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أجرى البنك الدولي في نشرته الدورية (مرصداالقتصاد عشر دول في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية .المقارنة
ّ
المتعمد» ،أظهرت بعد توزيع الدول العشر على مجموعتين ،أن
اللبناني) الصادرة أخيرًا بعنوان «الركود
مقارنة لألزمة اللبنانية مع أزمات أخرى انفجرت في «األزمة اللبنانية هي األسوأ»

عملية التعديل أكثر إيالمًا وأطول وقتًا

األزمة اللبنانية هي األسوأ
ماهر سالمة

أداء لبنان كان ّ
سيئًا في بداية األزمة،
ّ
ّ
النمو تعثر في السنوات التي سبقت
األزم ـ ــة ،عـجــز ال ـح ـســاب ال ـج ـ ّـاري كــان
ك ـب ـي ـرًا ق ـب ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـت ـض ــخ ــم ك ــان
مكبوحًا بفعل تثبيت سعر الصرف،
املــالـيــة الـعــامــة كــانــت فــي ح ــال سيئة،
والــديــن العام كــان من أعلى املعدالت.
هــذه الخالصة التي وردت في تقرير
ص ــادر عــن الـبـنــك الــدولــي فــي نشرته
الدورية «مرصد االقتصاد اللبناني»،
ه ــي عـ ـب ــارة ع ــن م ـق ــارن ــة أزم ـ ــة لـبـنــان
مــع أزم ــات ضــربــت العديد مــن الــدول.
امل ـقــارنــة ارت ـك ــزت عـلــى ت ــوزي ــع ال ــدول
املــأزومــة إلــى قسمني :املجموعة ()G1
مــن دول شــرق آسيا والـتــي عانت من
أزمـ ـ ـ ــات م ـت ــاح ـق ــة بـ ــن عـ ـ َ
ـامـ ــي 1997
و 1998وهـ ـ ـ ــي :تـ ــايـ ــانـ ــد ،م ــال ـي ــزي ــا،
إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن وكـ ــوريـ ــا
الجنوبية .واملجموعة ( )G2الثانية
الـتــي تـضـ ّـم :األرجـنـتــن (أزم ــة ،)2001
ال ـي ــون ــان ( ،)2008أي ــرل ـن ــدا (،)2008
آيسلندا ( )2008وقبرص (.)2012
املقارنة شملت املؤشرات اآلتيةّ :
نمو
ّ
الناتج املحلي ،التضخم ،مالية الدولة،
الدين العام والحساب الجاري .وبما
أن األزم ـ ــات ال ـتــي حـصـلــت ف ــي ال ــدول
املــذكــورة حــدثــت فــي أوق ــات مختلفة،
ف ـقــد اس ـت ــدع ــى ذلـ ــك اع ـت ـم ــاد صـيــاغــة
ُ
زمنية على الشكل اآلتي :تسمى السنة
التي حدثت فيها األزمة ( ،)tأما السنة
التي تسبقها فهي ( ،)1-tوالسنة التي
تليها ( ،)1+tعلمًا بأن ( )tبالنسبة إلى
لبنان هي عام .2019

ّ
نمو الناتج المحلي

ّ
االقتصادي
منذ عام  2011تعثر النمو
ً
في لبنان بشكل سيئ جدًا مقارنة مع
َ
ّ
النمو االقتصادي في دول مجموعتي
 G1و G2خالل مرحلة ما قبل األزمة.
أظـ ـه ــرت بـ ـل ــدان  G1نـ ـمـ ـوًا ق ــوي ــا قـبــل
أزمـ ـتـ ـه ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة مـ ــا بـ ــن ث ــاث
س ـن ــوات وس ـنــة واحـ ــدة عـلــى انـفـجــار
األزمـ ـ ــة ف ـي ـهــا .وك ـ ــان ال ـن ـم ـ ّـو ف ــي هــذه
الــدول منسجمًا مع أدائها على املدى
امل ـت ــوس ــط .وع ـن ــدم ــا ان ـف ـج ــرت األزمـ ــة
املالية اآلسيوية في عام ّ 1997
تحول
األم ـ ــر لـ ــدى هـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان إلـ ــى رك ــود
اق ـت ـص ــادي ف ــي ع ــام  1998لـكـنــه كــان
شديدًا في إندونيسيا.
كــذلــك كــان أداء أيــرلـنــدا وآيسلندا من
ً
دول مـجـمــوعــة  ،G2م ـمــاثــا م ــع أداء
البلدان اآلسيوية خالل السنوات التي
سبقت األزم ــة .فقد ّ
سجلت فــي حينه
نموًا قويًا يتوافق مع أدائها على املدى
املتوسط .إال أنه في قبرص واليونان
تــذبــذب الـنـمـ ّـو مــع اقترابهما مــن عام
األزمـ ـ ــة .ق ـبــرص سـقـطــت ف ــي ركــودهــا
ق ـبــل األزم ـ ــة ب ـعــامــن ،ث ــم ت ـعــافــت إلــى
حـ ّـد ما في السنة التالية .في املقابل،
ُ
ً
ت ـع ـ ّـد أزم ــة األرج ـن ـتــن األك ـث ــر تـمــاثــا
ل ــأزم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ب ـح ـســب ن ـتــائــج
املقارنة .فهي شهدت ركودًا قويًا خالل
السنتني اللتني سبقتا انفجار األزمة،
ّ
يسجل نموًا بطيئًا
بينما كــان لبنان
ّ
منذ عام  ،2011إلى أن تحول إلى ركود
تام منذ عام .2018
فــي الــواقــع ،اسـتـعــادت مجموعة دول
 G1نـ ـم ـ ّـوه ــا بـ ـس ــرع ــة ،ب ـي ـن ـمــا تــأخــر
التعافي في معظم دول  G2مقارنة مع
دول  ،G1وإن كانت اليونان قد برزت
كحلقة مــؤملــة .لـكــن مــن بــن مجموعة

دول  ،G2وحــدهــا األرجـنـتــن تمكنت
م ــن ت ـح ـق ـيــق نـ ـم ـ ّـو قـ ــوي ب ـع ــد األزمـ ــة
م ـب ــاش ــرة ،بـيـنـمــا اس ـت ـغــرقــت أيــرل ـنــدا
وآي ـس ـل ـن ــدا وقـ ـب ــرص ب ـض ــع س ـن ــوات
ل ـل ـت ـعــافــي .وك ــان ــت ت ـج ــرب ــة ال ـي ــون ــان
صعبة بمعاناة من الركود املتواصل
لست سنوات بدأ قبل سنة من األزمة
ثم في عام االنفجار واستمر  4سنوات
بعدها ،أمــا فــي السنة الخامسة فقد
ش ـهــدت ن ـم ـوًا ضـعـيـفــا ق ـبــل أن تـغــرق
مجددًا في الركود ملدة عامني آخرين.
حتى اآلن ُيـعـ ّـد االنـكـمــاش فــي الناتج
ّ
املـحــلــي الحقيقي لـلـبـنــان مــن األس ــوأ
بني هذه البلدان رغم أنه لم يصل إلى
أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه ب ـعــد .وال ـت ـغـ ّـيــر في
ن ـمـ ّـو ال ـنــاتــج املـحـلــي الـحـقـيـقــي خــال
األزمـ ــة ،مــا بــن الـ ــذروة والـحـضـيــض،
ً
ظ ـه ــر ب ـش ـكــل أك ـث ــر اع ـ ـتـ ــداال ف ــي دول
 G1م ـقــارنــة ب ــدول G2؛ َراوح ـ ــت هــذه
ال ـت ـغ ـ ّـي ــرات ف ــي ن ـم ـ ّـو ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي الـحـقـيـقــي م ــن  %-0.6في
الفيليبني ،إلى  %-5.5في كوريا-7.4 ،
 %فــي ماليزيا %-10.2 ،فــي تايالند،
إلــى  %-13.1فــي إندونيسيا .أمــا في
دول  ،G2فـقــد سـ ّـجـلــت الـتـغـيــرات في
نمو الـنــاتــج املحلي الحقيقي %-9.3
في أيرلندا %-10 ،في آيسلندا-11.5 ،
 %في قبرص %-18.4 ،في األرجنتني،
و %-26.5فــي ال ـيــونــان .أم ــا بالنسبة
إلى لبنان ،فإن أحدث التقديرات تشير
املحلي الحقيقي لسنة
إلى أن الناتج ّ
 2020الـ ــذي ي ـمــثــل ال ـس ـنــة ال ـت ــي تلي
سنة انفجار األزمة ،سينكمش بنسبة
 ّ %-26.1م ـنــذ ذروت ـ ــه ف ــي س ـنــة 2017
التي تمثل سنتني قبل االنفجار ،وهذا
ما يجعله أحد أسوأ البلدان ً
أداء بني
بلدان املقارنة رغم أن األزمة ال تزال في
مرحلة التفاقم.
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ّ
التضخم

تـ ـضـ ـخ ــم األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ك ــان
مـنـخـفـضــا م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات.
كــان األم ــر بمثابة انـعـكــاس الستقرار
سعر الصرف خالل تلك الفترة مقارنة
م ــع ت ـح ـ ّـول ــه إل ـ ــى ع ــام ــل أس ــاس ــي فــي
َ
مجموعتي دول  G1و  .G2فـقــد نشأ
مـعــدل الـتـضـخــم املـعـتــدل واالس ـت ـقــرار
في سعر الصرف لدى دول املجموعة
األول ـ ـ ــى ،م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
ّ
ّ
النمو
الكلي الذي كان جزءًا من نموذج
اآلسيوي في ذلك الوقت .واستمر هذا
االستقرار في مرحلة االنتعاش ما بعد
األزم ـ ــة ،بــاسـتـثـنــاء حــالــة إنــدونـيـسـيــا
حيث انخفضت قيمة العملة املحلية
فيها في السنة التي ّتلت األزمة بنسبة
 %244وازداد التضخم بمعدل .%60
أمــا فــي دول  ،G2فقد نجحت أيرلندا
وال ـ ـيـ ــونـ ــان وق ـ ـبـ ــرص فـ ــي االح ـت ـف ــاظ
بعضوية منطقة الـيــورو النقدية ،ما
ساعد على احتواء التضخم .بيانات
ال ـت ـض ـخــم ال ــرس ـم ـي ــة ل ــأرج ـن ـت ــن فــي
تلك الفترة ليست متوافرة ،لكن فشل
«مجلس العملة» ،وهي سلطة دورها
الحفاظ على سعر صرف ثابتّ ،
حول
الـتـضـخــم إل ــى نـقـطــة ضـعــف رئيسية
في فترة ما بعد األزمة .وفي آيسلندا،
حصل تعديل كالسيكي لألسعار ،إذ
انـخـفـضــت قـيـمــة ال ــ«ك ــرون ــا» ف ــي عــام
انفجار األزمــة والسنة التالية بنسبة
 %37و %41ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،بـيـنـمــا
بـلــغ الـتـضـخــم  %12فــي ال ـعــامــن ،مع
تــراجــع الـضـغــوط عـلــى سـعــر الـصــرف
والتضخم.

)250 (%

في لبنان كان األداء في
بداية األزمة أسوأ َمن
أداء دول مجموعتي
 G1و  G2أثناء أزماتها
وفي حال عدم وجود
استراتيجية تعديل
ّ
شاملة ومتسقة ،كما
هو حاليًا ،سيزداد األمر
تعقيدًا وتصبح مواجهة
األزمة الخانقة أكثر
صعوبة
مالية الدولة

ّ
املحددة ملفاصل
في دراسة املؤشرات
األزم ــة ،بــرزت مــوازنــة املالية العامة
في لبنان كنقطة ضعف أساسية في
فترة ما قبل األزمة .من هذه الناحية،
إن حــالــة لـبـنــان قــابـلــة للمقارنة مع
حــالــة ال ـيــونــان ،بــل هــي أس ــوأ منها.
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـم ــتـ ـع ــت بـ ـ ـل ـ ــدان G1
بفوائض في موازنات املالية العامة
فــي مرحلة مــا قبل األزم ــة كجزء من
سياسات عامة الستقرار االقتصاد
ّ
الكلي فيها ،بينما أظهرت بلدان G2
تـبــايـنــا ف ــي ه ــذا األم ــر خ ــال الـفـتــرة
ذاتـ ـه ــا .وم ــن مـجـمــوعــة  ،G2دخـلــت
األرجنتني وقبرص واليونان األزمة

بحاالت عجز في ماليتها العامة.
ع ـ ـ ــادة ،ت ـ ـ ــؤدي األزمـ ـ ـ ـ ــات إل ـ ــى ت ــده ــور
كبير ّ في أوضــاع ّاملالية العامة مقابل
تضخم مرتفع يخفف من ّ
حدة التدهور
ً
قـلـيــا .ب ـلــدان  G1ش ـهــدت ت ــده ــورًا في
امليزان املالي في أعقاب األزمــة بسبب
انـخـفــاض اإليـ ــرادات الضريبية وغير
الـضــريـبـيــة – نــاتـجــة م ــن الـصـعــوبــات
االق ـت ـص ــادي ــة – عـلـمــا بــأن ـهــا عـ ــادة ما
تكون أكثر ّ
حدة من انخفاض النفقات.
ّ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،ت ـ ـبـ ــن أن ه ـن ــاك
ديناميكيات مختلفة ملــوازنــات املالية
العامة في بعض الحاالت امللحوظة:
( )1تــدهــور م ـيــزان إنــدونـيـسـيــا املــالــي
ّ
ن ـس ـب ــة إل ـ ــى ن ــات ـج ـّه ــا املـ ـح ــل ــي بـشـكــل
هامشي فقط ،وخفف معدل التضخم
املرتفع من وطأة هذا التدهور.
( )2رغــم ارتـفــاع مـعــدالت التضخم في
آيـسـلـنــدا ،فـقــد تــدهــور مـيــزانـهــا املــالــي
نسبة إلــى الناتج املحلي بشكل حـ ّـاد،
مدفوعة بارتفاع كلفة الــديــون لديها.
لــذا ،ربما يساعد التضخم املرتفع في
تصحيح االخ ـت ــاالت املــال ـيــة لـلــدولــة،
إال أنه يمكن تعويضه بمعدالت فائدة
أعـلــى (بـسـبــب ضـغــوط س ــوق الـصــرف
ً
م ـثــا) ،أو عـبــر إع ــادة تقييم مـكـ ّـونــات
الدين العام ّ
املقومة بالعملة األجنبية
نتيجة انخفاض سعر الصرف.

الدين العام
على صعيد الدين العام ،لطاملا كانت
ن ـس ـب ـتــه ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن األعـ ـل ــى عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم .بـنـتـيـجــة ذلـ ــك ،كــان

الدين مصدرًا رئيسيًا لعدم استقرار
االقتصاد الكلي في البلد ،وهو أعلى
َ
بكثير مــن مجموعتي دول  G1و.G2
فــي الفترة التي سبقت األزم ــة ،كانت
نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي
أق ــل مــن  %60لـكــل مــن دول  G1و،G2
باستثناء الـيــونــان والفيليبني .ومع
ذل ــك ،فــي جميع ال ـح ــاالت ،باستثناء
ماليزيا والفيليبني ،تــدهــورت نسبة
الــديــن إل ــى الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،حـ ـت ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـي ــون ــان أي ـضــا رغ ــم اس ـت ـفــادت ـهــا من
اقتطاع كبير لديونها العامة.

الحساب الجاري

ً
ّ
يشكل تدهور الحساب الجاري عامال
مشتركًا بني بلدان املجموعتني األولى
وي ّ
والثانية في فترة ما قبل األزمةُ .
عد
هــذا األمــر ديناميكية كالسيكية في
االقتصادات الناشئة .فهذا التدهور
ي ــزي ــد ال ـت ـع ــرض مل ـخــاطــر الـ َّـصــدمــات
الخارجية .ففي أواخــر الثمانينيات،
ش ـهــدت كــوريــا الـجـنــوبـيــة ومــالـيــزيــا
وال ـف ـي ـل ـي ـب ــن سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن أرصـ ـ ــدة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة،
بـمــا ك ــان يـتــوافــق مــع ن ـمــوذج الـنـمـ ّـو
اآلسـ ـي ــوي ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات.
لكن لم يكن األمر كذلك بالنسبة إلى
تايالند وإندونيسيا ،اللتني شهدتا
ع ـج ـزًا ف ــي ال ـح ـســاب الـ ـج ــاري .ومـنــذ
مطلع التسعينيات ولغاية منتصف
ذلك العقد ،كانت أرصــدة الحسابات
ال ـجــاريــة لجميع دول مـجـمــوعــة G1
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هي النسبة
ّ
المقدرة للدين العام
من الناتج المحلي
في نهاية عام 2020
بحسب
البنك الدولي ،مقارنة
مع 171%
في نهاية
عام 2019

س ـل ـب ـي ــة ،مـ ــع تـ ــدهـ ــور واض ـ ـ ــح خ ــال
ال ـس ـنــوات الـتــي أدت إل ــى األزمـ ــة .امــا
بــالـنـسـبــة إل ــى دول ال ـ ـ ــ ،G2فــأيــرلـنــدا
فقط هي التي أظهرت وضعًا إيجابيًا
في الحساب الجاري على مدار العقد
الــذي سبق األزم ــة ،مــع حفاظ البقية
ع ـل ــى وضـ ــع س ـل ـبــي ف ــي ال ـح ـســابــات
الجارية لديها خالل تلك الفترة.
ك ــان ال ـت ـعــديــل الـ ـح ـ ّ
ـاد ف ــي الـحـســاب
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري م ـ ـ ــن اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــواض ـ ـحـ ــة
لألزمات على دول مجموعتي  G1و
 .G2لكن التباينات كانت موجودة
أيـضــا .فبالنسبة لـبـلــدان  ،G1حدث
التعديل في ميزان الحساب الجاري
نتيجة لالنخفاض الحاد في أسعار
ال ـصــرف ،مــا أدى إل ــى زي ــادة الـقــدرة
الـتـنــافـسـيــة الق ـت ـص ــادات ـه ــا .إذ كــان
ّ
ّ
املوجه نحو
النمو اآلسيوي،
نموذج
التصدير ،في وضع جيد لالستفادة
من إعــادة تسعير العملة ملصلحته.
وت ـش ـتــرك األرج ـن ـت ــن ،م ــع آيـسـلـنــدا
بدرجة أقــل ،في آلية تعديل مماثلة.
ل ـك ــن لـ ــم ت ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـن ــاة م ـتــاحــة
ل ـل ـيــونــان وأي ــرل ـن ــدا وقـ ـب ــرص ،الـتــي
كـ ــان هــدف ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـب ـقــاء
ً
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو .بـ ــدال م ــن ذل ــك،
بالنسبة إل ــى ب ـلــدان ال ـي ــورو ،حــدث
التعديل في الحساب الجاري نتيجة
ً
آللية التعديل الداخلية ،التي عــادة
مــا ت ـكــون أك ـثــر إيــامــا وتــأخــذ وقتًا
أكثر.
وضـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
الجاري في فترة ما قبل األزمــة ،هو
أس ــوأ بكثير مــن معظم دول هاتني
امل ـج ـم ــوع ـت ــن .وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر يـنـطـبــق
أيضًا على سنة األزمــة والسنة التي
تلتها.

مقال

ّ
المنطقة العربية :أي آفاق للديمقراطية؟
سمير المقدسي *
حتى هذه اللحظة ،وباستثناء تونس ،فشلت الثورات ،التي
حدثت بني عامي  2010و 2011في خمس دول عربية،
فــي تحقيق أهــداف ـهــا الشعبية الــرئـيـسـيــة ،وه ــي تحويل
األنظمة االستبدادية التي كانت تحكمها إلى أنظمة أكثر
ديـمـقــراطـيــة تحمي ال ـحــريــات .بــل عـلــى الـعـكــس ،تحولت
الثورات في ثالثة من هذه البالد (ليبيا ،سوريا و اليمن)
إلى حروب أهلية شرسة ّأدت إلى معاناة إنسانية ودمار
ال يوصف ،باإلضافة إلى أنها أنتجت ماليني الالجئنيّ .أما
بالنسبة إلى مصر ،وهي الدولة الخامسة بني تلك الدول،
ّ
استبدادي أكثر صرامة من النظام
فقد ساد فيها نظام
الذي كان قائمًا قبل الثورة.
وبالنظر إلى املنطقة ككل ،ففي حني أن القليل من الدول
ّ
ّحقق بعض التقدم في ما يخص تخفيف قيود االستبداد،
إل أن هذه املنطقة ال تــزال دولها غير ديمقراطية وأقرب
ُ
إلــى النظم االسـتـبــداديــة ،مــع اخـتــاف درج ــات االستبداد
فيها بــن بلد وآخ ــر .بمقارنتها مــع مناطق أخ ــرى ،منذ
ّ
ّ
سقوط االت ـحــاد السوفيتي عــام  ،1990تضع مــؤشــرات
الديمقراطية العاملية املنطقة العربية فــي أدنــى مقاييس
الديمقراطية .لكن على نقيض ذلــك ،تمتلك هــذه املنطقة
ًّ
سجل اجتماعيًا أفضل بكثير ّ لجهة التنمية االجتماعية
ّ
ُ
واالقتصادية ،ويظهر هذا السجل نموًا في الدخل الحقيقي
للفرد وفي التنمية البشرية.
يأتي هــذا االنـعــدام في الترابط بني الديمقراطية والتنمية
في املنطقة العربية ،كنقيض لحاالت الترابط بني هذين
ّ
املؤشرين السائد في باقي املناطق في العالم.
ّ
وتشير األبحاث حول فشل الديمقراطية في التجذر في
املنطقة العربية إلى أن ذلك يعود إلى سببني أساسيني هما:
ّ
النفطي (املقايضة بني الرفاه االقتصادي والحقوق
التأثير
السياسية) واألهم من ذلك بيئة الصراع في املنطقة.
ُ
وتظهر بيانات فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية (-1946
ّ
 )2019أن منطقة الشرق األوســط استحوذت على أكثر

ّ
العاملية ،وهي التي ارتفعت إلى
من  %14من الصراعات
نحو  %19في فترة .2019-2010
ومع أخذ ما سبق في االعتبار يبرز السؤال :ماذا يمكن
املنطقة العربية؟ وهل
الـقــول عــن آف ــاق الديمقراطية فــي
ً
ّ
ّ
عربية أخــرى
التونسية استثنائية؟ أم أن دوال
التجربة
ستتبع املسار نفسه؟
َ
مــن مـنـظــور قـصـيــر املـ ــدى ،يـجــب أن ن ــدرك أن السمتني
الرئيسيتني الـلـتــن ت ـمـ ّـيــزان املـنـطـقــة الـعــربـيــة عــن معظم
املناطق الناشئة األخــرى ،هما الصراعات املزمنة والثروة
النفطية (مــع التدخالت الخارجية ذات الصلة) ،والتي ال
تزال قائمة.
في الواقع ،إن مستوى ّ
وشدة الصراعات في املنطقة التي
ّ
تغذيها االنقسامات الطائفية املتزايدة ،ويشمل ذلك زيادة

ّإن نتيجة ّ
أي تسوية
للصراعات المحتدمة
في ّ المنطقة ّال تزال غير
مؤكدة ،وإذا أدى ّذلك
إلى عقد اجتماعي جديد
يحتفظ بأساسيات الحكم
االستبدادي الموجود
التدخل
قبل الصراع ّ -
الحكومي المكثف
ّ
والمؤسسات ّالضعيفة
ّ
إلى
ر
مؤش
هذا
فإن
ّ
عودة النضال المتجدد
من أجل التغيير السياسي
واالقتصادي

األداء ّ
السيئ

تـتـعـلــق الـ ـف ــروق الــرئ ـي ـس ـيــة ب ــن دول
املجموعة األول ــى واملجموعة الثانية
ّ
بأساسيات االقتصاد الكلي وبأصول
األزم ـ ــة .تـشـتــرك ب ـل ــدان  G1ف ــي تأثير
الـ ـع ــدوى كـسـبــب ألزم ــات ـه ــا (ال ـع ــدوى
بني االقتصادات)؛ باإلضافة إلى ذلك،
يمكن اعـتـبــار أن ــه كــانــت لــديـهــا أســس
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ــوي ــة ن ـس ـب ـيــا فـ ــي ف ـتــرة
الجنوح الــى األزم ــة رغــم بعض نقاط
الضعف.
وتتفاوت أسباب أزمات دول مجموعة
 G2التي عانت من نقاط ضعف أكثر
وضوحًا على صعيد االقتصاد الكلي
(باستثناء أيرلندا) .ونتيجة لذلك ،كان
االن ـت ـعــاش ملـجـمــوعــة  G1أك ـثــر سرعة
واستدامة ،في حني عانى التعافي في
دول مجموعة  ،G2بدرجات متفاوتة،
من نقاط ضعف هيكلية ّطويلة األجل:
ق ـط ــاع ــات م ــال ـي ــة م ـت ـضــخ ـمــة وسـيـئــة
التنظيم فــي ّآيسلندا وقـبــرص؛ قطاع
ع ــام غ ـيــر ش ــف ــاف وغ ـي ــر م ـس ـت ــدام في
الـ ـي ــون ــان؛ ن ـظ ــام س ـع ــر صـ ــرف جــامــد
مبالغ فيه في األرجنتني.
أما في لبنان ،فقد كان األداء في بداية
األزمـ ـ ــة أسـ ـ ــوأ م ــن م ـث ـيــات ــه ف ــي دول
َ
مجموعتي  G1و  .G2على هذا النحو،
يتوقع البنك الدولي ،أن تكون عملية
ال ـت ـعــديــل أك ـث ــر إي ــام ــا وأن تـسـتـغــرق
وق ـتــا أطـ ــول ح ـتــى م ــع وجـ ــود تــدابـيــر
سـيــاسـيــة ُم ـث ـلــى .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن عــدم
وجـ ــود اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـعــديــل شــامـلــة
ّ
وم ــت ـس ـق ــة ،ك ـم ــا ه ــو ح ــالـ ـي ــا ،س ـيــزيــد
األمــر تعقيدًا وتصبح مواجهة األزمة
الخانقة أكثر صعوبة.
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داريو
كاستيليخوس ــ
المكسيك

ّ
حدة سياسات إثبات الهوية وصعود الجماعات األصولية،
قد ازدادت منذ عام .2011
ّ
استمرت الصراعات العسكرية
وعلى املدى الطويل ،طاملا
ّ
متعددة األبعاد في سوريا واليمن وليبيا في االشتعال
ّ
ّ
إلى
ولم يتم حلها بشكل منصف ،فإن احتماالت التحول ّ
الديمقراطية في هذه البلدان وخارجها في املنطقة تظل
قاتمة.
وكما لوحظّ ،إن هذه الصراعات هي مظاهر لثورة مضادة
(مرتبطة بالتدخالت األجنبية) تهدف إلى خنق التحوالت
نحو أشـكــال ديمقراطية للحكم .لكن فــي نهاية املطاف
ّ
ستتم تسوية هذه الصراعات .والسؤال الذي يطرح نفسه،
هو إذا كانت نتيجة التسويات وطبيعة األنظمة السياسية
التي تليها ستعكس سمات الحكم الديمقراطي ،كما في
ّ
متجدد ،وما هو
حالة تونس ،أو تلك الخاصة باستبداد
الحال في مصر؟
وبالتالي ،سيكون لتسوية هذه النزاعات تأثير كبير على
آفــاق الديمقراطية في املنطقة في فترة ما بعد الـثــورات.
ّ
االتجاهّ ،
التوجهات االجتماعية واالقتصادية
وتدفع في هذا
املتنامية الـتــي تميل إلــى إضـعــاف األنـظـمــة االسـتـبــداديــة
السائدة ،أو ثورتها املضادة أو «الترقية االستبدادية» في
أعقاب ثورات عام  .2011وتشمل هذه التوجهات:
 تراكم تأثيرات التحديث «»modernizing influences(ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال :تـنــامــي الـطـبـقــة الــوس ـطــى ،تحسني
ـرأة فــي املـجــاالت
مستويات التعليم وزي ــادة مـشــاركــة امل ـ ّ
االقتصادية والسياسية) التي أبطأت أو عطلت الصراعات
األهلية.
ّ
 تزايد عدم املالءمة بني ّالسياسية الحصرية
املؤسسات
واالنفتاح املتزايد للمؤسسات االقتصادية.
 مطالب شعبية متزايدة من أجــل الحرية واملـســاواة فيّ
السياسية والـعــدالــة االجـتـمــاعـ ّـيــة ،ي ـعـ ّـززه تقليل
الـحـقــوق
التأثيرات األصولية.
أكـثــر مــن ذل ــك ،إن اآلث ــار السياسية املـ ّ
ـدمــرة الناتجة من
املـ ــوارد النفطية الــوفـيــرة نسبيًا سـتــواجـهـهــا ،مــع مــرور
ال ــوق ــت ،ال ـتــأث ـيــرات ال ـتــي ت ـفــرض الـتـغـيـيــر ،مـثــل ّتصاعد
عــدم امل ـســاواة االجتماعية واالقـتـصــاديــة الـتــي تــولــد عدم
الرضا الشعبي املتزايد ،تراجع تأثير الريع الناتج جزئيًا
عــن ّ
التغير فــي الـظــروف االقـتـصــاديــة الــداخـلـ ّـيــة ،والـجــوار
الديمقراطي املتنامي حيث يميل املــزيــد مــن الـبـلــدان إلى
ّ
التحول إلــى ديمقراطيات جزئية إن لم تكن كاملة تحت
ّ
تأثير العوامل التي تدفع باتجاه التغيير.
كــذلــك ،فــإن ّ
التغيرات التي شهدتها هيكلية ســوق النفط
الـعــاملـيــة والـتـبــاطــؤ املحتمل طــويــل األج ــل لــأسـعــار نحو
أسعار «توازن» ( )equilibrium pricesمنخفضةّ ،
يرجح
ّ
مجتمعات
االستبدادية،
حتى في ّ
أن تهدد استدامة األنظمة ّ
ّ
الخليج العربي الثرية .وكما وثق بعض الكتاب ،فكلما نجح
عدد أكبر من البلدان في التحرك نحو ديمقراطية ّ
موحدة،
ّ
قل التهديد املحتمل لعكس هذا االتجاه.
لو كانت عملية التحول نحو الديمقراطية ّتمت على أسس
متينة في البلدان التي شهدت ثــورات (في  2011وكذلك
ّ
إضافي من شأنه أن يؤثر
أخيرًا) ،ملالت إلى اكتساب زخم
إيجابيًا على البلدان األخــرى في املنطقة التي لم تتحول
بعد إلى الديمقراطية .والسبب هو أن املجتمعات الواقعة
فــي مـنــاطــق ديـمـقــراطـيــة تصبح أكـثــر عــرضــة للتحوالت
نحو الديمقراطية .وفي حالة املنطقة العربية ،لن تنحسر
العوامل املؤدية إلى الصراع فحسب ،بل ستتضاءل أهمية
ريع املوارد كعائق أمام ّ
التحول الديمقراطي ،حتى بالنسبة
إلى املجتمعات التي تتمتع بموارد عالية.
في الختام ،إن نتيجة ّأي تسوية للصراعات املحتدمة ال
تزال غير مؤكدة .وإذا أدى ذلك إلى عقد اجتماعي جديد
االس ـت ـبــدادي امل ــوج ــود قبل
يحتفظ بــأســاسـيــات الـحـكــم ّ
ّ
واملؤسسات الضعيفة
الصراع  -التدخل الحكومي املكثف
 فـ ّـإن هــذا مــن شأنه أن يشير إلــى الـعــودة إلــى فترة من
ّ
النضال املتجدد من أجل التغيير السياسي واالقتصادي.
من ناحية أخرى ،إذا كانت النتيجة هي الوصول الى عقد
ّ
ّ
سياسية ديمقراطية
اجتماعي جــديــد ينتج مؤسسات
خاضعة للمساءلة مع الضرورة الشديدة لتنفيذ السياسات
واالقتصادية التي ّ
ّ
ّ
تعزز التنمية العادلة وذات
االجتماعية
الـقــاعــدة الــواسـعــة وتحافظ عليهاّ ،عندها تـكــون شــروط
قيام ديمقراطية تعمل جيدًا قد تحققت .وينبغي التأكيد
أن الفشل في تنفيذ إصالحات اقتصادية كبيرة يمكن أن
يـ ّ
ـؤدي إلى تعطيل التغيير السياسي املنشود نحو حكم
ّ
ّ
حقيقي ،وفي أسوأ األحوال ،العودة إلى أشكال
ديمقراطي
ّ
مختلفة من الحكم االستبدادي املنفتح أو املقنع.
عندما تنتهي الصراعات األهلية بنوع من الديمقراطية
الجزئية ،ينذر مستقبل مــا بعد الـصــراع للبلدان املعنية
بشكوك حول استقرارها في املستقبل.
* أستاذ جامعي ووزير سابق لالقتصاد

