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ملخص تنفيذي

ــن  ــا م ــرق األوســط وشــال أفريقي ــة ال ــدان منطق ــد اقتصــاد بل يع

أكــر االقتصــادات القامئــة عــى نظــم الدعــم حــول العــامل، حيــث يصــل 

ــاص، إىل  ــكل خ ــة، بش ــم الطاق ــى دع ــة ع ــات املنطق ــاق حكوم إنف

ــن  ــاق الـــ٨.٥٪ م ــارب هــذا اإلنف ــي ٢٠١١، ق ــة. فف مســتويات مذهل

ــا،  ــال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــي ملنطق ــايل املح ــج اإلج النات

ــة  ــواد الغذائي ــم امل ــا دع ــريك.1 أم ــار دوالر أم ــادل ٢٤٠ ملي ــا يع أي م

فيصــل إىل نســبة أقــل بكثــر، ولكنهــا مــا تــزال كبــرة مقارنــة باإلنفــاق 

اإلقليمــي، وهــو يقــّدر بحــوايل ٠.٧٪ مــن الناتــج اإلجــايل املحــي يف 

عــام 2.٢٠١١ ومــن خــال الدفــع بنمــوذج اقتصــادي نيــو ليــرايل جديــد 

قائــم عــى ضبــط املاليــة العامــة والخصخصــة، ال ينفــك صنــدوق النقد 

ــاء  ــاح وإلغ ــة إلص ــات العربي ــح للحكوم ــم النصائ ــن تقدي ــدويل ع ال

نظــم الدعــم.

يف األردن وتونــس واملغــرب ومــر واليمــن -وهــي دول ذات مشــاركة 

تاريخيــة مكثّفــة مــع صنــدوق النقــد الــدويل -قــام الصنــدوق بوضــع 

رشوط عــى اتفاقــات القــروض، تتعلّــق باســتعدادية الحكومــات 

العتــاد تدابــر التقشــف املــايل وتخفيــض دعــم املــواد الغذائيــة 

والطاقــة بالتحديــد. فصنــدوق النقــد الــدويل ينظــر إىل تفكيــك الدعــم 

ــر  ــون، ويعت ــض الدي ــة وخف ــة العام ــاع املالي ــط أوض ــاح لضب كمفت

أنــه ســيمّكن الــدول مــن توليــد النمــو االقتصــادي الشــامل والتنميــة 
ــادة القطــاع الخــاص.3 املســتدامة بقي

ــدويل  ــات صنــدوق النقــد ال ــع هــذه الورقــة تطــّور توصي ســوف تتتبّ

حــول الدعــم عــى الوقــود والغــذاء منــذ بدايــة األزمــة املاليــة 

االنتفاضــات  تلــت  التــي  بالفــرة  مــروراً   )٢٠٠٧-٢٠٠٨( العامليــة 

ــف  ــدوق بتكثي ــام الصن ــرة، ق ــام ٢٠١١. فخــال هــذه الف ــة ع العربي

دعواتــه لتخفيــض الدعــم عــى املــواد الغذائيــة والوقــود، عــى 

ــراء  ــة إىل إج ــط. وباإلضاف ــرق األوس ــة ال ــوص، يف منطق ــه الخص وج

ــدويل مــن ٢٠٠٧  ــدوق النقــد ال ــر خــراء صن اســتعراض شــامل لتقاري

إىل ٢٠١٣، قــام معــّدو ومعــّدات هــذه الورقــة بإجــراء مقابــات مــع 

ــوق  ــة يف مجــال حق ــة وعامل ــر مــن ١١ منظــات تنموي ــن ألك ممثل

اإلنســان مــن األردن، وتونــس، واملغــرب، ومــر، واليمــن.4 ومــن خــال 

التشــاور مــع وجهــات نظــر املجتمــع املــدين، تســعى هــذه الورقــة إىل 

ــة مــن  تســليط الضــوء عــى مخــاوف املجتمعــات يف املنطقــة العربي

ــي  ــم والت ــة بالدع ــة لإلصاحــات املتعلّق ــة االقتصادي ــار االجتاعي اآلث

ــدويل. ــد ال ــدوق النق ــا صن ــرّوج له ي

ــول  ــدويل ح ــد ال ــدوق النق ــورة صن ــذ مش ــفر تنفي ــا أس ــاً، قلّ تاريخي

إزالــة الدعــم نجاحــاً يذكــر يف بلــدان منطقــة الــرق األوســط وشــال 

إفريقيــا، ويعــود ذلــك بشــكل خــاص إىل عدم كفايــة التدابــر للتخفيف 

مــن زيــادة العــبء املــايل عــى الفقــراء والطبقــة الوســطى. وقــد أدى 

تنفيــذ هــذه املشــورة بشــكل غالــب إىل ردود فعل شــعبية واضطرابات 

اقتصاديــة. فعــى ســبيل املثــال، أّدى قــرار مــر بإلغــاء دعــم املــواد 
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* عبــد اللــه زيــد هــو زميــل مســاعد يف فريــق عمــل الــرق األوســط 

ــاث  ــؤول األبح ــو مس ــن رّشي ه ــدة؛ حس ــركا الجدي ــة أم يف مؤسس

يف شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة؛ ماهينــور 

البــدراوي هــي باحثــة يف املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتاعيــة؛ جوشــوا هابــر هــو زميــل باحــث يف فريــق عمــل الــرق 

ــط. األوس



صفحة 2مؤسسة أميركا الجديدة

الغذائيــة يف عــام ١٩٧٧ إىل احتجاجــات واســعة النطــاق، وكذلــك 

تســببت محــاوالت األردن لخفــض الدعــم يف عامــي ١٩٨٩ و١٩٩٦ 

ــان  ــذت الحكومت ــل، نّف ــة. وبالفع ــات ماثل ــات واضطراب يف احتجاج

ــى  ــي ٢٠١١ و٢٠١٢، ع ــم يف عام ــات الدع ــة إصاح ــة واملري األردني

التــوايل، واضطرّتــا إىل إلغائهــا الحقــاً يف كلتــا الحالتــن بســبب املعارضــة 

الشــعبية. ويف ســبتمر ٢٠١٣، أّدى خفــض الدعــم عــى الوقــود يف 

الســودان إىل احتجاجــات عنيفــة وحملــة قمــع الحقــة مــن قبــل 

قــوات األمــن، وقــد تســببت املواجهــات يف أكــر مــن ٥٠ حالــة وفــاة.5 

أّمــا اليــوم، ووســط تصاعــد الســخط االجتاعــي واالقتصــادي وانعــدام 

االســتقرار الســيايس، فمــن شــبه املؤكّــد أن محــاوالت الحكومــات 

للراجــع عــن دعــم الســلع األساســية ســتؤّدي إىل رّدة فعــل قويــة مــن 

ســكان البلــدان العربيــة.

اإلصاحــات الغذائيــة وتلــك املتعلقــة بالطاقــة، بشــل خــاص، ال تــزال 

املحــرّك األســايس للمشــورة حــول السياســات التــي يقّدمهــا صنــدوق 

ــم  ــة دع ــن رجعي ــم م ــة. والرغ ــات العربي ــدويل إىل الحكوم ــد ال النق

الطاقــة، لصالــح اســتفادة األغنيــاء منهــا بشــكل غــر متناســب، فمــن 

ــن  ــرر م ــة لل ــر عرض ــع أك ــح املجتم ــر رشائ ــون أفق ــع أن تك املتوقّ

جــرّاء إلغائهــا. ويف املــدى القريــب، لــن يكــون تفكيــك الدعــم مبثابــة 

ــة  ــة واملالي ــه امليزاني ــي تواج ــرة الت ــات الكب ــايف للصعوب ــدواء الش ال

ــى  ــط ع ــتمراره يف الضغ ــال اس ــن خ ــة. وم ــدول العربي ــم ال يف معظ

ــدويل  ــد ال ــدوق النق ــون صن ــم، يك ــاء الدع ــة إللغ ــات العربي الحكوم

قــد مل يســتجب بشــكل كاف للتغــرات االجتاعيــة والسياســية التــي 

تجتــاح املنطقــة والناجمــة عــن انتفاضــات عــام ٢٠١١ والفــرة الاحقــة 

ــات. مــن االضطراب

والتقلبــات  املتصاعــدة  االجتاعيــة  باالضطرابــات  االعــراف  مــع 

االقتصاديــة يف البلــدان العربيــة، يــويص صنــدوق النقــد الــدويل، عــى 

نحــو متزايــد، بخفــض الدعــم تدريجيــاً بــدالً مــن إلغائــه بشــكل فوري. 

عــاوة عــى ذلــك، ألن تخفيــض الدعم ســيؤّدي حتــاً إىل الــرر بالقوة 

الرائيــة لــأرس واألفــراد ذات الدخــل املنخفــض، يقــوم صنــدوق النقــد 

ــذ أو توســيع  ــه لتنفي ــة الدعــم مــع دعوات ــدويل بربــط مشــورة إزال ال

"شــبكات األمــان االجتاعــي"6 التــي تســتهدف الفئــات الضعيفــة 

ــا. اقتصادي

نظريــاً، يقــرح صنــدوق النقــد الــدويل توســيع شــبكات األمــان 

ــم  ــة الدع ــلبية إلزال ــار الس ــن اآلث ــض ع ــيلة للتعوي ــي كوس االجتاع

ــة  ــط الحاي ــإن خط ــة، ف ــة العملي ــْن، ويف املارس ــراء. لك ــى الفق ع

االجتاعيــة يف الــدول العربيــة ضعيفــة أو غائبــة يف كثــر مــن األحيــان، 

وهــي، بالتــايل، عاجــزة عــن التخفيــف عــن الفقــراء يف مواجهــة ارتفــاع 

األســعار، وغالبــاً مــا يــؤّدي الفســاد وغيــاب آليــات الشــفافية إىل مزيــد 

مــن التعقيــدات يف مهمــة توزيــع ووصــول فوائــد املنتظــرة مــن برامــج 

ــة. ــة االجتاعي الرعاي

حاليــاً، يف عــر متكــن املواطنــن والتحــوالت السياســية، ال ميكــن 

السياســية  الظــروف  عــن  مفصولــة  تكــون  أن  الدعــم  لسياســة 

واالجتاعيــة واالقتصاديــة واملؤسســية الصعبــة يف الــدول العربيــة قيــد 

الدراســة. وبالتــايل، ينبغــي عــى توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل أن 

تؤكــد عــى السياســات التــي ميكنهــا أن تواجــه التداعيــات االجتاعيــة 

واالقتصاديــة الســلبية إللغــاء الدعــم عى الفئــات الضعيفــة واملنخفضة 

الدخــل. فحتــى اليــوم، مل تقــم هــذه التوصيــات بتقييــم محــدد آلثــار 

تخفيــض الدعــم عــى مســتويات الفقــر ووضــع الطبقــة الوســطى أو 

االســتهاك املحــي. ويف غيــاب خطــط قويــة للحايــة االجتاعيــة، قــد 

ــة  يــؤّدي إلغــاء الدعــم إىل خفــض األجــور، وإضعــاف القــدرة الرائي

ــى  ــر ع ــكيل خط ــة، وتش ــواق املحلي ــاركتهم يف األس ــن ومش للمواطن

الظــروف املعيشــية للفئــات األضعــف اقتصاديــا. فعــى إصــاح الدعــم 

أن يحــدث فقــط يف حــال تــم وضــع خطــط مســتدامة وشــاملة 

ــن  ــع م ــم الواس ــرط الدع ــاً ب ــي قدم ــة، وأن مي ــة االجتاعي للحاي

مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة.

املــدى  عــى  الطاقــة  دعــم  مــن  للتخلــص  الدعــوة  مــن  وبــدالً 

ــه  ــف توصيات ــدويل أن يكيّ ــد ال ــدوق النق ــى صن ــي ع ــب، ينبغ القري

ــج  ــة إىل برام ــاة الحاج ــع مراع ــد، م ــكل بل ــة ب ــروف الخاص ــع الظ م

ــة ال  ــة العربي ــكان املنطق ــة. فس ــة االجتاعي ــة للحاي ــة وفّعال مجدي

ــدويل،  ــد ال ــدوق النق ــي صن ــا يوح ــر، ك ــات أصغ ــون إىل حكوم يدع

ولكنهــم يطالبــون بحكومــات أكــر فعاليــة وقــادرة عــى توليــد 

فــرص العمــل والنمــو وإنشــاء الرامــج االجتاعيــة التــي تحمــي 

ــد  ــدوق النق ــب، ينبغــي عــى صن ــدى القري ــة. يف امل ــات الضعيف الفئ

الــدويل أن يكثّــف تركيــزه عــى تصميــم توصيــات للسياســات املاليــة 

ــة،  ــة الفعال ــة االجتاعي ــج الحاي ــاء وتوســيع نطــاق برام تســمح ببن

ويف نفــس الوقــت، رفــع مســتوى مشــاركته املبــارشة مــع الحكومــات 

واملنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين، للوصــول 

ــا  ــادي. أم ــج اإلصــاح االقتص ــي واســع حــول برام إىل إجــاع اجتاع

تعزيــز املشــاركة مــع املنظــات غــر الحكوميــة اإلقليميــة ومنظــات 

املجتمــع املــدين، فهــو أمــر بالــغ األهميــة، خاصــة عنــد وضــع خطــط 

الحايــة االجتاعيــة. فمــن خــال عملهــا عــى مســتوى املجتمعــات 
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املحليــة ودرايتهــا بالظــروف املحليــة، ميكــن لهــذه املجموعــات تقديــم 

ــفافة  ــة الش ــة االجتاعي ــج الرعاي ــر برام ــة يف تطوي ــاعدة رضوري مس

ــال. ــكل فّع ــة بش ــات الضعيف ــتهداف الفئ ــا اس ــي ميكنه الت

تأمالت حول توصيات صندوق النقد الدولي

ــدويل يف  ــد ال ــدوق النق ــت مشــاركة صن ــود، كان ــة عق ــن ثاث ــر م ألك

ــد عــى تنفيــذ برامــج التكيــف الهيــكي، التــي  ــة تؤكّ املنطقــة العربي

شــملت، بشــكل أســايس، تدابــر التقشــف املــايل مثــل تخفيــض 

ــد  ــة. وق ــات الحكومي ــن اإلعان ــل م ــاق والتقلي ــض اإلنف ــون وخف الدي

ــة  ــر والبطال ــاع معــدالت الفق ــع ارتف فشــلت هــذه السياســات يف من

يف املنطقــة، ونجمــت عــن مزيــد مــن الهبــوط يف األجــور، حيــث 

كانــت النســاء أكــر تــرراً، وأّدت إىل االبتعــاد عــن قطــاع الصناعــات 

ــر  ــّول كب ــو تح ــات، وه ــاع الخدم ــاه قط ــة باتج ــة واإلنتاجي التحويلي

ــادي  ــو االقتص ــت النم ــج وكب ــاد املنت ــاط االقتص ــاؤل نش أّدى إىل تض

الشــامل.7 وعــى الرغــم مــن تغــّر الظــروف االقتصاديــة والسياســية يف 

املنطقــة، تســتمر العنــارص األساســية ملشــورة صنــدوق النقــد الــدويل 

بالركيــز عــى ضبــط املاليــة العامــة وتخفيــض الديــون، حيــث أفضــل 

طريقــة لتحقيقهــا، وفقــاً للصنــدوق، تكــون مــن خــال إصــاح الدعــم.

ويقــوم صنــدوق النقــد الــدويل بتصويــر دعــم الطاقــة واملــواد الغذائية 

كأدوات للسياســات تــؤدي إىل تفاقــم االختــاالت املاليــة، وتشــّجع عى 

االســتهاك املفــرط للطاقــة، وتحــد حوافــز االســتثار يف مجــال الطاقــة 

ــة  ــج االجتاعي ــن الرام ــداً ع ــام بعي ــاق الع ــّول اإلنف ــددة، وتح املتج

الرئيســية.8 مــع االعــراف بالعواقــب االجتاعيــة واالقتصاديــة الســلبية 

املحتملــة إلصــاح نظــام الدعــم، يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل اليــوم 

بالدعــوة لتوســيع شــبكات األمــان االجتاعــي مبــوازاة خفــض الدعــم. 

ــم يف  ــة الدع ــاء أنظم ــوة إىل إلغ ــدوق الدع ــك، يواصــل الصن ــع ذل وم

جميــع أنحــاء الــرق األوســط عــى املــدى القريــب، مــن دون األخــذ 

بعــن االعتبــار وجــود خطــط بديلــة للحايــة االجتاعيــة. ومثــل هــذه 

ــث  ــة، حي ــة انتقالي ــر مبرحل ــي مت ــدان الت ــب البل ــات ال تناس السياس

الهيــاكل املؤسســية الضعيفــة والســكان الذيــن يتعرّضــون لضغوطــات 

كبــرة بســبب املســتويات العاليــة مــن الفقــر وارتفــاع أســعار الســلع 

األساســية واالنخفــاض يف األجــور.

فعالية شبكات األمان االجتامعي

يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل منــذ عــام ٢٠١١ بالتشــديد عــى 

ــراء  ــة للفق ــات النقدي ــج للتحوي ــة -الروي ــة االجتاعي ــوم الحاي مفه

وتطويــر اســتهداف جميــع برامــج الدعــم والرعايــة االجتاعيــة. وفقــاً 

للصنــدوق، التحويــات النقديــة املبــارشة إىل املجموعــات ذات الدخــل 

ــلبية  ــات الس ــن التداعي ــف م ــؤّدي إىل التخفي ــن أن ت ــض ميك املنخف

إللغــاء الدعــم وتوفــر الســند للرائــح الســكانية األكــر عرضــة ضــد 

ــاع أســعار الســلع األساســية. ارتف

المــدى  علــى  الطاقــة  مــن دعــم  للتخلــص  الدعــوة  بــدل 
القريــب، ينبغــي أن يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بتكييــف 
توصياتــه مــع الظــروف الخاصــة فــي بلــد، مــع مراعــاة الحاجــة 

إلــى برامــج مجديــة وفعالــة للحمايــة االجتماعيــة.

بالرغــم مــن أن جميــع البلــدان قيــد الــدرس متــر بظروفهــا االجتاعيــة 

واالقتصاديــة الخاصــة، لكنهــا تواجــه قيــوداً مؤسســية وسياســية 

متشــابهة، تحــول دون تطويــر مخططــات حايــة قابلــة للحيــاة عــى 

املــدى القريــب. فرامــج الحايــة االجتاعيــة القامئــة تعــاين مــن 

ــذه  ــن ه ــد م ــل، والعدي ــة التموي ــدم كفاي ــن ع ــو وم ــص يف النم النق

ــة إلدارة  ــة الازم ــية والبروقراطي ــاكل املؤسس ــر إىل الهي ــدان تفتق البل

برامــج الرعايــة االجتاعيــة الوطنيــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإن غيــاب 

الســجّات وقواعــد البيانــات الوطنيــة يعيــق مهمــة اســتهداف الفئــات 

ذات الدخــل املنخفــض. كــا تحــول املســتويات العاليــة مــن الفســاد 

ــال  ــتهداف الفع ــخة دون االس ــوبية الراس ــبكات املحس ــي وش املؤس

ــة. ــرة واملحروم ــات الفق للفئ

إن تنفيــذ برامــج الحايــة االجتاعيــة هــو أمــر شــاق، وال ســيا 

ــول  ــن الوص ــزة ع ــة والعاج ــات الضعيف ــن، ذو املؤسس ــبة لليم بالنس

ــز الدراســات  ــد مصطفــى نــر مــن مرك ــات الضعيفــة. ويؤكّ إىل الفئ

واإلعــام االقتصــادي )SEMC( وعرفــات الرفيّــد مــن مركــز املعلومــات 

ــة  ــل لحقــوق اإلنســان )HRITC( عــى أن الرامــج االجتاعي والتأهي

القامئــة يف اليمــن ال توفّــر التغطيــة الكافيــة لتلبيــة االحتياجــات 

األساســية للفقــراء، وال ميكنهــا بالتــايل أن تشــّكل بدائــل كافيــة لنظــام 

الدعــم. وبالرغــم مــن أن صنــدوق الرعايــة االجتاعيــة يف اليمــن 

)SWF( قــد وصــل إىل أكــر مــن مليــون مســتفيد يف عــام ٢٠٠٩، مــع 

ــي )حــوايل  ــال مين ــن ٢٠٠٠ ري ــة )٣ أشــهر( تراوحــت ب دفعــات ربعي

٩.٣١ دوالر أمــريك( و١٢٠٠٠ ريــال مينــي )٥٥.٨٤ دوالر أمريــي(،9 
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ــدام  ــر وانع ــتويات الفق ــاع مس ــن ارتف ــف م ــل يف التخفي ــه فش لكن

ــاد ٥٤.٥٪ مــن ســكان  ــاد. ففــي عــام ٢٠١٢، أف األمــن الغــذايئ يف الب

ــم  ــى أنه ــار ٤٥٪ ع ــر وأش ــط الفق ــت خ ــون تح ــم يعيش ــن أنه اليم

ــراوح  ــهري ي ــل ش ــع دخ ــذايئ.10 وم ــن الغ ــدام األم ــن انع ــون م يعان

بــن ٢٢٢٧٦ ريــال )١٠٣.٦٥ دوالر أمريــي( و٢٥٥٢٢ ريــال مينــي 

)١١٨.٧٥ دوالر أمــريك( تضطــر األرس اليمنيــة الفقــرة إلنفــاق حــوايل 

٩٨٪ مــن دخلهــا عــى املــواد الغذائيــة األساســية.11 بالتــايل، فــإن اآلثــار 

ــة يف  ــات عرض ــر الفئ ــع أك ــا أن تدف ــم ميكنه ــة الدع ــة إلزال التضخمي

اليمــن إىل مســتويات أعمــق مــن الفقــر وأن متنعهــا مــن تأمــن املــواد 

ــية. ــات األساس ــة واالحتياج الغذائي

ــة  ــج الحاي ــة برام ــدم كفاي ــن ع ــاً م ــر أيض ــاين األردن وم ــا تع ك

ــإن  ــة، ف ــرأة األردني ــاد امل ــن اتح ــاح م ــة ف ــاً آلمن ــة. فوفق االجتاعي

ــة يف  ــات النقدي ــج التحوي ــة وبرام ــي القامئ ــان االجتاع ــبكات األم ش

األردن مل تــؤّدي إىل تحّســن ملحــوظ يف أوضــاع الفقراء. وأشــارت إىل أن 

تقديــم املســاعدة إىل الفئــات ذات الدخــل املنخفــض يحصــل بشــكل 

غــر متناســق، كــا أن مؤسســات الدولــة تكافــح مــن أجــل اســتهداف 

الفئــات املحتاجــة نظــراً لغيــاب البيانــات الســكانية الدقيقــة. إضافــة 

ــل  ــج العوام ــم مل تعال ــل الدع ــاح أن بدائ ــدت ف ــد أكّ ــك، فق إىل ذل

ــع القطاعــات. ــاع األســعار يف جمي ــر ارتف ــة بالتضخــم وتأث املتصل

ويف مــر، مثــاً، فــإن برنامــج املســاعدة التقنيــة الــذي يقــوده البنــك 

الــدويل -املصمــم لــإلرشاف عــى إصــاح دعــم الطاقة وتوســيع شــبكات 

األمــان االجتاعــي -فشــل يف تطويــر تدابــر الحايــة االجتاعيــة 

الكافيــة أو بدائــل قابلــة للتطبيــق ألنظمــة الدعــم. متاشــياً مــع 

مشــورة صنــدوق النقــد الــدويل حــول السياســات، فقــد هــدف برنامــج 

ــة مــن خــال برنامــج  ــة إىل ")أ( إصــاح دعــم الطاق املســاعدة التقني

ــة  ــة املدعوم ــدادات العام ــن اإلم ــاد ع ــعار، )ب( االبتع ــل األس لتعدي

للكهربــاء والغــاز والتوجــه نحــو إمــدادات عامة-خاصــة مــن شــأنها أن 

تعمــل عــى أســاس تجــاري، و)ج( وضــع دعــم شــفاف وهــادف عنــد 

اللــزوم."12  ومبوجــب رشوط االتفاقيــة بــن رشاكــة دوفيــل والحكومــة 

املريــة يف أبريــل ٢٠١٣، قــام برنامــج البنــك الــدويل بتخصيــص ٣٥٪ 

ــة  ــط الحاي ــر خط ــي لتطوي ــون دوالر أمري ــة الـــ٦.٥ ملي ــن منح م

االجتاعيــة، ويف مقدمتهــا نظــام التحويــات النقديــة التــي تســتهدف 

الفئــات ذات الدخــل املنخفــض.13 ويقــدر اقتصاديــو البنــك الــدويل أن 

التحويــات النقديــة ســتصل إىل ٢٤٠ جنيــه مــري )حــوايل ٣٥ دوالر( 
للفــرد ســنوياً.14

أكثــر  تدفــع  أن  يمكنهــا  الدعــم  إلزالــة  التضخميــة  اآلثــار 
الفئــات عرضــة فــي اليمــن إلــى مســتويات أعمــق مــن الفقــر 
واالحتياجــات  الغذائيــة  المــواد  تأميــن  مــن  تمنعهــا  وأن 

األساســية.

بالرغــم مــن ذلــك، فــإن نظــام التحويــات النقديــة املقــرح لــن 

يكــون قــادراً عــى تلبيــة احتياجــات الفئــات األكــر فقــراً وعرضــة يف 

مــر. ويؤكّــد ســامر عطااللــه، أســتاذ االقتصــاد يف الجامعــة األمركيــة 

يف القاهــرة وعضــو "الحملــة الشــعبية إلســقاط ديــون مــر"، إن 

املعونــات النقديــة لــن تفيــد الغالبيــة العظمــى مــن املريــن الذيــن 

ــاً  ــية. ووفق ــات األساس ــاء االحتياج ــل أعب ــل تحم ــن أج ــون م يكافح

الســتطاع ســكاين أجــراه مرصــد الغــذاء املــري يف عــام ٢٠١٢، فــإن 

"٨٦٪ مــن املريــن املشــمولن باالســتطاع قالــوا إن دخلهــم ال 

ــذاء  ــك الغ ــا يف ذل ــهرية، مب ــم الش ــع احتياجاته ــة جمي ــي لتغطي يكف

والكســاء واملــأوى، وهــو ارتفــاع مــن ٧٤٪ يف يونيــو ٢٠١٢".15 موضحــاً 

ــة  ــد أن األرس الضعيف ــر املرص ــر، يش ــراء يف م ــة للفق ــة األليم الحال

ــريك  ــه )١٠٢ دوالر أم ــاوي ٦٩٩ جني ــهرياً يس ــا ش ــب دخ ــي تكس الت

ــايل فــإن نظــام  ــة.16 وبالت تنفــق ٦٠٪ مــن دخلهــا عــى املــواد الغذائي

ــص يف  ــن النق ــاين م ــر كاف ويع ــو غ ــرح ه ــة املق ــات النقدي التحوي

التمويــل، مــا يؤكــد عــى رضورة تحســن طــرق االســتهداف ووضــع 

ــم. ــك نظــم الدع ــم تفكي ــل أن يت ــاة، قب ــة للحي ــل قابل بدائ

باإلضافــة إىل عــدم كفايــة التمويــل، يعــاين الرنامــج الحــايل مــن عــدم 

كفــاءة البروقراطيــة والفســاد وغيــاب القــدرة عــى اســتهداف الفئــات 

الضعيفــة عــى نحــو كاف.17 وبالرغــم مــن أن برنامــج املســاعدة 

التقنيــة يســعى إىل إنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة للفئــات املســتهدفة، 

ــات  فــإن مخطــط االســتهداف املســتحدث يعتمــد عــى قواعــد البيان

ــي تعتمــد عــى املســتفيدين  ــة القامئــة، والت ــة عــى البروقراطي املبني

ــد  ــاء لتحدي ــرور والكهرب ــجات امل ــى س ــة وع ــة التمويني ــن البطاق م

الفقــراء.18 لكــن معظــم هــذه الســجات تحتــوي عــى أخطــاء أو هــي 

غــر كاملــة. عــى ســبيل املثــال، فــإن أكــر مــن ٢٠٪ مــن األرس األكــر 

ــذاء  ــن الغ ــتفادة م ــة لاس ــة متويني ــل بطاق ــر ال تحم ــة يف م عرض
املدعــوم.19

مــا مل يتــم تحســن أســاليب االســتهداف بشــكل كبــر وتعزيــز القدرات 

املؤسســية الدولــة، فــإن التفكيــك املرّجــح لإلعانــات عــى املــدى 

القريــب ســيؤّدي إىل تعميــق الفقــر يف مــر. وميكــن إللغــاء الدعــم 
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ــي يعــاين  ــة الوهــن الت يف مــر أن يكــون ضــاراً، خاصــة بســبب حال

ــات انعــدام االســتقرار الســيايس  منهــا االقتصــاد املــري، تحــت رضب

ــياحة. ــة الس ــلل صناع ــي وش ــتثار األجنب ــتويات االس ــاض مس وانخف

وبالرغــم مــن أن مســتويات الفقــر يف تونــس واملغــرب ال تقــارب تلــك 

ــة أو  ــل عماني ــر بدائ ــان بتطوي ــا مل تقوم ــن، لكنه ــر أو اليم يف م

ــة يف  ــة الحالي ــة االجتاعي ــج الحاي ــم. فرام ــة الدع مســتدامة ألنظم

تونــس، وفقــاً لصــاح الديــن الجــوريش، املستشــار اإلقليمــي يف شــبكة 

املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة، ال تــزال غــر قــادرة عــى 

ــة، نظــراً  لعــب دور هــام يف التخفيــف مــن حــدة األزمــات االقتصادي

النفصــال الرامــج القامئــة عــن خطــة شــاملة للتنميــة. لهــذا الســبب، 

ــامي  ــار س ــة ومحــدودة. وأش ــى مؤقت ــان تبق ــبكات األم ــار ش ــإن آث ف

 )UGTT( العــوادي، وهــو ممثــل عــن االتحــاد العــام التونــي للشــغل

ــم العــايل والبحــث العلمــي، أن  ــام للتعلي ــام لاتحــاد الع واألمــن الع

ــن  ــاً ع ــون بدي ــا أن تك ــة ميكنه ــي الفّعال ــان االجتاع ــبكات األم ش

برامــج الدعــم، إذا مــا تــم إجــراء عمليــة االســتهداف بشــفافية تامــة 

ومبشــاركة املنظــات غــر الحكوميــة. وبالرغــم مــن أن خفــض الدعــم 

ــدد  ــد ش ــس، فق ــة يف تون ــدات امليزاني ــف مــن تعقي ــن أن يخف ميك

ــاً عــى  ــاً إضافي العــوادي أن هــذه التدابــر مــن شــأنها أن تفــرض عبئ

ــة  ــغ الصعوب ــتهدافها بال ــر اس ــي يُعت ــة الت ــي املجموع ــراء، وه الفق

ــة. ــة االجتاعي وهــي األكــر حاجــة للحاي

نظــرا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة فــي المنطقــة، مــن 
شــأن إلغــاء الدعــم أيضــً أن يــؤّدي إلــى زيــادة الضغــط علــى 
األســر واألفــراد مــن الطبقــة الوســطى، والحــد مــن قدرتهــا 
يدفــع  وأن  األساســي،  المعيشــة  تحقيــق مســتوى  علــى 

الكثيريــن إلــى حافــة الفقــر.

ــب  ــعدي، كات ــعيد الس ــد س ــور محم ــول الدكت ــرب، فيق ــا يف املغ أم

ــبكات  ــة، أن ش ــة واألرسة والطفول ــة االجتاعي ــابق للرعاي ــة الس الدول

ــؤّدي إىل التعويــض  ــد قــد ت األمــان االجتاعــي ذات االســتهداف الجي

عــن أثــر ارتفــاع أســعار الســلع األساســية عــى القــدرة الرائيــة 

للطبقــات األكــر فقــراً يف املجتمــع. ومــع ذلــك، فــإن تدابــر الحايــة 

ــادرة  ــة هــذه يجــب أن متــّول بشــكل كامــل وأن تكــون وق االجتاعي

عــى الوصــول إىل الفئــات الضعيفــة، وعــى مواكبــة معــدالت التضخــم 

ــبكات  ــار ش ــى أن آث ــعدي ع ــدد الس ــد ش ــك، فق ــع ذل ــة. وم العاملي

األمــان عــى الطبقــات الوســطى واالســتهاك املحــي ميكــن أن تبقــى 

ســلبية. فشــبكات األمــان االجتاعــي ال متثــل بدائــل مثاليــة للدعــم، 

ــة االســتهداف. وأيضــاً،  ــق عملي ــة تعي ــة والفّني ــات اإلداري ألن الصعوب

ــه بعــد  ــب املغــرب"، أن ــزي، وهــو صحفــي يف "مراق ــد صــاح ملي يؤكّ

ثاثــة عقــود مــن برامــج التكيّــف الهيــكي يف املغــرب، واصلــت 

قطاعــات التعليــم والصحــة بالتعــرّض لأزمــات الهيكليــة، وبالتــايل، ال 

ميكــن للمغــرب أن تعتمــد بشــكل كبــر عــى برامجهــا الحاليــة للحاية 

ــح املجتمــع. ــر رشائ ــي تفشــل يف الوصــول إىل أفق ــة، والت االجتاعي

جدوى وفعالية اإلصالحات الدعم

باإلضافــة إىل عــدم وجــود خطــط حايــة بديلــة قابلــة للحيــاة، فــإن 

ضعــف الهيــاكل املؤسســية يف البلــدان العربيــة واملنــاخ الســيايس 

ــر  ــم. فأفق ــة إصــاح الدع ــراً مهم ــدان كث ــة يعق املضطــرب يف املنطق

رشائــح الســكان يف املنطقــة يواجهــون صعوبــات متزايــدة، ولكــن 

الطبقــة الوســطى أيضــاً تتعــرّض لضغوطــات كبــرة متأثــرة باملســتويات 

العاليــة للبطالــة والهبــوط يف األجــور نظــرا للظــروف االقتصاديــة 

الصعبــة يف املنطقــة، مــن شــأن إلغــاء الدعــم أيضــاً أن يــؤّدي إىل 

زيــادة الضغــط عــى األرس واألفــراد مــن الطبقــة الوســطى، والحــد مــن 

قدرتهــا عــى تحقيــق مســتوى املعيشــة األســايس، وأن يدفــع الكثريــن 

ــة  ــة االجتاعي ــج الحاي ــاب برام ــإن غي ــايل ف ــر. وبالت ــة الفق إىل حاف

ــيزيد  ــة، س ــوط االقتصادي ــد الضغ ــل تصاع ــة، يف مقاب ــة والبديل الفعال

مــن مخاطــر انكــاش الطبقــة الوســطى يف املنطقــة وإفقارهــا. لذلــك، 

ــل  ــة قب ــية يف املنطق ــة واملؤسس ــات الهيكلي ــة التحدي ــي معالج ينبغ

القيــام بإصــاح الدعــم، إىل جانــب تطويــر شــبكات األمــان االجتاعــي 

ــتدامة. ــاملة واملس الش

ــاح أن  ــة ف ــارت آمن ــادي يف األردن، أش ــع االقتص ــى الوض ــاً ع تعليق

ــم  ــام الدع ــاح نظ ــال إص ــن خ ــايل م ــز امل ــن العج ــد م ــة الح محاول

فقــط، ميكنــه، يف أفضــل األحــوال، أن يــؤّدي إىل نتائــج مؤقتــة قصــرة 

ــن  ــم الجمــع ب ــا مل يت ــة م األجــل. وســيتم استنســاخ املعضــات املالي

إصــاح الدعــم وبــن التعديــل الكبــر يف خيــارات السياســة االقتصاديــة 

الكليــة. بشــكل عــام، أكــدت فــاح عــى رضورة أن يتــم ضــّم أي خطــة 

إلصــاح الدعــم يف األردن ضمــن برنامــج أوســع لإلصــاح االقتصــادي. 

كــا دعــا أحمــد عــوض، مديــر عــام مركــز الفينيــق للدراســات 

ــظ  ــاملة تحاف ــاح ش ــة إص ــع خط ــة، إىل وض ــة واملعلوماتي االقتصادي

عــى الحقــوق االجتاعيــة واالقتصاديــة للفقــراء عنــد تخفيــض الدعــم. 

وعــى وجــه الخصــوص، أوضــح عــوض أن خطــط الحايــة االجتاعيــة 

ــذي  ــر الرســمي الشاســع يف األردن، ال يجــب أن تنظــر إىل القطــاع غ

ــام  ــاد يف ع ــة يف الب ــوى العامل ــوع الق ــن مجم ــو ٤٤٪ م ــف نح وظّ
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20.٢٠١٠ وفقــاً لعــوض، يفتقــر العــال يف القطــاع غــر الرســمي عــادة 

إىل إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات العامــة واإلعانــات االجتاعيــة، 

فعــى مخطــط الحايــة االجتاعيــة القابــل للتطبيــق استكشــاف 

طــرق الوصــول إىل العــال يف القطــاع غــر الرســمي، وخاصــة أولئــك 

الذيــن يعيشــون يف الفقــر والذيــن ال ميكنهــم تحّمــل ارتفــاع األســعار 

نتيجــة إللغــاء الدعــم. ونظــرا لهــذه التحديــات، اقــرح عــوض بعــض 

البدائــل مثــل تخفيــض اإلنفــاق العســكري، الــذي يشــكل جــزءاً كبــراً 
ــة.21 مــن اإلنفــاق العــام يف العديــد مــن البلــدان العربي

ويشــّكل الفســاد املؤســي عقبــة أخــرى، وهو يحــول دون االســتهداف 

ــة.22  ــات النقدي ــة أو التحوي ــات االجتاعي ــال للخدم ــع الفع والتوزي

وعوضــاً عــن تخفيــف الضغــط عــى الفقــراء، قــد تــؤّدي التحويــات 

ــة.  ــوب املســؤولن الفاســدين أو النخــب املحلي ــة إىل مــلء جي النقدي

ــد مصطفــى نــر عــى  ــز عــى مشــكلة الفســاد يف اليمــن، أكّ بالركي

ــأي  ــام ب ــل القي ــر الشــفافية قب ــة معالجــة الفســاد ووضــع تداب أهمي

ــم يف  ــن الدع ــد م ــاف أن الح ــم، وأض ــاح الدع ــاملة إلص ــادرات ش مب

ــدرة  ــّوض ق ــر ويق ــد الفق ــح أن يزي ــن املرج ــاد م ــود الفس ــل وج ظ

ــار  ــك، أش ــى ذل ــاوة ع ــراء. ع ــات للفق ــر الخدم ــى توف ــة ع الحكوم

ــاع  ــاد يف القط ــة للفس ــو نتيج ــن ه ــايل يف اليم ــز امل ــد أن العج الرفي

العــام إىل حــد كبــر، وخاصــة القطاعــات التــي تولّــد اإليــرادات 

للحكومــة. وأدرج الرفيــد عوامــل أخــرى تســاهم يف العجــز املــايل، مبــا 

يف ذلــك الحكــم غــر الكفــؤ، والتوزيــع غــر الفعــال للمــوارد، وارتفــاع 

ــات  ــتقرة للنفق ــر املس ــتويات غ ــة، واملس ــم والبطال ــدالت التضخ مع

ــة الناجمــة عــن نضــوب النفــط. العام

بشــكل عــام، فــإن الوضــع الســيايس يف اليمــن يســتمر بالتقلّــب وهــو 

عاجــز عــن تحّمــل املزيــد مــن الصدمــات االقتصاديــة نتيجــة لخفــض 

ــك  ــارز يف البن ــؤول الب ــد املس ــد أك ــب. وق ــدى القري ــى امل ــم ع الدع

ــا مؤخــراً  ــام به ــارة ق ــرزا   حســن هــذه النقطــة فخــال زي ــدويل م ال

ــداً ملؤمتــر  ــد يشــّكل تهدي ــة الدعــم ق إىل اليمــن، محــذراً مــن أن إزال
ــه.23 ــال الســيايس في ــة االنتق ــي يف اليمــن وعملي الحــوار الوطن

ويف مــر، أّدى تنفيــذ خفــض دعــم الطاقــة مؤخــراً إىل أعبــاء شــديدة 

ــة  ــات املتعلق ــاً بالتوصي ــة. التزام ــرة والضعيف ــات الفق ــى القطاع ع

بالسياســات العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل، قامــت الحكومــة املرية 

بخفــض دعــم املنتجــات البروليــة ســنوياً )مــن العــام ٢٠١٢/٢٠١١ إىل 

٢٠١٣/٢٠١٢( بنســبة ٢٥٪ لتصــل إىل تخفيــض قــدره ٢٥ مليــار جنيــه. 

وخــال هــذه الفــرة، تــم تخفيــض الدعــم عــى الغــاز املنــزيل بنســبة 

٥٠٪ )مــن ١.٥ مليــار جنيــه إىل ٠.٧ مليــار جنيــه(، يف حــن شــهد الدعم 

ــار  ــه إىل ٠.٥٧ملي ــار جني ــدره ٧٥٪ )مــن ٢.٣ ملي الزراعــي انخفاضــاً ق

ــه أدىن جــزء مــن املوازنــة العامــة  جنيــه(.24 فعــى الرغــم مــن احتال

مقارنــة بالقطاعــات األخــرى املدعومــة، فقــد حصــل دعــم الطاقــة عى 

أعــى نســبة مــن التخفيضــات. وبالتزامــن مــع املســتويات العاليــة مــن 

عــدم االســتقرار الســيايس واالقتصــادي، فــإن هــذه التخفيضات ســتهدد 

بدفــع األرس ذات الدخــل املنخفــض نحــو مزيــد مــن الفقــر.

قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتقديــم نفــس المجموعــة 
األساســية مــن التوصيــات المتعلقــة بالسياســات العامــة 
إلــى الحكومــات العربيــة والتــي تركــزت حــول ضبــط أوضــاع 
التغييــرات  مــن  بالرغــم  الدعــم،  وإصــاح  العامــة  الماليــة 
والتحــوالت  الشــعوب  انتفاضــات  أدخلتهــا  التــي  الهائلــة 

التــي تلتهــا.

مــع اإلشــارة إىل اآلثــار الضــارة إلزالــة الدعــم عــى الفئــات الضعيفــة، 

أكّــد محمــد جــاد، وهــو صحفــي اقتصــادي يف صحيفــة الــروق 

ــاح  ــم اإلص ــة ودع ــة العام ــاع املالي ــط أوض ــط ضب ــة، أن خط املري

عليهــا أن تشــمل ضانــات سياســة للحفــاظ عــى مســتوى مقبــول مــن 

الرفاهيــة لجميــع الســكان. وحــّث جــاد عــى أن يتــم النظــر يف التدابر 

البديلــة واألكــر إنصافــاً لتحقيــق االندمــاج املــايل، مثــل فــرض رضيبــة 

ــة عــى الدخــل أو الرائــب عــى القطــاع املــايل والــركات.  تصاعدي

ــراء يك  ــة للفق ــوة الرائي ــون الق ــاح يص ــام إص ــاد إىل "نظ ــا ج ودع

ــع  ــارض م ــأنه أن يتع ــن ش ــذي م ــادي"، وال ــود االقتص ــع يف الرك ال نق
النتيجــة املرجــوة لسياســات اإلصــاح املــايل.25

وتعليقــاً عــى اســتعداد املغــرب لتنفيــذ اإلصاحــات املتعلقــة بالدعــم، 

أوضــح د. الســعدي أن اإلصاحــات املقرحــة متثــل الحــل الســهل 

واملؤقــت لخفــض العجــز يف امليزانيــة، ولكــْن، مــا ال شــك فيــه، 

ــن. ويف  ــة للمواطن ــدرة الرائي ــآكل الق ــتؤدي إىل التضخــم وت ــا س أنه

ــى  ــعدي ع ــد د. الس ــم، أكّ ــى الدع ــات ع ــاد اإلصاح ــم اعت ــال ت ح

ــن النظــام الريبــي يف ذات الوقــت، وذلــك  الحاجــة إىل إعــادة تكوي

يف قطاعــات التصنيــع والزراعــة والخدمــات فاإليــرادات اإلضافيــة مــن 

خــال زيــادة الرائــب يف هــذه القطاعــات ميكنهــا أن تســاعد يف 

متويــل برامــج الحايــة االجتاعيــة البديلــة للطبقــات الفقــرة واألكــر 

عرضــة للتــرر مــن إلغــاء الدعــم.
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ــدوق  ــزي أن مقرحــات صن ــر صــاح ملي ــردداً رأي د. الســعدي، اعت م

ــدالت  ــن مع ــد م ــأنها أن تزي ــن ش ــم م ــاح الدع ــدويل إلص ــد ال النق

البطالــة الوطنيــة وأن تبطّــئ النمــو االقتصــادي، حيــث ســتؤّدي 

ــى  ــادرة ع ــر الق ــة غ ــاج الوحــدات الصناعي ــض إنت ــاق أو خف إىل إيف

ــل  ــزي املي ــد ملي ــا انتق ــاع األســعار. ك ــة الرتف ــاء اإلضافي ــل األعب تحّم

ــا،  ــة ديونه ــل خدم ــن أج ــراض، م ــو االق ــات نح ــدى الحكوم ــام ل الع

ــة  ــة واالجتاعي بينــا هــي تتهــرب مــن إجــراء اإلصاحــات االقتصادي

الروريــة، واقــرح مجموعــة مــن اإلصاحــات الهيكليــة، مثــل وضــع 

ــرة،  ــزارع الكب ــركات وامل ــتهدف ال ــة يس ــب التصاعدي ــام للرائ نظ

ورفــع الحــد األدىن لأجــور، وتوفــر الخدمــات العامــة املجانيــة للفئــات 

الضعيفــة، واعتــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة كبدائــل الســتهاك 

ــي. ــاز الطبيع ــط والغ النف

المعارضة المجتمعية إلصالح الدعم

ــدويل حــول إصــاح نظــام  ــات صنــدوق النقــد ال ــارت توصي لطاملــا أث

الدعــم االســتياء الشــعبي، عندمــا تــم اعتادهــا وتنفيذهــا قبــل 

الشــغب  وأعــال  االحتجاجــات  إىل  وأّدت  العربيــة،  الحكومــات 

واالضطرابــات االجتاعيــة. وقــد اندلعــت االحتجاجــات خــال زيــارة 

صنــدوق النقــد الــدويل ملــر يف أبريــل ٢٠١٣، حيــث تظاهــرت 

ــزاب  ــات واألح ــة والنقاب ــركات االجتاعي ــن الح ــعة م ــة واس مجموع

ــدوق.26  السياســية ضــد سياســات إصــاح الدعــم املقرحــة مــن الصن

وقــد أعلنــت هــذه املجموعــات عــن وجــود صلــة مبــارشة بــن تلــك 

السياســات وتقييــد الوصــول إىل اإلمــدادات الغذائيــة يف مــر. وتُظهــر 

لقطــات مــن هــذه االحتجاجــات أن املتظاهرين يف املســرات املناهضة 

للصنــدوق يف وســط القاهــرة، رفعــوا أرغفــة الخبــز رمــزاً لتأثــر إزالــة 

الدعــم عــن أســعار املــواد الغذائيــة.27 وكانــت مســرات ماثلــة قــد 

انطلقــت يف نوفمــر 28.٢٠١١  تخلــص إيزابيــل أورتيــز، مديــر برنامــج 

العدالــة االجتاعيــة العامليــة يف مبــادرة حــوار السياســات، إىل أن إلغــاء 

دعــم املــواد الغذائيــة يف دول املنطقــة أســهم يف زيــادة حــاالت الجــوع 
وســوء التغذيــة يف بيئــات تعــاين أصــاً مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.29

وقــد مــرّت تونــس واملغــرب واألردن واليمــن بتجــارب متوازيــة نتيجــة 

إصاحــات الدعــم التــي تقودهــا الحكومــة. فقــد أثــار إلغــاء الحكومــة 

التونســية لدعــم الخبــز يف ديســمر ٢٠١٠ اضطرابــات اجتاعيــة 

واحتجاجــات يف الشــوارع، مــا مّهــد الطريــق أمــام "ثــورة الياســمن" يف 

ينايــر ٢٠١١.  وكذلــك، أدى تنفيــذ املغــرب لتدابــر التقشــف املدعومــة 

مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل انــدالع االحتجاجــات يف فرايــر ٢٠١١. 

وقــد تكــون تجربــة األردن مــع تنفيــذ إصاحــات الدعــم هــي األكــر 

اضطرابــاً؛ فقــد واجهــت محــاوالت الحكومــة األردنيــة إلصــاح نظــام 

الدعــم يف كل مــن العــام ١٩٨٩ والعــام ١٩٩٦ معارضــة شــعبية واســعة 

ــم  ــل الدع ــادة تفعي ــا إىل إع ــى إثره ــة ع ــرت الحكوم ــاق، اضط النط

ــة  ــد التجرب ــاخطن. وبع ــن الس ــية للمواطن ــازالت سياس ــم تن وتقدي

األخــرة إلصــاح الدعــم يف البــاد يف عــام ٢٠١٢، اندلعــت االحتجاجــات 

ــدت إصاحــات  يف عــّان وعــدد مــن مــدن املحافظــات.30 وأخــراً، ولّ

دعــم الوقــود يف اليمــن عــام ٢٠٠٥ احتجاجــات أســفرت عــا ال يقــل 
عــن ٣٦ قتيــاً.31

ــة يف  ــاع االقتصادي ــور األوض ــتقرار وتده ــدم االس ــد يف ع ــط التزاي وس

ــة  ــإن أي محاول ــد، ف ــة األم ــية الطويل ــات السياس ــة، واالضطراب املنطق

ــر رّدات فعــل شــعبية  جــادة إلصــاح الدعــم مــن املرجــح لهــا أن تث

واســعة. يف الواقــع، تؤكــد بيانــات الــرأي العــام الحديثــة أن الحــّد مــن 

الدعــم ال يحظــى بشــعبية بــن ســكان املنطقــة. فقــد وجــد اســتطاع 

ــض  ــد تخفي ــاحقة ض ــة س ــوب يف ٢٠١٢ معارض ــة غال ــه مؤسس أجرت

ــم اســتطاعهم يف مــر واألردن وتونــس،  دعــم الغــذاء بــن الذيــن ت

ــا، فــإن  ــي يجــب دعمه ــن املنتجــات الت ــار ب وإذا مــا اضطــروا لاختي

نســبة كبــرة منهــم ســتختار منتجــات الوقــود.32 وعنــد ســؤالهم عــن 

تخصيــص األمــوال العامــة التــي يتــم توفرهــا مــن خــال الحــد مــن 

ــوال  ــع األم ــادة توزي ــد إع ــرة يف كل بل ــة الكب ــت األغلبي الدعــم، فّضل

ــم  ــات التعلي ــداً خدم ــة، وتحدي ــات العام ــراء وعــى الخدم عــى الفق

ــّكان  ــم س ــح أن يدع ــر املرج ــن غ ــايل، فم ــة. وبالت ــة الصحي والرعاي

البلــدان العربيــة جهــود إصــاح الدعــم، إال يف حــال تــّم وضــع آليــات 

ــة. ــة وفّعال ــة عمليّ ــة اجتاعي ــع وبرامــج حاي إعــادة توزي
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خالصة وتوصيات

يف ظــل غيــاب خطــط الحايــة االجتاعيــة الصلبــة أو التدابــر البديلــة 

ــاء  ــإن إلغ ــية، ف ــلع األساس ــعار الس ــاع أس ــار ارتف ــن آث ــف م للتخفي

الدعــم ســيحط مــن الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة للفئــات األكــر 

عرضــة. ومــن منظــور حقــوق اإلنســان، كثــراً مــا يتــم الحديــث عــن 

ــة  ــار الســلبية املحتمل ــدويل يف حســاب اآلث ــد ال ــدوق النق فشــل لصن

إلزالــة الدعــم عــى الطبقــات الدنيــا واملتوســطة. يف الواقــع، وبشــكل 

ــذا  ــم له ــت مقابلته ــن متّ ــدين الذي ــع امل ــو املجتم ــق ممثل ــام، اتف ع

التقريــر عــى سياســات الدعــم املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل 

ــن يف  ــة للمواطن ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــة الحق ــل يف حاي تفش

ــة. ــدان العربي البل

فالدعــم يعمــل عــى التخفيــف عــن املواطنــن أعبــاء ارتفــاع األســعار 

ــار  ــن آث ــراء م ــي الفق ــو يحم ــايل فه ــية، وبالت ــة للســلع األساس العاملي

ــم  ــون دع ــن ك ــم م ــة. وبالرغ ــة العاملي ــات املالي ــرات والصعوب التغ

الطاقــة، باعــراف الجميــع، هــو أحــد التدابــر الراجعيــة التــي تــؤدي 

ــال  ــر الفع ــاق غ ــذا اإلنف ــإن ه ــاء، ف ــتفادة إىل األغني ــل االس إىل تحوي

لأمــوال العامــة يســتلزم إصــاح سياســات دعــم الطاقــة عــى املــدى 

ــة  ــة الســائدة يف املنطق ــة السياســية واالقتصادي ــن البيئ ــل، ولك الطوي

ــب املــدى. ــة تحــّذر مــن اإلصــاح القري العربي

مــن الناحيــة النظريــة، فــإن اإلزالــة التدريجيــة للدعــم عــن الطاقــة، 

مبــوازاة تنفيــذ تدابــر واســعة النطاق وذات اســتهداف محــدد للحاية 

االجتاعيــة، ســيؤّدي إىل إعــادة تكويــن اإلنفــاق العــام بطريقــة تخــدم 

الغالبيــة العظمــى مــن املواطنــن. ولكــن، يف املارســة العمليــة، فــإن 

خطــط الحايــة االجتاعيــة القامئــة يف البلــدان العربيــة ال تــزال غــر 

ــر إىل  ــا بشــكل يسء، وهــي تفتق ــم تخطيطه ــة بشــكل كاف، وت ممول

القــدرة املؤسســية للوصــول إىل رشائــح واســعة مــن املجتمــع. يف 

ــدان  ــم البل ــث معظ ــا -حي ــال إفريقي ــط وش ــرق االوس ــة ال منطق

ــاين  ــكان يع ــن الس ــر م ــزء كب ــة، وج ــة لأغذي ــتوردة صافي ــد مس تُع

مــن الفقــر والبطالــة وانخفــاض األجــور، وحيــث تتصــارع الحكومــات 

ــع يفتقــد  ــإن إلغــاء الدعــم بشــكل رسي ــات -ف مــع تصاعــد االضطراب

ــة شــديدة عــى  ــة اقتصادي ــم، قــد يحمــل عواقــب اجتاعي إىل التقيي

ــن األكــر ضعفــاً يف املنطقــة. املواطن

ــة  ــة العربي ــية يف املنطق ــة والسياس ــة واالقتصادي ــروف االجتاعي الظ

بعيــدة عــن التاثــل، حيــث تواجــه كل دولــة مجموعــة خاصــة 

ــد  ــدوق النق ــام صن ــك، ق ــن ذل ــم م ــة. بالرغ ــات السياس ــن التحدي م

الــدويل بتقديــم نفــس املجموعــة األساســية مــن التوصيــات املتعلقــة 

ــول  ــزت ح ــي تركّ ــة، والت ــات العربي ــة إىل الحكوم ــات العام بالسياس

ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وإصــاح الدعــم، بالرغــم مــن التغيــرات 

ــة التــي أدخلتهــا انتفاضــات الشــعوب والتحــوالت التــي تلتهــا. الهائل

لقــد تبّنــت هــذه الحــركات الشــعبية نهــج الدميقراطيــة التشــاركية يف 

اتخــاذ القــرارات كأحــد املطالــب الرئيســية، وهنــاك حاجــة يف جميــع 

ــادي  ــات اإلصــاح االقتص ــي حــول سياس ــاش علن ــة لنق ــدان املنطق بل

بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك الحكومــات، والنقابــات 

فــإن  بالرغــم مــن ذلــك  املــدين.  املجتمــع  العاليــة، ومنظــات 

ــر إىل  ــات تفتق ــأن السياس ــة بش ــدول العربي ــدوق إىل ال ــورة الصن مش

املشــاركة الشــعبية والتمثيــل الفّعــال ألصــوات املواطنــن. ومــن خــال 

إهــال املشــاركة الفّعالــة مــع املنظــات املحليــة والجهــات الفاعلــة 

يف املجتمــع املــدين، فــإن التوصيــات املتعلقــة بالسياســات العامــة 

لصنــدوق النقــد الــدويل ال تحظــى بشــعبية بــن رشائــح واســعة مــن 

ــام بتنفيذهــا. ــد القي املجتمــع، عن

وبالرغــم مــن حديــث الصنــدوق عــن دعمــه لتعزيــز املشــاركة 

مــع املجتمــع املــدين، فــإن التزامــه تاريخيــاً بهــا كان خطابيــاً إىل 

ــر. وقــد ســلّط معظــم ممثــي املجتمــع املــدين يف املقابــات  حــد كب

الضــوء عــى انفصــال الصنــدوق عــن الســكان املحليــن، وأكــدوا عــى 

أن تدّخــل الصنــدوق عــادة مــا يقفــز متامــاً فــوق املجتمــع املــدين يف 

ــة  ــر الحكومي ــع املنظــات غ ــد الدراســة. فاملشــاورات م ــدان قي البل

واملجتمعيــة املحليــة تُعــّد حيويــة يف وضــع خطــط التنميــة الوطنيــة 

وخطــط الحايــة االجتاعيــة ذات االســتهداف املحــدد. باإلضافــة إىل 

ــة األوســع هــي أمــر رضوري لتكويــن  ــك، فــإن املشــاركة املجتمعي ذل

توافــق بــن اآلراء بشــأن جــدول أعــال اإلصــاح االقتصــادي ولتجّنــب 

آثــار معارضــة شــعبية للتعديــات االقتصاديــة الصعبــة الناجمــة عــن 

ــة الدعــم. إزال
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توصيات لصندوق النقد الدويل:

تحويــل توصيــات الصنــدوق السياســية إىل الحكومــات العربيــة 	 

ــة  ــة قريب ــة العام ــاع املالي ــح أوض ــات تصحي ــن سياس ــداً ع بعي

ــج  ــة وبرام ــة املنتج ــات االقتصادي ــة القطاع ــو تقوي ــدى ونح امل

ــة. ــة االجتاعي الحاي

االمتنــاع عــن التوصيــة بدفــع األجنــدات املوســعة إلعــادة هيكلــة 	 

نظــم الدعــم يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة واالضطرابــات 

السياســية. يتعــن عــى الصنــدوق إعطــاء أولويــة أكــر لحايــة 

املنطقــة  يف  للمواطنــن  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق 

ــات. ــرات االضطراب ــال ف ــة خ العربي

ــات يف 	  ــى الحكوم ــة ع ــاح عمومي ــدات إص ــرض أجن ــب ف تجن

املنطقــة العربيــة، والعمــل عــى تصميــم أي توصيــات سياســية 

ــة والسياســية  ــة واالجتاعي ــث تناســب الظــروف االقتصادي بحي

ــة  ــرؤى التنموي ــار ال ــن االعتب ــذ بع ــد، وتأخ ــكل بل ــة ب الخاص

الوطنيــة والتــي منــت عــى املســتوى املحــى والتــي تهــدف إىل 

مزيــد مــن التضامنيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية، 

ــان ــوق االنس ــة لحق ــر العاملي ــزام باملعاي وااللت

ــاً 	  ــي، وفق ــان االجتاع ــبكات األم ــول ش ــات ح ــل التوصي تعدي

للظــروف السياســية واملؤسســية الخاصــة بــكل بلــد. وعــى 

ــار إىل  ــن االعتب ــذ بع ــال األخ ــذا املج ــدوق يف ه ــات الصن توصي

حــد كبــر قــوة وقــدرة مؤسســات الدولــة، ومســتويات الفســاد، 

ووجــود قواعــد بيانــات وطنيــة لتحديــد األرس واألفــراد املحتاجن 

ــة. ــة االجتاعي للحاي

ــة 	  ــة واالقتصادي ــار االجتاعي ــن اآلث ــة ع ــدوق اإلجاب ــى الصن  ع

ــراد  ــب األف ــد تصي ــي ق ــم والت ــاء الدع ــة إللغ ــلبية املتوقع الس

ــن  ــذ بع ــع األخ ــط، م ــض واملتوس ــل املنخف واألرس   وذات الدخ

االعتبــار مســائل األجــور، والقــدرة الرائيــة، واملشــاركة يف 

األســواق املحليــة، ومســتويات الفقــر.

منظــات 	  مــع  التشــاور  عــى  الوطنيــة  الحكومــات  حــث 

ــات  ــة واملنظ ــات العالي ــك النقاب ــا يف ذل ــدين، مب ــع امل املجتم

غــر الحكوميــة، املحليــات قبــل اعتــاد أجنــدات إعــادة الهيكلــة 

واإلصــاح االقتصــادي وخطــط التنميــة الوطنيــة، وخاصــة فيــا 

ــة ــة االجتاعي ــبكات الحاي ــم ش ــاء نظ ــص إنش يخ

أخــرى 	  لبدائــل  لتطويــر  الوطنيــة  الحكومــات  مــع  العمــل 

لإلصاحــات االقتصاديــة قصــرة األمــد غــر تفكيــك نظــم الدعــم، 

مثــل تخفيــف أعبــاء الديــون، وضــع وتصميــم أنظمــة رضائــب 

التصاعديــة، أو تخفيــض النفقــات العســكرية، وغرهــا مــن 

ــراء  ــازم إلج ــايل ال ــز امل ــق الحيّ ــأنها خل ــن ش ــي م ــر الت التداب

ــتدامة  ــات مس ــع سياس ــا ووض ــع نطاق ــاملة وأوس ــات ش إصاح

للحايــة االجتاعيــة.

اإلفصــاح العلنــي عــن التفاصيــل مشــاركات صنــدوق النقــد 	 

ــع  ــا م ــي يجريه ــات الت ــن املفاوض ــة ع ــاد العربي ــدويل يف الب ال

الحكومــات. فمــن شــأن زيــادة الشــفافية املحيطــة باالجتاعــات 

الثنائيــة للصنــدوق زيــادة الوعــي العــام حــول اإلصاحــات 

االقتصاديــة وخلــق توافــق مجتمعــي أوســع فيــا يخــص خطــط 

ــاح. اإلص
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ــد  ــدوق النق ــورة صن ــل مش ــق )أ( : تحلي الملح
البلــدان  مــن  عــدد  إلــى  المقّدمــة  الدولــي 

العربيــة

ركّــزت توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل إىل الحكومــات العربيــة عــى 

الحفــاظ عــى اســتقرار االقتصــاد الــكي، وزيــادة ضبــط أوضــاع املاليــة 

العامــة، وتعزيــز املرونــة االقتصاديــة أمــام الصدمــات الخارجيــة. وقــد 

كان إصــاح نظــام الدعــم، مــع الركيــز عــى التخلــص التدريجــي 

مــن الدعــم عــى الغــذاء والوقــود لصالــح شــبكات األمــان املوجهــة، 

أحــد التوصيــات السياســية املركزيــة التــي تقّدمــت بهــا تقاريــر خــراء 

الصنــدوق إىل الــدول العربيــة املشــمولة يف هــذه الدراســة، واســتمرت 

التوصيــات ذاتهــا عــى الرغــم مــن الســياقات السياســية واالجتاعيــة 

ــد  ــا بع ــل وم ــا قب ــل م ــك يف مراح ــا يف ذل ــّرة، مب ــة املتغ واالقتصادي

ــدأت يف عــام ٢٠١١. ــي ب انتفاضــات الشــعوب الت

األردن

يف األردن، أوىص موظفــو صنــدوق النقــد الــدويل بضبــط اإلنفــاق 

ــة بالدعــم،  ــك اإلصاحــات املتعلّق ــر التقشــف املــايل، مبــا يف ذل وتداب

لخفــض العجــز املــايل فضــاً عــن الديــن الوطنــي. ومنــذ عــام ٢٠٠٥، 

ــر ٢٠٠٨،  ــول فراي ــم،33 وبحل ــي للدع ــاء التدريج ــدأ األردن يف اإللغ ب

ــال  ــي املس ــاز النفط ــتثناء الغ ــود، باس ــى الوق ــم ع ــاء الدع ــّم إلغ ت

)LPG(.34 وقــد رافــق ذلــك تنفيــذ آليــة لتعديــل األســعار عــى 

أســاس الصيغــة التلقائيــة، والــذي يســمح لتقلــب أســعار النفــط 

ــاء  ــة.35 ونتيجــة إللغ ــة أن ينعكــس عــى أســعار النفــط املحلي العاملي

الدعــم يف ٢٠٠٨، ارتفعــت أســعار النفــط يف األردن بنســبة ٤٧.٥٪، 

ــر  ــة مــن خــال تداب ــات الضعيف ــاق االجتاعــي عــى الفئ وزاد اإلنف

ــك  ــا يف ذل ــج املحــي اإلجــايل(، مب ــن النات ــض )حــوايل ٣.٥٪ م التعوي

ارتفــاع الرواتــب ومعاشــات التقاعــد يف القطــاع العــام، واملســاعدات 

ــاً  ــة، فض ــة الوطني ــدوق املعون ــال صن ــن خ ــاعدة م ــة، واملس النقدي

عــن املســاعدات للمزارعــن.36 واســتمر هــذا حتــى عــام ٢٠١٠، عندمــا 

ــن ترشــيد  ــد م ــى إجــراء مزي ــدوق بتشــجيع الســلطات ع ــام الصن ق

ــلطات  ــح الس ــايل،37 ونص ــاج امل ــن االندم ــد م ــق املزي ــاق لتحقي اإلنف

باإللغــاء التدريجــي للدعــم عــى غــاز البــرول املســال والقمــح وعــى 

ــب  ــاء. وإىل جان ــة للكهرب ــة الجمركي ــدول التعرف ــر يف ج ــادة النظ إع

هــذه التدابــر، عملــت الســلطات عــى تعزيــز كفــاءة وعمانيــة 

صنــدوق املعونــة الوطنيــة مــن خــال تطويــر رشوط واضحــة لأهليــة 
ــتهداف.38 ــات االس ــن آلي وتحس

مبواجهــة الضغــوط االجتاعيــة املتزايــدة خــال االنتفاضــات العربيــة 

ــادة كبــرة عــى  يف عــام ٢٠١١، قامــت الســلطات األردنيــة بوضــع زي

متويــل دعــم الطاقــة يف نفــس العــام، وذلــك مــن ٦٧ مليــون دينــار إىل 

٥٦٧ مليــون دينــار.39 ويف يوليــو ٢٠١٢، وافــق الصنــدوق عــى إقــراض 

ــة  ــاع املالي ــط أوض ــدة األردن لضب ــم "أجن ــار دوالر لدع األردن ٢ ملي

العامــة املقبولــة اجتاعيــاً".40 ويف وقــت الحــق، يف نوفمــر ٢٠١٢، 

قامــت الســلطات بإلغــاء الدعــم عــن الغــاز النفطــي املســال بهــدف 

ــد  ــدوق النق ــرض صن ــى ق ــول ع ــن الحص ــايل وتأم ــز امل ــض العج خف

ــد اشــتعلت االحتجاجــات يف عــّان ومــدن املحافظــات  ــدويل.41 وق ال

األخــرى نتيجــة لذلــك، وارتفعــت أســعار الغــاز املعبــأ )املســتخدم يف 

الطبــخ( بأكــر مــن ٥٠٪، ووقــود الديــزل والكروســن )املســتخدمة يف 
ــة( بنســبة٣٣٪.42 النقــل والتدفئ

املغرب

ــرب  ــول املغ ــدويل ح ــد ال ــدوق النق ــراء صن ــر خ ــددت تقاري ــد ح لق

مــراراً وتكــراراً الدعــم عــن الســلع األساســية )وخاصــة املــواد الغذائيــة 

والوقــود( عــى أنهــا مــن العقبــات التــي تحــول دون االندمــاج املــايل 

والتــي تقــوم بتحويــل األمــوال بعيــداً عــن االســتثار العــام واإلنفــاق 

ــلطات  ــث الس ــدوق بح ــام الصن ــياق، ق ــذا الس ــم.43 يف ه ــى التعلي ع

املغربيــة عــى بــدء إصــاح نظــام الدعــم يف البــاد وتخفيفــه تدريجيــاً 
عــى الوقــود واملــواد الغذائيــة.44

ــح  ــم القم ــض حج ــة بتخفي ــلطات املغربي ــت الس ــام ٢٠٠٩، قام يف ع

املدعــوم، كجــزء مــن برنامــج تجريبــي يهــدف إىل توزيــع املســاعدات 

النقديــة املوّجهــة. وقــد أظهــر هــذا الرنامــج نيّــة الحكومــة املغربيــة 

ــة  الســتبدال نظــام الدعــم الشــامل بنظــام شــامل للحايــة االجتاعي

يســتهدف الفئــات الضعيفــة مــن الســكان. وقــد تصــورت الســلطات 

أنــه ميكــن متابعــة هــذه اإلصاحــات عــى املــدى املتوســط، وإن كانت 

صعبــة سياســياً، رشط أال تتجــاوز الـــ٢٪ مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.45 

ــات  ــد االضطراب ــة وتزاي ــلع العاملي ــعار الس ــاع أس ــل ارتف ــن يف ظ ولك

ــة دعــم الوقــود،  الداخليــة يف عــام ٢٠١١، واصلــت الســلطات املغربي

مبــا يف ذلــك غــاز البوتــان، وأبقــت عــى دعــم بعــض املــواد الغذائيــة. 

وقــد منــح الصنــدوق األولويــة إلصــاح دعــم الطاقــة عــى دعــم املــواد 

الغذائيــة، مدعيــاً أن دعــم املــواد الغذائيــة هــو أقــل تكلفــة وأفضــل 
اســتهدافاً مــن دعــم الوقــود وغــاز البوتــان.46
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يف عــام ٢٠١٢، ارتفــع العجــز يف ميزانيــة املغــرب إىل ٧.٦٪ مــن الناتــج 

ــف  ــاع تكالي ــاً إىل ارتف ــك جزئي ــع ذل ــنوي، يرج ــايل الس ــي اإلج املح

ــه.47  ــار دوالر أمريــي يف العــام ذات ــي وصلــت إىل ٦.٣ ملي الدعــم، الت

ــغ ٦.٢  ــدويل عــى قــرض مببل ــد ال ــدوق النق ويف آب ٢٠١٢، وافــق صن

مليــار دوالر للمغــرب ملــدة ســنتن،48 رشط أن يقــوم املغــرب بتقليــص 

ــلطات  ــث الس ــدوق بح ــام الصن ــد، ق ــه التحدي ــى وج ــم.49 وع الدع

املغربيــة عــى الحــد مــن الدعــم الــذي كلـّـف الخزينــة العامــة ٥٣.٣٦ 

ــج  ــن النات ــام ٢٠١٢، أو ٦.٤٪ م ــار دوالر( يف ع ــار درهــم )٦.٣ ملي ملي
االقتصــادي للمغــرب.50

تونس

بالنســبة لصنــدوق النقــد الــدويل، فــإن دعــم الغــذاء والوقــود يف 

تونــس، الــذي قُــّدر بنحــو ٧.٣٪ مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف 

عــام ٢٠٠٨، هــو أمــر غــر قابــل لاســتمرار نظــراً لاحتياطيــات 

ــد، واســتمرار ارتفــاع أســعار املــواد  ــة املحــدودة يف البل الهيدروكربوني

ــايل، نصــح الصنــدوق الســلطات التونســية  ــة والوقــود.51 وبالت الغذائي

بــأن تســتبدل نظــام الدعــم بشــبكة أمــان أكــر توجيهــاً عــى املــدى 

ــة  ــتدامة املالي ــى اس ــاظ ع ــن الحف ــس م ــن تون ــي تتمّك املتوســط، ل

ــاق  ــق لإلنف ــد الطري ــات، ومتهي ــا للصدم ــن تعرضه ــد م ــة، والح العام

ــام  ــي ع ــة.52 فف ــى التحتي ــة والبن ــات االجتاعي ــى الخدم ــايف ع اإلض

ــة جعــل  ــة مواصل ــدوق بتســليط الضــوء عــى أهمي ــام الصن ٢٠٠٩، ق

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــيابية، م ــر انس ــود أك ــة والوق ــواد الغذائي ــم امل دع

ــب  ــى الطل ــات ع ــار الصدم ــدي ألث ــازم للتص ــايل ال ــز امل ــى الحيّ ع

الــكي.53 وكانــت تونــس قــد أنشــأت بالفعــل شــبكة أمــان اجتاعــي 

ــاح  ــة اإلص ــري عملي ــدوق أن تج ــع الصن ــك يتوق ــبياً، لذل ــعة نس واس
ــى نحــو ســلس.54 ع

مــن  بالتخفيــف  الســلطات  قامــت  الصنــدوق،  لنصيحــة  وفقــاً 

السياســات املاليــة يف عــام ٢٠٠٩، وذلــك مــن خــال إطــاق مشــاريع 

ــا يف  ــه، مب ــت ذات ــاري يف الوق ــاق الج ــواء اإلنف ــام واحت ــتثار الع االس

ذلــك اإلنفــاق عــى الدعــم.55 باإلضافــة إىل ذلــك، أدخلــت الســلطات 

التونســية آليــة لتعديــل أســعار املنتجــات البروليــة املحليــة يف أوائــل 
56.٢٠٠٩

وقــد حافــظ الصنــدوق عــى تركيــزه عــى إصــاح الدعــم يف توصياتــه 

إىل الســلطات التونســية، ويف عــام ٢٠١١، دعــا إىل الخفــض التدريجــي 

للدعــم عــى املــواد الغذائيــة والطاقــة، بالتزامــن مــع التوســع يف 

شــبكات األمــان االجتاعــي لحايــة الفقــراء.57 ويف مــارس ٢٠١٣، 

قامــت الحكومــة بزيــادة أســعار الطاقة والكهربــاء بنســبة ٧٪، الخطوة 

الثانيــة مــن نوعهــا خــال ســتة أشــهر، وقــد رافق هــذه الخطــوة زيادة 

يف التحويــات النقديــة لــأرس ذات الدخــل املنخفــض.58 وبعــد إجــراء 

التعديــات عــى األســعار، أشــار الرئيــس التونــي منصــف املرزوقــي يف 

أبريــل ٢٠١٣ إىل أن برامــج الدعــم تفــرض عبئــاً عــى املوازنــة العامــة 

ــو  ــة.59 ويف ٧ يوني ــوال العام ــل نحــو ٢٠٪ مــن األم ــة، وهــي متثّ للدول

٢٠١٣، وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــى قــرض 

بقيمــة ١.٧٥ مليــار دوالر لتونــس، يهــدف إىل دعــم برنامــج الســلطات 

االقتصــادي لتقويــة الهوامــش الوقائيــة عــى مســتوى املاليــة العامــة 

واحتياطــات النقــد األجنبــي.60 وكجــزء مــن رشوط القــرض، تلتــزم 
تونــس بوضــع اإلصاحــات املاليــة قيــد التنفيــذ.61

وقــد أكــدت الســلطات التونســية أنهــا ستســتخدم أمــوال الصنــدوق 

ــاً  ــح عميق ــذي أصب ــس، وال ــاري لتون ــاب الج ــز يف الحس ــد العج لس

ــة  ــاب األزم ــاد األورويب يف أعق ــادرات إىل االتح ــاض الص ــبب انخف بس

ــة  ــور العام ــى األج ــايف ع ــاق اإلض ــل اإلنف ــن أج ــة، وم ــة العاملي املالي
ــة.62 ــب االجتاعي ــادة املطال ــة لزي نتيج

اليمن

توصيــات صنــدوق النقــد الــدويل لليمــن ركّــزت باســتمرار عــى 

ــل العجــز املــايل مــن خــال ترشــيد  ــة وتقلي ــق االســتدامة املالي تحقي

النفقــات وتخفيــض الدعــم عــى الوقــود.63 وقــام الصنــدوق بالحــث 

عــى التكيــف املــايل الواســع النطــاق، نظــراً ملســتويات اإلنفــاق غــر 

ــات النفــط التــي تلــوح  املســتدامة يف اليمــن وأزمــة نضــوب احتياطي

ــق. يف األف

يف ٢٠٠٧، تضّمــن أحــد الســيناريوهات التــي صممهــا خــراء الصنــدوق 

إلغــاء الدعــم قبــل نهايــة ٢٠١٠، واالســتعاضة عنهــا برامــج الحايــة 

ــد  ــا.64 وق ــة بإدارته ــة االجتاعي ــدوق الرعاي ــى أن صن ــة، ع االجتاعي

أدخلــت الســلطات بعــض التخفيضــات عــى دعــم الوقود يف أغســطس 

ــزل لصناعــات محــددة )أي رشكات  ــع أســعار الدي ٢٠٠٨، وقامــت برف
الخرســانة والفــوالذ(.65

ــع يف  ــم الرسي ــام التضخ ــام ٢٠٠٨، ق ــن ع ــن م ــن األول ــال الربع وخ

ــة )٢٢٪ يف املتوســط(66 وارتفــاع أســعار الســلع  أســعار املــواد الغذائي

ــق  ــن طري ــح ع ــوق القم ــل يف س ــة للتدخ ــع الحكوم ــية بدف األساس
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زيــادة املعــروض مــن الســلع وبيعهــا مبــارشة للجمهــور لخفــض 

ــام  ــدوق الع ــراء الصن ــر خ ــام تقري ــتهلك.67 وق ــى املس ــف ع التكالي

٢٠٠٩ بنصــح اليمــن بالقضــاء تدريجيــاً عــى دعــم الوقــود بــن ٢٠٠٩ 

ــروع  ــي وال ــان االجتاع ــبكات األم ــاء ش ــع إنش ــن م و٢٠١١، بالتزام

يف حملــة توعيــة عامــة تهــدف إىل حشــد الدعــم لرنامــج اإلصــاح.68 

ووفقــاً لوزيــر التخطيــط محمــد الســعدي، فــإن اليمــن تتوقــع موافقــة 

عــى اتفاقيــة قــرض مــن صنــدوق النقــد الــدويل بقيمــة ٥٥٠ مليــون 
دوالر يف أوائــل ٢٠١٤.69

مرص

ــة  ــادة الهيكل نفــذت مــر سياســة برنامــج اإلصــاح االقتصــادي وإع

)ERSAP( مــع صنــدوق النقــد الــدويل منــذ أوائــل التســعينات، والذي 

يهــدف لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي مــن خــال الحــد مــن العجــز 

يف املاليــة املحليــة واألجنبيــة، وكذلــك النفقــات )األجــور العامــة 

ــن  ــة ع ــرادات الدول ــادة إي ــم(، وإىل زي ــة والدع ــات الحكومي والخدم

طريــق الرائــب غــر املبــارشة.70 وخــال عقــد مــن الزمــن، تــم التخي 

عــن اإلصاحــات بســبب الصدمــات الداخليــة والخارجيــة، ولكنــه 

تــم إعــادة احيائهــا يف عــام ٢٠٠٤، مــع الركيــز عــى تحريــر التجــارة 

ــة يف ٢٠٠٨، مل  ــة العاملي ــة املالي ــرا لأزم ــن نظ ــم.71 ولك ــاح الدع وإص

ــم إعــادة تنشــيط برنامــج ERSAP بشــكل كامــل. يت

يف عــام ٢٠٠٨، أوصــت االستشــارة الخاصــة باملــادة الرابعــة مــر عــى 

خفــض الدعــم عــى الغــذاء والوقود ونفقــات الرعايــة الصحيــة.72 ودعا 

تقريــر الفريــق إىل إعــادة النظــر بنظــام الدعم بحيث "ســيتم اســتبدال 

دعــم املــواد الغذائيــة العينــي تدريجيــاً بنظــام للتحويــات النقديــة".73 

لكــن الصنــدوق أقــر بــأن "القــدرة عــى اســتهداف ]الفئــات الضعيفــة[ 

عــى نحــو كاف ســوف تســتغرق وقتــاً أطــول لتطويرهــا"،74 ومــع ذلــك 

فقــد دعــا لانتقــال إىل نظــام التحويــات النقديــة يف املــدى القريــب. 

ــدويل بإجــراء مفاوضــات  ــدوق النقــد ال ــذ عــام ٢٠١١، يقــوم صن ومن

الديــون مــع اإلدارات املريــة املتعاقبــة لخفــض دعــم املــواد الغذائيــة 

والوقــود ولتنفيــذ تدابــر التقشــف املــايل األخــرى. وقــد فشــل القــرض 

ــة  ــات املحيط ــعبي والصعوب ــم الش ــاب الدع ــبب غي ــق بس يف التحق
باألزمــة السياســية املســتمرة يف البــاد.75
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