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مقدمة

التنمية االجتماعية العامة واالقتصاد الكلي لبلدان املنطقة العربية  رغم التحّسن امللحوظ واملثمر لبعض مؤشرات 
واملنشورة يف تقارير األمم املتحدة واملنظمات املالية العاملية، كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، إال أّن التطورات 
على أرض الواقع أثبتت أن هذه املؤشرات ال تعكس ابلضرورة حقيقة الوضع االجتماعي واالقتصادي لشعوب 
مل  املرتفعة  االقتصادي  النمو  فمعدالت  أو كفاءهتا.  لعدم مصداقيتها  االجتماعية  أطيافها وطبقاهتا  بكل  املنطقة 
ترتافق ابلضرورة مع تراجٍع للفقر أو اخنفاٍض ملعدالت البطالة مما يشري إىل عدم عدالة توزيع الثروة ومكتسبات النمو 

االقتصادي. 
إّن هذه الفجوة بني املؤشرات والواقع كشفت عنها بقوة ثورات الربيع العريب واليت انطلقت يف عام 2010 يف بلدان 
مثل تونس ومصر، حيث يشكك الكثري من اخلرباء واالقتصاديني اليوم مبصداقيتها ومتثيلها للواقع، خصوصاً عندما 
يتعلق األمر مبؤشرات التنمية االجتماعية كمعدالت البطالة والفقر والفروقات الطبقية واليت قد تؤثر على قبول املضي 
يف السياسات االقتصادية النيوليربالية ابعتبارها السبيل الوحيد للخروج من العجز املايل والنمو املتباطئ.  سعت 
تقارير البنك الدويل وصندوق النقد الدويل إىل الرتكيز على هذه الدول ابعتبارها منوذجا انجحاً ُيتذى به ملا حققه 
اقتصادها من معدالت منو مرتفعة نسبياً واللتزامها بسياسات اإلصالح االقتصادية النيوليربالية واملدعومة من ِقبل 

هذه املؤسسات ومن النخبة السياسية واالقتصادية احلاكمة فيها.
فإذا كان هناك جناح اقتصادي فعلي مقرتن بتنمية اجتماعية يف هذه الدول، فلماذا قامت ثورات الربيع العريب املطالبة 
إىل جانب احلرية السياسية والدميقراطية، ابلعدالة االجتماعية وحماربة فساد مؤسسات الدولة والنخبة احلاكمة؟ وملاذا 
اليوم؟ وما هو الدور الذي لعبته سياسات املؤسسات املالية الدولية يف تدهور املستوى املعيشي وتعميق التفاوت 

الطبقي يف املنطقة؟
لإلجابة على هذه األسئلة ال بد يف البداية من مراجعة التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا الدول العربية 
منذ االستقالل وحىت قيام ما يسمى بـ »الربيع العريب«، مث عرض أهم آاثر السياسات املالية وبرامج إعادة اهليكلة 
لكل من الصندوق والبنك الدوليني على كل من املستوى املعيشي، حقوق العمال واهلياكل اإلنتاجية يف الدول 

املدينة. وأخرياً حتديد التحدايت وتقدمي بعض التوصيات ملواجهتها.
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أهم التطورات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية ما قبل ثورات الربيع العريب. 1
بتبين “عقد اجتماعي”  االقتصادية وتطّوراهتا  العربية منذ استقالهلا على اختالف سياساهتا  الدول  قامت مجيع 
على  إجيابياً  أثر  مما  اقتصادي  ابستقالل  السياسي  استقالهلا  ودعم  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  مسار  لدعم 
املستوى املعيشي للفئات االجتماعية الفقرية وخصوصاً يف املناطق الريفية كما خفض الفروق الطبقية. يف ظل هذا 
التوجه االجتماعي الوطين شهدت فرتة الستينيات والسبعينيات دوراً كبرياً للدولة ومؤسساهتا ليس ابعتبارها منظماً 
لالقتصاد فحسب، بل وفاعاًل أساسياً فيه من خالل القطاع العام اإلنتاجي واخلدمي والذي قام بتطوير وحتديث 
البنية التحتية وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية للمواطنني. فمن جهة تبنت الدول العربية سياسات التعليم العام 
واخلدمات الصحية العامة اجمّلانية أو أبسعار رمزية ووفرت خدمات النقل العام. ومن جهة أخرى زادت االستثمار 
احلكومي يف البنية التحتية وتقدمي اخلدمات األساسية يف املناطق النائية والريفّية مما أّدى إىل حتسني شروط املعيشة 

لسكان األرايف. 
ابإلضافة إىل ذلك قامت هذه الدول بدعم سعري أو عيين للمواد الغذائية األساسية ومدخالت اإلنتاج الزراعي 
والصناعي ومنتجات الطاقة األمر الذي انعكس إجيابياً على املستهلكني وعلى االنتاج الزراعي والصناعي احملليني. 
وابلتوازي مع الدعم احلكومي للسلع سامهت سياسات التوظيف يف القطاع احلكومي العتبارات اجتماعية بتوسيع 
والفالحني  العمال  لفئات  امليسرة  القروض  اجملتمع. كما ساعدت  الوسطى يف  والطبقة  احلكوميني  املوظّفني  فئة 

واملوظفني على حتسني ظروفهم املعيشية.
يف إطار هذا العقد االجتماعي مت أيضاً سن الكثري من التشريعات وقوانني العمل اليت متنح عمال القطاع العام 
واحلماية  العمل  إصاابت  وتعويضات  التقاعدي  والتعويض  الصحي  اجتماعيًة، كالضمان  نَّظم حقوقاً 

ُ
امل واخلاص 

من التسريح التعسفي. يف البداية مت أيضاً تشجيع عمل النقاابت واالحتادات الفالحية خصوصاً يف الدول ذات 
التوجه االشرتاكي واليت حتولت الحقا حتت ضغط القمع السياسي إىل مؤسسات شبه حكومية ال تتمتع حبق التعبري 

واالحتجاج ضد احلكومات القائمة. 
لقد مت متويل هذا العقد االجتماعي يف تلك الفرتة من عائدات الثروة النفطية املكتشفة يف املنطقة، حيث أن ارتفاع 
أسعار النفط يف السبعينيات أفرز فوائض مالية أثّرت إجيابياً ليس على اقتصاد البلدان النفطية فحسب، بل وعلى 

كل بلدان املنطقة وذلك من خالل عدة قنوات:
املساعدات احلكومية الرمسية بشكل عيين )نفط جماين أو أبسعار رمزية( أو بشكل نقدي	 
ما 	  أو  العربية  التنمية  النفطية عن طريق صناديق  الفوائض  استثمار  العربية-العربية حيث مت  االستثمارات 

يسمى ابملشاريع املشرتكة
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حتويالت العاملني يف الدول النفطية واليت وصلت يف بعض الدول كاملغرب واالردن إىل نسبة هامة من الناتج 	 
احمللي اإلمجايل.

تبعت مرحلة السبعينات والطفرة النفطية مرحلة اخنفاض أسعار النفط العاملية مما أّدى على أرض الواقع إىل أزمة 
الثمانينات حيث عانت معظم دول املنطقة من عجز يف موازنة الدولة لشح  اقتصادية ومالية وصلت ذروهتا يف 
اإليرادات واملنح وتضخم نفقات القطاع احلكومي مبا فيها اإلنفاق على أجهزة اجليش واألمن. كل هذا دفع الدول 
إىل إعادة التفكري بسياساهتا االقتصادية املتبعة والبحث عن مصادر متويل لسّد العجز املايل احلكومي. فبينما جلأت 
املالية  املؤسسات  إىل   )1991( ومصر   )1989( واألردن  وتونس 1986(   )1984( الدول كاملغرب  بعض 
الدولية وحصلت على قروض مشروطة بتطبيق برامج إعادة اهليكلة واتباع سياسات اقتصادية نيو ليربالية، استطاعت 
دول أخرى كسوراي أن تتفادى اللجوء هلذه املؤسسات من خالل اتباع سياسات جتارية ومالية محائية متشددة حتد 
انفتاح اقتصادي حمدود على القطاع اخلاص واالستثمارات  العملة األجنبية إىل اخلارج مع  من االسترياد وهتريب 

السورية والعربية.
إن برامج إعادة اهليكلة املفروضة على الدول املدينة تتوافق مع التوجه الليربايل العاملي يف إطار عملية العوملة ومع ما 
يسمى بـ “وفاق واشنطن” والذي يتضّمن سياسات حترير التجارة اخلارجية وتقليص اإلنفاق والدعم احلكوميني، 
وسياسات دعم العرض من خالل تشجيع االستثمارات وتقليص الضرائب على الشركات بينما رفعها على الدخل 

واملستهلكني وأخرياً خصخصة شركات القطاع العام والرتكيز على قطاع التصدير.
 من امللفت لالنتباه هو أن هذه السياسات االقتصادية النيوليربالية مت تبنيها بشكل متزايد يف املنطقة ليس فقط يف 
الدول املدينة للبنك والصندوق الدوليني، بل أيضاً يف كثري من دول املنطقة بدافع االندماج ابالقتصاد العاملي، جذب 
االستثمارات األجنبية هبدف دفع عجلة النمو االقتصادي. وهكذا تبنت الدول العربية يف مرحلة التسعينات برامج 
اقتصادية إصالحية هيكلية تراوحت ما بني التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية وإعطاء مزااي ضريبّية لالستثمارات 
اخلارجية وخصخصة شركات القطاع العام، وبني تقليص حاد لنفقات الدولة )اإلنفاق احلكومي( على السياسة 
االجتماعية والدعم وعلى قطاعات التعليم والصحة. أثرت هذه السياسات سلبياً على الطبقات االجتماعية الفقرية 
وحمدودة الدخل كالعمال واملوظفني والفالحني واملهنيني وصغار الصناعيني واليت استفادت بشكل كبري من “العقد 
االجتماعي” يف الفرتة السابقة لإلصالحات )أنظر إىل املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لبعض الدول العربية يف 

امللحق رقم 1(.
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آاثراً  الثمانينات  عقد  منذ  ليربالية  نيو  اقتصادية  سياسات  وإتباع  االجتماعي  اجملال  الدولة يف  دور  لرتاجع  كان 
سلبية على املستوى املعيشي لفئات واسعة من اجملتمع ومستوى التشغيل واالنتاج احمللي بشكل عام وخصوصاً أهنا 
ترافقت بوجود أنظمة سياسية استبدادية وفاسدة مدعومة أبجهزة أمنية وعسكرية متضخمة لقمع مجيع احلركات 
العريب  الربيع  ثورات  أثبتت  واقتصادي  سياسي  استقرار  إحالل  واالجتماعية هبدف  منها  السياسية  االحتجاجية 
فيما بعد أنه هش. كما أدت سياسات االنفتاح االقتصادي املشوه وغري العادل إىل نشوء طبقة اقتصادية طفيلية 
على عالقة وثيقة بكل من النخبة السياسية والعسكرية احمللية احلاكمة، ورأس املال العاملي. فمصاحل هذه النخبة 
االقتصادية قائمة على االستمرار ابلسياسات النيوليربالية اليت تعفيها من االلتزامات حبقوق العمال والضرائب من 
الفساد  املنافسني من جهة أخرى. أخرياً، فاقم استشراء ظاهرة  جهة، ومتنحها مزااي ومحاية حكومية يف مواجهة 
وأنظمة احملسوبية يف البلدان العربية من معاانة الطبقات االجتماعية ذات الدخل احملدود والفقراء وأثر سلبياً على 

أداء االقتصاد ومؤسسات الدولة.  
كل هذه الظروف سامهت يف قيام االحتجاجات الشعبية عام 2010 يف البلدان العربية واليت انطلقت يف تونس 

وامتدت إىل دول مصر وليبيا واليمن وسوراي. 

دور سياسات صندوق النقد والبنك الدوليني. 2
يربز دور ما يعرف بـمؤسسات برينت وودز املالية يف تدهور الوضع االقتصادي واملستوى االجتماعي-االقتصادي 
يف املنطقة عشية اندالع االحتجاجات وانطالق “الربيع العريب” من خالل القروض واالستشارات املقدَّمة لدول 
املنطقة واليت تفرض إتباع سياسات اقتصادية نيو ليربالية تؤثر على دور الدولة يف االقتصاد وحتد من سيادهتا يف 
والسياسة  االجتماعية  السياسات  اخلارجية،  التجارة  التنمية، سياسات  مثل سياسات  اسرتاتيجية  رسم سياسات 
املايل وتعّزز دور هذه املؤسسات الدولية من خالل نشر الفكر النيو ليربايل على املستوى العاملي عن طريق آليات 
مراقبة دورية لألداء واملؤشرات االقتصادية الكلية يف الدول املدينة كمتابعة تطور معدالت النمو االقتصادي وحجم 
عجز املوازنة والدين العام وتطور اإلنفاق احلكومي على األجور واخلدمات االجتماعية واالستثمار. يتم نشر هذه 
املؤشرات وتقييماهتا يف تقارير الصندوق والبنك اليت تصنف الدول اجيابياً أو سلبياً تبعاً لدرجة اندماجها يف االقتصاد 
الدويل، درجة حترير االقتصاد والتزامها بتوصيات هاتني املؤسستني دون األخذ بعني االعتبار املؤشرات االجتماعية، 
ومسائل حقوق اإلنسان واحلرية السياسية.  لقد تركت طريقة التقييم الوحيدة اجلانب هذه آاثراً سلبية ليس فقط على 
اجلانب االجتماعي، بل أيضاً على سوق العمل وهياكل اإلنتاج احملليني. كما أن غض النظر عن الظلم االجتماعي 
والسياسي يف الدول املدينة عزز املمارسات القمعية ضد التيارات السياسية املعارضة ومطالب الطبقات االقتصادية 
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املتضررة من سياسات التحرر االقتصادي.
لقد تغري خطاب هاتني املؤسستني بعد ثورات الربيع العريب والغري متوقعة يف بلدان كتونس ومصر التلميذين النجيبني 
لسياسات االنفتاح والتحرير االقتصاديني، خصوصاً بعد نشر العديد من الدراسات واألحباث اليت أبرزت العمق 
اتباعها حىت اآلن. فاعرتف  االجتماعي-االقتصادي هلذه الثورات وأولوية تبين سياسات اقتصادية بديلة لليت مت 
الصندوق أبمهية إيالء القضااي االجتماعية االنتباه، وانتقد التوزيع غري العادل للدخل مستخدماً مصطلحات كالنمو 

الشامل أي الذي يشمل كل فئات الشعب.1 
كما استجاب البنك الدويل للنقد املوّجه لسياسته بتطوير مؤشر جديد يقيس “تقاسم الرفاهية وعدم املساواة” ونشر 
تقارير عن تقليص الفقر والالعدالة بعد أن كانت تقاريره حول تقييم برامج اإلصالح االقتصادي يف املنطقة تركز 
على معوقات اإلصالح وأسباب فشلها واملتمثلة بنقص الكفاءة، الفساد اإلداري وعالقات الزابئنية وتوصي ابملزيد 

من التحرير االقتصادي واإلصالح املؤسسايت الكفيل جبذب االستثمارات وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري.2
إال أن التحول يف خطاب الصندوق والبنك بعد عام 2011 مل يرافقه على ما يبدو أي تغري ملحوظ ال يف مشروطية 
القروض وال يف آلية التعامل والتدخالت يف السياسات املالية واالقتصادية املفروضة على الدول املتقدمة بطلب 
القرض. يالحظ حممد مسلم يف دراسته حول سياسات الصندوق والبنك عام 2015 أبن توصيات الصندوق 
حول الالمساواة واحلماية االجتماعية والنمو الشامل ما زالت –رغم االعرتاف أبمهيتها غري واضحة وال حتظى بنفس 
أمهية التوصيات التقليدية حول السياسات املالية والنقدية املطالبة ابلتقشف، واملزيد من االنفتاح االقتصادي وضبط 

املوازنة. 
تظهر  املنطقة  التسعينات يف  منذ  االقتصادي  برامج االصالح  والصندوق حول  البنك  لتقارير  نقدية  مراجعة  إن 
بوضوح أهنا حتاول حتليل أسباب فشل اإلصالحات يف حتقيق أهدافها على املستوى التقين والتطبيقي فقط بعيداً عن 
إاثرة أية أسئلة عن جدوى السياسة والفكر النيوليربايل يف اخلروج من األزمة بشكل عام والنهوض ابقتصادايت دول 
املنطقة بشكل خاص. فقامت هذه التقارير مثاًل إبرجاع املشاكل االقتصادية إىل فساد وضعف مؤسسات الدولة 
وعدم قدرهتا على تطبيق اإلصالحات املرسومة كما انتقدت سياسات التوظيف االجتماعية واعتربت قوانني محاية 
العمال “الغري مرنة” وقوانني محاية البيئة من العوامل اليت حتد من قدرة البالد على جذب االستثمارات األجنبية 
والشركات املتعددة اجلنسيات. إال أهنا ال جتيب على أسئلة مثل: كيف ميكن زايدة الصادرات وجذب االستثمارات 
يف ظل حترير جتاري متزايد مع منافسني عامليني رايديني كالصني وأملانيا؟ أو ما هو أثر تقليص اإلنفاق االستثماري 
احلكومي يف دول لديها معدالت بطالة مرتفعة وحاجة ماسة خللق فرص عمل جديدة؟ أو كيف ميكن حتريك عجلة 

M.Mossallam :The IMF in the Arab World. Lessons unlearnt 1 أنظر
2  أنظر املرجع السابق.
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االقتصاد بفرض أدوات اقتصادية انكماشية كخفض األجور ورفع الضريبة اللذان من شأهنما خفض ميزانية األسرة 
واالستهالك؟ أو ماذا سيحصل للمنتجني احملليني ذوي احلجم الصغري واملتوسط والذين يشكلون السواد األعظم من 

املنتجني يف هذه املنطقة العربية بعد رفع احلماية اجلمركية على االسترياد؟ 
أو  الفساد والزابئينية  الدولة وحماربة  يتعلق برفع كفاءة مؤسسات  فيما  الصندوق والبنك  ابلرغم من أن توصيات 
نصائحهما إبعادة النظر بسياسات التوظيف احلكومية والدعم غري اهلادف مسائل إجيابية وحمقة البد من أخذها 
النيوليربايل  الفكر  يف  التناقض  عن  تكشف  أعاله  املطروحة  األسئلة  على  اإلجابة  حماولة  أن  إال  االعتبار.  بعني 
وتشكك بقدرة احللول املقرتحة على اخلروج من املأزق االقتصادي الذي دفع لطلب املعونة املالية من املؤسسات 

املالية العاملية. 
أخريا وقبل االنتقال الستعراض أمثلة عن آاثر الصندوق والبنك يف بعض الدول العربية، البد من طرح السؤال 
التايل على حكومات الدول العربية بشكل عام وحكومات دول الربيع العريب بعد عام 2011 بشكل خاص: 
ونشوب  الشعوب  أوضاع  تدهور  إىل  أدت  واليت  السابقة  االقتصادية  السياسات  نفس  إتباع  يف  االستمرار  ملاذا 
االحتجاجات؟ وملاذا اللجوء جمدداً إىل هاتني املؤسستني لتمويل العجز املايل رغم كل احملاذير من املشروطية وآاثرها 

السلبية على االقتصاد واجملتمع؟ 

اآلاثر اإلجتماعية لسياسات املؤسسات املالية. 3
هناك إمجاع عام أن فئات الدخل احملدود يف الدول املدينة للصندوق والبنك الدوليني تدفع مثن السياسات التقشفية 
املفروضة ابخنفاض مستواها املعيشي وآتكل ما تبقى من مدخراهتا إذا وجدت، وذلك بغض النظر فيما إذا كانت 
هذه الدولة من الدول املصنفة “متقدمة” كإسبانيا واليوانن أو “انمية” كاملغرب واألردن. كما جيمع املراقبون 
على أن الطبقة الوسطى واليت تعترب من أهم حمركات النمو االقتصادي تتقلص بشكل كبري يف الدول املدينة لتتسع 
معها الفجوة بني الغين والفقري. فليس غريباً أن يّمل الكثري من اخلرباء سياسات الصندوق والبنك مسؤولية زايدة 
البطالة والفقر وتدين مستوى املعيشة والتفاوت يف مستوايت الدخل والتنمية اجلهوية. فريى حممد نور خريس3 مثال 
أن هذه السياسات مل تساهم يف األردن ال يف خفض معدل الفقر الذي ارتفع إىل %14.4 يف هناية عام 2010 

وال يف تقليص البطالة املرتفعة واليت وصل معدهلا إىل %13.8 عام 2015 حسب االحصاءات الرمسية. 
أما يف مصر فإن اخنفاض حصة األجور واملرتبات يف الدخل القومي حسب عبد اخلالق فاروق4 من %53 عام 
1974 إىل أقل من %26 عام 2005 و%23 عشية ثورة 25 يناير عام 2011 يعود إىل سياسات التقشف 

3 حممد نور خريس: مدير  مديرية الدراسات واألحباث يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ابململكة األردنية
4 عبد اخلالق فاروق: ابحث و خبري اقتصادي مصري.
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احلكومي املدعومة من الصندوق والبنك. يف نفس الوقت يشري ازدايد معدالت البطالة من أقل من %10 يف 
مطلع التسعينات إىل أكثر من %22 يف عام 2015 واليت تفوق بكثري االحصاءات الرمسية )%13( إىل فشل 
السياسات اجلاذبة لالستثمار اخلاص. وال بد من اإلشارة هنا إىل أن ازدايد معدالت البطالة تؤدي ابلضرورة إىل 
للبطالة  تعويضات  يقدم  اجتماعي  نظام  غياب  بسبب  الفقر  العمل وزايدة  للعاطلني عن  املعيشة  املستوى  تدين 

ومساعدات للفقراء كما هو احلال يف دول أوربية مثل أملانيا والسويد. 
يف تقريره عن املغرب انتقد الصندوق عام 2014 ارتفاع تكاليف تسريح العمال البالغة أجر 21 أسبوعاً مقارنة 
لسياسات  السليب  التأثري  السعدي5  يؤكد حسب سعيد  الذي  األمر  الناشئة  البلدان  فقط يف  أسابيع  أبجر 10 
البنك على حقوق العمال. فتخفيض تكاليف التسريح يشجع أرابب العمل على تسريح العمال دون أية ضماانت 
حلقوقهم. رغم هذه التأثرات لسياسات الصندوق التزم املغرب عام 2012 بتخفيض عجز املوازنة حىت عام 2019 
من خالل املزيد من خفض أجور موظفي الدولة وتقليص تعويضات املتقاعدين والتحويالت االجتماعية وإصالح 

الدعم وزايدة الضرائب مما فاقم الوضع االجتماعي واالقتصادي يف املغرب بدال من حتسينه.6
ابإلضافة إىل استفحال مشكلة البطالة يف تونس وتفاقمها منذ عام 2005 كما هو احلال يف الدول األخرى، 
يرى سامي العوادي7 أن هناك تفاوت يف معدالت البطالة بني اجلنسني وبني املناطق املختلفة داخل تونس. فبطالة 
أعلى  والبعيدة  الريفية  املناطق  والبطالة يف  الرجال )12.4%(،  بطالة  بكثري من  أعلى  النساء )%22.2( هي 
بكثري من املتوسط العام )البطالة يف مناطق اجلنوب الغريب وصلت إىل %27.9، ويف تطاوين %30(. معدالت 
االحصاءات  2011 حسب  سنة  إىل 5.15%   2000 سنة  من 4.32%  أيضاً  ارتفعت  تونس  يف  الفقر 
الرمسية للفقر. كما هو احلال يف البطالة ترتفع معدالت الفقر بشكل أكرب يف الناطق الريفية لتصل إىل6.4%. 
هذا التفاوت املناطقي يف املؤشرات يسلط الضوء على خلل يف سياسات التنمية اجلهوية )الفروقات يف مستوايت 
التنمية بني املناطق اجلغرافية املختلفة داخل البلد الواحد(، إذ أن مؤشر التنمية )0-1( تراوح من 0.75 يف تونس 
العاصمة، 0.23 يف جندوبة و0.25 يف القريوان. إن التفاوت بني املناطق ميكن أيضاً مالحظته من خالل حجم 
االستثمارات احلكومية يف البنية التحتية واليت ترتكز يف العاصمة واملناطق الساحلية هبدف السياحة، لكنها ضعيفة 

يف املناطق الداخلية والريفية اليت تعاين من ضعف التنمية واخنفاض املستوى املعيشي أصاًل. 
التعليم  اإلنفاق على خدمات  اإلنفاق احلكومي على االستثمار واألجور والتحويالت االجتماعية،  يضاف إىل 
العامة على  التقشف احلكومي تعاين املخصصات  املعيشة. يف ظل  تقييم مستوى  اهلامني يف  العنصرين  والصحة 

5 سعيد السعدي
6 أنظر سعيد السعدي.

7 سامي العوادي: أستاذ جامعي واملستشار االقتصادي لالحتاد العام التونسي للشغل
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للمدارس  والتجهيزات  املباين  بتقادم  فقط  ليس  ينعكس  مستمر  اخنفاض  من  املدينة  البلدان  والصحة يف  التعليم 
الريفية  التعليم واخلدمات الصحية بشكل عام ويف املناطق  واجلامعات واملشايف فقط، بل أيضاً يف تدين مستوى 
واملهمشة بشكل خاص مما يزيد من التفاوت االجتماعي واجلهوي داخل البلد الواحد. فتنامي ظاهرة اجلامعات 
واملشايف اخلاصة لتغطية النقص الكمي والنوعي احلاصل يف تقدمي هذه اخلدمات هي أحد مؤشرات عجز احلكومات 
عن تلبية الطلب املتزايد على التعليم والصحة. ابإلضافة إىل ذلك، تعزز خصخصة اخلدمات األساسية ظاهرة ما 
يسمى بتوارث الطبقة االجتماعية أي أن الفقري يوّرث الفقر والغين الغىن. فتكاليف خدمات املدارس، اجلامعات 
على  حكراً  تكون  وهبذا  الدنيا،  واملتوسطة  الفقرية  للطبقات  املالية  القدرة  تفوق  ما  غالباً  اخلاصة  واملستشفيات 

امليسورين واألغنياء من اجملتمع.

يف  ابلضرورة  تنجح  مل  الدوليني  والبنك  الصندوق  من  املقرتحة  اإلصالح  برامج  أن  إىل  تشري  األمثلة  هذه  مجيع 
تقليص عجز املوازنة رغم سياسات التقشف، لكنها فاقمت من املستوى املعيشي لفئات واسعة من اجملتمع من 
العقد  اهنيار  التحويالت االجتماعية مما أدى إىل  الدعم وخفض  نفقات  الضرائب،  تقليص األجور، رفع  خالل 
االجتماعي الذي كان قائماً بعد االستقالل، واإلخالل مبعايري واتفاقيات العمل املوقعة مع منظمة العمل الدولية 
)أنظر األشكال البيانية اليت توضح التزام الدول العربية مبعايري العمل الدولية يف امللحق رقم 2(. وال بد من اإلشارة 
هنا إىل أن البلدان العربية فشلت يف رسم اسرتاتيجيات واضحة وفعالة حملاربة الفقر والبطالة وتطبيقها بشكل عادل 
وشفاف وأخفقت يف وضع سياسة عادلة إلعادة توزيع الدخل من خالل نظام الضرائب والدعم لردم الفجوة بني 

الطبقات االجتماعية.
ابإلضافة إىل ذلك، زادت مشكلة الفساد اإلداري واجملتمعي من معاانة الطبقات املتضررة من اإلصالح وقصور 
السياسات، حيث أصبحت عائقاً يول دون وصول التحويالت االجتماعية اليت مت تقليصها أصاًل إىل مستحقيها 
من الفقراء، وأعاقت االستفادة من برامج الدعم املقننة املستهدفة لطبقة الدخل احملدود )أنظر امللحق رقم 3( ، 
يضاف اىل ذلك تفشي ممارسات الفساد والرشوة مما جعل أيضاً حماربة التهرب الضرييب لزايدة إيرادات الدولة أمرا 
شبه مستحيل وخاصة إذا كان املتهربون هم رجال أعمال متنفذون أو شركات كبرية رغم متتعهم أصاًل مبيزات ضريبية 

واسعة عماًل بتوصيات البنك والصندوق. 
ومنظمات  النقايب  العمل  على  السياسي  الضغط  يلعب  املؤسسايت،  والفساد  النيوليربالية  السياسات  مع  ابلتوازي 
اجملتمع املدين دوراً هاماً يف تفادي تنظيم أية احتجاجات أو مطالبات لوقف العمل بسياسات التقشف. فاملطالب 
لالستثمارات  منفرة  تصنف كعوامل  أصبحت  الالئق  العمل  وشروط  االجتماعية  واحلماية  األجور  برفع  العمالية 
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اخلاصة واألجنبية ورافعة لتكاليف اإلنتاج وابلتايل تضر ابلتنافسية العاملية اليت تسعى هذه الدول مبساعدة املؤسسات 
الدولية حتقيقها. كما أن األنظمة السياسة اإلقصائية حترم النقاابت واحتادات الفالحني من املشاركة يف صنع القرار 
االقتصادي وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تؤثر عليها مباشرة مثل السياسة املالية، سياسة التجارة 
اتفاقيات  لتوقيع  األوريب  االحتاد  مع  احلكومات  بني  فاملفاوضات  املهين.  والتكوين  التشغيل  سياسات  اخلارجية، 
العربية ومنظمة  الدول  التجارية مع  يتعلق ابملفاوضات  فيما  األمر  النقاابت وكذلك  تتم دون مشاركة  جتارة حرة 
التجارة العاملية أو املفاوضات مع البنك وصندوق النقد الدوليني للحصول على قروض جديدة.8 أضف إىل ذلك 
أن النقاابت حىت يف الدول اليت تلعب فيها دوراً كبرياً نسبياً كتونس، ال تغطي كل العاملني. فالعمال يف القطاع 
الفالحي والقطاع غري املنظم، وهو قطاع كبري ويتضخم يف أغلب الدول العربية، غري ممثَّلني يف النقاابت وال يظون 
أبية حقوق عمالية سوى األجر الذي غالباً ما يكون دون املستوى املتوسط. 9 أما ابلنسبة للعمالة الوافدة أو الالجئة 
كما هو احلال يف األردن )وصلت إىل %22.2 من إمجايل قوة العمل عام 102014(، فهي غالباً تعمل يف القطاع 

غري الرمسي وعرضة للكثري من االستغالل وسوء املعاملة. 

آاثر سياسات الصندوق والبنك الدوليني على القطاعات االنتاجية الصناعية والزراعية. 4
إن أتثري سياسات املؤسسات املالية السليب على القطاعات اإلنتاجية ال يظهر فقط يف تقليص العرض احمللى من 
على اجلوانب االجتماعية كاملستوى  السلع واخلدمات وحتويل األنشطة اإلنتاجية إىل جتارية، بل وينعكس أيضاً 
املعيشي وحقوق العمال وعمل النقاابت واليت حتدثنا عنها يف السابق. فإزالة احلماية اجلمركية وإلغاء دعم اإلنتاج 
الزراعي والصناعي احملليني دون رفع كفاءهتا وإنتاجيتها، يؤدي إىل تدمري الكثري من املنشآت الصناعية والزراعية 
نَتَجة إما يف دول متقدمة مرت بتاريخ 

ُ
ذات احلجم الصغري والغري قادرة على الصمود أمام املستوردات املنافسة وامل

أو جاءت من  احلديثة،  التكنولوجيا  اإلنتاجية والكفاءة واجلودة من خالل  استطاعت معه زايدة  صناعي طويل 
الدول الصاعدة كالصني واهلند اليت تعتمد يف تنافسيتها على اقتصادايت احلجم الكبري والضغط املتناهي على أجور 
العمال وحقوقهم. يف كال احلالتني يواجه اإلنتاج احمللي حتدي املنافسة الكبري دون أية دعم تقين أو مادي من الدولة 
للنهوض ابإلنتاجية واجلودة دون املساس حبقوق العمال واإلنسان. ففي تونس مثال متثل املنشآت املشغلة ألكثر من 
50 عامل أقل من %1 من إمجايل املنشآت، بينما متثل املنشآت املشغلة ألكثر من 10 عمال حوايل %5، أما 

8 أنظر سامي العوادي.
9  املرجع السابق.

10 أنظر حممد نور خريس
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الباقي األعظم )أكثر من %90( فهم منشآت صغرية احلجم تشغل أقل من 10 عمال.11
إن أحد أ هم آاثر املنافسة على القطاع الصناعي والزراعي هو إفالس وتوقف عدد كبري من املنشآت عن اإلنتاج 
مبا يعنيه ذلك من تسريح أعداد كبرية من العاملني الذين يضافون إىل أعداد العاطلني عن العمل والفقراء املوجودين 
أساساً والتخلي عن إنتاج سلع اسرتاتيجية ومطلوبة للسوق الداخلي حملياً كالغذاء واملواد األساسية للبناء والصناعة. 
هذا إن مل يقم أرابب العمل بتخفيض األجور والتخلي عن نفقات حتسني ظروف العمل أو التشغيل غري الرمسي مبا 

فيها تشغيل النساء واألطفال للتخلص من احلماية االجتماعية للعامل.
األثر اآلخر لرفع احلماية اجلمركية هو التحول من النشاط اإلنتاجي إىل التجاري وخصوصاً االسترياد مما يزيد من 
النسيج  التشابكات اإلنتاجية والتصدير. فمصانع  القيمة املضافة اهلامة يف تعزيز  فاتورة االسترياد ويقلص سلسة 
اليت توقفت مثاًل نتيجة املنافسة اآلسيوية سيتم تعويض منتجاهتا من خالل االسترياد لتلبية كل من الطلب النهائي 
والطلب الوسيط لصناعة امللبوسات. فبداًل من أن يتم إنتاج كامل سلسلة القيمة املضافة )قطن/صوف خام – 
نسيج – ملبوسات( حملياً يتم استرياد النسيج من اخلارج مما يضر ابإلنتاج احمللي من املواد األولية )قطن/الصوف( 

ويقلل القيمة املضافة احمللية إلنتاج امللبوسات. 
واألجنبية  اخلاصة  االستثمارات  من خالل  والبنك  الصندوق  توصيات  تعويضها حسب  سيتم  اخلسارة  هذه  إن 
واليت ستخلق فرص عمل جديدة وتكون قادرة على التصدير مما يدعم امليزان التجاري. لكن الرتكيز على الصناعة 
التصديرية واالستثمارات األجنبية، جعل هذه الدول اتبعة ألسواق التصدير وللمستثمرين األجانب، فضاًل عن أن 
 »outsourcing« غالبية الصناعات التصديرية الناشئة انجتة عن سياسات تدويل اإلنتاج أو ما يطلق عليه الـ
للصناعات األوروبية أكثر من كوهنا صناعات ذات سلسلة قيمة مضافة متكاملة. فصادرات امللبوسات من تونس 
واملغرب وسوراي إىل االحتاد األوريب مثاًل متت من خالل عقود حمددة إلنتاج سلع معّينة لشركات أوروبية تُباع يف 
السوق األورويب ابسم الشركة األوروبية وليس التونسية أو املغربية. وقد أظهرت األزمة املالية العاملية والحقاً األوروبية 
)2007 اىل 2009( واليت أدت إىل تراجع الطلب يف السوق األورويب، حجم تراجع الصادرات واالستثمارات 

املباشرة يف دول تونس ومصر واملغرب.
فتوصيات البنك والصندوق حىت من وجهة نظر اقتصادية حبتة ال تساهم اذن يف حتقيق حتسن مستدام وطويل األمد 
للصادرات وامليزان التجاري واالقتصاد ككل. بل تؤدي غالباً إىل تشويه اهلياكل اإلنتاجية لتصبح غري قادرة على 

تلبية احتياجات السوق احمللية من السلع وامتصاص البطالة املتنامية.

11 أنظر سامي العوادي.
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التحدايت اليت تواجهها الدول العربية يف ظل سياسات املؤسسات املالية الدولية . 5

إن أهم التحدايت اليت تواجهها الدول العربية اليوم يف ظل سياسات البنك والصندوق الدوليني هي االلتزام بربامج اإلصالح 
االقتصادي النيوليربايل واليت تتناقض يف مضموهنا مع أهداف التنمية االجتماعية املستدامة وأيضاً مع مطالب احلركات االحتجاجية 
املستمرة منذ عام 2011 ابلتوزيع العادل للدخل واحلماية االجتماعية وإعادة الدعم للمواد األساسية والطاقة ورفع مستوايت 

األجور وحق التعليم والعمل وزايدة التشاركية وما إىل ذلك.
يندرج ضمن هذه التحدي مسألة أخرى وهي كيفية التعامل مع مشروطية هاتني املؤسستني مع وجود عدم استقرار سياسي وأمين 
واجتماعي يف املنطقة جيعل معها إمكانية حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة أو جذب استثمارات خارجية شبه مستحيل يف 
املنظورين القصري واملتوسط. ومع ذلك قامت بعض الدول بطلب املعونة من هذه املؤسسات لسد حاجتها امللحة للموارد املالية بعد 
سنة 2011 كتونس، األردن، مصر واملغرب. إن هدف هذه احلكومات األساسي من القروض هو متويل االستقرار االقتصادي 
والسياسي من خالل إرضاء الشارع ببعض املكاسب اآلنية كرفع حمدود لألجور أو إعادة دعم احملروقات أو حىت توظيف حكومي 
واسع للعاطلني عن العمل كما حصل يف األردن، مصر وتونس. لكن األسئلة املطروحة هنا: كيف ستستطيع هذه احلكومات 
الوفاء ابلتزاماهتا جتاه اجلهة الدائنة وأمام شعوهبا؟ وملاذا مل تتعلم من اخلربات السابقة يف التفاوض مع هذه املؤسسات وحاولت 
البحث عن بدائل متويلية أخرى؟ وأخرياً ملاذا مل تستفد هذه احلكومات من فرصة »الربيع العريب« إلرساء نظام اقتصادي جديد 

يتبىن أهداف وسياسات اقتصادية بديلة حتقق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة؟

اخلامتة وأهم التوصيات

ملواجهة التحدايت املذكورة أعاله البد أن تقوم بلدان املنطقة أواًل بوضع اسرتاتيجية للتعامل مع املعطيات احلالية 
على املستوى الوطين واإلقليمي بعد تبادل اخلربات مع دول أخرى يف العامل عانت من حتدايت مشاهبة. فوجود 
تعاون إقليمي مثل منطقة التجارة العربية احلرة حتت مظلة مؤسساتّية معرتف هبا عاملياً كجامعة الدول العربية، قد 
الدوليني، منظمة  )البنك والصندوق  الدولية  املؤسسات  تفاوضية أكرب مع  قوة  املنطقة  إعطاء دول  يساعد على 
التجارة العاملية( والشركاء التجاريني الرئيسيني )االحتاد األورويب والوالايت املتحدة( لتغيري شروط التعاون، إن كان 

ذلك يف إطار منح القروض املشروطة أو اتفاقات التبادل التجاري. 
إن وجود نوع من التضامن اإلقليمي أثناء التفاوض مكن أن يساعد على احلصول على مزااي اقتصادية أكثر، تتمثل 
على سبيل املثال يف االلتزام بفتح األسواق العاملية للصادرات الزراعية من دول املنطقة، االتفاق على استثمارات يف 
القطاعات اإلنتاجية ومشاريع البنية التحتية، احلصول على تنازالت فيما يتعلق بشروط القروض الدولية، أو ضمان 

تسهيل حركة األفراد ونقل التكنولوجيا وزايدة التعاون البحثي واملهين.
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اثنياً ال بد للدول العربية على املستوى الوطين من البحث عن نظام اقتصادي بديل لألنظمة النيوليربالية احلالية 
يضمن احلد األدىن من العيش الكرمي لكل فئات الشعب ويقق كاًل من النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 
املستدامة على حد سواء. فالشعوب اليت احتجت على الالمساواة والفساد، على انعدام العدالة االجتماعية وغياب 
الدميقراطية أتمل أن يقرتن التغيري السياسي بتحول جذري يف أولوايت وأهداف السياسات االقتصادية من جمرد تلبية 
ملصاحل النخبة االقتصادية احمللية الرامية اىل االندماج يف االقتصاد العاملي وإرضاء املؤسسات املالية والتجارية الدولية، 
هذه االولوايت اليت غايتها حتقيق العدالة االجتماعية وبناء اقتصاد متني. فالدول املتقّدمة اليت ننظر إليها كنموذج 
االعتبارات  يراعي  اقتصاداً  ليربالية عمياء وإمنا  تتبع سياسات  العلمي واالقتصادي واالجتماعي ال  للتقدم  انجح 

االجتماعية واحتياجات االقتصاد الوطين. 
اثلثاً، من األمهية مبكان رفع كفاءة وإنتاجية املؤسسات احلكومية وحماربة الفساد وأنظمة احملسوبية والزابئنية املنتشرة 
مع  للتفاوض  ويؤهلها  التنمية  أهداف  يقق  مبا  والبشرية  االقتصادية  املوارد  إدارة  على  قدرهتا  لتعزيز  وذلك  فيها 

املؤسسات الدولية.
رابعاً، البطالة والفقر والتفاوت اجلهوي يف البالد العربية تعترب من التحدايت األساسية للتنمية واالستقرار السياسي. 
لذلك جيب إعطاؤها األولية لدى وضع السياسات االقتصادية. فاتباع سياسة ضريبية عادلة تعتمد على الضرائب 
املباشرة املتصاعدة مثاًل من شأنه أن خيفف معاانة الطبقات الفقرية، كما أن إعادة توجيه االستثمارات إىل القطاعات 

الصناعية والزراعية الكثيفة العمالة سيساهم يف ختفيض معدالت البطالة. 
والصندوق  البنك  من  اخلارجية  املديونية  على  االعتماد  من  بداًل  احلكومي  العجز  متويل  مصادر  تنويع  خامساً، 
الدوليني، وإعادة توزيع املوارد احلكومية مبا يسن قطاعات التعليم، والتدريب املهين والصحة ويرشد اإلنفاق املبالغ 

فيه على القطاع األمين والعسكري.
أخرياً، على الدول العربية أيضاً رفع نسبة التشاركية يف -صنع القرار االقتصادي وصياغة اسرتاتيجيات التنمية من 
خالل تشجيع منظمات اجملتمع املدين وإعطاء دور مستقل وأكرب للنقاابت يف ظل نظام دميقراطي لتفادي سياسة 
التهميش املناطقي والتمييز الطبقي. فرتاجع دور النقاابت على املستوى الوطين خالل العقود املاضية ميكن إصالحه 
من خالل توسيع قاعدهتا الشعبية وأتهيل كوادرها ورفع قدراهتا التفاوضية مع أرابب العمل ومع احلكومات. يف 
نفس الوقت يساهم تعزيز العمل املشرتك بني النقاابت على املستوى اإلقليمي والعاملي يف تبادل اخلربات وتقوية 

موقعها التفاوضي للتأثري على سياسات املؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية.
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املالحق

)1( امللحق 
1.1 أهم املؤشرات اإلقتصادية لبعض الدول العربية سنة 2014

(مبليارات الدوالرت)
األردن تونس مصر املغرب البلدان العربية املؤشرات اإلقتصادية
35.8 48.5 286.7 107.8 2757.2 الناتج احمللي اإلمجايل
37.4 42.8 271.9 86.3 1775.4 إمجايل اإلستهالك
8.6 11.0 40.2 35.3 695.7 إمايل اإلستثمار

14.8 21.3 43.5 36.7 1443.4 الصادرات
24.9 26.6 68.9 50.6 1157.1 الواردات
-10.1 -5.2 -25.4 -13.8 +286.2 امليزان التجاري
-1.8 -1.6 -35.9 -5.4 +67.0 االعجز/الفائض احلكومي
-2.3 -3.5 -12.5 -5.0 2.4 نسبة العجز /الفائض إىل الناتج احمللي اإلمجايل )%(
1.2 1.6 6.3 5.7 19.2 خدمة الدين العام اخلارجي

الدين العام
11.3 28.9 41.3 30.7 206.7 أمجايل الدين العام اخلارجي
7.8 7.7 12.1 5.5 5.9 نسبة تغطية الصادرات للدين اخلارجي )%(
5.6 6.1 6.9 1.9 التضخم املايل )%(

املصدر: مت جتميع املعلومات من قبل الدكتور سامي العوادي بناًء على إحصاءات التقرير االقتصادي 
املوحد، صندوق النقد العريب.
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 1.2 أهم املؤشرات اإلقتصادية لبعض الدول العربية سنة 2014

)نسبة مئوية(
األردن تونس مصر املغرب الدول العربية املؤشرات اإلجتماعية
11.9 15.3 13.4 9.1 معدل البطالة)%( 
20.7 24.2 24.7 9.8 معدل بطالة النساء)%(
40.6 32.9 32.6 18.9 معدل بطالة خرجيي اجلامعات)%( 
1.0 3.4 2.9 8.0 نسبة عمالة األطفال )%( )5-41 سنة(

17.5 26.9 24.7 27.0 22.2 نسبة مشاركة املرأة يف قوة العمل )2013( )+15(
 14.4
)2010(

15.5  26.3
)2013(

 8.9
)2007(

معدل الفقر

 28.3
)2013(

 36.1
)2013(

 30.7
)2008(

 40.9
)2013(

Gini مؤشر

6.6 11.0 86.8 33.3 377.6 عدد السكان )ابملاليني(
3.4 6.5 3.8 5.4 نسبة اإلنفاق على التعليم يف الناتج احمللي اإلمجايل
2.1 20.3 26.1 49.3 معدل األمية )+15سنة( )2012(
0.9 2.7 10.7 18.5 معدل األمية )51-42 سنة( )2102(
74 75 71 71 العمر املتوقع عند الوالدة)2013(  

17.8 13.3 5.8 6.0 نسبة اإلنفاق على الصحة يف الناتج احمللي اإلمجايل 
)2013(

286 168 85 64 عدد األطباء لكل 0001 شخص)2013( 
528 472 2023 1176 عدد األشخاص لكل سرير يف املشفى)2012( 

املصدر: مت جتميع املعلومات من قبل الدكتور سامي العوادي بناًء على إحصاءات التقرير اإلفتصادي 
املوحد، صندوق النقد العريب.
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12)2( ملحق 
1.2 درجة تصديق الدول العربية على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية )2015)

 

املصدر: دانييل مسعان بناًء على إحصاءات ومعطيات منظمة العمل الدولية

2.2 درجة تصديق الدول العربية على جممل اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية
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املصدر:دانييل مسعان بناًء على إحصاءات ومعطيات منظمة العمل الدولية

12 د. سامي العوادي )2015(: حماضرة غي منشورة ألقها يف ندوة »املؤسسات املالية العاملية وأتثرياهتا على املستوى املعيشي والعمال« املعقودة 
يف الدار البيضاء بتاريخ 9-10نوفمرب 2015. 
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)2( ملحق 

إشكاليات سياسة دعم األسعار: تونس مثااًل

بتاريخ  علي  )أمر   1945 سنة  مند  األساسية  املواد  أسعار  دعم  سياسة  التونسية  الدولة  اعتمدت 
 )1970-65 عدد  املالية  )قانون   1970 سنة  للتعويض  العام  الصندوق  وبعثت   )1945 جوان   29
اضيف  وقد  املدرسي  والورق  النبايت  الزيت  احلبوب،  مشتقات  أمهها  ومن  األساسية  املواد  يدعم  وهو 
االحتجاجي  احلراك  خلفية  على   2011 جانفي   13 يف  املعقم  نصف  واحلليب  الطماطم  ومصرب  السكر 
عديد  مثل  مثلها  األسعار  دعم  سياسة  والنقل.  الطاقة  أسعار  الدولة  تدعم  الثورة. كما  اىل  أدى  الدي 
التوفيق  صعوبة  يف  تتمثل  عويصة  اشكالية  تواجه  ما  وغريمها كثريا  والتعليم  العمومية كالصحة  السياسات 
املوضوع  هذا  حول  اجلدل  بدأ  ولقد  املطلوبة.  االقتصادية  والنجاعة  املنشودة  االجتماعية  العدالة  بني 
خيرج تدرجييا للعموم يف تونس بعدما وضعت احلكومة مرة أخرى صندوق الدعم يف قفص االهتام وبرزت 
ثلث  األساسية  املواد  دعم  ويكلف  جدواه.  وعدم  الدعم  ملصاريف  الثقيل  احلجم  تؤكد  وحتاليل  أرقام 
بني  ما  الدعم  لنفقات  املهول  وحمروقات(.االرتفاع  وغاز  )كهرابء  للطاقة  الثلثني  وخيصص  الدعم  ميزانية 
2010 و2013  بنسبة %367 ال ميكن شرحه ابألدوات املعهودة ألن ارتفاع األسعار احمللية والعاملية 
أسباب  عن  البحث  من  والبد  احلجم  هذا  تكن  يف  مل  السكاين  النمو  عن  انهيك  الدينار  قيمة  وتدهور 
لغاايت  بل  األسر  استهالك  غري  يف  األساسية   املواد  استعمال  أو  التهريب  ظاهرة  تفشي  مثل  أخرى 
انتاج بعض الشركات أو اتساع رقعة االستفادة بدون وجه انهيك عن أتثري تواجد بعض مئات اآلالف 
من  استهالكها  من  األكرب  اجلزء  تستورد  تونس  أن  ومبا  تقريبا.  سنتني  منذ  بالدان  يف  الليبيني  االخوة  من 
والذرة  والشعري  القمح  أسعار  يف  أخرى  إىل  سنة  من  الزايدة  من  مباشر  بشكل  تتأثر  فأهنا  األعالف، 
ظهور  ولعل  األجنبية.  ابلعمالت  جلها  الدعم  لصندوق  إضافية  مصاريف  يف  يتسبب  مما  واألعالف، 
احليواين  العلف  تنتج  ال  أهنا  رغم  جندوبة  أو  ابجة  عوض  تونس  يف  للحليب  منتج  صفاقس كأكرب 
أجنز  وقد  هذا  املستوردة.  الصناعية  األعالف  استعمال  على  يقوم  الذي   – الدعم  سياسة  خطأ  يثبت 
واالجتماعية  االقتصادية  والدراسات  البحوث  مركز  مع  ابلتعاون   2013 سنة  لإلحصاء  الوطين  املعهد 
النتائج: بعض  منها  نورد  تونس.  يف  الدعم  نظام  جناعة  حول  دراسة  االفريقي،  التنمية  بنك  من  بدعم 
دعم  دينار  مليون   888 مبلغ   2010 سنة  التونسية  األسر  تلقت 
. الفقرية األسر  اىل  ذهبت  فقط  دينار  مليون   107 منها  غذاء 

لألسر   60.5 ٪ فقرا،  األكثر  األسر  إىل  انتقل  الدعم  من  فقط   9.2 ٪ أن  تبني  ذلك،  على  عالوة 
واملقاهي  املطاعم  )سواح،  األسر  خارج  و٪ 22.8  األغنياء  للسكان   7.5 ٪ املتوسطة،  الطبقة  من 
فهي  السكان  من   15.5 ٪ حوايل  متثل  الفقرية  األسر  بينما  احلدود.  عرب  املشروعة  غري  والتجارة 
للفقراء،  األغذية  استهالك  قيمة  إمجايل  من   20.6 ٪ متثل  اليت  الدعم  من كتلة  فقط   9.2 ٪ تتلقى 
عفنت  النيوليربالية  املقاربة  فان  القول،  وخالصة  لألغنياء.  و٪ 5.1  الوسطى  للطبقة   11.8 ٪ مقابل 
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القاعدة  عن  اخلروج  أبن  االعتقاد  على  تقوم  ايديولوجية  العتبارات  الدعم  سياسات  حول  اجلدل 
تشوهات  اىل  ويقود  السوق  لقوانني  خرقا  يعترب  والطلب  العرض  وقانون  األسعار  حلقيقة  املقدسة 
املتحدة  الوالايت  الرأمسالية.  البلدان  يف  حقيقة  جيري  ملا  جتاهل  هنالك  مث  واجتماعية.  اقتصادية 
القطاع  يف  معلنة  دعم  سياسة  يتبع  األورويب  واالحتاد  السلع  بعض  مباشر  وغري  مباشر  بشكل  تدعم 
مليزانية  األجدى  التحكيم  ضرورايت  الراعية  الدولة  دعاة  يتجاهل  أخرى  انحية  ومن  مثال.  الفالحي 
والتعليم  الصحة  نفقات  حساب  على  نفقات  هناك  تكون  ال  حىت  النفقات  خمتلف  بني  الدولة 
يستحقها. من  اال  منها  يستفيد  ال  وحىت  الناشئة  لألجيال  الشغل  فرص  حساب  على  أي  والتكوين 






