
تُســارع بعــض الحكومــات مبنطقــة الــرق األوســط 

مــع  بالتعــاون  االقتصــادي  اإلصــاح  برامــج  تنفيــذ  إىل 

مؤسســات التمويــل الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدويل، 

بهــدف مواجهــة األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي تُعــاين 

النفــط، وتصاعــد  منهــا حاليًّــا يف ضــوء تراجــع أســعار 

ــتمرار  ــب اس ــة، إىل جان ــلحة باملنطق ــات املس ــدة الرصاع ح

األزمــات الهيكليــة العميقــة املرتاكمــة منــذ ســنوات، والتــي 

تســببت يف مشــكات اقتصاديــة مرتاكمــة، عــى غــرار زيــادة 

عجــز املوازنــة، واضطــراب أســواق الــرصف، وتباطــؤ النمــو 

ــادي. االقتص

ــض  ــري بع ــابقة، تُج ــكات الس ــاوز املش ــل تج ــن أج وم

تســتهدف  اإلصاحــات  مــن  حزمــة  املنطقــة  حكومــات 

ــر  ــمل تحري ــاس، وتش ــادي باألس ــتقرار االقتص ــق االس تحقي

ســعر الــرصف، ورفــع الرضائــب، وتجميــد التوظيــف العــام، 

بجانــب إعــادة هيكلــة منظومــة الدعــم. وهــذه الخطــوات 

مــن دون شــك ســتؤدي إىل اســتقرار نســبي لألوضــاع املاليــة 

والنقديــة يف األجــل القصــر، ومــن ثــم إنعــاش االقتصــاد يف 

املرحلــة املقبلــة، بيــد أنهــا، مــن جهــة أخــرى، ســرتفع مــن 

التكلفــة السياســية واالجتامعيــة لهــذه التدابــر اإلصاحيــة. 

ــط  ــل يرتب ــط والطوي ــدى املتوس ــى امل ــا ع ــام أن نجاحه ك

ــي  ــة وتبن ــة الرضيبي ــل إصــاح املنظوم مبتغــرات أخــرى مث

ــادي. ــع االقتص ــة التنوي سياس

مشكالت عديدة:
ــرق األوســط يف آخــر  ــات ال ــدت متاعــب اقتصادي تزاي
عامــن مــع اســتمرار تراجــع أســعار النفــط، واتســاع نطــاق 
ــات  ــرض تداعي ــا ف ــو م ــم، وه ــلحة باإلقلي ــات املس الرصاع

ــل يف: ــدة تتمث عدي

١- تباطــؤ النمــو االقتصــادي: تُشــر توقعــات املؤسســات 
الدوليــة إىل اســتمرار تباطــؤ النمــو االقتصــادي مبنطقــة 
رة  الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا، ال ســيام الــدول املُصــدِّ
للنفــط. ويف هــذا الصــدد، تشــر توقعــات البنــك الــدويل إىل 
ــط  ــرق األوس ــي يف ال ــاميل الحقيق ــي اإلج ــج املح أن النات
ــام 2013  ــذ ع ــتوياته من ــض إىل أدىن مس ــام 2016 انخف لع
ليصــل إىل %2.3، أي أقــل مــن معــدل العــام املــايض بنصــف 

نقطــة مئويــة. 

ويرجــع ضعــف أداء النمــو يف املنطقــة إىل اســتمرار 
ــل قطــاع  ــم، مث ــدول اإلقلي انكــامش القطاعــات الرئيســية ب
النفــط، والســياحة، والزراعــة أيًضــا، يف ضــوء تراجــع أســعار 
النفــط، إىل جانــب اســتمرار الرصاعــات املســلحة يف ســوريا 

ــا واليمــن. والعــراق وليبي

٢- عجــز املوازنــة العامــة: مــع انكــامش إيــرادات كل من 
ــل  ــة يف مقاب ــط باملنطق ــتوردة للنف ــدرة واملس ــدول املص ال
تزايــد األعبــاء املاليــة، فمــن املتوقــع أن يرتفــع إجــاميل 
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عجــز املوازنــة يف املنطقــة إىل %9.3 مــن الناتــج املحــي 
اإلجــاميل عــام 2016، بزيــادة نصــف نقطــة مئويــة عــام كان 

ــدويل. ــه العــام املــايض، بحســب البنــك ال علي

ــدة  ــل عدي ــببت عوام ــاري: تس ــاب الج ــز الحس ٣- عج
العمــات  توفــر  وعــدم  النفــط،  أســعار  تراجــع  مثــل 
ــة  ــدرات التصديري ــع الق ــة، يف تراج ــص الطاق ــة، ونق الصعب
لــدول املنطقــة بشــكل ملحــوظ، يف مقابــل زيــادة مســتمرة 
ــاب  ــد الحس ــول رصي ــد تح ــايل، فق ــواردات. وبالت ــة ال لقيم
ــاميل  ــن إج ــبته %4.4 م ــض نس ــن فائ ــاميل م ــاري اإلج الج
ــن  ــبته %4.5 م ــز نس ــام 2014 إىل عج ــي يف ع ــج املح النات
إجــاميل الناتــج املحــي يف عــام 2015، ومــن املتوقــع أن 

يتزايــد العجــز إىل %6.2 بنهايــة عــام 2016.

حزمة اإلصالحات:
بعــض  تســارع  الســابق،  املــأزق  تجــاوز  أجــل  مــن 
ــات  ــن اإلصاح ــدد م ــراء ع ــة إىل إج ــات يف املنطق الحكوم

التاليــة: الخطــوات  تشــمل  والتــي  االقتصاديــة، 

١- تحريــر ســعر الــرف: بــدأ عــدد مــن دول اإلقليــم –
مثــل مــرص والســودان- يف التحــول مــن نظــام تثبيــت ســعر 
ــح  ــة لتصحي ــرن، يف محاول ــرصف إىل نظــام ســعر رصف م ال
أوضــاع ســوق الــرصف التــي تدهــورت يف الشــهور املاضيــة 
ــا  ــمية، ومب ــواق الرس ــة باألس ــات الصعب ــح العم ــبب ش بس
ــابقة.  ــدول الس ــعة بال ــوداء واس ــواق س ــوء أس أدى إىل نش
تحــاول  الســابقة،  االنتقــال  محفــزات  عــى  وعــاوة 
ــعر  ــت س ــام تثبي ــوب نظ ــاىف عي ــة أن تت ــات املنطق حكوم
ــات  ــتنزافًا الحتياطي ــة واس ــر كلف ــد أك ــي تُع ــرصف، والت ال

ــي. ــد األجنب النق

ويف هــذا الســياق، اتخــذت مــرص خطــوة مهمــة يف شــهر 
ــات  ــل العم ــرصف مقاب ــعر ال ــر س ــاري بتحري ــر الج نوفم

الصعبــة ليتــداول الــدوالر بالبنــوك فــوق مســتوى 13 جنيًهــا 

ــه،  ــهر نفس ــابًقا. ويف الش ــات س ــل 8.88 جنيه ــا مقاب مرصيًّ

ــع  ــي برف ــي تق ــز الت ــة الحاف ــودان سياس ــك الس ــق بن طب

ســعر الــدوالر بالبنــوك التجاريــة والرصافــات بنســبة 131% 

ــا ســودانيًّا،  ــوك إىل 15.8 جنيًه ــدوالر يف البن ــز ســعر ال ليقف

مقارنــًة بـــ6.5 جنيهــات لســعر البيــع الرســمي ســابًقا.

فيــام أعلنــت املغــرب عــن خططهــا لتحريــر ســعر رصف 

ــريب  ــزي املغ ــك املرك ــظ البن ــار محاف ــة، وأش ــة املحلي العمل

ــا  ــال تدريجيًّ ــة بصــدد االنتق ــو 2016 إىل أن الحكوم يف يولي

نحــو تحريــر ســعر رصف الدرهــم مقابــل الــدوالر، مــن أجل 

التكيــف مــع الصدمــات الخارجيــة دون خســائر كبــرة.

ــر  ــر التداب ــن أك ــن ضم ــم: م ــة الدع ــادة هيكل ٢- إع

انتشــاًرا التــي تُنفذهــا حكومــات املنطقــة اآلن يف إطــار 

برامــج اإلصــاح االقتصــادي، إعــادة هيكلــة دعــم املشــتقات 

ــاء، حيــث تســتحوذ عــى نســبة  النفطيــة وخدمــات الكهرب

كبــرة مــن النفقــات الحكوميــة لــدول املنطقــة. وكــام يقــدر 

ــت  ــا بلغ ــن مًع ــة البندي ــإن قيم ــدويل ف ــد ال ــدوق النق صن

بنهايــة عــام 2015 نحــو قرابــة 154.02 مليــار دوالر، أو مــا 

ــدول املنطقــة. ــج املحــي ل ــة %3 مــن النات ــوازي قراب ي

ويف عــام 2012، بــدأت األردن أوىل خطواتهــا نحــو إعــادة 

ــررت  ــام ق ــة حين ــتقات النفطي ــعار املش ــم أس ــة دع هيكل

الحكومــة األردنيــة رفــع األســعار وقتهــا بنســب تــرتاوح بــن 

16 و%32، حيــث ارتفــع ســعر البنزيــن 90 مــن 700 فلــس 

ــاز  ــوالر والج ــعر الس ــع س ــس، وارتفع ــح 800 فل ــرت ليصب لل

مــن 515 فلًســا للــرت إىل 685 فلًســا.

جــدول )1(: الرتتيبــات االئتامنيــة بــن بعــض دول املنطقــة 

وصنــدوق النقــد الــدويل

املصــدر: صندوق النقد الدويل.
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ــس واألردن  ــن تون ــت كل م ــة، قام ــوات مامثل ويف خط
فــرتات  يف  املشــتقات  أســعار  برفــع  والســودان  ومــرص 
ــت  ــي، رفع ــم الحكوم ــض الدع ــل تخفي ــن أج ــة. وم مختلف
ــن إىل  ــرت البنزي ــعر ل ــام 2014 س ــية يف ع ــة التونس الحكوم
ــار. ويف العــام نفســه، قامــت  ــار مــن 1.570 دين 1.670 دين
ــي  ــاز الطبيع ــة والغ ــتقات النفطي ــعار املش ــع أس ــرص برف م
تقــوم  أن  قبــل   122% إىل   11% بــن  تــرتاوح  بنســب 
بزيادتهــا أيًضــا يف نوفمــر الجــاري بنســب تــرتاوح بــن 30% 
إىل %47. فيــام رفعــت الســودان مؤخــرًا الدعــم أيًضــا عــن 
ــن إىل 6.17  ــرت البنزي ــع ســعر ل ــة، لرتف ــات واألدوي املحروق
ــزل  ــرت الدي ــغ ســعر ل ــام بل جنيهــات مــن 4.6 جنيهــات، بين

ــات.  ــابق 3.11 جنيه ــعر الس ــل الس ــات مقاب 4.11 جنيه

ويف إطــار متويــل بقيمــة 723 مليــون دوالر حصلــت 
عليــه األردن مــن صنــدوق النقــد الدويل يف أغســطس 2016، 
ــة  ــل املنظومــة الرضيبي ــر لتعدي ــرر أن تُتخــذ تداب مــن املق
ــرض  ــع ف ــم، م ــع الدع ــة، ورف ــرادات الحكومي ــادة اإلي لزي
ــات،  ــلع والخدم ــض الس ــى بع ــة ع ــب إضافي ــوم ورضائ رس
وذلــك مــن أجــل خفــض الديــن العــام مــن مســتوى 88.2% 

ــام 2021.  ــول ع ــا إىل %77 بحل حاليًّ

٣- زيــادة الرضائــب وتجميــد الوظائــف: اتخــذت بعــض 
حكومــات املنطقــة تدابــر تقشــفية أخــرى مثــل الحكومــة 
الجزائريــة التــي أعلنــت يف مــروع موازنــة عــام 2017 
ــة عــى القيمــة املضافــة مــن 17%  ــادة الرضيب تطلعهــا لزي
ــود  ــارات والوق ــى العق ــوم ع ــع الرس ــك رف إىل %19، وكذل
والتبــغ، إضافة إىل اســتحداث رســم عــى األجهــزة الكهربائية 
كثيفــة االســتهاك للطاقــة. بينــام ســعت الحكومــة التونســية 
إلرجــاء الزيــادة يف األجــور والرواتــب إىل ســنة 2019 مثلــام 
ــاق  ــض اإلنف ــط لخف ــي تخط ــر الت ــع يف الجزائ ــه الوض علي

ــد التوظيــف العــام.  االســتثامري وتجمي

تداعيات مباشرة:
الــرق  تتأثــر اقتصاديــات منطقــة  مــن املتوقــع أن 
ــايل: ــو الت ــى النح ــادي ع ــاح االقتص ــج اإلص ــط برام األوس

املتعلقــة  التطــورات  ١- ضغــوط تضخميــة: ســتؤدي 
ــة  ــاء الرضيبي ــادة األعب ــب زي ــرصف بجان ــر أســعار ال بتحري
إىل ارتفــاع الضغــوط التضخميــة بوتــرة رسيعــة بــدول 
املنطقــة. ومثــاال عــى ذلــك، مــن املتوقــع أن يرتفــع معــدل 

ــل  ــام 2016 مقاب ــدود %5.9 يف ع ــر إىل ح ــم بالجزائ التضخ
%4.8 يف عــام 2015. كــام أنــه مــن املتوقــع أن يشــهد 
ــرة مــن نحــو %10.2 عــام 2016  التضخــم مبــرص قفــزة كب

إىل %17 بنهايــة عــام 2017.

ــؤدي  ــع أن ت ــن املتوق ــادي: م ــو االقتص ــؤ النم ٢- تباط
برامــج التقشــف التــي تتبناهــا أغلــب دول املنطقــة بالتزامن 
مــع تراجــع اإلنفــاق االســتثامري وتجميــد الوظائــف العامــة 
ــؤ  ــتمرار تباط ــاص، إىل اس ــتهاك الخ ــؤ االس ــم تباط ــن ث وم
النمــو االقتصــادي يف غضــون العامــن املقبلــن، حيــث مــن 
ا محــدوًدا  املرجــح أن تســجل اقتصاديــات املنطقــة منــوًّ
ــوايل.  ــي 2017 و2018 عــى الت بنحــو %3.1 و%3.5 يف عام

ــاع  ــط أوض ــر ضب ــامد تداب ــع اعت ــز: م ــواء العج ٣- احت
ــات  ــع أن ينخفــض عجــز املوازن ــن املتوق ــة، م ــة العام املالي
العامــن  مــدار  عــى  تدريجيًّــا  املنطقــة  لــدول  العامــة 
ــة عــام 2016  املقبلــن؛ حيــث مــن املرجــح أن يهبــط بنهاي
ــي 2017  ــن %9.3 إىل %6.2 و%4 يف عام ــة م يف كل املنطق
و2018. ومــع ذلــك، ســتظل مســتويات العجــز مرتفعــة 
ــي  ــن باق ــام ســيدفعها ضم ــر م ــل الجزائ ــدول مث ببعــض ال
دول املنطقــة لزيــادة االقــرتاض الداخــي أو الخارجــي، وهــو 
مــا ســيعزز مــن إقبالهــا عــى طــرح الســندات املحليــة 

ــز. ــذا العج ــد ه ــدوالر لس ــة بال املقوم

خطوة نحو األمام:
إن كل مــا ســبق يُنــذر بتكاليــف اجتامعيــة قــد تتحملهــا 
تطبيــق  الدخــل جــراء  املتوســطة ومنخفضــة  الطبقــات 
برامــج اإلصــاح االقتصــادي بــدول املنطقــة. فمــن املتوقــع 
ــول  ــآكل الدخ ــابقة إىل ت ــفية الس ــر التقش ــؤدي التداب أن ت
الحقيقيــة لألفــراد، وزيــادة معــدالت الفقــر، وأيًضــا ارتفــاع 
معــدالت البطالــة، وهــو مــا يتطلــب مــن بعــض حكومــات 
املنطقــة إعــادة صياغــة برامــج الحاميــة االجتامعيــة بشــكل 
ــار  ــواء اآلث ــل احت ــن أج ــة م ــاءة اقتصادي ــة وكف ــر عدال أك

ــج اإلصــاح.  الســلبية لرام

وبرغــم االنعكاســات الســلبية لرامــج اإلصــاح، إال أنهــا 
ــة  ــات املنطق ــتقرار اقتصادي ــتمهد الس ــك- س ــن دون ش -م
عــى املســتوى الــكي، ال ســيام يف األجــل املتوســط والطويل، 
طاملــا اتجهــت الحكومــات، بالتــوازي مــع التدابــر الســابقة، 
إىل اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بالتنويــع االقتصــادي، وتعزيــز 

هل ُتمثل برامج التقشف مخرًجا لألزمات االقتصادية بالدول العربية؟
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املنظومــة الرضيبيــة، وتكريــس املســاءلة والشــفافية، وهــي 
إجــراءات ال غنــى عنهــا لنجــاح برامــج اإلصــاح االقتصــادي 
وتحقيــق النمــو املســتدام باملنطقــة، والــذي يبــدو صعــب 

املنــال يف ظــل التطــورات اإلقليميــة والعامليــة املختلفــة. 

ــر التقشــفية مــا هــي  ــا، ميكــن القــول إن التداب وختاًم
إال حلقــة ضمــن سلســلة مــن التدابــر األخــرى التــي 
ينبغــي عــى بعــض حكومــات املنطقــة أن تتخذهــا يف 
الفــرة الحاليــة مــن أجــل دعــم االســتقرار االقتصــادي 
ــدو ســانحة اآلن  ــا، خاصــة أن الفرصــة تب ــي مًع واالجتامع

للتغيــر.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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