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سوریاسوریا

!عود حمید..الرباط
فى ، فقد ظل فى سنوات انقطاعها فى العقل و غابت الرباط عن قارئها العربى، لكن قارئها لم یغب عنها

.، وظلت هى تلتمس األسباب والوسائل للوصول الیه والتفاعل معه والعودة الیه القلب وفى الخاطر

فى هذا النهر " . كدر وطین"میاه كثیرة بعضها صاف رقراق وأكثرها النهر فى فى سنوات االنقطاع جرت 
نتابع ونرصد أن-فى سنوات االنقطاع-كتفینا او ، یة غیر آمنه والرؤیة غائمة قاتمةكانت السباحة عص

ق ٕ فل الذى ، بلغ فى تراجعه الدرك األستصادا عربیا ینازع من أجل البقاءونحلل بیئة عربیة مضطربة ومتوتره وا
نفقط عن النمو و عنده الیتوقف ٕ بعض أقطار الربیع فى ف. صوله ومدخراته أما یقتات على اللحم الحى ویأكل ا

خر صار النمو العربى التى ضربتها احتجاجات شعبیة واسعة هبط معدل النمو الى الصفر وفى بعضها اآل
، وتدخالت ، ومشاریع تفتیت طائفیةدىتصاكان الواقع العربى یصرخ من مواجع عدیدة ، تدهور اق. سالبا 

فى هذه البیئة العربیة .خارجیة ، وتهدیدات للدولة الوطنیة وحركات ارهابیة تجاهد من أجل مشروعات وهمیة 
ن تعاود أطویال قبل "الرباط"وفى هذه البیئة سكتت. بلغ من أى كالم أحیانا أالتعیسة قد یكون الصمت 

.نهایة النفق المظلم كالشهب فى لمعأمل تالتغرید مع بزوغ بشارات

، وأن تعاود لقارىء العربى  قررت أن تظل كذلكفكریة ومهنیة بین الجمعیة وا" رابطة"التى كانت والرباط
، وتحیطه بما یجرى ر ، تخاطبه بكل ما لدیها من جدیدمؤقتا مرة كل ثالثة  أشه، الصدور وتطل على قارئها 

ذاكرته وتثرى شعن، فتغاربه من تطورات االقتصاد العربى، تتلقى منه ویتلقى منهافى مشارق الوطن العربى وم
ولذلك قررت الجمعیة أن .، تتلمس أخباره ویتلمس أخبارها وأخبار جمعیته وما یعطیه لهامعارفه بما تعطیه له

.لعرب وأن تكون هیئة تحریرها هى كل القراء ا" الرباط" یكون القارىء العربى شریكا فى تحریر

، ا قیود على ما تكتبون أو تقترحونتكم ولیس لدینانحن فى انتظار مساهماتكم وتعلیقاتكم واخباركم وكتاب
حوث وكما تفتح الجمعیة العربیة للب. و تعوق انسیاب الضیاء أولیس لدینا سقوف تحجب وراءها الرؤیة 

وریة ومؤتمرها السنوى وورش نشراتها غیر الد، ، المجلة العلمیة، المؤتمر السنوىاالقتصادیة نوافذها ومنابرها
برها معنا ونتواصل قتصادیین العرب من كل فج عربى عمیق، یتواصلون علال"رباطها"، فأنها تفتح أیضا عملها
.مائة زهرة تنمو ومائة فكرة تتبارىتدع ففى الرباط سوف . ، فكرا ورأیا ووجدانا معهم

الى قارئها" الرباط"لقد عادت 
رئها الیهاوعاد قا

!والعود أحمد
األمین العام 

محمد إبراهیم منصور.د.أ

....اإلفتتاحية
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جمهورية مصر العربية  –البارون  

الندوة العلمية
للجمعية العربية للبحوث االقتصادية  

.......اقتصـــــــــــــــــــــــاد اليوم التالى  
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سوریاسوریا

جمهوریة مصر –القاهرة –عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ندوة علمیة بفندق البارون 
" ىاقتصاد الیوم التال"عنوانتحت ٢٠١٣كانون أول / دیسمبر٢٨العربیة، وذلك یوم السبت الموافق 

وث االقتصادیة والمهتمین من أعضاء الجمعیة العربیة للبحًا عربیاً ومفكر اقتصادیاً ٥٠ن وبمشاركة أكثر م
رئیس مجلس –بالجلسة االفتتاحیة برئاسة الدكتور منیر الحمش العلمیة بشئونها، وقد بدأت الندوة 

–مصطفى ، والدكتور محمد سمیرالسابق األمین العام–اإلدارة، والدكتور محمود منصور عبد الفتاح 
رموز الفكر االقتصادى ثنین من قامت الجمعیة بتكریم إأعمال الندوة وعلى هامش. عضو مجلس اإلدارة

، جودة عبد الخالق/ الدكتور، سمیر أمین/ الدكتورهما العربى 
: فى الموضوعات التالیة أوراق بحثیةللندوة العلمیة سبعقدموقد 

.ومداخالت ندوة من أوراق الفىألهم ما دار ا وافیاً ننشر تقریر " الرباط " لجمعیة امن نشرة وفى هذا العدد 

أسرة تحرير الرباط

....الندوة العلمية  

...........اقتصاد اليوم التالى   سوريا  -منير الحمش. د١

تصاد اليوم التالياق:الحركات االحتجاجية العربية
.

األردن–منذر الشرع. د

هل النجاح اإلقتصادي كاف لضمان اإلستقرار  
كيف يمكن النهوض باالقتصاد  ؟ التونسيةبالبالد

؟إذنالتونسي  

تونس- رضا قويعه  . د

محددات النهوض باقتصاد الغد العربي  
منطلقـات

وجدانية

األردن- فؤاد حمدى بسيسو. د
تونس-

إقتصاد اليوم  "خلفية نظرية لـ:ليبرالية- يوضد الن
"التالي

لبنان  –ألبر بطرس داغر  . د

رؤى في اقتصاد اليوم التالي حالة الجمهورية  
العربية السورية

سوريا–عابد فضلية  . د
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٢٠١٤أغسطس) ٥٠(الرباط العدد  

...........اقتصاد اليوم التالى  

منير الحمش  .د

لعبت العوامل االقتصادیة دوراً بارزاً فى حركات 
االحتجاج التى اجتاحت المنطقة العربیة منذ بدایة عام 

إلى ورغم اختالف مسار ھذه الحركات من بلد ٢٠١١
آخر، ورغم تفاوت األسالیب والنتائج التى نجمت 
عنھا، وفى ضوء ذلك تأتى العوامل االقتصادیة 

.ة والسیاسیة فى مقدمة تلك النقاطوتداعیاتھا االجتماعی

) العدالة االجتماعیة –الكرامة –الخبز ( ولعل شعار 
خیر دلیل على عمق تأثیر العوامل االقتصادیة، وعلى 

ل إلى حالة اإلحباط والیأس نتیجة دورھا فى الوصو
لسوء األوضاع االقتصادیة وما قادت إلیھ السیاسات 

إسقاط (االجتماعیة والثقافیة األخرى إلى رفع شعار 
، ومع تصاعد األزمة، وعدم التصدى لمعالجتھا )النظام

سقطت أنظمة وبقیت أخرى تدافع عن بقائھا، فكانت 
لطابع الفرصة مواتیة لتدخالت خارجیة أخذت ا

أو التدخل ) . كما فى لیبیا(التدخلى العسكرى المباشر 
المباشر وغیر المباشر إلشعال نار حروب استقدمت 
فیھا الجماعات التكفیریة المتطرفة لتشیر أحط النوازع 

) .كما فى سوریة ( الطائفیة والجھویة والعنصریة 

و یظل ھناك ما یجمع بین جمیع حركات االحتجاجات  
یھ فى البلدان العربیة ، ولعل األھم فى ذلك وما آلت إل

ھو غیاب البرنامج االقتصادى لما بعد األزمة ، وعدم 
فإذا كان وضوح الرؤیة االقتصادیة واالجتماعیة ، 

للعوامل االقتصادیة دورھا فى بروز حركات 
فإن مما )فى مختلف صورھا وأدواتھا(االحتجاجات

فإنھ سیكون لھذه العوامل دورا أساسیا فىال شك فیھ

.المرحلة التالیة فى سیاق عملیة التغییر السیاسى

مما یستوجب النظر والبحث عن السیاسات 
االقتصادیة واالجتماعیة المطلوبة و المرغوبة ، لتلبیة 
أغراض وأھداف مرحلة االنتقال ، والمرحلة التالیة 

.لھا

المسألة واالقتراب من ولعل نقطة البدء فى تلمس ھذه 
وضع األسس للسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 
للمرحلة االنتقالیة وما یلیھا ھى الوقوف على ناحیة 
. االخفاق فى عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

ذلك االخفاق الذى نجم عن سیاسات اقتصادیة 
واجتماعیة أدت إلى تحویل ثمار عملیة التنمیة لصالح 

والتمادى فى عملیة . وحرمان األكثریة منھاالقلة
اإلنفتاح االقتصادى الذى قاد إلى سیاسات اقتصادیة 
وتجاریة تُغلب فیھا مصالح الخارج على المصالح 

إن التحلیل العلمى الدقیق لتلك . االقتصادیة الوطنیة 
الحقبة یشكل ركیزة عملیة الستشراف العمل المنھجى 

أجل استخالص النتائج العلمى الصحیح لیس فقط من 
وإنما أیضا من أجل التوصل إلى الخیار األفضل 
للخلفیة النظریة المساعدة على رسم سیاسات 
اقتصادیة واجتماعیة سلیمة للمرحلة اإلنتقالیة وما 

.بعدھا 

: وھذا مع مالحظة التالى 
أن إخفاق المرحلة السابقة من النواحى االقتصادیة -١

إخفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وبالتالى 
واالجتماعیة ، ھذا اإلخفاق شمل معظم األنظمة 
االقتصادیة فى البلدان العربیة، وتالزم اإلخفاق 
االقتصادى مع اإلخفاق السیاسى المتمثل فى 
االستحواذ على السلطة واقصاء اآلخر إلى جانب 
الممارسات األمنیة واالرتباط بسیاسات خارجیة 

.معینة

٥



٢٠١٤أغسطس) ٥٠(الرباط العدد  

إیجاد السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة المناسبة -٢
لمرحلة االنتقال وما یلیھا التى تتزامن وتتوازى مع 
عملیة التغییر السیاسى و أن یرتبط ذلك كلھ مع 

سیاسى من شأنھ –اجتماعى –برنامج اقتصادى 
العمل على بناء المستقبل الزاھر لألجیال القادمة ، 

ات ما بعد المرحلة وإیجاد األسس السلیمة لسیاس
.اإلنتقالیة 

إیجاد موارد مالیة للمساعدة فى إعادة دورة اإلنتاج -٣
، ولتمویل عملیة إعادة اإلعمار فى البلدان التى یتم 
فیھا تدمیر أجزاء عدیدة من البنى التحتیة ، وكذلك 

لتمویل عملیة التنمیة 

وعلى ذلك ، فإن النھج االقتصادى لمرحلة االنتقال 
لسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة المنبثقة عنھ إلى ا

علیھ أن یراعى مجموعة من األھداف والسیاسات 
-:لعل أھمھا ما یلى 

مواجھة السلبیات التى تولدت عن السیاسات -١
االقتصادیة والممارسات البیروقراطیة فى ظل النظام 
السیاسى واالقتصادى السابق ، و منھا ما یتعلق 

الدخول والثروات وتوفیر أسس العدالة بالبطالة وفجوة
االجتماعیة وتكافؤ الفرص وما یترتب علیھا من 
شروط اقتصادیة واجتماعیة تمنع االستغالل وتحد من 
التعدى على حقوق المواطنة وحقوق اإلنسان عامة 
وتؤمن للجمیع المساواة أمام القانون وأمام مقتضیات 

والعیش الحد األدنى من المعیشة وتحقق الكرامة 
.المشترك للجمیع 

دعم اإلنتاج والقضاء على ثقافة االستھالك والحد -٢
من االستغالل والبیروقراطیة ، وإعالء شأن العمل 

.النزیھ والمنتج 

٦

یر اإلنتاجیة الصناعي والزراعى والعمل على تطو
، توسع الدولة فى اإلنفاق ) بشقیھ النباتى والحیوانى(

اإلستثمارى والخدمى الشعبى وترشید اإلنفاق 
مع إفساح المجال لعمل القطاع . اإلدارى والجاري 

الح القطاع العام بتحدیث الخاص المنتج وإص
وتحدیث وتجدید أنظمتة وتعزیز قدراتھ اإلنتاجیة

.وسائل إنتاجھ والحد من الھدر واالسراف 

تحقیق نوع من التوازن بین القطاعین العام -٣
والخاص وترشید العالقة فیما بینھما لضمان رفع 
كفاءة االقتصاد الوطنى وتشجیع التعاون السكنى 

مع االھتمام . نتاجى والحرفى واالستھالكى واإل
بالتعلیم ودعم البحث العلمى باإلمكانات البشریة 

. والمادیة 

ضبط العالقات االقتصادیة والتجاریة فى العالم -٤
الخارجى وتطویرھا بما یخدم أھداف عملیة التنمیة 
ویعزز القرار االقتصادى الوطنى المستقل ، توجیھ 

ادة إعمار ما الجھود المالیة والبشریة نحو إع
خربتھ األحداث األخیرة والعمل على بناء قاعدة 
قویة من البنى التحتیة بما فى ذلك االستثمار 

.االقتصادي للموارد الطبیعیة المتاحة

حل المشكالت المتعلقة بالخدمات االجتماعیة -٥
.وخاصة فى مجال الصحة والتعلیم واالسكان

ة لمرحلة ھذه العناوین الرئیسیة لسیاسة اقتصادی
االنتقالیة والتى یمكن االنطالق منھا للمراحل التالیة 
، والستكمال ھذه المقترحات ینبغى السعى لوضع 
المناھج والخطط إنطالقا من الدور القوى للدولة فى 
مرحلة االنطالق سعیاً لتعزیز القدرة االقتصادیة 
الكلیة للدولة بمشاركة جمیع المواطنین والفعالیات 

كافة بما یضمن النھوض االقتصادي االقتصادیة
وتأمین  قیام ، مجتمع الكفایة والعدل ، وإعالء شأن 
العمل المنتج وتعمیم ثقافة المواطنة والمشاركة 
والتصدى للتحدیات الداخلیة والخارجیة ، وعلى أن 
یأتى ذلك ضمن برنامج التغییر الدیمقراطى 

. السیاسى االقتصادى المطلوب
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اإلحتجاجات ومستقبل التنمية العربية
باسل البستانى.د

أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لھاالتنمیة عملیة
وھى. مرتكزات المجتمع ومسار حركتھتمثل وثقافیة 

ویأتي ، محصلة المسار التنموي العربي للعقود الفائتة 
اإلحتجاج العربي في ثورتھ لیُحدث إنفالقاً بین الواقع 

باألمس، كان ھناك التئآم بینھما، فقد كان ممكناً . وتوقعھ
ذلك ھو حكم .  استشراف مستقبلھ من إمتداد ماضیھ

أما الیوم، فقد ھیمنت حالة . اإلستمراریة الروتینیة
.اإلنفصام حین ارتبك المسار وفقد بوصلتھ في القرار

-:وتركیز على عدة نقاط 

تأكید البعد العربي منذ البدایة لإلحتجاجات، إستناداً -١
إلى إتساع رقعتھا وتجاوب شعاراتھا لتغطي 

.أقطاراً عربیة متعددة
بروز البعد اإلقتصادي كعامل دافع لھذه -٢

.اإلحتجاجات
قصور التجربة الدیمقراطیة حتى اآلن في -٣

).بخاصةحالة مصر (الممارسة 
غیاب البرنامج اإلقتصادي لما بعد األزمة، متزامناً -٤

.مع عدم وضوح الرؤیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة
تأكد واقعة إخفاق السجل التنموي العربي في كل -٥

.أبعاده وأقطاره
الدراسة العلمیة لھذا السجل تأتي ضروریة لسببین-٦

لعلمي إلستشراف العمل المنھجي ا-: األول: 
للتوصل -:الثانيو. الصحیح وإستخالص النتائج

إلى الخیار األفضل للخلفیة النظریة المساعدة على 
رسم سیاسات إقتصادیة وإجتماعیة سلیمة للمرحلة 

.اإلنتقالیة وما بعدھا
المجھود اإلقتصادي من بسبب تعاظم مشكلة تمویل-٧

الموارد الخارجیة، ینبغي أن ینصب اإلعتماد على 
.الموارد الذاتیة في المرحلة اإلنتقالیة

اإلشارة إلى مجموعة من األھداف والسیاسات -٨
المطلوبة في إطار النھج اإلقتصادي لمرحلة 
اإلنتقال إلى السیاسات اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

.المنبثقة عنھ
ھل ثمة دروس یمكن ا یدعونا للتساؤلوھذا م

ٍ أولي للتطورات الراھنة  استقراؤھا كحصاد
والمتزامنة مع حركة اإلحتجاجات؟ في محاولة 

: لإلجابة، یمكن أن نشیر إلى اآلتي

إن إستمرار وإتساع قاعدة الرفض یؤكد -١
دیمومة حالة اإلخفاق التنموي عربیاً كوضع 

.قائم
ن ھذا اإلخفاق یفرض وفي الوقت ذاتھ، فإ-٢

.حتمیة التطلع لبدیل قادم
ثبوت الیقین في حركات اإلحتجاج -٣

الجماھیري، لكي تؤسس لوجودھا 
وإستمراریتھا، حاجتھا إلى رؤى نافذة تدعمھا 

مجریات األحداث المصاحبة . تنظیمات فاعلة
لھذه الحركات تؤكد محدودیة تحقق ذلك في 

.كال الحالتین
خوف من السلطة القائمة إذ ھو كسر حواجز ال-٤

یشكل إنجازاً فوریاً للحركات، فإن جماھیرھا 
ُ ھذه  تؤكد فیھ ذاتھا في أنھا ھي فقط نبع

.السلطة
ولضمان إرتقاء مستوى التجسید إلى مستوى -٥

التجرید، فإن التحول النوعي المطلوب ینبغي 
الجذري ولیس مجرد " التغییر"أن یستھدف 

.مةإصالح األنظمة القائ

٧
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مباشرة إلى أن "اقتصاد الیوم التالى " یوحي عنوان 
أن بعدھا و، "إقتصادیة"قضیة الجوھریة ھنا ھي ال

ولكن ، أي إنتقالیاً ومرحلیاً ،"قصیر المدى"الزمني 
كال اإلنطباعین ال یعكسان واقع حقیقة الوضع أن
تعبیراً أكثرُ قد یفضل عنوانف.الحال والمطلوب

اإلحتجاجات ومستقبل التنمیة العربیة": ومضموناً 
.أو ما شابھ،"

- :مثل مفاهیم حیویة غائبةوهناك 
وھذا مفھوم واسع في أبعاده، إنطلق في :الحریة- 

وھي دعوة تشكل من . اإلحتجاجات منذ بدایاتھا
.للتحرك" الجوھر اإلنساني"دون شك 

ھذا أیضاً مفھوم متعدد الجوانب وال :اإلستدامة- 
تصر على الجانب البیئي الطبیعي بتجاوزه إلى یق

القرارات واإلجراءات على الصعد اإلقتصادیة 
.واإلجتماعیة والثقافیة والسیاسیة واألمنیة

" الشرط الضروري"یمثل ھذا :النمو اإلقتصادي- 
تنموي، بغض النظر عن –لكل مسار إقتصادي 

أو طویلة ) إنتقالیة(مدیاتھ الزمنیة قصیرة األجل 
).مستقبلیة لما بعدھا(ألجل ا

تتضمن عملیة صنع القرار بعدین :المشاركة- 
. متتابعین ھما تكوین القرار، وإتخاذ القرار
"المشاركة في ھذه العملیة ھي الجوھر ألنھا تمثل 

في كل موقع قرار، بینما الدیمقراطیة " المحتوى
التمثیلي لھذه المشاركة "الشكلي"ھي الجانب 
.لنھائیةفي مرحلتھا ا

التأكید على قضیة حمایتھا وتجدیدھا :البیئة- 
جھ لمسار التنمیة ّ .كعنصر مرافق ومو

ھذه إداة خطیرة یمكن إستخدامھا بفاعلیة : اإلعالم-
للتوجیھ الثقافي ورفع مستوى اإلدراك الجماھیري 

في المرحلة الراھنة، .في كل المرافق المجتمعیة
.یأتي دور اإلعالم دون شك متعاظماً 

- :مما ننتھى إلى عدة مالحظات منھا 
ھي "التنمیة العربیة المستقبلیة"إن قضیة -١- 

.المحور الجامع

٨

ك مكونات -٢ ّ حتمیة التوافق والتنسیق في تحر
التنمیة المركزیة في شمولیتھا اإلقتصادیة 

.واإلجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واألمنیة
بھدف ضمان التناسق العضوي وتجنب مخاطر -٣

ك بحكم التباین واإلنحراف في المسار، وكذل
تشابك القضایا التنمویة القائمة بغض النظر عن 

البدء من اآلن"یصبح لزاماً .  البعد الزمني
رؤیة"تنمویة ینبثق عنھا " فلسفة"بإنضاج "
.تنمویة عربیة متكاملة وشاملة"

أسباب عدیدة تدعو إلى إتخاذ مثل ھذه الخطوة -٤
:أھمھا

جة حقیقیة یعبر عن حا" الرؤیة"إن وجود –أ 
. للمسار الراھن للتنمیة العربیة

"الرؤیة"إنطالقاً من "نموذجٍ "إن إعتماد -ب
یصار إلیھ في "معیاراً مرجعیاً "یصبح بدوره 

توجیھ المجھود التنموي لألقطار العربیة كافة 
بغض النظر عن مرحلة التطور وأنماط التنمیة 

ج بھذا المعنى، یصبح النموذ. السائدة فیھا
المفتاح لتحقیق ھدف التكامل العربي بحكم 
إنطالقھ من قاعدة فلسفیة وعلمیة رصینة 

. وموحدة
یكون ضروریاً عند إعداد بحوث المؤتمر -جـ

العلمي القادم للجمعیة أن تشكل عملیة إختیارھا 
الفكري والتحلیلي للتوجھ "المختبر"بمثابة 

. دفقفھو النبع، وھي الت. التنموي المقترح أعاله
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اقتصاد اليوم التالي: الحركات االحتجاجية العربية

منذر الشرع.د
ھو أكثر " حركات االحتجاج"إن استخدام مصطلح 

واقعیة لما جرى، والیزال یجري، في األمصار 
غیر أن البعض یذھب إلى أبعد من ذلك في .   العربیة

ثورة أو "وصف ما یجري، فھي بالنسبة للكثیرین 
، ولكنھا "حركات أو تحوالت"ولیس مجرد " ثورات

بالفعل ثورات شعبیة أدت، والتزال تؤدي، إلى 
في أسالیب الحكم والنھج االقتصادي " تحوالت"

واالجتماعي الذي بدأت تراجعھ بلدان الثورات، كما 
ستباقاً بدأت تراجعھ غیرھا من البلدان، تحسباً وا

.واستفادة من الدروس والعبر

لقد تنوعت وتعددت دوافع احتجاجات الشعوب العربیة 
على انظمة الحكم لدیھا، وكانت الدوافع واالسباب 
متداخلة على نحو یغذي بعضھا بعضا ویعززه، 

دكتاتوریة انظمة الحكم ) ١: (ویمكن اجمالھا في
واستبدادھا، واستمرارھا في الحكم لعقود طویلة،
وفقدانھا للشرعیة، وبشكل خاص بعد بروز ظاھرة 

تعزیز ) ٢(توریث الحكم في االنظمة الجمھوریة؛  
االنظمة الحاكمة لسلطاتھا بقمع أي معارضة للنظام، 
س انتھاك الحریات والحقوق األساسیة  َّ ما كر
للمواطنین وكرامتھم، وال عجب أن بعضاً من 

لموت وال ا"التظاھرات االحتجاجیة كانت ترفع شعار 
في إشارة صارخة لمدى إذالل األنظمة " المذلة

كما كانت .  االستبدادیة للمواطن وانتھاك كرامتھ
حاضرة في الشعار " الكرامة اإلنسانیة"و " الحریة"

عیش، حریة، عدالة "األبرز للثورة المصریة وھو 
انتشار الفساد في ) ٣(؛"اجتماعیة، كرامة انسانیة

أدى إلى ظھور طبقة برجوازیة االجھزة الحكومیة، ما
سیطر على مقدرات البالد وثرواتھا طفیلیة منتفعة ت

وتنھبھا، وفي الوقت نفسھ تمنع وصول منافع التنمیة 
وتشیر مؤشرات .  وعوائدھا إلى الطبقات المحتاجة

مدركات الفساد إلى استشرائھ في العدید من الدول 
ویعزز مؤشر الفساد .   العربیة إلى درجة مرعبة

"مؤشر الدول الفاشلة"مؤشر آخر ھو 

٩

یبین أن الصومال تقع على رأس قائمة الدول الذي 
الفاشلة، یلیھا السودان في المرتبة الثالثة، والیمن في 
المرتبة السادسة، والعراق في المرتبة الحادیة 
عشرة، ثم سوریا في المرتبة الحادیة والعشرین، 
ومصر في المرتبة الرابعة والثالثین، ولیبیا في 

س في المرتبة المرتبة الرابعة والخمسین، وتون
الثالثة والثمانین، واألردن في المرتبة السابعة 

١٨٣والثمانین من مجموع دول القائمة البلغ عددھا 
: وتحتل المراتب الخمسة األولى كل من.  دولة

فنلندا، والسوید، والنرویج، وسویسرا، والدانمارك 
الركود وتباطؤ النمو االقتصادي ) ٤(على التوالي؛ 
ت الفقیرة، بل وانتقال جلَّ الطبقة بالنسبة للطبقا

الوسطى إلى طبقة الفقراء، في ظل ھیمنة الطبقة 
الطفیلیة المنتفعة من النظام وحرصھا على 
استمراره، حفاظاً على مكاسبھا غیر المشروعة؛ 

انتشار البطالة وتفاقمھا، وبخاصة بین ) ٥(
الخریجین من فئة الشباب، وتوسع رقعة الفقر 

.علیھ تدنٍ في مستویات المعیشةالمدقع، ما ترتب

على الرغم من أن الدول العربیة التي شھدت 
االحتجاجات كانت تحقق معدالت نمو في الناتج 
المحلي، ولو متواضعة، في فترة ما قبل اندالع 
ٍ منھا، إال  االحتجاجات وتغیر انظمة الحكم في عدد

شھدت تدھوراً اضافیاً في ٢٠١٣-٢٠١٠أن الفترة 
كما أن بعضھا .  نمو في تلك البلدانمعدالت ال

عانى، منذ اندالع الثورات، من تدني وتراجع 
تصنیفھا االئتماني من قبل الوكاالت الدولیة من 

، ما "ساندرد أند بورز"و " ومودیز" فیتش"أمثال 
.أدى إلى تفاقم اوضاعھا التمویلیة

إن مراجعة المؤشرات االقتصادیة لدول 
تداخل العدید من االحتجاجات تبین بوضوح 

الصعوبات االقتصادیة مثل تدني معدالت النمو 
االقتصادي، وارتفاع معالت البطالة كما اسلفنا،
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وارتفاع معدالت التضخم، واألداء السلبي للحساب 
الجاري، وارتفاع المدیونیة الخارجیة والداخلیة، 

المحلي وارتفاع نسبة عجز الموازانة إلى الناتج
كان وما یرافقھ االجمالي، وتفاقم نسبة الفقر بین الس

من سوء توزیع للدخل وتدھور احوال الطبقة الوسطى 
إن .  التي تعد عماد التنمیة في أي بلد من البلدان

تضافر ھذه المؤشرات االقتصادیة كان من أھم 
العوامل التي أدت إلى تعزیز السخط السیاسي 
واالجتماعي تجاه انظمة الحكم والثورة علیھا 

.واستبدالھا

وضاع المعیشیة للسكان لم تتحسن في وبما أن اال
اعقاب الثورات، فإن احوال البلدان التي شھدت تغییراً 
سیاسیاً التزال مرشحة للتدھور ما لم یتم تدارك 
األمور االقتصادیة واالجتماعیة لكي تواكب التغییر 

لذا فإن المطلوب في المرحلة .  السیاسي وتعززه
ریق مقنعة الحالیة من ریاح التغییر وضع خارطة ط

للعامة تبین مسار التغییر االقتصادي بالتوازي مع 
مسارت التحول السیاسي واالجتماعي المرتقب 

.والمأمول

إن برنامج العمل المستقبلي یجب أن :  خارطة الطریق
یحدد المعالم الرئیسیة، بوضوح وشفافیة، أمام الرأي 
العام، الذي لم یعد، بعد الثورات، ممن تنطلي عیھ 

وفي .  ت التسویف والمماطلة والتخدیر الزائفسیاسا
ھذا المجال، أرى أن تتضمن خارطة الطریق إعادة 
تعریف للنھج االقتصادي، بل اختیار الطریق الثالث 
الجدید الذي یحقق تطلعات الشعوب التي بذلت أغلى 
ما لدیھا للوصول إلى ھذه المرحلة المھمة جداً من 

مالئمة النھج وفي ضوء عدم.  التغییر االیجابي
االقتصادي االشتراكي الشامل أو اللیبرالي المنفتح، 
نرى أن مستقبل الشعوب وتطلعاتھا تقتضي اللجوء 

، " اقتصاد السوق االجتماعي"إلى 

بصفتھ منظومة اقتصادیة اجتماعیة، تعتمد على تنظیم 
السوق وضبط آلیاتھ وتصحیح التشوھات االقتصادیة 

ین الحریة والعدالة فیھ، ویقوم على التوازن ب

من خالل سیاسات وبرامج اقتصادیة واجتماعیة 
متكاملة تعمل على تحقیق التنمیة االقتصادیة 

وتخفیف االعباء ،بالتالزم مع التنمیة االجتماعیة
المعیشیة على أفراد المجتمع آخذة بعین االعتبار 

:ة التالیةمبادئ العدالة االجتماعی

رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي ) ١(
التقلیل من الفوارق الطبقیة في ) ٢(لألفراد؛ 
معالجة المساوئ الناتجة عن تقلبات ) ٣(المجتمع؛ 

ضمان العدالة ) ٤(السوق وارتفاع االسعار؛ 
واالستقامة في جمیع مستویات النشاط االقتصادي؛ 

یاجات تسھیل حصول االفراد على االحت) ٥(
تعظیم الخدمات االجتماعیة؛ ) ٦(األساسیة للحیاة؛ 

إعادة تأھیل وتمكین الطبقة رقیقة الحال؛ و ) ٧(
دعم وتقویة الطبقة الوسطى وتعزیز صمودھا ) ٨(

.وتمكینھا من رفع انتاجیتھا

ومن ھنا، فإن اقتصاد السوق االجتماعي، ھو 
االقتصاد الذي یجمع بین الحریة والعدالة 

ة والنمو االقتصادي في منظومة متوازنة، االجتماعی
ولكن .  األمر الذي یحقق الحریة والعدالة والكرامة

البد من مراعاة مقومات وأركان ھذا النھج التي 
االعتراف بالحریة الفردیة من ) ١:  (تتلخص في

وجود دور ایجابي ) ٢(دون تقدیس لقوى السوق؛  
یھ للجھاز الحكومي لتنظیم االقتصاد على مستوی

تكریس الحوكمة الرشیدة ) ٣(الكلي والجزئي؛ و 
في رسم السیاسات االقتصادیة وتنفیذھا والرقابة 

.على كل ذلك وفق الدستور والقانون
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النجاح اإلقتصادي كاف لضمان اإلستقرار  هل
كيف يمكن النهوض باالقتصاد التونسي  ؟التونسيةبالبالد
إذن؟

رضا قويعة.د
بل الورقة أھم النجاحات التي عرفتھا تونس قتعرض

ھذا النجاحىد علیأكلتواالثورة في المیدان اإلقتصادي
یعتبر غیر كاف لضمان اإلستقرار و األمن السیاسي و 

و بالتالي تبقى .اعي و تحقیق التنمیة المستدامةاإلجتم
المشاكل اإلجتماعیة و الجھویة من أھم األسباب التي 

. الربیع العربي ات إندلعت من أجلھا ثور
عدیدة تتطلب وضع استراتیجیات مبتكرة فالتحدیات

التي یمكن حصرھا التحدیات الرئیسیةبغیة تخطي
:كاآلتي

األولویات في استعادة الوضع األمني، ضمان - أوال
وخلق المزید من فرص العمل، ودعم النشاط 
االقتصادي، وتیسیر الحصول على التمویل، وتعزیز 
التنمیة اإلقلیمیة من خالل تقدیم المساعدات االجتماعیة 

.المستھدفة

ن تطویر خطة مستدامة لخلق فرص بد مال- ثانیاً 
العمل التي تعتمد على قطاع خاص تنافسي و قطاع عام 

بد من إلغاء وال. ي و قطاع مشترك بین اإلثنینحیو
نتماءات على اعادة رتكز یذىنظام اإلمتیازات ال

التى من محاربة الفساد و. سیاسیة و عالقات حزبیة
تساعد شأنھا ان تعید الثقة في صفوف المستثمرین و 

.على ترشید إستغالل الموارد الطبیعیة والبشریة بالبالد

ضرب ال بد من تنظیم القطاع غیر الرسمي و-ثالثا
ذلك بتوجیھ الكفاءات نحو الھامشیة والوظائف

افة العالیة و ضتتمیز بالقیمة المالتى قطاعات مختارة 
المعرفة المكثفة و العمل على تحفیز اإلبتكار و التجدید 

و أویة سواق جدیدة سواء بالبلدان االسیأبحث عن و ال
بالمائة من المعامالت التجاریة ٨٠(.بأمریكا الالتینیة

).حالیا بتونس تقع مع اإلتحاد األوروبيالخارجیة

تزخر الجھات الداخلیة بتونس بالموارد -رابعا
ن أو خاصة بالمناطق التي یمكن البشریة الطبیعیة

فإلى جانب اإلستثمار في .تصبح مستقطبة للسیاحة
قطاع الزراعة یمكن تحفیز اإلستثمار في الخدمات 

خلق فرص العمل و یزید إمكانیةالسیاحیة وھو ما 
فاالستثمارات العامة التي . تذلیل الفوارق الجھویة

تدیرھا الحكومة متركزة بالمناطق الساحلیة للبالد
ر بھذه المناطق و ذلك من یجب اإلعتناء أكثلذلك

خالل توفیر مشروعات البنیة األساسیة الالزمة 
كما یمكن تشجیع انتقال العمالة عن طریق . لذلك

االستثمار في البنیة التحتیة لشبكات النقل 
والمواصالت، وتسھیل الحصول على السكن، 
وتطویر التكامل اإلقلیمي، والذي یؤدي إلى تقارب 

المعیشة بین األقالیم أكثر استدامة لمستویات
.التونسیة على المدى الطویل

كما أن توجیھ اإلستثمارات األجنبیة المباشرة إلى 
ھذه المناطق یساعد على تنمیة الجھات و لكن ذلك 
بشرط خلق و توفیر بنیة أساسیة مالئمة و محفزة 

.مار بھذه المناطقثعلى التوجھ و اإلست

سي قادر فاالعتماد على قطاع خاص قوي وتناف
على خلق الوظائف التي تستوعب وتناسب 
المؤھالت والخبرات الموجودة بسوق العمل یتطلب 
تشجیع الدولة لالستثمار الخاص، وإطالق عدد من 
اإلصالحات األساسیة التي تدعم وتزید من قدرة 
القطاعات االقتصادیة المختلفة على المنافسة، 

نون وكذلك إلغاء نظام االمتیازات، ومراجعة قا
االقتصادیة مع االستثمار لتبسیط وترشید الحوافز
.ضرورة محاربة الفساد والمحسوبیة
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ضرورة دعم ومساندة الدولة لألنشطة - خامسا
تحقق قیمة مضافة، وعائدا ذا جدوى والقطاعات التي 

اقتصادیة لالقتصاد التونسي، وذلك من خالل توجیھ 
وتخصیص المزید من الموارد لتلك القطاعات 

الزراعة والصناعة واألنشطة، خاصة في مجاالت 
والخدمات الحدیثة ، حیث تتمیز ھذه المجاالت 
باالستخدام الكثیف لرأس المال البشري، وذلك بشرط 

یاسات التعلیم والتدریب لتلبیة الطلب في ھذه توجیھ س
كما ال بد من التحول التدریجي في قطاع .القطاعات

تطویر "إلى " مراكز االتصال"االتصاالت من 
البرمجیات وخدمة المعلومات واالتصاالت و

.اإلستثمار في إقتصاد المعلومات

صناع القرار ضرورة بناء ثقة على-سادسا
عملیة الدیمقراطیة، ووضع األسس المواطنین في ال

فأھمیة تقدیم . الالزمة لسیادة القانون والحكم الرشید
حزمة متناسقة من السیاسات التي تعتمد على مصداقیة 
الخطاب، واألھداف الملموسة في ظل جدول زمني 

یمكن أن تضمن ) ھنا دور اإلقتصاد المخطط(لتحقیقھا 
.ياإلستقرار السیاسي و اإلزدھار اإلقتصاد

السعي إلى تحقیق العدالة اإلجتماعیة و -سابعا
فال بد من ترشید . التقاسم العادل للعبء الضریبي

اإلعفاءات الضریبیة و غیرھا من التحویالت العامة 
.غیر المبررة و تحسین شفافیة النظام الضریبي

١٢
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لعقد تستعد الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة  
المؤتمر العلمى الثالث عشر فى نوفمبر القادم بإذنھ 
تعالى وسوف یغطى محاور المؤتمر الموضوعات 

-:التالیة 
":المحــور األول  .١

" .عكاساتھا على الوطن العربيوان

:المحـــور الثـــاني  .٢
. الراھنة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً 

 -
.وإقتصادیاً واجتماعیاً 

.الحالة العربیة : التھدید المائي - 
 - :

. الجدیدة 

:ور الثالـــث  المحـــ.٣
.التنمیة والتكامل 

 -
"العربیة الراھنة

التكنولوجیا كمنطلق للتنمیة والتكامل العربي- 

.األمیة والتعلیم:المحور الرابع. ٤
. التعلیم كمدخل للتنمیة - 

.الفقر والبطالة:المحور الخامس. ٥
. حالة مصر: وبرامج الحمایة اإلجتماعیة الفقر - 

المؤتمر العالمى الثالث عشر

المؤتمر  وللراغبين فى االشتراك ب
يمكنكهم ارسال النموذج المرفق على  
الموقع االلكترونى للجمعية بعد  
استكمال بياناته وإرساله إلدارة الجمعية

 .
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محددات النهوض باقتصاد الغد العربى  
وجدانيةمنطلقـات

فؤاد حمدى بسيسو  .د
استھدفت المداخلة االسھام في بلورة المستقبل 
االقتصادي العربي من خالل التعرف عل محددات 
النھوض بحصاد  ینطلق من واقع اقتصادي وسیاسي 
عربي متواضع الحصاد، وینزف من آثار أنظمة 

عیة واقتصادیة اتسمت بتخبط المسار سیاسیة واجتما
وفشل المنھاج، وانتشار الفساد في شرایین النظام 
االقتصادي العربي، وضالل منھاجیة التكامل 
االقتصادي العربي، واالنكشاف لعالقات  دولیة 
تمیزت بالتبعیة المفرطة للقوى الكبرى المسیطرة 
والشركات العابرة للقارات، وأنظمة سیاسیة 

واجتماعیة غیر محصنة بالمناعة الالزمة واقتصادیة
لمواجھة األزمات المالیة الدولیة وادارتھا بشكل 
رشید، مع استمراریة تداعیات كارثة الوجود العدواني 
االسرائیلي على أرض فلسطین تلقي بانعكاساتھا 
المعیقة للتنمیة العربیة من خالل تأثیرھا على 

والعمل على استنزاف فرص تحقیق التنمیة المستدامة،
تمزیق وحدة الصف العربي وتجزئتھ الى كیانات 

مما خلف . تھیمن على مساراتھا مصالح متضاربة
على -الزالت مستمرة -سیادة حالة عامة من التمرد 

ھیكلیة وأداء النظام العربي السائد على المستویات 
.الوطنیة وعلى المستوى الجماعي العربي

لتحدیددیین العرب استلزم كل ذلك تنادي االقتصا
معالم النظام السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 
المنشود لتحقیق التنمیة االنسانیة المستدامة، ویناء 
القاعدة المؤسسیة لإلنطالق اآلمن للنھوض على 

.المستویین الوطني واالقلیمي 

النظامخلصت المداخلة الى تحدید معالم ومنھاجیة
تحقیق  النھضة في المقترج والسیاسات المتبعة ل

اإلطارین المفاھیمي والتطبیقي الملتزم بالتنمیة 
االنسانیة المستدامة مفھوما ومتابعة تطبیقیة ذات 

بناء قاعدة االنطالق حوكمة رشیدة، والسعي المثابر ل
التنموي المستمر والمتنامي ضمن إطار سیاسي 

واقتصادي واجتماعي

ومؤسسي یتمتع بالكفاءة والفاعلیة لتحقیق أھداف 
التنمیة المرتبطة باستمراریة نھوض المجتمع 

، تھمستوى معیشتھ ورفاھیاستدامة النھوض بو
واالعتماد العربي تبني مفھوم التنمیة المستقلةو

كطریق لتخلیص االقتصاد الجماعي على الذات، 
الشراكة والوطني من التبعیة واالنكشاف االقتصادي

والمستندة إلى مع قطاع األعمال الخاصالفاعلة
كما أشیر الى . إطار تشریعي ومؤسسي رشید

معالم النظام أألھمیة الحیویة لالسترشاد في بلورة
المنشود بالتجارب التنمویة المعاصرة في اطارھا 
المفاھیمي وأدائھا التطبیقي ، وخاصة مایتعلق بنظام 
السوق الحر االجتماعي والنظام االقتصادي والمالي 
والمصرفي االسالمي الذي انطلق في انتشاره 
ضوب االطر المؤسسیة العالمیة وبنمو مرتفع 

وفره من أسس فعالة في المعدالت ، خاصة لما ی
.مواجھة األزمات وادارتھا 

كما رؤى ضروة إحیاء مبدأ التخطیط االستراتیجى 
لالقتصادات الوطنیة واالقتصاد اإلقلیمى وتوفیر 
مقومات الجدوى التطبیقیة لھ من خالل آلیات رصد 
المتابعة وتقییم األداء وتعدیل المسار حسب 

لمالیة التطورات غیر المتوقعة وربط الخطة ا
وموازناتھا بالخطة االستراتیجیة ومتابعة تشیید 
وتطویر البنیان المتعلق بالمؤشرات االقتصادیة 

. والمالیة والمصرفیة 

وحول دور االقتصادیین العرب ومسؤولیة الجمعیة 
تنادي العربیة للبحوث االقتصادیة اقترحت المداخلة 

السعي الجاد االقتصادیین العرب لتقییم المسار و
معالم النظام االقتصادي االجتماعي السیاسي بلورةل

وكذلك اجراء .المستدامةالمحقق للتنمیة االنسانیة
مراجعة تقییمیة شاملة ألداء الجمعیة  ودورھا في 

علم االقتصاد والتنمیة العربیة  وتفعیل دور تطویر
تشكیل فریق واقترحت المداخلة .االقتصادییین

بشفافیة ھذه المھمةاقتصادي رفیع المستوى یتولى 
.عالیة ومھنیة
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»اقتصاد اليوم التالي«خلفية نظرية لـ: ليبرالية_ ضد النيو

ألبر بطرس داغر  .د

، أن ذي تنطوي علیھ الورقةیُظھِر عرض األدبیات ال
الدولة والدور الذي یجب أن تلعبھ، یشكالن جوھر 

إقتصاد "التنمیة والنقاش اإلقتصادي، والنقاش حول 
". الیوم التالي

ر  لیبرالیة _، أن النیوالورقةمنالجزء األولیُظھِ
ھدفت في البلدان الغربیة إلى نقل ملكیة القطاعات 
اإلنتاجیة المملوكة من الدولة إلى القطاع الخاص، 
وأنھا أرست عملیة استقطاب للدخل لمصلحة أصحاب 

اً لوتیرة الریوع المالیة، األمر الذي انعكس خفض
ویُظھِر دور . النمو، ومعدالت بطالة مرتفعة ودائمة

الدولة، ونزع " أبلسة"الجدد في -المفكرین النفعیین
وقد . اإلعتبار عن األدوار التي یُفترض أن تلعبھا

دفعت البلدان النامیة على وجھ الخصوص، ثمن ھذه 
لیبرالیة التي _األبلسة، من خالل سیاسات التنمیة النیو

وقد ". توافق واشنطن"ضت علیھا، واختصرھا فُرِ 
ذھبت البلدان النامیة بعیداً في تحجیم دور الدولة، 

.وجعلھا تنأى عن قیادة وتوجیھ مشروع التنمیة

البدیل المطلوب من الورقةالجزء الثانيیعرض 
یتطلّب تحقیق ھذا الھدف أوالً، أن . لتحقیق التنمیة

"مساحة اإلستقاللیة"تستعید البلدان النامیة سیادتھا و
ورة وتنفیذ السیاسة التي تحتاجھا في میدان بل

اإلقتصادیة، وأن تواجھ ضغوط البلدان الغربیة 
والمؤسسات الدولیة التي ترید حرمانھا من األدوات 

ویتطلّب . التي تحمي بھا مشروعھا التنموي ومستقبلھا
ثانیاً، أن تضع نصب أعینھا تحقیق التنمیة بوصفھا 

".تصنیعاً متأخراً "

ق من دون سیاسة وھو األمر الذي ال یمكن أن یتحقّ 
ال یمكن ، وسیاسة تجاریة وسیاسة تكنولوجیةتمویل

تصورھا من دون حضور قوي للدولة في قلب ھذه 
، أن تستعید الزراعة مكانة ثالثاً ویتطلّب . السیاسات

إستبدال "عند المسؤولین، إفتقدتھا في تجربة 
."الواردات

بل إن خصوصیة . لیبرالیة_كما في التجربة النیو
عة كقطاع إنتاجي، تجعل لزاماً على الدولة الزرا

. عدم تركھ تحت رحمة قوى السوق وحریة التبادل
وھي خصوصیة تفرض على الدولة مسؤولیة 
إضافیة، حیث ھناك قطاع ریفي واسع، لما للنمو 

بناء الدولة الوطنیة من أھمیة بالغة في الدیمغرافي 
. وصون وجودھا

التخطیط ، أن یتبوأرابعاً وأخیراً وتتطلّب 
اإلقتصادي وأجھزتھ موقع القیادة، ویستعید مكانة 

. لیبرالیة على تسخیفھا وضربھا_عملت الحقبة النیو

وتقتضي قیادة الدولة لمشروع التنمیة، إصالحاً 
إداریاً، أساسھ تنسیب عاملین في اإلدارة العامة على 
قاعدة اإلستحقاق، وأن تتمتّع اإلدارة العامة 

وقد . في صوغ وتنفیذ سیاساتھاباستقاللیة كاملة
تعلّم "اختصر ھنري بریتون كل ھذا بمفھوم 

، الذي ینبغي أن ینطوي علیھ مشروع "الدولة
لَھ بدیالً عن مفھوم  َ " دولة الحد األدنى"التنمیة، وجع

.لیبرالیة لواءه_الذي حملت النیو

١٤
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رؤى في اقتصاد اليوم التالي حالة الجمهورية العربية  
السورية

عابد فضليه  .د

على الرغم من أن البعض یسمي أوضحت الورقة أنھ 
ما یحدث في الشارع العربي ربیعاً، والبعض اآلخر 

یسمیھ البعض یصفھ باالحتجاجات أو االضطرابات، و
الثالث بالثورات، وعلى الرغم من تنوع األسباب 
السیاسیة واختالف حجم ومستوى وقوة المصالح 
واألیدي والخارجیة في ھذه االحتجاجات، إال أن ھناك 

–الكثیر من الدوافع ذات الصبغة االقتصادیة 
االجتماعیة، تشترك ببعضھا أو بجمیعھا الساحات 

یة، أھمھا ارتفاع معدل االحتجاجیة القطریة العرب
البطالة وأعداد الفقراء وعدم عدالة توزیع الدخل 
القومي وانتشار الفساد وسوء اإلدارة، وبالمحصلة 
تھمیش شرائح عریضة من المواطنین، بما فیھا 
الوسطى والمثقفة، لیسود مناخ عام باإلحساس 
باإلحباط واإلقصاء االجتماعي، في إطار، وفي ظل 

وفي العدید من الحاالت رافق . طةبیئة سیاسیة ضاغ
ھذا الوضع ظھور رأس المال السیاسي الذي أدى إلى 
خلق منظومة من التشریعات والبنى الفكریة الفوقیة 
التي تحابي مصالح رأس المال، وتساعد في تركزه 
على حساب القطاعات اإلنتاجیة الصغیرة والمتوسطة، 

. ح الشرائح األعرض من المواطنینومصال

عنوان التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة وتحت
في الدول العربیة ھناك سؤال للحركات االحتجاجیة

لح یطرح نفسھ ھل الحركات االحتجاجیة ھي التي -:مُ
، أم أن أدت إلى التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة

ھذه التداعیات ھي التي تسببت بالحركات االحتجاجیة
ن صحیح، حیث وقعت ؟ والجواب أن كال االتجاھی

االقتصادات العربیة بین سندان االخفاقات التنمویة 
ومطرقة الحركات االحتجاجیة، وأدى ذلك إلى وقوع 
الحكومات العربیة بین سندان الحركات االحتجاجیة
ومطرقة االخفاقات التنمویة، حیث عانت الكثیر من 

:البلدان العربیة خالل العقود القلیلة الماضیة من

ـ تباطؤ معدالت النمو االقتصادي، وعدم عدالة ١
.توزیع عوائد التنمیة االقتصادیة

ـ ارتفاع معدالت البطالة وخاصة بین الشباب، ٢
.وفشل برامج التشغیل الوطنیة

ـ تزاید معدالت الفقر، بحدیھ األعلى واألدنى ٣
.والمدقع

ـ التراجع الكمي والنوعي للخدمات العامة، ٤
.یم والصحة والمواصالتوخاصة التعل

ـ ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع األسعار في ٥
.ظل فشل أو ضعف آثار سیاسات الدعم   الحكومي

ـ  سوء األداء االقتصادي والمؤسساتي وبیئة ٦
.األعمال

مؤشر البطالةوخاصة المؤشرات ، تقد اوضحو
، الذي )وبالتالي الفقر وانخفاض مستوى المعیشة(

نظر إلیھ أنھ من أھم المؤشرات التي یجب أن یُ 
تقیس وتعكس األداء االقتصادي، ومستوى نجاح أو 
فشل الخطط واالستراتیجیات التنمویة، االقتصادیة 
واالجتماعیة، بما فیھا السیاسات المالیة 

یتعلق مثال ذلك ما . واالستثماریة والتشغیلیة
تصاد السوري قبل، ألزمة في سوریة وواقع االقبا

أن االحتجاجات العربیة مسبباتھا و ظل األزمةوفي 
التدخالت الخارجیة، كالتدخل العسكري الخارجي 

العسكري والسیاسي والتدخل ،)في لیبیا(المباشر 
المباشر وغیر المباشر، والدبلوماسي واالقتصادي 

للعوامل االقتصادیة ،)كما األمر في سوریة(
، وغیاب واالجتماعیة دورھا في إشعال االحتجاجات

، )الیوم التالي(البرامج االقتصادیة لما بعد األزمة 
وعدم وضوح الرؤى لمرحلة إعادة اإلعمار، وھذا 

كما ما یستوجب النظر فیھ الیوم واإلعداد لھ مسبقاً،
.الحال بالنسبة للقطر العربي السوري

١٥
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:بالنسبة لواقع تطور االقتصاد السوري قبل األزمة- أ 
لقد حقق االقتصاد السوري خالل فترة الخطتین 
التاسعة والعاشرة معدالت نمو مادیة جیدة، إال أن 
الوجھ اآلخر لھذا النمو تضمّن اختالالت ھیكلیة 
وتضخیماً في القطاعات الریعیة والمالیة والمضاربات 
العقاریة، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة 

اتساعاً تضخماً في التحویلیة، كما شھدت ھذه الفترة
أنشطة وحجم القطاع غیر المنظم، وانخفاضاً في 
إنتاجیة قطاعات اإلنتاج السلعي، عدا عن االرتفاع في 
تكالیف المعیشة وفي معدالت البطالة والفقر، وازدیاد 

وزیادة حصیلة في التھرب الضریبي والجمركي،
الضرائب غیر المباشرة على حساب المباشرة، عدا 

في كفاءة القطاع العام ومعاناة بیئة عن تراجع 
األعمال من ممارسات االحتكار والفساد، ومحاوالت 
اإلصالح اإلداري واالقتصادي والمؤسسي، وخاصة 
تلك المتعلقة بالقطاع العام االقتصادي، بینما تسارع 
خالل تلك الفترة تطبیق سیاسات تجاریة مغالیة في 

اعات اإلنتاج االنفتاح كان لھا دوراً سلبیاً على قط
دخــل ،في ظل ھذا الوضع غیر المؤاتي. السلعي

القطـر العربي السوري في نفق األزمة الراھنة التي 
االقتصادي لم تقتصر آثارھا السلبیة على األداء

بل تعدتھا إلى تداعیات والخسائر المادیة فقط
اجتماعیة خطیرة ، لیس من السھل على األجیال 

زھا إال بمعاناة قاسیة لم یشھدھا الحالیة والقادمة تجاو
.االقتصاد ولم یعشھا المجتمع السوري من قبل

بالنسبة لواقع االقتصاد السوري خالل فترة - ب 
لقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي عام : األزمة

، واستمر بتقلصھ عام %)٣٫٧(بنسبة ) ٢٠١١(
، وكانت الخسارة األكبر %)١٨٫٨(بنسبة ) ٢٠١٢(

سیاحة، التي قاربت حد االنھیار، إلى في قطاع ال
جانب أنشطة وإنتاج الصناعة التحویلیة والصناعة 
االستخراجیة، عدا عن تراجع أنشطة ومؤشرات قطاع 

:النقل وقطاع الخدمات، حیث ھناك

.تقلص الطلب العام والخاص-١
.تراجع االستثمار العام والخاص-٢

١٦

: تفاقم العجز في مالیة الخزینة العامة للدولة-٣
نتیجة تقلص اإلیرادات من جھة وزیادة األعباء 
واإلعانات الحكومیة وازدیاد خسائر المؤسسات 

.العامة
انكماش العمل المصرفي العام والخاص إلى حد -٤

ف الخاصة عن التوقف الكامل للمصار
اإلقراض، عدا عن قلة اإلیداعات وضعف 

.السیولة وضعف التحصیل
صعوبة االستمرار بممارسة األنشطة اإلنتاجیة -٥

وصعوبة النقل والتنقل في المناطق الساخنة، 
وأحیاناً بین المناطق والمدن والبلدات اآلمنة 

.نتیجة مخاطر الطرق بینھا
العملة تعثر السیاسة النقدیة، وانخفاض قیمة -٦

الوطنیة، وبالتالي ارتفاع األسعار وانفالت 
.التضخم وتراجع الواقع المعیشي

عجز المیزان التجاري ومیزان المدفوعات، -٧
.وانخفاض االحتیاطیات من القطع األجنبي

لذا، فإن محصلة إجمالي الخسائر االقتصادیة في 
، كما قدرھا المركز )٢٠١٢(ظل األزمة حتى نھایة 

٤٨،٤(السیاسات بحوالي السوري لبحوث
شكل نصفھا خسارةً في الناتج المحلي ،)$ملیار

منھا خسارة في مخزون رأس %) ٤٣(اإلجمالي، و
مقابل ارتفاع اإلنفاق %) ٧(المال المتضرر، و

١٠٠٠(العسكري لمواجھة األزمة، وبعد مرور 
ملیون عاطل ٣نتج وجودعلى بدء األزمة ) یوم

تراجع الناتج و، ملیون٥عن العمل من أصل 
بالمقارنة مع الناتج %) ٤٥(المحلي اإلجمالي بنسبة 

تضرر كلي أو جزئي لملیوني مسكن، ، قبل األزمة
وخسائر وأضرار مادیة تُقدر بمئات الملیارات في 
البنى التحتیة والمدارس والمشافي والمؤسسات 

نزوح مئات اآلالف من و واآللیات العامة والخاصة
المخیمات في ئات اآلالف إلىالمواطنین، ولجوء م

.الداخل والخارج

، غیر المطلوبة ن النجاح في تطبیق الرؤىفإلذا
ممكن إال في ظل إرادة سیاسیة قویة، ومن خالل 
إدارة اقتصادیة جریئة، تعمل بعقلیة استثنائیة و

.ومبدعةخالقة 



تحت عنوان  
"اآلثار االقتصادية للتغيرات المناخية  "

صالح عزب  .د

ورش عمل

١٧

عقدت الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ورشة 
اآلثار االقتصادیة للتغیرات " عمل تحت عنوان 

صالح / الدكتور األستاذوالذى تحدث فیھا"المناخیة 
–أكتوبر٦أستاذ اقتصادیات البیئة بجامعة –عزب

ذة فى أساتباحثین ووبحضور كوكبة من االقتصادیین و
األستاذ منھم ومختلفة ومعاھد جامعات مصریة 

أستاذ بمعھد التخطیط –محمد عبد الشفیع/ الدكتور 
خبیر –نسرین لحام/ واألستاذة الدكتورة ، القومى

عزة حجازى/ األستاذة الدكتورة ، بمركز المعلومات
األستاذ ، حلوان–أستاذ مساعد بكلیة التجارة –

رئیس قسم االقتصاد –امى محمد محمود س/ الدكتور 
.، وآخرون بمركز بحوث الصحراء

محمد إبراھیم / السید األستاذ الدكتور الورشة أدار
ب األمین العام للجمعیة–منصور بالسادة ورحّ

وأشار الحضور ثم قام بالتنویة عن موضوع الورشة 
إلى أنھ یحظى باھتمام عربى ودولى باعتباره ظاھرة 

المناطق التى تعرضت عالمیة وأنھ عند رصد
لألضرار المناخیة وجدت أن المنطقة العربیة على 
رأس ھذه المناطق مما یؤدى ذلك لحدوث مشكالت 

أنھ من المتوقع أن تختفى إلى اقتصادیة وأشار أیضا 
مناطق بأكملھا، كما أشار إلى أن أكثر القطاعات 

. تضررا ھو القطاع الزراعى 

فبدأح عزبصال/ األستاذ الدكتور ثم تحدث 
التغیرات مفھوم فرق بین البالتعریف بالموضوع وبین

یقصد بھ الذى فى الطقس والتغیر المناخى ھذا األخیر 
. التغیر فى متوسط درجات الحرارة 

وقدم الدكتور صالح ورقة تشمل مجموعة من 
األفكار تضمنت التعریفات المفاھیمیة للطقس والمناخ 

من الغالف الجوى والمائى وتكوین نظام المناخ 
التغیر والجلیدى وعناصر أخرى، ثم تطرق لتعریف 

المناخى وتعریفھ لدى وزارة الدولة للشئون البیئیة 
االحترار العالمى وغازات االحتباس أیضا مفھوم و

ثم تعرض للعوامل المؤثرة على ومكوناتھالحرارى
أسبابھ والتى تنوعت بین التغیرات المناخیة و

والخارجیة للتغیر المناخى كما اخلیةالداألسباب 
ھذه الظاھرة وآثارھا على المترتبةطرق إلى النتائج ت

عرض األبعاد السیاسیة تطرق إخیراً لعلى مصر ثم 
من جھود مبذولة لمواجھة ھذه المناخىلقضیة التغیر

الظاھرة وذلك بإنعقاد كثیر من المؤتمرات واالتفاقات 
ل النامیة بتوزیع حصص الدولیة وأیضا مطالبة الدو

اإلنبعاث طبقا لعدد السكان وأیضا ضروة ترشید 
استھالكھا من الوقود رغم تأثیر ذلك على طموحات 

وأشار أیضا إلى أن .النمو ومكافحة الفقر بھا 
تداعیات التغیر المناخى على الدول النامیة ستكون 
أكثر حدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما یؤدى 

.تاجیة وزیادة األمراض إلنخفاض اإلن

كاملةالعملورقة  توجد  
موقع الجمعية على شبكة اإلنترنتعلى  

www.asfer.org
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من مجلة بحوث اقتصادیة عربیةصدر العدد

إسم الباحثبحثإسم الم

١
دراسة تحليلية  : القطاع غير الرسمى فى سوق العمل الجزائرى  

.)٢٠١٠–٢٠٠٠(تقيميمة للفترة  
على بودالل

من التبعية إلى االستقـالل غير  : السياسة النقدية فى العراق  ٢
.الفعال  

محمود محمد داغر

بارك شايب& محمد شايب  .مياً األمن الغذائى وإشكالية ارتفـاع قـائمة أسعار الغذاء عال٣
زينب توفيق السيدتقييم أثر النشاط السياحى فى النمو االقتصادى فى مصر٤
سمية أحمد عبد المولى.       رأس المال االجتماعى وإعادة توزيع الدخل فى مصر٥
عبد الواحد العفورىأوضاع إدارة الحكم وأثرها فى التنمية فى اليمن٦

حالة  دراسة  : سراع بالتحول الديمغرافى  دور السياسات فى اإل٧
.شرق آسيا والدورس المستفـادة لمصر  

& ماجد عثمان  & هبه نصار  
سارة الخشن

نسمة أوكيل& أحمد دبيش  .  الصناعة الجزائرية فى مرحلة ما بعد االقتصاد المخطط٨

الرمز البریدى –ر ببانوراما أكتو٨٨ب .صمدینة نصر ،–صالح سالم –ب عمارات العبور ١٧
.ع .م . ج –القاھرة –١١٨١١

) ٢٠٢(٢٢٦٢١٧٣٧:تلیفون 
) ٢٠٢(٢٢٦٣١٧١٥: تلیفاكس 

asfer.egypt89@gmail.com:Email
r.orgwww.asfe:Website

٦٥

متضمناً " مجلة بحوث اقتصادیة عربیة " من ٢٠١٤، شتاء ٦٥صدر العدد 
- :ثمان دراسات وھى على النحو التالى –بعد افتتاحیة رئیس التحریر 

بدایة " بحوث اقتصادیة عربیة " كما یمكنك االطالع على فھرس األعداد السابقة من مجلة 
على الموقع اإللكترونى للجمعیة خیر من المجلة األعدد المن العدد األول وحتى 

www.asfer.org والحصول على النسخة الورقیة من المجلة من خالل مقر الجمعیة:-

١٨



٢٠١٤أغسطس) ٥٠(العددباطالر 

-:حول الموضوعات التالیة دارتورش عمل الجمعیة فى الفترة االخیرة أربععقدت

١- "")
) محمود عبد الحى. فوزى عبد الرحمن ، د. دالجمعیة ، المتحدثون بمقر –٢٠١٣

٢- "
).نبیل حشاد. د/ بمقر الجمعیة المتحدث –٢٠١٣مارس ( "التصنیف اإلئتمانى السیادى لمصر 

٣- "
) منیر الحمش. د/ دمشق المتحدث –٢٠١٣أبریل ( بالمشاركة مع جامعة دمشق " والنقدیة

مستقبل االقتصاد المصرى مع التركیز على الجوانب المالیة والمصرفیة " ورشة عمل تحت عنوان -٤
).نبیل حشاد. د/ المتحدثبمقر الجمعیة ، –٢٠١٣یونیو ("

–٢٠١٤("ى" ورشة عمل تحت عنوان -٥
).حلقة نقاشیة 

–٢٠١٤یونیو ("اآلثار االقتصادیة للتغیرات المناخیة" ورشة عمل تحت عنوان -٦
).صالح عزب . د/ المتحدث 

تحدید موعد بتخاذ القراربمقر الجمعیة بالقاھرة فیھ تم إ٥٧قم عقد مجلس اإلدارة اجتماعھ ر
النھائى هموعدعلى أن یحدد ٢٠١٤مبدئى للمؤتمر العلمى الثالث عشر للجمعیة خالل نوفمبر 

.ومكان االنعقاد فى وقت الحق

لثانى عشر للجمعیة متاحة حالیا التى تم تقدیمھا خالل المؤتمر العلمى اوراق البحثیةجمیع األ
وتناشد إدارة الجمعیة الزمالء www.asfer.orgاإلنترنت شبكةعلى موقع الجمعیة على

ھا تود بأخر أخبار الجمعیة وأنشطا الموقع للتزّ ورومن مختلف الدول العربیة بأن یزوالباحثین
. تنفیذ أھداف الجمعیة رتقاء بفاعلیة نھا اإلشأمن ى مقترحات تقدیم أأو

اقتصاد "تحت عنوان ٢٠١٣/ ١٢/ ٢٨والتى نظمتھا الجمعیة بتاریخ العلمیة أوراق الندوة جمیع 
.  www.asfer.orgالموقع اإللكترونى للجمعیة تجدونھا متاحة على ....."الیوم التالى 

دوریات العلمیة الحدیثة ومكتبة الجمعیة المقر الجمعیة بالقاھرة جملة من الكتب ووصلت الى
وقات العمل الرسمیة  یومیا أترحب بجمیع الباحثین من أعضاء الجمعیة وخارجھا وذلك خالل 

. ظھرا ما عدا یومى الخمیس والجمعة ٢صباحا حتى ٩من الساعة 

عید بمناسبة أعضاء الجمعیة فیذیة وأسرة تحریر الرباط التندارة الجمعیة واللجنةیھنىء مجلس إ
والبركات بالیمننسانیة جمعاء جمیع الشعوب العربیة واإلعلى أعاده هللا علینا والفطر المبارك

.من الشامل لكل الشعوب العربیة بدایة النھضة الشاملة واأل٢٠١٤ن یكون عام أو

١٩

أخبار متنوعة


