جزء منه .السكان والخصوبة واتجاهات الهجرة
إسرائيل ليست جزءاً من العالم العربي،
ّ
ولكن األراضي الفلسطينية ٌ
ّ
إن
نات هام ٌة في الصراع والنقاشات الدائرة في سبيل الوصول إلى ّ
مكو ٌ
حلّ .
بالنسبة لإلسرائيليين والفلسطينيين هي ّ
أن المجموعة
تصور اإلسرائيليين والفلسطينيين لالتجاهات الديموغرافية
ٌ
مشحون بالمعاني السياسية :يحاجج كالهما ّ
ّ
ال ِعرقية ذات األغلبية ستكون مالك ًة ٍّ
جعل ٍ
ال بالسكان يعتبر مساوياً لحيازة
لحق أقوى في المطالبة باألرضُ .
مكان ما آه ً
الملكية والسيطرة .ربما ليس من المفاجئ أن تكون االتجاهات الديموغرافية لدى كال الفريقين  -اإلسرائيليين
حقوق ُ
ٍ
والفلسطينيين  -غير سوي ٍة نوعاً ما ،بالمقارنة مع
بلدان أو أنحاء أخرى في المنطقة .معدل الخصوبة في إسرائيل
أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إسرائيل يكاد يكون أربع
أعلى مما هو عليه في تونس ،مع ّ
ّ
ّ
وغزة
النمو
السكاني في الضفة الغربية ّ
أضعافه في تونس .خالفاً لكل البلدان األخرى في المنطقة ،ارتفعت معدالت ّ
ّ
نمو
سكاني في المنطقة ،تليها عن ُقرب الضفة الغربية (كما
غزة اآلن هي صاحبة أعلى معدل ٍّ
منذ عام ّ .1980
ٍّ
يظهر في الشكل رقم .)2.3
ولكن الهجرة أثّرت فيها بشدة .بسبب
التغييرات السكانية في الضفة الغربية ّ
وغزة قادت إليها معدالت الخصوبة ّ
ٍ
ٍ
مستويات التعليم األعلى تاريخياً لدى الفلسطينيين ،وامتالكهم لنظام رعاية صحية أفضل مما لدى الكثير من المناطق
 14بحسب قاعدة البيانات السكانية التابعة لألمم المتحدة ،كان عدد سكان لبنان عام  1975يبلغ  2,735,000نسمة ،و 2,974,000نسم ٍة عام ( 1990دائرة
المر َت َقب
الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة [ ،]United Nations Department of Economic and Social Affairsالمشهد ُ
للتحضر في العالم :مراجعة عام  ،]World Urbanization Prospects: The 2005 Revision[ 2005نيويورك،POP/DB/WUP/Rev. 2005 ،
ّ
تشرين األول .)2006
15
المهجرين العراقيين حول العالم” (Statistics on Displaced Iraqis Around the
“إحصائيات عن
مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين،
َّ
ٌ
ّ
 1 ،)Worldنيسان.2007 ،
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ّ

مرتفع بالنتيجة ،ويبلغ
فإن معدالت الوفيات بين الفلسطينيين متدني ٌة نسبياً ،ومتوسط مأمول الحياة لديهم
األخرىّ ،
ٌ
تطور غير
 73عاماً .16بعد أن هبطت خالل الثمانينات ،استأنفت معدالت الخصوبة الصعود خالل التسعينات ،وهو
ٌ
بلد آخر في المنطقة زياد ًة في معدالت الخصوبة خالل العقود األربعة األخيرة.
عادي .لم يشهد ٌ
ّ
أن الصراع مع إسرائيل كان له بعض التاثير على الخصوبة ،من خالل تأثيرات اإلغالق والصراع .على
يبدو ّ
وغزة ،ومعدالت البطالة المرتفعة ،أصبحت النساء
ضوء المستويات العالية من عدم االستقرار في الضفة الغربية ّ
ال للبقاء في المنزل وترك المشاركة في القوة العاملة ،مما ُك َّن عليه في السابق .أصبح الذهاب إلى المدرسة
أكثر َمي ً
بأن اليافعين من غير المرجح أن يذهبوا إلى المدرسة .كل هذه العوامل ترتبط
أكثر صعوبة .بعض المؤشرات توحي ّ
بمعدالت خصوب ٍة أعلى ويبدو أنها ساهمت في زيادة الخصوبة بين الفلسطينيين .17العنصر السياسي المتمثل في رغبة
ّ
أمر
وحدة،
شكل
على
وغزة
بعض الفلسطينيين بأن يصبحوا أكثرية السكان في المنطقة اإلسرائيلية ،والضفة الغربية ّ
ٌ
تأثير على الرغبة بإنجاب المزيد من األطفال .معدالت الخصوبة بين
يصعب قياسه ،ولكن من المحتمل أن يكون له ٌ
الفلسطينيين القاطنين خارج الضفة الغربية وغزة أدنى مما هي في داخل ها َتين المنطق َتين ،بل إنها أدنى حتى من
ٍ
بشكل أكبر.
المتوسط في العالم العربي .18باإلضافة إلى ذلك ،مداخيلهم أعلى والحصول على التعليم متو ّف ٌر لديهم
ّ
الخصوبة
معدالت
تأويل
في
واالجتماعية
االقتصادية
تفشل العوامل
أن إسرائيل دولة
من
بالرغم
اإلسرائيلية.
ّ
فإن معظم هؤالء يتأقلمون ثقافياً بسرعة ،كما في الواليات المتحدة .خالل الخمسينات ،كانت معدالت
مهاجرينّ ،
الخصوبة بين اليهود المهاجرين من شمال أفريقيا أكبر بضعفين أو ثالث ٍة مما هي عليه بين اليهود المهاجرين من
لديهن معدالت الخصوبة نفسها.
أوروبا .بحلول العام  ،1990كانت بنات المهاجرين من شمال أفريقيا وأوروبا
ّ
على النقيض من ذلك ،توجد
تديناً أو
ٌ
تديناً أو األقل ّ
اختالفات حاد ٌة في الخصوبة بين اليهود اإلسرائيليين األكثر ّ
العام للخصوبة من 6.49
اليهود اإلسرائيليين العلمانيين .بين فتر َتي  1982-1980و ،1996-1995ارتفع المعدل ّ
المتزمتين ،بينما هبط من  2.61إلى  2.27بالنسبة لسائر اليهود
طفل /المرأة إلى  7.61طفل  /المرأة بين اليهود
ّ
اإلسرائيليين.19
أن معدالت الخصوبة األكثر ارتفاعاً بين اليهود
كبير على
جادل البعض قائلين ّ
تأثير ٌ
المتزمتين سيكون لها ٌ
ّ
مجتمع
سياسة إسرائيل في المستقبل .هذا التأكيد الحازم فيه خالف :في
حيوي وديناميكي كالمجتمع اإلسرائيلي ،تؤثّر
ٍّ
ٍ
ّ
مواقف األهل اإليديولوجية على األبناء ولكنها ال تحددها .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تستمر الهجرة في لعب
ٍ
دور
إن هجرة مواطني االتحاد السوفييتي السابق
ٍّ
رئيسي في تحديد حجم وتركيبة البنية السكانية لليهود اإلسرائيليينّ .
ّ
ٍ
الخمس .هؤالء أكثر علماني ًة من حيث التوجه ،ولكنهم يدعمون
منذ  1989زادت عدد سكان إسرائيل بنسبة تفوق ُ
بقو ٍة أكبر األحزاب السياسية التي تب ّنت خطاً أكثر تشدداً حيال المطالب الفلسطينية.
بحسب المكتب األمريكي لإلحصاء السكاني،
سيتخطى العدد المتوقع للسكان العرب في إسرائيل والضفة
ّ
ّ
ّ
ٍ
سنوات قليلة .لقد كانت نسبة السكان العرب إلى مجموع القاطنين
وغزة ،العدد المتوقع للسكان اليهود خالل
الغربية ّ
 16وكالة االستخبارات المركزية (“ ،)CIAكتاب الوقائع العالمي” ( ،)The World Factbookواشنطن ،دي.سي ،.يجري تحديثه أسبوعياً.
ّ
 17كيفن ف .مكارثي (“ ،)Kevin F. McCarthyقضية اللجوء الفلسطيني :وجهة نظر” ( ،)The Palestine Refugee Issue: One Perspectiveسانتا
ّ
مونيكا ،كاليفورنيا :مؤسسة .1996 ، DRU-1358-GMSEC ،RAND
 18كيفن ف .مكارثي ( )Kevin F. McCarthyوبرايان نيتشيبوروك (“ ،)Brian Nichiporukالديموغرافيا” ( ،)Demographyفي الفريق المكلف
بدراسات الدولة الفلسطينية والتابع لمؤسسة  “ ،RANDبناء دول ٍة فلسطيني ٍة ناجحة” ( ،)Building a Successful Palestinian Stateسانتا مونيكا،
كاليفورنيا :مؤسسة  2004 ، MG-146-1-DCR ،RANDص.106-73 .
المتزمتين” (Sect, Subsidy, and Sacrifice: An
 19إيلي بِرمان (“ ،)Eli Bermanالمذهب ،واإلعانة ،والتضحية :مشاهدة عالم اقتصاد لليهود
ّ
 ،)Economist’s View of Ultra-Orthodox Jewsكوارترلي جورنال أوف إيكونو ِمكس ( ،)Quarterly Journal of Economicsمجلد  ،115عدد
والتغير في الخصوبة:
رقم  ،3آب  ،2000ص ،953-905 .بالصورة التي اقتبسها فيليب فارغ (“ ،)Philippe Farguesالصراع الوطني الطويل األمد
ّ
ّ
الفلسطينيون واإلسرائيليون في القرن العشرين” (Protracted National Conflict and Fertility Change: Palestinians and Israelis in the
 ،)Twentieth Centuryبوبياليشن أند ِدفلوبمنت ِرفيو ( ،)Population and Development Reviewمجلد  ،26عدد رقم  ،3أيلول  ،2000ص.451 .
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الشكل رقم 2.4
التركيبة ِ
وغزة
العرقية لسكان إسرائيل ،والضفة الغربيةّ ،
ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴون
إﺴراﺌﻴﻠﻴون ﻋرب
ﻴﻬود
اﻟﺴﻛﺎن )ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻴن(

اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ).2008 ،(U.S. Census Bureau
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء
ّ
اﻟﻤﺼدر :اﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ

RAND TR912-2.4

سجلتها عام ( 1995الشكل
في هذه المناطق تبلغ  48في المئة منذ ،2005
ٍ
بارتفاع عن نسبة  43في المئة التي ّ
متواضع فقط في
تد ٍّن
ٍ
رقم  .)2.4بالرغم من ّ
ترجح حصول َ
أن تقديرات إسرائيل الرسمية لعدد سكانها عام ّ 2020
20
فإن هذا األمر يفترض استمرار الهجرة إليها من الخارج .21من الصحيح
حصة السكان اليهود داخل إسرائيل ّ ،
ّ
إال
السياسية،
السيطرة
يعني
ال
ين
ف
الطر
كال
لدى
السكاني
الحجم
أن
الحصة السكانية لغير اليهود في
في
الزيادة
إن
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
وغزة مسأل ًة خالفي ًة بدرج ٍة أكبر حتى مما هي عليه اآلن،
المنطقة ستجعل السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية ّ
تحول التوازن الديموغرافي.
مع ّ
ّ
ما هي تداعيات هذه االتجاهات الديموغرافية؟

تداعيات على العالم العربي ،بسبب القيود المتعلقة بالماء والغذاء على وجه
هذه االتجاهات الديموغرافية لها
ٌ
ّ
الخصوص.
ٍ
الماء .للوهلة األولى ،ال يبدو العالم العربي منطق ًة كثيف ًة بالسكان .الكثافات السكانية فيه أدنى
بكثير من مثيالتها
ّ
مركزين في
عل في إبقاء هؤالء السكان
لكن المناخ والمالمح العامة لألرض كان لها ِف ٌ
ّ
في شرق آسيا وفي أوروباّ .
ٍ
صحراوين في العالم .إذا استثنينا القارة
جيوب قليل ٍة من األراضي .الصحراء األفريقية والصحراء العربية هما أكبر
َ
فإن العالم العربي هو أكثر بقعة مجدبة على وجه األرض .الصحراء األفريقية أكثر ا ّتساعاً بسبعة
القطبية الجنوبيةّ ،
ّ
ٍ
تحل ثالث ًة من حيث المساحة ،بينما تبلغ رقعة الصحراء العربية
أضعاف من صحراء غوبي ( ،)Gobiوهذه األخيرة ّ
ِ
ضع َفي غوبي .22تاريخياً ،كانت القبائل البدوية فقط هي َمن يقيم في الصحراء؛ أكثر سكان المنطقة كانوا يعيشون
ال مثل
على امتداد ضفاف األنهار ،السيما النيل ودجلة والفرات ،وعلى السواحل ،أو المناطق المرتفعة األكثر اعتدا ً
المركزي لإلحصاء ،التقديرات المتعلقة بسكان إسرائيل حتى .)Projections of Israel’s Population Until 2020, c.( 2020
 20المكتب اإلسرائيلي
ّ
ّ
 ،1997الجدول رقم .2
21
22

المكتب اإلسرائيلي
يقدم تفاصيل أكثر عن االفتراضات التي يتب ّناها المكتب أثناء تحضير تقديراته.
المركزي لإلحصاء ،1997 ،الفصل الخامس ّ
ّ
ّ
“الصحارى الرئيسية في العالم” ،إنفوبليز (. 2007 ،)Infoplease
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ّ

أن عدد السكان في الممالك الصحراوية
لبنان والمغرب وسوريا واليمن والمناطق الكردية من العراق .بالرغم من ّ
فإن سكان هذه المنطقة ما
مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج شهد صعوداً محلّقاً خالل القرن الماضيّ ،
زالوا حتى اليوم متر ّكزين في المناطق غير الصحراوية .في هذه المناطق ،غالباً ما تكون الكثافة السكانية مرتفع ًة
ولكن  99في المئة من السكان
أن الكثافة السكانية اإلجمالية في مصر تبلغ  76.3نسمة /كم،2
جداً .من الصحيح ّ
ّ
تحف بنهر
محشورون في مساح ٍة تش ّكل نسبة  4في المئة من
إجمالي الرقعة األرضية المصرية ،وهي النسبة التي ّ
ّ
2
النيل أو تقع على ضفاف المتوسط .23تصل الكثافات السكانية على امتداد النيل إلى  1,200نسمة /كم  ،وهي واحد ٌة
من الكثافات األعلى في العالم.24
الر ّي .الزراعة هي المستهلك الرئيسي
بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة ،ليس مفاجئاً أن تعتمد الزراعة على َ
ّ
التقليدي السائد عموماً في البلدان
للماء في المنطقة ،وهي مسؤول ٌة عن استخدا ٍم للماء نسبته  93في المئة ،خالفاً للنمط
ّ
النامية ،والتي تبلغ نسبة استخدام الماء للزراعة فيها  85في المئة.25
النمو
المكون من
إن المزيج
والر ّي ،والطبيعة القاحلة في المنطقة ّأدى إلى الضغط على
ّ
السكاني السريعَ ،
ّ
ّ
ّ
الموارد المائية بشدة .تتمثّل المشكلة الكبرى في االستخدام المفرط لمخزونات المياه الجوفية .خارج مصر ،تستهلك
المنطقة بالفعل نسبة  16في المئة أكثر مما يعاد تخزينه من الماء .26بحسب البنك الدولي ،تسحب ٌّ
كل من المملكة
ُ ُ
ّ
غزة
تستهلك
أضعاف؛
بعشرة
األمطار
طريق
عن
تخزينه
عاد
ي
ما
ّ
العربية السعودية والكويت كمي ًة من الماء تفوق ُ ُ
ٍ
استغالل مستدا ٍم لمياهه
ثالثة أضعاف المؤونة المائية من األمطار .البلد الوحيد في المنطقة الذي يقترب من تحقيق
عدد من خزانات المياه الجوفية خالل العقود القليلة
الجوفية هو المغرب .27على المعدالت الحالية لالستخراج،
ّ
سيجف ٌ
المقبلة ،بعضها في األردن والكويت والمملكة العربية السعودية .إذا استمرت أنماط استهالك الماء متّخذ ًة للمسار
فإن العالم
متاح من الماء
الحاليّ ،
العربي  -باستثناء مصر -سيكون بحلول العام  2025مستهلكاً لما يتجاوز ما هو ٌ
ّ
ّ
ٍ
بشكل مستدا ٍم بنسبة  39في المئة .مصر تملك في الوقت الحاضر احتياطياً مائياً قدره  11في المئة ،ولكنها أيضاً
ٍ
متاح من الماء
بشكل مستدا ٍم بنسبة  8في المئة.28
ستكون بحلول العام  2025مستهلك ًة لما يتجاوز ما هو ٌ
بالرغم من هذا التو ّقع المخيف
أن األمور تسير كالمعتاد ،فمن غير المح َت َمل أن يصبح
المبني على افتراض ّ
ّ
الماء قيداً على
تم تعديل السياسات .الدراسات التي ن ّفذها البنك الدولي ،والمعهد الدولي
ّ
النمو ال رجعة فيه ،إذا ّ
ّ
ّ
ألبحاث السياسات الغذائية ( ،)International Food Policy Research Instituteوالمعهد الدولي لإلدارة المائية
ّ
ٍ
ٍ
ممارسات
سيناريوهات بديل ٍة تفترض وجود
( ،)International Water Management Instituteتحتوي على
أفضل في اإلدارة المائية ،مما يؤدي إلى استخدا ٍم مستدا ٍم للماء على صعيد المنطقة .اإلجراءات الرئيسية في السياسات
ٍ
تتضمن تحديد األسعار
ومزيد من االستثمار في أنظمة
بشكل يغطي التكاليف الكاملة للماء ويعكس قيمة الندرة فيه،
ٌ
ّ
 23اللجنة االقتصادية ألفريقيا (“ ،)Economic Commission for Africaمصر” ”،البنية التحتية والسياسات والخطط (االستراتيجيات اإللكترونية)
الوطنية للمعلومات واالتصاالت” ([ ،)National Information and communication [NICI] Policies and Plans [e-strategiesصفح ٌة إلكتروني ٌة
مؤرخة.
غير َّ

ٍ
تحديث له في  13كانون الثاني.2011 ،
 24وكالة االستخبارات المركزية (“ ،)CIAمصر” ”،كتاب الوقائع العالمي ( ،”)World Factbookحصل آخر
ّ
 25مارك و .روزغرانت ( ،)Mark W. Rosegrantشيمينغ تساي ( ،)Ximing Caiوساره أ .كالين (“ ،)Sarah A. Clineمستقبل الماء والغذاء في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :المشهد المر َت َقب إلى عام The Future of Water and Food in the Middle East and North Africa:( ”2025
 ،)Outlook to 2025واشنطن ،دي.سي :.المعهد الدولي ألبحاث السياسات الغذائية ( )International Food Policy Research Instituteوالمعهد
ّ
الدولي لإلدارة المائية ( ،2002 ،)International Water Management Instituteشريحة رقم .15
ّ
 26روزغرانت ( ،)Rosegrantتساي ( ،)Caiوكالين ( ، 2002 ،)Clineالشريحة رقم .17
 27جمال صغير (“ ،)Jamal Saghirالتوفير االستراتيجي لخدمات القطاع المائي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا” (Strategic Provision of Water
ّ
ّ
 ،)Sector Services in MENAعرض ،منتدى التنمية المتوسطية ( ،)Mediterranean Development Forumواشنطن ،دي.سي 8-6 ،.آذار،
 ،2000الشريحة رقم .7
28

روزغرانت  ،تساي  ،وكالين  ،2002 ،الشريحة رقم .17
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الضروري،
الر ّي .من المفاجئ نوعاً ما أنه ليس من
معالجة المياه المبتذلة،
وممارسات أكثر فعالي ًة في مجال َّ
ٌ
ّ
بوجود هذه االفتراضات ،تقليص المساحة األرضية المروية في سبيل توفير مزي ٍد من الماء لمستخدميه المنزليين
الر ّي من الم َق َّدر أن
يؤدي إلى انعتاق كمي ٍة من الماء من المستخدمين
إن تحسين الفعالية في َّ
والصناعيين .في الواقعّ ،
َ
الزراعيين ،تكفي لتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين اآلخرين.
حتى لو لم يستخدم المرء هذه الفرضيات المتفائلة ،ستكون القيود المرتبطة بالماء ،المفروضة على النمو
ٍ
الر ّي ،سيأتي تحويل
طابع
االقتصادي ذات
الر ّي
موضعي .في البلدان التي تعتمد بشد ٍة على َّ
كميات قليل ٍة من ماء َّ
ٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
إلى المستخدمين اآلخرين ،من أجل تلبية الطلب المنزلي والصناعي المتزايد ،على حساب حصول نقص بسيط في
ّ
ّ
غزة والمملكة العربية السعودية ،يمكنها تلبية
غالل الحبوب .حتى المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية ،مثل ّ
الطلب المتزايد لالستخدام غير
أن الزراعة مسؤول ٌة عن نسبة 5.2
الزراعي عن طريق تقليل الماء المتاح َّ
للر ّي .بما ّ
ّ
ٍ
في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي
تأثير
السعودي ،فلن يكون لتحويل الماء من الزراعة نحو
ّ
استعماالت أخرى ٌ
ّ
ّ
أقتصادي كبير.
ٌّ
أن الزراعة كانت مسؤول ًة عما نسبته  7في المئة فقط من الناتج
يختلف الوضع في الض ّفة الغربية .مع ّ
وغزة ،إال إنها أحد أرباب العمل الثابتين
مصدر للدخل والغذاء،
المهمين ،كما إنها
االقتصادي في الض ّفة الغربية ّ
ّ
ٌ
ّ
السيما في األوقات التي تفرض فيها إسرائيل سيطر ًة أكثر تشدداً على حركة الفلسطينيين .الزراعة مسؤول ٌة عن
ٍ
إن تراجعاً كبيراً في كمية الماء المتوفرة للزراعة
استهالك من الماء نسبته  64في المئة داخل الضفة الغربية ّ
وغزةّ .
ستؤذي اقتصادات هذه األراضي.29
غزة واألردن ودول الخليج .هذه األخيرة تستخدم مصانع لتحلية
المناطق التي تواجه مشاكل أكثر جدي ًة تشمل ّ
المياه  -وهو
غزة أو األردن الغنى بالطاقة
مصدر باهظ الكلفة  -من أجل تلبية الطلب على الماء في المدن .ال تملك ّ
ٌ
غزة ستضطر
أن ّ
الذي يجعل عملية التحلية ميسورة التكلفة كما هو الحال في دول الخليج .لكن ،من شبه المؤكد ّ
أن الض ّفة الغربية ستحتاج بدورها الستخدام مصدر المياه هذا.30
للجوء إلى التحلية ،كما ّ
ٍّ
و�نشاءات معالجة كل من مياه الشرب
مطورة وتشغيلها ،إ
على امتداد المنطقة ،تكاليف االستثمار في عملية َر ٍّي َّ
الصحي هائلة .حالياً ،تش ّكل هذه االستثمارات نسبة  1إلى  2في المئة من إجمالي الناتج المحلي ،و40
والصرف
ّ
ّ
ّّ
العام على قاعد ٍة سنوية ،هذا بالنسبة لألنظمة التي تشهد تراجعاً في نوعية
إلى  45في المئة من مجموع االستثمار ّ
لكن االستثمارات
المياه وتو ّفرها لألفراد .على الرغم من ّ
النمو عن مسارهّ ،
أن التكاليف ال تبلغ حجماً يسبب انحراف ّ
العام ،إال إذا أُح ِد َثت
أشد جرأ ًة بدرج ٍة كبير ٍة
ٌ
تغييرات ّ
وتكاليف تشغيل األنظمة المائية ستظل ّ
مكوناً رئيسياً في اإلنفاق ّ
يتم تشغيل هذه األنظمة على أساس استرداد كامل الكلفة.
في السياسات ،بحيث ّ
ٍ ٍ
هم الح ّكام المحليين منذ
الغذاء .الغذاء مسأل ٌة سياسي ٌة شديدة الحساسية في المنطقة .لقد كان توفير غذاء كاف ّ
المدة .كذلك ،يعود
تحمل التكاليف شأناً هاماً منذ ما يكاد يوازي هذه ّ
عهود التوراة ،بينما كانت مسألة القدرة على ّ
الدعم
التح ّكم باألسعار وتقديم الدعم للغذاء إلى عهود التوراة .في اآلونة األخيرة ،أدى النقص في تو ّفر الخبز ورفع ّ
ٍ
تحديات قوي ٍة تواجه حكومات الدول العربية.
عن المواد الغذائية الرئيسية إلى إنتاج
النمو السكاني السريع ،وبرامج الدعم الغذائي التي تصرف الناس عن اإلنتاج محلياً ،باالقتران مع الموارد
حول ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
المائية المحدودة  -المنطقة إلى مستورد
أساسي للغذاء ،السيما الحبوب .يُظهِر الجدول رقم  2.1واردات المنتجات
ٍّ
وحصة الغذاء من مجمل االستيراد .كما يمكن مالحظته ،واردات الغذاء تش ّكل
الزراعية لعد ٍد من البلدان في المنطقة،
ّ
 29مارك برنستين ( ،)Mark Bernsteinديفيد ج .غروفز ( ،)David G. Grovesوآمبر مورين (“ ،)Amber Moreenالماء” ،في الفريق المكلّف
بدراسات الدولة الفلسطينية ،التابع لمؤسسة  ”،RANDبناء دول ٍة فلسطيني ٍة ناجحة” ( ،)Building a Successful Palestinian Stateسانتا مونيكا ،كاليفورنيا:
مؤسسة  ، 2007 ،MG-146-1-DCR ، RANDص.221-163 .
30

برنستين ( ،)Bernsteinغروفز ( ،)Grovesومورين (. 2007 ،)Moreen
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الجدول رقم 2.1
العربي2007 ،
الواردات الزراعية في العالم
ّ
البلد

القيمة
(بماليين الدوالرات األمريكية)

الحصة من مجمل
ّ
واردات البلد ()%

الجزائر

4,944

17.9

البحرين

574

5.0

مصر

4,451

16.5

األردن

1,889

14.0

الكويت

2,659

12.4

لبنان

1,741

18.6

المغرب

3,263

10.3

ُعمان

1,434

8.9

قطر

1,082

4.6

المملكة العربية السعودية

11,222

12.4

الجمهورية العربية السورية

1,594

10.9

تونس

1,617

8.5

اإلمارات العربية المتحدة

7,044

5.5

اليمن

1,982

23.3

المجموع

45,496

10.3

أن كومتريد ( ،)UN Comtradeجرى االستعالم في
المصدر :قاعدة بيانات األمم المتحدة المتعلقة بإحصاءات تجارة السلع ،يو ّ
 17أيلول.2009 ،

 12إلى  18في المئة من مجمل واردات الدول الكثيفة بالسكان مثل الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية ،بينما
تتراوح هذه النسبة لبقية البلدان بين  8و 13في المئة من مجمل الواردات.
والنمو
نظراً للضغط الشديد على الموارد المائية
فإن حجم الواردات الغذائية إلى المنطقة
السكاني المستمرّ ،
ّ
ّ
يتجه نحو الزيادة ال النقصان خالل العقود القادمة .المسألة المتمثّلة بما إذا كانت واردات الغذاء ستصبح عبئاً متزايداً
و�ن كانت ستؤدي إلى مزاحمة استيراد الماكينات واألجهزة وغيرهما من البضائع
على االقتصادات المحلية ،إ
النمو في صادرات البضائع والخدمات سيجعل استيراد
االقتصادي بالعناية ،أو ما إذا كان
النمو
لتعهد
ّ
الضرورية ّ
ّ
ّ
ٍ
الصحة
ال رئيسياً في
كميات ضخم ٍة من الغذاء ممكناً بدون تقييد استيراد األصناف األخرى ،هي مسأل ٌة ستصبح عام ً
ّ
نمو مستدا ٍم في الصادرات ستكون مفتاح إنتاج
إن قدرة هذه البلدان على رعاية ٍّ
االقتصادية المستقبلية لهذه البلدانّ .
تحمل نفقات الواردات الغذائية مشكل ًة من الماضي.
العملة الصعبة التي ستجعل من موارد الغذاء والقدرة على ّ
الصحة في توقعات االتجاهات الديموغرافية؟
ما مدى
ّ

النمو السكاني .علماء
كل التوقعات الديموغرافية المتعلقة بالمنطقة تفترض تراجعاً مستمراً في الخصوبة ومعدالت
ّ
ّ
ّ
بأن نفس العوامل التي
الديموغرافيا في منظمة األمم المتحدة كما في المكتب األمريكي لإلحصاء
يتنبؤون ّ
السكاني ّ
ّ
ّ
النمو السكاني في أجزاء أخرى من العالم ،ستستمر في دفع هذه المعدالت نحو الهبوط في العالم
أبطأت معدالت
ّ
ّ
العربي أيضاً .كم يمكن الوثوق بهذه التوقعات؟
ّ
بأن معدالت الخصوبة ستستمر في التراجع .بالرغم
تجربة العقود الثالثة الماضية تدعم بقو ٍة االفتراض القائل ّ
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أن المعدالت كانت أعلى في البلدان العربية مما هي عليه في المناطق األخرى التي تشابهها في مستويات الدخل
من ّ
إن االتجاهات  -حتى في البلدان األكثر فقراً  -تحاكي األنماط السائدة في ما سواها من العالم .بدأت
الفردي ،إال ّ
ّ
الحاد ،بما فيه داخل دول الخليج الفارسي (كما يظهر في الشكل رقم .)2.2
معدالت الخصوبة (متأخر ًة) بالهبوط
ّ
ّ
التكهن به في توقعات تباطؤ
العنصر الذي ال يمكن
النمو السكاني يحتمل أن يكون نمواً أدنى من المتوقع
ّ
ّ
ّ
القادمين .ارتفعت معدالت الخصوبة
في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وهو موضوع الفصلَين
َ
ّ
ّ
وغزة خالل فترات الضغط
االقتصادي الشديد ،عندما قلّت فرص التحصيل التعليمي
في العراق ،والض ّفة الغربيةّ ،
ّ
ّ
غير
أن االتجاهات الديموغرافية في ّ
األعلى ،خاص ًة بالنسبة للنساء الشابات .على الرغم من ّ
غزة والض ّفة الغربية ّ
ٍ
بشكل أسرع منه
طبيعتها الصراع مع إسرائيل ،فإن الخصوبة تميل للتناقص في البلدان التي تشهد توسعاً اقتصادياً
في البلدان التي يكون األداء
أن الضغوط
أن السببية تعمل في
االقتصادي فيها رديئاً .من المفهوم ّ
االتجاهين ،بمعنى ّ
َ
ّ
النمو السكاني السريع قد تبطئ
الناتجة عن
النمو في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ إذا ا ّتسمت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بنمو
النمو السكاني في المنطقة من الهبوط ،مما يُبقي الضغوط
اقتصادي بطيء ،قد ال يتم ّكن
ٍّ
السنوات القادمة ٍّ
ّ
ّ
غليان حتى ٍ
ٍ
زمن متقد ٍم في المستقبل.
الديموغرافية في حالة

العربي
االتجاهات الديموغرافية داخل المجموعات السكانية في العالم
ّ
أبعد من السكان والخصوبة واتجاهات الهجرة ،االتجاهات داخل المجموعات السكانية في العالم
العربي مهم ٌة أيضاً
ّ
التحضر ،واتجاهات الخلط ال ِعرقي
الع ْمرية للسكان ،واتجاهات
ّ
بالنسبة لنا ،السيما االتجاهات المتعلقة بالهيكلية ُ
ّ
والديني.
ّ
ّ
تدفق الشباب إلى أسواق العمل

و�نما تقود أيضاً إلى نقل ٍة في الهيكلية
النمو
إن معدالت الخصوبة المتراجعة ال تقود فحسب إلى إبطاء
السكاني ،إ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
مستقر أو متصاعد للحياة .خالل العديد من العقود الماضية ،شهد
مأمول
الع ْمرية للسكان عندما تحصل بالترادف مع
ٍّ
ُ
ٍ
الخصوبة
معدالت
أدت
فقد
الشباب.
عدد
في
ا
م
تضخ
العربي
العالم
درامي في الوفيات بين
بتناقص
ة
مقترن
العالية
ً
ً
ّ
ٍّ
ّ
ٍ
المنطقة.
في
األطفال
عدد
في
ة
طفر
حصول
إلى
واألطفال،
المواليد الجدد
سن الرشد ،وأدى هذا
بلغوا
األطفال
هؤالء
ّ
األمر إلى تد ّفق أعدا ٍد كبير ٍة من الشباب إلى أسواق العمل المحلية.
من المتوقع أن يتباطأ
النمو السكاني في العالم العربي حتى يصل إلى  1.4في المئة ،بعد أن كان  1.7في
ّ
ّ
ّ
َّ
َّ
توقع أن يزيد عدد السكان الذين بلغوا
المئة عام  ،2006ومع هذا يُتوقع أن تستمر الكتلة ّ
العمالية بالتوسع بسرعة .يُ َ
سن
عامي  2006و .2020عندما يبلغ األفراد الذين أنتجهم
ّ
ّ
التضخم في عدد الشباب ّ
سن العمل بنسبة الثلث بين َ
ٍ
العمل ،ينتقل الضغط الذي تواجهه حكومات المنطقة من توفير التعليم والرعاية الصحية لسكان أعمارهم صغيرة ،إلى
ٍ
توظيف للبالغين من الشباب .هذا
إيجاد فرص
التضخم يو ّفر للحكومات المحلية فرصاً ويضعها أمام تحديات .تتمثّل
ّ
ال
الفرص بتد ّفق المزيد من العمالة األفضل تعليماً إلى االقتصادات ،مع هبوط عدد األفراد الذين يكون العامل مسؤو ً
بأن هؤالء البالغين من الشباب ،السيما الرجال من بينهم ،إذا ظلوا يجدون أن توقعاتهم
عن إعالتهم .تتمثّل التحديات ّ
ال تتحقق ،فسيستمر العنف بالنشوب وكذلك الحروب األهلية والجريمة.
عامي  1996و.2020
ّ
يبين الشكل رقم  2.5الزيادة المتوقعة في عدد الشبان الداخلين إلى القوة العاملة بين َ
ٍ
أن
1996
العام
زمرة
حجم
،2020
العام
زمرة
حجم
يتجاوز
ظاهر،
كما هو
مع
المئة.
في
40
من
تقترب
ة
بنسب
ّ
َ
ُ
إن هذه الزمر
التد ّفق يستقر في شمال أفريقيا بحلول  ،2007عاكساً معدالت الوالدة التي تد ّنت في تلك المنطقة ،إال ّ
للتو باالنفراج
تظل في ازدياد .بالنتيجة ،الضغط على أسواق العمل المحلية الذي قاد إليه هذا التد ّفق من الشبان ،بدأ ّ
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الشكل رقم 2.5
المكونة من الشبان الذين يدخلون القوة العاملة
حجم المجموعة السكانية
ّ
اﻟﺸرق اﻷوﺴط
ﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋدون
اﻟﺴﻛﺎن )ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻴن(

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ). 2008 ،(U.S. Census Bureau
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء
اﻟﻤﺼدر:
ّ
اﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ
RAND TR912-2.5

في شمال أفريقيا ،ولن يتوقف في الشرق األدنى حتى العام  .2020خالل الفترة الممتدة حتى عام  2020والمشتملة
سن التقاعد متدنياً 3.8 :مليون فقط عام  .2007بالتالي ،لن يبدأ العدد
عليه ،سيكون عدد الرجال الذين يبلغون ّ
الصافي لإلضافات إلى القوة العاملة بالتباطؤ حتى عام  ،2020عندما يبلغ عدد المتقاعدين  6.3مليون.
إن التأقلم الثقافي لهذه الزمر الكبيرة من الشبان هو أحد أصعب المشاكل التي تواجه هذه المجتمعات .الشبان
ّ
ّ
أي مجموع ٍة اجتماعي ٍة أخرى .في بلدان
ميالون للعنف أكثر من ّ
الذين تتراوح أعمارهم بين  15عاماً و 30عاماً ّ
شمال أفريقيا والمشرق والخليج الفارسي ،تتضافر القوى االجتماعية واالقتصادية لتأزيم عملية التأقلم الثقافي .خالل
ّ
ّ
الماضيين ،تخلّف
العقدين
عطلت الدولة المجحفة عملية خلق
النمو في الوظائف عن الزيادة في القوة العاملة عندما ّ
َ
َ
ّ
العام.
الوظائف في القطاع الخاص ،في نفس الوقت الذي أدت فيه الضغوط المالية إلى إبطاء ّ
النمو في وظائف القطاع ّ
وألن
العام وضعاً أرقى ألنه أكثر أماناً من وظائف القطاع الخاصّ ،
منحت المجتمعات العربية التوظيف في القطاع ّ
ألن رواتب العاملين في القطاع
الوظيفة المكتبية في الحكومة أقل مش ّق ًة من معظم وظائف القطاع الخاص ،وأيضاًّ ،
الحرة) .ينتج عن ذلك
العام مضمونة (خالفاً للمداخيل غير المستقرة التي يو ّفرها القطاع الخاص ،السيما من األعمال ّ
ّ
ٍ
التبطل بانتظار حصول
ال
أن الشبان يفضلون في الغالب ّ
ال من أن يصبحوا عما ً
شغور في البيروقراطية الحكومية ،بد ً
ّ
مياومين أو ينخرطوا في األعمال الصغيرة .باإلضافة إلى ذلك ،يسمح وجود تقلي ٍد من الدعم العائلي لهؤالء الشباب
ّ
ٍ
ٍ
بكثير مما هو عليه الحال في المجتمعات األخرى األكثر فقراً.
لفترات أطول
بالبقاء عاطلين عن العمل
سن العمل يسعى للحصول على وظيفة .البعض منهمكون بالدراسة؛ آخرون يقومون باألعمال
ليس كل من بلغ ّ
التبطل بين
أن المجتمعات التي تتغاضى عن ّ
بعض منهم مرضى؛ وكما قلنا سابقاً بعضهم ّ
المنزلية؛ ٌ
متبطلون ،مع ّ
سن العمل قليلة العدد .معدالت المشاركة في القوة العاملة  -أي نسبة األشخاص الذين هم
البالغين الذين هم في ّ
سن العمل داخل
سن العمل ويزاولون عم ً
في ّ
حصة السكان الذين هم في ّ
ال بالفعل أو يبحثون عن عمل  -تقيس ّ
القوة العاملة .بينما تشابه معدالت مشاركة الذكور في القوة العاملة داخل البلدان العربية نظيرتها في مناطق أخرى
ٍ
ٍ
بتواتر أدنى
من العالم ،تعمل النساء خارج المنزل
بكثير من سائر األماكن .إذا نظرنا إلى متوسط األرقام األخيرة
أن نسبة  25.4في المئة فقط من السكان اإلناث اللواتي تتراوح
مشاركات
أعمارهن بين  15و 64عاماً
ٌ
المتو ّفرة ،نجد ّ
ّ
في القوة العاملة في هذه المنطقة (الشكل رقم  .)2.6من أجل المقارنة ،بلغت معدالت مشاركة اإلناث في كولومبيا

النمو السكاني في العالم العربي :ضغط البشر
ّ
ّ
ّ
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الشكل رقم 2.6
معدالت المشاركة في القوة العاملة ،والمجموع ،والمعدالت بحسب الجنس
ﺴن اﻟﻌﻤﻝ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻟﻠﺴﻛﺎن اﻟذﻴن ﻫم ﻓﻲ ّ
داﺨﻝ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ

ﻨﺴﺎء
رﺠﺎﻝ

ﻛوﻟوﻤﺒﻴﺎ

اﻟﻔﻘراء
ﺒﺎﻟطﺎﻗﺔ

اﻷﻏﻨﻴﺎء
ﺒﺎﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺒﻠدان
اﻟﻌرﺒﻴﺔ

اﻟوﻻﻴﺎت
اﻟﻤﺘﺤدة
ٍ
ٍ
اﻟﻘﻴم ﻟﻛﻝ ٍ
ِ
ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ ) ،(ILOﺠرى اﻻطّﻼع
ﺒﻴﺎﻨﺎت
ﺒﻠد ﻋﻠﻰ ِﺤ َد ٍة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس
ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ َ
اﻟﻤﺼدرّ :
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  11آذار.2008 ،
RAND TR912-2.6

أن معدالت مشاركة
نسبة  47.1في المئة عام 2006؛ بلغت هذه النسبة في الواليات المتحدة  67في المئة .بما ّ
31
فإن معدالت
مشاركتهن في القوة العاملة هي األدنى في العالم  .في المملكة
ّ
النساء في العمل خارج المنزل متدنيةّ ،
العربية السعودية ،تضيع المكاسب التعليمية التي تحصل عليها النساء بسبب التأثير الجائر للتقاليد 76 .في المئة من
خريجات من الجامعات ،وهو عكس التوصيف الذي يتّسم به
هن
نظراؤهن
ٌ
اإلناث العاطالت عن العمل في المملكة ّ
ّ
32
إن الممانعة دون السماح لهؤالء النساء بقدرٍة أكبر على الوصول إلى سوق العمل
من الذكور العاطلين عن العمل ّ .
ٍّ
منهن “مورداً إنسانياً كبي اًر غير
تجعل
مستغل بالكامل”.33
ّ
بسبب االرتفاع البطيء لكن الثابت في معدالت مشاركة اإلناث في القوة العاملة ،من المتوقع أن تزيد معدالت
ٍ
أن القوة العاملة ستكبر
العقدين
المشاركة في القوة العاملة في العالم
بشكل
القادمين .هذا يعني ّ
العربي خالل مجرى َ
َ
ّ
ٍ
تؤدي
عوامل من شأنها أن
سن العمل .توجد ثالثة
أسرع من الزيادة الحاصلة في أعداد األشخاص الذين هم في ّ
َ
ال ،مع ارتفاع مستويات التعليم ،سيقوم المزيد من النساء بالعمل خارج
إلى مشارك ٍة نسائي ٍة أكبر في القوة العاملة .أو ً
تحصيل
لديهن
المنزل .النساء اللواتي
إن االرتفاع
ٌ
ٌّ
علمي أعلى ّ
ّ
هن أكثر رواجاً وأكثر اهتماماً بالعمل خارج المنزلّ .
في مستويات تعليم اإلناث ترا َف َق بالفعل مع زياد ٍة في معدالت مشاركة اإلناث في القوة العاملة .ثانياً ،النساء في
ٍ
الحضرية ِ
المناطق
بشكل
يتوجب على النساء
َ
الح َ
ضرية ّ
يشار ْك َن في القوة العاملة أكثر من نساء األرياف .في المناطق َ
 31منظمة العمل الدولية (“ ،)ILOالمؤشرات الرئيسية لسوق العمل” ( ، 2001-2002 ،)Key Indicators of the Labour Marketنيويورك :راوتلِدج
(. 2002 ،)Routledge
“ 32السعودية 76 :في المئة من العاطالت عن العمل جامعيات وغالبية العاطلين عن العمل من صفوف الثانوية” (Saudi Arabia: 76 Percent of
Unemployed Women Are University Graduates and the Majority of Unemployed Males Are from the Ranks of High
 ،)School Graduatesالشرق األوسط ( 15 ،)Asharq al-Awsatأيلول.2008 ،
المنجد ( ”،)Mona Al- Munajjedالنساء في المملكة العربية السعودية اليوم” ( ،)Women in Saudi Arabia Todayنيويورك :سنت مارتنز
 33منى
ِّ
1997
ِ
الجنسين في المملكة العربية السعودية :تأثيره على األعراف
بين
يفصل
الذي
“التعليم
،)Roula
(Baki
باقي
لى
ر
؛
،)St
Martin’s
(Press
س
ُ
بر ّ
َ
السعودي” (Gender-Segregated Education in Saudi Arabia: Its Impact on Social Norms [and] the
االجتماعية وعلى سوق العمل
ّ
 ،)Saudi Labor Marketإدو ِك ِ
يشن بولِسي أناليزيس آركايفز ( ،)Education Policy Analysis Archivesمجلد رقم  ،12العدد  17 ،28حزيران،
.2004
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ّ

عام أن يعم ْل َن خارج المنزل إذا ِ
رغ ْب َن في توفير ٍ
ري
دخل
ٍّ
ٍّ
الح َ
ض ّ
تحول البلدان العربية إلى الطابع َ
َ
إضافي للعائلة .مع ّ
َّ
أكثر فأكثر ،من
المتوقع أن يُن ِتج هذا االتجاه معدالت مشارك ٍة أعلى لإلناث في القوة العاملة .أخيراً ،المستويات
ٍ
التحضر تؤدي إلى
التعليمية األعلى والدرجة األكبر من
عائالت أصغر حجماً .عندما تتقلّص أحجام العائالت يصبح
ّ
ٍ
عمل النساء خارج المنزل متوقعاً بدرجة أكبر.
ُّ
التحض ر
النمو المستمر في
ّ

ٍ
توظيف جذاب ٍة في المنطقة .الرجال ،السيما الشبان،
بسبب القيود على األرض والماء ،لم تعد األرياف تو ّفر إمكانيات
ِ
كانوا يهاجرون بانتظا ٍم إلى المراكز
الحضرية طوال عد ٍد من العقود الماضية ،ثم يحضرون عائالتهم أو يؤسسون
َ
ٍ
إن األشغال التي تتو ّفر من ٍ
وقت
أن التوظيف الثابت ليس متاحاً بسهولة ،إال ّ
عائالت بعد أن يحققوا انطالقتهم .مع ّ
آلخر في المناطق الحضرية تجلب مردوداً أفضل ،وهي متاح ٌة بوتير ٍة أكبر بصور ٍة عام ٍة من العمل الموسمي في
ّ
المجتمعات الزراعية.
يُظهِر الشكل رقم  2.7عدد سكان الحواضر واألرياف في الماضي والمستقبل بالنسبة للشرق األدنى وشمال
ضرية،
الح َ
أفريقياُ ،مح َت َسباً عن طريق النِّ َسب المئوية التي بحوزة األمم المتحدة ،للسكان القاطنين في المناطق َ
34
واألرقام اإلجمالية للسكان ،المتوفرة لدى المكتب األمريكي لإلحصاء
تقدر األمم
السكاني  .كما يمكن مالحظتهّ ،
ّ
ّ
المتحدة أن النمو في سكان األرياف في ٍّ
ال حتى انقضاء عام ،2020
كل من شمال أفريقيا والشرق األدنى سيكون ضئي ً
ّ
ّ
الحضرية من السكان صعوداً،
مسين .بالنتيجة ،ستقفز حصة المناطق
بينما يُ ّق َّدر أن يزيد سكان الحواضر بنسبة ُ
َ
الخ َ
فتسجل نسبة  60في المئة من إجمالي السكان في شمال أفريقيا و 67في المئة في الشرق األدنى.
ّ
ّ
بما
لكن،
العواصم.
إلى
يتقاطرون
المهاجرين
معظم
،
ا
تاريخي
أن القاهرة وبغداد ودمشق والجزائر العاصمة
ً
ّ
ٍ
أصبحت تعاني في هذه األيام من االكتظاظ
وجه َتهم نحو مناطق حضرية أصغر حجماً
السكانيَّ ،
حول المهاجرون َ
ّ
الشكل رقم 2.7
المجموعات السكانية الحضرية والريفية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

اﻟﺴﻛﺎن )ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻴن(

ﺸرق أدﻨﻰ،
ﻴﻔﻲ
ر ّ

ﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ،
ﻴﻔﻲ
ر ّ

ﺸرق أدﻨﻰ،
ي
َ
ﺤﻀر ّ

ﺸﻤﺎﻝ أﻓرﻴﻘﻴﺎ،
ي
َ
ﺤﻀر ّ

اﻟﻤﺼﺎدر :إدارة اﻟﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة )United Nations Department of Economic and Social
2006 ،(Affairs
اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ).2008 ،(U.S. census Bureau
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء
ّ
؛ اﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ
RAND TR912-2.7
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المحلَّة
مراكش وفاس تنموان بسرعة .في مصر ،تستوعب ٌ
وأقرب إلى مساقط رؤوسهم .في المغربّ :
مدن مثل َ
ٍ
سنوات مضت .في العراق،
وأسوان وال ِم َنية واإلسماعيلية المهاجرين الذين كانوا ليستقروا في القاهرة قبل عشر
ال .في العديد من الحاالت ،أصبحت مدن الطبقة الثانية هذه تشهد نمواً أسرع من
تلعب الموصل وكركوك دوراً مماث ً
35
أن هذا ِ
يحول الضغط
الحراك
العواصم نفسها  .مع ّ
ّ
الحيوي ساعد في تقليل بعض الضغوط على العواصم ،ولكنه ّ
نحو مدن الطبقة الثانية التي ال تملك البنية التحتية والقدرة اإلسكانية واالستيعابية التي تم ّكنها من توفير الخدمات
أن البنية التحتية في معظم العواصم تقع تحت الضغط الناتج عن التزايد
العامة على غرار العاصمة .من الصحيح ّ
ٍ
ولكن إضافة طاقة
إن
السكانيّ ،
استيعاب ألنظم ٍة موجود ٍة في األصل أرخص تكلف ًة من بناء أنظم ٍة جديد ٍة من الصفرّ .
ّ
كلفة تحسين أو إنشاء هذه األنظمة في مدن الطبقة الثانية تضع ضغوطاً إضافي ًة على الميزانيات.
أن البؤس
ّ
إن القصور عن تحسين الظروف في مدن الطبقة الثانية من المتوقع أن تكون كلفته عالية ،فقد َث َب َت ّ
مرتع للسخط والعنف .معظم الرجال الذين ينتمون إلى المنطقة من الذين أصبحوا إرهابيين ،يملكون
هو
الحواضر
في
ٌ
ٍ
بعض التحصيل الجامعي ،وعاشوا في مدن الطبقة الثانية.
عام ،لم يكن أعضاء تنظيم القاعدة المصريين
بشكل ّ
ّ
التي
الرباط
ال
وتطوان،
طنجة
كانت
من أهل القاهرة.36
مهم َتين لتجنيد أفراد الجماعة
ين
ت
مدين
العاصمة،
هي
َ
ّ
اإلسالمية المغربية المقاتلة ([)Groupe Islamique Combattant Marocain [GICM؛ هذه الجماعة مسؤول ٌة
عن تفجيرات الدار البيضاء ومدريد .37الزعيم السابق للجماعة اإلسالمية المسلحة ([Groupe Islamique Armé
 ،)[GIAوهي مجموع ٌة جزائري ٌة متمردة ،هو من أهل بوفريق ،ال الجزائر العاصمة ،واستمر في العمل انطالقاً من
تلك المدينة حتى مقتله عام .38 2002
إن وجود أعدا ٍد كبير ٍة من الشبان،
ّ
التحضر السريع يطرح عدداً من التحديات األخرى أمام األنظمة في المنطقةّ .
عات كثيف ٍة بالسكان ،أو في مساكن َّ
كثير من األحيان ،المحتشدين في مجم ٍ
ٍ
في
لين
المتبط
من
يكونون
والذين
مؤقت ٍة واقع ٍة
ّ
ّ
على حافة المناطق
الصحي والنقل في مساكن من هذا
إن تو ّفر الماء والصرف
َ
الحضرية ،يش ّكل خطراً على األمنّ .
ّّ
ٍ
يومي فشل الحكومة في
بشكل
الجنس ،في مناطق المهاجرين هذه ،عاد ًة ما يكون رديئاً .يواجه هؤالء المهاجرون
ٍّ
ٍ
بارتياب
توفير أبسط الخدمات .أغلب تعاطيهم مع الحكومة يكون عبر التعرض للشرطة مراراً ،وهؤالء يعاملونهم
ٍ
وحتى بعدائي ٍة في
أن المؤسسات البديلة ،السيما المساجد المحلية والمنظمات الدينية،
أحيان كثيرة .يجد هؤالء الشبان ّ
تعالج احتياجاتهم بصور ٍة أفضل مما تفعل الحكومة .تو ّفر هذه المؤسسات الغذاء والمأوى ،وأحياناً ،المهنة للوافدين
الجدد من المهاجرين .تو ّفر المؤسسات أيضاً شبك ًة اجتماعي ًة للشباب المعتادين على وجود عائل ٍة وقبيل ٍة تدعمهم في
مساقط رؤوسهم.
المفضلة في السياسات ،تُظهِر التجربة أ ّنه من الممكن إبطاء
بغض النظر عن النتيجة
التحضر ال إيقافه.
ّ
ّ
ّ
باستثناء في مصر والعراق ،ال يتو ّفر في األرياف على سبيل الوظائف إال القليل ،خارج مجال الزراعة التي تنتج
المذكورين ،بعض السكان الريفيين منخرطون في توفير الخدمات مثل النقل والبناء والتجارة.
البلدين
الكفاف( .في َ
َ
يوجد أيضاً في المناطق الريفية بعض الصناعات الخفيفة ِ
والح َرفية ).مهن المستقبل موجود ٌة في المدن .في النتيجة،
ستواجه حكومات المستقبل تد ّفقاً مستمراً من المهاجرين الباحثين عن حيا ٍة أفضل فيها.
للتحضر في العالم :مراجعة عام “World Ur�( 1999
 35إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ،شعبة السكان ”،المشهد المرتقب
ّ
 ،)banization Prospects: The 1999 Revisionنيويورك ،2001 ،ST/ESA/SER.A/194 ،ص.82-79 .
 36دانييل بنجامين ( )Daniel Benjaminوستيفن سايمون (“ ،)Steven Simonعصر اإلرهاب المقدس ( ،)The Age of Sacred Terrorنيويورك:
راندوم هاوس (.2002 ،)Random House

 37بنجا ِمن كيتينغ (“ ،)Benjamin Keatingفي دائرة الضوء :الجماعة المغربية المقاتلة” (In the Spotlight: Moroccan Combatant Group
[ ،)]GICMمركز معلومات الدفاع ( 21 ،)Center for Defense Informationأيار.2004 ،

38
“مقاتل
إسالمي عالي الرتبة ‘يُق َتل’ في الجزائر” ( ،)Top Islamist Militant ‘Killed’ in Algeriaبي بي سي نيوز ( 9 ،)BBC Newsشباط2002 ،؛
ٌ
ٌّ
جزائري عالي المستوى” ( ،)Top Algerian Terrorist Killedبيبلز ديلي أونالين ( 10 ،)People’s Daily Onlineشباط.2002 ،
إرهابي
“مقتل
ٍّ
ٍّ
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ِ
والعرقية
التغييرات في الخلطة الدينية

ستتغير التركيبة السكانية في العالم العربي ال فقط من حيث العمر ومن حيث المكان الذي
القادمين،
العقدين
خالل
َ
ّ
َ
ّ
إن الحظوظ المقبلة أو المدبرة لألقليات العرقية
يختاره السكان لإلقامة ،إ
و�نما أيضاً من حيث الخلطة الدينية والعرقيةّ .
والدينية ساهمت بحصول النزاع األهلي في عد ٍد من البلدان ،بما فيها الجزائر ومصر والعراق ولبنان والمغرب .في
ّ
التوتر،
تفاقم
إلى
الجارية
التحوالت
بعض البلدان ،من المتوقع أن تؤدي
كبير في تحديد االتجاهات
دور
لها
وسيكون
ٌ ٌ
المستقبلية في المنطقة.
تراجــع األقليــات الدينيــة .تاريخيـاً ،كان الشــرق األوســط منطقــة تعدديـ ٍـة دينيـ ٍـة ِ
وعرقيــة .شــبه الجزيـرة العربيــة هــي
مقاميــن فــي اإلســام :مكــة والمدينــة .القــدس هــي مركــز الديانــة اليهوديــة ،كمــا تحتضــن إسـرائيل وفلســطين
موطــن أقــدس َ
ٌّ
بقــاع المســيحية األولــى .الديانــة البهائيــة تأسســت فــي إيـران ،لكـ ّـن أقــدس مراكزهــا يقــع اليــوم فــي إسـرائيل .ينقســم كل مــن
ديانــات التوحيــد الثــاث إلــى مذاهــب وطوائــف عديــدة .هــذه المجموعــات تعيــش جنب ـاً إلــى جنـ ٍ
ـب فــي أرجــاء المنطقــة.
الخالفــات الالهوتيــة والسياســية داخــل الديانــات كانــت مصــد اًر للكثيــر مــن العنــف.
ـامي أكثر فأكثر ،وبالتالي ،هي تصبح أكثر تجانسـاً من ناحية الدين .تحت الحكم
المنطقة تكتســي الطابع اإلسـ ّ
ـامح تجــاه الديانــات التوحيديــة مثــل المســيحية واليهوديــة ،ولكـ ّـن أتباعهمــا كان لهــم وضــعٌ ذو
ـي ،كان هنــاك تسـ ٌ
العثمانـ ّ
39
ِ
تصنيـ ٍ
طَنــة الدرجــة الثانيــة  .كان الشــرق األوســط مــاذاً لليهــود
ـف خـ ٍّ
ـاص يســمى “الذ ِّمّييــن” ،وهــو شــك ٌل مــن أشــكال موا َ
ـكل يتكــرر بانتظــام ،بمــا أن المجتمعــات اليهوديــة تعرضــت فيــه الضطهـ ٍ
بشـ ٍ
ـاد أق ـ ّل ممــا عانتــه فــي أوروبــا المســيحية.
ّ
بعــض هــذه المجتمعــات كان كبيـ اًر :فــي القــرن التاســع عشــر ،كان ربــع ســكان بغــداد تقريبـاً مــن اليهــود .40لكــن ،بحلــول
ـاء للقــوى االســتعمارية ،وتأســيس دولــة إسـرائيل –
الخمســينات ،ســاعد صعــود القوميــة العربيــة ،وتصـ ّـور ّ
أن اليهــود عمـ ٌ
الم َدَّبـرة بحــق اليهــود .عمليـاً ،مــع نهايــة الســتينات ،كانــت كل المجموعــات اليهوديــة العريقــة فــي
علــى حصــول المذابــح ُ
البلــدان العربيــة قــد هاجــرت إلــى إسـرائيل .مثـاً ،هبــط عــدد أفـراد المجموعــة اليهوديــة فــي مصــر ،والتــي كانــت مرّكـزةً فــي
ـي
اإلســكندرية والقاهـرة مــن  8,561شــخصاً عــام  1960إلــى  794شــخصاً عــام  ،1986بحســب أرقــام المكتــب األمريكـ ّ
ـكاني.41
لإلحصــاء السـ ّ
تراجعــت المجموعــة العربيــة المســيحية أيض ـاً ،ولكــن مــن حيــث النســبة ال بشـ ٍ
أن عــدد الســكان
ـكل مطلــقُ .يقَـ َّـدر ّ
العــرب المســيحيين اليــوم يت ـراوح بيــن  6مالييــن و 7مالييــن ،أي نســبة  6فــي المئــة مــن ســكان البلــدان التــي يحظــى
فيهــا المســيحيون بأبــرز وجـ ٍ
ـود لهــم :مصــر ولبنــان وســوريا والعـراق واألردن وفلســطين .42هــذه المجموعــات عريقــة ،فــأول
المجتمعــات المســيحية ُو ِجـ َـدت فــي فلســطين وكذلــك فــي مــا هــو اليــوم لبنــان وســوريا.
إن حصة المسيحيين من إجمالي سكان فلسطين بدأت بالتراجع منذ أكثر من مئة عام .43أثناء الحرب العربية-
ّ
ّ
اإلسرائيلية األولى التي وقعت عام  ،1949غادر العديد من الفلسطينيين المسيحيين إسرائيل .بعد إخضاع الض ّفة
39
مؤ َّهل ًة على الدوام
يتم تبرير دفع “ضريبة الرؤوس” على أساس أنها
ٌ
أن األقليات لم تكن َ
تعويض عن عدم المشاركة في الدفاع عن “الدولة” بما ّ
كان ّ
للخدمة في الجيوش اإلسالمية .راجع أيضاً :باربارا هارف( (“ ،)Barbara Harffاألقليات والتمرد والقمع في شمال أفريقيا والشرق األوسط” (�Minori
أقليات في
غور ( ،)Ted Robert Gurrمحرر،
ٌ
 ،)ties, Rebellion, and Repression in North Africa and the Middle Eastفي تيد روبرت ّ
خطر :رؤي ٌة عالمي ٌة للصراعات ال ِعرقية-السياسية ( ،)Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflictsواشنطن ،دي.سي :.المعهد
األمريكي للسالم ( ،1993 ،)U.S. Institute of Peaceص.251 .
ّ
40
برس (Cambridge
يونيفرسيتي
كمبريدج
المتحدة:
المملكة
كمبريدج،
،)A
History
of
(Iraq
للعراق”
“تاريخ
،)Charles
(Tripp
تريب
تشارلز
ٌ
ّ
ّ
.2002 ،)University Press

 41المكتب األمريكي لإلحصاء السكاني.2008 ،
ّ
ّ
 42فيليب فارغ (“ ،)Philippe Farguesمسيحيو الشرق األوسط العرب :وجهة ٍ
نظر ديموغرافية” (The Arab Christians of the Middle East:
 ،)A Demographic Perspectiveفي أندريا باتشيني ( ،)Andrea Paciniمحرر“ ،المجتمعات المسيحية في الشرق األوسط العربي :تحدي المستقبل”
ّ
ِ
برس (Oxford: Clarendon
( ،)Christian Communities in the Arab Middle East: The Challenge of the Futureأوكسفورد:
كالرندون ّ
 ،1998 ،)Pressص.66-48 .
43

فارغ.1988 ،
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الغربية عام  1968وفترة الرخاء النفطي في السبعينات ،هاجر الفلسطينيون المسيحيون الذين هم في العادة من
ّ
ٍ
المتعلمين
بشكل حسن ،إلى الخليج الفارسي أو الغرب للعمل .في الثمانينات والتسعينات ،استمرت هذه المجموعة
ّ
ٍ
فرص اقتصادي ٍة أفضل .معدل الوالدات في هذه المجموعة أدنى
ال ِعرقية بمغادرة فلسطين فراراً من العنف وبحثاً عن
مما هو لدى الفلسطينيين المسلمين :يبلغ متوسط معدالت الخصوبة بين المسيحيين الفلسطينيين  2.6طفل /المرأة
44
حصة المسيحيين من سكان
بمقابل  6.2طفل /المرأة للمسلمات  .بسبب الهجرة ومعدالت الوالدة األدنى ،هبطت ّ
فلسطين من  11.3في المئة عام  1914إلى نسب ٍة تتراوح بين  1.1و 2.4في المئة حالياً في الض ّفة الغربية وغزة.45
تتكون في الغالب من الموارنة والروم األورثودكس كانت أكثر جسار ًة من
المجموعة اللبنانية المسيحية التي ّ
نظيرتها الفلسطينية ،ولكنّها تماثلها في االتجاهات .تراجعت المجموعة السكانية من اللبنانيين المسيحيين عن النسبة
سجلتها من إجمالي السكان عام  ،1921وهي  55في المئة ،وهو عام تأسيس الدولة اللبنانية – فبلغت
الرسمية التي ّ
ّ
46
 35في المئة عام  ،1990ثم  25في المئة عام  . 2000بعد بداية الحرب األهلية عام  ،1975هاجر العديد من
اللبنانيين ،السيما ذوي التحصيل العلمي األفضل من األقلية المسيحية األثرى :من بين  700ألف مهاجر منذ العام
ّ
47
 1975كان هناك  500ألف
أن معدالت الخصوبة في أوساط اللبنانيين المسيحيين ،على
مسيحي  .يُضاف إلى ذلك ّ
ّ
غرار نظرائهم من الفلسطينيين المسيحيين ،أدنى مما هي عليه بين اللبنانيين المسلمين ،السيما األقلية الشيعية األفقر
ال في جنوب وشرق البالد .نتيج ًة لذلك ،ارتفعت نسبة السكان اللبنانيين الشيعة من  17في المئة عام ،1920
حا ً
ليصبحوا أكبر مجموع ٍة ِعرقي ٍة في لبنان ،إذ باتوا يش ّكلون أكثر من ثلث المجموع السكاني .48لقد انحسر الطابع
ّ
ٍ
السنّة.
المسيحي عن لبنان
بشكل كبير ،كما ّ
أن سكانه المسلمين فيهم من الشيعة أكثر مما فيهم من ُ
ّ
إن قرابة  6.5في المئة من السكان هم من الروم
التاريخ؛
عبر
المسيحية
للمجموعات
موطن
ا
أيض
سوريا
ً
ٌ
ّ
أو األرمن األورثودوكس .49كما فعلت المجموعات المسيحية في أماكن أخرى من المنطقة ،تقلصت المجموعات
السورية المسيحية وهاجر أبناؤها إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية .بعد ذلك ،عادت سوريا فأصبحت أحد
المستضيفين المهمين للعديد من
فروا من العنف أو االضطهاد الديني.50
َّ
المهجرين العراقيين المسيحيين الذين ّ
ّ
تع ُّد حوالي  600ألف شخص ،أي أقل من  3في المئة من
عام  ،2003كانت المجموعات العراقية المسيحية ُ
مجموع السكان .مسيحيو العراق فيهم الكلدان اآلشوريون (أكبر طائفة) ،واألرمن ،والسريان الكاثوليك ،والسريان
األورثودوكس .لقد تراجعت المجموعة العراقية المسيحية بفعل الهجرة .حصلت أول أكبر هجر ٍة جماعي ٍة خالل
التسعينات،
ألن المجموعة أصبحت
ّ
ولكن المسيحيين كانوا قد بدؤوا بمغادرة العراق منذ االجتياح فراراً من العنفّ ،
51
هدفاً للمتمردين  .معدالت الخصوبة ضمن هذه المجموعة منخفض ٌة نسبياً هي األخرى.
المجموعة القبطية في مصر كانت أكثر تماسكاً نوعاً ما من المسيحيين في أماكن أخرى من المنطقة .على
44

فارغ (.1998 ،)Fargues

45

فارغ.1998 ،

46

“دليل :المسيحيون في الشرق األوسط” ( ،)Guide: Christians in the Middle Eastبي بي سي نيوز ( 15 ،)BBC Newsكانون األول.2005 ،

 47فؤاد داوود أبي إسبر (“ ،)Fouad Daoud Abi-Esberصعود وهبوط األقليات المسيحية في لبنان” (The Rise and Fall of Christian Minorities
بحث أكاديمي.2005 ،
 ،)in Lebanonسيدنيٌ :
ّ
 48هارف ( ، 1993 ،)Harffص.240-239 .
معوض (“ ،)Ray J. Mouawadسوريا والعراق -القمع :مسيحيو الشرق األوسط المتالشون” (�Syria and Iraq- Repression: Disap
 49راي جَّ .
 ،)pearing Christians of the Middle Eastميدل ايست كوارترلي ( ،)Middle East Quarterlyمجلد رقم  ،VIIIالعدد رقم  ،1شتاء  ،2001ص.
51-50؛ فارغ.1998 ،
50
يفرون من العراق وسوريا هي المالذ الم َف َّ
ضل” (Many Christians Flee Iraq with
كاثرين ُزوو ْ
ِبف (“ ،)Katherine Zoepfالعديد من المسيحيين ّ
 ،)Syria the Haven of Choiceنيويورك تايمز ( 5 ،)New York Timesآب.2004 ،
51
يفرون إلى سوريا بسبب ضغط المسلمين المتطرفين” (Iraqi Christians Flee to Syria
سليم أبراهام (“ ،)Salim Abrahamالعراقيون المسيحيون ّ
 ،)Because of Pressure from Muslim Extremistsأسوشيي ِ
برس ( ،)Associated Pressآب .2004
د
ت
ّ
ّ
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ّ

ٍ
المصري على
موجود في المجتمع
بشكل أفضل مما هو
غرار المجموعات المسيحية األخرى ،األقباط متعلمون
ٌ
ّ
وجه اإلجمال .في الواقع ،أدى اإلنجاز األكاديمي الذي يحرزه الطالب األقباط إلى إيجاد ٍ
ربط في مصر بين األقباط
ّ
“كليات ال ِق َّمة” ،وهو
الطب والهندسة
اصطالح يشير إلى أكثر البرامج الجامعية تنافسي ًة ،مثل
ّ
ٌ
وما يسميه المصريون ّ
52
أن األقباط
والصيدلة .تختلف التقديرات حول حجم المجموعة القبطية اختالفاً شاسعاً في ما بينها ،ولكن يُع َت َقد ّ
يش ّكلون نسب ًة تتراوح بين  5و 10في المئة من إجمالي السكان في مصر .مع تراجع معدالت الخصوبة بين سكان
ّ
تراجع
مصر من المسلمين ،ينبغي أال يحصل
حصة األقباط من سكان مصر كما كان الحال في
ٌ
ٌ
سريع بعد اليوم في ّ
الماضي.
خالل العقود القليلة المقبلة ،يبدو أنه م َق َّد ٌر لإلسالم أن يصبح مهيمناً أكثر حتى من ذي قبل في المنطقة .ربما
إن
تباطأت هجرة المسيحيين من العراق ولبنان ولكنها لم تتوقف .هجرة الفلسطينيين المسيحيين ما زالت مستمرةّ .
للتعددية .هي تو ّفر قو ًة تُ ِ
بطل الدعوات إلنشاء ٍ
مهم
األقليات الدينية الكبيرة الحجم
دول يحكمها الدين في
مصدر ٌّ
ّ
ٌ
يوطد
فإن غياب المجموعات السكانية غير المسيحية ّ
المنطقة .عندما يتراجع هؤالء السكان في العدد أو يتالشونّ ،
موقف اإلسالميين الداعين إلى أسبقية الدين في الدولة 53،مما يُض ِعف موقف أولئك الذين يقدمون الحجج باتجاه دولةٍ
أشد.
طابع
ذات
ٍ
ٍّ
علماني ّ
بالرغم من التراجع المطلق أو
فإن منطق ًة يتزايد فيها
النسبي في أعداد أبناء المجموعات الدينية غير المسلمةّ ،
ّ
ٍ
بشكل
الطابع اإلسالمي لن تكون متجانس ًة
الماضيين كان صعود أعداد
العقدين
أن أحد االتجاهات في
مثالي .مع ّ
َ
َ
ّ
ّ
،
ا
ن
تدي
األكثر
المحافظين
المسلمين
المضاد لذلك كان استمرار “علمنة” أجزاء من المنطقة ،خاص ًة في
االتجاه
فإن
ً
ّ
ّ
ٍ
االقتصادي .أنماط الخصوبة واللباس ومشاركة النساء في القوى
النمو
ّ
البلدان العربية التي تمتّ َعت بمعدالت أعلى من ّ
ضرية في تونس ولبنان والجزائر واألردن ،تختلف كثيراً عما كان
الح َ
العاملة بين النساء األكثر شباباً في المناطق َ
ٍ
أن هذه النساء
سائداً في جيل
فإنهن مع ذلك
عام،
يتقيدن باألعراف
اتهن فحسب .مع ّ
جد ّ
ّ
ّ
أمهاتهن ،ال ّ
الشابات ّ
ّ
بشكل ّ
وهن صاحبات مستوى
ولدورهن في المنزل تختلف
نظرتهن لإلنجاب
إن
ٍّ
يملكن المزيد من الحريةّ ،
ّ
ّ
تعليمي أعلى ،كما ّ
متأثر بالثقافة العربية الشعبية التي تشتمل على اإلسالم
و�ناثاً،
عن نظرة األجيال السابقة .الشباب
العربي ذكوراً إ
ٌ
ّ
مطلعون أيضاً على االتجاهات الغربية في اللباس واألفالم والتلفزيون .قد
ولكنها غير محدود ٍة به .العرب الشباب ّ
ٍ
ومعتقدات تغاير إلى ٍّ
حد ٍ
ٍ
كبير تلك التي
بأفكار
تعرف
ال تكون هذه االتجاهات الثقافية ال إسالمي ًة بالضرورة ،ولكنها ّ
يعتنقها اإلسالميون.
العالقات المضطربة بين المجموعات العرقية العربية وغير العربية .المنطقة اآلهلة بمن يتكلمون العربية هي
موطن لعد ٍد من المجموعات العرقية األخرى .أكبر المجموعات العرقية هم البربر في شمال أفريقيا ،واألكراد
أيضاً
ٌ
تمتد عبر العراق وسوريا ،وداخل إيران وتركيا .البربر كانوا السكان األصليين لمنطقة
الذين يعيشون في منطق ٍة ّ
شمال أفريقيا (باستثناء مصر) عندما حصل الغزو العربي في القرن الثامن .اختلط البربر بالعرب عن طريق الزواج
ّ
ال 80 ،في المئة من سكان المغرب والجزائر ،و 60في المئة
لدرجة أنه ال يوجد في المنطقة
عرب أنقياء عرقياً .مث ً
ٌ
 52على سبيل المثالِ ،
قار ْن :فارغ ( ، 1998 ،)Farguesمع “كتاب الوقائع العالمي” ( )World Factbookالذي يصدر عن وكالة االستخبارات المركزية
ّ
حصتهم
واستمرت
،1986
عام
المئة
في
5.9
إلى
1960
عام
المئة
في
7.3
من
مصر
سكان
إجمالي
من
األقباط
ة
حص
هبطت
( .)CIAبحسب فارغ،
ّ
ّ
ّ
حصة األقباط
إن
المركزية،
االستخبارات
وكالة
عن
الصادر
العالمي
الوقائع
كتاب
في
ورد
ما
حد
على
ين.
العام
ين
ذ
ه
فصال
ين
ذ
الل
العقدين
َ
َ
ّ
بالهبوط خالل َ
َ
ّ ّ
ّ
من مجموع السكان في مصر أكبر من ذلك بكثير 9 :في المئة عام ( 2006وكالة االستخبارات المركزية.)2008 ،

53
ملتزم من حيث المبدأ بإقامة دول ٍة إسالمية ،فقد أرجأ السعي نحو هذا الهدف على ضوء الواقع الديموغرافي،
أن تنظيم حزب الله
على سبيل المثال ،مع ّ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
“[إن إقامة دولة إسالمية] يقتضي إجراء
أي وجود مجموعة سكانية ال يستهان بها من غير المسلمين .يكتب السيّد حسن نصر الله في سيرته الذاتية القصيرةّ ،
إن إقام ـ ــة جمهوري ٍة
وبالتمشي مـ ــع هذا المفهوم ومع الوض ــع
يقدم من خالله  90في المئة من السكان موافقتهم عليه ــا .عن ـ ــد هذه النقطة،
ّ
الواقعيّ ،
استفتا ٍء ّ
ّ
ٍ
ممكن في هـ ــذا الوقت” (]Establishing an Islamic state] requires a referendum in which 90 percent of
أمر غيــر
ـان
ـ
ن
لب
في
إسالمي ٍة
ٌ
the people vote for it. At this point, and in keeping with this notion and the reality of the situation, the establishment of
“ ،)an Islamic Republic in Lebanon is not possible at this timeالسيرة الذاتية” ( ،)Autobiographyالمستقبل العربي (al-Mustaqbal
ّ
 ،)al-Arabiأيلول  ،2006ص.118 .

النمو السكاني في العالم العربي :ضغط البشر
ّ
ّ
ّ
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ٍ
ٍ
تمتد الجذور التاريخية للسكان في مصر
بشكل
بربر
مسيطر من حيث الوراثة .بالمقابلّ ،
من سكان ليبيا وتونس هم ٌ
ٍ
المتحدرون
جذور بربرية( .أولئك
إن نسبة  2في المئة فقط من السكان ينحدرون من
حتى تتصل بعصر الفراعنة؛ ّ
ّ
من نسل المصريين القدماء ليسوا عرباً من الناحية ال ِعرقية ،لكن بما انهم يش ّكلون األغلبية الساحقة من سكان مصر،
فإن القضايا المتعلقة باألصل ال ِعرقي ليست على نفس الدرجة من األهمية في مصر).
ّ
ّ
بالرغم من َغلََبة البربر في اإلرث ال ِعرقي للمغرب
فإن عبارة بربر (أو أمازيغ ،حسب االستعمال
العربيّ ،
ّ
ّ
المحلي) أصبحت اليوم تستخدم بحق سكان األرياف الذين يتحدثون بإحدى اللهجات البربرية ،ال سكان المناطق
ّ
54
.
لهم
ة
أساسي
ة
لغ
ة
العربي
اعتمدوا
ولكنهم
المجموعة،
هذه
من
منحدرين
يكونون
ربما
الذين
الحضرية
بناء على هذا
ً
ً
َ
ً
أن حوالي  37في المئة من سكان المغرب هم من البربر ،وكذلك  21في المئة من سكان الجزائر.55
التعريف ،يعتبر ّ
ضرية التي تتكلم العربية ،لطالما
الح َ
ممن ليست العربية لغتهم األولى ،واألكثرية َ
االنقسام بين سكان األرياف الفقراء ّ
ٍ
استعمال أكبر للّغات المحلية في
أن البربر يضغطون باتجاه
كان مصدراً للتوتر في الجزائر والمغرب ،السيما بما ّ
حدتها مع هجرة البربر نحو المدن طلباً
اشتدت ّ
وسائل اإلعالم والتربية والحكومة .هذه التوترات ما بين األعراق ّ
للوظائف.
بأن هذه التوترات
تحول البربر تاريخياً،
ال يوجد الكثير مما يوحي ّ
ّ
ستتبدد في المستقبل القريب .على رغم ّ
والدخل ،باإلضافة
إلى جز ٍء من المجموعات السكانية األكبر حجماً والناطقة بالعربيةّ ،
فإن االنقسامات من حيث اللغة ّ
إلى الشرخ
شعر فيها التمييز
الح َ
ض ّ
الريفيَ /
ري ،ستظل تؤجج السخط في أوساط البربر ،خاص ًة في البلدان التي يُس َت َ
ّ
ٍ
بشكل أقوى.
وغياب الفرص
56
األكراد هم مجموع ٌة هندو-أوروبي ٍة تتكلم لغ ًة تتصل بالفارسية  .بسبب إقامتهم في منطق ٍة حدودي ٍة جبلية ،فقد
تُركوا لشأنهم في أغلب األوقات حتى أوائل القرن العشرين .بعد صعود الدول القومية الجديدة في المنطقة على أثر
انحالل األمبراطورية العثمانية ،وجد األكراد أنفسهم َّ
ٍ
موزعين بين أربعة
بلدان مختلفة :إيران ،والعراق ،وسوريا،
وتوسعاً ،إللحاق األكراد بهوي ٍة قومي ٍة
إن الجهود التي بذلتها األمم المذكورة للسيطرة على هذه المنطقة،
وتركياّ .
ّ
جديدة ،نتج عنها مقاوم ٌة
وارتياب بحكومات
قوي بالهوية الكردية
س ٍّ
وثورات متكررة .هذا التاريخ ّأدى إلى إيجاد ِح ٍّ
ٌ
ٌ
المنطقة.
األكراد هم أكبر األقليات العرقية في العراق ،ويتراوح عددهم بين  4و 5ماليين نسمة ،أي  15إلى  20في
المئة من
حدة الصراع في مناطق العراق
عامي  2003و ،2007عندما ّ
اشتدت ّ
إجمالي السكان في العراق .بين َ
ّ
الس ّنة والشيعة ،كانت المحافظات الكردية حينئ ٍذ هي األكثر استقراراً
الس ّن ّية العربية ،والمناطق التي يختلط فيها ُ
ُ
لكن الخالفات المتعلقة بطبيعة الفيدرالية العراقية وتوزيع اإليرادات النفطية ،السيما في المنطقة
البالد.
في
ا
وازدهار
ً
ّ
57
المحيطة بكركوك ،ساهمت في تصاعد التوتر الطائفي .
ّ
فإن نسبة  5في المئة تقريباً من سكان العراق تتألف من التركمان واآلشوريين
باإلضافة إلى المجموعة الكرديةّ ،
وغيرهم من األقليات .58كما األكراد ،يتر ّكز التركمان واآلشوريون هم أيضاً في الشمال ،في مدن الموصل وكركوك
ال من مضافرة الجهود مع األكراد سعياً للحصول على المزيد من االستقالل الذاتي ،زاد وجود
وضواحيهما .لكن ،بد ً
ّ
هذه األقليات األخرى من تقلّب الوضع في هذه المناطق.
54

تور ِ
مؤرخة.
كجيلِن (“ ،)Tore Kjeilenالبربر” ( ،)Berbersلوكلِكس إنسايكلوبيديا ( ،)LookLex Encyclopaediaصفح ٌة إلكتروني ٌة غير َّ

55

هارف ( ،1993 ،)Harffص.230 .

56

مؤ َّرخة.
َكمران كاكل (“ ،)Kamran Kakelمن هم األكراد” (? ،)Who Are the Kurdsصفح ٌة إلكتروني ٌة غير َ

58

وكالة االستخبارات المركزية (. 2008 ،)CIA

حل أزمة كركوك” (Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk
 57المجموعة الدولية لألزمات (“ ،)International Crisis Groupالعراق واألكرادّ :
 ،)Crisisميدل ايست ريبورت  19 ،)Middle East Report 64( 64نيسان.2007 ،
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ّ

تاريخ المنطقة مشبع بمحاوالت ٍّ
كل من الجهات الفاعلة المحلية والدولية استغالل القضية الكردية من أجل
ٌ
كسب األفضلية في الصراعات ما بين الدول .كان هذا األمر في أكثر األحيان يظهر بمظهر الجهة الفاعلة الخارجية
تقدم نفسها على أنها نصير ٌة ألحدى الفصائل الكردية في سبيل كسب النفوذ أثناء الدفع باتجاه أجند ٍة خاصة .في
التي ّ
ٍ
أحيان أخرى ،تضافرت الدول األربع التي هي موطن األكراد ،أي إيران والعراق وسوريا وتركيا ،إلخماد المحاوالت
الكردية للحصول على الحكم الذاتي .بسبب وجود القوات األمريكية في العراق،
والتصور الذي تحمله القيادة الكردية
ّ
ّ
عن المصالح المشتركة الجسيمة مع واشنطن ،ترى القيادة الكردية في الوضع الحالي أمراً مؤاتياً .مع انخفاض عديد
ّ
القوات األمريكية ،وتزايد مهارة قوات األمن التابعة للحكومة المركزية في العراق ،من المتو ّقع أن يخسر األكراد
العراقيون بعضاً من استقاللهم الذاتي.
ّ
أن المجموعة الكردية القاطنة في سوريا والبالغ عدد أفرادها  1.7مليون نسمة ،هي أيضاً أكبر أقلي ٍة ِعرقي ٍة
مع ّ
حصتهم من
حصتهم
إجمالي السكان أصغر ،إذ ّ
في ذلك البلدّ ،
ولكن ّ
رقم أدنى من ّ
تقل نسبتهم عن  9.7في المئة ،وهو ٌ
ّ
ٍ
أن
بشكل
في العراق .59كان األكراد السوريون أكثر هموداً من نظرائهم في العراق وتركيا ،ويعود ذلك
ٍّ
جزئي إلى ّ
أفراد من األقلية العلوية،
أقل .االنقسامات في سوريا تتبع بصور ٍة أقوى خطوط الصدع الطائفية .يدير البالد
أعدادهم ّ
ٌ
َّ
الس ّنة على
الس ّنةّ .
مع ّ
أن ثالثة أرباع السكان هم من ُ
إن تغييراً للنظام في سوريا يُ َت َوقع أن يتّسم بإصرار القادة الدينيين ُ
الس ّنية تعبيراً عن نفسها في إدارة البالد يكافئ حجمها؛ ليس من الواضح إذا كان األكراد سيحصلون
أن تنال األكثرية ُ
ٍ
تعبير أكبر عن أنفسهم.
هم أيضاً على

المستقبل
و�ن
والنمو
يعيش العالم العربي نفس اتجاهات االنحدار في الخصوبة
السكاني التي طبعت آسيا وأمريكا الالتينية ،إ
ّ
ّ
ّ
كان بصور ٍة متأخر ٍ
سيتحول الضغط من إنشاء مدارس جديد ٍة بسرعة ،وتوفير الرعاية
لذلك،
ة
نتيج
الشيء.
بعض
ة
ً
ّ
ٍ
الصحية للمواليد الجدد واألطفال – إلى
الثانوي والعالي والرعاية الصحية للبالغين ،السيما
التعليم
على
تركيز أكبر
ّ
ري وأمراض القلب والسرطان.
معالجة األمراض المزمنة لدى المسنّين ،مثل داء الس ّك ّ
بسبب الزيادات الكبيرة في أعداد السكان خالل الثمانينات والتسعينات ،ارتفعت أعداد الشباب الداخلين إلى
ثراء ،لن تكون اإلجراءات التقليدية للتعاطي مع
أسواق العمل في هذه البلدان بسرعة .في الدول العربية األكثر ً
الطلب على التوظيف عن طريق توسيع القوى العاملة الحكومية كافي ًة بعد اليوم .في الدول العربية األكثر فقراً ،يزداد
بالتوسع
االستياء بين البالغين الشباب من الفرص المرتقبة في االقتصاد غير الرسمي .مع استمرار مخزون العمالة
ّ
ّ
بسرع ٍة خالل العقد القادم ،سيظل الشباب يواجهون مصاعب في العثور على وظائف تناسب تو ّقعاتهم.
سيصبح الطابع اإلسالمي في العالم
إن تضاؤل المجموعات الدينية غير المسلمة
العربي واضحاً أكثر فأكثرّ .
ّ
ّ
لكن التأثيرات العلمانية المتم ّثلة بمشارك ٍة أكبر
في الدول العربية يجعل الحجة للمطالبة بدول ٍة علماني ٍة صعبة المنالّ .
لإلناث في تلَّقي التعليم والقوى العاملة ،ومن خالل األفالم والتلفزيون الغربي والعربي على ٍّ
ستسرع وتيرة
حد سواء،
ّ
ّ
ّ
ال ،والتأويالت المختلفة لإلسالم.
التغييرات الجارية في دور النساء
االجتماعي ،وما يُ ّع ُّد سلوكاً اجتماعياً مقبو ً
ّ
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الفصل الثالث

ٌ
فرصة ثانية
األغنياء بالطاقة:

مقدمة
ـي ،مرتبطـةٌ بالطاقــة ارتباطـاً اليــزول .مــن البلــدان أو
االقتصــادات العربيــة ،الســيما تلــك التــي تخـ ّ
ـص دول الخليــج الفارسـ ّ
إن اكتشــاف مصــادر
الكيانــات الثمانيــة ع َشــر التــي نغطّيهــا فــي هــذا التقريــر ،ثالثــة ع َشــر بلــداً تنتــج النفــط أو الغــازّ .
َّ
طبيعييــن .مــن المنتجيــن الحالييــن،
للطاقــة فــي البحــر المتوســط بعيــداً عــن الشـواطئ قــد يجعــل مــن غـ ّـزة ولبنــان منتِ َجيــن
وعمــان ،وقطــر،
ّ
نصنــف تســعةً علــى أنهــم “األغنيــاء بالطاقــة” ،وهــم :الج ازئــر ،والبحريــن ،والع ـراق ،والكويــت ،وليبيــاُ ،
ـ
ن
بالغ
ـي
ـ
ن
نع
ـدة.
ـ
ح
المت
ـة
ـ
ي
ب
ر
الع
ات
ر
ـا
ـ
م
اإل
و
ـعودية،
ـ
س
ال
ـة
ـ
ي
ب
ر
الع
ـة
ـ
ك
الممل
و
أن صــادرات هــذه البلــدان مــن الطاقــة
ـة
ـ
ق
بالطا
ـى
ّ
ٍ
ـي
تشـ ّكل النصــف أو أكثــر مــن مجمــوع صــادرات البضائــع والخدمــات ،و ّ
أن الطاقــة تســاهم فيهــا بثلــث أو أكثــر مــن إجمالـ ّ
ـي
ـي ،و ّ
أن الدخــل الفـ ّ
الناتــج المحلـ ّ
ـي علــى األقــل ،علــى احتســاب قيمــة الــدوالر األمريكـ ّ
ـردي فيهــا يبلــغ  3,200دوالر أمريكـ ّ
للعــام  ،2005ومــع مالحظــة معــدالت التكافــؤ فــي القــوة الشـرائية.
ال بمراجع ٍة للدور الحالي للعالم العربي في اإلنتاج
ونقيم الدور المستقبلي
في هذا الفصل ،نقوم أو ً
العالمي للنفط ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
االقتصادي للبلدان الغنية بالطاقة منذ السبعينات  -وهي سنوات
تحليل لألداء
المتو َّقع للمنطقة .نلتفت بعد ذلك إلى
ّ
َ
االقتصادية
السياسات
ونتائج
،2009
عام
وحتى
المجد
االقتصادي في المنطقة ،والمشهد
النمو
على
الرديئة
ّ
ّ
ٍ
للنمو
المر َت َقب
تغييرات في السياسات االقتصادية ،وفي غياب هذه التغييرات.
االقتصادي المستقبلي في حال إجراء
ّ
ّ
ّ
نختم بمناقش ٍة حول أسواق العمل في البلدان الغنية بالطاقة.
عندما ندرس البلدان الغنية بالطاقة في بحثنا ،نجد ما يلي:
ٍ
مصدر للنفط ،وتقبض على أكثر من نصف االحتياطيات الثابتة الموجود في العالم،
أهم
•	المنطقة العربية هي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
تكبلها دون زيادة ناتجها النفطي لعقود قادمة.
تتعرض لقيود جيولوجية ّ
كما إنها لن ّ
ّ
الصعبين ،ارتفع الناتج النفطي بنسبة  11في المئة باإلجمال لدى
عقدي الثمانينات والتسعينات
•	بعد انقضاء َ
َ
ّ
ٍ
ِّ
عامي  2000و 2007خالل فترة من ارتفاع
منتجي منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) [ ،]OPECبين َ
األسعار .وصلت األسعار إلى ذرى تاريخي ٍة عام  2008ولكنها عادت وتراجعت ،ومع هذا ،فهي ما زالت
تشغل مستويات مرتفع ٍة نسبياً مقارن ًة بالعقد السابق.
البلدان الغني َة
المكون من الناتج األعلى أو الثابت ،مقترناً باألسعار األكثر ارتفاعاً،
•	في المستقبل ،سيمنح الخليط
َ
ّ
و�نما تعتمد
المتو َّق َعة في الناتج النفطي
لكن الزيادات
قدراً محتوماً ،إ
بالطاقة ركيز ًة مالي ًة صلبةّ .
العربي ليست َ
َ
ّ
ّ
واإلنتاج ضمن المستويات التي
بذل االستثمارات الضرورية،
على ما إذا كانت حكومات المنطقة ستختار َ
َ
تقدرها اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة (.)EIA
ّ
ٍ
ٍ
وعر خالل العقود الخمسة الماضية ،فقد تل ّقى متوسط نصيب
بمسار
	مرت اقتصادات البلدان الغنية بالطاقة
• ّ
ٍ
عامي  1980و 2000بسبب وضع حدود على إنتاج النفط،
الفرد من إجمالي الناتج
المحلي ضرب ًة قاسي ًة بين َ
ّ
ّ
والنمو السكاني السريع.
العالمية،
السوق
في
النفط
سعر
في
والتأرجح الهائل
ّ
ّ
25

26

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

	النمو الباهت في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد السبعينات كان مرجعه إلى األداء الضعيف
•
ّ
ّ
ّ
في عامل اإلنتاج ،بالرغم من االستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمصانع والتعليم .السياسات الحكومية
الرديئة في مجال االقتصاد
شوهت األسعار وأعاقت إنشاء وتشغيل األعمال الخاصة ،كانت سبباً
الجزئي ،التي ّ
ّ
فعال.
أساسياً الستخدام رأس المال والعمالة بشكل غير ّ
ٍ
ٍ
إن مفتاح زيادة المداخيل الفردية
إيرادات
ستظل تو ّفر مصدر
أن الطاقة
ّ
جاهز للحكومات في المستقبل ،إال ّ
•	مع ّ
المتردي عن طريق تحسين عامل اإلنتاج.
سيكون إصالح األداء
ّ
الطاقوي ،حصلت زياد ٌة مدهش ٌة في الطلب على العمالة المحلية واألجنبية على ٍّ
حد سواء،
•	في أوج فترة الرخاء
ّ
ٍ
بشكل جماعي وتراجع األجور الحقيقية في القطاع العام أثناء أوقات المصاعب
تبعها رحيل العمال األجانب
ّ
االقتصادية في الثمانينات والتسعينات.
•	الشباب في العديد من البلدان الغنية بالطاقة مستاؤون من فرص التوظيف .لقد ّأدى التوظيف الحكومي
ّ
فإن الوظائف في الدول
والسياسات الحكومية إلى صرف القطاع الخاص عن تعيين الموظفين ،إ
و�ن فعلّ ،
األغنى يش َغلها العمال األجانب في أكثر األحيان.
ٍ
نناقش هذه النتائج
بتفصيل أكبر في ما تبقّى من هذا الفصل.

إنتاج النفط واحتياطيات البلدان الغنية بالطاقة
الحاضر والماضي

ٍ
ـي عــام 2008
المنطقــة العربيــة هــي أهـ ّـم مصــدر للنفــط فــي العالــم ،فهــي مســؤولةٌ عــن  32فــي المئــة مــن اإلنتــاج العالمـ ّ
(الشــكل رقــم  .)3.1مــن بيــن بلــدان المنطقــة ،المملكــة العربيــة الســعودية هــي أكبــر منتـ ٍـج للنفــط فــي العالــم .فــي عــام
الشكل رقم 3.1
العالمي للنفط2008 ،
اإلنتاج
ّ

ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﻴوم
)(%) (2008

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ

آﺨرون

13

دو ٌﻝ ﻋرﺒﻴﺔٌ أﺨرى

20

19
14

9

13
اﻟﻤﺼدرة ﻟﻠﺒﺘروﻝ
دوﻝ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺒﻠدان
ّ
)أوﺒك( ] [OPECﻏﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ

اﻟﺒﻠدان اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻤﻨظّﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(OECD
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان
ّ

12

اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة

روﺴﻴﺎ

اﻟطﺒﻴﻌﻲ ،وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻟﺴواﺌﻝ ،واﻟﻤﻛﺎﺴب ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔط ،وﺴواﺌﻝ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺼدر :اﻹدارة اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟطﺎﻗﺔ” ،اﻹﻨﺘﺎج
ّ
ّ
اﻟﻤواد اﻟﻨﻔطﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﺎة ،اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻷﺤدث 19 ،“2007-1980 ،ﻛﺎﻨون اﻷوﻝ.2008 ،
ﻤﻼﺤظﺔ OECD = Organization for Economic Co-Operation and Development :أي ﻤﻨظّﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان
ّ
RAND TR912-3.1
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ـي ،أي  13فــي المئــة مــن المجمــوع
ّ ،2008
ضخــت  10.8مليــون برميــل فــي اليــوم مــن النفــط وس ـوائل الغــاز الطبيعـ ّ
ـي .الع ـراق والكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والج ازئــر وليبيــا (فــي
العالمـ ّ
ـي ،و 41فــي المئــة مــن ناتــج العالــم العربـ ّ
ـخ  1.9برميــل فــي اليــوم أو أكثــر.
شــمال أفريقيــا) هــي أيضـاً مــن كبــار المنتجيــن ،إذ تضـ ّ
إن الدول العربية ليست فحسب أكبر منتجي البترول ،ولكنها تقبض أيضاً على  55في المئة من االحتياطيات
ّ
ة
مسؤول
السعودية
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ر
الع
المملكة
.)3.2
قم
ر
(الشكل
الوجود
الثابتة
العالمية
االحتياطي
ع
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المئة
في
22
عن
ٌ
ّ
ـي ،والعـراق واإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤولةٌ عــن  8و 10فــي المئــة علــى التوالــي .بعــض التقديـرات الحديثــة
العالمـ ّ
ٍ
ـإن
تنســب إلــى الع ـراق احتياطيــات أكبــر مــن التــي ذكرناهــا .باإلضافــة إلــى امتالكــه لمعظــم االحتياطيــات العالميــة ،فـ ّ
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ف
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ٍ
ّ
ّ
ـي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج األخــرى ،وأيضـاً فــي العـراق ،مالئـ ٌـم جــداً ،وتكاليــف حفــر اآلبــار
الجيولوجـ ّ
منخفضـةٌ نســبياً .يمكــن اســتخراج النفــط بســهولة ،والبنيــة التحتيــة الالزمــة لجمــع وشــحن النفــط فــي الســفن موجــودةٌ مســبقاً.
تكاليــف اإلنتــاج هــي مــن بيــن األكثــر انخفاضـاً فــي العالــم.1
وأن تكاليــف تجهيــز
إن الحقــول الســعودية يجــري اســتنفادها أســرع ممــا ُي َ
بعــض الخبــراء الصناعييــن قالــوا ّ
ظـ ّـنّ ،
2
وأن تقديــرات االحتياطيــات الثابتــة الموجــودة أعلــى مــن الواقــع  .آرامكــو
الحقــول الجديــدة ســتكون أعلــى مــن المتوقّــعّ ،
االدعــاءات،
الســعودية ( ،)Saudi Aramcoوهــي شــركة النفــط الوطنيــة ،دحضــت هــذه ّ
مصرحـةً بأنهــا ســتكون قــادرةً
ّ
3
ـول جديـ ٍ
علــى تجهيــز حقـ ٍ
عائيــنّ ،إدعــاء آرامكــو الســعودية أكثــر
االد َ
ـدة وزيــادة الناتــج مــن غيــر صعوبــة  .مــن بيــن ه َذيــن ّ
الشكل رقم 3.2
توزيع االحتياطيات العالمية من النفط
اﺤﺘﻴﺎطﻲ
ﺒﻠﻴون ﺒرﻤﻴﻝ
ّ
)(%) (2009
آﺨرون

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ
20

16

اﻟﻌراق

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

ﺒﻠدان ﻤﻤﻨظّﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان
ّ
][OECD

17

7
7

إﻴران

اﻟﺴوﻓﻴﻴﺘﻲ
اﻻﺘﺤﺎد
ّ
اﻟﺴﺎﺒق
ﺒﻠدان أﺨرى ﻓﻲ اﻟﺸرق اﻷوﺴط
ٌ

اﻟﻤﺼدر :اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟطﺎﻗﺔ )” ،(EIAاﻹﺤﺼﺎءات اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ“
ﻤؤرﱠﺨﺔ.
) ،(International Energy Statisticsﺼﻔﺤﺔٌ إﻟﻛﺘروﻨﻴﺔٌ ﻏﻴر َ
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اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة ( ، 2004 ،)EIAص.35 .
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يتحدى الحقول السعودية المنهكة” (Forecast of Rising Oil Demand Challenges
ّ
جيف ِغرث (“ ،)Jeff Gerthتوقع تزايد الطلب على النفط ّ
 ،)Tired Saudi Fieldsنيويورك تايمز ( 24 ،)New York Timesشباط.2004 ،

ِ
 3محمود م .عبد الباقي ()Mahmoud M. Abdul Baqi
ونانسن ج .ساليري (“ ،)Nansen G. Saleriسيناريوهات خمسين عاماً من موارد النفط
الخام :وجهة نظر آرامكو السعودية” ( ،)Fifty-Year Crude Oil Supply: Saudi Aramco’s Perspectiveواشنطن ،دي.سي :.مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية ( 24 ،)Center for Strategic and International Studiesشباط.2004 ،
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

إقناعـاً .حتــى لــو كانــت معــدالت االســتنفاد أعلــى ممــا تـ ّـم تقديــره فــي الســابق ،وحتــى لــو ضاعفــت تكاليــف اإلنتــاج فــي
4
ٍ
فإن دول الخليج ســتظ ّل في هذه الحالة
مرتَين أو ثالثاً ّ ،
ـي التقديرات البالغة بضعة دوالرات للبرميل ّ
الخليج الفارسـ ّ
تكبلهــا دون زيــادة ناتجهــا النفطــي لعقـ ٍ
منتجـةً بأدنــى كلفـ ٍـة فــي العالــم .إنهــا لــن تتعـ ّـرض لقيـ ٍ
ـود قادمــة.5
ـود جيولوجيـ ٍـة ّ
ّ
ليســت كل مصالــح الــدول العربيــة متطابق ـةً عندمــا يأتــي األمــر لمســألة أســعار النفــط .خمس ـةٌ مــن المنتجيــن
وعمــان وســوريا وتونــس
الصغــار ال ينتمــون حتــى لمنظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) [ ،]OPECوهــم مصــر ُ
ـخ
واليمــن .قرارهــم بعــدم االنتســاب إلــى منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) يبــدو ناتج ـاً عــن رغبتهــم بالضـ ّ
بحريــة ،ال فقــط ألنهــم ليســوا مــن كبــار المنتجيــن .قطــر ،وهــي عضـ ٌـو فــي منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك)،
ّ
تنتــج كمي ـةً مــن النفــط ال تفــوق بكثيـ ٍـر مــا تنتجــه ُعمــان .هــذه البلــدان الخمــس كلهــا أفقــر مــن دول الخليــج المنتســبة
ٍ
تنوعـاً علــى وجــه اإلجمــال مــن دول
إلــى منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) مــع أنهــا تملــك اقتصــادات أكثــر ّ
الخليــج األغنــى منهــا  -فالنفــط واحـ ٌـد فقــط مــن مجموعـ ٍـة مــن الســلع التــي يتـ ّـم تصديرهــا  -لكـ ّـن إيــرادات النفــط مهمـةٌ
(و�يراداتهــا) مربوط ـةً بمنظمـ ٍـة لــن
لميزانياتهــا .حكومــات هــذه الــدول ال ترغــب بــأن تصبــح قــرارات اإلنتــاج لديهــا إ
ـوت ضئي ـ ٌل جــداً.
يكــون لهــذه الحكومــات فيهــا إال صـ ٌ
أعضــاء منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) ينقســمون فــي أحيـ ٍ
ـان كثيــر ٍة مــن حيــث األســعار بيــن معتدليــن
يتوزعــون علــى ه َذيــن المعســكرين .تُعتبــر ٌّ
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت
وصقــور ،واألعضــاء العــرب ّ
َ
تقبـاً للحـ ّـد مــن اإلنتــاج مــن أجــل تحفيــز
أن المملكــة العربيــة الســعودية أصبحــت أكثــر ّ
مــن المعتدليــن فــي األســعار ،مــع ّ
ٍ
ارتفــاع األســعار خــال الســنوات األخيــرة .ال المملكــة العربيــة الســعودية وال الكويــت كاره ـةٌ ألســعار نفــط مرتفعــة،
طالمــا كانــت هــذه األســعار مســتدامة .لكــن اســتناداً إلــى تجاربهمــا الســابقة ،همــا تجــدان أن فتـ ٍ
ـرات طويلـ ٍـة مــن أســعار
ّ
النفــط المرتفعــة تحمــل نتائــج غيــر َّ
محببـ ٍـة لمنظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) .عندمــا تكــون األســعار مرتفعــة،
يســتثمر المســتهلكون فــي الماكينــات واألجهــزة التــي تقتصــد فــي اســتهالك الطاقــة ،مثــل الســيارات والشــاحنات ذات
تصرفهــم لتقليــل االســتهالك .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن
الكفــاءة األعلــى فــي اســتهالك الوقــود ،كمــا إنهــم ّ
يعدلــون نمــط ّ
ٍ
ِ
المعتــاد أن يتبــع األســعار المرتفعــة نشــوء مصــادر منافســة لإلمــداد ،والتحـ ّـول مــن النفــط إلــى أنــواع الوقــود األخــرى .ال
ترغــب المملكــة العربيــة الســعودية وال الكويــت بتكــرار تجربــة الثمانينــات ،عندمــا قــادت األســعار األعلــى فــي بدايــة ذلــك
العقــد إلــى انهيــار الطلــب علــى النفــط ،بعدمــا قامــت البلــدان الرئيســية المسـ ِ
ـتهلكة بتطويــر فعاليــة اســتهالك الطاقــة لديهــا.
بلديهمــا االقتصاديــة تكمــن فــي إبقــاء أســعار النفــط ضمــن هامـ ٍ
ـجع علــى المحافظــة
ـأن مصلحــة َ
ـش ال يشـ ّ
همــا مقتنعــان بـ ّ
أو علــى تجهيــز حقـ ٍ
ـول أكثــر تكلف ـةً خــارج منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) ،أو تطويــر وقـ ٍ
ـود بديــل ،مثــل
6
المسـ ّـيل أو النفــط
ـدي المســتخرج مــن طبقــات الحجــر
َ
الحجـ ّ
ـري  .همــا يواجهــان بالفعــل منافس ـةً مــن النفــط الكنـ ّ
الفحــم َ
ـدر مــن مصــادر منتجــات البتــرول أضحــى ذا أهميــة.
ـي ،وهــو مصـ ٌ
الرملـ ّ
ٍ
أعضــاء منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) الذيــن يملكــون احتياطيــات أصغــر ،أو الذيــن يحتاجــون إلــى
إيــرادات التصديــر بشـ ٍ
ـح ،كانــوا يضغطــون باتجــاه أسـ ٍ
ألن المملكــة العربيــة
ـكل ُمِلـ ّ
ـعار أعلــى فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــانّ .
ِ
ـإن االقتطاعــات مــن اإلنتــاج ،الالزمــة إلدامــة األســعار األعلــى ،وقعــت علــى
الســعودية هــي المنتــج البديــل علــى الــدوام ،فـ ّ
ٍ
وأن المنتجيــن الصغــار يغ ّشــون باســتمرار فــي الحصــص
كاهــل الســعوديين إو�لــى درجــة أق ـ ّل علــى الكويــت ،الســيما ّ
ـموح لهــم بموجــب اتفاقياتهــم مــع األعضــاء اآلخريــن فــي منظمــة
المحـ ّـددة لهــم،
ّ
فيضخــون ويبيعــون أكثــر ممــا هــو مسـ ٌ
7
البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك)  .مــن غيــر المفاجــئ أن تنظــر ٌّ
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت بعيــن
4

الوكالة األمريكية لمعلومات الطاقة ( ،2004 ،)EIAص.37 .

5

الوكالة األمريكية لمعلومات الطاقة ،2004 ،ص.37 .
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الوكالة األمريكية لمعلومات الطاقة ،2004 ،ص.27 .

7

المصدرة للبترول (أوبك)” ( ،)OPEC Members’ Cheating on Quotas Increasesبلومبرغ
الغش في حصص أعضاء منظمة البلدان
“ازدياد ّ
ّ

األغنياء بالطاقة :فرص ٌة ثانية

29

البلديــن يحمــان
ألن ه َذيــن َ
المــرارة إلــى مناشــدات األعضــاء اآلخريــن برفــع األســعار عــن طريــق الحـ ّـد مــن اإلنتــاجّ ،
أكثــر العــبء.
ٍ
ٍ
ـي إلــى النهــوض منــذ العــام .1998
ـي العربـ ّ
بعــد خمــود طويــل خــال الثمانينــات والتســعينات ،عــاد اإلنتــاج النفطـ ّ
مــع أن البلــدان العربيــة كانــت مســؤولةً عــن الحصــة الكبــرى مــن إنتــاج النفــط العالمــي طــوال عـ ٍ
ـدد مــن العقــود ،كانــت
ّ
ّ
ّ
ٍ
بشكل
فترة األوج بالنسبة لها هي السبعينات .خالل العقد المذكور ،كان اإلنتاج يتزايد ،وفي بعض الحاالت ،يتزايد
حـ ٍّ
ـاد جــداً ،لــدى أربعـ ٍـة مــن المنتجيــن الرئيســيين (الجزائــر والعــراق والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحــدة) ،فــي وقـ ٍ
جيــدةً حتــى
ـت كانــت فيــه األســعار محلّقـةً فــي االرتفــاع (الشــكل رقــم  .)3.3كانــت فتــرة الســبعينات ّ
ض بــل فــاض
لمنتجيــن مثــل الكويــت وليبيــا ،حيــث هبــط اإلنتــاج فيهمــا ّ
ألن اإليــراد الــذي أنتجتــه زيــادات األســعار عـ َّـو َ
ـص .ســقط
ـي علــى األخـ ّ
عــن االنحطــاط فــي الناتــج النفطـ ّ
ـي .بالمقابــل ،كانــت الثمانينــات فتــرةً صعبـةً فــي الخليــج الفارسـ ّ
أن ه َذيــن
ـي للملكــة العربيــة الســعودية إلــى مــا دون النصــف ،واســتمرت الكويــت فــي تقليــل اإلنتــاج بمــا ّ
الناتــج النفطـ ّ
المنتِ َجيــن كانــا يدعمــان األســعار عــن طريــق الحـ ّـد مــن الصــادرات .الصــادرات العراقيــة ،وبالتالــي ،اإلنتــاج العراقــي،
ُ
ي
مق
ـا
ـ
ن
كا
َّديــن بســبب صعوبــة التم ّكــن مــن التصديــر أثنــاء الفتــرة األولــى مــن الحــرب اإليرانية-العراقيــة ،عندمــا ضــرب
َ
َ
ـي كان يتناقــص ،والســبب فــي ذلــك جزئيـاً كان
اإليرانيــون حصــاراً علــى مرفــأ العــراق الرئيسـ ّ
ـيّ ،أم قصــر .اإلنتــاج الليبـ ّ
أن الشــركة التــي تملكهــا الحكومــة ،والتــي أسســها الكولونيــل ُم َع َّمــر أبومنيــار الق ّذافــي باســتخدام االمتيــازات
يعــود إلــى ّ
أممهــا ،لــم يكــن بوســعها المحافظــة علــى وتيــرة اإلنتــاج وحدهــا بــدون مسـ ٍ
ـاعدة تقنيـ ٍـة أجنبيــة.
األجنبيــة التــي َّ َ
ٍ
كانــت التســعينات فتــرة تقلّــب فــي األســعار واإلنتــاج (الشــكل رقــم  .)3.3بــدأ هــذا العقــد مــن الســنين بدايـةً ســيئةً
باجتيــاح العــراق للكويــت .قبــل االنســحاب ،أضــرم العراقيــون النــار فــي  720بئــراً نفطيـاً كويتيـاً ،ممــا تســبب بإيقــاف
8
رداً علــى االجتيــاح،
ـاري الــذي فرضتــه األمــم المتحــدة علــى العــراق عــام ّ 1990
ـي ّ .أدى الحصــار التجـ ّ
اإلنتــاج الكويتـ ّ
ـي مــن  2.9مليــون برميــل فــي اليــوم عــام  1989إلــى  0.3مليــون برميــل فــي اليــوم عــام
إلــى هبــوط اإلنتــاج العراقـ ّ
الشكل رقم 3.3
النفطي للمنتجين العرب الرئيسيين
اإلنتاج
ّ

اﻹﻨﺘﺎج )ﺒﺎﻟﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﻴوم(

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻛوﻴت
اﻟﻌراق
اﻟﺠزاﺌر
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة

0
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ّ

النامــي خــال التســعينات،
ـوي فــي العالــم ّ
ـادي القـ ّ
 ،1991وهــو هبــوطٌ يــكاد يســاوي  90فــي المئــة .بســبب النمـ ّـو االقتصـ ّ
توســع منتجــو الشــرق األوســط ،الســيما المملكــة
ـدر جديـ ٌـد للطلــب علــى النفــطّ .
خاص ـةً فــي آســيا ،أصبــح هنــاك مصـ ٌ
العربيــة الســعودية ،فــي إنتاجهــم ،فملــؤوا الفجــوة التــي خلقتهــا العقوبــات التجاريــة علــى العــراق والهبــوط فــي اإلنتــاج
عامــي 1997
ـي الــذي تــا حــرب الخليــج مباشــرةً .لكــن ،عندمــا وقعــت منطقــة شــرق آســيا فــي الركــود بيــن َ
الكويتـ ّ
ٍ
ألن الســعودية كانــت بطيئ ـةً أو غيــر راغبــة فــي
و ،1998هبــط الطلــب علــى النفــط هبوط ـاً حــاداً ،وكذلــك األســعارّ ،
الحـ ّـد مــن إنتاجهــا بسـ ٍ
ـرعة كافيـ ٍـة لمنــع انــزالق األســعار.
ٍ
ِ
ـي ينمــو بســرعة.
بيــن َ
عامــي  2002و 2008عمــل منتجــو النفــط فــي بيئــة مواتيــة جــداً .كان االقتصــاد العالمـ ّ
ّأدى تزايــد الطلــب علــى النقــل الســيما فــي الصيــن والهنــد ،مقرونـاً بتقليــص طاقــة إنتــاج النفــط ،التــي كانــت فــي األصــل
ـاع حـ ٍّ
ـاد فــي أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة ،بحيــث فــاق هــذا االرتفــاع
مســتخدمةً دون قدرتهــا الكاملــة ،إلــى ارتفـ ٍ
ُّ
ـي ومــا نتــج عنــه مــن
الــذرى الســابقة بالقيمــة الفعليــة فــي عــام ( 2008الشــكل رقــم  .)3.4بالتالــيّ ،أدى الركــود العالمـ ّ
ـوط فــي الطلــب علــى منتجــات البتــرول إلــى هبـ ٍ
هبـ ٍ
ـوط حـ ٍّ
عامــي 2008
ـاد فــي األســعار خــال النصــف الثانــي مــن َ
و( 2009غيــر َّ
مبيــن فــي الشــكل رقــم .)3.4
أن شــركات النفط الحكومية،
مع ّ
أن إنتاج النفط بأســعار عام  2007وأوائل عام  2008كان مربحاً جداً ،إال ّ
الســيما تلــك الواقعــة فــي الخليــج ،كانــت بطيئ ـةً فــي توســيع طاقتهــا اإلنتاجيــة .إن حكومــات الخليــج مــا زالــت تتذكــر
ـات جديـ ٍ
ـادة فــي أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة عندمــا تــم الشــروع فــي إنتــاج كميـ ٍ
ـدة بعــد صعــود
التراجعــات الحـ ّ
ّ
ٍ
األســعار فــي الســبعينات ،ولــم ترغــب بالمشــاركة فــي التســبب بهبــوط حـ ٍّ
ـاد فــي األســعار عــن طريــق توســيع اإلنتــاج
بسرعة.
المستقبل

ـي.
بعــد عقـ َـدي الثمانينــات والتســعينات
َ
ـي ألطــف مــع المنتجيــن ،الســيما فــي الخليــج الفارسـ ّ
الصعبيــن ،كان العقــد الحالـ ّ
ارتفــع الناتــج النفطــي  11فــي المئــة لــدى منتجــي منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك) العــرب بشـ ٍ
ـام بيــن
ـكل عـ ٍّ
ّ
منتج في المنطقة زاد من إنتاجه في هذه الفترة ،باستثناء
عامي  2000و2007؛ بلغت األسعار ذرى تاريخية .كل ٍ
َ
الشكل رقم 3.4
الفارسي
أسعار النفط المبدئية والحقيقية في الخليج
ّ

اﻟدوﻟﻲ )(IMF
اﻟﻤﺼدر :ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
RAND TR912-3.4

اﻟﻌﺎم

أﻤرﻴﻛﻲ  /اﻟﺒرﻤﻴﻝ(
اﻟﺴﻌر )دوﻻر
ّ
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العــراق (الشــكل رقــم َّ .)3.5
مؤخــراً ،بــدأ العــراق هــو اآلخــر بزيــادة إنتاجــه.
عامــي 2007
تُقـ ِّـدر الوكالــة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة (ّ )EIA
أن إنتــاج النفــط سيســتمر فــي االرتفــاع بيــن َ
و ،2020محققـاً زيــادة  18فــي المئــة .لكـ ّـن أكثــر مــن نصــف الزيــادة فــي اإلنتــاج ســتكون عائــدةً لتعافــي اإلنتــاج فــي
العــراق (الشــكل رقــم  .)3.5علــى نحــو اإلجمــال ،مــن
المرجــح أن يزيــد اإلنتــاج بنســبة  1.3فــي المئــة فقــط ســنوياً.
ّ
األســعار مــن
ـاج أعلــى أو أكثــر اســتقراراً باإلضافــة إلــى
إن الخليــط المكـ ّـون مــن إنتـ ٍ
ّ
المرجــح أن تكــون متين ـةً أيض ـاًّ .
أسـ ٍ
مالي ـةً صلبــة.
ـعار أعلــى ســيعطي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ركيــزةً ّ
ـأن إصــدار التنبــؤات بشــأنها أمـ ٌـر صعــب ،خاص ـةً مــا يتعلــق باألســعار .لكـ ّـن مــا تنتجــه
تشــتهر أســواق النفــط بـ ّ
أن الــدول العربيــة تمســك
هــذه المنطقــة يرتفــع ،حتــى بموجــب الســيناريوهات التــي تفتــرض اســتهالكاً متدنيـاً للنفــط .بمــا ّ
ٍ
ٍ
أي منطقــة أخــرى مــن العالــم
بأكبــر ّ
حصــة مــن االحتياطيــات العالميــة ،وتكاليــف التجهيــز واالســتخراج فيهــا أدنــى مــن ّ
ـيؤدي إلــى تجهيـ ٍـز أبطــأ مــن المتوقَّــع للحقــول الواقعــة
أن الطلــب األبطــأ مــن المتوقَّــع ،سـ ّ
فيهــا إنتـ ٌ
ـاج كبيــر ،فنتيجــة ذلــك ّ
خــارج منظمــة البلــدان المصـ ّـدرة للبتــرول (أوبــك).9
النفطي
الزيادات المتوقَّعة في الناتج
قدراً محتوماً .إنها سوف تعتمد على ما إذا كانت الحكومات
العربي ليست َ
ّ
ّ
فــي المنطقــة ســتختار القيــام باالســتثمارات الضروريــة وســتُنتِج ضمــن المســتويات التــي َّ
قد َرتهــا الوكالــة األمريكيــة
لمعلومــات الطاقــة .علــى ضــوء الضغــوط التــي تواجههــا حكومــات هــذه البلــدان لزيــادة مداخيــل مواطنيهــا ،فإنهــا ستســعى
ـي ،الســيما تلــك التــي هــي أكثــر كثافـةً بالســكان .التحـ ّـوالت األخيــرة فــي المواقــف تجــاه االســتثمار
إلــى زيــادة الناتــج النفطـ ّ
ـأن حكومــات هــذه البلــدان قــد قـ ّـررت بالفعــل
ـي فــي صناعــات الطاقــة الوطنيــة فــي الجزائــر والكويــت وليبيــا توحــي بـ ّ
األجنبـ ّ
ٍ
ـي،
ـور قــد ّ
الدفــع نحــو زيــادة القــدرة واإلنتــاج .مــع ذلــك ،هنــاك أمـ ٌ
تؤخــر تجهيــز حقــول جديــدة ،منهــا االضطــراب السياسـ ّ
واإلحجــام عــن تشــغيل شــركاء يملكــون رأس المــال والخبــرة الالزمــة لتســريع تجهيــز الحقــول المحليــة ،أو ارتفــاعٌ آخــر
ـراج فــي الضغــوط الماليــة الحاليــة.
فــي أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة ،وهــو أمـٌـر ّأدى إلــى انفـ ٍ
ـي ،فمنــذ الزيــادات الكبيــرة فــي
فــي مــا يتعلــق بالطلــب المسـ ّ
ـتقبلي علــى النفــط وتأثيــر هــذا الطلــب علــى العالــم العربـ ّ

الشكل رقم 3.5
ٍ
ٍ
النفطي المتوقع من دول عربية مختارة
الناتج
ّ
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 9الوكال ــة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة ( ”،)EIAالمشهــد
الدولي المرتقــب للطـاقــة DOE/EIA- ،)International Energy Outlook 2009( ”2009
ّ
) 27 ، -0484 (2009أيار ،2009b ،ص.244-225 .

32

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ـي أقـ ّل اعتمــاداً علــى الطاقــة بكثيــر .هبــط اســتهالك
األســعار العالميــة للنفــط أثنــاء الســبعينات ،أصبــح االقتصــاد العالمـ ّ
ٍ
البتــرول لــك ّل
ـي مــع مالحظــة التكافــؤ فــي معــدالت القــوة الشــرائية،
دوالر أمريكـ ٍّ
ـي مــن إجمالـ ّ
ـي العالمـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
عامــي  1986و .2006خــال تلــك الفتــرة ،ارتفــع اســتهالك البتــرول بنســبة  34فــي المئــة
بنســبة  46فــي المئــة بيــن َ
ـي بنســبة  150فــي المئــة.
ـي الناتــج المحلـ ّ
فقــط ،بينمــا ارتفــع إجمالـ ّ
ـي للنفــط علــى
بالرغــم مــن التنبــؤات التــي تتحـ ّـدث عــن التطـ ّـور المســتمر فــي فعاليــة اســتخدام االقتصــاد العالمـ ّ
أن اســتهالك البتــرول ســيرتفع بمعـ ٍ
العقديــن
ـدل
امتــداد َ
القادميــن ،مــا زالــت الوكالــة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة ّ
ترجــح ّ
َ
عامــي  2010و ،2020وسيســتمر فــي ذلــك حتــى انقضــاء العــام .10 2030
سـ ٍّ
ـنوي وسـ ٍّ
ـطي يبلــغ  1.0فــي المئــة ،بيــن َ
ِ
ـخصي أو الشــحن ،وبالتالــي ،الطلــب
الطلــب علــى النقــل مــن قبــل قطــاع المواصــات ،إن كان ألغــراض االنتقــال الشـ
ّ
ظــر أن يســتمر فــي النمـ ّـو بقــو ٍة فــي البلــدان الناميــة ،الســيما تلــك التــي تقــع فــي
المنتَ َ
علــى منتجــات النفــط المكـ َّـرر ،مــن ُ
آسيا.
إن التغييــرات فــي حقــل التكنولوجيــا ،خاصـةً التطــورات فــي االقتصــاد بالوقــود فــي مجــال المواصــات ،ستســاعد
ّ
َّ
القادميــن .إلــى
العقديــن
ي إلــى تراجـ ٍـع فــي االســتهالك خــال
علــى إبطــاء النمـ ّـو فــي الطلــب ،لكــن ال ُيتََوقــع لهــا أن تـ ّ
َ
ـؤد َ
َ
بتغيــر األســعار :حتــى الزيــادات المهمــة فــي األســعار لهــا مفعــو ٌل صغيـ ٌـر
حـ ٍّـد كبيــر ،الطلــب علــى النفــط ال يرتبــط ّ
نســبياً علــى كميــة النفــط المطلوبــة ،خــال المــدى القصيــر والمتوســط علــى األقـ ّل .أنــواع الوقــود البديــل التــي تســتخدم
ـوي ،مــا زالــت مكلفــة .إنتــاج اإليثانــول
ـي ،ووقــود الديــزل الحيـ ّ
فــي المركبــات اآلليــة مثــل اإليثانــول ،والغــاز الطبيعـ ّ
ـوي يواجــه قيــوداً تتعلــق باإلمكانيــة بســبب قلــة األراضــي والمنافســة مــن المحاصيــل الغذائيــة .مــع
ووقــود الديــزل الحيـ ّ
أن االقتصــاد فــي الوقــود مــن المتوقَّــع أن
ق النمـ ّـو
يتحســن ،خاصـةً فــي الواليــات المتحــدة ،مــن المتوقَّــع بالمقابــل أن ُيغـ ِـر َ
ّ
ّ
ـ
س
المكا
ـب،
ـ
ل
الط
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
م
العال
ـي
ـ
ل
اإلجما
ـب التــي تـ ّـم تحصيلهــا مــن فعاليــة اســتخدام الوقــود.
َ
ّ
ّ
تفيــد تقديــرات الوكالــة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة بــأن العالــم العربــي ســيكون مســؤوالً عــام  2020عــن حصــةٍ
ّ
ّ
ّ
حصتــه تقريبـاً مــن اإلنتــاج عــام  31.8( 2008فــي المئــة).11
ـي ،أي نفــس ّ
تبلــغ  32.3فــي المئــة مــن إنتــاج النفــط العالمـ ّ
َّ
ـاء علــى حســاباتنا ،تجــاوزت
ـي خــال فتــر ٍة ُيتََوقــع أن تكــون األســعار فيهــا مرتفعــة .بنـ ً
ســوف يزيــد إنتــاج النفــط العربـ ّ
ـي عــام  2006بقيمــة الــدوالر عــام  ،2008الــذروة التــي كانــت قــد بلغتهــا عــام .1980
ـي العربـ ّ
قيمــة الناتــج النفطـ ّ
ـي الــذي نفّذتــه الوكالــة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة
بالرغــم مــن هبــوط األســعار عــام  ،2009افتـ َ
ـرض التحليــل األساسـ ّ
ـي عــام 2015
حــول أســعار النفــط ّ
أن هــذه األخيــرة ستســتأنف حركتهــا التصاعديــة ،فترتفــع إلــى  110دوالر أمريكـ ّ
ـي عــام  2020بقيمــة الــدوالر عــام  .2008حتــى ولــو لــم
بقيمــة الــدوالر عــام  ،2008ثــم إلــى  130دوالر أمريكـ ّ
تصبــح هــذه الزيــادات فــي األســعار شــائعة ،فــإن زيـ ٍ
ـادات ضئيلـ ٍـة فــي اإلنتــاج والتصديــر ،مقرون ـةً مــع أسـ ٍ
ـعار عاليـ ٍـة
ّ
العربيــة عــام  2020إلــى  1.34تريليــون
ـاح جســيمة .قــد يصــل مجمــوع قيمــة اإلنتــاج فــي الــدول
نســبياً ،ســتقود إلــى أربـ ٍ
ّ
ـي ،وهــذا الرقــم هــو ســتة أضعــاف مــا كان عليــه عــام ( 1990الشــكل رقــم  .)3.6عــام  ،2020ســيبقى
دوالر أمريكـ ّ
المنتجــون العــرب الالعبيــن المســيطرين فــي ســوق النفــط :المنتجــون الوحيــدون الذيــن يملكــون القــدرة علــى زيــادة الناتــج
ـي خــال فتــرات ارتفــاع األســعار ،أو االحتياطيــات الماليــة الالزمــة لتقليــل هــذا الناتــج إذا هبطــت األســعار إلــى
النفطـ ّ
مسـ ٍ
ـتويات دون مــا يرغبــون بــه.
بالرغــم مــن الزيــادات الحاصلــة فــي القيمــة فــي هــذا اإلنتــاج ،علــى أسـ ٍ
ـي
ـرديّ ،
ـاس فـ ّ
إن الزيــادة فــي الناتــج النفطـ ّ
وبالتالــي اإليــرادات ،لــن تُعيــد المنتجيــن الرئيســيين إلــى الـ ُّـذرى التــي وصلــوا إليهــا فــي أواخــر الســبعينات وأوائــل
الثمانينــات .بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية وليبيــا ،مــن المتوقــع أن تبلــغ المســتويات الفرديــة مــن إيــرادات النفــط
ـي
عــام  ،2020نصــف مــا بلَ َغتــه عــام  ،1980بالقيمــة الثابتــة للــدوالر .بالنســبة لهــذه البلــدان ،الزيــادات فــي الناتــج النفطـ ّ
10
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الشكل رقم 3.6
قيمة إنتاج النفط في الدول العربية

ﺒﻠﻴون دوﻻر ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎم 2007

اﻟﻌﺎم

اﻟدوﻟﻲ )(IMF؛ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج ﻤﺄﺨوذةٌ ﻤن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﻤﺼﺎدر :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎر ﻤﺄﺨوذةٌ ﻤن ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
اﻟﺴﻨوي اﻟﻤرﺘﻘب ﻟﻠطﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺸﻬد
اﻟطﺎﻗﺔ،
ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻴﻛﻴﺔ
ر
اﻷﻤ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﻟدى
اﻷﺴﻌﺎر
ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻟﺘﻘدﻴرات اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺘوﻗﻌﺎت
ّ
اﻟطﺎﻗﺔ )ّ .(EIA
 ،( 2009) DOE/EIA-0383 ،2009آذار  ،2009aوﺘﻘدﻴرات اﻹﻨﺘﺎج ﻤن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟطﺎﻗﺔ.2009b ،

RAND TR912-3.6

ٍ
ـي إو�يــرادات
واألســعار األكثــر ارتفاع ـاً ســتوفّر لهــذه البلــدان مهلــة راحــة مــن اتجاهــات التراجــع فــي الناتــج النفطـ ّ
الفردي التي عرفتها خالل
التصدير التي ســادت أواخر الثمانينات والتســعينات ،ولكنها لن تســتعيد إيرادات التصدير
ّ
ِ
عامــي  1079و.1980
المســك َرة التــي مـ ّـرت َ
األيــام ُ

االقتصادي للبلدان الغنية بالطاقة
األداء
ّ
مــن بيــن األغنيــاء بالطاقــة ،المملكــة العربيــة الســعودية هــي صاحبــة أكبــر اقتصــاد؛ فــي الواقــع ،هــي صاحبــة أكبــر
ٍ
ـي .الجزائــر ،التــي يزيــد عــدد ســكانها بنســبة الثُلُــث عــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية،
اقتصــاد فــي العالــم العربـ ّ
تملــك اقتصــاداً يبلــغ ثُلُــث اقتصــاد المملكــة مــن حيــث الحجــم .بقيــة االقتصــادات تختلــف فــي مــا بينهــا ،مــن البحريــن
ـي
ـي الناتــج المحلـ ّ
التــي يبلــغ إجمالـ ّ
ـي ،إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي كان إجمالـ ّ
ـي فيهــا  2.2بليــون دوالر أمريكـ ّ
أن ســكان اإلمــارات
ـي عــام  ،2007وهــو ضعــف ناتــج المغــرب ،مــع ّ
ـي فيهــا  199بليــون دوالر أمريكـ ّ
الناتــج المحلـ ّ
يبلــغ عددهــم مــا نســبته  2فــي المئــة مــن ســكان المغــرب.
مـ ّـرت اقتصــادات البلــدان الغنيــة بالطاقــة بمســير ٍة ِ
وعــر ٍة خــال العقــود الخمســة الماضيــة .العديــد مــن هــذه البلــدان
كانــت فــي فقـ ٍـر مدقـ ٍـع خــال الســتينات .فــي أوائــل الســتينات ،كانــت مــادة التصديــر الرئيســية فــي ليبيــا هــي الخــردة
المعدنيــة التــي يجــري تخليصهــا مــن ســاحات الحــرب العالميــة الثانيــة .12فــي الخليــج ،ســاهم تجهيــز الحقــول النفطيــة
ـريع جـ ّـداً :أثنــاء
ـي المتزايــد علــى منتجــات النفــط المكـ َّـرر خــال الســتينات ،علــى إيجــاد معــدالت نمـ ٍّـو سـ ٍ
والطلــب العالمـ ّ
ـي األعلــى مــن بيــن كل
ـي فــي العالــم العربـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
الســتينات ،كان النمـ ّـو فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
[“ 12في أوائل الخمسينات] كان الغربيون ينظرون إلى ليبيا على أنها ليست أكثر من بقع ٍة في الصحراء ال فائدة منها .صادراتها الرئيسية كانت من النوع
الذي يستطيعون االستغناء عنه بيُسر” (]Early 1950’s] Libya has been regarded by Westerners as not much more than a useless
 ،)tract of desert. Its main exports were ones they could largely do withoutمارك جونسون (“ ،)Mark Johnsonالجماهيرية العربية
الليبية” ( ،)Libyan Arab Jamahiriyaنيو إنترناشوناليست ( ،)New Internationalistالعدد رقم  ،177تشرين الثاني .1987
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ّ

13
ـي
مناطــق العالــم األخــرى ،إذ بلــغ متوس ـطُهُ  4.6فــي المئــة ســنوياً  .بالتالــي ،كان متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـاداً قبــل حصــول الزيــادة األولــى فــي أســعار النفــط عــام  ،1973واســتمر
ـي قــد ارتفــع بالفعــل ارتفاع ـاً حـ ّ
الناتــج المحلـ ّ
باالرتفــاع خــال الســبعينات مــع ارتفــاع األســعار .بحلــول عــام  ،1980كان المنتجــون األصغــر حجم ـاً فــي الخليــج
ٍ
ـي لديهــم ذاك
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـي ،بعــد أن فــاق متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي قــد أصبحــوا أثريــاء بشــكل خيالـ ّ
الفارسـ ّ
الــذي فــي الواليــات المتحــدة اليــوم .لكــن ،بحلــول عــام  ،1989بعــد األزمــة النفطيــة ،هبــط متوســط نصيــب الفــرد مــن
ـي إلــى المســتوى الــذي كان عليــه عــام  1973أو أدنــى فــي أكثــر البلــدان (الشــكل رقــم .)3.7
إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
عــادت المداخيــل إلــى االرتفــاع منــذ العــام  ،1990وخاصـةً خــال هــذا العقــد ،لكــن حتــى بحلــول عــام  2005لــم تكــن
وعمــان ،تتبعهمــا عــن
المداخيــل الفرديــة قــد اســترجعت المســتوى الــذي كانــت عليــه عــام  ،1980باســتثناء فــي البحريــن ُ
ـرب ٌّ
قـ ٍ
كل مــن الكويــت وقطــر.
أن أيـاً مــن البلــدان الغنيــة بالنفــط واألكبــر حجمـاً
ـي األصغــر حجمـاً ،ال يمكــن اعتبــار ّ
خــارج دول الخليــج الفارسـ ّ
ـي ،عــاودت الجزائــر والعــراق الهبــوط
ثـ ٌّ
ـري بالفعــل .باســتخدام مقيــاس متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
إلــى صفــوف البلــدان الناميــة ذات الدخــل
وضعهُــم وضــع الــدول الناميــة .المداخيــل
المتدني-المتوســط .الليبيــون أيضـاً
ّ
ُ
الفرديــة فــي ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية ليســت مرتفعـةً بشـ ٍ
ـكل يطابــق معاييــر البلــدان المتطــورة.
َّ
ـي فــي البلــدان الغنيــة
ـي الناتــج المحلـ ّ
خــال الثمانينــات والتســعينات ،تَلَقــى متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
َّ
ـي
بالطاقــة ضربـةً قاســية فــي ثالثــة مواضــع .أوالً ،كمــا تـ ّـم بيانــه ســابقاً فــي الشــكل رقــم  ،3.3حــدت دول الخليــج الفارسـ ّ
أن النفــط يحت ـ ّل مكان ـةً واســعةً فــي
ـي خــال الثمانينــات مــن أجــل دعــم ســعر الســوق العالميــة .بمــا ّ
مــن إنتاجهــا النفطـ ّ

الشكل رقم 3.7
المصدرة للنفط ،دوالر 2005
البلدان
في
()GDP
المحلي
الناتج
إجمالي
من
الفرد
متوسط نصيب
ّ
ّ
ّ

اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺒﺄﻟوف اﻟدوﻻرات ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎم (2005
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
ّ
ّ

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻌودﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة

ﻗطر

ُﻋﻤﺎن

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻛوﻴت

اﻟﻌراق

اﻟﺒﺤرﻴن

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﺒﻠد

اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ).(U.S. Census Bureau
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء
اﻟﻤﺼﺎدر :ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
اﻟدوﻟﻲ )(IMF؛ اﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :ﺒﻴﺎﻨﺎت ﱟ
إن ﺘوﻓّر اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻷﺤداث اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓَ َرﻀﺎ اﺨﺘﻴﺎر اﻟﺘوارﻴﺦ .اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷوﻟﻰ
.2005
ﻟﻠﻌﺎم
ﻋﺎﺌدة
وﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻴن
ر
اﻟﺒﺤ
ﻤن
ﻛﻝ
ّ
ﻟﻌﺎﻤﻲ
ﺒﻴﺎﻨﺎت
اﺒﺘداء ﻤن ﻋﺎم  .1975ﻻ ﺘﺘوﻓّر
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤرﻴن ﻻ ﺘﺘوﻓّر إﻻ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق
ٌ
ّ
ً
ﺘﺨص اﻟﻛوﻴت َ
ّ
ّ
ّ
 1990و 1991ﺒﺴﺒب اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﺤرب اﻟﺨﻠﻴﺞ.
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ّ
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ٍّ
ـي.
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـي إلــى تراجـ ٍـع حــاد فــي إجمالـ ّ
اقتصــاد هــذه البلــدان ،فقــد ّأدى تخفيــض الناتــج النفطـ ّ
ثانيـاً ،كان للتأرجــح الهائــل فــي أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة تأثيـٌـر ضخـ ٌـم علــى القــدرة الشــرائية فــي هــذه
تتحسن معدالت التبادل
البلدان :عندما ترتفع أسعار النفط،
التجاري ،إذ تصبح هذه البلدان قادرةً على شراء المزيد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ألن أســعار الــواردات لــم ترتفــع بشــكل متعــادل مــع أســعار النفــط .عندمــا تهبــط أســعار النفــط ،تتراجــع
مــن الــواردات ّ
ـاري خــال الثمانينــات ،عندمــا هبــط ســعر النفــط
القــدرة علــى شــراء الــوارداتّ .
إن التراجــع فــي معــدالت التبــادل التجـ ّ
ـاداً بالمقارنــة مــع أســعار الــوارداتّ ،أدى إلــى تضـ ٍ
ـاؤل كبيـ ٍـر فــي القــدرة الشــرائية وبالتالــي ،الرفاهيــة .عندمــا
هبوطـاً حـ ّ
ـاري ثانيـةً.
تنع َمــت هــذه البلــدان بمنافــع ارتفــاع معــدالت التبــادل التجـ ّ
عــاودت األســعار النهــوضّ ،
ٍ
عامــي  1972و ،2007زاد عــدد ســكان الجزائــر والعــراق
ثالثـاً ،نمــا الســكان بســرعة خــال هــذه الفتــرة .بيــن َ
ضعفَيــن وأربعــة أعشــار ( )2.4إلــى ِ
وليبيــا بيــن ِ
ضعفَيــن وســبعة أعشــار ( .)2.7حتــى فــي دول الخليــج ،حيــث كانــت
ٍ
ضغط
النمو الســريع بين المواطنين من الســكان إلى فرض
أكثر الزيادة الســكانية نتيجةً لتدفّق العمال األجانبّ ،أدى ّ
علــى الحكومــات المحليــة فــي ســبيل توفيــر فـ ٍ
ـكاني أثنــاء
ـرص للتوظيــف ومحاولــة المحافظــة علــى المداخيــل.
ّ
التوســع السـ ّ
فتــرة تراجــع إيــرادات النفــط كان يشـ ّكل المعضلــة األساســية بالنســبة للــدول الغنيــة بالطاقــة خــال التســعينات .لكــن حتــى
عامــي  2007و ،2008قامــت البلــدان األكبــر حجم ـاً بتقســيم مكاســب أصغــر حجم ـاً
مــع أســعار النفــط المرتفعــة فــي َ
علــى عـ ٍ
ـدد مــن الســكان أكبــر بكثيـ ٍـر مــن ذي قبــل .فــي عــام  2009ازداد الوضــع ســوءاً ،الســيما بالنســبة لألفقــر بيــن
األغنيــاء بالطاقــة.
ـي باألســعار المحليــة
ّ
يبيــن الشــكل رقــم  3.8التغييــرات فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـري
ـ
ج
ي
ـي
ـ
ط
النف
ـج
ـ
ت
النا
أن
ـا
ـ
م
ب
الثابتــة.
ـإن التغييــرات التــي تنــال ســعر النفــط فــي الســوق
ـ
ف
ـة،
ـ
ت
الثاب
ـعار
ـ
س
باأل
ـه
ـ
م
تقيي
ّ
ّ
ّ
العالميــة ال تتطفّــل علــى هــذه السلســلة بشـ ٍ
ـي
ـكل مباشــر ،مــع ّ
أن التغييــرات فــي أســعار النفــط تؤثّــر بالفعــل علــى إجمالـ ّ
ـي المحتَ َســب باألســعار الثابتــة مــن خــال تأثيرهــا علــى االســتهالك واالســتثمار والقطاعــات المتعلقــة بهمــا،
الناتــج المحلـ ّ
مثــل تجــارة التجزئــة والبنــاء .عندمــا تكــون أســعار النفــط مرتفعــة ،تنتعــش تجــارة التجزئــة والبنــاء؛ عندمــا تكــون
الشكل رقم 3.8
المحلي في البلدان الغنية بالطاقة
إجمالي الناتج
متوسط التغييرات السنوية في متوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻌودﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة

اﻟﺴﻨوي )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(
ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻐﻴﻴر
ّ

اﻟﻤﺘوﺴط

ﻗطر

ُﻋﻤﺎن

ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﺒﻠد

اﻟﻛوﻴت

اﻟﺒﺤرﻴن

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﻤﺼدر :ﺠرى اﺤﺘﺴﺎب ِ
اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ).(U.S. Census Bureau
ﻴﻛﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء
اﻟﻘَﻴم ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
اﻟدوﻟﻲ ) (IMFواﻟﻤﻛﺘب اﻷﻤر ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤرﻴن وﻗطر ﺘﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺘرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺒﻴن .2005-1999
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ـؤدي الغــرض
ـي .مــع ذلــك ،هــذه السلســلة تـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
منخفضــة ،يهبــط الناتــج ،جاذب ـاً معــه الكتلــة ال ُكلّيــة إلجمالـ ّ
ِ
ـي
المرجـ َّـو منهــا ّ
بتتبــع اتجاهــات الناتــج عبــر العقــود الماضيــة بصــور ٍة أفضــل ممــا ينتُـ ُ
ـج عــن االكتفــاء بمالحظــة قَيــم إجمالـ ّ
ـي بالــدوالر.
الناتــج المحلـ ّ
عامــي  1980و .2000خــال الثمانينــات ،هبــط متوســط نصيــب الفــرد
كان أداء األغنيــاء بالطاقــة رديئـاً بيــن َ
ِ
ـي .خــال التســعينات ،أنتجــت معظــم البلــدان نمـ ّـواً يقـ ّل عــن  1فــي
ـي فــي دول الخليــج الفارسـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
مــن إجمالـ ّ
ـي؛ أمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،فقــد هبــط
ـي الناتــج المحلـ ّ
المئــة ســنوياً فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي بالفعــل .كانــت البحريــن والكويــت وقطــر البلــدان الوحيــدة التــي
ـي الناتــج المحلـ ّ
متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
تنع َمــت بنمـ ٍّـو ُيعتَـ ُّـد بــه.
ّ
ٍ
ٍ
تحســنت الصورة بشـ ٍ
ـكل ملحوظ خالل هذا العقد ،ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى األســعار األعلى للنفط (الشــكل
ّ
ـ
م
العال
ـود
ـ
ك
الر
ـى
ـ
ل
إ
ة
ـ
ف
مضا
2009
ـام
ـ
ع
ـت
ـ
تدن
ـي
ـ
ت
ال
ـعار
ـ
س
األ
ـن
ـ
ك
ل
.)3.8
رقــم
ـي أبطــأت النمـ ّـو ،أو كمــا حصــل فــي
ً
ّ
ّ
ّ
ـي :أوقفــت النمـ ّـو.
حالــة دبـ ّ
عامي  1980و 2000؟
لماذا كان أداء االقتصادات الغنية بالطاقة رديئًا إلى هذه الدرجة بين
َ

ٍ
فــي ســبيل محاولــة فهــم مــا الــذي قــاد إلــى ٍ
رديء مــن هــذا النــوع خــال هــذه الفتــرة ،نــدرس عــدداً مــن األســباب
أداء
المحتملــة التــي تتــراوح بيــن مــا إذا كان هنــاك مــا يسـ ّـمى “لعنــة النفــط” ،ودور األمــن فــي المنطقــة ،ومــورد العمالــة،
ورأس المــال ،وعامــل اإلنتــاج.14
لعنــة النفــط؟ الزيــادات الفائقــة للعــادة فــي المداخيــل الفرديــة فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة خــال الســتينات والســبعينات
أن الثــروة النفطيــة وســيلةٌ أكيــدةٌ لنقــل بالدهــم مــن الفقــر
خلقــت انطباع ـاً ،ليــس فقــط لــدى حكومــات هــذه الــدول ،مفــاده ّ
إلــى ِ
ـادي الــرديء للعديــد مــن هــذه البلــدان جعــل رقّــاص الســاعة يميــل إلــى الجهــة األخــرى .حتــى
الوفـرة .األداء االقتصـ ّ
أن البلــدان التــي ُمنِ َحــت
إن الثــروة النفطيــة “لعنــة” :وجــدوا بعــض األدلّــة التــي تشــير إلــى ّ
أن بعــض العلمــاء جــادل قائـاً ّ
ّ
م ـوارد طبيعيـ ٍـة واسـ ٍ
ـعة تميــل إلــى المــرور بنمـ ٍّـو أبطــأ وأكثــر تذبذب ـاً مــن البلــدان التــي ال تملــك منح ـاً جزيل ـةً مــن الم ـوارد
15
ـح جزيل ـةٌ مــن
أن الــدول التــي لديهــا منـ ٌ
المعدنيــة  .باإلضافــة إلــى النمـ ّـو األبطــأ واألكثــر تذبذب ـاً ،وجــد علمــاء آخــرون ّ
الطاقــة والثــروة المعدنيــة مــن المتوقــع بدرجـ ٍـة أقـ ّل أن تكــون ديمقراطيــة.16
أن هــؤالء العلمــاء يجــدون ترابط ـاً بيــن الثــروة النفطيــة مــن جهــة والنمـ ّـو األبطــأ والحكــم المطلَــق مــن
رغــم ّ
جهـ ٍـة أخــرى ،فــا أحــد منهــم يدخــل فــي جـ ٍ
ـادي
ـدال يرمــي إلــى ّ
أن الثــروة المعدنيــة هــي الســبب الوحيــد لــأداء االقتصـ ّ
ٍ
ٍ
ـي ٍء إو�لــى القيــام
الــرديء .لقــد ّأدى تدفّــق الــدوالرات النفطيــة فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى توزيــع المــوارد بشــكل سـ ّ
ٍ
ـدد مــن البلــدان والواليــات  -مثــل
باسـ
ـتثمارات غيــر منتجــة ،لكـ ّـن هــذه النتيجــة ليســت ممــا ال مفـ ّـر منــه .لقــد تم ّكــن عـ ٌ
ـاح لالســتثمار
أســتراليا والبرازيــل وكاليفورنيــا وماليزيــا والمكســيك  -مــن اســتخدام إيــرادات المــوارد الطبيعيــة بنجـ ٍ
ـوي ومتنـ ّـوع .لكــن بالمقابــل ،العديــد مــن البلــدان األخــرى
أوجـ َـد ركيــزةً لنمـ ٍّـو قـ ٍّ
ـام فــي التعليــم والبنيــة التحتيــة ،ممــا َ
العـ ّ
التــي يحكمهــا أشــخاص تفــردوا بالســلطة ولكنهــا ليســت غنيـةً بالطاقــة مــرت بنمـ ٍّـو بطـ ٍ
ـيء أو تراجـ ٍـع فــي متوســط نصيــب
ّ
ٌ ّ
ـي .علــى ســبيل المثــال ،بوركينــا فاســو ،وهايتــي ،والنيجــر ،والباراغــواي ،وســييراليون،
الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
ٍ
النمو المخيِّب لألمل في المداخيل الفردية في الدول العربيةِ ،
ٍ
وهاورد
راجع :ماركوس نوالند ()Marcus Noland
تحليل
لالطالع على
ّ 14
َ
ممتاز ألسباب ّ
متغير” ( ،)The Arab Economies in a Changing Worldواشنطن ،دي.سي :.معهد بيترسون
م
عال
في
العربية
االقتصادات
”،)Howard
(Pack
باك
ٍ
ّ
لالقتصاد الدولي ( ،)Peterson Institute for International Economicsنيسان .2007
ّ
والنمو” (The
الطبيعية
الموارد
في
الطفرة
الكبرى،
الدفعة
“
،)Andrew
W.
(Warner
وورنر
و.
وأندرو
)Jeffrey
D.
(Sachs
ساكس
ِ 15جفري د.
ّ
ِ
ِ
 ،)Big Push, Natural Resources Booms and Growthجورنال أوف دفلوبمنت إيكونومكس ( ،)Journal of Development Economicsمجلد
رقم  ،59عدد رقم  ،1حزيران  ،1999ص.76-43 .
روس (“ ،)Michael Lewin Rossهل يعيق النفط الديمقراطية؟” (? ،)Does Oil Hinder Democracyوورلد بوليتكس (World
 16مايكل لووِن
ّ
 ،)Politicsمجلد رقم  ،53عدد رقم  ،3نيسان  ،2001ص.361-325 .
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ـوري لفتـ ٍ
ـرات طويلــة ،ولــم
ط مــوارد طبيعيـ ٍـة وفيــر ٍة ،ولكـ ّـن كالً منهــا كانــت رازحـةً تحــت حكـٍـم ديكتاتـ ٍّ
والصومــال لــم تُعـ َ
ـؤدي إلــى قــرارات اسـ ٍ
ـتثمار
يكــن أداء ٍّ
إن الثــروة النفطيــة عام ـ ٌل واحـ ٌـد قــد يـ ّ
أي منهــا حســناً مــن الناحيــة االقتصاديــةّ .
ٍ
ـي ألن تجــري األمــور بهــذه الصــورة.
ســيئة واتّــكا ٌل مفــرطٌ علــى الطاقــة كمصــدر للدخــل؛ لكــن ال داعـ َ
إننــا ال نــرى فــي تعطيــل آبــار النفــط إو�يقــاف تصديــر الطاقــة اســتراتيجيةً مثمــرةً لتســريع النمـ ّـو فــي متوســط
ـإن إنتــاج
ـي فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة .إن تكــن لعنــة النفــط موجــودةً أم ال ،فـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
النفــط ،الســيما مــا يجــري تثمينــه بالقيمــة الثابتــة للــدوالر ،مــا زال يســوق النمـ ّـو بيــن األغنيــاء بالطاقــة .كمــا هــو َّ
مبيـ ٌـن
ـي
فــي الشــكل رقــم  ،3.9النفــط يشــغل مكانـةً كبــرى فــي هــذه االقتصــادات :فــي المتوســط ،الطاقــة تغـ َذي نصــف إجمالـ ّ
إن تمثيــل إجمالــي الناتــج المحلــي بمقابــل اإلنتــاج النفطــي فــي هــذه البلــدان فــي تحليــل انحـ ٍ
ـدار ينتٍــج
ـيّ .
ّ
ّ
الناتــج المحلـ ّ
ّ
ٍ
ٍ
إن إنتــاج
تخمينــات توحــي بـ ّ
ـيّ :
ـأن الزيــادة فــي الناتــج النفطـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـي تقــود نحــو زيــادة أكبــر منهــا فــي إجمالـ ّ
ـي.17
النفــط هــو محـ ّـر ٌ
ك للنمـ ّـو تفــوق أهميتــه ماتــد ّل عليــه ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
حصتــه مــن إجمالـ ّ
أن يكــون أولئــك األغنيــاء بالطاقــة الذيــن أصابتهــم الحــروب أو حــركات التمـ ّـرد
األمــن .مــن غيــر المفاجــئ ّ
قــد عانــوا مــن النتائــج االقتصاديــة لهــذه األمــور .مــن بيــن هــؤالء األغنيــاء بالطاقــة ،كانــت الجزائــر والعــراق
أضـ َّـر بهــم العنــف .فــي الجزائــر ،بعــد أن فــازت الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ (Front Islamique
والكويــت أكثــر َمــن َ
الشكل رقم 3.9
دور الطاقة في اقتصادات األغنياء بالطاقة
100

60

40

اﻟﻤﺤﻠﻲ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن
ّ
ّ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن ﺼﺎدرات اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ واﻟﺨدﻤﺎت
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اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ
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0

اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺼﺎدرات
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن
ّ
ّ
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اﻟﺒﻠد
اﻟدوﻟﻲ ) (IMFوﻤﺠﻠس اﻟﺘﺨطﻴط ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر )Planning Council, State of
ﺘم اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
اﻟﻤﺼﺎدرّ :
ّ
.(Qatar
ﺘﺨص اﻟﺴﻨﻴن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺠزاﺌر2004 ،؛ اﻟﻌراق،
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒدور اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﻓّرةً ﻟﺒﻌض اﻟﺴﻨﻴن ﻓﻘط .ﻫذﻩ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻲ(؛ ﻟﻴﺒﻴﺎ2005 ،؛ ُﻋﻤﺎن2002 ،؛ ﻗطر2004 ،؛ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ2005 ،
)إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
2004؛ اﻟﻛوﻴت2005 ،
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻲ() 2004 ،اﻟﺼﺎدرات(؛ اﻟﻴﻤن.2003 ،
)إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
ّ
ّ

RAND TR912-3.9

ٍ
انحدار في مقابل لوغاريثم لمؤشر اإلنتاج
عامي  1970و 2005على تحليل
 17مثّلنا اللوغاريثم ألحد مؤشرات
إجمالي الناتج المحلي للفترة الواقعة بين َ
ّ
وعمان ،والمملكةّ العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة .تم تحديد قيمة ٍّ 100
لكل من إجمالي الناتج المحلي
وليبيا،
النفطي في الجزائر ،والكويت،
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
والناتج النفطي عام  .2000أنتج االنحدار المعا ِمالت التالية :اللوغاريثم الطبيعي (إجمالي الناتج المحلي) =  × 0.74 + 1.06اللوغاريثم الطبيعي (النفط).
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لمربع معا ِمل
كانت قيمة الدالّة اإلحصائيّة  ،107:Fو ِق َي ــم الدالّة اإلحصائيّة  6.2 :Tو 9.3و 13.6على الت ـ ــوالي؛ الحجــم السك
الم َعدَّلة ّ
ـاني  ،239 =Nوالقيمة ُ
ّ
ٍ
المحتس َبة بالقيمة الثابتة للدوالر ،هبط المعا ِمل المتعلق بالمت َغيِّر النفطي إلى  .0.46استخدمنا
كبديل عن قيمة النفط
االرتباط .0.61 :عندما استخدمنا مؤشراً
َ
ّ
يتضمن اتّجاهاً زمنياً .أنتج االنحدار المعا ِمالت التالية :اللوغاريثم الطبيعي (إجمالي الناتج المحلي) =  × 1.48+0.53اللوغاريثم الطبيعي
أيضاً تخصيصاً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
188
سجلَت ِق َيم الدالّة اإلحصائية  3.35 :Tو 10.3على التوالي؛ الحجـ ـ ــم السكـ ـ ــاني
بينما
،
:F
اإلحصائية
ّة
ل
الدا
قيمة
بلغت
الزمن.
×
0.028
(النفط) +
ّ
ّ
ٍ
كبديل عن قيمة النفط المح َت َس َبة بالقيمة الثابتة للدوالر؛ النتائج
المع َّدلَة لمربّع معا ِمل االرتباط .0.61 :في هذه الحالة ،استخدمنا مؤشراً
 ، 239 =Nوالقيمة َ
كانت هي نفسها تقريباً.
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

تدخــل الجيــش لقطــع الطريــق دون
[ )du Salut [FISفــي الــدورة األولــى مــن االنتخابــات فــي كانــون األول ّ ،1991
انتصــار اإلســاميين .تبِــع إلغــاء نتائــج االنتخابــات تمــر ٌد ِ
نشــط .18خــال األعــوام الثالثــة التــي تَلَــت ازديــاد العنــف ،هبــط
ّ
ـي فــي االقتصــاد
ـي بنســبة  2.7فــي المئــة .فــي الكويــت ،أثّــرت النــدوب التــي تركهــا االجتيــاح العراقـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
إجمالـ ّ
أن اإلحصــاءات
ألكثــر مــن عشــر ســنوات .فــي العــراق ،عاثــت الحــروب والعقوبــات والتمـ ّـردات المحليــة الفســاد .مــع ّ
ٍ
كانــت مشــحونةً بالمشــاكل ،فقــد تـ ّـم
أن
فو ِجـ َـد ّ
ّ
ـيُ ،
التوصــل إلــى تقديــر لمتوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
هــذا األخيــر أصبحــت قيمتــه عــام  2002بالقيمــة الثابتــة للــدوالر ،ثُمـ َـن المســتوى الــذي كان عليــه عــام  .1980هبــط
أن األمــن ُي َعـ ُّـد مشــكلةً فــي
ـي نســبةً قُـ ِّـد َر أنهــا تبلــغ  23فــي المئــة عــام  .2003علــى الرغــم مــن ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
إجمالـ ّ
صـ ْـر إلــى قيــاس تأثيــره خــارج هــذه البلــدان الثالثــة.
كل الــدول الغنيــة بالطاقــة تقريبـاً ،إال ّأنــه لــم ُي َ
ـي إلــى الحـ ّـد األدنــى،
ـي الناتــج المحلـ ّ
مــورد العمالــة ،ورأس المــال ،وعامــل اإلنتــاج .إذا ُجـ ِّـر َد إجمالـ ّ
فيمكــن التعريــف بــه عندئـ ٍـذ علــى أنــه دالّ ـةٌ مرتبط ـةٌ بالعمالــة ورأس المــال والكفــاءة اإلنتاجيــة التــي
ٍ
ٍ
إن إجراء
بزيادة في إنتاجية عاملَي اإلنتاج ه َذين تولّد ناتجاً
إضافة إلى العمالة أو رأس المال مقرونةً
تســتخدمهماّ .
ضـ َّـم المــوارد الطبيعيــة الممنوحــة لهــذه البلــدان إلــى الخليــط.
أكبــر .فــي حالــة البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،مــن المفيــد أن تُ َ
ـادي .لكــن ،عنــد اكتشــافها ،فهنــاك
ّ
إن اكتشــاف رواســب مــن المــوارد الطبيعيــة يخلــق مصــدراً إضافي ـاً للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ٍ
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رئيســييَّن فــي العمليــة اإلنتاجيــة .بالتالــي تكــون التغييــرات الحاصلــة فــي مــورد العمالــة ورأس المــال وكذلــك فــي عامــل
ـادي لهــذه البلــدان.
اإلنتــاج علــى الــدوام ،أفضــل المواقــع للبــدء فــي تحليــل األداء االقتصـ ّ
تمــت
العمالــةّ .
إن مــورد العمالــة لــم يفــرض قيــداً ال فــكاك منــه علــى النمـ ّـو االقتصـ ّ
ـادي فــي هــذه البلــدان .كمــا ّ
ـكاني الســريع إلــى تدفّــق الشــباب بشـ ّـد ٍة نحــو ســوق العمــل .فــي الجزائــر،
مالحظتــه فــي الفصــل الثانــيّ ،أدى النمـ ّـو السـ ّ
أن الزيــادة الســكانية هبطــت إلــى  1.5فــي المئــة ســنوياً.19
تنمــو القــوة العاملــة بنســبة  3.1فــي المئــة ســنوياً ،مــع ّ
األفضليــة العاليــة التــي أولَتهــا حكومــات البلــدان الغنيــة بالطاقــة للتربيــة والتعليــم منــذ الســتينات ّأدت إلــى زيــادة رأس
توســع القــوة العاملــة.
ـاني باإلضافــة إلــى ّ
المــال اإلنسـ ّ
خالل ســنوات الرخاء في البلدان األثرى من بين األغنياء بالطاقة ،تقوم وكاالت األعمال التجارية والوكاالت
ٍ
ـف العديــد مــن األغنيــاء بالطاقــة
ـي كافيـاً .وظّـ َ
الحكوميــة باســتخدام عمالــة مــن الخــارج إذا لــم يكــن مــورد العمــال المحلـ ّ
أطبــاء ،ومعلّميــن ،ومهندســين ،وغيرهــم مــن المهنييــن إلدارة وتزويــد القطاعــات المتعلقــة بهــذه االختصاصــات بالعمــال،
ّ
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لتزويــد المخــازن بالعمــال ،وتوفيــر الرعايــة لألطفــال وغيــر ذلــك مــن الخدمــات المنزليــة ،وتوفيــر العمــال لمشــاريع
المو ِّرديــن الكبــار للعمالــة ،لكـ ّـن جنــوب آســيا هــو
البنــاء .فــي أغلــب األحيــان ،كانــت الــدول العربيــة الفقيــرة بالطاقــة مــن ّ
أهـ ّـم مصـ ٍ
ـص
ـدر للعمــال فــي دول الخليــج .إذاً ،لــم يكــن توفّــر العمالــة مشــكلةً كبيــرةً فــي هــذه البلــدان :حيــث يوجــد نقـ ٌ
ٍ
فــي المهــارات ،تملــك البلــدان الغنيــة بالطاقــة آليــات الجتــذاب الموظفيــن األجانــب .المشــكلة األكبــر كانــت دومـاً كيــف
ـث األعمــال التجاريــة علــى اســتخدام العمــال المحلييــن بــدالً مــن األجانــب ،حتــى فــي بلـ ٍ
ـدان فقيــر ٍة مثــل العــراق.
يمكــن حـ ّ
رأس المــال .خــال الســبعينات وأوائــل الثمانينــات ،ســمحت الزيــادات العمالقــة فــي إيــرادات النفــط للحكومــات
ـتثمارات ثقيلــة .محتَســباً بالــدوالر ،ارتفــع االســتثمار ثمانيــة أضعـ ٍ
ٍ
ـاف فــي الجزائــر وِ 39
ببــذل اسـ
ضعف ـاً فــي المملكــة
َ
العربيــة الســعودية .خــال هــذه المــدة ،كثيــراً مــا كانــت القيــود علــى البنــاء متعلقـةً بأمـ ٍ
ـور مثــل توفّــر اإلســمنت والوقــت
 18ليزا فيكلين (“ ،)Lisa Ficklinالجماعات اإلسالمية المسلّحة” ([ ،)The Groupes Islamiques Armés [GIAالمعهد اإلسالمي لحقوق اإلنسان
ّ
( ،)Islamic Institute for Human Rightsمجهول التاريخ.

ِ
كورانشليان ( ،)Taline Koranchelianومايكل الزار
 19خنجر وابل عبدالله ( ،)Khanjar Wabel Abdallahفيليب كالييه ( ،)Philippe Callierتالين
وملحق إحصائي” ( ،)Algeria: Selected Issues and Statistical Appendixواشنطن ،دي.سي :.صندوق
(“ ،)Michael Lazareالجزائر :قضايا ُمختارة
ٌ
ّ
النقد الدولي ( ،)International Monetary Fundتقرير البالد  7 ،)Country Report 03.69( 03.69شباط ،2003 ،ص.3 .
ّ
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أن رأس
الــازم لتخطيــط وتنفيــذ المشــاريع ،ال القــدرة علــى تمويــل هــذه المشــاريع .كان االســتثمار مــن القــوة بحيــث ّ
المــال المســاهم /العامــل ارتفــع بنســبة  60فــي المئــة .20بيــن عامــي  1970و .1980لــم تكتَـ ِ
ـف الحكومــات باالســتثمار
َ
ٍ
ٍ
ٍ
فــي البنيــة التحتيــة العامــة ،ولكنهــا اختــارت أيضـاً أن تســتثمر بقــوة فــي أحيــان كثيـرة فــي الصناعــات التــي تســتخدم رأس
المــال بكثافـ ٍـة مثــل اإلســمنت ،ومصافــي التكريــر ،والبتروكيماويــات .اســتثمرت الشــركات الخاصــة واألف ـراد فــي مجــال
العقــارات واإلســكان .هــذا الرخــاء يتكــرر مــن جديـ ٍـد خــال هــذا العقــد ،إذ ســاهمت األســعار العاليــة للنفــط فــي إيجــاد طفـرة
بنـ ٍ
ـاء ضخمـ ٍـة فــي دول الخليــج ،إو�لــى حـ ٍّـد أقـ ّل ،فــي ليبيــا.
حصــة
ّ
ـار فــي االســتثمار أيض ـاً .بعــد أن بلغــت ّ
إن انهيــار أســعار النفــط فــي منتصــف الثمانينــات تبعــه انهيـ ٌ
إجمالي الناتج
االستثمار ذروتها من
مسجلةً نسبتَي
المحلي في الجزائر والمملكة العربية السعودية أثناء العام ّ ،1978
ّ
ّ
ـي قــد
 48.5و 30.7فــي المئــة علــى التوالــي؛ بحلــول عــام  ،1990كانــت ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
حصــة االســتثمار مــن إجمالـ ّ
البلديــن .مــع ذلــك ،لقــد تركــت اســتثمارات الســبعينات وأوائــل الثمانينــات إرثـاً
هبطــت إلــى نصــف مــا كانــت عليــه فــي كال َ
ـي علــى امتــداد رقعــة البــاد .البلــدان
مــن أنظمــة إمــداد الطاقــة الكهربائيــة ،ووســائل االتصــال ،والمــاء ،والصــرف
ّ
الصحـ ّ
الس ـلَعي بشـ ٍ
ٍ
ـام بصــورة أفضــل مــن غيرهــا مــن البلــدان
ـكل عـ ٍّ
ـي يتوفّــر لديهــا رأس المــال ّ ّ
الغنيــة بالطاقــة فــي العالــم العربـ ّ
ـي.
ـي الناتــج المحلـ ّ
الناميــة التــي تماثلهــا مــن حيــث متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـإن
عامــل اإلنتــاج .علــى الرغــم مــن االســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة والمصانــع والتربيــة والتعليــم ،فـ ّ
البلــدان الغنيــة بالطاقــة فــي المنطقــة لــم تســتخدم العمالــة ورأس المــال اســتخداماً حســناً .لــم تُ ِفلــح االســتثمارات فــي رأس
ـي؛
ـاني و ِّ
السـلَ ّ
المــال اإلنسـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
عي بالتعويــض عــن طريــق تسـريع النمـ ّـو فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
دخــات .علــى حـ ّـد تعبيــر عبداللــه وآخــرون (Abdallah
الم َ
لقــد ترافقَــت االســتثمارات بت ارجـ ٍـع فــي فعاليــة اســتخدام هــذه ُ
ـي عامــل اإلنتــاج فــي البلــدان العربيــة َك ُك ٍّل بنســبة  1.4فــي المئــة ســنوياً خــال الســبعينات عندمــا
 )et al.ت ارجــع إجمالـ ّ
ـجالً نســبة 1.3
ـتمر هــذا الت ارجــع خــال الثمانينــات ،مسـ ّ
تـ ّـم أخــذ مســألة تطويــر رأس المــال البشــر ّ
ي َ
بعيــن االعتبــار .اسـ ّ
فــي المئــة ســنوياً .21أداء البلــدان الرئيســية المصـ ّـدرة للنفــط كان األسـوأ فــي هــذا المجــال .خــال الثمانينــات ،ت ارجــع عامــل
اإلنتــاج بنســبة  5.1فــي المئــة ســنوياً فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،و 5.3فــي المئــة ســنوياً فــي الكويــت .22بالرغــم مــن
ـي
ّ
أن التغييــر فــي ســعر النفــط وخفــض الناتــج النفطـ ّ
ـي فــي دول الخليــج كان لهمــا تاثيـ ٌـر عاج ـ ٌل جــداً علــى حجــم إجمالـ ّ
ـادي وت ارجــع متوســط نصيــب الفــرد مــن
ـي ،فـ ّ
ـإن عامـاً أساســياً مــن شــأنه تفســير بــطء وتيـرة النمـ ّـو االقتصـ ّ
الناتــج المحلـ ّ
عامــي  1980و ،2000وهــو هبــوط عامــل اإلنتــاج ،الســيما مــا يتعلــق
ـي فــي هــذه البلــدان بيــن َ
ـي الناتــج المحلـ ّ
إجمالـ ّ
بإنتاجيــة رأس المــال.
أن الظاهــر هــو الســهولة التــي توفّرهــا الثــروة المعدنيــة
لمــاذا كان األداء رديئـاً بهــذا الشــكل فــي عامــل اإلنتــاج؟ مــع ّ
ـإن
ـادي  -فـ ّ
للحكومــات فــي تفــادي ق ـ اررات السياســات الصعبــة  -أي الق ـ اررات التــي مــن شــأنها تطويــر األداء االقتصـ ّ
ـات اقتصاديـ ٍـة تأتــي بنتائــج سـ ٍ
مواصلــة انتهــاج سياسـ ٍ
ـلبية مــن ِقَبــل حكومــات البلــدان الغنيــة بالنفــط ليــس قَـ َـد اًر .تمكنــت
ـي ،مــن التفـ ّـوق فــي األداء علــى البلــدان الكبــر منهمــا حجمـاً
البحريــن ُ
وعمــان ،وهمــا مصـ ّـدران صغيـران فــي الخليــج الفارسـ ّ
ـدد كبيـٌـر مــن األبحــاث التــي تبرهــن أهميــة السياســات الحكيمــة
ـادي خــال هــذه الفتـرة .هنــاك عـ ٌ
مــن حيــث النمـ ّـو االقتصـ ّ
ِّ
ـي والمؤسســات الحكوميــة الفعالــة نســبياً والسياســات التنظيميــة فــي عمليــة زيــادة اإلنتاجيــة .23فــي
فــي مجــال االقتصــاد ال ُكلـ ّ
20

داس غوبتا (ِ ،)Das Guptaكللر ( ،)Kellerوسرينيفازان ( ،2002 ،)Srinivasanص.30 .

21

عبد الله وآخرون ( ، 2003 ،)Abdallah et al.ص.19 .

22

داس غوبتاِ ،كللِر ،وسرينيفازان ،2002 ،ص.30 .

فخ الصراع :الحرب األهلية وسياسات التنمية” (Breaking the Conflict Trap: Civil War
 23على سبيل المثال ،بول كولييه (،)Paul Collier
“كسر ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِّ
 ،)and Development Policyواشنطن ،دي.سي :.البنك الدولي (2003 ،)World Bank؛ يوهانس فدركه ( )Johannes Fedderkeوروبرت كليتغارد
ّ
لتش َرل تشينج (�Economic Develop
تحليل
االقتصادي والمؤشرات االجتماعية:
“النمو
(،)Robert Klitgaard
ٌ
استقصائي” ،إيكونو ِمك ِد ِفلومبمنت أند َك ُ
ّ
ّ
ّ
 ،)ment and Cultural Changeمجلد رقم  ،46عدد رقم  ،3نيسان  ،1998ص489-455 .؛ ودانييل كوفمان ( )Daniel Kauffmanوآرت كراي
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

القسم التالي ،نقوم بدراسة ك ّل و ٍ
احد من هذه الظروف على ِح ّدة.
ٍ
ٍ
السياســات النقدية والمالية.
متهورٍة في االقتصاد ال ُكلّ ّي .إذا كان
ّ
التضخم هو أول عالمة على وجود سياســات ّ
ٍ
مفرط في اإلسراف ،أو إذا فشلت الحكومة في التح ّكم بتوازن الميزانية ،قد ِ
ٍ
بشكل
في يمنح القروض
تنقذ
النظام المصر ّ
التضخم.
قدي .عندما يزيد مورد النقود ،تســرع وتيرة
ّ
المصارف المركزية هذه المؤسســات عن طريق توســعة المورد ّ
الن ّ
ٍ
ـام ،تم ّكنــت دول الخليــج
بســبب األربــاح الكبيـرة اآلتيــة مــن صــادرات الطاقــة والسياســات الماليــة الحكيمــة بشــكل عـ ّ
التضخــم أحيان ـاً خــال فت ـرات النمـ ّـو
التضخــم تحــت ســيطرٍة حازمــة ،ومــع ذلــك ،تســارع
ـي فــي العــادة مــن إبقــاء
ّ
ّ
الفارسـ ّ
ـادي السـريع ،كمــا حصــل عــام  2007وعــام ( 2009الشــكل رقــم  .)3.10فــي الواقــع ،تملــك منطقــة الخليــج أحــد
االقتصـ ّ
ٍ
أفضــل ســجالت المســار فــي العالــم مــن حيــث
التضخــم السـريع أثنــاء التســعينات ،تمكنــت الج ازئــر
التضخــم .بعــد فتـرة مــن
ّ
ّ
ٍ
ـجل العـراق معــدالت
هــي األخــرى مــن هزيمــة
عامــي 1993
ّ
ّ
التضخــم .سـ ّ
تضخــم تتـراوح بيــن  200و 500فــي المئــة بيــن َ
التضخــم فــي العـراق كذلــك.
و1995؛ مــع ذلــك ،بعــد الطفـرة التــي تَلَــت االجتيــاح ،انحســر
ّ
ِ
ٍ
تفســر الت ارجــع فــي عامــل
ـي ،فـ ّ
ـي ال ّ
إذا اســتُثن َي العـراق بشــكل جزئـ ّ
ـإن السياســات الســيئة فــي مجــال االقتصــاد الكلّـ ّ
إن التصـ ّـرف الجديــر باإلط ـراء فــي مــا
ـي فــي هــذه البلــدانّ .
ـي الناتــج المحلـ ّ
اإلنتــاج ومتوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
بالتضخــم ليــس قَـ َـد اًر محتومـاً بالنســبة لمصـ ِّـدري الطاقــة .تملــك ٌّ
ًّ سـّـيئاً .رغــم األربــاح
كل مــن نيجيريــا وفنزويــا ســجل
يتعلــق
ّ
النفطيــة الجســيمة ،لــم ِ
إن أداء دول الخليــج األصغــر حجمـاً،
تفلــح حكومتــا ه َذيــن َ
ـيّ .
البلديــن فــي ضبــط اإلنفــاق الحكومـ ّ
ٍ
َ َّ
ـي ،أو القــدرة علــى االســتفادة مــن األصــول
ومؤخ ـ اًر ،أداء الج ازئــر ،يعكــس مقاربــات أكثــر انضباط ـاً لإلنفــاق الحكومـ ّ
لتمويــل اإلنفــاق .فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى ســبيل المثــال ،العجــز الناتــج عــن ســنو ٍ
ات مــن األســعار المنخفضــة
جــرى تمويلــه عــن طريــق إنهــاك االحتياطيــات ،والحق ـاً ،عبــر االســتدانة مــن مصــارف المملكــة نفســها ومــن صنــدوق
التضخــم التــي حصلــت عــام  2007انبثقــت عــن سياســات
ـي ،ال عــن طريــق طباعــة النقــود .مشــاكل
ّ
الضمــان االجتماعـ ّ
ٍ
ٍ
أن هــذه البلــدان تربــط عمالتهــا بالــدوالر ،فعندمــا تهبــط قيمــة
معــدالت الصــرف ال عــن وجــود سياســات ماليــة رخــوة .بمــا ّ
الشكل رقم 3.10
متوسط المعدالت السنوية للتض ّخم في البلدان الغنية بالطاقة
ّ

اﻟﺴﻨوي )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(
اﻟﻤﻌدﻝ
ﻤﺘوﺴط
ّ
ّ
ّ

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻌودﻴﺔ

ﻗطر

ُﻋﻤﺎن

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻛوﻴت

اﻟﺒﺤرﻴن

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﺒﻠد

اﻟﻤﺼدر :ﺠرى اﺤﺘﺴﺎب ِ
اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
اﻟﻘَﻴم ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻠﻴﺒﻴﺎ ﺘﻐطّﻲ اﻟﻔﺘرة إﻟﻰ آﺨر ﻋﺎم .2006
RAND TR912-3.10

بأي اتجا ٍه تذهب السببية؟ أدلّ ٌة للعالم ،باختصار” (?Governance and Growth: Causality Which Way
(“ ،)Aart Kraayالحوكمة
والنموّ :
ّ
 ،)Evidence for the World, in Briefواشنطن ،دي.سي :.البنك الدولي ( ،)World Bankشباط .2003
ّ
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ألن كلفــة الـواردات المحتَ َسـ َـبة باليــورو وغيـره
تتحمــل هــذه البلــدان
ّ
التضخــم ّ
الــدوالر بالنســبة للعمــات الرئيســية األخــرىّ ،
المورديــن فــي األسـواق المحليــة ،الســيما فــي العقــارات ،ســاهم أيضـاً فــي
مــن العمــات األقــوى ترتفــع .الجمــود مــن جهــة
ّ
التضخــم.
تسـريع معــدالت
ّ
ـي للتراجعــات فــي عامــل اإلنتــاج فــي البلــدان العربيــة الغنيــة بالطاقــة كان
سياســات االقتصــاد الجزئـ ّ
ـي .الســبب األولـ ّ
ـي :السياســات الحكوميــة التــي قــادت إلــى تشـ ّـوه األســعار وأعاقــت تشــكيل
السياســات الرديئــة فــي مجــال االقتصــاد الجزئـ ّ
ـي مــن الضــرر
وتشــغيل األعمــال التجاريــة الخاصــة .حتــى فــي حالــة العـراق ،زادت السياســات الرديئــة فــي االقتصــاد الجزئـ ّ
ـادي الناجــم عــن الحــرب والعقوبــات.
االقتصـ ّ
ـادي .مــن جهــة الطلــب ،تصـ ِـرف الزيــادات فــي األســعار
األســعار هــي اإلشــارات التــي تســوق التغييــر االقتصـ ّ
ـجع زيــادات األســعار
عــن االســتهالك ،وتشـ ّ
ـجع المســتهلكين علــى تغييــر أنماطهــم االســتهالكية .مــن جهــة الم ـوارد ،تشـ ّ
المنتجيــن علــى توســيع اإلنتــاج أو الدخــول إلــى أس ـوا ٍ
ق جديــدة .إذا لــم تعكــس األســعار تكاليــف اإلنتــاج أو التغيي ـرات
ـؤدي إلــى
فــي الطلــب ،فإنهــا تفشــل حينئـ ٍـذ فــي بعــث اإلشــارات الالزمــة إلــى المســتهلكين والمنتجيــن لالســتجابة بطريقـ ٍـة تـ ّ
ـادي.
النمـ ّـو االقتصـ ّ
ٍ
إن ســهولة الدخــول إلــى أسـوا ٍ
ق جديــدة والتكاليــف البيروقراطيــة لتعاطــي األعمــال التجاريــة هــي عوامــل أساســيةٌ فــي
ّ
ـة
ـ
ه
ج
ـن
ـ
م
ـتجابة
ـ
س
اال
اســتدعاء
المورديــن .عندمــا يكــون بوســع األعمــال التجاريــة أن تدخــل ُبيسـ ٍـر إلــى األسـواق الواعــدة،
ّ
تقــود الضغــوط التنافســية إلــى زيــادة التوريــد بســر ٍ
عة وتخصيــص المـوارد إلنتــاج البضائــع والخدمــات التــي يكــون الطلــب
عليهــا أكبــر .عندمــا ُيحـ َـرم المنتجــون مــن دخــول أسـوا ٍ
ق جديــدة أو توســيع نشــاطاتهم ،تفشــل المـوارد الجديــدة مــن البضائــع
والخدمــات فــي الوصــول إلــى األسـواق.
تدخلــت الحكومــات فــي األس ـواق بشـ ّـد ٍة عــن طريــق
ـي ،بمــا فيــه البلــدان الغنيــة بالطاقــةّ ،
فــي معظــم العالــم العربـ ّ
تبنــي التح ّكــم باألســعار
فــرض التح ّكــم باألســعار ،وتوفيــر الدعــم ،ونصــب العوائــق أمــام دخــول األسـواق والتجــارة .جــرى ّ
ـب البيروقراطيــون العوائــق علــى الدخــول ورفعـوا تكاليــف تشــغيل األعمــال
وتقديــم الدعــم مــن أجــل التـ ّ
صـ َ
ـودد إلــى الشــعبَ .ن َ
التجاريــة اســتجابةً لإليثــار الحكومــي وللتم ّكــن مــن طلــب الرشــاوي بشـ ٍ
ـكل أفضــل .فــي بعــض البلــدان ،ضغــط قــادة مجتمــع
ّ
ـروز
ـ
ب
ال
ـن
ـ
م
ـدد
ـ
ج
ال
ـن
ـ
ي
الداخل
األعمــال التجاريــة المحليــة لمنــع
إن هــذه اإلجـراءات هــي التــي ّأدت إلــى إبعــاد
ـتهم.
ـ
س
لمناف
ّ
ٍ
أن عامــل اإلنتــاج ُي َعـ َّـرف علــى أنــه التطويـرات
عمــن قــد يســتخدمونهما بفعاليــة أكبــر .بمــا ّ
تخصيــص العمالــة ورأس المــال ّ
ـي
فــي فعاليــة اســتخدام عوامــل اإلنتــاج ،فـ ّ
ـإن السياســات الحكوميــة التــي تشـ ّـوه األســعار إو�شــارات الســوق فــي العالــم العربـ ّ
هــي المشــتََبه بــه األكبــر مــن بيــن أســباب األداء الــرديء فــي مــا يتعلّــق بنمـ ّـو عامــل اإلنتــاج.
التح ّكــم باإلســعار وتقديــم الدعــم .ك ّل واحـ ٍـد مــن البلــدان الغنيــة بالطاقــة فــي المنطقــة يوفّــر الدعــم أو يتح ّكــم بأســعار
تمــت المحافظــة علــى أســعار تجزئـ ٍـة
ـي .التح ّكــم بأســعار الطاقــة أمـ ٌـر متوطّــنّ .
المنتجــات التــي تســبب الحــرج السياسـ ّ
ِ
ـي :تُجبــر الحكومــة شــركات النفــط علــى اســتيعاب الفــارق
للبنزيــن ال تبلــغ أســعار الجملــة (التصديــر) فــي الخليــج الفارسـ ّ
ٍ
علــى أنــه خســارة 24.إضافـةً إلــى ذلــك ،باعــت كل حكومــات الــدول الغنيــة بالطاقــة الكهربــاء بأسـ ٍ
ـعار مدعومــة ،وأحيانـاً،
قدمتهــا مجانـاً لمســتخدمين صناعييــن ومنــازل األشــخاص مــن ذوي الحظــوة.25
ّ
َّ
الموفــر ألســعار المــاء ،واألســعار
ـجعا علــى اإلســراف فــي اســتهالك
ّ
المتضخمــة للمنتوجــات الزراعيــة ،شـ ّ
الدعــم َ
المــاء .خــال الثمانينــات ،أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية بلــداً مصـ ّـدراً للقمــح عندمــا دفعــت الحكومــة للمزارعيــن
24
سجلَت أسعار التجزئة لغالون البنزين  0.93دوالر أمريكي في العراق ،و 0.78دوالر أمريكي في الكويت ،و 0.45دوالر أمريكي
منذ شباط ّ ،2008
ّ
ّ
ّ
سجلت  2.35دوالر أمريكي  /الغالون.
في المملكة العربية السعودية ،و 0.85دوالر
أمريكي في اإلمارات العربية المتحدة .أسعار الجملة لغالون البنزين ّ
ّ
ّ
قدمت المملكة العربية السعودية دعماً للكهرباء يساوي نصف كلفتها للقاطنين في األريافِ ،
كيرن عزيز تشودري (،)Kiren Aziz Chaudhry
 25مث ً
الّ ،
“ثمن الثروة :االقتصادات والمؤسسات في الشرق األوسط” ( ،)The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle Eastإيثاكا،
نيويورك :مطبعة جامعة كور ِن ّل ( ، 1997 ،)Cornell University Pressص.152 .

42

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ـي تقريب ـاً .26نتيج ـةً لذلــك ،حفــرت األعمــال
أثمان ـاً لهــذا القمــح بلغــت أحيان ـاً تســعة أضعــاف ســعره فــي الســوق العالمـ ّ
ـخ المــاء مــن ينابيــع الميــاه الجوفيــة العتيقــة مــن أجــل زرع القمــح فــي الصحــراء ،وهــذا
التجاريــة الســعودية آبــاراً لضـ ّ
القمــح تلقيــه الحكومــة الســعودية فــي النهايــة فــي األســواق العالميــة بسـ ٍ
ـعر خاســر .27الطلــب المتزايــد علــى المــاء
ـي فــي المملكــة العربيــة الســعودية أنتــج اســتغالالً مفرطـاً لينابيــع الميــاه الجوفيــة ،ممــا أجبــر الحكومــة
لالســتخدام الزراعـ ّ
ٍ
ٍ
بقيــت الحكومــة حتــى عــام  2008علــى مــا هــي عليــه ،حتــى
علــى بــذل اســتثمارات إضافيــة فــي معامــل تحليــة الميــاهَ .
28
ألن اســتنفاد الينابيــع الجوفيــة التــي تختــزن
ـي للدعــم بحلــول العــام ّ ، 2016
أعلنــت فــي آخــر األمــر عــن اإلنهــاء التدريجـ ّ
ٍ
ـري .فــي العــراقّ ،أدى الطلــب علــى
ـري” وصــل إلــى نقطــة أصبــح عندهــا يهــدد توفّــر المــاء لالســتهالك البشـ ّ
“المــاء الحفـ ّ
ـري ،واالســتخدام المفــرط لميــاه األنهــار .اإلنتــاج
الميــاه المتوفّــرة بــدون مقابــل إلــى االســتثمار المســرف فــي أنظمــة الـ ّ
الزراعــي الــذي م ّكنــت هــذه االســتثمارات مــن الوصــول إليــه ليــس كافيـاً لتوفيــر معـ ٍ
ـدل مــن العوائــد يكفــي لتغطيــة كلفــة
ّ
إنشــاء هــذه المرافــق.
ـؤدي
ـباب كبــرى تـ ّ
المقَـ َّـدم لهــا ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تشـ ّـو ٍه فيهــا هــي أسـ ٌ
ّ
إن هــذا التح ّكــم باألســعار والدعــم ُ
إلــى تراجــع إنتاجيــة رأس المــال بيــن األغنيــاء بالطاقــة .عندمــا يكــون الفــارق كبيــراً بيــن األســعار المحليــة وتلــك التــي
ـجع المنتجــون علــى اســتعمال المــوارد
فــي الســوق العالميــة ،يتلقّــى المنتجــون والمســتهلكون اإلشــارات الخاطئــة .فيتشـ ّ
الشــحيحة للمجــيء بمنتجـ ٍ
ـات كان مــن األرخــص واألكثــر فعالي ـةً القيــام باســتيرادها ،مثــل القمــح فــي المملكــة العربيــة
ـتثمارات ٍ
ٍ
الســعوديةّ .أدى التح ّكم بأســعار منتجات النفط
ثقيلة في طاقة التكرير ،التي دعا إليها الطلب
المكرر إلى اسـ
َّ
ٍ
ٍ
الم َحفَّــز بطــر ٍ
ـاء علــى إشــارات مشـ ّـوهة أرســلها التح ّكــم باألســعار
ق اصطناعيــة .هــذه االســتثمارات التــي تـ ّـم تنفيذهــا بنـ ً
ُ
ودعمهــا ،أنتجــت معــدالت عوائـ ٍـد منخفضـ ٍـة أو ســلبية .هــي كانــت ســبباً مهم ـاً وراء التراجــع فــي إنتاجيــة رأس المــال
فــي هــذه البلــدان.
أن دعــم األســعار والتح ّكــم بهــا ضروريــان لتنويــع اقتصاداتهــا ،ألنهمــا يؤديــان
جادلــت حكومــات المنطقــة قائلـةً ّ
ـي .لكـ ّـن هــذه السياســات جــاءت بعكــس النتيجــة المرجـ ّـوة.
إلــى فطــام االقتصــاد عــن االعتمــاد علــى النفــط والغــاز الطبيعـ ّ
ٍ
ٍ
ـؤدي إلــى الخســائر ،فينبغــي تغطيــة هــذه الخســائر بواســطة نشــاطات اقتصاديــة مربحــة ،مثــل إنتــاج
إذا كان اإلنتــاج يـ ّ
النفــط والغــاز .بقــدر مــا كان إنتــاج البضائــع والخدمــات غيــر النفطيــة معتمــداً علــى دعــم األســعار أو التح ّكــم بأســعار
إجمالي
الطاقة من أجل االســتمرار ،أصبحت االقتصادات أكثر اعتماداً على الطاقة أو إيرادات تصدير النفط لتوليد
ّ
ـي ،ال أقـ ّل اعتمــاداً.
الناتــج المحلـ ّ
ـاص
العوائــق أمــام الدخــولّ .
إن االختالفــات الموجــودة بيــن المواقــف الرســمية فــي المنطقــة تجــاه القطــاع الخـ ّ
ـي
تســبب الصدمــة :منــذ االســتقالل وحتــى أواخــر الثمانينــات ،رســمت الحكومــات الجزائريــة خطط ـاً لالقتصــاد الوطنـ ّ
ٍ
ودع َمتهــا ،فأسســت بذلــك للتمييــز الصريــح والمبطّــن ضــد القطــاع الخــاص .29فــي ليبيــا،
وأنشــأت شــركات تملكهــا الدولــة َ
قــادت فلســفة الق ّذافــي التــي تتعلــق بالجماهيريــة ،والتــي نشــرها مــن خــال “الكتــاب األخضــر” ،30إلــى فــرض العديــد

26

تشودري ( ، 1997،)Chaudryص.183 .

27

تشودري ،1997 ،ص.183 .

“ 28السعودية تترك زراعة القمح من أجل التوفير في الماء” ( ،)Saudi Scraps Wheat Growing to Save Waterميدل ايست أونالين (Middle
 8 ،)East Onlineكانون الثاني.2008 ،

ِ
كورانشليان
 29ميشال الزار ( ،)Michel Lazareفيليب كالييه ( ،)Philippe Callierخنجر وابل عبدالله ( ،)Khanjar Wabel Abdallahوتالين
وملحق إحصائي” ( ،)Algeria: Selected Issues and Statistical Appendixصندوق النقد الدولي
(“ ،)Taline Koranchelianالجزائر :قضايا مختار ٌة
ٌ
ّ
ّ
( 29 ،)International Monetary Fundكانون الثاني ،2003 ،ص.7 .
30
مصر ٍح بها ،هنري م .كريستمان (،)Henry M. Christman
معمر ق ّذافي ( ”،)Muammar Qaddafiالكتاب األخضر” ( ،)Green Bookطبع ٌة غير
َّ
ّ
محرر ،ب ّفالو ،نيويورك :بروميثيوس بوكس (.1988 ،)Prometheus Books

األغنياء بالطاقة :فرص ٌة ثانية

43

مــن القيــود علــى الملكيــة الخاصــة إو�دارة األعمــال التجاريــة الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك فــي البــازار .31هــذا التضييــق علــى
ألن
ـادي فــي الجزائــر وليبيــا ،وأنقــص مــن إنتاجيــة العمالــة ورأس المــال ّ
األعمــال التجاريــة الخاصــة أعــاق النمـ ّـو االقتصـ ّ
ِ
ـع) مــن توفيــر الوظائــف التــي مــن شــأنها اســتخدام العمالــة
القطــاع الخــاص غيــر مكتمــل النمـ ّـو لــم يتم ّكــن (أو أحيانـاًُ ،منـ َ
ألن االســتثمار تـ ّـم توجيهــه
المتوفــرة بصــور ٍة أفضــل .القيــود علــى القطــاع الخــاص أنقصــت مــن إنتاجيــة رأس المــال ّ
االدخــارات الخاصــة
أن ّ
نحــو المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة ،وهــذه األخيــرة بـ َّـد َدت هــذه المــوارد؛ ليــس مــن المفاجــئ ّ
يجــري اســتثمارها فــي الخــارج أحيانـاً كثيــرة.
ـي أكثــر دعمـاً لألعمــال التجاريــة الخاصــة :العديــد مــن أفــراد العائــات
فــي المقابــل ،كانــت دول الخليــج الفارسـ ّ
الملكيــة هــم متعهّــدو أعمــال .32علــى الرغــم مــن هــذه االختالفــات ،ســاهمت العوائــق أمــام الدخــول إلــى بلــدان الخليــج
الر َخــص إو�بــرام العقــود لتفضيــل
ـي منــح ُّ
ـي فــي تقليــل عامــل اإلنتــاج .اســتخدمت حكومــات دول الخليــج الفارسـ ّ
الفارسـ ّ
متعهّــدي توريـ ٍـد َّ
محدديــن .فــي األســاس ،كانــت بعــض الحكومــات ،مثــل الحكومــة القطريــة ،قــد أصــدرت رخصـةً واحــدةً
ِ
محتكــرة ،فقلّلــت مــن توفيــر الخدمــة
فقــط لخدمــات الهاتــف المحمــول .الشــركة التــي حصلــت علــى الرخصــة أصبحــت
للمحافظــة علــى األســعار مرتفعـةً أكثــر ممــا هــي عليــه فــي األســواق التــي تحصــل فيهــا المنافســة .لقــد واجــه المســتثمرون
منعــون مــن االســتثمار فــي بعــض القطاعــات المحـ َّـددة.
األجانــب التمييــز ،وفــي بعــض األحيــانُ ،ي َ
إن مــن بيــن النتائــج اإلضافيــة إلجــراءات إبــرام العقــود الحكوميــة والعوائــق اإلداريــة أمــام الدخــول ،تعزيــز
ّ
ٍ
َّ
ومؤخــراً،
الفســاد ،وهــذا يـ ّ
ـؤدي إلــى مزيــد مــن النقــص فــي عامــل اإلنتــاج .مــع ّ
أن األعمــال التجاريــة الخاصــة فــي ليبيــا َ
ٍ
ـود
فــي الجزائــر ،كانــت تواجــه صعوبــات أكبــر فــي الحصــول علــى تراخيــص وفــي إجــراءات التســجيل ممــا هــو موجـ ٌ
ـادي
إن العوائــق البيروقراطيــة أمــام الدخــول موجــودةٌ فــي كل البلــدان ،ممــا ّ
فــي دول الخليــج ،إال ّ
يؤخــر النمـ ّـو االقتصـ ّ
واســتخدام العمالــة ورأس المــال بفعاليـ ٍـة اكبــر .علــى ســبيل المثــال ،فــي المملكــة العربيــة الســعوديةُ ،يسـ َـمح للشــركات
األجنبيــة أن تتنافــس فــي مــا بينهــا علــى العقــود الحكوميــة فقــط إذا كانــت تعمــل مــع شـ ٍ
ـعودي .لجــأت بعــض
ـريك سـ
ّ
األعمــال التجاريــة لمنــح الرشــاوي مــن أجــل االلتفــاف علــى هــذه العوائــق اإلداريــة؛ بعــض الموظفيــن الرســميين سـ َـعوا
إلــى إبقــاء هــذه العوائــق عاليــة ،أو لزيــادة التكاليــف اإلداريــة ليتمكنــوا مــن انتــزاع هــذه الرشــاوي بطريقـ ٍـة أســهل.
علــى حـ ّـد مــا ورد فــي دليــل الفســاد ( )Corruption Perceptions Indexالصــادر عــن منظمــة الشــفافية
العالميــة ( ،)Transparency Internationalاحتلّــت ليبيــا والجزائــر المرتبتَيــن  126و 92علــى التوالــي مــن حيــث
الفســاد ،بيــن  180بلــداً شــملها الدليــل .33بحســب الشــركات األجنبيــة ،قلّلــت بلــدان الخليــج مــن الفســاد فــي الســنوات
الخيــرة .احتلّــت المملكــة العربيــة الســعودية حاليـاً المرتبــة رقــم  80فــي العالــم ،ولكـ ّـن ُعمــان وقطــر واإلمــارات العربيــة
جيــدة ،فاحتلّــت المراتــب  41و 28و 35علــى التوالــي ،كمــا هــو َّ
مبيـ ٌـن فــي الشــكل رقــم .3.11
المتحــدة جــاءت بنتائــج ّ
العوائــق أمــام التجــارة .ك ّل الــدول الغنيــة بالطاقــة تملــك اقتصـ ٍ
ـادات صغيــر ٍة نســبياً ،إمــا ألنهــا فقيــرة (الجزائــر
ـكاني فيهــا صغيــر (أكثــر الــدول المتبقيــة) .وحدهــا المملكــة العربيــة الســعودية تســتطيع
والعــراق) ،إو�مــا ّ
ألن الحجــم السـ ّ
ـي ،يتناســب مــع عضويتهــا فــي مجموعــة العشــرين
الزعــم أنهــا تملــك اقتصــاداً متوســط الحجــم علــى المقيــاس العالمـ ّ
( .)G-20على ضوء األحجام الصغيرة القتصادات هذه البلدان والميزة النســبية الواضحة التي تتمتع بها من جهة
ـإن المكاســب التــي تحصــل عليهــا هــذه البلــدان مــن ممارســة التجــارة ضخمـةٌ ضمنيـاً.
ـي ،فـ ّ
إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعـ ّ
مؤيــدي حمايــة اإلنتــاج
ـإن عــدداً مــن مصـ ّـدري الطاقــة هــم مــن ّ
بالرغــم مــن إمكانيــة َجنــي المكاســب مــن التجــارة ،فـ ّ
31
32

صندوق النقد الدولي (. 2003b ،)IMF
ّ
تشودري ،1997 ،ص.171 .

33
يوهان غراف المبسدورف (“ ،)Johann Graf Lambsdorfدليل الفساد لعام  ،)Corruption Perceptions 2006( ”2006منظمة الشفافية الدولية
ّ
6
( ،)Transparency Internationalتشرين الثاني2006 ،؛ يوهان غراف المبسدورف“ ،دليل الفساد للعام Corruption Perceptions( ”2007
 ،)Index 2007منظمة الشفافية الدولية 26 ،أيلول.2007 ،
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
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ـي .الجزائــر والعــراق وليبيــا مراقبــون فقــط فــي منظمــة التجــارة العالميــة ( .)WTOلــم تنضـ ّـم المملكــة العربيــة
الوطنـ ّ
ٌّ
َّ
الســعودية إلــى هــذه المنظمــة حتــى عــام  .2005تســتخدم كل مــن الجزائــر وليبيــا نظامـاً معقــداً مــن التعرفــات العاليــة،
وترخيــص االســتيراد ،ونظــام الحصــص مــن أجــل التح ّكــم بالــواردات .التعرفــات العاليــة المفروضــة علــى الــواردات
المكونــات الالزمــة للتجميــع وعمليــات التصنيــع
المصَّنعــة صعََّبــت علــى متعهّــدي األعمــال الجزائرييــن أن يســتوردوا
َ
ّ
ٍ
المحــدودة النطــاق ،ممــا أعــاق نمـ ّـو هــذه النشــاطات .اســتخدمت ليبيــا ،وبدرجــة أق ـ ّل ،الجزائــر ،نظــام أســعار تبــادل
العمالت
ـعر للقطاع الخاص وآخر للمشــاريع التي تملكها الدولة.
ّ
المتعدد الطبقات من أجل توجيه التجارة ،فهناك سـ ٌ
ٍ
ٍ
المتَّ َخ ـ َذة بشــأن االســتيراد والتصديــر ،فتبعــث بإشــارات خاطئــة حــول مــا يجــب
هــذه األنظمــة تشـ ّـوه القــرارات ُ
إنتاجــه ومــا ال يجــب ،ممــا يقلّــل مــن فعاليــة اســتخدام رأس المــال والعمالــة .عندمــا يضطــر المصـ ّـدرون إلــى تحويــل
أرباحهــم بالعملــة األجنبيــة إلــى العملــة المحليــة ،بحســب أســعار الصــرف الرســمية األدنــى والتــي تأتــي بمنافــع أقـ ّل ،فإنهــم
بذلــك يدفعــون ضريبـةً مســتترةً علــى أربــاح التصديــر ،علــى هيئــة الفــارق بيــن مــا كان يمكنهــم أن يحصلــوا عليــه مــن
بيــع العملــة األجنبيــة التــي اكتســبوها مــن التصديــر بســعر الســوق الحـ ّـرة مــن جهــة ،والســعر الــذي يحصلــون عليــه مــن
الحكومــة مــن جهـ ٍـة أخــرى .المســتوردون المحظوظــون الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى العملــة األجنبيــة بأســعار الصــرف
الرســمية األكثر مالئمة ،يســتفيدون بذلك من ٍ
دعم مســتتر .بوســع هؤالء أن يشــتروا الســلع من الخارج ٍ
بثمن أرخص
إن الفوضــى فــي
بكثيـ ٍـر ممــا يتمكــن منــه منافســوهم الذيــن يضطــرون إلــى شــراء العملــة األجنبيــة بأســعار الســوق الحــرةّ .
القوانيــن والتنظيمــات التــي تضطــر الحكومــات إلــى اســتخدامها مــن أجــل تفــادي المتاجــرة  -أي بيــع العملــة األجنبيــة
التــي تــم شــراؤها بالســعر الرســمي الرخيــص ،بســعر الســوق الحــرة األكثــر ارتفاعـاً بكثيــر  -تُ ِ
دخــل طبقـةً جديــدةً مــن
ّ
ّ
الكلفــة اإلداريــة وعــدم الفعاليــة.
حــاول مصـ ّـدرو الطاقــة األكثــر كفــاءةً فــي األداء أن يحفــروا مســاراً بدي ـاً .التعرفــات فــي دول الخليــج كانــت
أن معظــم الحكومــات وفّــرت الدعــم للكهربــاء واألرض والمــاء مــن أجــل تمكيــن المنتجيــن المحلييــن
ّ
متدنيـةً نســبياً ،مــع ّ
تبنــت سياسـ ٍ
ـد
ـ
ي
بالتحد
ـي
ـ
ب
د
ـدة
ـ
ح
المت
ـة
ـ
ي
العرب
ـارات
ـ
م
واإل
ـن
ـ
ي
البحر
ـتوردين.
ـ
س
الم
ـة
ـ
س
مناف
مــن
ـات تجاريـ ٍـة متحــررة
ّ
ّ
جعلت من هذه البلدان مراكز تسـ ّـو ٍ
ـريع في تجارة التجزئة
نمو سـ ٍ
ق في المنطقة .ســاهمت هذه السياســات في إحداث ٍّ
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ـاري الــذي ســاعد علــى تحفيــز النمـ ّـو فــي
والجملــة ،والنقــل  -بمــا فيــه الشــحن عبــر البحــر والطيــران ،والتمويــل التجـ ّ
ـجعت المناطــق التجاريــة الحــرة علــى نمـ ّـو التصنيــع أيضـاً .السياســات االقتصاديــة التــي تتّبعهــا دول
ـي .شـ ّ
القطــاع المالـ ّ
أن األنظمــة التجاريــة األكثــر انفتاحـاً يمكنهــا أن تحـ ّـرك النمـ ّـو فــي مــا ســوى قطــاع الطاقــة.
الخليــج ّ
تبيــن ّ
االســتثمارات التــي تديرهــا الدولــة والشــركات التــي تملكهــا الدولــة .جميــع حكومــات البلــدان الغنيــة بالطاقــة
اســتخدمت إيــرادات صــادرات الطاقــة للشــروع فــي برامــج اسـ ٍ
ـتثمار وتصنيـ ٍـع طموحــة .الرغبــة فــي مواكبــة العصــر
سيرت االستثمارات في محطات توليد الطاقة ،والطرق ،والموانئ ،واإلسكان ،والمدارس ،وأنظمة الماء والصرف
ّ
ٍ
إن معــدل عــودة رأس المــال لــم يكــن فــي كثيــر مــن األحيــان ،العامــل الدافــع وراء تصنيــف
ّ
ـي ،والمطــاراتّ .
الصحـ ّ
أي مــن هــذه االســتثمارات ينبغــي بذلهــا.
وتقريــر ٍّ
ٍ
االســتثمار لــم يتوقــف عنــد البنيــة التحتيــة .أنشــأت كل البلــدان شــركات تملكهــا الدولــة مــن أجــل الدفــع بعمليــة
وانتهاء بالبتروكيماويات .كانت الحكومات تأمل
التصنيع ،تراوحت بين الخطوط الجوية مروراً بشــركات اإلســمنت
ً
تؤســس علــى صــادرات النفــط الخــام
أن تنـ ّـوع اقتصاداتهــا عــن طريــق خلــق هــذه المشــاريع ،بإيجــاد ركيــز ٍة للنمـ ّـو لــم َّ
ـي .لمـ ّـد ٍة مــن الزمــن ،أصبحــت هــذه الشــركات باإلضافــة إلــى البيروقراطيــات الحكوميــة ،أكثــر أربــاب
والغــاز الطبيعـ ّ
ٍ
مكونــات هامـةً فــي االقتصــاد ،وســبباً رئيسـ ّـياً للتراجعــات التــي عانــت منهــا هــذه البلــدان
العمــل أهميــة .هــي مــا زالــت ّ
فــي عامــل اإلنتــاج خــال العقــود القليلــة الماضيــة.
االســتثمارات الحكوميــة فــي الكيانــات التــي تملكهــا الدولــة غيــر الطاقــة ذهــب معظمهــا هــدراً .هــذه المشــاريع
محمي ـةً بعوائــق مــن التعرفــات العاليــة ،والعوائــق الرســمية وغيــر الرســمية علــى الدخــول فــي وجــه الشــركات
كانــت
ّ
المنافســة ضمنيـاً ،باإلضافــة إلــى الضمانــات الحكوميــة .بمــا أن الكيانــات التــي تملكهــا الدولــة هــي مــن بيــن أربــاب العمــل
الرئيســيين كمــا أنهــا مصــادر للمحابــاة ،فمــن شــبه المســتحيل إغالقهــا ألسـ ٍ
ـباب سياســية .تمتّــع الموظفــون بضمـ ٍ
ـي
ـان فعلـ ٍّ
لوظائفهــم .المــدراء ال َيلقــون تشــجيعاً كبيــراً مــن أجــل اتّخــاذ القــرارات الصعبــة؛ فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان ،الترقيــة تمليهــا
الروابــط العائليــة (دول الخليــج) أو المحابــاة السياســية ،ال األداء .ليــس مفاجئ ـاً أن تكــون هــذه المشــاريع قــد أصبحــت
ٍ
ـتعماالت
اســتنزافاً متواص ـاً لخزانــة الدولــة ،فأبطــأت النمـ ّـو بامتصــاص المــوارد التــي كان يمكــن أن تذهــب نحــو اسـ
مربحـ ٍـة أكثــر ضمنيـاً.
ٍ
ـروع ولــك ّل
ألي مشـ ٍ
فــي دول الخليــج ،وفّــرت مصــارف االســتثمار التــي تملكهــا الدولــة القــروض بســهولة ّ
المشــاريع التــي تقـ ّـد َم بهــا متعهــدو األعمــال المحليــون .لــم تكــن هــذه المصــارف تملــك القــدرة أو الرغبــة لتقييــم المشــاريع
أهليتهــا االئتمانيــة .فــي أحيـ ٍ
ـان كثيــرة ،كانــت هــذه المصــارف ضحي ـةً لالحتيــال أو متواطئ ـةً فيــه ،عندمــا
مــن جهــة ّ
خدم لغايـ ٍ
كانــت الديــون التــي ُحـ ِّـد َد لهــا هـ ٌ َّ
ـات أخــرى .فــي بعــض األحيــان ،أخــذ
ـكاني ،تُســتَ َ
ـدف معيــن ،مثــل البنــاء اإلسـ ّ
المقترضــون المــال وفـ ّـروا .لــم تبــذل المصــارف جهــداً كبيــراً الســتيفاء ديونهــا.34
فــي هــذا العقــد ،خصخصــت دول الخليــج بجـ ٍ
ـرأة عــدداً مــن هــذه المشــاريع التــي كانــت تملكهــا الدولــة .فــي ُعمــان
يعــت حصــص
بيعــت الحصــص فــي شــركات الهاتــف التــي تملكهــا الدولــة .كذلــك بِ َ
وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدةَ ،
المرافق التصنيعية مثل مصانع البتروكيماويات واإلسمنت .هذه الشركات شبه الخاصة مازالت تلقى معاملةً مميَّزةً
فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان مــن الحكومــات المحليــة ،ولكنهــا بــدأت بمواجهــة مزيـ ٍـد مــن المنافســة وظــروف تشـ ٍ
ـغيل أشـ ّـد.
االقتصادي في البلدان الغنية بالطاقة؟
للنمو
ما هو المشهد المر َت َقب
ّ
ّ

ـي ( )GCCالغنيــة تلقّــت
ـي .دول مجلــس التعــاون الخليجـ ّ
لــم يكــن األغنيــاء بالطاقــة يملكــون المناعــة ضـ ّـد الركــود العالمـ ّ
ضرب ـةً قاســيةً بهبــوط ســعر النفــط وانهيــار قيمــة رصيدهــا الكبيــر مــن االســتثمارات الماليــة فــي بلــدان منظّمــة التعــاون
ـادي ( )OECDوفــي الخليــج نفســه .عندمــا وصلــت إلــى الحضيــض ،كانــت ســوق األســهم
والتنميــة فــي الميــدان االقتصـ ّ

34

تشودري ،1997 ،ص.237 .
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ّ

ِ
ـي اإلنفــاق
الخليجيــة قــد خســرت  58فــي المئــة مــن قيمتهــا .35علــى الرغــم مــن هــذه الضربــات ،مــن المنتَ َ
ظــر أن ُيبقـ َ
المعاكــس للــدورات االقتصاديــة ،الــذي تمارســه الحكومــات المحليــة ،والنمـ ّـو فــي القطاعــات غيــر النفطيــة  -المجموعــة
ـام خــارج الركــود .36يقـ ّـدر البنــك الدولــي حصــول تســارٍع طفيـ ٍ
بشـ ٍ
ـف فــي النمـ ّـو عــام  2010والعــودة إلــى مســار
ـكل عـ ٍّ
ّ
االتجــاه الــذي يبلــغ فيــه النمـ ّـو نســبة  4.5فــي المئــة عــام .2011
ـادي ،خاص ـةً ذاك فــي دول الخليــج األصغــر حجم ـاً،
ســيراً نحــو األمــام ،مــن المتوقَّــع أن يبقــى الناتــج االقتصـ ّ
ٍ
ٍ
ـي وأســعاره ،بســبب الــدور الكبيــر للنفــط والغــاز فــي هــذه االقتصــادات .حتــى بالنســبة
مرتبطـاً بشــكل وثيـق بالناتــج النفطـ ّ
لكن صادرات
للدول األكثر كثافةً بالســكان مثل الجزائر والعراق ،من المتوقع أن يكون للنفط والغاز أهميةٌ كبيرةّ .
النفــط والغــاز ســتكون ركيــزةً للنمـ ّـو ال دافعـةً لــه .كمــا هــو َّ
مبيـ ٌـن فــي الشــكل رقــم  ،3.5الزيــادات المتوقَّعــة فــي إنتــاج
ـي .حتــى فــي العــراق،
النفــط كبيــرة الحجــم فــي العــراق وحــده .فــي البلــدان األخــرى ،يهبــط نصيــب الفــرد مــن الناتــج النفطـ ّ
ـي فــي تمكيــن البلــد مــن
حيــث ُينتَ َ
ظــر أن يتضاعــف الناتــج النفطـ ّ
ـي ،تفشــل الزيــادات الكبيــرة المتوقعــة فــي الناتــج النفطـ ّ
التعويــض عمــا خســره علــى امتــداد ربــع قـ ٍ
أن الطاقــة ستســتمر فــي
ـرن مضــى مــن التراجــع .فــي النتيجــة ،بالرغــم مــن ّ
توفيــر مصـ ٍ
ـإن مفتــاح زيــادة المداخيــل الفرديــة ســيكون تصحيــح أداء هــذه البلــدان
ـدر جاهـ ٍـز مــن اإليــرادات للحكومــات ،فـ ّ
ـيء فــي مجــال تطويــر عامــل اإلنتــاج.
السـ ّ
ـي لــدى البلــدان
الشــكل رقــم  3.12يقــارن النمـ ّـو الضمنـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
ـي فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـيناريوهين .فــي الســيناريو األول ،تكــون
عامــي  2010و 2020تحــت سـ
َ
الغنيــة بالطاقــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن َ
عامــي  2000و.2008
الفرضيــة ّ
َ
ـي هــي المعــدل المتوســط الــذي تمتّــع بــه البلــد بيــن َ
ـي الناتــج المحلـ ّ
أن قيمــة إجمالـ ّ
الشكل رقم 3.12
من
الفرد
نصيب
متوسط
التغيير في
عام ي  2010و2020
بين
بالطاقة
الغنية
البلدان
في
المحلي
الناتج
إجمالي
َ
ّ
ّ
النمو لعام  ،1990ومن  2000إلى 2008
باحتساب متوسط معدالت
ّ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴر )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻌودﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة

ﻗطر

ُﻋﻤﺎن

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻛوﻴت

اﻟﻌراق

اﻟﺒﺤرﻴن

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﺒﻠد

اﻟدوﻟﻲ ) ،(IMFاﻟﻤﺸﻬد
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻌﺎم  2008ﻤﺄﺨوذةٌ ﻤن ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻤﺼدر :ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ  .RANDﺘﻘدﻴرات
ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤرﺘﻘب :اﻷزﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ) ،(World Economic Outlook [WEO]: Crisis and Recoveryواﺸﻨطن،
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ّ
ّ
دي.ﺴﻲ ،.ﻨﻴﺴﺎن  ،2009ص.195-193 .
RAND TR912-3.12

النمو العالمي  :2009التخطيط للتعافي العالمي” (Global Development Finance 2009: Charting a
 35البنك الدولي (“ ،)World Bankمالية
ّ
ّ
ّ
ّ
 ،)Global Recoveryواشنطن ،دي.سي ،2009 ،.ص.127 .
36

البنك الدولي ( ،2009 ،)World Bankص.128 .
ّ
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ـيناريوهين ،يجــري
فــي الســيناريو الثانــي ،يهبــط النمـ ّـو إلــى معــدالت الفتــرة الواقعــة بيــن  1990و .2000فــي كال السـ
َ
إجمالي الناتج
احتســاب متوســط نصيب الفرد من
المحلي على عدد الســكان
إجمالي الناتج
المحلي عن طريق قســمة
ّ
ّ
ّ
ّ
تنبــؤات .الغايــة مــن التمريــن هــي توضيــح الفــارق فــي
ـكاني .هــذه ليســت ّ
ـي لإلحصــاء السـ ّ
الــذي قـ ّـدره المكتــب األمريكـ ّ
ـادي.
ـي ،الــذي يمكــن أن تنتجــه بيئـةٌ أكثــر مالئمـةً للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
الفروقــات بالنســبة ألكثــر هــذه البلــدان صارخــة .إذا كانــت البيئــة االقتصاديــة مالئم ـةً للنمـ ّـو خــال العقــد القــادم
ـي الناتــج
بنفــس الدرجــة التــي كانــت عليهــا بيــن َ
عامــي  2000و ،2008ســيرتفع متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي بيــن  1.5و 3فــي المئــة فــي البلــدان األكبــر حجم ـاً .بحســب هــذا الســيناريو ،ستســتمر دول الخليــج الصغيــرة
المحلـ ّ
ٍ
ـي ،إو�ن كان
َ
ـي الناتــج المحلـ ّ
بالتن ّعــم بمعــدالت نمـ ٍّـو مرتفـ ٍـع بصــورة تفــوق العــادة فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
هــذا األمــر بعيــد االحتمــال .لكــن ،إذا عــادت البيئــة االقتصاديــة فــي هــذه البلــدان إلــى مــا كانــت عليــه خــال التســعينات،
قــد تواجــه االقتصــادات األكبــر حجم ـاً لألغنيــاء بالطاقــة ضغوط ـاً اجتماعي ـةً كبيــرة .خــال فتــر ٍة مازالــت فيهــا القــوى
ـي مــن
ـي الناتــج المحلـ ّ
العاملــة فــي هــذه البلــدان تنمــو بســرعة ،قــد يتــراوح النمـ ّـو فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
تراجـ ٍـع بنســبة  0.4فــي المئــة ســنوياً فــي ليبيــا ،إلــى زيـ ٍ
ـادة بنســبة  1.3فــي المئــة ســنوياً فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ـكل يكفــي لتوفيــر زيـ ٍ
أي مــن هــذه البلــدان كبيــرةً بشـ ٍ
ـادات ملموسـ ٍـة فــي متوســط األجــور،
لــن تكــون زيــادات الناتــج فــي ٍّ
ٍ
بنشاط أكبر في القوة العاملة .بالمقابل ،المداخيل الفردية البالغة االرتفاع في دول الخليج
السيما إذا شاركت النساء
ـزودان تلــك الحكومــات بالمعــدات الالزمــة
األصغــر حجمـاً ،مقرونـةً بالقــدرة علــى تقليــل حجــم القــوة العاملــة األجنبيــة ،يـ ّ
للمحافظــة علــى النمـ ّـو فــي المداخيــل الفرديــة لمواطنيهــم.
علــى افتــراض أن هــذه البلــدان ستســتمر فــي المحافظــة علــى اســتقرار االقتصــاد الكلّــي فــي بيئـ ٍـة دوليـ ٍـة مالئمــةٍ
ّ
ّ
لمنتجــي الطاقــة ،مــا هــو األمــر اآلخــر الــذي ينبغــي أن تفعلــه هــذه البلــدان لإلبقــاء علــى الظــروف المالئمــة للنمـ ّـو؟ أوالً،
المقَـ َّـدم للمنتجيــن ،وبقــدر مــا هــو ممكـ ٌـن سياســياً،
يجــب أن تقلّــل هــذه البلــدان مــن تشـ ّـوه األســعار عــن طريــق قطــع الدعــم ُ
للمستهلكين.
ثاني ـاً ،فــي حالــة الجزائــر وليبيــا ،يجــب إزالــة العوائــق أمــام التجــارة ،التــي تأخــذ صــورة التعرفــات العاليــة
ور َخــص االســتيراد .يجــب تقليــل العوائــق أمــام االســتثمار
المتنوعــة ،والحصــص ،واألنظمــة المتعــددة لتبــادل العمــاتُ ،
إن العضويــة فــي هــذه المنظمــة مــن
ـي .بالنســبة للبلــدان التــي لــم تنضـ ّـم بعــد لمنظمــة التجــارة العالميــة (ّ ،)WTO
األجنبـ ّ
ٍ
ٍ
ـي يمكنــه
شــأنها إضفــاء انضبــاط مفيــد فــي هــذه المنطقــةّ .
إن اســتمرار التوســع والتكامــل فــي مجلــس التعــاون الخليجـ ّ
تقديــم الكثيــر فــي مجــال زيــادة المنافســة وتحســين عامــل اإلنتــاج فــي الــدول األعضــاء.
ثالثـاً ،العوائــق أمــام الدخــول التــي تقــف فــي وجــه األعمــال التجاريــة الجديــدة يجــب تفكيكهــا .فــي الجزائــر وليبيــا،
قــد يأخــذ هــذا األمــر شــكل تقليــل العوائــق اإلداريــة ،مثــل إجــراءات التســجيل الطويلــة والمعقّـ َـدة ،والضرائــب العقابيــة
المفروضــة علــى األعمــال التجاريــة ،والتنظيمــات المعقّــدة التــي تســهّل عمليــة طلــب الرشــاوي علــى البيروقراطييــن.
ٍ
إن تحميــل هــذه
ـميّ .
مصــارف التنميــة التــي تملكهــا الدولــة وفّــرت قروضـاً مدعومـةً للمشــاريع التــي تتمتّــع بامتيــاز رسـ ّ
الم َع َّدلَــة فــي ضــوء المخاطــر إلــى أقصــى حدودهــا ،أو
المصــارف مســؤولية زيــادة معــدالت العوائــد الطويلــة األمــدُ ،
اســتثمار إيــرادات النفــط فــي صناديــق اسـ ٍ
تحسـ ٍـن كبيـ ٍـر
ـتثمار أو مصــارف تابعـ ٍـة للقطــاع الخــاص ،ك ّل ذلــك سـ ّ
ـيؤدي إلــى ّ
ـي
فــي معــدالت العوائــد مــن االســتثمارات ،وتطويــر فعاليــة اســتخدام رأس المــال .مــن شــأن هــذه األمــور أيضـاً أن تضفـ َ
التثبــت
انضباط ـاً مفيــداً علــى قــرارات االســتثمار مــن ِقَبــل قطــاع المشــاريع ،فــي نفــس الوقــت الــذي تقــوم فيــه بمهمــة ّ
أن المنافــع الماليــة الناتجــة عــن ثــروة البــاد مــن الطاقــة ستســتمر حتــى تســتفيد منهــا األجيــال
بصــور ٍة أفضــل ،مــن ّ
حســنت مــن الفعاليــة وأنتجــت نمــواً أســرع فــي إيــرادات
القادمــةّ .
إن خصخصــة األصــول غيــر التابعــة لقطــاع الطاقــة ّ
إن
وناتــج المشــاريع التــي كانــت تملكهــا الدولــة ســابقاً فــي البلــدان العربيــة التــي تجــرأت علــى اتّخــاذ هــذه الخطــوةّ .
مقاربـةً أكثــر جــرأةً لموضــوع الخصخصــة مــن شــأنها إنتــاج منافــع إضافيـ ٍـة مــن حيــث تســريع النمـ ّـو فــي عامــل اإلنتــاج.
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ّ

تتبنــى حكومــات البلــدان الغنيــة بالطاقــة سياسـ ٍ
ـات مــن شــأنها تعزيــز اسـ ٍ
ـتخدام للمــوارد أكثــر فعاليــة؟
كــم ُيحتَ َمــل أن ّ
الخليجي خفضت
كل البلدان تبدي بعض إشارات تحرير السياسات االقتصادية .الدول األعضاء في مجلس التعاون
ّ
ٍ
مو َّحـ َـدة .37قامــت
العوائــق أمــام التجــارة والدخــول ،كمــا أنهــا ســبق وأسســت اتحــاداً جمركيـاً ،وهــي تــدرس اعتمــاد عملــة َ
الجزائــر بخطـ ٍ
ـوات كبيــر ٍة باتجــاه تحريــر األســعار وتقليــل العوائــق أمــام التجــارة والدخــول فــي وجــه األعمــال التجاريــة
الخاصــة منــذ أواخــر الثمانينــات .38منــذ فتــر ٍة أقــرب ،بــدأت ليبيــا أيضـاً بأخــذ خطـ ٍ
ـوات باتجــاه تحريــر ســوقها .39حافظــت
الحكومــة العراقيــة علــى سياسـ ٍ
ـات اقتصاديـ ٍـة أكثــر تحــرراً بكثيـ ٍـر ممــا كان عليــه الحــال فــي عهــد صـ ّـدام حســين .لمــا
ـي،
ـي فــي الدفــع نحــو تحريــر األســواق ،والتكامــل المناطقـ ّ
هــو قــادم ،نتوقّــع أن تســتمر بلــدان مجلــس التعــاون الخليجـ ّ
ِ
ـي  -تمكنــت هــذه البلــدان مــن الصمــود أمــام حالــة
والخصخصــة .بســبب سياســاتها الماليــة المحافظــة  -باســتثناء دبـ ّ
ـكل ملحـ ٍ
بقيــت أســعار النفــط أعلــى بشـ ٍ
ـوظ مــن
ـي بصــور ٍة أفضــل مــن معظــم بقــاع العالــم األخــرى .إذا َ
الركــود العالمـ ّ
مســتوياتها المتوســطة خــال التســعينات ،فســوف يســتمر مواطنــو الــدول األصغــر حجمـاً بالتََنعــم بمسـ ٍ
ـتويات عاليـ ٍـة مــن
ّ
المداخيــل ،ونمـ ٍّـو مســتمر .لكـ ّـن الدعــم ســيظ ّل يشــك ّل مشــكلة .قليلـةٌ هــي الــدول الخليجيــة التــي حاولــت مغالبــة دور الدعــم
ـي فــي اقتصاداتهــا بصــور ٍة جديــة.
الحكومـ ّ
فــي الجزائــر والعــراق وليبيــا ،المشــهد المرتقــب لحصـ ٍ
من َّسـ ٍ
تلبــداً بالغيــوم .بعــد
ـول تحريـ ٍـر َ
ق للســوق يبــدو أكثــر ّ
ـود واســعة االنتشــار علــى
 15عام ـاً مــن التحــركات لتحريــر ســوقها ،تبقــى الجزائــر دول ـةً مصاب ـةً بالفســاد ،وفيهــا قيـ ٌ
ـام كبيـ ٍـر إلــى حـ ٍّـد فائـ ٍ
فعــال.
أســواق المنتجــات ورؤوس المــال باإلضافــة إلــى قطـ ٍ
ـاع عـ ٍّ
ق للعــادة ،باإلضافــة إلــى أنــه غيــر ّ
الخطــوات األولــى التــي اتّخذتهــا ليبيــا باتجــاه تحريــر ســوقها كانــت تجريبيــة وقــد أثــارت بالفعــل معارض ـةً كبيــرةً مــن
ـي ،فــإذا لــم يتدهــور األمــن،
داخــل الحكومــةّ .
إن َ
ـري للنمـ ّـو االقتصـ ّ
المحـ ِّـدد الجوهـ ّ
ـادي فــي العــراق ســيكون الوضــع األمنـ ّ
ستلعب السياسات االقتصادية دوراً رئيسياً .لقد تركت سلطة االئتالف المؤقتة والحكومة االنتقالية للحكومة العراقية
بيئـةً اقتصاديـةً حــرةً بشـ ٍ
ـكل ُمـ ٍ
ـرض ،لكـ ّـن مســتويات الفســاد الطاغيــة فــي ذلــك البلــد ،والدفــع الــذي تمارســه المجموعــات
ّ
حصـ ٍـة مــن ثــروة البــاد النفطيــة أبطــأت النمـ ّـو بحيــث تُضــاف هــذه األمــور إلــى
ـل
ـ
ي
ن
ـاه
ـ
ج
بات
ـراق
ـ
ع
ال
ـي
ـ
ف
السياســية العديــدة
ّ
َ
ّ
المشــاكل التــي يطرحهــا غيــاب األمــن بــل ويذهــب أبعــد منهــا.
ـي .ســتكون القضيــة
أخيــراً ،لــم تســتطع ٌّ
أي مــن هــذه البلــدان التعامــل بنجـ ٍ
ـاح مــع مســألة التوظيــف الحكومـ ّ
االقتصاديــة الضاغطــة بشـ ّـد ٍة أعلــى بالنســبة لهــذه الحكومــات هــي ابتــكار حوافــز لتشــجيع الداخليــن الجــدد إلــى القــوة
الت متواضعـةٌ فــي التوقعــات فــي بعــض هــذه البلــدان،
العاملــة علــى البحــث عــن وظائــف خــارج الحكومــة .حصلــت تحـ ّـو ٌ
بعد أن أصبح العمل في التمويل الخاص وبعض صناعات الخدمات مقبوالً من الناحية االجتماعية ،ومع هذا ،تبقى
المفضــل بشـ ٍ
ـكل كاســح .علــى ضــوء هــذه الصعوبــات السياســية ،إننــا متفائلــون بشـ ٍ
ـكل حـ ٍ
رب العمــل
أن
ّ
الحكومــة ّ
ـذر مــن ّ
هــذه األنظمــة ستســتمر فــي اعتمــاد سياسـ ٍ
ـات اقتصاديـ ٍـة أكثــر اتّزانـاً ،لكننــا ال نتوقــع منهــا أن توقــف توظيــف المواطنيــن
فــي بيروقراطيــات الدولــة المتخمــة بالموظفيــن ،أو الشــركات التــي تتحكــم بهــا الدولــة ،أو أن تقطــع نظــام الدعــم.
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أسواق العمل في البلدان الغنية بالطاقة
موروثات الماضي

ٍ
ض ِمَنــت
عندمــا كانــت فتــرة الرخــاء فــي أوجهــا ،طـ ّـور األغنيــاء بالطاقــة أســواق عمالــة مجـ ّـزأة .المواطنــون المتعلمــون ُ
ِ
ـي األدنــى هــم أيضـاً وظائــف
ـي ّ
لهــم وظائــف فــي القطــاع العـ ّ
العمــال ذوي التحصيــل العلمـ ّ
ـام .فــي الــدول األغنــى ،أُعطـ َ
ِ
ـي األقــل فــي الزراعــة والقطــاع
حكوميــة؛ فــي الــدول األفقــر ،مثــل الجزائــر والعــراق ،عمــل ذوي التحصيــل العلمـ ّ
العمــال األجانــب ألداء األشــغال التــي ال يســتطيع المواطنــون القيــام بهــا ،أو ال يرغبــون بذلــك.
الخــاص .تــم اســتيراد ّ
العمــال األجانــب قــد أصبحــوا يش ـ ّكلون جــزءاً كبيــراً مــن القــوة العاملــة.
مــع حلــول منتصــف الســبعينات ،كان ّ
االتّــكال علــى العمالــة األجنبيــة منــذ البدايــة بــرز بشـ ٍ
ـي فــي دول الخليــج وليبيــا .خــال فتــرة الرخــاء
ـكل طبيعـ ٍّ
ـي ،أنفقــت الحكومــات اإليــرادات المتدفّقــة علــى تشــييد البنيــة التحتيــة ،والنقــل ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة،
النفطـ ّ
والخدمــات الشــخصية (عامــات المنــازل ،والطباخــون ،والســائقون) ،والخدمــات الحكوميــة ،مثــل التربيــة والتعليــم،
العمــال األجانــب مــن أجــل إشــباع الطلــب المتنامــي علــى العمالــة .فــي
والرعايــة الصحيــة .التفــت أربــاب العمــل إلــى ّ
ـدد ٍ
الــدول األق ـ ّل كثافـ ٍـة بالســكان ،لــم يتم ّكــن أربــاب العمــل مــن العثــور علــى عـ ٍ
كاف مــن األشــخاص الــذي يملكــون
ٍ
ممــن لهــم
عمــال أجانــب ،كثيـ ٌـر منهــم مــن الــدول العربيــةّ ،
المهــارات المطلوبــة للقيــام بهــذه األشــغال .تـ ّـم توظيــف ّ
ـب والهندســة واإلدارة ،مــن أجــل إشــباع الطلــب المتزايــد علــى العمالــة الماهــرة الــذي رافــق
خبــرةٌ فــي مجــاالت الطـ ّ
ـي .اســتخدم األغنيــاء بالطاقــة الفلســطينيين والمصرييــن لتعليــم أوالدهــم ،وتوفيــر الرعايــة الطبيــة ،إو�دارة
الرخــاء النفطـ ّ
البيروقراطيــات .باإلضافــة إلــى العمالــة الماهــرة ،تصاعــد الطلــب بسـ ٍ
ـرعة أيضـاً علــى العمالــة التــي ال تتطلــب مهــارة،
الســيما فــي مجــال البنــاء ،وقيــادة الشــاحنات ،وعمليــات الشــحن والتفريــغ ،والتجــارة .كان المواطنــون فــي أحيـ ٍ
ـان كثيــر ٍة
العمــال األجانــب مثابــرون بصــور ٍة أكبــر،
يأبــون ممارســة هــذه المهــن ،الســيما الشــاقّة مــن بينهــا .وجــد المتعهّــدون ّ
أن ّ
أن أجورهــم أدنــى بشــكلٍ
كمــا يمكــن االعتمــاد عليهــم ،وهــم قابلــون للممارســة هــذا النــوع مــن العمــل ،باإلضافــة إلــى ّ
ٍ
العمــال المحلييــن.
ملحــوظ مــن ّ
فــي العــراق،
العمــال األجانــب .اجتاحــت قــوات صـ ّـدام حســين إيــران
َ
أوصلَــت القــرارات السياســية إلــى اســتيراد ّ
فعجلــت بذلــك صراعـاً دام حتــى عــام  .1988تـ ّـم تجنيــد مئــات اآلالف مــن الرجــال العراقييــن فــي الجيــش
عــام ّ ،1980
ـي ،اســتأجر عمــاالً أجانــب لبنــاء
لخــوض الحــرب .صـ ّـدام ،الــذي كان عازمـاً علــى ُ
ـي فــي برامــج االســتثمار الوطنـ ّ
المضـ ّ
الطــرق ،ومحطــات توليــد الطاقــة وغيرهمــا مــن إنشــاءات البنيــة التحتيــة .عنــد انتصــاف الثمانينــات ،كان  750ألــف
ـي معظمهــم مــن المصرييــن يعملــون فــي العــراق.40
عامـ ٍـل أجنبـ ٍّ
بمــا أن األنظمــة اإلحصائيــة كانــت ماتــزال حينهــا فــي طــور الطفولــة ،مــن الصعــب الوقــوع علــى بيانـ ٍ
ـات موثوقـ ٍـة
ّ
ٍ
ـ
م
ـدد
ـ
ع
ـن
ـ
يبي
ـذا،
ـ
ه
ـع
ـ
م
ـف.
ـ
ي
بالتوظ
ـق
ـ
ل
يتع
ـا
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
زمن
ـل
ـ
س
سال
علــى هيئــة
أن تزايــد الطلــب علــى العمالــة
ـرات
ـ
ش
المؤ
ـن
ٌ
ّ
ّ
العمــال العــرب المهاجريــن الذيــن
المحليــة واألجنبيــة علــى حـ ٍّـد ســواء كان مذه ـاً خــال هــذه الفتــرة .تضاعــف عــدد ّ
اســتخدمهم األغنيــاء بالطاقــة ثــاث مـ ٍ
ـرات بيــن عــام  ،1975حيــث بلغــوا  1.24مليــون عامــل ،وعــام  ،1985حيــث
بلغــوا  3.73مليــون عامــل ،قبــل األزمــة النفطيــة مباشــرة .41خــال هــذه الفتــرة ،اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية
ـي القــوة العاملــة اليمنيــة مــن الذكــور ،الســيما فــي مجــال البنــاء.42
نســبة الثُلُثَيــن مــن إجمالـ ّ
يتأنفــون مــن القيــام بمــا
يعجــل بــه الطلــب فحســب .كان كثيـ ٌـر مــن المواطنيــن ّ
االتّــكال علــى العمالــة األجنبيــة لــم ّ
ـجعت
يعدونــه مهن ـاً “قــذرة”،
ّ
ويفضلــون البحــث عــن وظائــف فــي القطــاع العــام .هــذا التفضيــل للوظائــف الحكوميــة شـ ّ
ّ
40

ريتشاردز وووتربري ( ،1996 ،)Richards and Waterburyص.370 .

41

ريتشاردز وووتربري ،1996 ،ص.372-375 .

42

تشودري ،1997 ،ص.196 .

50

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

حولــت بعضـاً مــن مكاســبها النفطيــة غيــر المتوقَّعــة إلــى
عليــه السياســات الحكوميــة .معظــم حكومــات األغنيــاء بالطاقــة ّ
متأخ ٍر هو أوائل التســعينات ،كانت أكثر
المواطنين ،عن طريق ضمان وظائف لهؤالء في القطاع العام .في
ٍ
تاريخ ّ
مــن نصــف وظائــف المواطنيــن فــي الجزائــر والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية تقــع فــي القطــاع العــام .األرقــام التــي
ـي كانــت أعلــى مــن ذلــك ،فبلغــت مــا يقــرب مــن نســبة  90فــي المئــة
تخـ ّ
ـص الكويــت وليبيــا ،وبقيــة بلــدان الخليــج الفارسـ ّ
ـاوات حكوميـةً لألطفــال ،كمــا يحصلــون علــى سـ َك ٍن وكهربــاءٍ
فــي حالــة الكويــت .43بمــا أن المواطنيــن كانــوا يتلقّــون عـ ٍ
ّ
مج َّ
ـة
ـ
ي
رعا
انييــن ،باإلضافــة إلــى
صحيـ ٍـة مدعومــة ،فاإلحســاس بضــرورة العمــل كان غائبـاً فــي البلــدان األغنــى .بالتالــي،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
كان االهتمــام بوظائــف القطــاع الخــاص محــدوداً ،الســيما إذا كانــت تســتتبع ظــروف عمــل غيــر محببــة أو جهــداً كبيــراً.
ـي
ّأدت األوقــات االقتصاديــة الصعبــة فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة خــال الثمانينــات والتســعينات ،إلــى رحيـ ٍـل جماعـ ٍّ
للعمــال األجانــب وتراجعـ ٍ
ـات فــي األجــور الحقيقيــة فــي القطــاع العــام .فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كان التراجــع فــي
ّ
ـ
ل
إجما
ـط
ـ
ب
ه
ـة.
ـ
م
الصد
ـى
ـ
ل
ع
ـث
ـ
ع
يب
ـة
ـ
ي
النفط
ـة
ـ
م
األز
ـال
ـ
خ
ـف
ـ
ي
التوظ
ـي التوظيــف مــن  3.93مليــون فــي عــام - 1987
ّ
وهــي الســنة األولــى التــي تتوفّــر بشــأنها البيانــات  -إلــى  2.50مليــون فقــط عــام  ،1995أي هبــوطٌ يفــوق الثُلُــث.44
فــي أواخــر الثمانينــات ،توقّــف العــراق عــن تشــغيل العمالــة األجنبيــة؛ بحلــول التســعينات ،كان العراقيــون الذيــن افتقــروا
ٍ
ـادي
ـي أو بلــدان منظّمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصـ ّ
يبحثــون عــن عمــل خــارج العــراق ،فــي الخليــج الفارسـ ّ
ـباب سياســية ،ومــن
( .)OECDطــردت ليبيــا المصرييــن وغيرهــم مــن المواطنيــن األجانــب عــام  1995لمــا بــدا أنــه أسـ ٌ
ٍ
ـي األصغــر حجم ـاً ،ظ ـ ّل العمــال األجانــب
أجــل فتــح فــرص للتوظيــف أمــام مواطنيهــا أيض ـاً .فــي دول الخليــج الفارسـ ّ
عمــا كانــت عليــه فــي الســبعينات والثمانينــات .مــع ذلــك،
يســتوعبون معظــم القــوة العاملــة مــع ّ
أن أعدادهــم انخفضــت ّ
جــرى اســتبدال بعــض المغتربيــن مــن ذوي المهــارة بمواطنيــن محلييــن.
كثيـ ٌـر مــن الحكومــات لــم تعــد قــادرةً علــى توفيــر الوظائــف لــك ّل مواطنيهــا .فــي الجزائــر ،اضطــرت الحكومــة
ـي األجــور مــن نســبة الثالثــة أربـ ٍ
ـاع إلــى النصــف ،بعــد أن واجهــت قيــوداً
إلنقــاص ّ
حصــة أجــور القطــاع العــام مــن إجمالـ ّ
ٍ
فــي
ـري للحصــول علــى عمــل فــي الخــارج بســبب الفقــر فــي الفــرص فــي وطنهــم.
ّ
ميزانيتهــا .ســعى الشــباب الجزائـ ّ
بحلــول العــام  ،2001كان نصــف مليــون مــن حملــة الجنســية الجزائريــة يقيمــون فــي فرنســا بصــور ٍة شــرعية؛ أمــا عــدد
المقيميــن غيــر الشــرعيين فــكان أعلــى مــن ذلــك بكثيــر.45
مشاكل الحاضر

يبيــن الشــكل رقــم  3.13معــدالت البطالــة فــي عـ ٍ
ـدد مــن البلــدان الغنيــة بالطاقــة .كمــا يمكــن مالحظتــهّ ،أدت التغييــرات
ّ
ـاد ٍ
ٍ
دول
ـر.
ـ
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سيا
ـي
فـ
ـي كانــت معــدالت
ـ
س
الفار
ـج
ـ
ي
الخل
ّ
ّ
ـي
البطالــة فيهــا أكثــر انخفاضـاً مــن البلــدان الغنيــة بالطاقــة والكثيفــة بالســكانّ ،
ألن الكثيــر مــن ّ
عمــال دول الخليــج الفارسـ ّ
ـيطر عليهــا بإحــكام :فــي معظــم األحيــان ،توفّــر الحكومــة رخصـةً لمزاولــة
قادمــون مــن الخــارج .العمالــة المغتربــة ُم َسـ ٌ
ـركة محـ ٍ
معيـ ٍـن فــي شـ ٍ
يتوجــب علــى
ـددة لمـ ّـد ٍة محــدودة ،غالبـاً مــا تكــون ثــاث ســنوات .عندمــا ينقضــي عقــد العمــلّ ،
عمـ ٍـل ّ
ويسـ َـمح لهمــا بالعــودة فقــط فــي حــال الحصــول علــى رخصـ ٍـة جديــدة .هكــذا،
العامــل والعاملــة أن يرجعــا إلــى بلدهمــاُ ،
العمــال المغتربــون يتــم توظيفهــم بشـ ٍ
ـكل كامــل .فــي المقابــل ،تُ َســجَّل معــدالت بطالـ ٍـة عاليـ ٍـة بيــن المواطنيــن ،الســيما الذيــن
ّ
ّ
ـ
م
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ش
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ـ
ج
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ألن هــؤالء يجــدون
ـر،
ـ
م
الع
ـن
ً
ّ
أنــه مــن الصعــب العثــور علــى عمـ ٍـل يوافــق توقّعاتهــم أو الظــروف التــي يرغبــون بهــا للعمــل.
43

ريتشاردز وووتربري ،1996 ،ص.139 .

 44صندوق النقد الدولي (“ ،)IMFالمملكة العربية السعودية” ( ،)Saudi Arabiaاإلحصاءات المالية الدولية ( ،)International Financial Statisticsغير
ّ
مؤرخ.
َّ
 45منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( ”،)OECDاالتجاهات في الهجرة الدولية :نظام التقارير المستمرة حول الهجرة” (�Trends in Inter
ّ
 ،)national Migration: Continuous Reporting System on Migrationباريس.2001 ،
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الشكل رقم 3.13
معدالت البطالة لدى األغنياء بالطاقة

اﻹﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤدة

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻌودﻴﺔ

ﻤﻌدﻝ اﻟﺒطﺎﻟﺔ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(

ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
آﺨر اﻟﻤﺘوﻓّر

ﻗطر

اﻟﻛوﻴت

اﻟﻌراق

اﻟﺒﺤرﻴن

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﺒﻠد
اﻟدوﻟﻲ ).(World Bank
اﻟﺒﻨك
و
(International
اﻟدوﻟﻲ )Labour Office
اﻟﻤﺼﺎدر :ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻛﺘب اﻟﻌﻤﻝ
ّ
ّ
ﺘﺨص اﻟﻌﺎم  2007ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ واﻟﺠزاﺌر؛ اﻟﻌﺎم  2006ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤرﻴن
درﺠﺔ
ّ
اﻟﻤ َ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ُ
واﻟﻌراق واﻟﻛوﻴت؛ اﻟﻌﺎم  2004ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘطر؛ واﻟﻌﺎم  2000ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻤﺎرات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤدة.
RAND TR912-3.13

ك ّل األغنيــاء بالطاقــة يمـ ّـرون بفتــرة تدفّـ ٍ
الجـ ُـدد إلــى قواهــم العاملــة ،كمــا تـ ّـم بيانــه فــي الفصــل الثانــي.
ق للداخليــن ُ
يبــذل هــؤالء الشــباب فــي أكثــر األحيــان وقتـاً كبيــراً للعثــور علــى عمــل .بيــن األغنيــاء بالطاقــة ،ارتفــع عــدد المواطنيــن
عامــي  2006و،2020
ّ
عامــي  1990و .2006بيــن َ
ممــن هــم فــي سـ ّـن العمــل بنســبة  3.3فــي المئــة ســنوياً ،بيــن َ
ٍ
ـة
ـ
ن
المكو
ـة
ـ
ع
المجمو
ـتمر
ـ
س
ست
ممــن هــم فــي سـ ّـن العمــل فــي االرتفــاع بنســبة ُيقَـ َّـدر أنهــا  2.4فــي المئــة ســنوياً.
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ـ
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ا
ي
ـد
ـ
ح
الت
علــى الرغــم مــن
ـإن معــدالت البطالــة
ـ
ف
ـل،
ـ
م
الع
ّ
ُُ
ّ
الجـ ُـدد .القســم األكبــر مــن
العاليــة فــي الجزائــر وليبيــا قــادت إليهــا مشــاكل تتعلــق بالهيكليــة ال فقــط بتدفّــق الداخليــن ُ
ِ
ـام .فرضــت
ـي والقطــاع العـ ّ
مشــكلة البــطء فــي خلــق الوظائــف مــن قَبــل القطــاع الخــاص يمكــن اقتفاؤهــا إلــى النظــام القانونـ ّ
حكومــات المنطقــة حـ ّـداً أدنــى لألجــور وقيــوداً علــى طــرد وتعييــن الموظفيــنّ ،أدت إلــى صــرف األعمــال التجاريــة
عــن تشــغيل الموظفيــن ،وصــرف متعهّــدي األعمــال عــن االســتثمار .المنطقــة بأســرها ،بمــا فيهــا مــن أغنيــاء وفقــراء
ٍ
ٍ
ممــا هــو مــن نــوع االســتثمار
بالطاقــة ،فشــلت فــي تطويــر عــدد ممــا ُيعتََبــر شــركات كبيــر ٍة خاصــة ،أو فــي اجتــذاب الكثيــر ّ
مضطرةٌ للعراك مع العوائق المرتفعة أمام التجارة،
األجنبي المباشــر .46الســبب هو نفســه :شــركات القطاع الخاص
ّ
ّ
ـدد كبيـ ٌـر مــن التنظيمــات الحكوميــة المتعلقــة بالعمليــات التجاريــة العاديــة.
ـ
ع
و
ـة،
ـ
ي
المال
ـات
ـ
م
للتعا
ـة
ـ
ع
المرتف
ـف
والتكاليـ
ٌ
ـام
نتيجـةً لذلــك ،يشـ ّكل التوظيــف الــذي تقــوم بــه الشــركات الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص ّ
حصـةً صغيــرةً مــن الحجــم العـ ّ
ـرص محــدودةٌ أكثــر بكثيـ ٍـر ممــا لــدى الشــباب فــي المناطــق
للتوظيــف .بالتالــي ،الداخلــون ُ
الجـ ُـدد إلــى ســوق المهــن لديهــم فـ ٌ
الخريجــون انتظــار حصــول شـ ٍ
ـغور فــي إحــدى وظائــف
التــي يكــون فيهــا منــاخ األعمــال التجاريــة مالئمـاً أكثــر :يســتطيع ّ
القطــاع العــام ،وفــي هــذه األثنــاء ،يعتمــدون علــى ذويهــم لتوفيــر ســبل العيــش ،أو يكدحــون فــي ســبيل الحصــول علــى
 46بحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ”،)United Nations Development Programmeتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام Arab Hu�( 2002
 ،)man Development Report 2002نيويورك :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المكتب اإلقليمي للدول العربية (United Nations Development
ّ
أقل من  1في المئة من االستثمار األجنبي المباشر
 ، 2002 ،)Programme, Regional Bureau for Arab Statesص ،87 .يتل ّقى العالم
العربي ّ
ّ
في العالم.

52

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

رز ٍ
ـمي ،أو يســافرون للعمــل فــي الخــارج ،ولكـ ّـن فرصهــم قليل ـةٌ فــي العثــور علــى
ق شـ ٍ
ـحيح مــن االقتصــاد غيــر الرسـ ّ
ٍ
عمـ ٍـل ذي مرتّـ ٍ
ألن عــدداً ضئيـاً مــن هــذه الشــركات يشــتغل فــي المنطقــة.
ـب فــي شــركة كبيــر ٍة خاصــةّ ،
إن عدد الموظفين
عدد من التأثيرات
كان للتوظيف في القطاع العام ٌ
المضرة بالتوظيف في القطاع الخاصّ .
ّ
ٍ
ـي وراء تراجــع عامــل اإلنتــاج .يتـ ّـم توظيــف عــدد أكبــر مــن
ـبب أساسـ ٌّ
الفائضيــن عــن الحاجــة فــي القطــاع العــام هــو سـ ٌ
األشــخاص للقيــام بنفــس كميــة العمــل .مــن أجــل دفــع رواتــب هــؤالء األشــخاص ،تحــول الدولــة مــوارد مــن اســتعماالتٍ
ّ
تمــت مالحظتــه
ـا
ـ
م
ك
ـاص.
ـ
خ
ال
ـاع
ـ
ط
أكثــر إنتاجيـةً ضمنيـاً ،مثــل االســتثمار وشــراء البضائــع أو الخدمــات التــي ينتجهــا الق
ّ
ســابقاً ،ســمح اإلفــراط فــي التوظيــف فــي القطــاع العــام لموظفــي الخدمــة المدنيــة ببــذل الوقــت مــن أجــل اختــراع تنظيمـ ٍ
ـات
إن ُســلَّم األجــور فــي القطــاع العــام يتجــاوز فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان
ص ِّم َمــت النتــزاع الرشــاوي مــن األعمــال التجاريــةّ .
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أن هنــاك مغــاالةٌ فــي أســعار
ـاص
ـ
خ
ال
ّ
ســوق العمالــة الــذي يوفّــر أفــراداً محلييــن مــن ذوي المهــارة .يســتجيب أصحــاب هــذه األعمــال عــن طريــق اســتيراد
العمالــة أو الفشــل فــي تطويــر أنمــاط عمـ ٍـل مربحـ ٍـة ضمنيـاً .فــي بعــض األحيــان ،تكــون األجــور الحكوميــة مقياسـاً قانونيـاً
ـور فــي القطــاع الخــاص ،بحيــث ترتفــع تكاليــف األجــور إلــى مسـ ٍ
لمــا يكافؤهــا مــن أجـ ٍ
ـتويات تنتفــي األربــاح معهــا ضمنيـاً.
ســاهم توظيــف القطــاع العــام لــدى األغنيــاء بالطاقــة فــي إيجــاد عــدم تواف ـ ٍ
ق بيــن عــدد المواطنيــن الراغبيــن
ـي .فــي عديـ ٍـد مــن البلــدان الغنيــة
بالحصــول علــى عمــل ،ومــا يحتاجــه أربــاب العمــل مــن حيــث االنضبــاط والجهــد الوظيفـ ّ
بالطاقــة ،مــازال المواطنــون يمتعضــون مــن القيــام بأشـ ٍ
يفضــل الشــبان مــن خريجــي الثانويــة
ـدويّ .
ـغال تتطلــب العمــل اليـ ّ
العامــة أو الكليــات ،البحــث عــن أماكــن شــاغر ٍة فــي الوظائــف الحكوميــة بــدالً مــن العمــل فــي الوظائــف ذات الوضــع
إن االنضبــاط وبــذل الجهــد فــي العمــل لــم
أن مســتويات التعليــم قــد تطـ ّـورتّ ،إل ّ
األدنــى فــي القطــاع الخــاص .مــع ّ
ليتدبــروا أمورهــم
يتطـ ّـورا فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان .تملــك الحكومــات القــدرة الكافيــة للحــؤول دون أن ُيتـ َـر َك المواطنــون ّ
ٍ
ٍ
ـادي ،يكــون مــن شــأنها إيجــاد مصــادر أكثــر
بأنفســهم ،ولكنهــا فشــلت فــي إنتــاج زيــادات مســتدامة فــي النمـ ّـو االقتصـ ّ
اســتقراراً إو�دراراً لألربــاح فــي مجــال الوظائــف ،وخلــق زيـ ٍ
ـادات فــي المداخيــل.
أن
ـي ٌء علــى التوظيــف .مــن الصحيــح ّ
الــدور الكبيــر للطاقــة فــي هــذه االقتصــادات ليــس لــه بالضــرورة تأثيـ ٌـر سـ ّ
ٍ
بفعالية ليســت من أرباب األعمال الكبار في ٍ
تتم إدارتها
إن اســتخراج النفط
كثير من األحيانّ .
قطاعات الطاقة التي ّ
ٍ
ـي ،وبنــاء أنظمــة التجميــع واألنابيــب،
والغــاز الطبيعـ ّ
ـي عملي ـةٌ تســتهلك رأس المــال بكثافــة .عندمــا يتـ ّـم حفــر بئــر نفطـ ّ
ٍ
ـإن العمليــات التــي تُــدار بفعاليــة تســتخدم عــدداً قلي ـاً مــن األشــخاص .مــع هــذا ،فــي
وتجهيــز محطــات التصديــر ،فـ ّ
العديــد مــن البلــدان ،القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية تســتهلك رأس المــال بكثافــة .فــي كنــدا ،يحتــاج اثنــان مــن أصنــاف
ٍ ٍ
العمــال .رقائــق الكومبيوتــر والـ ُّـذرة والمــواد
ـي ،إلــى عــدد قليــل مــن ّ
الصــادرات الرئيســية ،همــا القمــح والغــاز الطبيعـ ّ
ـات مســتهلكةٌ لــرأس
الكيميائيــة مــن الواليــات المتحــدة ،وخامــات الحديــد مــن البرازيــل ،والفحــم مــن أســتراليا :كلّهــا قطاعـ ٌ
العمــال النمـ ّـو فــي خلــق الوظائــف ،مثــل تجــارة
المــال .فــي هــذه االقتصــادات ،توفّــر قطاعـ ٌ
ـات أخــرى تتطلــب الكثيــر مــن ّ
الصحيــة .مشــكلة األغنيــاء بالطاقــة ال تكمــن فــي امتالكهــم لهــذه الثــروة
التجزئــة ،وخدمــات األعمــال التجاريــة ،والرعايــة
ّ
أن التوظيــف والسياســات الحكوميــة صرفــت القطــاع الخــاص عــن التوظيــف ،إو�ن فَ َعــل ،فقــد َمــأت
مــن الطاقــة ،بــل فــي ّ
بالعمــال األجانــب.
الوظائــف
ّ

الفصل الرابع

االقتصادي
النمو
الفقراء بالطاقة :فرص
ّ
ّ

نص ّنــف البلــدان المتب ّقيــة فــي هــذه الدراســة للعالــم العربــي علــى أنهــا مــن الفقــراء بالطاقــة :مصــر ،واألردن ،ولبنــان،
ّ
أن بعــض هــذه البلــدان يصـ ّـدر
والمغــرب ،وســوريا ،وتونــس ،وكيا َنــي الض ّفــة الغربيــة وغـ ّـزة ،واليمــن .علــى الرغــم مــن ّ
للعمــال ،والمداخيــل التــي تنتجهــا الخدمــات ،كلهــا تلعــب
الطاقــة ،فـ ّ
ـإن صــادرات البضائــع األخــرى ،والحــواالت النقديــة ّ
ألن هــذه البلــدان
أدواراً أكثــر أهميـ ًة بكثيـ ٍـر فــي حســاباتها الخارجيــة ممــا هــو عليــه الحــال فــي الــدول الغنيــة بالطاقــةّ .
الفقيــرة بالطاقــة ال تملــك تــرف إيــرادات النفــط مــن أجــل دفــع كلفــة اإلنفــاق الحكومــي والتحويــات للشــعب ،واجهــت
ّ
حكوماتهــا صعوبـ ٍ
ـات فــي المفاضــات فــي السياســات االقتصاديــة أكبــر مــن تلــك التــي واجهتهــا البلــدان الغنيــة بالطاقــة.
اســتجابت بطـ ٍ
خدم فيــه سياســات
ـتمر آخــرون فــي ســعيهم الــذي تُسـ َت َ
ـرق مختلفــة ،فبــدأ بعضهــا بتحريــر األســواق ،بينمــا اسـ ّ
الماضــي التــي تمنــح الســيطرة للدولــة.
نقيم أداء االقتصادات الفقيرة بالطاقة ،ونقابل بين األداء
حررت
ّ
في هذا الفصلّ ،
االقتصادي لتلك البلدان التي ّ
بشكل ٍ
ٍ
ثقيل في االقتصاد .بعد ذلك ،ندرس االختالفات
تتدخل
أسواقها بجرأ ٍة أكبر ،واألخرى التي ظلّت الدولة فيها ّ
التعرف إلى الممارسات األفضل .نختم بمعاينة القضايا والفرص أمام
بين السياسات االقتصادية عبر البلدان محاولين ّ
القوة العاملة.
عندما ندرس البلدان الفقيرة بالطاقة في تقريرنا نجد ما يلي:
•	متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ٍّ
متدن أكثر لدى الفقراء بالطاقة مما هو لدى األغنياء بها ،لكن،
ّ
ّ
متفوقاً على أداء األغنياء بها.
بالطاقة
للفقراء
االقتصادي
منذ عام  ،1990أصبح األداء
ّ
ّ
االقتصادي السريع هو االنفتاح على التجارة الخارجية .األمم الفقيرة بالطاقة التي تملك
النمو
•	أحد مفاتيح
ّ
ّ
ٍ
سياسات تجاري ًة أكثر انفتاحاً كان أداؤها أفضل من تلك التي عرقلت تد ّفق البضائع واألفكار والتكنولوجيات
والممارسات المتَّ َب َعة في الشركات عبر الحدود.
ٍ
تعرض الكثير من
•
	بشكل عام ،واجه الفقراء بالطاقة صعوب ًة أكبر في المحافظة على استقرار االقتصاد الكلّ ّي؛ ّ
ٍ
انخفاض ٌّ
التضخم.
ومعدالت عالي ٌة من
حاد في قيمة العملة
ألزمات في ميزان المدفوعات ،تبعها
هؤالء
ٌ
ّ
ٌ
•	أعاد الفقراء بالطاقة ارتكاب معظم أخطاء األغنياء بالطاقة في مجال سياسات االقتصاد الجزئي ،وبما أنهم ال
ّ
ٍ
إيرادات نفطي ٍة مهمة ،كانت النتائج االقتصادية لعدم تصحيح األخطاء في السياسات أكثر قسوة عليهم.
يملكون
ٍ
تغييرات في السياسات من أجل تحسين
•	مع هذا ،اعتمد بعض الفقراء بالطاقة مقارب ًة أكثر جرأ ًة إلجراء
االقتصادي ،فبدؤوا بإزالة التح ّكم باألسعار ودعمها ،وتقليل العوائق أمام دخول األعمال التجارية
للنمو
البيئة
ّ
ّ
ٍ
بكثير من الحماس.
و�ن لم يفعلوا ذلك
الخاصة ،وتحرير التجارة ،وخصخصة المشاريع التي تملكها الدولة ،إ
ٍ
ٍ
عامي 2000
اقتصادي أسرع
بنمو
ٍّ
بشكل ملحوظ بين َ
•	على عكس األغنياء بالطاقة ،لم ي َت َن ّعم كل الفقراء بالطاقة ّ
أي من السيناريوهات المستقبلية
و 2008مما كان عليه هذا
عامي  1990و ،2000لكن ،في ٍّ
النمو بين َ
ّ
ٍ
بزيادات يُع َت ّد بها
النمو محافظاً على معدالت الماضي القريب ،سيتمتع الفقراء بالطاقة
استمر
المستخد َمة ،إذا
َ
ّ
ّ
في المداخيل الفردية.
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ّ

االقتصادي ،لكن ،بالنسبة لمعظم الفقراء بالطاقة ،سيبقى
النمو
•	اإلصالح
المؤسساتي سيكون عام ً
ّ
ال يحدد مستقبل ّ
ّ
ِّ
للنمو.
األمن الداخلي والخارجي ،العامل األساسي
المحدد ّ
ّ
ّ
ّ
النمو السريع في القوة العاملة في ٍ
زمن من الزيادات المتواضعة في الناتج ،مما ّأدى
•	خالل التسعينات ،حصل ّ
إلى هبوط األجور الحقيقية أو ركودها في ٍ
كثير من البلدان؛ اليوم ،خلق الطلب المتزايد من جهة األغنياء
محلي أفضل من جهة الفقراء بالطاقة ،بيئ ًة أفضل
اقتصادي
بالطاقة على العمالة العربية المغتربة ،مقروناً بأدا ٍء
ٍّ
ٍّ
ونمو األجور.
للتوظيف
ّ
حاسم على ُوجهة ومدى الضغط
تأثير
	إن مدى الزيادات الحاصلة في النشاط
• ّ
ّ
االقتصادي والمداخيل ،سيكون له ٌ
ٌ
الهادف إلى إحداث التغيير السياسي.
ّ
ٍ
بتفصيل أكبر في ما تب ّقى من هذا الفصل.
نناقش هذه النتائج

االقتصادي للبلدان الفقيرة بالطاقة
األداء
ّ
االقتصادي للبلدان الفقيرة بالطاقة
الناتج
ّ

مصــر ،وهــي أكبــر بلـ ٍد فــي المنطقــة وأكثرهــا كثافـ ًة بالســكان ،هــي أيضـاً صاحبــة أكبــر اقتصــاد؛ يمثّــل اقتصادهــا نســبة
 38فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الكلّــي للفقــراء بالطاقــة (الشــكل رقــم  .)4.1المغــرب ،الــذي يحـ ّـل ثانيـاً بعــد
ّ
ّ
ّ
ـؤول عن نســبة  22في المئة من الناتج ضمن هذه المجموعة .أما اقتصادات
مصر من جهة الســكان والمســاحة ،مسـ ٌ
يقل فيها إجمالي الناتج المحلي عن  20بليون دوالر أمريكي  -فهي
األردن واألراضي الفلســطينية واليمن  -التي ّ
ّ
ّ
ّ
أصغــر مــن قيمــة الناتــج عــن مدينـ ٍة أمريكيـ ٍة نموذجيـ ٍة يســكنها  500ألــف شــخص.
فإن متوسط نصيب الفرد من إجمالي
حتى إذا استخدمنا معدالت التبادل التي تلحظ التكافؤ في القوة الشرائيةّ ،
ّ
الناتج المحلي للفقراء بالطاقة ينتشر على ٍ
طيف أوسع من ذاك لدى األغنياء بالطاقة .لبنان وتونس بلدان ناميان ذوا
ّ
الشكل رقم 4.1
المحلي في البلدان الفقيرة بالطاقة لعام 2007
إجمالي الناتج
ِق َيم
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻟدوﻻرات اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ(
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
ّ
ّ
وﻏزة
ﺒﻴﺔ
ر
اﻟﻐ
ﺔ
ﻔ
اﻟﻀ
ّ
ّ
ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ

ﻤﺼر

اﻟﻤﻐرب
اﻷردن

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻤﺼدر :ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ ِ
اﻟدوﻟﻲ )(IMF
اﻟﻘَﻴم اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻴﻤن ﺘﻌود إﻟﻰ ﻋﺎم .2005
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االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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ٍ
ٍ
متوسط أعلى .في المقابل ،منذ االنتفاضة الثانية ،انحدرت الظروف االقتصادية في األراضي الفلسطينية إلى
دخل
ٍ
ذوا ٍ
دخل منخفض ،وكذلك الحال
أن أفضل
تصنيف يمكن منحه للض ّفة الغربية ّ
درجة ّ
وغزة هو أنهما كيانان ناميان َ
ٍ
بلدان نامي ٌة ذات ٍ
متوسط أدنى.
دخل
صنَّف مصر واألردن والمغرب وسوريا على أنها ٌ
بالنسبة لليمن .تُ َ
ٍ
ٍ
ملحوظ من جيرانها
بشكل
متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان الفقيرة بالطاقة يبقى أدنى
ّ
ّ
األوفر حظاً على حساب معدالت التبادل في السوق أو تلك التي تلحظ التكافؤ في القوة الشرائية (الشكل رقم ،)4.2
فإن معظم الفقراء بالطاقة هم أغنى من العراق .إذا وضعنا حالة العراق جانباً ،تكون االستثناءات الوحيدة
ومع هذا ّ
لبنان ،الذي يفوق متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيه ذاك في الجزائر ،محتسباً على معدالت التبادل
ّ
ّ
في السوق؛ وتونس ،التي يفوق متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها ذاك في الجزائر ،محتسباً على
ّ
ّ
معدالت التبادل التي تلحظ التكافؤ في القوة الشرائية .الثروة النفطية ترفع المداخيل الفردية في البلدان الغنية بالطاقة
ٍ
بشكل ال يستهان به.
االقتصادي في البلدان الفقيرة بالطاقة
النمو
ّ
ّ

أن ِق َيــم متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي تبقــى أدنــى ،باإلجمــال ،فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة ممــا
مــع ّ
ّ
ّ
أن متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ارتفــع بســرع ٍة أكبــر
هــي عليــه فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،إال ّ
ّ
ّ
عامــي  1999و،2007
عامــي  1989و .1999بيــن َ
بيــن الفقــراء بهــا ممــا لــدى األغنيــاء بهــا فــي الفتــرة الواقعــة بيــن َ
جــارى النمـ ّـو لــدى الفقــراء بالطاقــة ذاك لــدى األغنيــاء بالطاقــة ،مــع أن النمـ ّـو فــي األخيــرة كان أســرع .معــدل النمـ ّـو فــي
متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،علــى حســاب قيمــة الــدوالر عــام  2005سـ ّـجل نســبة  1.9فــي المئــة
ّ
ّ
ســنوياً (كمــا تـ ّـم بيانــه ســابقاً فــي الشــكل المقابــل الــذي يم ّثــل البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،أي الشــكل رقــم  3.8فــي الفصــل
عامــي  1999و ،2007كانــت المعــدالت  3.0و 2.9فــي المئــة علــى التوالــي .سـ ّـجل الفقــراء بالطاقــة
الثالــث) .بيــن َ
ٍ
نمـ ّـواً اكثــر تجانس ـاً .منــذ عــام ،1999
حظيــت كل البلــدان ،باســتثناء الض ّفــة الغربيــة وغـ ّـزة ،بزيــادات فــي متوســط
َ
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بلغــت  2فــي المئــة أو أكثــر.
ّ
ّ
الشكل رقم 4.2
المحلي في البلدان الفقيرة بالطاقة
إجمالي الناتج
متوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ
اﻟرﺴﻤﻲ
ﻤﻌدﻝ اﻟﺘﺒﺎدﻝ
ّ
ﻤﻌدﻝ ﺘﺒﺎدﻝ ﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻘوة اﻟﺸراﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﻴب اﻟﻔرد ﻤن
ّ
ّ
)ﺒﺄﻟوف اﻟدوﻻرات ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎم (2005

اﻟﻴﻤن

ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ

اﻟﻤﻐرب
اﻟﺒﻠد

اﻟﻤﺼدر :ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ِ
اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
اﻟﻘَﻴم اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻴﻤن ﺘﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺎم .2005
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ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

ﻤﺼر

0
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ّ

الشكل رقم 4.3
المحلي في البلدان الفقيرة بالطاقة
إجمالي الناتج
متوسط التغييرات السنوية في متوسط نصيب الفرد من
ّ
ّ
اﻟﺴﻨوي )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌؤﻴﺔ(
ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻐﻴﻴر
ّ

اﻟﻤﺘوﺴط

اﻟﻴﻤن

ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ

اﻟﻤﻐرب

اﻷردن

ﻤﺼر

اﻟﺒﻠد

اﻟﻤﺼدر :ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ِ
اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
اﻟﻘَﻴم اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨص ﻤﺼر ﺘﺒدأ ﻋﺎم 1982؛ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﻴﻤن ﺘﺒدأ ﻋﺎم  1999وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎم .2005
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ـادي المتفـ ّـوق للفقــراء بالطاقــة منــذ عــام  ،1990فقــد أظهــرت أنمــاط النمـ ّـو فــي
علــى الرغــم مــن األداء االقتصـ ّ
البلــدان الفقيــرة والبلــدان الغنيــة بالطاقــة اتجاهـ ٍ
ـات متشــابه ٍة علــى امتــداد نصــف القــرن األخيــر ،والســبب الرئيســي هــو
ّ
و�ن كانــت التأرجحــات االقتصاديــة لــدى األغنيــاء بالطاقــة مفرطـ ًة
الروابــط االقتصاديــة بيــن مجموع َتــي البلــدان ها َتيــن ،إ
ـادي قويـاً خــال الخمســينات والســتينات ،عندمــا اســتفادت الــدول
أكثــر .فــي كال مجموع َتــي البلــدان ،كان النمـ ّـو االقتصـ ّ
العربيــة مــن التطــور فــي إنجــازات التربيــة والتعليــم ،واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ،وزيــادة الصــادرات .خــال فتــرة
أن التجــارة اإلقليميــة داخــل العالــم العربــي أدنــى بكثيـ ٍـر ممــا
الرخــاء النفطـ ّـي فــي الســبعينات ،أصبــح النمـ ّـو تكافليـاً :مــع ّ
ّ
1
ـإن الروابــط االقتصاديــة األخــرى كانــت قويــة .أصبحــت الــدول العربيــة الفقيــرة
هــي عليــه فــي مناطــق العالــم األخــرى  ،فـ ّ
بالطاقــة مصـ ّـدر ًة كبيــر ًة للعمالــة نحــو األغنيــاء بالطاقــة أثنــاء فتــرة الرخــاء النفطــي .دول “المواجهــة” ،أي تلــك التــي
ّ
تملــك حــدوداً مــع إســرائيل ،اســتفادت هــي األخــرى مــن ســخاء األغنيــاء بالطاقــة عندمــا و ّفــرت األخيــرة منحـاً وقروضـاً
لدعــم جيــوش وحكومــات جيــران إســرائيل الذيــن يعارضــون الســام.2
هبطــت معــدالت النمـ ّـو فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بحـ ّـد ٍة خــال الثمانينــات؛ فــي بعــض
ّ
ّ
البلــدان ،اســتمرت بالتراجــع خــال التســعينات .األوقــات العصيبــة فــي البلــدان المصـ ّـدرة للنفــط خ ّفضــت الطلــب علــى
تم استئجارهم للعمل
العمالة من الفقراء بالطاقة خفضاً شديداً .لعبت األحداث الدولية دوراً أيضاً .المصريون الذين ّ
فــي العــراق أثنــاء الحــرب العراقية-اإليرانيــة ،عندمــا جــرى تجنيــد الرجــال العراقييــن فــي القــوات المســلحة ،عــادوا إلــى
تحمــل تكاليــف خدماتهــم .طــرد الكويتيــون الفلســطينيين بعــد
ديارهــم بنهايــة الثمانينــاتّ ،
ألن العــراق لــم يعــد قــادراً علــى ّ
ألن صـ ّـدام
عامــي  1991-1990بســبب تصـ ّـور أنهــم يش ـ ّكلون خطــراً أمني ـاً ،نظــراً ّ
حــرب الخليــج التــي وقعــت بيــن َ
حســين ربــط الحــرب بالقضيــة الفلســطينية .تزايــدت صعوبــة العثــور علــى عمـ ٍـل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول
 1رودولف بليفي (“ ،)Rodolphe Blavyالتجارة في المشرق :معاين ٌة تجريبية” ( ،)Trade in the Mashreq: An empirical Examinationواشنطن،
دي.سي :.صندوق النقد الدولي ( ،)International Monetary Fundال ــدائرة الشـ ــرق أوسطيـ ــة ،ورقة عمـ ــل رقـ ــم  1 ،01/163تش ــرين األول،2001 ،
ّ
ص.3 .
2

أكبر المتبرعين ،مصر ،خسرت هذا الدعم عندما و ّقعت حكومتها اتفاقية كامب ديفيد .المساعدة اآلتية من الواليات المتحدة مألت الفراغ.

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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فســرته ممالــك
الخليــج بالنســبة لليمنييــن ،بســبب ِحيــاد حكومتهــم خــال حــرب الخليــج ( ،)1991-1990وهــو قـ ٌ
ـرار ّ
الخليــج بأنــه دعـ ٌـم لالجتيــاح الــذي ن ّفــذه صـ ّـدام .عانــت ســوريا مــن إنقــاص المســاعدات التــي تقدمهــا دول الخليــج علــى
أثــر انهيــار أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة أوائــل الثمانينــات ،ونقــض الـوالء مــن جهــة ســوريا التــي مالــت نحــو إيــران
أثنــاء الحــرب اإليرانية-العراقيــة.
دور التجارة الدولية والتدفقات المالية

ـادي الســريع هــو االنفتــاح علــى التجــارة الخارجيــة .كل األمــم ،وتحديــداً تلــك التــي تملــك
أحــد مفاتيــح النمـ ّـو االقتصـ ّ
اقتصـ ٍ
ـادات أصغــر حجمـاً ،تســتفيد مــن المكاســب التــي تــؤدي إليهــا التجــارة وتد ّفــق األفــكار والتكنولوجيــات والممارســات
الم ّتبعــة فــي الشــركات عبــر الحــدود .بفتــح الفــرص للتجــارة ككتلـ ٍة واحــدة ،ســيرتفع مســتوى الرفاهيــة لــدى المســتهلكين،
وتتعـ ّـزز فــرص األعمــال التجاريــة فــي زيــادة المبيعــات والناتــج .بســبب الحجــم الصغيــر القتصــادات الفقــراء بالطاقــة،
ـادي المســتقبلي فــي هــذه البلــدان علــى تم ّكنهــا مــن بيــع البضائــع والخدمــات فــي الخــارج.
ســيعتمد النمـ ّـو االقتصـ ّ
ّ
األربــاح الناتجــة عــن صــادرات البضائــع والخدمــات ،والمداخيــل الناتجــة عــن العمالــة ورأس المــال ،باإلضافــة
إلــى الحــواالت الماليــة ،تشــغل نســب ًة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي تتــراوح بيــن  43و 101فــي المئــة فــي الــدول الفقيــرة
ّ
ّ
متميــزة :متوســط النســبة المئويــة التــي تشـ ّكلها
بالطاقــة (الشــكل رقــم  .)4.4هــذه النِّ َســب المئويــة ليســت مرتفعـ ًة بصــور ٍة ّ
صــادرات البضائــع والخدمــات مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي بل ـ ٍد نــا ٍم تناهــز  70فــي المئــة .3فــي الواقــع ،النِّ َســب
ّ
ّ
المتعلقــة بالبلــدان ســوى لبنــان واألردن تقــع فــي الجهــة ُّ
الدنيــا .علــى عكــس معظــم بــاد العالــم األخــرى ،صــادرات
البضائــع مــن هــذه المجموعــة مــن البلــدان هــي فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان أقـ ّـل أهميـ ًة مــن صــادرات الخدمــات .إذا أخذنــا
ـب الصــادرات إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي منخفضــة ،إذ تتــراوح بيــن 16
صــادرات البضائــع علــى انفــراد ،نجــد ّ
أن ِن َسـ َ
ّ
ّ
فــي المئــة فــي حالــة لبنــان ،إلــى  43فــي المئــة فــي حالــة تونــس .تعكــس النســبة التونســية نجــاح مناطــق التصديــر فــي
الشكل رقم 4.4
المحلي لعام 2007
إجمالي الناتج
صادرات البضائع ،والخدمات ،والتحويالت بحسب الحصة التي تمثّلها من
ّ
ّ

اﻟﻤﺤﻠﻲ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن
ّ
ّ

اﻟﺘﺤوﻴﻼت
اﻟﻤداﺨﻴﻝ ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ورأس اﻟﻤﺎﻝ
ﺼﺎدرات اﻟﺨدﻤﺎت
ﺼﺎدرات اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ

اﻟﻴﻤن

ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ

اﻟﻤﻐرب
اﻟﺒﻠد

اﻟﻤﺼدر :ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ ِ
اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
اﻟﻘَﻴم اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﻴﻤن ﺘﻌود إﻟﻰ ﻋﺎم 2005؛ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺴورﻴﺎ ﺘﻌود ﻟﻌﺎم .2006

3

بليفي ( ، 2001،)Blavyص.4 .

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

ﻤﺼر
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

زيــادة الصــادرات إلــى االتحــاد األوروبــي (.)EU
ّ
أنمــاط الصــادرات مــن هــذه البلــدان متجانسـ ٌة إلــى حـ ٍّـد مــا .علــى غــرار البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،تميــل الصــادرات
إلــى التر ّكــز فــي عــد ٍد قليـ ٍـل مــن المن َتجــات :البضائــع المصنوعــة التــي تســتهلك عمالـ ًة كبيــرة ،والتــي هــي بســيط ٌة نســبياً
مثــل المالبــس واألحذيــة؛ أو الســلع الزراعيــة والمعدنيــة مثــل القطــن مــن مصــر أو الفوســفات مــن المغــرب.
بالحصــة مــن التجــارة العالميــة مشــاب ٌه ألمريــكا الالتينيــة ولكنــه أدنــى ممــا
ـاري للفقــراء بالطاقــة ُمقاسـاً
األداء التجـ ّ
ّ
حصــة الفقــراء بالطاقــة مــن الصــادرات العالميــة  0.88فــي المئــة عــام  ،1970و 0.85فــي
هــو عليــه فــي آســيا .كانــت ّ
حصــة آســيا
المئــة عــام  .2006لــم يحصــل تغييـ ٌـر كبيـ ٌـر فــي هــذا الرقــم خــال األعــوام الفاصلــة .فــي المقابــل ،ارتفعــت ّ
مــن الصــادرات العالميــة مــن  5.7فــي المئــة إلــى  23.0فــي المئــة خــال الفتــرة نفســها.4
ـزء مــن ذلــك يعــود إلــى عامــل
مداخيــل الخدمــات لهــا أهمي ـ ٌة كبيــر ٌة فــي موازيــن المدفوعــات لهــذه البلــدان ،جـ ٌ
الجغرافيــا والتاريــخ ،بينمــا يعــود الجــزء اآلخــر إلــى األداء الســيء فــي مجــال التصديــر .الســياحة صناعـ ٌة مهمـ ٌة بالنســبة
ّ
ـات اجتماعيـ ٌة واقتصاديــة .مــن جهــة ،هــي
لــكل الــدول الفقيــرة بالطاقــة ،باســتثناء ســوريا واليمــن .دورهــا المهــم لــه تداعيـ ٌ
تو ّفــر عــدداً كبيــراً مــن الوظائــف ألفــرا ٍد يملكــون طيف ـاً عريض ـاً مــن المهــارات ،مــن مــدراء الفنــادق إلــى المترجميــن
مــروراً بســائقي ِ
الجمــال .تولّــد الســياحة  6فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي تونــس ،وتســتخدم  13.5فــي المئــة
ّ
ّ
5
مــن القـ ّـوة العاملــة ،بصــور ٍة مباشــر ٍة أو غيــر مباشــرة  .مــن جهـ ٍة أخــرى ،التناقــض بيــن كيفيــة تصـ ّـرف السـ ّـياح األجانــب
فــي َ
عطلِهــم التــي يقضونهــا علــى الشــواطئ ،واألعــراف االجتماعيــة اإلســامية قــد يكــون صارخـاً .مواقــع السـ ّـياح كثيــراً
معرضـ ٌة لإلصابــة
مــا كانــت أهدافـاً لإلرهابييــن .بالتالــيّ ،
إن عــدداً مــن هــذه الــدول ،بمــا فيهــا مصــر والمغــرب وتونــس ّ
ـادة فــي الســياحة علــى أثــر
بالضعــف فــي اقتصادهــا عنــد حصــول الحــوادث اإلرهابيــة ،كمــا ثبــت مــن التراجعــات الحـ ّ
هجمــات األقصــر عــام  ،1997وكازابالنــكا عــام .2003
مبيعــات خدمــات النقــل ،وبشـ ٍ
ـكل خــاص ،رســوم العبــور مــن الضرائــب علــى اســتخدام قنــاة الســويس فــي حالــة
مصــر ،وضرائــب مــرور األنابيــب النفطيــة فــي حالــة ســوريا – هــي أيضـاً مصــادر مهمـ ٌة لألربــاح بالعملــة األجنبيــة.
فــي مصــر ،و ّفــرت الضرائــب التــي أنتجتهــا قنــاة الســويس  10فــي المئــة مــن الدخــل الحكومــي فــي تاريـ ٍـخ غيــر بعيـ ٍد هــو
ّ
6
أن هــذه اإليــرادات تخ ّفــف
 . 2003لكـ ّـن هــذه الضرائــب لــم تنجــح فــي تحويــل مصــر إلــى دولـ ٍة “صاحبــة َد ْخــل” .مــع ّ
الضغــط المالــي علــى الحكومــة المصريــة ،فإنهــا لــم تخلّصهــا مــن الحاجــة لفــرض ضرائــب أخــرى .فــي الواقــع ،مــع نمـ ّـو
ّ
ـري تناقصــت أهميــة ضرائــب قنــاة الســويس فــي تمويــل الميزانيــة الحكوميــة.
ـ
ص
االقتصــاد الم
ّ
الحــواالت الماليــة مــن العمالــة المهاجــرة فــي أنحــاء العالــم األخــرى تلعــب دوراً كبيــراً فــي االقتصــادات المحليــة
(الشكل رقم  .)4.5في األردن ولبنان والمغرب ،الحواالت المالية تو ّفر ما يناهز ثُلُث األرباح من العملة األجنبية.
ـدر مهــم لهــذه األمــوال .أكثــر مــن  20بليــون دوالر أمريكــي يتــم إرســالها فــي حـ ٍ
ـواالت
دول الخليــج النفطيــة هــي مصـ ٌ ٌ
ّ ّ
مــن العالــم العربــي ســنوياً؛ المملكــة العربيــة الســعودية مســؤول ٌة عــن ثالثــة أربــاع هــذا المجمــوع تقريبـاً .المملكــة العربيــة
ّ
ٍ
أي بلـ ٍد فــي العالــم ،وهــي تلــي الواليــات المتحــدة.7
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سنوات شتّى.
 4صندوق النقد الدولي (“ ،)IMFاإلحصاءات المالية الدولية” (،)International Financial Statistics
ٌ
ّ
العام
اإلعالم
إشعار
الموظفين،
هيئة
ملحق
الموظفين،
هيئة
تقرير
،IV
رقم
البند
بخصوص
2003
عام
استشارة
تونس:
(،)IMF
الدولي
 5صندوق النقد
ّ
ّ
التنفيذي لتونس (Tunisia: 2003 Article IV Consultation- Staff Report – Staff Supplement,
المتعلق بمناقشة المجلس التنفيذي وتصريح المدير
ّ
 ،)Public Information Notice on the Executive Board Discussion and Statement by the Executive Director for Tunisiaتقرير البالد رقم
 ، 2003a ،)Country Report 03/259( 03/259ص.10 .
 6صندوق النقد الدولي (“ ،)IMFمصر” ( ،)Egyptاإلحصاءات المالية الدولية ( ،)International Financial Statisticsواشنطن ،دي.سي :.نيسان
ّ
 ،2004aص.372 .
مهم
 7ديليب راثا (“ ،)Dilip Rathaالحواالت المالية للعمال:
التنموي الخارجي” (Workers’ Remittances: An Important
ومستقر للتمويل
ٌّ
مصدر ٌّ
ّ
ٌ
ّ
التنموي العالمي  ،)Global Development Finance 2003( 2003البنك
 ،)and Stable Source of External Development Financeالتمويل
ّ
ّ
الدولي ( ، 2003 ،)World Bankص .176-157 .هذا يتوافق أيضاً مع تقارير صندوق النقد الدولي (.)IMF
ّ
ّ

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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الشكل رقم 4.5
ٍ
ٍ
عربية مختارة2005 ،
لبلدان
التحويالت النقدية الرسمية
اﻟﻤﺤﻠﻲ
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
اﻟﺘﺤوﻴﻼت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن
ّ
ّ

اﻟﻴﻤن

ﺘوﻨس

اﻟﻤﻐرب

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺒﻠد

اﻷردن

ﻤﺼر

اﻟﺠزاﺌر

اﻟﺘﺤوﻴﻼت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ )ﺒﻼﻴﻴن اﻟدوﻻرات اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ(

اﻟﺘﺤوﻴﻼت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ
)ﺒﺒﻼﻴﻴن اﻟدوﻻرات اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ(
اﻟﺘﺤوﻴﻼت اﻟﻨﻘدﻴﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻲ(
اﻟﻨﺎﺘﺞ
إﺠﻤﺎﻟﻲ
)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن
ّ
ّ

اﻟدوﻟﻲ ).2007 ،(World Bank
اﻟﻤﺼدر :اﻟﺒﻨك
ّ
RAND TR912-4.5

الــدور المهــم الــذي تلعبــه الحــواالت الماليــة يعكــس العالقــة التكافليــة بيــن األغنيــاء بالطاقــة والفقــراء بالطاقــة.
بالعمــال المهــرة وغيــر المهــرة
زودوا األغنيــاء بالطاقــة
المصريــون والمجتمــع الفلسـ
ّ
ـطيني ،باإلضافــة إلــى اليمنييــنّ ،
ّ
الذيــن شـ ّـيدوا اقتصــادات هــذه البلــدان وجعلوهــا مواكبـ ًة للعصــر ،الســيما خــال الســبعينات وأوائــل الثمانينــات .مــع نهايــة
الثمانينــات ،كان أكثــر مــن ثُلُــث القــوة العاملــة فــي مصــر قــد عمــل فــي الخــارج .8المغــرب والجزائــر ،واألخيــرة بلـ ٌـد
البلديــن ،يتوجــه المهاجــرون
غنـ ٌّـي بالطاقــة ،اســتفادتا أيضـاً أرباحـاً جســيم ًة مــن الحــواالت الماليــة ،لكــن بالنســبة له َذيــن َ
ـادي المحلــي بشـ ّـد ٍة علــى الطلــب
نحــو أوروبــا بــد ً
ال مــن دول الخليــج الفارسـ ّـي .فــي كل هــذه البلــدان ،يعتمــد النمـ ّـو االقتصـ ّ
ّ
أن الفقــراء بالطاقــة يســتفيدون مــن
األجنبـ ّـي علــى العمالــة وماينتــج عــن ذلــك مــن تد ّفــق الحــواالت الماليــة .مــن الصحيــح ّ
ولكن فترات األزمات مؤلم ٌة بالنســبة لهم .عندما هبط ســعر النفط بشـ ٍ
فترات الرخاء لدى األغنياء بالطاقة،
ـكل شــديد
ّ
ـراع اضطـ ّـرت الــدول
نزفاً فــي صـ ٍ
االنحــدار كمــا حصــل فــي أوائــل التســعينات ،أو عندمــا كان الخليــج الفارسـ ّـي مس ـ َت َ
اإلقليميــة فيــه إلــى
التحيــز ألحـ ٍد دون اآلخــر ،حينئـ ٍذ تل ّقــت البلــدان المصـ ّـدرة للعمالــة ضربـ ًة قاســية.
ّ
ـدان أخــرى فــي المنطقــة أو مــا يقدمــه المانحــون األبعــد مكانـاً
المســاعدة األجنبيــة – إن يكــن تلــك التــي تقدمهــا بلـ ٌ
ٍ
مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد الســوفياتي الســابق – ســاهمت أيضاً بشـ ٍ
ملحوظ في اقتصادات
ـكل
ّ
ّ
ال مــن المانحيــن يــكاد يســاوي مــا جمعتــه مــن
العديــد مــن هــذه البلــدان .فــي أوائــل الســبعينات ،تل ّقــت الحكومــة األردنيــة مــا ً
إيــرادات ضرائبهــا .خــال تلــك الفتــرة ،شـ ّكلت المنــح األجنبيــة الم َق َّدمــة إلــى ميزانيــة األردن نســبة  6إلــى  8فــي المئــة
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي .كان المغــرب أيضـاً مســتفيداً كبيــراً مــن المســاعدة األجنبيــة.
ّ
ّ
عامي  1980و2000؟
لماذا كان أداء االقتصادات الفقيرة بالطاقة ما كان عليه بين
َ

ـإن األمــن ،والسياســات الســليمة فــي مجــال االقتصــاد الكلّــي ،والبيئــة
تمــت مالحظتــه فــي الفصــل الســابق ،فـ ّ
كمــا ّ
ّ
ـادي .علــى شــاكلة األغنيــاء بالطاقــة ،عانــى األداء
المؤسســاتية والتنظيميــة الفعالــة ،كلّهــا محـ ِّـد ٌ
دات مهمـ ٌة للنمـ ّـو االقتصـ ّ

8
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ـادي للفقــراء بالطاقــة فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان مــن انعــدام األمــن ،والبيئــة الرديئــة لمزاولــة األعمــال التجاريــة.
االقتصـ ّ
إنمــا ،علــى عكــس األغنيــاء بالطاقــة ،واجهــت هــذه البلــدان صعوب ـ ًة أكبــر بشـ ٍ
ـام فــي المحافظــة علــى اســتقرار
ـكل عـ ٍّ
االقتصــاد الكلّــي.
ّ
أن مفاعيــل االنتفاضــة
األمــن .تميــل اقتصــادات األراضــي الفلســطينية ولبنــان للتقلّــب ِتبعـاً لمســتويات العنــف .مــع ّ
الثانيــة علــى إســرائيل كانــت
مرو َعــة .منــذ أن بــدأت
إن نتائجهــا بالنســبة للض ّفــة الغربيــة وغـ ّـزة كانــت ِّ
متجهمــة ،إال ّ
ّ
االنتفاضــة الثانيــة فــي أيلــول عــام  ،2000وحتــى انقضــاء عــام  ،2002هبــط إجمالــي الدخــل القومــي (Gross
ّ
ّ
[ )National Income [GNPالــذي يشــمل أربــاح العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل وغيرهــا بنســبة  28فــي المئــة.
ـص بنســبة الثُلَُثيــن مــن المســتوى الــذي سـ ّـجله فــي أيلــول
مقرونـاً بالزيــادة الســكانية ،كان الدخــل الفـ ّ
ـردي عــام  2002أن َقـ َ
عــام  .9 2000بالتحديــد ،ضربــت االنتفاضــات
ـاع
ّ
والتدخــات اإلســرائيلية المتكـ ّـررة قطــاع الســياحة بشـ ّـدة ،وهــو قطـ ٌ
رئيسـ ٌّـي بالنســبة للض ّفــة الغربيــة.
االقتصــاد اللبنانــي يحمــل أيض ـاً نــدوب الصــراع .البيانــات االقتصاديــة الموثوقــة التــي تتعلّــق بفتــرات الصــراع
ّ
محــدودة ،لكـ ّـن مــا تو ّفــر منهــا يبعــث علــى اإلحبــاط .فــي عــام  ،1974بلغــت صــادرات لبنــان  1.636بليــون دوالر
أمريكــي .بعــد انــدالع الحــرب األهليــة عــام  ،1975هبطــت الصــادرات بنســبة الثُلَُثيــن ،فبلغــت  546مليــون دوالر
ّ
أمريكــي فقــط .بحلــول العــام  ،2002لــم تكــن قــد أفلحــت فــي العــودة إلــى مســتوى عــام  1974بالقيمــة الحاليــة للــدوالر؛
ّ
بالقيمــة الفعليــة ،كانــت صــادرات عــام  2002مــا تــزال أدنــى مــن ثُلُــث المســتوى الــذي بلغتــه قبــل الحــرب األهليــة.
عشــر عامـاً التــي تلَــت بدايــة
هاجــر  10فــي المئــة تقريبـاً مــن الســكان المقيميــن فــي لبنــان قبــل الحــرب خــال الخمســة َ
الحــرب األهليــة.10
إن التاريــخ المضطــرب لليمــن كان أحــد أهــم أســباب فقرهــا .حتــى بحســب معــدالت التبــادل التــي تلحــظ التكافــؤ
ّ
ـ
ف
ـرائية،
ـ
ش
ال
ـوة
فــي القـ
ـإن متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فيهــا ،البالــغ  2,276دوالر أمريكــي علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
قيمــة الــدوالر عــام  2005هــو أقـ ّـل مــن نصــف نظيــره فــي مصــر ،وثُلَُثــي نظيــره فــي المغــرب ،وهمــا الدولتــان ا ُ
ألخريــان
تتوحــد حتــى عــام  ،1990عانــت مــن سلســلة حـ ٍ
ـروب أهليــة ،اندلــع
األفقــر مــن بيــن الفقــراء بالطاقــة .اليمــن ،التــي لــم ّ
11
ـإن القتــال
آخرهــا عــام  . 1994مــع ّ
أن البيانــات المتعلقــة بإجمالـ ّـي الناتــج المحلـ ّـي قبــل عــام  1990غيــر متو ّفــرة ،فـ ّ
يفضــل
المســتمر والوضــع السياسـ ّـي غيــر المســتقر أب َقيــا المداخيــل منخفض ـ ًة وتســببا بهــروب رؤوس األمــوال ،إذ ّ
اليمنيــون أن يحفظــوا فــي الخــارج القليــل الــذي يملكونــه.
ٍ
الــدول الصغيــرة الواقعــة قريبـاً مــن الــدول المضطربــة تصــاب فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان بأضـ ٍ
ـرار اقتصاديـة جانبيــة؛
األردن هــو أحــد األمثلــة علــى ذلــك .بالرغــم مــن امتــاك األردن ألحــد أفضــل ســجالت المســار بالنســبة لسياســات
االقتصــاد الكلّــي والجزئــي ،كان متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي األردن عــام  2005أدنــى بنســبة
ّ
ّ
ّ
ّ
الحظر
تسبب
.
ا
عام
23
قبل
عليه
كان
عما
المئة
 10.4في
ض على العراق بعد اجتياحه
التجاري
ً
الدولي الذي ُف ِر َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ال مــن الفلســطينيين الذيــن
الكويــت بتأثيــرات ضاربـة علــى صــادرات األردن .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،اســتوعب األردن ســي ً
طردتهــم دول الخليــج الفارســي بعــد حــرب الخليــج .هــؤالء األفــراد الذيــن كانــوا يو ّفــرون تد ّفق ـاً كبيــراً مــن الحــواالت
ّ
النقديــة ،أصبحــوا فجــأ ًة عاطليــن عــن العمــل .اإلحصــاءات المتعلقــة بالتحويــات ،بمــا فيهــا الحــواالت النقديــة تخبــر
الحكايــة :هبطــت التحويــات مــن الخــارج مــن أكثــر مــن  2بليــون دوالر أمريكــي ســنوياً فــي أوج فتــرة الرخــاء النفطــي،
ّ
ّ
المختصة” (�The Pal
 9البنك الدولي (“ ،)World Bankاالقتصاد الفلسطيني والفرص للتّعافي :تقرير المراقبة االقتصادية المرفوع إلى لجنة االرتباط
ّ
ّ
ّ
 ،)estinian Economy and the Prospects for its Recovery: Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committeeرقم  ،1كانون
األول  ،2005ص.7 .
10
11

المكتب األمريكي لإلحصاء السكاني (.2008 ،)U.S. Census Bureau
ّ
ّ
تشودري  ،1997 ،ص.304-301 .
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ّ
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إلــى  1.5بليــون دوالر أمريكــي بنهايــة الثمانينــات ،ثــم إلــى أقـ ّـل مــن بليــون دوالر أمريكــي عــام  ،1991وهــي الســنة
ّ
ّ
ٌّ
ٍ
الفاريــن مــن العــراق.
التــي وقعــت فيهــا حــرب الخليــج .فــي عهـد أقــرب ،أصبــح كل مــن األردن وســوريا مــاذاً لالجئيــن ّ
ـأن هــؤالء أنهكــوا ســوق العمالــة
مــن الصعــب تقديــر تأثيــر تد ّفــق الالجئيــن علــى اقتصــاد األردن بأكثــر مــن القــول بـ ّ
12
األردنيــة ،والخدمــات العامــة ،وســوق اإلســكان فــي َع ّمــان.
ٍ
ـتثناءات ملحوظ ـ ٍة علــى
السياســات النقديــة والماليــة .مــع وجــود اسـ
ناضلَــت البلــدان الفقيــرة بالطاقــة
الجانبيــنَ ،
َ
أكثــر مــن تلــك الغنيــة بهــا ،مــن أجــل المحافظــة علــى سياسـ ٍ
ـات ســليم ٍة فــي مجــال االقتصــاد الكلّــي .بالنســبة لألغنيــاء
ّ
بالطاقــة ،تو ّفــر أربــاح صــادرات النفــط والغــاز إيــراداً متين ـاً وركيــز ًة للتصديــر ،سـ ّـهلَت لهــذه البلــدان المحافظــة علــى
موازينهــا الماليــة ،وبالتالــي ،إبقــاء
التضخــم تحــت الســيطرة .صــادرات الطاقــة و ّفــرت أيض ـاً لألغنيــاء بالطاقــة نفــاذاً
ّ
أفضــل إلــى أســواق رؤوس األمــوال العالميــة خــال األوقــات االقتصاديــة الصعبــة ،بحيــث تم ّكنــوا مــن الحصــول علــى
ـعافي أثنــاء فتــرات الضغــط المالــي .لــم يكــن مجــال التحــرك هــذا متاحـاً أمــام الفقــراء بالطاقــة .عندمــا أفلتــت
تمويـ ٍـل إسـ ٍّ
ّ
االختــاالت فــي التــوازن المالــي والخارجــي مــن الســيطرة ،عانــى معظــم الفقــراء بالطاقــة مــن أزمـ ٍ
ـات فــي ميــزان
ّ
ّ
للتضخــم.
ـدالت عالي ـ ٌة
المدفوعــات ،ت ِب َعهــا خسـ ٌ
ـاد ٌة فــي قيمــة العمــات ومعـ ٌ
ّ
ـارات حـ ّ
التضخــم بيــن األغنيــاء والفقــراء بالطاقــة .لكــن،
ـرق كبيـ ٌـر فــي معــدالت
خــال الســبعينات ،لــم يكــن هنــاك فـ ٌ
ّ
التضخــم لــدى الفقــراء بالطاقــة (الشــكل رقــم  ،)4.6بينمــا بقيــت تحــت
عامــي  1980و ،1990حلَّقــت معــدالت
ّ
بيــن َ
التضخــم الــذي حصــل أثنــاء الثمانينــات ،كان االختــال الــذي أصــاب
عجــل فــي
ّ
الســيطرة لــدى األغنيــاء بالطاقــة .ممــا ّ
التضخــم إلــى ذروتــه فــي مصــر عندمــا بلــغ 24.1
موازيــن الحســابات الجاريــة والميزانيــة .علــى ســبيل المثــال ،وصــل
ّ
فــي المئــة عــام  1986بعــد سلســل ٍة مــن حــوادث العجــز فــي الميزانيــة بلغــت طيف ـاً نســبته  10فــي المئــة مــن إجمالــي
ّ
الناتــج المحلــي ،بينمــا بلـ َـغ العجــز فــي الحســابات الجاريــة  4فــي المئــة أو أكثــر مــن إجمالــي الناتــج المحلــي .طـ َـرق
ّ
ّ
ّ

الشكل رقم 4.6
متوسط معدالت التض ّخم لدى الفقراء بالطاقة

ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدﻝ اﻟﺘﻀ ّﺨم )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(

اﻟﻴﻤن

ﺘوﻨس

اﻟﻤﻐرب

ﺴورﻴﺎ

اﻷردن

ﻤﺼر

اﻟﺒﻠد

اﻟﻤﺼدر :ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ ِ
اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
اﻟﻘَﻴم اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
ّ
ّ
ﺘﻤﺘد داﺨﻝ ﻋﺎم .2007
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻴﻤن وﺴورﻴﺎ ّ
RAND TR912-4.6

 12باتريشيا فايس فاغن (“ ،)Patricia Weiss Fagenالالجئون العراقيون :البحث عن االستقرار في سوريا واألردن” (Iraqi Refugees: Seeking
 ،)Stability in Syria and Jordanالدوحة :معهد دراسة الهجرة الدولية ( ،)Institute for the Study of International Migrationمركز الدراسات
الدولية واإلقليمية ( ، 2007 ،)Center for International and Regional Studiesص.14-12 .

62

التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

التضخــم حـ ّـد نســبة  60فــي المئــة فــي ســوريا عــام  ،1987علــى أثــر نمـ ٍـط مشــاب ٍه مــن حــاالت العجــز فــي الميزانيــة
ّ
والحســابات الجاريــة (الشــكل رقــم .)4.7
تحمــل النتائــج التــي
اختــارت هــذه البلــدان اللجــوء إلــى طباعــة النقــود مــن أجــل تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة (ثــم ّ
التضخــم) ،ألنهــا كانــت تفتقــر إلــى القــدرة علــى رفــع اإليــرادات مــن الضرائــب ،واإلرادة
تتبــع هــذا األمــر مــن حيــث
ّ
التضخــم األوج ،ش ـ ّكلت اإلنفاقــات الحكوميــة
الالزمــة للحـ ّـد مــن اإلنفــاق الحكومــي .خــال الســنوات التــي بلــغ فيهــا
ّ
ّ
حصصـاً مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي مصــر وســوريا ،أكبــر بكثيـ ٍـر ممــا كانــت عليــه فــي األردن والمغــرب وتونــس،
ّ
ّ
أي البلــدان التــي اتّبعــت سياسـ ٍ
ـات أســلم فــي مجــال االقتصــاد الكلّــي خــال الثمانينــات (الشــكل رقــم  .)4.7بينمــا كانــت
ّ
حصــة اإلنفــاق الحكومــي مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي مصــر وســوريا أعلــى بمـ ٍ
ـكان مــن  40فــي المئــة ،فإنهــا كانــت
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ
م
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ـق
ـ
ل
يتع
ـا
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
حصــة اإلنفاقــات
الثالثــة األولــى يعــود بدرجـ ٍة كبيــر ٍة إلــى السياســات الماليــة األكثــر ّ
تقشــفاً :بحلــول عــام  ،2006كانــت ّ
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي قــد هبطــت دون  40فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي كل البلــدان الفقيــرة بالطاقــة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ـات
ـ
سياس
ـي :مــا الخطــأ الــذي ارتكبــه الفقــراء بالطاقــة؟ عــاود الفقــراء بالطاقــة ارتــكاب معظــم
ـ
الجزئ
ـاد
ـ
االقتص
ّ
أخطــاء األغنيــاء بالطاقــة فــي مجــال السياســات االقتصاديــة .العديــد مــن هــذه األخطــاء فــي السياســات ال عالقــة لهــا
أن الفقــراء بالطاقــة تعوزهــم اإليــرادات الكبيــرة مــن النفــط ،فقــد كانــت النتائــج االقتصاديــة لعــدم
بالطاقــة .لكــن ،بمــا ّ
تصحيــح أخطــاء السياســات أكثــر قســوة.
التح ّكــم باألســعار ودعــم األســعار .اســتخدم الفقــراء بالطاقــة دعــم األســعار والتح ّكــم بهــا كمــا فعــل األغنيــاء
بالطاقــة ،الســترضاء المجموعــات السياســية المحليــة ،وتوفيــر شــبكة أمـ ٍ
ـان اجتماعـ ٍّـي شــاملة ،مــع أنهــا مكلفــة ،وال
تحمل نفقتها .أكبر درجات الدعم وتشـ ّـوهات األســعار ينالها الغذاء ،والمنتوجات الزراعية ،والطاقة .مع
يســتطيعون ّ
أن برامــج الدعــم الغذائــي قللــت مــن ســوء التغذيــة ،لكـ ّـن كلفــة هــذا األمــر كانــت ضخمــة .دعــم أســعار الغــذاء فــي المنطقــة
ّ
ّ
ٍ
بشـ ٍ
ـؤول عــن نســبة تتــراوح بيــن  1و 5فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وهــذا يســاوي ُخمــس اإلنفــاق
ـام مسـ ٌ
ـكل عـ ٍّ
ّ
ّ
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الحكومــي اإلجمالــي .13البرامــج مسـ َّـدد ٌة بشـ ٍ
إن نســبة  60إلــى  80فــي المئــة مــن اإلنفــاق علــى
ـكل سـ ّـيء :فــي المتوســطّ ،
ّ
ّ
الدعــم الغذائــي فــي هــذه المنطقــة اســتفادت منــه المجموعــات ذات الدخــل األكثــر ارتفاعـاً .14نظــراً لالحتياجــات الماليــة
ّ
األخــرى فــي هــذه البلــدان ،فــإن ذلــك يُ َعـ ّـد تخصيصـاً ســيئاً للمــوارد.
أن التح ّكــم بأســعار
التشـ ّـوهات الســعرية التــي تولّدهــا هــذه البرامــج تتبعهــا تكاليــف كبيــر ٌة فــي الفــرص والمــال .مــع ّ
الغــذاء والمنتجــات الزراعيــة لــدى الفقــراء بالطاقــة لــم يكــن بفظاعــة البرامــج الســعودية التــي دعمــت مزارعــي القمــح،
ـرات مضــر ٌة علــى الفقــراء بالطاقــة كمــا علــى األغنيــاء بهــا .فــي المغــرب وتونــس ،جـ َـرت
ـإن هــذا الدعــم كان لــه تأثيـ ٌ
فـ ّ
ري والقمــح مــن المنافســة عــن طريــق فــرض تعرفـ ٍ
ـات عاليـ ٍة جـ ّـداً ،تراوحــت بيــن 84
حمايــة مزارعــي الشــمندر السـ ّك ّ
15
تتحمــل الفــرق .
إلــى  157فــي المئــة بالنســبة للمغــرب ،بينمــا يُبــاع الطحيــن والسـ ّكر بأدنــى مــن ســعر الكلفــة .الحكومــة ّ
للمهربيــن الســعر المحلــي األعلــى للقمــح
بســبب التهريــب واألشــكال األخــرى مــن التسـ ّـرب ،تدفــع الحكومــة أحيان ـاً
ّ
ّ
إن الدعــم والتح ّكــم باألســعار يولّــدان نتائـ َـج
الم َهـ َّـرب مــن الخــارج ،مــع مــا يســببه ذلــك مــن نتائــج ســلبي ٍة علــى الميزانيــةّ .
ُ
ســلبي ًة أيضـاً علــى الفعاليــة الزراعيــة ،وأحيانـاً ،علــى المداخيــل .قــد يغــرس المزارعــون أكثــر ممــا يجــب مــن المحاصيــل
المدعومــة ،أو أقـ ّـل ممــا يجــب مــن المحاصيــل الواقعــة تحــت التح ّكــم باألســعار .فــي النتيجــة ،تصبــح القطاعــات الزراعيــة
راكــدة ،وتفشــل فــي االســتجابة إلشــارات الســوق المنبعثــة مــن المســتهلكين المحلييــن أو الســوق العالميــة .هــذا األمــر
ألن ســكان األريــاف يميلــون ألن يكونــوا أفقــر مــن قاطنــي المناطــق الحضريــة.
يبعــث علــى القلــق ّ
ـدد مــن الفقــراء بالطاقــة الدعــم لمنتجــات النفــط المكــرر ،خاصـ ًة وقــود الديــزل والنفــط المســتخدم للتدفئــة
يو ّفــر عـ ٌ
ٍ
ٍ
فــي المنــازل .مقــدار هــذا الدعــم كان كبيــراً فــي حــاالت مصــر واألردن وســوريا ،حيــث سـ ّـجل عـ ّـدة نقــاط مئوي ـة مــن
16
إجمالي الناتج
يشجع على استهالك المنتجات المدعومة ،وهذه المنتجات يجب استيرادها ،كما
المحلي  .هذا الدعم ّ
ّ
ّ
ومؤ َّخــراً ،مصــر .فــي بعــض األحيــان ،تـ ّـم تحديــد أسـ ٍ
أن بائعــي الجملــة أصبحــوا
فــي حالــة األردن َ
ـعار متدنيـ ٍة لدرجــة ّ
يتواطــؤون فــي تهريــب وقــود الديــزل الــذي جــرى اســتيراده بأسـ ٍ
ـعار عاليــة ،وبيعــه باألســعار المحليــة المدعومــة – إلــى
بلـ ٍ
ـدان مثــل تركيــا ،حيــث األســعار أكثــر ارتفاعـاً بكثيــر .رفعــت الحكومــة المصريــة أســعار الوقــود بنســب ٍة تراوحــت بيــن
17
 25و 90فــي المئــة عــام  ،2006فــي مقابــل معارضـ ٍة شــعبي ِة كبيــرة  .أعــادت الحكومــة المغربيــة ربــط أســعار الوقــود
المحليــة بســعر النفــط فــي الســوق العالميــة ،وأصبــح بذلــك انكشــافها المالــي محــدوداً بتوفيــر الدعــم للوقــود.18
ّ
أن تخفيــض أســعار البنزيــن يفيــد
يختلــف األمــر فــي الواليــات المتحــدة ،حيــث يعنــي انتشــار امتــاك الســيارات ّ
الشــرائح ذات الدخــل األدنــى ،عمــا هــو عليــه فــي مصــر ،حيــث مــا يــزال اقتنــاء الســيارات متر ّكــزاً بيــن األشــخاص
 13البنك الدولي (“ ،)World Bankبرامج دعم غذاء المستهلكين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” (Consumer Food Subsidy Programs in
ّ
 ،)the MENA Regionواشنطن ،دي.سي ،.التقرير رقم  19561-MNA، 12تشرين الثاني ،1999 ،ص.10 .
 14البنك الدولي ( ،1999 ،)World Bankص.ii .
ّ
 15البنك الدولي ( ،1999 ،)World Bankص.11 .
ّ
16
النمو” (�Fis
كريم أ .نشاشيبي (“ ،)Karim A. Nashashibiاإليرادات المالية في البلدان العربية جنوب المتوسط :نقاط الضعف والقدرة الكامنة على ّ
 ،)cal Revenues in South Mediterranean Arab Countries: Vulnerabilities and Growth Potentialواشنطن ،دي.سي :.صندوق النقد الدولي
ّ
( ،)International Monetary Fundورقة عمل رقم  ،02/67نيسان  ،2002ص.15 .
 17صندوق النقد الدولي (“ ،)IMFجمهورية مصر العربية :استشارة عام  2007بخصوص البند رقم  - IVتقرير هيئة الموظفين ،تصريح هيئة الموظفين،
ّ
التنفيذي لجمهورية مصر العربية” (Arab Republic of Egypt: 2007 Article IV
التنفيذي وتصريح المدير
العام المتعلق بمناقشة المجلس
ّ
ّ
إشعار اإلعالم ّ
Consultation - Staff Report, Staff Supplement, Public Information Notice on the Executive Board Discussion and Statement by the
 ،)Executive Director for the Arab Republic of Egyptواشنطن دي.سي ،.تقرير البالد رقم  ،)Country Report 07/380( 07/380كانون األول
 ،2007bص.11 .
 18صندوق النقد الدولي (“ ،)IMFالمغرب :استشارة عام  2007بخصوص البند رقم  - IVتقرير هيئة الموظفين ،تصريح هيئة الموظفين ،إشعار اإلعالم
ّ
التنفيذي للمغر ب (�Morocco: 2007 Article IV Consultation - Staff Report, Staff Supple
التنفيذي وتصريح المدير
العام المتعلق بمناقشة المجلس
ّ
ّ
ّ
 ،)ment, Public Information Notice on the Executive Board Discussion and Statement by the Executive Director for Moroccoواشنطن
دي.سي ،.تقرير البالد رقم  ،)Country Report 07/323( 07/323أيلول  ،2007aص.9 .
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ّ

المقـ َّـدم علــى أســعار البنزيــن .العائــات المصريــة األعلــى
األثــرى؛ فــي مصــر ،الموســرون هــم مــن يســتفيد مــن الدعــم ُ
ـري ســنوياً ( 320دوالر أمريكــي تقريبـاً)
دخـ ً
ا ،والتــي تبلــغ نســبتها  2فــي المئــة ،تتل ّقــى معــد ً
ال يبلــغ  1,800جنيــه مصـ ّ
ّ
ـري فقــط ( 42دوالر أمريكــي تقريبـاً)
علــى هيئــة دعـ ٍم للوقــود فــي ذاك البلــد ،ويهبــط هــذا الرقــم إلــى  234جنيــه مصـ ّ
ّ
للعائلــة ،بالنســبة للمجموعــات ذات الدخــل األدنــى.19
ـار ممتـ ٍ
ـجل مسـ ٍ
ـاز فــي مــا يتعلّــق بتحفيــز نشــاط
إن الفقــراء بالطاقــة ليســوا أصحــاب سـ ّ
العوائــق أمــام الدخــولّ .
ٍ
أول لتوفيــر األشــغال للداخليــن الجــدد إلــى
القطــاع الخــاص .بســبب اســتخدام الحكومــات للتوظيــف الحكومـ ّـي كمــاذ ّ
أن العمــل الحقيقــي الــذي يضطــر موظفــو الخدمــة المدنيــة لممارســته
ســوق العمــل ،أصبحــت إدارات الدولــة متخمــة .بمــا ّ
ّ
أن هــؤالء يســتعملون مناصبهــم لعرقلــة إجــراءات التســجيل ،ويوجــدون تفتيشـاً ال مبــرر لــه ،أو
قليــل ،أصبــح ملحوظـاً ّ
يقومــون بتدقيـ ٍـق ضريبــي .للتم ّكــن مــن المــرور عبــر عمليــات التفتيــش هــذه ،تدفــع األعمــال التجاريــة الخاصــة الرشــاوي.
ّ
ٍ
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ّ
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التجار
إن مقاومــة التغييــر فــي هــذه البيروقراطيــات أمـ ٌـر مذهــل.
ـنين.
ـ
س
ال
ّ
ّ
أن وزيــراً مصريـاً طلــب أن يبقــى أكثــر الموظفيــن لديــه فــي منازلهــم (ويتل ّقــون رواتبهــم) ألنهــم لــم يكونــوا يقومــون
يُن َقــل ّ
ـأي عمـ ٍـل منتـ ٍـج أثنــاء ممارســتهم وظائفهــم .عندمــا أصبــح هــؤالء الموظفــون بمواجهــة خســارة الدخــل الــذي يكســبونه
بـ ّ
مــن الرشــاوي ،ثــاروا .الوزيــر تـ ّـم طــرده باقتضــاب.
ٍ
مــن أجــل إنفــاذ التح ّكــم باألســعار وتوفيــر الدعــم ،اضطـ ّـرت الحكومــات لوضــع
أدوات تنظيميـ ٍة كبيــر ٍة فــي محاولـ ٍة
لتفــادي “تســرب” الدعــم إلــى جهـ ٍ
إن مــا يســتتبع ذلــك مــن تح ّكـ ٍم بالتجــارة ،الســيما الــواردات ،يفــرض
ـات غيــر مســتحقةّ .
ّ
تكاليــف كبيــر ًة علــى معامــات القطــاع الصناعــي الخــاص ،ويــؤدي أحيانـاً إلــى إغــاق نشــاطات القطــاع الخــاص .علــى
ّ
مقيــد ٌة فــي العديــد مــن البلــدان الفقيــرة بالطاقــة بتنظيمـ ٍ
ـات علــى درجـ ٍة مــن الثقــل ،بحيــث
ســبيل المثــال ،تجــارة الحبــوب ّ
ينــدر اإلدخــال أو اإلخــراج عــن طريــق شــركات القطــاع الخــاص.
كمــا فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،يميــل التعاقــد الحكومــي إلــى تفضيــل الشــركات صاحبــة الصــات ،ممــا يحــول
ّ
ـ
ل
ع
ـر
ـ
ص
وم
دون المنافســة ودخــول األعمــال التجاريــة الجديــدة .ســوريا
صعبتــا علــى الشــركات الجديــدة
ـص،
ـ
خ
األ
ـى
ّ
دخــول األســواق ،الســيما تلــك التــي تقتضــي ر َخص ـاً حكومي ـ ًة أو تقــوم بتوريـ ٍ
المورديــن التقليدييــن
ألن
ـدات حكوميــةّ ،
ُ
ّ
منغرســون بشـ ٍ
ـكل راســخ.
أقل من غيرها ،فإن البلدان الفقيرة بالطاقة  -باســتثناء األردن وتونس
أن بعض البلدان تعاني من الفســاد ّ
مع ّ
بشـ ٍ
ـكل جزئــي  -لــم تكــن أماكــن يســهل فيهــا القيــام باألعمــال التجاريــة ،كمــا يظهــر مــن التصنيــف الــذي منحتهــا إيــاه
ّ
منظمــة الشــفافية الدوليــة (الشــكل رقــم  .)4.8مصـ ّـدرو النفــط األصغــر حجم ـاً فــي الخليــج الفارســي أحــرزوا درجـ ٍ
ـات
ّ
أفضــل بكثيـ ٍـر مــن معظــم الفقــراء بالطاقــة.
أن هــذه البلــدان ال تتم ّكــن مــن
الضرائــب عامـ ٌـل يُضــاف إلــى عوامــل تأخيــر النمـ ّـو فــي القطــاع الخــاص .بمــا ّ
ٍ
الحصــول علــى إيـ
ـرادات كبيــر ٍة مــن صــادرات النفــط ،يصبــح فــرض الضرائــب علــى نشــاطات القطــاع الخــاص مفصليـاً
فــي مــا يـ ِـر ُد إلــى الميزانيــة .هــذه الضرائــب ص ِّممــت بحيــث تكــون َّ
ألن مف ّتشــي الضرائــب يتالعبــون بالنظــام
معقـ َـد ًة ّ
َ
ُ َ
ســعياً وراء الرشــاوي.
ـردد الشــركات الخاصــة فــي التوظيــف أثنــاء
قوانيــن العمــل الصعبــة هــي أيض ـاً ّ
تؤخــر نمـ ّـو القطــاع الخــاص .تتـ ّ
قوتهــا العاملــة فــي األوقــات العســيرة .فــي بلـ ٍ
ـدان
أوقــات الرخــاء ،إذا كانــت ســتواجه عوائــق قانونيـ ًة أمــام تقليــص حجــم ّ
عديــدة ،تســتجيب الشــركات للقيــود علــى طــرد الموظفيــن عــن طريــق إبــرام تعاقـ ٍ
ـدات فرعيــة ،أو البحــث عــن طـ ٍ
ـرق
غيــر قانوني ـ ٍة لتفــادي إجــراء عقــود توظيـ ٍ
ـف رســمية .فــي أحيـ ٍ
توظــف عــدداً مــن
ـان أخــرى ،تختــار هــذه الشــركات أن ّ
 19شيرين عبد الرازق (“ ،)Sherine Abdel-Razekكلفة إعداد الميزانية” ( ،)The Cost of Budgetingاألهرام األسبوعي (،)al-Ahram Weekly
ّ
 19حزيران.2008 ،

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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األفــراد يقـ ّـل عمــا كانــت لتوظفــه فــي ظـ ٍ
ـروف أخــرى.20
حصــة الصــادرات المتدنّيــة نســبياً مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ومــن األربــاح الخارجيــة
العوائــق أمــام التجــارةّ .
إن ّ
ّ
ّ
فــي أكثــر هــذه البلــدان نتجــت عــن السياســات التجاريــة التــي تأتــي بنتائــج ســلبية .منــذ الســتينات ،قامــت معظــم بلــدان
المنطقــة بحمايــة أســواقها المحليــة بشـ ّـدة .عندمــا تفعــل البلــدان ذلــك ،فإنهــا تعرقــل نمـ ّـو الصــادرات .يصبــح مــن الصعــب
المصدريــن أن يســتوردوا
علــى
المكونــات والمــواد التــي يحتاجــون إليهــا لجعــل منتجاتهــم قــادر ًة علــى المنافســة.
ّ
ّ
التعرفــات والحصــص والعوائــق اإلداريــة تجعــل الســوق المحليــة أكثــر جاذبيـ ًة وتصـ ِـرف الشــركات األجنبيــة والمحليــة
عــن االســتثمار فــي صناعــات التصديــر؛ نمــو الصــادرات يعانــي مــن جــراء ذلــك .لقــد اتّبعــت مصــر سياسـ ٍ
ـات حمائيـ ٍة
ّ
ّ
شــديد ٍة حتــى أوائــل التســعينات ،وهــي مثـ ٌـل علــى نتائــج هــذه السياســاتَ .ن َمــت صــادرات مصــر بالــدوالر نســبة  1.8فــي
أداء بائسـاً بالفعــل.
المئــة فقــط بيــن َ
عامــي  1980و ،1990ممــا يُ َعـ ّـد ً
اســتخدمت هــذه البلــدان نظامـاً َّ
َّ
المفضليــن
معقــداً مــن العوائــق لحمايــة الصناعــات المحليــة ،أو لتو ّفــر للمســتوردين
ص االســتيراد ،وحصص االســتيراد ،والتعرفات
قدر ًة خاص ًة على النفاذ إلى األســواق المحلية؛ يشــمل هذا النظام ُر َخ َ
العاليــة ،وأنظمــة معــدالت التبــادل المتعــددة .تصاريــح وحصــص االســتيراد هــي أشـ ّـد وســائل التح ّكــم بالــواردات خرقـاً
وعرض ـ ًة للفســاد ،فهــي تســمح للحكومــة بانتقــاء واختيــار الشــركة التــي ســتقدر علــى االســتفادة مــن البيــع فــي الســوق
المحليــة المحميــة ،عــن طريــق َســوق التصاريــح والحصــص إلــى الشــركة التــي تختارهــا الحكومــة.
ـدر يُع َتـ ّـد بــه لإليــرادات الحكوميــة بيــن الفقــراء بالطاقــة ،فهــي تشـ ّكل أكثــر مــن نصــف اإليــرادات
التعرفــات مصـ ٌ
21
اختالفات
وخمس إلى ثُلُث اإليرادات في معظم البلدان األخرى .كانت التعرفات عالي ًة وفيها
ٌ
الحكومية في لبنانُ ،
 20ب – .ر .أجينور ( ،)P.- R. Agénorم .ك .نابلي ( ،)M. K. Nabliت .يوسف ( ،)T. Yousefو ه .تِ .ج ِ
نسن (“ ،)H. T. Jensenاإلصالحات
المصدرة للعمالة” (Labor Market Reforms, Growth, and Unemployment
والنمو ،والبطالة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في سوق العمل،
ّ
ّ
 ،)in Labor-Exporting Countries in the Middle East and North Africaالبنك الدولي ( ،)World Bankورقة ٍ
عمل في أبحاث السياسات رقم
ّ
 ،3328حزيران  ،2004ص.18 .
21
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

المفضلــة فــي وقـ ٍ
َّ
ـت واحــد.
كبيــرة ،إذ كانــت الحكومــات تســعى للحصــول علــى اإليــرادات وحمايــة األســواق المحليــة
ٍ
متعهــدو األعمــال
التعرفــات العاليــة والتــي تحمــل اختالفــات كبيــر ًة فــي مــا بينهــا شـ ّـوهت اإلشــارات التــي يتلقاهــا ّ
ا ،التعرفــات الشــديدة االرتفــاع علــى الســيارات فــي مصــر شـ ّـجعت علــى
المحليــون بخصــوص مــا ينبغــي أن ينتجــوه .مثـ ً
ٍ
فتثبــت القطــع ببعضهــا ،ثــم
خلــق أشــغال “مفـ ّـك البراغــي” :وهــي مقـ ٌ
ـرات للتجميــع المحلـ ّـي ،تســتورد ســيارات مف ّككــةّ ،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
تدمــر
تبيــع المركبــة فــي الســوق المحليــة بضعــف ســعر الجملــة لســيارة جديــدة مســتوردة قبــل التعرفــات .هــذه األشــغال ّ
ٍ
مج َّمعـ ٍة بشـ ٍ
إن اختيــار عــد ٍد قليـ ٍـل مــن التعرفــات
ـكل كامــلّ .
القيمــة ّ
ألن كلفــة التجهيــزات قــد تكــون أعلــى مــن كلفــة مركبـة َ
المنخفضــة نســبياً لــكل الســلع ،يقلّــل مــن تشــويه إشــارات الســوق التــي تســببت بهــا التعرفــات.
اســتخدمت كثيـ ٌـر مــن البلــدان الفقيــرة بالطاقــة أنظمــة معــدالت التبــادل المتعــددة الطبقــات مــن أجــل لجــم كلفــة
الــواردات التــي تســبب الحــرج السياســي .ســوريا صاحبــة تقليـ ٍد طويــل األمــد فــي هــذا المجــال .بتحديــد معـ ٍ
ـدل أدنــى مــن
ّ
معــدل الســوق ،إن يكــن هــذا المعــدل ُحـ ِّـد َد فــي أسـ ٍ
مر َّخصـ ٍة رســمياً أو فــي الشــارع ،تشـ ّـوه الحكومــات اإلشــارات
ـواق َ
ـص خاطـ ٍـئ للعملــة األجنبيــة وانخفـ ٍ
ـؤدي إلــى تخصيـ ٍ
ـاض فــي
الســعرية التــي يتلقاهــا المصـ ّـدرون والمســتوردون ،ممــا يـ ّ
مبطنـاً للمســتوردين الذيــن تمكنــوا مــن شــراء الــواردات
مســتوى الرفاهيــة .أنظمــة معــدالت التبــادل المتعــددة تو ّفــر دعمـاً ّ
بثمـ ٍـن أرخــص ممــا كانــوا ســيدفعونه لــو أنهــم اشــتروا العملــة األجنبيــة بســعر الســوق .المصـ ّـدرون يواجهــون ضرائــب
ضمنيـ ًة ألنهــم يحصلــون علــى مـ ٍ
ـال أقـ ّـل ممــا كانــوا ســيحصلون عليــه بحســب معــدالت التبــادل فــي الســوق .بالتالــي ،يفقــد
المصـ ّـدرون الرغبــة فــي البيــع فــي الخــارج ،بينمــا ال يُ َشـ َّـجع المســتوردون علــى البحــث عــن بدائــل محلي ـ ٍة أقــل كلفــة.
أنظمــة معــدالت التبــادل هــذه تخلــق أيضـاً مجـ ٍ
ـاالت لالرتشــاء عندمــا يقــوم المصـ ّـدرون والمســتوردون برشــوة الموظفيــن
الحكومييــن الســتحصال ٍ
إذن ببيــع أو شــراء العملــة األجنبيــة بالســعر األكثــر مؤاتــاة .أحــد أســباب اســتمرار هــذه األنظمــة
أن البيروقراطيــة ترغــب فــي المحافظــة علــى مصــدر الرشــاوي هــذا.
هــو ّ
االســتثمارات التــي تديرهــا الدولــة والشــركات التــي تملكهــا الدولــة .مثــل مــا فعــل األغنيــاء بالطاقــة ،بـ ّـدد الفقــراء
بالطاقــة المــوارد علــى االســتثمارات التــي تديرهــا الدولــة وعلــى الشــركات الصانعــة للخســائر ،والتــي تملكهــا الدولــة
إن القصــص علــى امتــداد المنطقــة هــي
أن هنــاك اختـ ٌ
أيض ـاً .مــع ّ
ـاف فــي أنــواع الصناعــات ومشــاكل التشــغيل ،إال ّ
نفســها .المصــارف التــي تملكهــا الدولــة ،أو المصــارف التــي لهــا ِ
ـات بالدولــة أو صاحبــة العالقــات السياســية ،هــي
صـ ٌ
المشــكلة الكبــرى .تأخــذ هــذه المصــارف مــال المو ِدعيــن وتُ ِ
ضــه إلــى أفــرا ٍد مــن ذوي العالقــات السياســية ،أو إلــى
قر ُ
وم َخ َّطـ ٌـط لهــا بشـ ٍ
مشــاريع تملكهــا الدولــة .وكثيـ ٌـر جــداً مــا تكــون هــذه المشــاريع ُم َعـ َّـد ًة بشـ ٍ
ـكل ســيء ،ثــم تتـ ّـم
ـكل سـ ّـيءُ ،
ّ
إدارتهــا بشـ ٍ
ِ
المقترضــون عــن وفــاء ديونهــم .بدورهــا ،المصــارف
أن هــذه المشــاريع غيــر مربحــة ،يعجــز
ـكل سـ ّـيء .بمــا ّ
تعوزهــا األرصــدة إلرجــاع المــال إلــى المو ِدعيــن .فــي ســبيل ا ّتقــاء حــدوث انهيـ ٍ
تتدخــل الدولــة،
ـار مالـ ٍّـي فــي البلــدّ ،
فتســتبدل ديــون الشــركات المتعســرة بسـ ٍ
ـندات حكوميــة ،ثــم تغلــق المصــرف أو تعيــد رســملته .يتضـ ّـرر االقتصــاد مــن
ّ
ســوء تخصيــص رأس المــال الشــحيح ،وتعانــي الميزانيــة مــن تكاليــف خدمــة الديــون الحكوميــة ذات المســتوى األعلــى.
متفشــي ٌة فــي المنطقــة ،وتكاليــف إنقاذهــا كبيــرة .خــال عــام
المشــاكل المتعلقــة بالمصــارف التــي تتح ّكــم بهــا الدولــة ّ
 2002فــي تونــس ،كانــت المصــارف التــي تملكهــا الدولــة تمســك بأكثــر مــن نصــف القــروض غيــر العاملــة؛ اضطـ ّـرت
المتعسرة
الدولة إلمداد هذه القروض (أي إنها اضطرت لتغطية بعض خسائر هذه القروض) .22في مصر ،الديون
ّ
للمشــاريع التــي تملكهــا الدولــة تُث ِقـ ُـل علــى المصــارف التــي تملكهــا الدولــة.
المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة هــي المســؤولة عــن مشــاكل المصــارف التــي تملكهــا الدولــة .لعبــت المشــاريع التــي
ا ،فــي عــام  ،2002كانــت الحكومــة
تملكهــا الدولــة أدواراً أساســي ًة فــي كل اقتصــادات المنطقــة مــا عــدا لبنــان .مث ـ ً
المغربيــة تملــك  688مشــروعاً ،ســاهمت بنســبة  12فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،أمــا مــن جهــة المجمــوع
ّ
ّ
الكلّــي ،فقــد خســرت المــال ،وزادت العــبء علــى الميزانيــة .فــي مصــر ،بالرغــم مــن برنامــج خصخصــة َنشــط بــدأ العمــل
ّ
22
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بــه فــي بدايــة التســعينات ،كانــت المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة مــا زالــت تولّــد قرابــة الثُلُــث مــن إجمالــي الناتــج المحلــي
ّ
ّ
عــام  .23 2000معظــم إجمالــي الناتــج المحلــي فــي ســوريا تنتجــه أيضـاً المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة .فــي جميــع هــذه
ّ
ّ
بقيــت الشــركات الصانعــة للخســائر ،التــي تملكهــا الدولــة ،بعيــد ًة عــن المصاعــب الماليــة بواســطة قـ ٍ
ـروض مــن
البلــدانَ ،
ِ
ُ
المصــارف التــي تملكهــا الدولــة .باألســاس ،أعط َيــت القــروض مــن أجــل االســتثمار فــي المصانــع والماكينــات ،وهــي
ـات لــم تكــن مربحـ ًة فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان .بعــد االنطــاق والبــدء بالعمــل ،تُض َغــط المصــارف مــن أجــل تغطيــة
عمليـ ٌ
المتعســرة الــذي بحوزتهــا.
ـف الديــون
خســائر التشــغيل أيضـاً ،ممــا يضيــف جديــداً إلــى ملـ ّ
ّ
صح َحتــه؟ مثــل أبنــاء عمومتهــم األغنيــاء بالطاقــة ،كان الفقــراء بالطاقــة
ـي :مــا الــذي ّ
سياســات االقتصــاد الجزئـ ّ
أصحــاب تاريـ ٍـخ مــن تبنّــي السياســات االقتصاديــة التــي ّأدت إلــى تخفيــض النمـ ّـو اإلنتاجــي .هــم أيض ـاً عانــوا مــن
ّ
24
أن الفقــراء بالطاقــة ال يملكــون
التراجعــات أو الركــود فــي عامــل اإلنتــاج خــال الثمانينــات والتســعينات  .لكــن ،بمــا ّ
خيــار اللجــوء إلــى إيــرادات النفــط ،اعتمــد بعضهــم مقاربـ ًة أكثــر جــرأ ًة للقيــام بتغييـ ٍ
ـرات فــي السياســات مــن أجــل تطويــر
ـادي .بــدؤوا بإزالــة التح ّكــم باألســعار ودعمهــا ،وقلّلــوا العوائــق أمــام دخــول األعمــال التجاريــة
البيئــة للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ٍ
بكثير من الحماس.
وحرروا التجارة ،وخصخصوا المشاريع التي تملكها الدولة ،إ
و�ن لم يفعلوا ذلك دوماً
الخاصةّ ،
فــي هــذا القســم ،نقــوم بمراجع ـ ٍة لبعــض التغييــرات فــي السياســات التــي نجــح فيهــا الفقــراء بالطاقــة ونناقــش مــا الــذي
يبقــى عليهــم ِفعلــه.
قاربــت الحكومــات العربيــة مســألة تقليــل الدعــم ،الســيما علــى
تقليــل التح ّكــم باألســعار وال ّدعــم ُ
الم َقــ ّدم لهــاَ .
الغــذاء ،بهلــع ،وليــس ذلــك بــدون ســبب .تقليــل الدعــم علــى الغــذاء ورفــع األســعار أثــار أعمــال الشــغب التــي حصلــت فــي
مصــر عــام  1977بســبب الغــذاء ،وفــي المغــرب عــام  ،1981وفــي تونــس عــام  ،1983وفــي الجزائــر عــام ،1988
وفــي األردن عامــي  1989و .1996فــي مصــر ،تراجعــت حكومــة أنــور الســادات عــن زيــادة األســعار ،فقــد ِ
خشـ َـيت
َ
ـؤد َي أعمــال الشــغب إلــى إســقاطها.
أن تـ ّ
ٍ
المرات على
لم يتبع الشــغب كل زيادة في األســعار .في الواقع ،لقد جرى رفع أســعار الســلع المدعومة آالف ّ
إن عوامل مثل الوضع العام لالقتصاد ،وحجم الزيادة في األسعار ،ومدى شعبية الحكومة ،وحمالت
مر السنواتّ .
ّ
ـام ،وتوفيــر منافــع مقابــل الزيــادات ،مثــل رفــع الحـ ّـد األدنــى لألجــور الحكوميــة :كل هــذه األمــور تؤثّــر بقــو ٍة
ـ
ع
ال
ـام
ـ
ع
اإل
ّ
علــى احتمــال دوام المعارضــة الشــعبية لزيــادة األســعار .الحكومــات فــي المنطقــة ،التــي ترغــب بالبقــاء فــي الســلطة،
و�جــراء التعديــات علــى برامــج الدعــم بأكثــر الطــرق الممكــن قبولهــا مــن جهــة المجتمــع.
حاولــت تعلّــم هــذه الــدروس إ
علــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف السياســية ،كانــت تكاليــف الدعــم للغــذاء والوقــود قــد أصبحــت كبيــر ًة إلــى درجـ ٍة
أجبــرت حكومــات الفقــراء بالطاقــة علــى التحــرك .الضغــوط الماليــة فــي الجزائــر واألردن والمغــرب ،أجبــرت هــذه
ـات مهمــة ،وقــد تكــون مصــر هــي المثــال األبــرز.
الحكومــات علــى تبديــل برامــج الدعــم لديهــا .لكــن توجــد هنــا عقبـ ٌ
خدماً
شـ ّكل الدعــم نســبة  35فــي المئــة مــن ميزانيــة مصــر للعــام المالـ ّـي  ،2009-2008وكان نصــف هــذا الدعــم ُمسـ َت َ
إلبقــاء أســعار الطاقــة منخفضــة.25
اختــارت حكومــات الفقــراء بالطاقــة بشـ ٍ
ـارين للتحــرك .اشــتمل األول علــى تقليــل عــدد األصنــاف
ـكل عـ ٍّ
ـام أحــد مسـ َ
المدعومــة مــع المحافظــة علــى قابليــة حصــول الجميــع علــى األصنــاف التــي ظلّــت مدعومــة .فــي بعــض األحيــان،
ـاع فــي أســعارها أيضـاً؛ فــي أحيـ ٍ
تتغيــر أســعار األصنــاف التــي
ترافــق تقليــل األصنــاف المدعومــة مــع ارتفـ ٍ
ـان أخــرى ،لــم ّ
الموجهة إلى المدراء التنفيذيين حول
 23البنك الدولي (“ ،)World Bankمذ ّكرة المصرف العالمي إلعادة اإلعمار والتنمية والشركة المالية الدولية،
ّ
ّ
ّ
استراتيجية البالد التي تتعلق بجمهورية مصر العربية” (Memorandum of the International Bank for Reconstruction and Development
and the International Financial Corporation to the Executive Directors on a Country Strategy for the Arab Republic of
 ،)Egyptتقرير رقم  ،22163-EGTواشنطن ،دي.سي :.البنك الدولي 5 ،حزيران ،2001 ،ص.24 .
ّ
 24داس غوبتاِ ،كللِر ،وسرينيفازان (.2002 ،)Das Gupta, Keller, and Srinivasan
25

عبد الرازق (.2008 ،)Abdel-Razek
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ّ

ظلّــت مدعومــة .هــذه التغييــرات فــي برامــج الدعــم الغذائــي قللــت مــن التكاليــف الماليــة ،أحيانـاً علــى حســاب الفقــراء.
ّ
فــي الجزائــر ،ترافــق ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة بتراجـ ٍـع حـ ٍّ
ـاد فــي اســتهالك الغــذاء مــن قبــل ذوي الفقــر الشــديد.26
المقاربــة الثانيــة تحــاول تســديد ُوجهــة الدعــم بحيــث تصبــح الســلع المدعومــة متاحـ ًة فقــط للفقــراء عــن طريــق شـ ٍ
ـكل مــن
ـص تموينيـ ٍة للعائــات التــي يثبــت أنهــا ذات دخـ ٍـل متـ ٍّ
أشــكال التحقــق مــن المــوارد ،مثــل توفيــر بطاقــات حصـ ٍ
ـدن.
فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان ،تفشــل هــذه اإلجــراءات فــي التغلّــب علــى أكثــر مفاعيــل الدعــم ضــرراً .إذا كان كل مــا
تقــوم بــه الحكومــات هــو رفــع األســعار ،بينمــا تســتمر فــي التح ّكــم بهــا وببــذل الدعــم الشــامل ،فقــد اختــارت لنفســها األســوأ
إن الحكومــة هــي التــي تســتحق اللــوم بســبب زيــادة األســعار ،ال قــوى الســوق.
مــن كل الظــروف .فــي نظــر الشــعبّ ،
أن الحكومــة مســؤول ٌة عــن أســعار هــذه البضائــع ،يســعى المســتهلكون لتغييــر تصـ ّـرف الحكومــة ،ال تصرفهــم عندمــا
بمــا ّ
ترتفــع األســعار ،فيلجــؤون فــي أغلــب األحيــان إلــى التظاهــر واإلضــراب .التح ّكــم الحكومــي المســتمر يحبــط اســتجابات
ّ
الســوق التــي مــن شــأنها تطويــر إمــداد هــذه البضائــع علــى المــدى الطويــل .فــي معظــم األحيــان ،وجــدت الحكومــات
العربيــة أنّــه مــن المناســب التح ّكــم بسلســلة اإلمــداد مــن أجــل التحكــم باألســعار بفعاليـ ٍة أكبــر .لكـ ّـن الشــركات الكبيــرة التــي
تم إنشــاؤها من أجل توزيع الغذاء والوقود ،ليســت لديها حوافز قوي ٌة لتحســين فعاليتها أو تغيير
تملكها الدولة ،والتي ّ
أن هنــاك تدابيــر أفضــل يجــري اتّخاذهــا .هنــاك
طريقــة عملهــا .بعــد رفــع األســعار ،ال يتم ّكــن المســتهلكون مــن تمييــز ّ
حاجــة إلجــراء تغييـ ٍ
المورديــن ،وســتؤدي هــذه إلــى
ـرات أكبــر فــي السياســات مــن أجــل اســتثارة االســتجابات مــن جانــب
ّ
رفــع المســتويات العامــة للناتــج والرفاهيــة ،وأبــرز هــذه التغييــرات تشــمل تحريــر األســعار وفتــح القطــاع أمــام المنافســة.
تقليــل العوائــق أمــام الدخــول .تشــتكي األعمــال التجاريــة العربيــة غالبـاً مــن بيئــة العمــل التــي تقــع فيهــا .اســتجاب ًة
لهــذه الشــكاوى ،أصبحــت معظــم حكومــات الفقــراء بالطاقــة ،تتشـ َـدق اليــوم بالحديــث عــن تحســين منــاخ مزاولــة األعمــال
التجاريــة .لكـ ّـن تحســين البيئــة مرتبـ ٌـط بشـ ٍ
ـكل وثيـ ٍـق بتقليــل الفســاد ،واألســباب الرئيســية للفســاد هــي القوانيــن الحكوميــة
َّ
خد َمة لفــرض جميــع مــا ذكرنــاه .بعــض أســهل اإلصالحــات
المسـ َت َ
المعقـ َـدة ،والتنظيمــات ،والضرائــب ،والبيروقراطيــة ُ
كانــت فــي مجــال تســجيل األعمــال التجاريــة .عــاودت الحكومــات تثبيــت ســيطرتها علــى البيروقراطيــات باإللحــاح علــى
أرخــت قوانيــن العمــل المفرطــة فــي الشــدة :مــا
جعــل إجــراءات التســجيل أكثــر انســياباً وســهولة .بعــض الحكومــات َ
يُســتفاد مــن التجربــة الدوليــة هــو أنــه عندمــا يصبــح طــرد الموظفيــن وصرفهــم مكلفـاً جــداً ،تمتنــع األعمــال التجاريــة عــن
غيــر المغــرب سياســات ســوق العمــل مــن أجــل التشــجيع علــى توظيــف المواطنيــن .مــع ذلــك ،كل حكومــات
التوظيــفّ .
المنطقــة كارهـ ٌة لمســألة معالجــة العــدد المفــرط للموظفيــن فــي بيروقراطيــات الدولــة .إذا وضعنــا جانبـاً قضيــة التكاليــف
أن البيروقراطيــات
الماليــة الكبيــرة التــي يرتّبهــا الدفــع لموظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن ال يجــدون مــا يفعلونــه ،يبقــى ّ
الكبيــرة ماضيـ ٌة فــي اختــراع طـ ٍ
ـرق لعرقلــة النشــاط المشــروع لألعمــال التجاريــة مــن أجــل التم ّكــن مــن طلــب الرشــاوي.
تحريــر التجــارة وسياســات معــدالت التبــادل .علــى عكــس األغنيــاء بالطاقــة ،ال يضـ ّـخ الفقــراء بالطاقــة معظــم
صادراتهم من األرض .هم مضطرون للتنافس مع ما تب ّقى من العالم من أجل بيع صناعاتهم ومنتجاتهم الزراعية،
ليدفعــوا ثمنهــا مقابــل واردات الغــذاء ،والمــواد الخــام ،وبضائــع االســتهالك واالســتثمار .السياســات المحليــة واألجنبيــة
وطب َقت سياسـ ٍ
ـات
لها
ٌ
تأثيرات كبير ٌة على األداء في التصدير .البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً من ناحية التجارةّ ،
اقتصاديـ ٍة تجاريــةَ ،ع َر َفــت نمـ ّـواً أقــوى فــي صادراتهــا.
ـدد مــن هــذه الحكومــات علــى تقليــل العوائــق الخارجيــة أمــام الصــادرات .معظــم الفقــراء بالطاقــة و ّقعــوا
ر ّكــز عـ ٌ
اتفاقيــات مشــارك ٍة مــع االتحــاد األوروبــي .تو ّفــر هــذه االتفاقيــات قــدر ًة مفيــد ًة علــى النفــاذ إلــى أســواق االتحــاد األوروبــي،
ّ
وفــي حـ ٍ
ـاالت عديــدة ،بشـ ٍ
ـكل معفــى مــن الرســوم .الواليــات المتحــدة و ّق َعــت هــي أيضـاً اتفاقيــات تجــار ٍة حـ ّـر ٍة مــع األردن
كل
والمغــرب ،وتمنــح نفــس الموقــع للض ّفــة الغربيــة وغـ ّـزةّ .
المصدريــن ذوي األداء األفضــل يملكــون نفــاذاً تجاري ـاً
ّ
أفضليـاً إلــى االتحــاد األوروبــي أو الواليــات المتحــدة .باإلضافــة إلــى هــذه االتفاقيــات مــع شــركاء تجارييــن رئيســيين،
ّ
26
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ٍ
ـادرات لتقليــل العوائــق أمــام التجــارة اإلقليميــة .فــي شــهر شــباط  ،2004و ّق َعــت مصــر
ـدد مــن الفقــراء بالطاقــة بمبـ
قــام عـ ٌ
واألردن والمغــرب وتونــس علــى اتقاقي ـ ٍة تكــون الخطــوة األولــى لتأســيس منطق ـ ٍة أوروبي ٍة-متوســطي ٍة للتجــارة الحـ ّـرة
بحلــول عــام .27 2010
إن القيــام بخطـ ٍ
ـوات لتقليــل العوائــق الخارجيــة أمــام التجــارة ال يكفــي .العوائــق المحليــة أمــام التجــارة
مــع ذلــكّ ،
ال صاحبــة تأثيـ ٍـر أكبــر علــى الصــادرات ممــا تفعــل العوائــق الخارجيــة .نجــاح السياســات فــي إيجــاد بيئـ ٍة مالئمـ ٍة
هــي إجمــا ً
ا ،األردن والمغــرب وتونــس قامــت جميعهــا بتحريــر التجــارة
أكثــر للتصديــر ماطلــت بــه أنصــاف اإلجــراءات .مث ـ ً
ٍّ
ـزاول مــع
وأســواق المــال ،ولكــن بنســب نجـ ٍ
ـاح متباينــة .فــي كل مــن المغــرب وتونــس ،مــع ّ
أن أكثــر التجــارة اليــوم تُـ َ
إن الخليــط المتب ّقــي مــن التعرفــات والقيــود التجاريــة يجعــل مزاولــة التجــارة
الشــركاء فــي اتفاقيــات التجــارة الحـ ّـرة ،إال ّ
مــع شــركاء مــن غيــر ذوي األفضليــة أمــراً صعبـاً فــوق الحـ ّـد .لقــد م ّكنــت تونــس الشــركات الخارجيــة مــن القيــام بعمليــات
تصديـ ٍـر معفــا ٍة مــن تعرفــات وحصــص االســتيراد .خلقــت هــذه الشــركات َجيبـاً حيويـاً للتصديــر يقــوم بخياطــة المالبــس
إن بقيــة االقتصــاد مــا
أن مناطــق التصديــر الحيويــة هــذه مفيــدة ،إ ّ
ال ّ
واألحذيــة لألســواق األوروبيــة واألمريكيــة .مــع ّ
المكونــات والمــواد األوليــة مــن الخــارج ،ويســتخدمون عمال ـ ًة محليــة ،ثــم
ال عنهــا .يســتجلب المصـ ّـدرون
يــزال معــزو ً
ّ
يعــاودون تصديــر المن َتــج .الروابــط بيــن
والمصدريــن تفشــل فــي التحقــق .مــا هــو أبعــد مــن ذلــك،
المورديــن المحلييــن
ّ
ّ
أنظمة الضرائب الخفيفة المفروضة على
المصدرين في هذه المناطق تنقل العبء الضريبي إلى المنتجين المحليين
ّ
ّ
الــذي قــد يكســبون أرباحـاً أقــل ويكونــون أقـ ّـل اســتطاع ًة للدفــع.
أحــد المح ّفــزات الرئيســية للصــادرات هــي أســواق تبــادل العمــات .إذا تم ّكــن المصنّعــون مــن شــراء العملــة
دخــات بســهولة ،فســيتمكنون حينئ ـ ٍذ مــن توســيع الناتــج والصــادرات عندمــا
الم َ
األجنبيــة التــي يحتاجونهــا لدفــع مقابــل ُ
إن قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى شــراء وبيــع العملــة األجنبيــة بحري ـ ٍة تســاوي مــن
تلــوح الفــرص .فــي الواقــعّ ،
حيــث األهميــة الكيفيــة التــي يتـ ّـم تحديــد معــدالت الصــرف ِتبع ـاً لهــا.
معظــم الفقــراء بالطاقــة حـ ّـرروا أنظمــة معــدالت تبــادل العمــات لديهــم خــال الســنوات األخيــرة .الحكومــة
وحـ ّـدت معــدالت
ـتحب أنظمــة معــدالت التبــادل المتعــددة الطبقــات ،ومــا يرافقهــا مــن تح ّكمــاتَّ ،
المصريــة التــي كانــت تسـ ّ
التبــادل بواســطة سلســل ٍة مــن الخطــوات التــي بــدأت بتنفيذهــا عــام  .1992لقــد ّأدت عمليــة التحريــر إلــى خفــض معــدل
التبــادل إلــى مسـ ٍ
ـري نســبة  40فــي المئــة مــن قيمتــه بيــن عــام
ـتويات تتناســب مــع قــوى الســوق ،بعــد أن فقــد الجنيــه المصـ ّ
 2000ومنتصــف العــام  .2004إن المزيــج المكـ ّـون مــن نظــا ٍم أكثــر حريـ ًة لمعــدالت التبــادل ،ومعــدل تبـ ٍ
ـادل تنافسـ ٍّـي
ـوس فــي صــادرات البضائــع والخدمــات علــى حـ ٍّـد ســواء ،الســيما الســياحة ،وتســارعاً
بدرجـ ٍة أكبــر ،نتــج عنــه نمـ ّـو محسـ ٌ
28
مصاحبـاً فــي نمـ ّـو إجمالـ ّـي الناتــج المحلـ ّـي  .باســتثناء ســوريا ،ا ّتبعــت بقيــة بلــدان هــذه المجموعــة أنظمـ ًة أكثــر تحــرراً
ـارع فــي نمـ ّـو التصديــر.
فــي مجــال تبــادل العمــات األجنبيــة .ترافقــت التغييــرات فــي السياســات مــع تسـ ٍ
المالــي .حتــى حلــول التســعينات ،كانــت الخصخصــة كلم ـ ًة قــذر ًة فــي العالــم
و�صــاح القطــاع
الخصخصــة إ
ّ
العربــي .حتــى اآلن ،كانــت التحــركات نحــو الخصخصــة متــردد ًة فــي هــذه المنطقــة أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي أمريــكا
ّ
تحركــت بجــرأ ٍة أكبــر.
ومؤ َّخــراً ،مصــر والمغــرب بلـ ٌ
الالتينيــة وآســيا ،ناهيــك عــن وســط أوروبــا وشــرقها .األردنَ ،
ـدان ّ
بــدأت مصــر بتنفيــذ الخصخصــة بامتعـ ٍ
ـاض خــال التســعينات ،وكان هــذا األمــر جــزءاً مــن نقلـ ٍة كبــرى فــي السياســات
االقتصاديــة علــى أثــر حــرب الخليــج األولــى ،دعــا إليهــا التــزام الدائنيــن بتخفيــض قيمــة ديونهــا الخارجيــة .باعــت مصــر
ٍ
عامي  1994و ،1995بقيمة  3.8بليون دوالر أمريكي .29بعد تباط ٍؤ
ملحوظ في الخصخصة
 130مشروعاً خالل َ
ّ
27
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

في النصف الثاني من التســعينات ،انطلقت عملية الخصخصة خالل هذا العقد ببيع مصرف اإلســكندرية والحصص
ـدان كانــت تملــك قطاعـاً
التــي تملكهــا الدولــة فــي مصــارف المشــاريع المشــتركة .األردن ولبنــان والمغــرب وتونــس بلـ ٌ
ور َخــص االتصــاالت الســلكية والالســلكية،
عامـاً أصغــر .تـ ّـم الشــروع فــي بيــع المصــارف ومنشــآت التصنيــع وشــركات ُ
ّ
وغيرهــا مــن األصــول .لكـ ّـن الدولــة مازالــت تديــر عــدداً مــن المشــاريع الكبيــرة فــي المغــرب وتونــس .فــي كل الحــاالت،
عمليــات الخصخصــة الســهلة شــملت األصــول أو الشــركات التــي أمكــن بيعهــا مقابــل مبالــغ ماليـ ٍة طائلــة ،أو األعمــال
التجاريــة األصغــر التــي كان بيعهــا ألعمـ ٍ
ـال تجاريـ ٍة محليـ ٍة أخــرى أمــراً ميســوراً .لــم تخصخــص الحكومــات المرافــق
المائيــة والكهربائيــة أو شــركات النفــط والغــاز.
االقتصادي في البلدان الفقيرة بالطاقة؟
للنمو
ما هو المشهد المرتقب
ّ
ّ

َّ
المتوقــع أن يســتمر معظــم
مثــل معظــم األغنيــاء بالطاقــة ،يعانــي الفقــراء بالطاقــة مــن حالــة الركــود العالمــي ولكــن مــن
ّ
هؤالء
أحد من بين الفقراء بالطاقة من صندوق النقد الدولي ســوى لبنان واليمن.
بالنمو .منذ هذا التقرير لم يسـ َت ِدن ٌ
ّ
ّ
هبطــت الصــادرات والتحويــات النقديــة ومداخيــل الســياحة ،ولكـ ّـن األســعار األدنــى ،خاصـ ًة أســعار الغــذاء ومنتجــات
ـاري فــي بعــض البلــدان وخففــت الضغــوط عــن الفقــراء .ببعــض الحــظ ،قــد تشــهد هــذه
البتــرول ،قــادت نحــو تطـ ّـو ٍر تجـ ٍّ
البلــدان عــود ًة إلــى معــدالت نمـ ّـو الماضــي القريــب بحلــول العــام .2011
كمــا فــي الفصــل الســابق ،نقــارن النمـ ّـو
المحتمــل فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي
َ
ّ
ّ
ـيناريوهين .فــي الســيناريو األول،
عامــي  2010وِ 2020تبع ـاً لسـ
َ
البلــدان الغنيــة بالطاقــة خــال الفتــرة الواقعــة بيــن َ
ِ
عامــي 2000
تكــون الفرضيــة ّ
أن إجمالـ ّـي الناتــج المحلـ ّـي ينمــو بحســب متوســط المعــدالت التــي َنعـ َـم بهــا البلــد بيــن َ
عامــي  1990و .2000فــي
و .2008فــي الســيناريو الثانــي ،يتقـ ّـدم النمـ ّـو بحســب متوســط المعــدالت المشــهودة بيــن َ
َّ
ـيناريوهين ،يتـ ّـم احتســاب متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي عــن طريــق قســمة القيمــة المتوق َعــة
كال السـ
َ
ّ
ّ
تنبــأ بــه المكتــب األمريكــي لإلحصــاء الســكاني .كمــا فــي الفصــل
إلجمالـ ّـي الناتــج المحلـ ّـي علــى عــدد الســكان الــذي ّ
ّ
ّ
و�نمــا هــو توضيــح التطـ ّـورات فــي نمـ ّـو المداخيــل
التنبــؤ بمعــدالت النمـ ّـو المســتقبلية ليــس هــدف هــذا التمريــن ،إ
الســابقّ ،
الفرديــة.
الشــكل رقــم ( 4.9وهــو نظيــر الشــكل رقــم  3.12فــي الفصــل الثالــث) يقــارن متوســط الزيــادات الســنوية فــي
نعــم
متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بالنســبة لــكال السـ
َ
ـيناريوهين .علــى عكــس األغنيــاء بالطاقــة ،لــم َي َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عامــي  2000و ،2008ممــا كان عليــه هــذا النمـ ّـو بيــن
كل الفقــراء بالطاقــة بنمـ ٍّـو اقتصـ ٍّ
ـادي أســرع بدرجـة كبيــرة بيــن َ
ٍ
ٍ
بشكل
النمو كان أسرع
أن
يتغير تقريباً
عامي  1990و .2000مع ّ
ملحوظ في األردن ولبنان والمغربّ ،إل إنه لم ّ
َ
ّ
ـن.
ـ
م
الي
ـي
ـ
ف
ـأ
ـ
ط
أب
وكان
ـس،
ـ
ن
وتو
ـوريا
ـ
س
و
ـر
ـ
ص
م
فــي
إن أســعار النفــط والغــاز األكثــر ارتفاعـاً كانــت الســبب الرئيســي
ّ
ّ
وراء األداء األفضل األحادي الجانب أثناء الفترة األخيرة بالنســبة لألغنياء بالطاقة .بالنســبة للفقراء بالطاقة ،تعكس
االختالفــات فــي األداء ،التباينــات فــي هيكليــة االقتصــادات الفرديــة والتواريــخ التــي حصلــت فيهــا تغييــرات السياســات
ا ،ن ِع َمــت مصــر بطفــر ٍة فــي النمـ ّـو خــال التســعينات بســبب التخفيــف الكبيــر للديــون ،والسياســات
االقتصاديــة .مث ـ ً
ٍ
ـوازن مالــي أفضــل؛ تباطــأ النمـ ّـو بشـ ٍ
االقتصاديــة األكثــر تحــرراً ،وتـ ٍ
عامــي  2000و 2008عندمــا تـ ّـم
ـكل طفيــف بيــن َ
ّ
تحســن الوضــع األمنــي والسياســي خــال هــذا
َجنـ ُـي بعــض ثمــار اإلجــراءات التحريريــة األولــى .فــي المقابــل ،ســاهم ّ
ّ
ّ
البلديــن.
العقــد فــي األردن ولبنــان ،فــي حصــول نمـ ٍّـو أســرع فــي ه َذيــن َ
ٍ
ِ
في ِكلتا الحال َتين ،إذا تواصل
بزيادات ال يُستهان
سينعم الفقراء بالطاقة
النمو تبعاً لمعدالت الماضي القريبَ ،
ّ
عامي  2010و ،2020قد يرتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي
بها في المداخيل الفردية .في الفترة الواقعة بين َ
ّ
الناتــج المحلــي بمعـ ٍ
ـدالت ســنوي ٍة متوســط ٍة تتــراوح بيــن  3فــي المئــة ســنوياً فــي حالــة مصــر إلــى  4.5فــي المئــة ســنوياً
ّ
فــي حالــة األردن .بحلــول عــام  ،2020مــن
المرجــح أن يكــون متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي
ّ
ّ
ّ

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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ـرق يُع َتـ ّـد بــه.
هــذه البلــدان قــد أصبــح أعلــى بنســب ٍة تتــراوح بيــن  34و 55فــي المئــة ممــا كان عليــه عــام  ،2010وهــو فـ ٌ
مــن المتو ّقــع أن يكــون االســتثناء الوحيــد هــو اليمــن ،أفقــر بلــدان المجموعــة .بســبب اســتمرار المعــدالت الســريعة فــي
النمـ ّـو الســكاني ،إذا واصــل اليمــن النمـ ّـو علــى المعــدالت األخيــرة التــي بلغــت  4.4فــي المئــة ســنوياً ،ســترتفع المداخيــل
ّ
الفرديــة بشـ ٍ
ـكل بطــيء ،حتــى تبلــغ بالــكاد نســبة  10فــي المئــة خــال العقــد القــادم.
ـادي؟ قامــت مصــر واألردن والمغــرب وتونــس
مــا مــدى احتمــال أن تُسـ َت َ
أنف هــذه المعــدالت فــي النمـ ّـو االقتصـ ّ
بتحـ ٍ
ـركات مهم ـ ٍة باتجــاه تحريــر أســواقها ،الســيما التجــارة ،خــال العقــد الماضــي .ســاعدت اتفاقيــات التجــارة الحــرة
بر َمــة مــع االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة علــى تحفيــز هــذا التطـ ّـور .أُ ِ
نجـ َـز بعــض التقـ ّـدم فــي تحريــر األســعار
الم َ
ُ
ّ
َّ
ٍ
الم َت َحكــم بهــا لمنتجــات النفــط المكـ ّـرر والغــذاء ،بحيــث جــرى تســديد ُوجهــة الدعــم للغــذاء وغيــره بصــورة أفضــل .جـ َـرت
ُ
خصخصــة عــد ٍ
ـة
ـ
ق
بالطا
ـراء
ـ
ق
الف
ـاول
ـ
ح
ـة.
ـ
ل
الدو
ـا
ـ
ه
تملك
ـت
ـ
ن
كا
ـي
ـ
ت
ال
ـركات
ـ
ش
ال
ـن
ـ
م
د
جعـ َـل بيئــة األعمــال التجاريــة
ا
ـ
ض
أي
ً
ْ
متعهــدي األعمــال.
المحليــة َلديهــم مضيافـ ًة أكثــر فــي وجــه ّ
لكــن فــي ســبيل تحقيــق المزيــد مــن التقـ ّـدم فــي مجــال تقليــل العوائــق أمــام دخــول األعمــال التجاريــة الجديــدة،
والعنايــة بخلــق الوظائــف فــي القطــاع الخــاص ،ســتحتاج الحكومــات لتحســين فعاليــة بيروقراطياتهــا وأنظمــة اإلنعــاش
أن اإلجــراءات ســتصبح
االجتماعـ ّـي لديهــاّ .
إن إضافــة فعاليـ ٍة أكبــر إلــى البيروقراطيــة الموجــودة لــن يترتّــب عليهــا فقــط ّ
أكثــر انســياباً ،بــل أيضـاً تقليــل عــدد الموظفيــن وربــط المكافــأة بــاألداء .بســبب المعارضــة البيروقراطيــة المســتحكمة،
ســيكون مــن الصعــب تطبيــق هــذه التغييــرات .بالرغــم مــن بعــض اإلصالحــات ،تحافــظ الحكومــات علــى أنظمـ ٍة مكلفـ ٍة
َّ
إن إيقــاع المزيــد مــن التغييــرات فــي هــذه األنظمــة قــد يكــون خطيــراً
مــن الدعــم ،مخ َتلــة األداء فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــانّ .
بالفعــل مــن الناحيــة السياســية .باختصــار ،البنــاء علــى اإلجــراءات الماضيــة مــن أجــل َج ْعــل هــذه االقتصــادات أكثــر
فعالي ـ ًة مــن
ـري تطبيــق المزيــد مــن
المرجــح أن يـ َ
ـؤدي إلــى اســتدامة النمـ ّـو ،لكــن إذا اســتث َنينا الخصخصــة ،قــد ال يجـ َ
ّ
التغييــرات فــي السياســات الراميــة إلــى تســريع النمـ ّـو.
اإلصــاح المؤسسـ
ـادي .بالنســبة ألكثــر الفقــراء بالطاقــة،
ـاتي لــن يكــون العامــل الوحيــد المحـ ِّـدد للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ّ
يتبيــن مــن
سـ ّ
ـيظل األمــن الداخلـ ّـي والخارجـ ّـي ُم َحـ ِّـدداً أعلــى أهميـ ًة للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ـادي مــن السياســات االقتصاديــة .كمــا ّ
الشكل رقم 4.9
عامــي 2010
ـي لــدى األغنيــاء بالطاقــة بيــن َ
احتســاب التغييــر فــي متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالـ ّ
ـي الناتــج المحلـ ّ
و 2020باســتخدام متوســط معــدالت النمـ ّـو خــال التســعينات ،وفتــرة 2000-2008
اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﻴب اﻟﻔرد ﻤن
اﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ(
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
ّ
ّ
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ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ
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اﻟﺒﻠد
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اﻷردن

ﻤﺼر

اﻟدوﻟﻲ )،(IMF
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻌﺎم  2008ﻤن ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ
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ّ
ّ
ّ
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ال
األحــداث األخيــرة فــي المنطقــة ،تعانــي البلــدان مــن الصــراع معانــا ًة اقتصاديــة ،إن كان هــذا الصــراع محليـاً أو منقــو ً
تتكبــد البلــدان خســائر اقتصادي ـ ًة جســيم ًة نتيج ـ ًة لعــدم االســتقرار وللصــراع ،الســيما مــن
إليهــا مــن الــدول المجــاورةّ .
ا ،عانــت مصــر وتونــس
ـادي .مثـ ً
هبــوط إيــرادات الســياحة .إذا بقـ َـي األمــن مشــكل ًة رئيســية ،ســيتضرر النمـ ّـو االقتصـ ّ
مــن هبــوط إيــرادات الســياحة بســبب انعــدام االســتقرار فيهمــا.

أسواق العمل في البلدان الفقيرة بالطاقة
ال توجــد قضيـ ٌة مــن القضايــا المهمــة لالســتقرار فــي العالــم العربــي ،تــوازي مــن حيــث األهميــة مســألة نمـ ّـو الوظائــف
ّ
أن المعــدالت اإلجماليــة
واألجــور الفعليــة .مــا زالــت المنطقــة تجتــاز فتــر ًة مــن النمـ ّـو الســريع فــي القــوة العاملــة ،مــع ّ
للنمـ ّـو السـ
ـريع فــي القــوة العاملــة فــي زمـ ٍـن مــن الزيــادات المتواضعــة
ـكاني قــد خ ّفــت .خــال التســعينات ،حصــل نمـ ٌّـو سـ ٌ
ّ
فــي الناتــج .نتيج ـ ًة لذلــك ،هبطــت األجــور الفعليــة أو َر َكـ َـدت فــي كثيـ ٍـر مــن البلــدان .الضائقــة الماليــة أجبــرت البلــدان
خدمين ،وهــو القطــاع الــذي جــرت
المسـ َت َ
علــى تحديــد االســتخدام فــي القطــاع العــام ،وفــي بعــض الحــاالت ،إنقــاص عــدد ُ
العــادة أن يســعى الكثيــرون لنيــل وظيفـ ٍة فيــه .فــي هــذا العقــد ،خلــق الطلــب المتزايــد علــى العمالــة العربيــة المغتربــة مــن
ـادي محلـ ٍّـي أفضــل – بيئـ ًة أفضــل للتوظيــف ونمـ ّـو األجــور .لكــن مــن غيــر
ِق َبــل األغنيــاء بالطاقــة ،مقترنـاً بــأدا ٍء اقتصـ ٍّ
إن درجــة نجــاح هــذه المنطقــة فــي توليــد المزيــد مــن الوظائــف
الواضــح إذا كان هــذا األمــر ســيدوم فــي العقــود القادمــةّ .
ـؤدي إلــى إحــداث التغييــر السياســي.
وزيــادة المداخيــل ســيكون لــه تأثيـ ٌـر حاسـ ٌـم علــى ُوجهــة ومقــدار الضغــط المـ ّ
ّ
فــي هــذا القســم ،نستكشــف مســأل َتي التوظيــف والبطالــة فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة ،والضغــوط باتجــاه التغييــر
والسياســات البديلــة.
التوظيف في البلدان الفقيرة بالطاقة

العمالــة المهاجــرة .االختالفــات التــي تبعــث علــى أكبــر قـ ٍ
ـدر مــن الدهشــة بيــن أســواق العمالــة لــدى األغنيــاء
بالطاقــة والفقــراء بهــا ،هــي أدوار العمالــة األجنبيــة والقطــاع الخــاص المحــدود النطــاق .علــى عكــس األغنيــاء بالطاقــة،
العمــال الذيــن
يصـ ّـدر الفقــراء بالطاقــة العمالــة ،وال يســتوردونها .خــال الســبعينات والثمانينــات ،و ّفــر الفقــراء بالطاقــة ّ
قامــوا ببنــاء المنــازل الجديــدة والطــرق الســريعة والموانــئ فــي دول الخليــج الفارســي ،كمــا فــي العــراق وليبيــا ،والذيــن
ّ
المهمــون للعمالــة هــم مصــر ،وشــطرا
وزودوا المــدارس بالموظفيــن .المصـ ّـدرون
ّ
قامــوا أيض ـاً بــإدارة المستشــفيات ّ
ٍ
توحــدا) ،والفلســطينيون ،الســيما أولئــك الذيــن يحملــون أوراق هويـة أردنيــة.
اليمــن (اللــذان ّ
موجه ـاً مــن دول ـ ٍة عربي ـ ٍة إلــى أخــرى .حتــى تاريـ ٍـخ غيــر بعي ـ ٍد هــو عــام
لــم ينحصــر تد ّفــق العمالــة بــأن يكــون ّ
ـطيني يعملــون فــي إســرائيل ذاتهــا وفــي المســتوطنات ،وهــذا العــدد
 ،1992كانــت إســرائيل تســتخدم  120ألــف فلسـ ٍّ
30
ـواء الغنيــة منهــا بالطاقــة أو
يشـ ّكل نســبة ُ
الخمــس تقريبـاً مــن القــوة العاملــة الفلســطينية ذاك العــام  .دول المغــرب ،سـ ٌ
الفقيــرة ،كانــت تصـ ّـدر العمالــة نحــو أوروبــا .يعمــل فــي فرنســا بشـ ٍ
ـدد يفــوق ذلــك
ـرعي نصــف مليــون جزائـ ٍّ
ـكل شـ ٍّ
ـري وعـ ٌ
مــن المغربييــن؛ ترتفــع األعــداد إذا جــرى احتســاب المهاجريــن غيــر الشــرعيين .هاجــر أكثــر مــن  1.5مليــون مغربـ ٍّـي
ـطر
إلــى االتحــاد األوروبـ ّـي بصــور ٍة شــرعية ،أي نســبة  4.6فــي المئــة مــن إجمالـ ّـي ســكان المغــرب .كذلــك يعمــل شـ ٌ
مهـ ٌـم مــن القــوة العاملــة التونســية فــي أوروبــا.
كان لنهاية فترة الرخاء
العمال المغتربين القادمين من البلدان الفقيرة بالطاقة .أكثر
النفطي ُ
نتائج مؤذي ٌة على ّ
ّ
تضرر هم الفلسطينيون واليمنيون .خسارة اليمنيين لوظائفهم في صناعة البناء السعودية في أواخر الثمانينات،
من
ّ
التحول”
ظل العداوة :االقتصاد الفلسطيني في حالة
 30إسحاق ديوان ( )Ishac Diwanورضوان علي شعبان (“ ،)Radwan Ali Sha’banالتنمية في ّ
ّ
ّ
( ،)Development Under Adversity: The Palestinian Economy in Transitionواشنطن ،دي.سي :.البنك الدولي ( ،)World Bankآذار .1999
ّ

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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العمــال اليمنييــن بعــد حــرب الخليــج تســببت بالدمــار لالقتصــاد اليمنــي .هبــط متوســط نصيــب الفــرد
والتــي تبعهــا طــرد ّ
ّ
من إجمالي الدخل القومي ( ،)per capita gross national incomeوهو الذي يشتمل على التحويالت النقدية،
ّ
ّ
ـاع فــي نســبة البطالــة،
ومــا زال حتــى اليــوم أدنــى بكثيـ ٍـر ممــا كان عليــه فــي أوائــل الثمانينــات .مـ ّـر األردن بفتـ ـ ـ ــرة ارتفـ ـ ٍ
العمــال الفلســطينيين علــى أثــر حــرب الخليــج.31
فبلغــت هــذه النســبة  19فــي المئــة عــام  ،1991بعــد أن طــردت الكويــت ّ
ـأن العمالــة
مــن الصحيــح ّ
أقنعــت األغنيــاء بالطاقــة بـ ّ
عامــي  1990وَ 1991
أن حــرب الخليــج التــي وقعــت بيــن َ
المغتربــة القادمــة مــن البلــدان غيــر العربيــة مثــل منطقــة جنــوب آســيا والفيليبيــن ،آمنـ ٌة سياســياً أكثــر مــن العمالــة العربيــة،
ـود فــي هــذه
العمــال أيض ـاً .ظــروف العمــل
أن احتمــال االضطــراب موجـ ٌ
أظهــرت األحــداث األخيــرة ّ
ّ
التجمعــات مــن ّ
ـات قــام بهــا العمــال الهنــود فــي كلٍّ
التضخــم ّأدى إلــى حصــول إضرابـ ٍ
الصعبــة التــي يُضــاف إليهــا تــآكل األجــور بفعــل
ّ
ّ
32
العمــال البنغالدشــيون َّ
مؤخــراً مطالبيــن بأجـ ٍ
ـور أعلــى،
مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن  .فــي الكويــت ،احتـ ّـج ّ
ممــا تســبب بموجـ ٍة مــن الترحيــل.
القطــاع الخــاص
ـري المحــدود النطــاق .الفــرق األساســي الثانــي بيــن أســواق العمالــة لــدى األغنيــاء بالطاقــة
َ
الحضـ ّ
ّ
والفقــراء بالطاقــة هــو دور األعمــال التجاريــة المحــدودة النطــاق والعمــل المتن ّقــل فــي توفيــر األشــغال .تشــمل النشــاطات
الخدمة المنزلية ،والبيع في الشوارع ،وقيادة الشاحنات وسيارات األجرة ،وخدمات غسيل المالبس .هذه النشاطات
هــي أهـ ّـم مصـ ٍ
ضرييــن فــي القــوة
الح َ
الح َ
ضـ ّ
ـري فــي الــدول الفقيــرة بالطاقــة .التقديــرات بشــأن أعــداد األفــراد َ
ـدر للتشــغيل َ
ـتخدمون فــي هــذه النشــاطات تتــراوح بيــن نســبة  42فــي المئــة فــي ســوريا و 55فــي المئــة فــي
العاملــة ،والذيــن يُسـ َ
ٍ
ٍ
ٍ
مصــر .33هــذه األرقــام ليســت مرتفعـ ًة بصــورة غيــر عاديـة بحســب معاييــر البلــدان الناميــة :فــي جــزء كبيـ ٍـر مــن العالــم
ٍ
حصص أكبر في الحركة االقتصادية.
النامي ،هذه النشاطات مسؤول ٌة عن
العمــل فــي هــذه النشــاطات أقـ ّـل اســتقراراً مــن وظائــف القطــاع الخــاص .يُد َفــع المــال لمــن يمــارس هــذه األعمــال
العمــال المياومــون الذيــن يعملــون فــي
فــي مقابــل المهمــة أو الخدمــة التــي يتـ ّـم تنفيذهــا فــي أكثــر األحيــان :فــي العــراقّ ،
ـب أجورهــم ِتبعـاً ألكيــاس الحمولــة التــي ينقلونهــا .فــي هــذه األشــغال ،تعتمــد المداخيــل علــى
مخــازن البضائــع قــد تُح َت َسـ ُ
ـادي أكثــر بكثيـ ٍـر ممــا تعتمــد عليهــا الوظائــف المأجــورة .فــي أوقــات الرخــاء ،تزيــد كميــة العمــل
مســتويات النشــاط االقتصـ ّ
المتو ّفــر والمــال المدفــوع فــي مقابلــه؛ فــي األوقــات ِ
العســرة ،يهبــط اإلثنــان مع ـاً .لهــذا الســبب ،مــن حيــث االســتقرار،
يفضــل الباحثــون عــن العمــل وظائــف القطــاع العــام.
ّ
ٍ
ٍ
الزراعــة .مــا زالــت الزراعــة ذات أهميـة كبيــرة فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة ،الســيما مــن جهــة االســتخدام .فــي
المغــرب ،نســبة  55فــي المئــة مــن القــوة العاملــة منخرطـ ٌة فــي الزراعــة .الزراعــة هــي أهــم أربــاب العمــل فــي مصــر
البلديــن يعيشــون فــي األريــاف .مــن بيــن الفقــراء بالطاقــة ،وحــده
واليمــن أيض ـاً .أكثــر مــن نصــف الســكان فــي ه َذيــن َ
تحض ٍر تســاوي ما هو
موجود لدى األغنياء بالطاقة ،والزراعة تلعب دوراً صغيراً في االقتصاد
لبنان يملك درجة ّ
ٌ
فقــط فــي األردن.
فــي المشــهد المقابــل ،إذا اســتث َنينا العــراق والجزائــر ،الزراعــة ليســت جــزءاً مهم ـاً مــن اقتصــادات األغنيــاء
بالطاقــة ،فهــي مســؤول ٌة عــن نصيـ ٍ
الص َغــر مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ( الشــكل رقــم  .)4.10إضاف ـ ًة إلــى
ـب بالــغ ِّ
ّ
ّ
حصــة األريــاف مــن الســكان لــدى األغنيــاء بالطاقــة أصغــر بكثيـ ٍـر ممــا هــي عليــه لــدى الفقــراء بالطاقــة .باســتثناء
ذلــكّ ،
الجزائــر ،فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،يعيــش ثُلَُثــي الســكان أو أكثــر فــي المــدن.
الزراعــة وغيرهــا مــن المهــن الريفيــة بشـ ٍ
ـكل أساســي هــي أربــاب العمــل التــي يتـ ّـم اللجــوء إليهــا كمــا ٍذ أخيـ ٍـر لــدى
ّ
31

ريتشاردز وووتربري ( ،1996 ،)Richards and Waterburyص.396 .

32
العمال في الخليج” ( ،)Migrants Demand Labour Rights in Gulfبي.بي.سي.
روجر هاردي (“ ،)Roger Hardyالمهاجرون يطالبون بحقوق ّ
نيوز ( 27،)BBC Newsشباط.2008 ،
33
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الشكل رقم 4.10
العربي
دور الزراعة في العالم
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صمــام األمــان بالنســبة لســوق المهــن .مــن أجــل إنجــاز هــذا الــدور ،كان الزمـاً أن تبقــى
الفقــراء بالطاقــة؛ هــي تشـ ّكل ّ
المستحصلَة من الزراعة مرنة ،فتصعد وتهبط مع تقلّبات العرض والطلب ،السيما العرض .خالل سنوات
األجور
َ
ـود مــن العمــال الريفييــن نحــو المملكــة العربيــة الســعودية قادمـ ًة مــن مصــر واليمــن ،ألنــه
الرخــاء النفطـ ّـي ،اتّجهــت حشـ ٌ
بوســعهم هنــاك كســب عــدة أضعـ ٍ
ـاف لألجــور الشــائعة فــي بالدهــم .الرحيــل الجماعــي للعمالــة دفــع األجــور الزراعيــة
ّ
34
رب العمــل
المحليــة صعــوداً؛ عندمــا َ
انقضــت أوقــات الرخــاء ،هبطــت األجــور مــن جديــد  .بمــا ّ
أن الزراعــة هــي ّ
ضريــة .ليــس مــن المفاجــئ أن
الح َ
المتب ّقــي ،تميــل اإلنتاجيــة واألجــور ألن تكــون أدنــى ممــا هــي عليــه فــي المناطــق َ
يكــون وضــع الفقــر فــي األريــاف أعلــى بكثيـ ٍـر ممــا هــو فــي المــدن.35
رب عمـ ٍـل مهـ ٍّـم
ـي فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة .كمــا فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،الحكومــة ّ
التوظيــف الحكومـ ّ
36
ـادي الرســمي  .كمــا هــو الحــال
فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة أيضـاً ،كمــا إنهــا ّ
رب العمــل الرئيسـ ّـي فــي القطــاع االقتصـ ّ
ّ
ـدد قليـ ٌـل مــن األعمــال التجاريــة المتحــدة الكبيــرة فــي المنطقــة ،محليـ ًة كانــت أو أجنبيــة،
لــدى األغنيــاء بالطاقــة ،هنــاك عـ ٌ
ٍ
ٍ
والتــي مــن شــأنها توفيــر أجـ ٍ
ـتقرة وظــروف توظيــف يمكــن مقارنتهــا بالبيروقراطيــات الحكوميــة أو الشــركات
ـور مسـ ّ
التــي تملكهــا الدولــة.
أيض ـاً ،فــي البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،دور الدولــة غيــر المعتــدل فــي توفيــر التوظيــف الرســمي هــو مــن بيــن أهــم
ّ
ـادي البطــيء .فــي
ـ
ص
أســباب األداء الســيء فــي هــذه البلــدان فــي مــا يتعلــق بتطويــر اإلنتاجيــة ،وبالتالــي ،النمـ ّـو االقت
ّ
ّ
كل أربعة أشـ ٍ
مصر ،تســتخدم الحكومة على وجه التقريب واحداً من بين
ـخاص في االقتصاد الرســمي .لقد أصبحت
ّ
ّ
الخدمــة المدنيــة الكبيــرة الحجــم وغيــر الفعالــة عائق ـاً أساســياً أمــام التغييــرات فــي السياســات االقتصاديــة وتحســين
اإلنتاجيــة .العــدد الفائــض عــن الحاجــة مــن موظفــي القطــاع العــام ال يُث ِقــل فقــط علــى الميزانيــة ،ولكـ ّـن هــؤالء يقفــون
34

ريتشاردز وووتربري ،1996 ،ص.377 ،369 .

35

البنك الدولي ( ، 2001 ،)World Bankص.7 .
ّ
أجينور وآخرون ،2004 ،ص.5 .

36

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ

75

أيض ـاً بقــو ٍة فــي وجــه الجهــود الراميــة إلــى إصــاح الخدمــة المدنيــة ،مثــل َجعــل الموظفيــن أكثــر عرض ـ ًة للمحاســبة،
ألن ذلــك يســاعد
وتقليــل عددهــم اإلجمالـ ّـي ،وتقليــص الشــؤون التــي يكــون البـ ّ
ـت فيهــا متــروكاً لتقديــر اإلدارة واجتهادهــاّ ،
علــى إيجــاد فـ ٍ
ـرص لطلــب الرشــاوي.37
الشــركات التــي تملكهــا الدولــة لطالمــا كانــت هــي أيض ـاً عراقيــل أمــام النمـ ّـو .نتــج عــن ُملكيــة الدولــة للمرافــق
ـتخدام غيــر فعـ ٍ
ـال لــرأس المــال لــدى الفقــراء بالطاقــة واألغنيــاء بهــا علــى حـ ٍّـد
تكاليــف مرتفعــة ،وخدم ـ ٌة ســيئة ،واسـ ٌ
الصحــي ،باإلضافــة إلــى البنيــة التحتيــة للنقــل مثــل الطرقــات
أن توفيــر الكهربــاء والمــاء والصــرف
ســواء .بمــا ّ
ّ ّ
ـإن األداء الســيء فــي هــذه
ـام والموانــئ والمطــارات ،أمـ ٌـر مفصلـ ٌّـي للنشــاطات االقتصاديــة األخــرى ،فـ ّ
ووســائل النقــل العـ ّ
ّ
38
القطاعــات يرفــع تكاليــف مزاولــة األعمــال التجاريــة،
ويؤخــر بذلــك نمـ ّـو المداخيــل والنشــاطات االقتصاديــة .فــي هــذه
ّ
ألن الشــركات التــي تملكهــا الدوليــة لهــا حـ ّـق األفضليــة
القطاعــات ،تزاحــم ُملكيــة الدولــة اســتثمارات القطــاع الخــاصّ ،
فــي الحصــول علــى القــروض وغيرهــا مــن مصــادر االســتثمار وأشــكال الدعــم الحكومــي .تســتفيد الشــركات التــي تملكهــا
ّ
ـوردو القطــاع الخــاص.
الدولــة أيضـاً مــن الحظــر الحكومـ ّـي للمنافســة التــي قــد يقــوم بهــا مـ ّ
ِ
ـإن الدولــة تتســبب بتشــويه
تمولهــا الضرائــب علــى النشــاطات المنت َجــة ،فـ ّ
بدفعهــا أجــوراً أعلــى مــن أجــور الســوقّ ،
ٍ
ٍ
العامــة ،وحتــى فــي
أســواق العمالــة .كثيــراً مــا تُسـ َت َ
خدم أجــور الخدمــة المدنيــة كنقــاط مرجعيـة لألجــور فــي الشــركات ّ
العــدد القليــل مــن الشــركات الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص ،الموجــودة فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة .فــي النتيجــة ،يصبــح
التوظيــف فــي القطــاع الخــاص الــذي يشــغل مســاح ًة صغيــر ًة مــن االقتصــاد الرسـ
مقيــداً بالسياســات الحكوميــة
ـمي ّ
ّ
39
ا،
ـادي .فــي تونــس مثـ ً
إن حجــم فاتــورة األجــور الحكوميــة كان لــه أيضـاً تأثيـ ٌـر سـ ٌّ
لألجــور ّ .
ـلبي علــى النمـ ّـو االقتصـ ّ
تجــاوزت فاتــورة األجــور الحكوميــة نســبة  12فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وزاحمــت اإلنفــاق الحكومــي
ّ
ّ
ّ
40
أن فاتــورة األجــور الحكوميــة يجــري تمويلهــا
علــى اســتثمارات البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن شــؤون النفــع العــام  .بمــا ّ
بواســطة الضرائــب علــى النشــاطات االقتصاديــة األخــرى ،فبمقــدار مــا فــي الخدمــة المدنيــة مــن موظفيــن فائضيــن عــن
أن المــوارد التــي لهــا حاجـ ٌة فــي أماكــن أخــرى قــد تـ ّـم تبديدهــا بالفعــل.
الحاجــة ،يمكــن اعتبــار ّ
البطالة

ضريــة فــي عمليــة توفيــر الوظائــف
الح َ
نظــراً ألهميــة الزراعــة واألعمــال التجاريــة ذات النطــاق المحــدود فــي المناطــق َ
يبيــن الشــكل رقــم 4.11
ـإن التعريــف بالبطالــة وقياســها مهمـ ٌة مراو َ
فــي البلــدان الفقيــرة بالطاقــة ،فـ ّ
ِغـ ٌة فــي هــذه البلــدانّ .
معــدالت البطالــة لبلـ ٍ
ـدان عديــد ٍة فــي المنطقــة اســتناداً إلــى المنهجيــات التــي تســتخدمها منظمــة العمــل الدوليــة ( .)ILOهــذه
ٍ
ٍ
ممــن هــم
األرقــام مبنيـ ٌة علــى دراســات اســتقصائية للعائــات ،يجــري بموجبهــا طــرح األســئلة التاليــة علــى أفــراد العائلــة ّ
ـكل حثيـ ٍ
فــي سـ ّـن العمــل :هــل هــم حاليـاً بــا عمــل؟  -هــل يرغبــون بمزاولــة عمــل؟  -هــل هــم يســعون بشـ ٍ
ـث للحصــول
أي مــن هــذه األســئلة ،فإنهــم ال يُ َعـ ّـدون مــن العاطليــن عــن العمــل.
علــى عمــل؟ إذا أجــاب المشــاركون بالنفــي علــى ٍّ
أي وقـ ٍ
ـت مــن الفتــرة الســابقة .بالتالــي ،االســتخدام
خد ٌم إذا كان قــد مــارس عم ـ ً
صنَّـ ُ
ـف الشــخص علــى أنــه ُمس ـ َت َ
ا فــي ّ
يُ َ
ـات طويلـ ٌة مــن
العمــال يضغطــون علــى ُم َو ِّقــت الــدوام ويعملــون  40ســاع ًة فــي األســبوع .قــد تُصـ َـرف أوقـ ٌ
ال يعنــي ّ
أن ّ
النهــار فــي البحــث عــن عمـ ٍـل أو بانتظــار الزبائــن فــي البــازار أو علــى جانــب الطريــق .قــد ال يكــون الوقــت الــذي يُمضــى
إن انتظــار الزبائــن فــي كشـ ٍـك فــي الســوق هــو مزاولــة عمـ ٍـل بالفعــل .فــي الواقــع ،كثيـ ٌـر
بهــذه الطريقــة من ِتجـاً جــداً ،إال ّ
مــن مالكــي األكشــاك فــي العالــم العربــي يعملــون ألوقـ ٍ
ـات طويل ـ ٍة جــداً فــي ســبيل كســب معيشــتهم .الظــروف المناخيــة
ّ
37

البنك الدولي ( ، 2001 ،)World Bankص.7 .
ّ
البنك الدولي ( ،2001 ،)World Bankملحق رقم  ،1ص.5 .
ّ
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40

صندوق النقد الدولي ( ، 2003a ،)IMFص.16 .
ّ

38
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

الشكل رقم 4.11
معدالت البطالة لدى الفقراء بالطاقة

اﻟﺒطﺎﻟﺔ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ(

أواﺴط اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
آﺨر اﻟﻤﺘوﻓّر

اﻟﻴﻤن

اﻟﻀﻔّﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ
وﻏزة
ّ

ﺘوﻨس

ﺴورﻴﺎ

اﻟﻤﻐرب

اﻷردن

ﻤﺼر

اﻟﺒﻠد

اﻟدوﻟﻲ ).(World Bank
اﻟﻤﺼﺎدر :ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ )(ILO؛ اﻟﺒﻨك
ّ
وﻏزة؛ وﻟﻌﺎم  2006ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼر وﺘوﻨس؛ وﻟﻌﺎم 2003
در َﺠﺔ ﺘﻌود ﻟﻌﺎم  2007ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸردن واﻟﻤﻐرب واﻟﻀﻔّﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ّ
اﻟﻤ َ
ﻤﻼﺤظﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ُ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴورﻴﺎ؛ وﻟﻌﺎم  1999ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤن.
RAND TR912-4.11

ٍ
العمــال أشــغالهم أثنــاء فتــرة
تشـ ّـجع أيضـاً علــى العمــل فــي ســاعات غيــر منتظمــة .خــال األشـ ُـهر الشــديدة الحـ ّـر ،يــزاول ّ
ـمي فــي أغلــب األحيــان :خــال فتر َتــي الغــرس والحصــاد،
الصبــاح فقــط بســبب الحــرارة .فــي الزراعــة ،العمــل موسـ ٌّ
تعمــل العائــات علــى مــدار الســاعة؛ فــي األوقــات األخــرى ،تكــون وتيــرة العمــل أكثــر اســترخاء.
أن العمــل فــي االقتصــاد الرسـ
ـدد بالســاعات ،بينمــا هــو أقـ ّـل ارتباطـاً بالســاعة فــي الزراعــة واألعمــال
ـمي محـ ٌ
بمــا ّ
ّ
التجاريــة الصغيــرة ،تختلــف التصـ ّـورات واإلجــراءات البديلــة عــن البطالــة اختالف ـاً شــديداً فــي مــا بينهــا .علــى ســبيل
ـزي لإلحصــاء فــي العــراق ( ،)Central Statistical Organization of Iraqالــذي أصبــح
المثــال ،الجهــاز المركـ ّ
اليــوم يُسـ ّـمى “المنظمــة المركزيــة لإلحصــاء وتقنيــات المعلومــات” (Central Organization for Statistics and
أن معــدل البطالــة بلــغ  17.6فــي المئــة أثنــاء صيــف عــام  ،41 2006ولكـ ّـن
َ ،)Information Technologyو َجـ َـد ّ
ـدالت غيــر َّ
الــوزراء العراقييــن والرســميين التابعيــن لحكومــة الواليــات المتحــدة كثيــراً مــا يذكــرون معـ ٍ
مؤكــد ٍة هــي 40
ـأن الوظائــف “الحقيقيــة” هــي فقــط تلــك التــي تشــتمل
إلــى  50فــي المئــة .المعــدالت األعلــى تعكــس تصـ ّـورات القناعــة بـ ّ
إن فروقــاتٍ
علــى مرتَّـ ٍ
ـب منتظــم ،أي فــي القطــاع العــام (علــى عكــس العمــل الزراعـ ّـي اليومـ ّـي ،علــى ســبيل المثــال)ّ .
مماثلـ ًة بيــن معــدالت البطالــة التــي تنشــرها المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة وتلــك التــي تنشــرها الصحافــة كثيــرة الحصــول
فــي المنطقــة .مــن منظـ ٍ
ـادي ،المعــدالت التــي
أوردتهــا منظمــة العمــل الدوليــة ُمجديـ ٌة بدرجـ ٍة أكبــر مــن غيرهــا
َ
ـور اقتصـ ّ
الضيــق لمــا
ألنهــا تعكــس النشــاطات االقتصاديــة التــي يمارســها النــاس ،ال أعــداد الوظائــف التــي تتالئــم مــع التعريــف
ّ
يكــون عليــه التوظيــف.
بســبب معــدالت البطالــة المتدنيــة فــي دول الخليــج ،تميــل هــذه المعــدالت ألن تكــون أكثــر ارتفاعـاً لــدى الفقــراء
بالطاقــة ممــا لــدى األغنيــاء بالطاقــة .مــا زال متوســط معــدالت البطالــة لــدى الفقــراء بالطاقــة أكثــر ارتفاعـاً بمــدى كبيـ ٍـر
 41كانت النسبة المئوية للبطالة في القوة العاملة في عام  2006بين العراقيين الذين تبلغ أعمارهم  15عاماً أو أكثر  17.5في المئة (المنظمة المركزية
لإلحصاء وتقنيات المعلومات) [ ،]Central Organization for Statistics and Information Technologyدراس ٌة استقصائي ٌة حول البطالة عام
.2006

االقتصادي
النمو
ّ
الفقراء بالطاقة :فرص ّ
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أي مــن المناطــق الناميــة األخــرى ،مثــل أفريقيــا ،وأمريــكا الالتينيــة وشــرق آســيا .42معــدالت البطالــة فــي البلــدان
مــن ٍّ
الفقيرة بالطاقة تميل ألن تكون أكثر ارتفاعاً بين ذوي التحصيل العلمي األفضل مما هي بين غير ذوي المهارات.
ّ
أن األفــراد غيــر ذوي المهــارات يرضــون باألجــور وأنــواع العمــل األدنــى ،بينمــا ينتظــر أصحــاب
مــا يظهــر هــو ّ
43
التحصيــل العلمــي األفضــل وظائــف ذات أجـ ٍـر أعلــى (حكوميــة)  .علــى غــرار البلــدان الغنيــة بالطاقــة ،ســاهم تد ّفــق
ّ
الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل برفــع معــدالت البطالــة فــي عــد ٍد مــن البلــدان .معــدالت البطالــة بيــن الداخليــن الجــدد
الحضريــة أعلــى ممــا هــي عليــه فــي األريــاف.
أعلــى بكثيـ ٍـر ممــا هــي بيــن العمــال األقــدم .معــدالت البطالــة فــي المناطــق
َ
الضغوط باتجاه التغيير والسياسات البديلة

رب
مــع األعــداد المتزايــدة للشــباب الذيــن دخلــوا القــوة العاملــة خــال الســنوات األخيــرة ،أصبــح قيــام الدولــة بــدور ّ
ٌّ
ـأن التشـ ّـوهات والخســائر فــي
العمــل األساسـ ّـي أمــراً ال يطــاق .يجــادل كل مــن البنــك الدولـ ّـي وصنــدوق النقــد الدولـ ّـي بـ ّ
اإلنتاجيــة ،التــي ترتبــط بقطاعـ ٍ
ـادي ،كمــا إنهــا شــاركت
ـات حكوميـ ٍة كبيــر ٍة إلــى هــذه الدرجــة ،كانــت مؤذيـ ًة للنمـ ّـو االقتصـ ّ
صلَــة بتقليــل فــرص التوظيــف والمداخيــل الحقيقيــة .إذا كان للنمـ ّـو أن يتســارع فــي هــذه البلــدان ،يجــب أن
المح َّ
فــي َ
ترتفــع اإلنتاجيــة فــي القطــاع العــام .فــي العديــد مــن البلــدان ،ســيتطلّب هــذا األمــر تقليــل عــدد الموظفيــن ،أو علــى أقــل
تقديــر ،تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام.
ٍ
ـراء فــي السياســات جـ َـرت مقاومتــه بعنــاد بقــدر مــا جــرت مقاومــة
هــذه لــن تكــون مهم ـ ًة ســهلة .ال يوجــد إجـ ٌ
تقليــل التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي .معارضــة هــذه النقلــة فــي السياســات أمـ ٌـر واســع االنتشــار .بســبب العــدد الكبيــر
ّ
لألشــخاص الذيــن تســتخدمهم الدولــة فـ
ـإن الجمهــور الــذي يدعــم التوظيــف الحكومــي كبيــر الحجــم ،الســيما فــي المناطــق
ّ
ّ
أن رواتــب الدولــة هــي
الحضريــة ذات األهميــة السياســية .المعارضــة ال تنبثــق فقــط عــن موظفــي الخدمــة المدنيــة .بمــا ّ
فــي الغالــب المصــدر الوحيــد الثابــت للدخــل للعائــات
العمــات واألعمــام وأبنائهــم ،وســواهم مــن أفــراد
الموســعة ،فـ ّ
ـإن ّ
ّ
ألن هــذه
العائلــة هــم أيضـاً يعارضــون التغييــر .المتخرجــون الجــدد بدورهــم يعارضــون الحـ ّـد مــن التوظيــف الحكومـ ّـيّ ،
تحطــم آمالهــم الخاصــة للحصــول علــى توظيـ ٍ
ـف فــي القطــاع الحكومــي فــي المســتقبل .الــوزراء يعارضــون
اإلجــراءات ّ
ّ
ألن تحـ ٍ
ـركات مــن هــذا النــوع ِ
توهــن ســلطتهم وقدرتهــم علــى توفيــر المحابــاة عــن طريــق
تقليــص مســتويات التوظيــف ّ
أن صانعــي السياســات الرفيعــي المســتوى علــى امتــداد المنطقــة فشــلوا عموم ـاً فــي
منــح الوظائــف .نتيجــة ذلــك هــي ّ
تقليــل عــدد الموظفيــن.
تمــت مالحظتــه ســابقاً .فاتــورة
بالرغــم مــن هــذه العقبــات السياســية ،الضغــوط الماليــة تفــرض التغييــر بالقــوة كمــا ّ
أن هــذه الــدول اضطــرت لتحجيــم اإلنفــاق
األجــور الحكوميــة مرتفعـ ٌة فــي عــد ٍد مــن الــدول الفقيــرة بالطاقــة إلــى درجــة ّ
44
ـدد
علــى الخدمــات العامــة واالســتثمار  .اســتجابت الحكومــات بتجميــد األجــور والتوظيــف .نتــج عــن تجميــد األجــور عـ ٌ
من موظفي الخدمة المدنية الساخطين ،وأحياناً ،الذين أصبحت إنتاجيتهم أقل من ذي قبل .نتج عن تجميد التوظيف
ـاح هامشـ ٌّـي فــي تفــادي نمـ ٍّـو إضافـ ٍّـي فــي وظائــف القطــاع العــام.
نجـ ٌ
كانــت الخصخصــة أوفــر حظ ـاً فــي تقليــص التوظيــف الحكومــي وتطويــر اإلنتاجيــة .عندمــا تصبــح الشــركة
ّ
التــي تملكهــا الدولــة ُملــكاً ألفــرا ٍد مــن خــارج الحكومــة ،مــن حــق المالكيــن الجــدد أن يخ ّفضــوا مــن عــدد الموظفيــن
ويغيــروا هيكليــة الرواتــب ،وهــي إجـ
حولــت
ٌ
ّ
ـراءات ال ترغــب الدولــة بالقيــام بهــا .بتحويلهــا ُ
للملكيــة ،تكــون الدولــة قــد ّ
أيضـاً مشــاكل انكمــاش أنشــطة األعمــال وتطويــر اإلنتاجيــة إلــى مجموعـ ٍ
ـات يحركهــا نحــو القيــام بهــذه التغييــرات حافـ ٌـز
لصناعــة األربــاح .مــع ذلــك ،البلــدان العربيــة عمومـاً خصخصــت وهــي كارهــة .فــي الوقــت الــذي كان فيــه العديــد مــن
42
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التحديات المستقبلية للعالم العربي :تداعيات االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية
ّ

ـإن بقايــا اإليديولوجيــا
مواطنــي الجبهــة الســوفياتية الســابقة والهنــد والصيــن قــد ســئموا مــن ُملكيــة الدولــة للمشــاريع ،فـ ّ
ـأن الخصخصــة ليســت ســوى
الناصريــة االشــتراكية ،والخــوف مــن الشــركات الغربيــة المتعــددة الجنســيات ،والشـ ّـك بـ ّ
وســيل ٍة أخــرى تم ّكــن الــوزراء فــي الحكومــة مــن مــلء جيوبهــم ،تركــت النــاس أقــل مــن متحمســين للخصخصــة .العديــد
مــن الرســميين فــي الحكومــة ،الذيــن أصبح ـوا قلقيــن مــن خســارة نفاذهــم إلــى الوظائــف والمــال والعقــود ،هــم أيض ـاً
عارضــوا الخصخصــة بشـ ٍ
ـكل ُمتَّ ِقــد.
علــى الرغــم مــن المعارضــة ،لقــد حصــل بعــض التقـ ّـدم ،خاص ـ ًة خــال هــذا العقــد .قــرارات الحكومــات بتنفيــذ
أوصلَــت إليهــا نفــس البواعــث العمليــة التــي قــادت الخصخصــة فــي ســائر العالــم :الحاجــة إلــى المــال مــن
الخصخصــة َ
أجــل تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة الحكوميــة ،وضــرورة تقليــص الخســائر التــي ولّ َدتهــا المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة.
ـادي فــي المنطقــة.
مواصلــة الخصخصــة تو ّفــر أحــد أكثــر ُّ
الســبُل نفعـاً فــي زيــادة اإلنتاجيــة وتســريع النمـ ّـو االقتصـ ّ
بالنســبة للمســتقبل ،فــي ظــل ظـ ٍ
ـروف تتـ ّـم العــودة فيهــا إلــى معــدالت نمـ ّـو االقتصــاد فــي الماضــي القريــب ،يكــون
المشــهد المرتقــب لســوق العمالــة إيجابيـاً بشـ ٍ
ـكل متواضــع .هبطــت معــدالت البطالــة هبوطـاً حــاداً فــي الجزائــر والمغــرب
وبعــض البلــدان العربيــة األخــرى خــال الســنوات األخيــرة .خصخصــة المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة ّأدت إلــى زيــادة
إنتاجيــة العمالــة ،وبشـ ٍ
ـكل غيــر متوقــع ،إلــى زيــادة التوظيــف ،عــن طريــق تخفيــض تكاليــف خدمــات األعمــال التجاريــة
لكن حكومات المنطقة ما زالت تفرض قيوداً على طرد الموظفين ،واســتخدامهم،
وجعل ســوق العمالة أكثر مرونةّ .
متعهــدي األعمــال عــن
والحـ ّـد األدنــى لألجــور ،وهــذا األمــر صـ َـر َ
ف األعمــال التجاريــة عــن التوظيــف كمــا صـ َـر َ
ف ّ
ٍ
ٍ
و�حــداث
ـؤد َي اتّخــاذ إجــراءات إضافي ـة مــن أجــل تحســين المرونــة فــي ســوق العمالــة إ
االســتثمار .مــن المتوقــع أن يـ ّ
التقبــل االجتماعــي لمشــاركة اإلنــاث فــي القــوة العاملــة إلــى زيــادة التوظيــف وتســريع النمـ ّـو .فــي كل البلــدان
تحـ ّـو ٌل فــي ّ
ّ
ـكل ٍ
مــا عــدا اليمــن ،مــن المنتظــر أن تكــون معــدالت النمـ ّـو ســريع ًة بشـ ٍ
كاف ،بحيــث ترتفــع األجــور الفعليــة بالتــوازي
مــع التوظيــف.

الفصل الخامس

الخالصة والتداعيات بالنسبة لصانعي السياسات األمريكيين

ونعرف
نلخص بعض النتائج الرئيسية التي وصلنا إليها من التحليالت الديموغرافية واالقتصادية،
في هذا الفصلّ ،
ّ
ببعض تداعيات هذه النتائج بالنسبة لصانعي السياسات األمريكيين.

االتجاهات الديموغرافية :الخالصة والتداعيات
الخالصة المتعلقة باالتجاهات الديموغرافية

خــال العقــد القــادم ،ستســتمر الوتيــرة الســريعة للنمـ ّـو الســكاني فــي العالــم العربــي بالتباطــؤ ،ولكـ ّـن عــدد الشــباب الداخليــن
ّ
ّ
إلــى القــوة العاملــة سيســتمر باالرتفــاع .هــؤالء الشــباب أصحــاب تحصيـ ٍـل علمـ ٍّـي أفضــل ،ولكــن طموحاتهــم أعلــى مــن
ـدي للوظائــف ،أي الحكومــة ،توقفــت عــن االســتخدام أو تباطــأت فــي معظــم
األجيــال الســابقة .مــع ذلــك ،المصــدر التقليـ ّ
إن الرغبــة بالعمــل ،مقرونـ ًة بتراجــع الفــرص فــي الحكومــة ،وهــو القطــاع المنشــود ألعلــى درجــة ،يخلــق
هــذه البلــدانّ .
ُهـ َّـو ًة قابل ـ ًة لالنفجــار بيــن التوقعــات المجتمعيــة والقــدرة الحكوميــة .الســؤال األساســي هــو إذا مــا كان تد ّفــق الشــباب
ّ
ـريع فــي المجتمعــات العربيــة بصــور ٍة
ذوي التحصيــل العلمـ ّـي األفضــل إلــى القــوة العاملــة ســيكون قــو ًة إلحــداث تغييـ ٍـر سـ ٍ
تتوافــق مــع النزعــات اإلصالحيــة ،أو إذا كان هــذا التد ّفــق ســيصبح ســبباً لعــدم االســتقرار فــي المنطقــة .االتجاهــان
المتعلقــان بالمــكان الــذي ســيقيم فيــه هــؤالء الشــباب ويزاولــون أعمالهــم ،ســيكون لــه تأثيـ ٌـر كبيـ ٌـر علــى االســتقرار فــي
المنطقة.
تحضــراً فــي العالــم .خالفـاً لمناطــق
مكونـ ٌة مــن المــدن .العالــم العربـ ّـي هــو أحــد أكثــر المناطــق الناميــة ّ
منطقـ ٌة ّ
أخــرى مــن العالــم النامــي حيــث كانــت حركــة الســكان مــن األريــاف إلــى المــدن ظاهــر ًة جديــد ًة نســبياًُ ،ع ِر َفــت المنطقــة
ضــتَ ،ن َمــت المــدن العربيــة بســرعة .فــي البدايــة ،كان هــذا
العربيــة بمدنهــا منــذ ألــوف الســنين .لعــد ٍد مــن العقــود التــي َم َ
النمــو متر ّكــزاً فــي العواصــم ،أمــا َّ
توســع المــدن اإلقليميــة
مؤخــراً ،فقــد حصــل النمـ ّـو األســرع فــي المراكــز اإلقليميــةّ .
إن ّ
ّ
ـة
ـ
م
األنظ
ـا
ـ
ه
تواجه
ـي
ـ
ت
ال
ـة
ـ
ي
واألمن
ـة
ـ
ي
واالقتصاد
ـية
ـ
س
والسيا
ـة
ـ
ي
االجتماع
ـات
ـ
ي
التحد
ز
ـيعز
إن كيفيــة تطـ ّـور هــذه
ـة.
ـ
ي
العرب
سـ ّ
ّ
ال مهمـاً لالنخــراط الغربــي.
ا مــن مســتقبل المجتمعــات العربيــة ،كمــا ســيكون ســبي ً
المــدن ســيكون جــزءاً متكامـ ً
ّ
فــي ظـ ّـل ظـ ٍ
ـروف مــن النمـ ّـو الســريع واألعــداد الكبيــرة للباحثيــن عــن العمــل ســتكون المــدن مســرحاً لالضطــراب
تبيــن مــن األحــداث األخيــرة ،مــن المتوقــع أن يُذكــي
الم َق ّيــد خليطـاً انفجاريـاً فــي
ّ
والتغييــر السياسـ ّـي .كمــا ّ
التحضــر غيــر ُ
َ
األصــل مــن االســتياء االجتماعــي نظــراً ألسـ ٍ
ـباب عديــدة ،منهــا وجــود المجموعــات ال ِعرقيــة والدينيــة المتخاصمــة فــي
ّ
العالــم العربــي علــى مقرب ـ ٍة مــن بعضهــا (بغــداد وبيــروت تو ّفــران أمثل ـ ًة حســنة) ،وتفتــت التح ّفــظ االجتماعــي ،وعــدم
ّ
ّ
الذي
ـخاص
ـ
ش
األ
هوية
الكشــف عن
الحضرية .من المتوقع أن تكون المدن المســرح الرئيســي للعنف
المناطق
ضفيه
ت
ُ
َ
ّ
يتوجــه نحــو جمهـ ٍ
ـور محلـ ٍّـي وعالمــي.
السياسـ ّـي واإلرهــاب ،الســيما األخيــر ،الــذي ّ
ّ
الحــركات الراميــة إلــى اإلطاحــة بالســلطة السياســية أو إلــى تثبيتهــا ،ســتجد لنفســها مركــز ثقـ ٍـل فــي المــدن .كمــا
مؤهالتهــا فــي اإلنعــاش
فــي الماضــي ،ســتجد المعارضــة اإلســامية المعتدلــة فــي المحيــط
َ
ـري فرص ـاً لعــرض ّ
الحضـ ّ
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ّ

ـيتم قيــاس نجــاح اإلصالحــات االقتصاديــة علــى األغلــب ِتبعـاً للزيــادات فــي النشــاطات
االجتماعـ ّـي والقيــادة الرشــيدة .سـ ّ
المختـ ّـل ،وت ِبعــات هــذا الفشــل
االقتصاديــة داخــل المــدن وفــي محيطهــا .فــي المقابــل ،ســيكون فشــل األنظمــة ذات األداء ُ
ماثلـ ًة بأجلــى صورهــا فــي المــدن ،بمــا فيهــا مــدن الطبقــة الثانيــة التــي بــدأت تمـ ّـر بنفــس الضغــوط المرتبطــة بالعواصــم
فــي المنطقــة.
ـواء عبــر الديبلوماســية ،أو التبــادالت األكاديميــة
كثيـ ٌـر مــن فــرص تحصيــل النفــوذ الكبيــر بالنســبة للغــرب  -سـ ٌ
ـادي فــي المنطقــة ،ســيكون موجــوداً فــي
وغيرهــا ،أو االســتثمار ،أو التجــارة – علــى التطـ ّـور السياسـ ّـي واالقتصـ ّ
ـري .باألخــص ،أهــداف السياســات الغربيــة الراميــة إلــى تقليــص الدعــم للمجموعــات اإلرهابيــة ،وتحســين
المحيــط
َ
الحضـ ّ
التصـ ّـورات الموجــودة عــن البلــدان الغربيــة ،الســيما الواليــات المتحــدة ،يجــب أن يتـ ّـم الســعي إليهــا فــي المــدن .فــي بلـ ٍ
ـدان
مثــل مصــر والمغــرب واليمــن ،قــد يقتضــي هــذا األمــر إعــادة توجيـ ٍه لجهــود التنميــة مــن أفقــر الفقــراء الذيــن مــا زالــوا
ضريــة األغنــى ولكــن األكثــر تقلّبـاً.
الح َ
يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة ،نحــو المناطــق َ
مكونـ ٌة مــن المهاجريــن .لقــد تأثّــر العالــم العربــي بالهجــرة منــذ زمـ ٍـن طويــل .يهاجــر األشــخاص الذيــن
منطقـ ٌة ّ
ّ
تحركهــا فــي معظــم األوقــات ،الرغبــة بالحصــول
ينتمــون إلــى مختلــف الطبقــات االجتماعيــة والقناعــات الدينيــة .هجرتهــم ّ
علــى فـ ٍ
معيـ ٍـن مــن ِق َبــل مواطنــي الطبقــة الوســطى.
ـرص اقتصاديـ ٍة أفضــل ،وأحيانـاً تكــون الهجــرة خيــاراً ألســلوب حيــا ٍة ّ
قــد تكــون الممارســات الغربيــة مقبول ـ ًة أو مرفوضــة ،ولكـ ّـن المجتمعــات العربيــة ليســت غيــر عابئ ـ ٍة أو غيــر متأثّــر ٍة
بالمفاعيــل المتناميــة لألمميــة العابــرة للحــدود .العــدد الكبيــر مــن العــرب الذيــن يقيمــون فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة
يشـ ّكلون رابطـاً محسوسـاً بوضــوح مــع الطــرق الجديــدة فــي التفكيــر بالحكــم السياســي واالقتصــاد .بالنســبة لكثيـ ٍـر مــن
ّ
ـدر للتباعــد ،وأحيانـاً ،للتحـ ّـول نحــو الراديكاليــة .هــذه الظاهــرة الواضحــة
المهاجريــن ،اإلقامــة فــي الغــرب هــي أيضـاً مصـ ٌ
فــي الشــبكة
الموســعة مــن الخاليــا المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة فــي أوروبــا الغربيــة ،ال تُظ ِهــر إال القليــل مــن اإلشــارات
ّ
التــي توحــي بأنهــا قــد تبطــل وتــزول ،بالرغــم مــن سياســات الهجــرة واألمــن الداخلــي التــي أصبحــت أشـ ّـد .فــي الواقــع،
ّ
ـريع فــي أعــداد الشــباب العربــي الباحــث عــن عمــل،
إن العــدد المتراجــع للعامليــن البالغيــن فــي أوروبــا ،مقترنـاً بنمـ ٍّـو سـ ٍ
ّ
ّ
يكفــان اســتمرار الهجــرة مــن العالــم العربــي إلــى أوروبــا ،وبدرجـ ٍة أقــل ،الواليــات المتحــدة خــال العقــد القــادم ،برغــم
ّ
المحــاوالت لتقييــد الهجــرة.
المجموعــات العربيــة مــن المهاجريــن فــي الخــارج بــرزت بطـ ٍ
و�يجابي ـ ٍة علــى حـ ٍّـد ســواء ،بوصفهــا
ـرق ســلبي ٍة إ
تعهــده بالعنايــة خــال
وســائط رائــد ًة لنقــل التغييــر إلــى المنطقــة نفســها .هــذه المجموعــات ســتكون م َت ّ
غيــراً أساســياً يجــب ّ
ـاس مــع الغــرب
ـأن مســتقبل العالــم العربـ ّـي ،الســيما المناطــق التــي لهــا تمـ ٌّ
العقــد القــادم .قــد ال يكــون مــن المبالغــة القــول بـ ّ
عــن قــرب ،مثــل منطقــة المغــرب العربــي – ستشـ ّكلها األحــداث التــي تقــع فــي باريــس وفرانكفــورت وحتــى ديربــورن،
ّ
بنفــس قــدر مــا ستش ـ ّكلها األحــداث الواقعــة فــي المنطقــة نفســها .كلّمــا ازداد انغــراس الشــباب العربــي والتزامهــم
ّ
ضدهــم فــي مقـ ّـرات العمــل وعنــد بحثهــم عــن مســاكن ،ازداد مــع هــذه العوامــل
بالمجتمعــات الغربيــة ،وكلّمــا قـ ّـل التمييــز ّ
احتمــال أن يصبــح هــؤالء قــو ًة محاربـ ًة ضــد المجموعــات اإلرهابيــة ال داعمـ ًة لهــا.
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إن الحجــم الســكاني فــي العالــم العربــي مــا
أن معــدالت النمـ ّـو السـ
ـكاني والخصوبــة فــي حالــة تراجــع ،إال ّ
بالرغــم مــن ّ
ّ
ّ
ّ
زال ينمــو بشـ ٍ
إن األعــداد الســكانية المتزايــدة تنهــك المــوارد المائيــة ،والخدمــات
ـكل أســرع مــن أجــزاء العالــم األخــرىّ .
العامــة ،والبنيــة التحتيــة .مــع هــذا ،فمعــدالت الخصوبــة ليســت متجانســة :فهــي أعلــى بكثيـ ٍـر فــي بعــض الــدول العربيــة
سكاني أبطأ من شأنها تخفيف الضغط على الموارد المائية وعلى الحكومات ،ودفعها
نمو
دون غيرها .إن معدالت ٍّ
ٍّ
النمو السكاني السريع .مع الوقت ،ستتم ّكن
نحو توفير المزيد من الخدمات العامة ،السيما في البلدان ذات معدالت
ّ
ّ
ـكاني أبطــأ ،مــن نقــل التركيــز مــن الكميــة إلــى تحســين النوعيــة.
الحكومــات بوجــود معــدالت نمـ ٍّـو سـ ٍّ
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بوســع البرامــج األمريكيــة للمســاعدة أن تخفــف مــن هــذه الضغــوط عــن طريــق االســتمرار فــي دعــم مبــادرات
إن التمويــل
ـري علــى امتــداد المنطقــة ،الســيما فــي البلــدان ذات المعــدالت المرتفعــة مــن الخصوبــةّ .
األسـ ّ
التنظيــم َ
اإلضافــي الــذي قــد تقدمــه الواليــات المتحــدة لتدريــب ٍ
كادر محلـ ٍّـي علــى الخدمــة الميدانيــة ،ولجعــل وســائل منــع الحمــل
ّ
ٍ
قيم ـاً بالفعــل ،تقديــم دعــم أكبــر لتعليــم اإلنــاث بشـ ٍ
ـيكون
ـ
س
ـع،
ـ
س
أو
ـكل
ـ
ش
ب
متو ّفــر ًة
ـكل غيــر مباشــر ال يقـ ّـل قيم ـ ًة عــن
ّ
تتحمــل
األسـ ّ
ـري لــدى بعــض الفئــات الدينيــة المحافظــة فــي المنطقــة ،يجــب أن ّ
ذلــك .نظــراً لحساســية موضــوع التنظيــم َ
مشـ ّقة البنــاء علــى المبــادرات المحليــة ،وبقــدر اإلمــكان ،الحــرص علــى أن تبقــى المنظمــات المحليــة
الواليــات المتحــدة َ
هــي “الوجــه” الــذي يمثّــل هــذه البرامــج ،ووســيلة التواصــل الرئيســية مــع هــذه الفئــات.
السياسات المتبعة تجاه العرب المهاجرين المقيمين ،أو الذين يحاولون اإلقامة في الواليات المتحدة وأوروبا،
ٍ
ٍ
العالميــن
المضيفــة باتجــاه
ســوف تصبــح عامـ ً
َ
ا ذا أهميـة متزايــدة فــي التأثيــر علــى السياســات التــي تنتهجهــا الحكومــات ُ
ـدي ،ســيكون مــن الصعــب
العربــي واإلسـ
ـامي .السياســات فــي هــذه المجــاالت المســتقلة عــن بعضهــا فــي االعتبــار التقليـ ّ
ّ
ّ
المضــي بهــا فــي معـ ٍ
ـزل عــن بعضهــا البعــض ،بالرغــم مــن الحواجــز الفكريــة والبيروقراطيــة أمــام االندمــاج .فــي الحـ ّـد
ّ
أن المجموعــات العربيــة والمســلمة فــي الخــارج أصبحــت جــزءاً حرجـاً مــن
األدنــى ،ينبغــي أن يُ ِقـ ّـر صانعــو السياســات ّ
المعادلــة اإلقليميــة ،وأنهــا ســتو ّفر نافــذ ًة متصاعــدة األهميــة نحــو المســتقبل السياســي فــي المنطقــة نفســها .هــم يشـ ّكلون
ّ
إن الموقــع البــارز الــذي تحظــى بــه
ـاديّ .
قيمــة :مــن مكافحــة اإلرهــاب إلــى اإلصــاح السياسـ ّـي واالقتصـ ّ
نقطــة التحــا ٍم ّ
المجتمعــات اإلســامية والشــبكات السياســية فــي أوروبــا ،وعالقتهــا الوثيقــة بالتطــورات فــي شــمال أفريقيــا وغيرهــا،
أن هنــاك معقولي ـ ًة قوي ـ ًة للتنســيق عبــر األطلســي فــي هــذا الجانــب والعديــد مــن الجوانــب األخــرى التــي
يعنــي أيض ـاً ّ
ّ
تتعلــق باالســتراتيجية اإلقليميــة فــي مواجهــة العالــم العربــي.
ّ
ـول كبيـ ٌـر
إن تطبيــق إجــراءات منــح تأشــيرات الدخــول إلــى الواليــات المتحــدة قــد يكــون لهــا مفعـ ٌ
الصــددّ ،
فــي هــذا ّ
ـواء كانــت تأشــيرة ســياح ٍة أو دراسـ ٍة أو أعمــال .العــرب الذيــن درســوا وعاشــوا
علــى النفــوذ األمريكـ ّـي فــي المنطقــة ،سـ ً
ٍ
وعملــوا فــي الواليــات المتحــدة بأعــدا ٍد كبيــرة كانــوا مصــدراً مهمـاً للنفــوذ األمريكــي فــي المنطقــة .هــؤالء األفــراد يقومــون
ّ
بــدور الجســور الطبيعيــة بيــن الواليــات المتحــدة والعالــم العربــي ،وكثيـ ٌـر منهــم يصبحــون مــن صانعــي القــرار أو قــادة
ّ
ـاد فــي أعــداد الطــاب العــرب الذيــن يتلقــون دراســتهم فــي الواليــات المتحــدة
الــرأي فــي بلدانهــم األصليــةّ .
إن التراجــع الحـ ّ
تشدداً.
بعد عمليات  11أيلول
ٌّ
ناتج عن قوانين منح التأشيرات التي أصبحت أكثر ّ
ضار بالمصالح األمريكية ،وهو ٌ
مضر ٌة
تخل باالحترام،
إن إجراءات الحصول على التأشيرات ودخول الواليات المتحدة ،التي يُ َ
نظ ُر إليها على أنها ّ
ّ
ّ
أيض ـاً بالمصالــح األمريكيــة .يجــب أن تُ ِ
راجــع حكومــة الواليــات المتحــدة بعناي ـ ٍة اإلجــراءات الســارية حالي ـاً لضمــان
أمريــن :أن تكــون كافي ـ ًة لمنــع دخــول األفــراد الســاعين إلــى إلحــاق األذى بالواليــات المتحــدة ،وفــي نفــس الوقــت ،أن
َ
يتمكــن العــرب الراغبــون فــي المجــيء إلــى الواليــات المتحــدة للدراســة أو الزيــارة أو القيــام باألعمــال مــن القــدوم ،وأن
ٍ
ٍ
ٍ
فعالــة.
عاملــوا باحتــرا ٍم عندمــا يقومــون بذلــك ،وأن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى التأشــيرات فــي وقــت محـ َّـدد وبطريقـة ّ
يُ َ
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تضخــه المنطقــة
األغنيــاء بالطاقــة .خــال المســتقبل المنظــور ،سيســتمر العالــم فــي االعتمــاد علــى النفــط الــذي
ّ
العربيــة ،الســيما الخليــج الفارســي .ســتبقى هــذه المنطقــة مســؤول ًة عــن ثلــث اإلنتــاج العالمــي فــي عــام  .2020حتــى
ّ
ّ
لــو أصبحــت معــدالت النضــوب أعلــى ممــا تـ ّـم تو ّقعــه فــي الســابق ،ولــو تضاعفــت تكاليــف اإلنتــاج فــي الخليــج الفارســي
ّ
ٍ
دوالرات للبرميــل ،فســتبقى دول الخليــج المنتــج بأقــل كلف ـ ٍة فــي
مر َتيــن أو ثالث ـاً عــن مســتواها الحالــي البالــغ بضعــة
ّ
العالــم .هــي تســيطر علــى أكثــر مــن نصــف االحتياطــي العالمــي.
ّ
ّ
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ّ

بالرغــم مــن ثرواتهــم النفطيــة ،مــرت البلــدان “الغنيــة بالطاقــة” فــي المنطقــة بأوقـ ٍ
ـات عســير ٍة بعــد انقضــاء فتــرة
ّ
الرخــاء النفطــي التــي شــهدتها الســبعينات .فــي معظــم بلــدان الخليــج ،مــا زال متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج
ّ
ّ
المحلــي (ُ ،)GDPمح َت َســباً بالقيمــة الثابتــة للــدوالر ،أدنــى مــن ِق َيــم الــذروة التــي بلَ َغهــا ســابقاً .الســبب الرئيســي لــأداء
ّ
ٍ
ـرارات
ـردي فــي هــذه البلــدان األكبــر حجمـاً كان التراجــع فــي عامــل اإلنتــاج .هــذه التراجعــات عائــد ٌة لقـ
ـادي المتـ ّ
االقتصـ ّ
ســيئ ٍة فــي االســتثمار وسياســات االقتصــاد الجزئــي ،الســيما دعــم األســعار والعوائــق البيروقراطيــة التــي تحــول دون
ّ
ولــوج الشــركات الجديــدة إلــى األســواق.
ـادي لألغنيــاء بالطاقــة ،الســيما الــدول الخليجيــة األصغــر حجم ـاً ،ســيظل مرتبط ـاً ارتباط ـاً وثيق ـاً
الناتــج االقتصـ ّ
بإنتــاج النفــط وأســعاره .لكـ ّـن صــادرات النفــط والغــاز ســتكون ركيــز ًة أكثــر مــن كونهــا محـ ّـركاً للنمـ ّـو .ليــس مــن المتوقــع
أن تتجــاوز الزيــادات فــي إنتــاج النفــط معــدالت النمـ ّـو الســكاني  -حتــى نهايــة عــام  - 2020مــا عــدا فــي العــراق
ّ
ـإن مفتــاح زيــادة المداخيــل
وقطــر .بالرغــم مــن ّ
أن الطاقــة ســتظل تو ّفــر للحكومــات مصــدراً جاهــزاً مــن اإليــرادات ،فـ ّ
الفرديــة ســيكون زيــادة عامــل اإلنتــاج.
مــن أجــل زيــادة عامــل اإلنتــاج ،تحتــاج هــذه البلــدان إلــى تقييــد التشــوهات فــي األســعار ،عــن طريــق الحـ ّـد مــن
ـعري الم َقـ َّـدم للمنتجيــن ،وبقــدر اإلمكانيــة السياســية ،للمســتهلكين .يجــب تصغيــر العوائــق أمــام التجــارة
الدعــم السـ ّ
إن
التوســع والتكامــل المســتمر فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ســيكون
واالســتثمار األجنبـ ّـي ،خاصـ ًة فــي الجزائــر وليبيــاّ .
ّ
ّ
لــه تأثيـ ٌـر كبيـ ٌـر علــى زيــادة المنافســة وتحســين عامــل اإلنتــاج فــي هــذه البلــدان .لقــد ّأدت خصخصــة األصــول غيــر
المرتبطــة بقطــاع الطاقــة إلــى تطويــر الفعاليــة ،كمــا قــادت إلــى نمـ ٍو أســرع فــي إيــرادات وناتــج المشــاريع التــي كانــت
إن مقارب ـ ًة أكثــر جــرأ ًة لمســألة الخصخصــة مــن
تملكهــا الدولــة فــي البلــدان العربيــة التــي أقدمــت علــى هــذه الخطــوةّ .
شــأنها إنتــاج منافــع إضافي ـ ٍة مــن جهــة تســريع النمـ ّـو فــي عامــل اإلنتــاج.
مــا مــدى احتمــال أن تتبنّــى حكومــات البلــدان الغنيــة بالطاقــة سياسـ ٍ
ـات تشـ ّـجع علــى اســتخدا ٍم أكثــر فعاليـ ًة للمــوارد؟
بحســب تو ّقعنــا االسـ
ـإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ســتمضي ُق ُدم ـاً فــي الدفــع باتجــاه تحريــر الســوق،
ـتباقي ،فـ ّ
ّ
ّ
والتكامــل اإلقليمــي ،والخصخصــة .إذا بقيــت أســعار النفــط أكثــر ارتفاع ـاً بشـ ٍ
ـكل ملمـ ٍ
ـوس مــن مســتوياتها المتوســطة
ّ
فــي التســعينات ،يُف َتـ َـرض أن يســتمر مواطنــو البلــدان األصغــر حجمـاً فــي االســتفادة مــن مســتويات دخـ ٍـل أعلــى ونمـ ٍّـو
متواصــل .الجزائــر والعــراق وليبيــا ،وبدرجـ ٍة أقــل ،المملكــة العربيــة الســعودية ،تطــرح تحديـ ٍ
ـات أكثــر صعوبــة ،فهــي
أفقــر ،والحجــم السـ
ال فــي مواجهــة االضطــراب السياســي .مــن المتوقــع أن يكــون
ـكاني فيهــا كبيــر ،كمــا إنهــا أضعــف حــا ً
ّ
ّ
تطبيــق المزيــد مــن إجــراءات تحريــر الســوق فــي هــذه البلــدان أمــراً بطيئـاً.
ـاح مــع مســألة التوظيــف الحكومــي .علــى هــذه
ال يوجــد بيــن األغنيــاء بالطاقــة َمــن تم ّكــن مــن التعاطــي بنجـ ٍ
ّ
الحكومــات أن تبتكــر حوافــز لتشــجيع الداخليــن الجــدد إلــى القــوة العاملــة ،فــي الســعي للحصــول علــى وظائــف خــارج
الت متواضع ـ ٌة فــي التوقعــات بالنســبة لبعــض هــذه البلــدان ،عندمــا أصبــح إشــغال الوظائــف
الحكومــة .حصلــت تحـ ّـو ٌ
ال مــن الناحيــة االجتماعيــة ،ولكـ ّـن الحكومــة تبقــى
فــي المجــاالت الماليــة الخاصــة وحقــل صناعــة الخدمــات أكثــر قبــو ً
المفضــل .علــى ضــوء المصاعــب السياســية ،ال نتوقــع أن تقــوم هــذه الــدول بوقــف توظيــف المواطنيــن فــي
رب العمــل
ّ
ّ
تخمــة أو الشــركات التــي تســيطر عليهــا الدولــة.
الم َ
البيروقراطيــات الحكوميــة ُ
تطبــق علــى السياســات االقتصاديــة ،والتــي تتــراوح مــن توحيــد معــدالت
الفقــراء بالطاقــةّ .
إن التحســينات التــي ّ
التبــادل ،إلــى اختصــار التعرفــات وغيرهــا مــن العوائــق أمــام التجــارة ،إلــى الخصخصــة ،كلهــا ســاهمت فــي نمـ ٍّـو أســرع
ٍعمــا كان عليــه الحــال فــي الثمانينــات ،باســتثناء أحــد البلــدان “الفقيــرة بالطاقــة”.
العقديــن
خــال َ
َ
األخيريــن فــي كل مــكان ّ
فــي معظــم األحيــان ،ســاعدت أســعار النفــط المرتفعــة البلــدان الفقيــرة بالطاقــة ،إذ ارتفــع الطلــب علــى العمالــة األجنبيــة
ـدي ،وفــي حالــة مصــر وســوريا ،إلــى رفــع قيمــة صادراتهمــا
فــي الخليــج ،ممــا أدى إلــى زيــادة كميــات التحويــل النقـ ّ
المتواضعــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي.
ّ
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علــى غــرار معظــم األغنيــاء بالطاقــة ،يعانــي الفقــراء بهــا مــن الركــود العالمــي ،ولكــن اقتصاداتهــم يُ َت َو َّقــع لهــا أن
ّ
تســتمر بالنمـ ّـو علــى األغلــب .الصــادرات والتحويــات النقديــة والمداخيــل التــي تنتجهــا الســياحة آخــذ ٌة بالهبــوط ،ولكـ ّـن
األســعار المتدنّيــة للســلع ،الســيما أســعار الغــذاء والمنتجــات النفطيــة ،خففــت الضغــط عــن الفقــراء .بقليـ ٍـل مــن الحـ ّـظ ،قــد
تشــهد هــذه البلــدان قريبـاً عــود ًة إلــى معــدالت النمـ ّـو التــي كانــت موجــود ًة فــي الماضــي القريــب .إذا انتعــش النمـ ّـو فعــاود
ـض منــذ زمـ ٍـن طويــل ،ســينعم الفقــراء بالطاقــة بزيـ ٍ
االرتفــاع إلــى المعــدالت التــي لــم َتنقـ ِ
ـادات ملحوظ ـ ٍة فــي المداخيــل
َ
الفرديــة تســتمر خــال عــام  ،2020مــع ارتفــاع متوســط نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بنســبة  3.0فــي
ّ
ّ
المئــة ســنوياً فــي حالــة مصــر ،و 4.5فــي المئــة فــي حالــة األردن ،حيــث يترافــق النمـ ّـو المتماســك فــي إجمالــي الناتــج
ّ
المحلــي مــع معـ ٍ
ـدالت أبطــأ فــي النمـ ّـو الســكاني.
ّ
ّ
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ـركات هام ـ ٍة نحــو تحريــر أ
ُ
ـث علــى هــذا التطـ ّـور .أُ ِ
التــي أُ ِ
نجـ َـز بعــض التقــدم فــي تحريــر
بر َمــت مــع االتحــاد األوروبـ ّـي والواليــات المتحــدة فــي الحـ ّ
تســعير المنتجــات النفطيــة المكــررة والغــذاء ،وتســديد ُوجهــة الدعــم للغــذاء وغيــره مــن المنتجــات بشـ ٍ
ـكل أفضــل .لقــد
ـاري
تمــت خصخصــة عــد ٍد مــن الشــركات التــي كانــت تملكهــا الدولــة .كمــا حــاول الفقــراء بالطاقــة جعــل المنــاخ التجـ ّ
ّ
لديهــم مضياف ـاً أكثــر لــرواد األعمــال الخاصــة.
فــي ســبيل تحقيــق تقـ ّـد ٍم أبعــد فــي مجــال التقليــل مــن العوائــق التــي تحــول دون دخــول األعمــال التجاريــة الجديــدة
ورعايــة عمليــة خلــق وظائــف فــي القطــاع الخــاص ،علــى الحكومــات أن تُجـ ِـر َي تحســيناً ملحوظ ـاً علــى فعاليتهــا
إن تحســين الفعاليــة البيروقراطيــة ال يترتّــب عليــه فحســب جعــل
البيروقراطيــة وأنظمــة الرعايــة االجتماعيــة لديهــاّ .
و�نمــا يشــتمل أيضـاً علــى خفــض عديــد الموظفيــن و َقــرن المكافــآت بــاألداء .بســبب المعارضــة
اإلجــراءات أكثــر انســياباً ،إ
ـإن تطبيــق هــذه التغييــرات ســيكون صعب ـاً .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بالرغــم مــن بعــض
البيروقراطيــة المســتح ِكمة ،فـ ّ
اإلصالحــات ،تحافــظ هــذه الحكومــات علــى أنظم ـ ٍة مكلف ـ ٍة مــن اإلعانــات ،ذات أدا ٍء ُمخ َتـ ٍّـل فــي أغلــب األحيــان .مــن
المتوقــع أن يكــون إجــراء المزيــد مــن التغييــرات فــي هــذه األنظمــة صعب ـاً مــن الناحيــة السياســية.
فــي ظــل ظـ ٍ
ـإن بــوادر النمـ ّـو فــي التوظيــف واألجــور
ـروف تشــهد عــود ًة إلــى معــدالت نمـ ّـو الماضــي القريــب ،فـ ّ
إيجابيــة .هبطــت معــدالت البطالــة بشـ ٍ
ـكل حـ ٍّ
ـاد فــي الجزائــر والمغــرب وبلـ ٍ
ـدان عربي ـ ٍة قليل ـ ٍة أخــرى خــال الســنوات
األخيــرةّ .أدت خصخصــة المشــاريع التــي تملكهــا الدولــة إلــى زيــادة إنتاجيــة العمالــة ،كمــا ّأدت إلــى أمـ ٍـر آخــر غيــر
متوقـ ٍـع هــو زيــادة التوظيــف ،عــن طريــق خفــض تكاليــف الخدمــات التجاريــة وجعــل ســوق العمــل أكثــر مرونــة .لكـ ّـن
الحكومــات فــي المنطقــة مــا زالــت تفــرض قيــوداً علــى طــرد الموظفيــن واســتخدامهم ،وعلــى الحـ ّـد األدنــى لألجــور،
إن
وقــد أوهــن هــذا األمــر مــن عمليــة التوظيــف فــي األعمــال التجاريــة ،ومــن االســتثمار الــذي يقــوم بــه رواد األعمــالّ .
ٍ
التقبــل االجتماعــي لمشــاركة النســاء فــي القــوة
اتّخــاذ إجـ
ـراءات إضافيـ ٍة لتطويــر مرونــة ســوق العمــل ،إ
و�حــداث نقلـ ٍة فــي ّ
ّ
العاملــة ،مــن المرجــح أن يزيــد نســبة التوظيــف ويسـ ّـرع فــي النمـ ّـو .فــي كل مـ ٍ
ـكان مــا عــدا اليمــن ،يُف َتـ َـرض أن تكــون
معــدالت النمـ ّـو ســريع ًة بشـ ٍ
ـكل يتيــح ارتفــاع األجــور الفعليــة مــع ارتفــاع التوظيــف.
ـادي .بالنســبة ألكثــر الفقــراء بالطاقــة ،يبقــى
لــن يكــون اإلصــاح المؤسسـ
المحـ ِّـدد للنمـ ّـو االقتصـ ّ
ـاتي العامــل الوحيــد ُ
ّ
ا محـ ِّـدداً رئيســياً فــي عمليــة النمـ ّـو .كمــا ظهــر مــن األحــداث األخيــرة فــي المنطقــة،
األمــن  -الداخلـ ّـي والخارجـ ّـي  -عامـ ً
ـواء كان الصــراع محليـاً أو قادمـاً مــن ٍ
تتكبــد
دول مجــاورةّ .
تــؤدي الصراعــات إلــى معانــاة البلــدان فــي اقتصاداتهــا ،سـ ً
البلــدان خســائر اقتصاديــة جســيمة بســبب االضطــراب والصــراع ،الســيما جـ ّـراء تضــاؤل إيــرادات الســياحة .إذا بقــي
َ
األمــن مشــكل ًة كبــرى ،فــإن النمــو االقتصــادي ســوف يعانــي .علــى ســبيل المثــال ،عانــت ٌّ
كل مــن مصــر وتونــس مــن
ّ
ّ
ّ
تضــاؤل إيــرادات الســياحة بســبب االضطــراب الحاصــل فيهمــا.
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ّ

التداعيات التي قد تحملها االتجاهات االقتصادية للسياسات األمريكية

األغنيــاء بالطاقــة .إذا اســتث َنينا العــراق ،ال تملــك الحكومــة األمريكيــة مــا يمكــن اعتبــاره نفــوذاً اقتصادي ـاً فــي
أن هــذه البلــدان ال تتل ّقــى مســاعد ًة اقتصادي ـ ًة مهم ـ ًة مــن الواليــات المتحــدة،
دول العالــم العربـ ّـي الغنيــة بالطاقــة .بمــا ّ
تحتــاج الحكومــة األمريكيــة لتشــجيع هــذه البلــدان علــى تقليــل العوائــق أمــام التجــارة وتشــغيل األعمــال التجاريــة المحليــة
ـكل غيــر مباشــر ،عبــر مؤسسـ ٍ
واألجنبيــة عــن طريــق اإلقنــاع ،أو بشـ ٍ
ـات أخــرى .ينبغــي أن تعمــل الواليــات المتحــدة مــن
خــال مجموعــة العشــرين ( )G-20لتشــجيع المملكــة العربيــة الســعودية علــى فتــح اقتصادهــا بشـ ٍ
ـكل أوســع ،والســعي
إلدامــة االندمــاج عــن طريــق مجلــس التعــاون الخليجــي.
ّ
وج َهــت صدمـ ًة إلــى عالقــات الواليــات المتحــدة مــع األغنيــاء بالطاقــة ،خاصـ ًة المملكــة
ّ
إن ناتــج وأســعار النفــط ّ
العربيــة الســعودية .باســتثناء النقاشــات التــي تجــري مــع حكومــات البلــدان الرئيســية المصـ ّـدرة للنفــط بشــأن ٍ
دور أوســع
أن الحكومــة األمريكيــة يجــب أن
للشــركات األجنبيــة ،ومنهــا األمريكيــة ،فــي صناعــة الطاقــة لــدى هــذه البلــدان ،نظـ ّـن ّ
أن مناقشــة مســائل الناتــج
تُحيــل النقاشــات حــول الناتــج النفطـ ّـي واألســواق ،إلــى المســتويات األدنــى .وجهــة نظرنــا هــي ّ
النفطــي واألســواق علــى مســتوى عـ ٍ
إن
ـال يشـ ّـوش الرســائل األمريكيــة األخــرى المتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة .كمــا ّ
ّ
هــذه النقاشــات قــد تعطــي الحكومــات الغنيــة بالطاقــة مفهومـاً مبالغـاً فيــه عــن أهميــة النفــط األرخــص ثمنـاً بالنســبة لســامة
إن التركيــز علــى منــع حصــول زيـ ٍ
ـادات فــي أســعار النفــط يســير
وصحــة االقتصــاد األمريكـ ّـي علــى المــدى الطويــلّ .
بعكــس تحقيــق هـ ٍ
ـري ،والتــزام الحكومــة األمريكيــة
ـدف رئيسـ ٍّـي آخــر ،هــو تقليــل اســتهالك الواليــات المتحــدة للوقــود الحفـ ّ
بتخفيــض انبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون وغيــره مــن غــازات الدفيئــة.
الفقــراء بالطاقــة .تملــك الواليــات المتحــدة نفــوذاً اقتصاديـاً لــدى الفقــراء بالطاقــة ،أكبــر نوعـاً مــا مــن نفوذهــا لــدى
إن المــوارد التــي تملكهــا
األغنيــاء بالطاقــة .المســاعدة األجنبيــة األمريكيــة لمصــر واألردن والمغــرب كبيــر ٌة بالفعــلّ .
هــذه البلــدان والتــي تســتطيع اللجــوء إليهــا أقــل ممــا لــدى األغنيــاء بالطاقــة ،وهــي تعتمــد بشـ ّـد ٍة علــى االقتــراض مــن البنــك
الدولــي ،وضمنيـاً ،مــن صنــدوق النقــد الدولــي.
ّ
ّ
ٍ
يجــب أن تســتمر الحكومــة األمريكيــة بالضغــط فــي وقــت واحــد ،بشـ ٍ
ـكل ثنائـ ٍّـي ،ومــن خــال دورهــا كعضـ ٍو فــي
مجلــس إدارة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ،باتجــاه تب ّنــي سياسـ ٍ
ـات أثبتــت نجاحهــا فــي الشــرق األوســط وغيــره
ّ
ّ
مــن مناطــق العالــم النامــي :تقليــل العوائــق أمــام تجــارة البضائــع والخدمــات ،بمــا فيهــا األســواق الماليــة؛ وخلــق ظـ ٍ
ـروف
أكثــر
مالئم ـ ًة لالســتثمار األجنبــي المباشــر؛ وزيــادة شــفافية الحكومــات المحليــة مــن أجــل تقليــص الفســاد .يجــب أن
َ
ّ
تعمــل الواليــات المتحــدة عــن قـ ٍ
ـرب مــع هــذه المؤسســات الماليــة الدوليــة لتشــجيع هــذه البلــدان علــى تســديد ُوجهــة الدعــم
بصــور ٍة أفضــل ،وخفــض التكاليــف والحواجــز التــي يواجههــا القطــاع الخــاص .بحــوزة الواليــات المتحــدة أيضـاً بعــض
ـؤد فقــط إلــى تنميــة
أدوات السياســات الثنائيــةّ .
إن اتفاقيــات التجــارة الحـ ّـرة مــع األردن وغيــره مــن البلــدان العربيــة لــم تـ ّ
مكاســب التجــارة ،ولكنهــا ســاعدت أيضـاً فــي تقليــل العوائــق أمــام الدخــول ،وتحســين المنــاخ المحلــي لألعمــال التجاريــة.
ّ
ينبغــي أن تقــوم الواليــات المتحــدة بالتفــاوض حــول المزيــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحـ ّـرة وتوقيعهــا مــع البلــدان الصديقــة
فــي المنطقــة.
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