
ابعتبار قمية احلریة الاقتصادیة مكواًن حيواًي لكرامة اإلنسان والاسـتقاللیة والمتكني الشخيص 
فإهنا تعد غایًة حبد ذاهتا، وعىل نفس القدر من األمهیة؛ توفر احلریة الاقتصادیة صیغًة ُمثبتًة للتقدم 

والنجاح الاقتصادي. 
تشلك منطقة الرشق األوسط وشامل إفریقيا -اليت متتد من شواطئ املغرب األطليس إىل 
أقدم  من  بعًضا  املنطقة  تضم  العاملیة،  الشؤون  يف  مركزیًة  أمهیًة  العرب-  حبر  عىل  المين  شواطئ 
احلضارات يف العامل. ومع ذكل؛ فإن معظم اقتصاداهتا ليست حرة، ورمغ املوارد الطبیعیة الهائةل، فإن 

معظم الساكن احمللیني یعانون بسبب ِنسب فقٍر وبطاةٍل مرتفعٍة وفوارَق اجامتعیٍة شدیدٍة. 
إذ وفقًا ملؤرش احلریة الاقتصادیة السـنوي ملؤسسة الرتاث The Heritage Foundation؛ 
ال یوجد يف املنطقة أي دوةل "حرة" من الناحية الاقتصادیة، ُمثَّ إن اإلمارات العربیة املتحدة وقطر 
هام الوحيدان املُصنَّفتان  عىل أهنام اقتصادات "حرة إىل حد بعید" يف املنطقة، تعتربان األكرث ثراءً 
بني ادلول وتمتتعان مبسـتوى معييشٍّ مرتفع مقارنًة مع سائر دول املنطقة. أما ابلنسـبة إىل غالبیة ادلول 
األخرى يف املنطقة فال تزال مصنفة حسب مؤرش احلریة الاقتصادیة عىل أهنا "حرة إىل حد ما" أو 

وضــع الحــريــة الاقـــتصاديـــة فــي 
مـــنطقة الشـــرق الأوســــط وشـــمال 

إفــريــقيا
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"غري حرة إىل حد ما"، مع تصنیف الاقتصاد اجلزائري عىل أنه "غري حر". أما دول أخرى مثل 
سوریة ولیبيا والعراق والمين ال يزال تصنیف احلریة هبم معلقًا بسبب الرصاعات واحلرب املسـمترة. 

إن املشالكت البنيویة واملؤسساتیة متعددة يف خمتلف دول املنطقة نتيجة للتدخل احلكويم 
املفرط، وال يزال منو القطاع اخلاص متخلفًا كثًريا عن املسـتوايت املطلوبة لتوفري فرص اقتصادیة 
اكفية للمنو الساكين. ُمثَّ إن التدفقات التجاریة بني دول املنطقة ما زالت منخفضة للغایة، مما يشري إىل 
الافتقار إىل بيئة اقتصادیة حرة فعاةل. وعىل الرمغ من اجلهود احلكومية يف العقود املاضیة لتلبیة 

املطالب الشعبیة من أجل املزید من احلریة، إال أن احلل مل تتحسن البتة. 
نتيجًة النعدام احلریة الاقتصادیة، تعاين املنطقة ضعفًا شدیًدا يف المنو الاقتصادي وتضخًما 
مرتفًعا بنسـبة 8%، ومعدَل بطاةل مرتفًعا بنسـبة 9.8% (ال سـامي بني الشـباب مبعدل 25%)، مع 
تفامق املشالكت الاقتصادیة والاجامتعیة بسبب جاحئة كوروان؛ اتضحت هذه الاختالالت البنيویة 
أكرث وأصبح هناك سبب ملح جًدا لمترير إصالحات اقتصادیة وسـیاسـیة عاجةل ليك ال تعرف املنطقة 

موجة احتجاجات جدیدة. 

إن التساؤل املطروح هو: ملاذا ابَءت مجیع اجلهود احلكومية للتمنیة الاقتصادیة يف املنطقة ابلفشل؟ 
  

الوضع الراهن يف املنطقة: 

 یَُعدُّ مؤُرش احلریة الاقتصادیة ملؤسسة الرتاث األمريكية أو معهد فرايزر من أمه املؤرشات 
اليت یلقي إلهيا املستمثرون األجانب نظرًة قبل أن یقرروا نقل أعامهلم وأمواهلم إىل إحدى ادلول، إال 
أن مؤرشات دول املنطقة احلالیة ال تشجع هؤالء املستمثرين كثًريا عىل ذكل. إن القيود املفروضة عىل 
من  وحتد  للموارد  الفعال  التخصیص  تقوِّض  سواء،  حد  عىل  وادلولیة  احمللیة  املال،  رأس  حركة 
اإلنتاجية، وتشوه معلیة صنع القرار الاقتصادي. ميكن للقيود املفروضة عىل الاستامثرات العابرة 
للحدود أن حتد من لك من التدفقات ادلاخةل واخلارجة لرأس املال، وابلتايل تقلِّص األسواق وتقلِّل 

فرص المنو. 
إن احلریة الاقتصادیة يه املدى اذلي يسـتطیع املرء أن ميارس فيه نشاًطا اقتصادايًّ دون تدخل 
تكسـبه  مبا  الاحتفاظ  يف  واحلق  الطوعي  والتبادل  الشخيص  الاختیار  عىل  تقوم  فهـي  حكويم؛ 
وضامن حقوق امللكية للفرد. ومنطقُة "مينا" تعيش نقيض هذا، تَُداُر اقتصادات املنطقة لعقود عىل ید 
حكومات خضمة هتمين عىل النشاطات املالیة والتجاریة كام تفعل يف مجیع اجملاالت األخرى، رمغ فشل 
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هذه السـیاسات العامة السيئة، إال أن صناع القرار ال زالوا یعیدون نفس األخطاء مراًرا وتكرارا؛ إذ 
إن اإلشاكل يف نظرمه ليس يف السـیاسات حبد ذاهتا بل يف مدى تطبیقها، وتمتثَّل حلوهلم دامئًا يف 

املزید من التدخل احلكويم إلنعاش الاقتصاد وحامیة السوق احمللیة. 
إن ُلك من اإلدارة احلكومية لالقتصاد عن طریق اللواحئ التنظميیة املكثفة، وغلق األسواق أمام 
األجانب، ومزامحة القطاع اخلاص، وحامیة السوق احمليل، تنتج حكومات خضمة فاسدة، وركوًدا 
كذكل فإنَّ حكومات املنطقة لرواد األعامل  ا وتفاواتٍت اجامتعیًة واقتصادیًة صعبًة.  اقتصادايًّ حادًّ
والتجار من اسـتخدام مواههبم وطموحاهتم وبراعهتم لبدء األعامل التجاریة وحتقيق المنو، أدى إىل 
خلق خنبٍة من الفاسدين یتحمكون ابقتصاد البدل وحياولون الاتاكل عىل سلطة ادلوةل ملنع املنافسة 
وجعل األمور أصعب عىل اآلخرين لدلخول للسوق والتنافس معهم جتاراًي واقتصاداًي. ونتيجة لهذا، 
حتول معظم املواطنني إىل العمل يف القطاع غري الرمسي، وارتفعت نسب التضخم والبطاةل، وظهرت 

انقسامات يف اجملمتع، وتودل خسط شعيب عىل حكومات املنطقة. 
انطلق الربیع العريب ألسـباب اقتصادیة بقدر ما اكن ألسـباب سـیاسـیة، وقد اكنت املظاهرات 
يف مجیع أحناء املنطقة مدفوعة بشلك خاص من قبل الشـباب احملبطني غري القادرين عىل إجياد معل 
مناسب أو إطالق مشاریعهم اخلاصة؛ فأحصاب الامتیازات يمتتعون بعالقات ونفوذ تساعدمه يف 
جتاوز احلواجز البريوقراطیة املعقدة وامللكفة لتأسيس أعامهلم اخلاصة واحلصول عىل أفضل الوظائف. 
ت لك هذه العراقيل والضغوطات انفجاًرا يف عام 2011 م، ُمثَّ إن الاسـمترار يف نفس أخطاء  ودلَّ
السابق لن جيعل املنطقة أفضل بل سـیؤدي إىل انفجار آخر قد یودي ابملنطقة إىل وضع أسوأ من 

السابق. 
  

اسـتغالل الوضع احلايل لمترير إصالحات اقتصادیة هممة: 

 متثل جاحئة (Covid-19) حتداًي كبًريا ابلنسـبة إىل خمتلف الاقتصادات العاملیة، إذ يسود 
القلق من التبعات الاقتصادیة اليت سـتنتج من اإلغالق الناجت عن اجلاحئة. رمغ ذكل، هناك فرصة 
ساحنة دلول املنطقة إذا اسـتغلوها جيًدا قد تتحول هذه اجلاحئة من نقمة إىل نعمة عىل اقتصادات 
املنطقة، وهذه تبدو يه الفرتة املناسـبة من أجل تغیريات اقتصادیة جذریة يف منطقتنا؛ تغیريات 

تسامه يف خفض التدخل احلكويم وتوفري املزید من احلریة الاقتصادیة لشعوب املنطقة. 
للك جانب من أبعاد احلریة الاقتصادیة تأثري كبري عىل المنو الاقتصادي والازدهار، فبدون 
فإن  الرتاث  مؤسسة  معطیات  حسب  والتقدم.  الازدهار  جممتعاتنا  تعرف  لن  اقتصادیة  حریة 
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املؤرشات الاقتصادیة والاجامتعیة تظهر لنا أن اجملمتعات األكرث حریة اقتصاداًي تمتتع بأعىل معدالت 
الازدهار يف العامل، وأعىل نصيب من ادلخل الفردي، ومعدل فقر جد منخفض، ویعيش مواطنهيا 

مدة أطول، ويسـتفيدون من بيئة نظیفة، ومه أكرث الناس سعادة، وأقل اجملمتعات متیًزيا ضد املرأة. 
يف الـ 30 سـنة السابقة اكنت الصني تعترب مصنع العامل؛ تعمتد الاقتصاد العاملي وسالسل 
التورید العاملیة بشلك كبري عىل الصني، إال أن معلیات اإلغالق اليت متت الیوم من أجل مواهجة 
الفريوس قد أدت إىل اختالالت شدیدة يف سالسل التورید العاملیة، أوحضت هذه األزمة للرشاكت 
العاملیة احلاجة امللحة إىل إجياد بدیل، أي بدیًال من الاعامتد حرصايًّ عىل الصني، ارتأت أنه جيب 
علهيا البحث عن مناطق تصنیع خمتلفة أكرث جاذبیة تسامه يف خفض اعامتد الرشاكت العاملیة عىل 

الصني. 
یتضح لنا من خالل هذه املعطیات السابقة أن العامل بعد اجلاحئة سيشهد حركیة كبرية لرؤوس 
املستمثرين  جذب  أجل  من  جيًدا  نفسها  هتئيِّ  أن  املنطقة  دلول  ینبغي  مهنا  ولالسـتفادة  األموال، 
والرشاكت العاملیة للمنطقة. وأمه النقاط اليت جيب عىل صناع القرار العمل عىل حتسيهنا تمتثل يف 
حتسني ومتتني املؤسسات الرمسیة، ورفع القيود التجاریة بني ادلول وداخلها، والاعامتد عىل سـیاسة 
جتاریة منفتحة، وتسهیل معلیة تأسيس األعامل التجاریة، وحامیة حقوق امللكية، وزايدة دور القطاع 
اخلاص يف القطاعات الرئيسة لالقتصاد، ومواصةل الاستامثر يف البنية التحتیة، وجعل سوق العمل 
أكرث مرونة. ستسامه هذه اإلصالحات يف حترير اقتصادات املنطقة تدرجيیٍّا؛ مما سيسامه يف رفع 
احلواجز أمام عامة الناس وسيسامه يف خلق الفرص للجمیع وحتقيق مشاركة واسعة للساكن يف 

النشاط الاقتصادي.   
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