
   ةفهم الرأسمالي  عنوان: 
ق األوسط منطقة ف  ال  وعملي   وشمال إفريقيا  الشر  ة اإلصالح النيوليبر

 

 م  
 
 مةقد

ةأو ة قراطي  غياب الديمو  بالتوازي مع ل التهميش فيها  مواطن الضعف الكببر
ّ
االقتصادي الواسع النطاق ، شك

  ة الشديدة أحد أهم أسباب ة واالقتصادي  االجتماعي   والالعدالة
  اندلعت ف 

 بعض بلدان منطقة االنتفاضات الت 
ق ا   الشر

دت، 2011 العام ألوسط وشمال إفريقيا ف 
 
   وتجد

  العام ف 
األداء . خلف 2019 بلدان أخرى فيها ف 

ماثلة ة م  ة أساسي  من أعراض اقتصادي   ،وال تزال ،، عانت بلدان المنطقةالظاهر  المقبولاالقتصادي اإليجابر  أو 
  هذا المقال إل تحليل التطو  عها منيمكن تتب  

  منطقة ذ عقود. أسىع ف 
ق األوسط وشمال ر الرأسمال  ف  الشر

الي  إفريقيا وعملي    .ةة اإلصالحات النيوليبر

 

  الرأسمالي  
الي  منطقة ة ف  ق األوسط وشمال إفريقيا والتنمية النيوليبر  ةالشر

 
 
ق األوسط وشماسم تت ةل إفريقيا منطقة الشر ل بخاصي 

 
ز بال أساسية تتمث

ّ
ك    ب 

  ما زالت موارد الطاقة،  ف 
الت 

 وصفها بـة العظىمالقوى العالمي   اهتمامتجذب 
 
  ". احتياطي  النفطلعنة "، إل حد

 ممالكات النفط والغاز ف 
  العالم. هناك تقديرات م   منه  الخليج 

مثبر هو أمر ات النفط تقييم احتياطي   مع أن – لها  ختلفةبير  األعىل ف 
ستشهلكن  –للجدل  ات من احتياطي  % 45-40 ممالك الخليج نحو  امتالكد به بشكل شائع هو الرقم الذي ي 
 ا عالمي  من الغاز % 40والنفط 

ً
ن نحو  ، فضل   العالم من مجمل %20 عن أنها تؤم 

 .إنتاج النفط ف 

يني     عشر
  دول الخليجني  ات وثالثيبعد اكتشاف النفط ف 

  ف 
ة، نظرت السعودي   ا وخصوص  ، ات القرن الماض 

ة تأثبر جوهري ، كان للقوى الغربي  جب السيطرة عليها. منذ ذلك الحير  يأصول كالمنطقة   ة إلالقوى الغربي  
 عام  قتصاد السياس  عىل دول المنطقة واال ومستمر  

كات األم، وس  1967و 1940. بير  بشكل ة كي  بر عت الشر
ا % 60% إل 10من  المنطقةسيطرتها عىل نفط كببر   تقريب 

 
ما أن لالسيطرة عىل إمدادات النفط ، ال سي 

ّ
 يشك

ية مهم   أداة
 
  موازين ال للتصد

  ضمن ةوالعسكري   ةاالقتصادي  ى قو ألي تغيبر ف 
ً
. فضل عن  االقتصاد العالىم 

حدة( ، ذلك
 
ة واليابان )وكذلك الواليات المت عىل نطاق  ا ومستمر   ا قوي   ا اقتصادي   ا نمو  شهدت بلدان أوروبا الغربي 

عرف بـ"1973 حت    1948-1947غبر مسبوق بير   ا المجيدة"ن الثالثو ، أو خالل ما ي  ، . عام  ر تطو  بالتال 
 المجتمع الصناع  

 
  أن

اتيجي  اصبح طاقة النفط أيعت    من أو ة بامتياز، سب 
 الهيكلدونها كان المادة الخام الت 

 السياس  واالقتصادي للدول الم  
 
 االنهيار بأكمله. مة تحت خطر تقد

ات،   منذ الثمانيني 
 
ا تبن الي  ا نيوليبر ا ت هذه الدول نموذج  ا عن أرباح رسيعةضاربعىل الم   قائم 

 
   ات بحث

 القطاعات ف 
  العقارات والقطاع المال   ا خصوص  نتجة، و غبر الم  

الي  والتجار  ف   ة. النيوليبر
ّ
ة لرأسمالي  ة بامة خاص  ة ه  منظ

ات الركود  جزء من هجوم الطبقة الحاكمةو ، لضمان ظروف إعادة اإلنتاج الرأسمال  عىل نطاق عالىم   خالل فب 
  السبعيني  

 ، الذي اتات والثمانيني  ف 
 
. ى إل إعادة هيكلة وتوليد أشكال جديدة وموس  أد اكم الرأسمال 

عة من الب 
جي     أعقاب أزمة األنظمة القومي  أصبحت هذه السمات إقليمي  ، ا تدر 

  ة منذ سبعيني  عربي  ة الة ف 
، ات القرن الماض 

  و 
ّ

 ة السابقة )سياساتها االجتماعي   عن دفعتها إل التخىل
ّ
عم التعليم، ية عىل الصناعة، ودمثل السيطرة المحل

ة،    ودعم السلع األساسي 
ايد عىل تغيبر السياساتوعملت بشكل م   ،موارد أخرى(و وسيطرة الدولة عىل األراض   

 ب 
؛لهذه الدول ة خارجي  ال  أو   لسببير  رئيسيير 

ً
ا  معالهزيمة  ،ل . ة للدولةي  أساليب التنمية الرأسمال، ركود إرسائيل. ثاني 

ت ،لخليجيير  ة وحلفائهم االدول الغربي   معالتقارب  ، اختارت هذه األنظمةبالنتيجة
 
الي   وتبن   ة،النيوليبر

 
ى ما أد

https://carnegieendowment.org/files/CP_250_Peck_Chayes_Oil_Curse_Final.pdf
https://monthlyreview.org/2002/12/01/u-s-imperial-ambitions-and-iraq/


  أكسبتها إل تراجع العديد من اإلصالحات االجتماعي  
 ة بير  العم  ي  شعب ة الت 

 
. بدورها ال والفل ، انقلبت حير 

،لت إل تسوية مة وتوص  ة الفلسطيني  الحركة الوطني  األنظمة عىل  كذلك   ع إرسائيل بشكل مبارسر وغبر مبارسر
 
 
عد
 
ختلفة وإرسائيل وسيلة لتعزيز االندماج االقتصادي ة الم  "اتفاقيات التطبيع" األحدث بير  الدول العربي   ت

   3.5كبر من وإرسائيل أ ت قيمة التبادل التجاري بير  اإلمارات اإلقليىم  إلرسائيل. بلغ
حت  مليار درهم إماراب 

ا( ك  بر مليون دوالر أم 952ما يعادل وهو ) 2021نهاية أيلول/ سبتمبر  ا ، بينما تقريب 
 
أنشأت أبوظتر  صندوق

  آذار/ مارس ك  بر مليارات دوالر أم 10بقيمة 
  قطاعات  2021ف 

اتيجي  لالستثمار ف    إرسائيلاسب 
 من ضمنها  ة ف 

 . ةية والتكنولوجيا الزراعي  ية الصح  ه والفضاء والرعاالطاقة والتصنيع والميا

 

الي    ةة مركزي  ة كسياسة اقتصادي  النيوليبر

ق األوسط وشمال إفريقيا مع السياسات العام   السلع، بدأت خصخصة ختلفةعىل مسارات م     منطقة الشر
ة ف 

الي     أوائل التسعيني  النيوليبر
  القطاعات الصناعي   ا خصوص  و  -ات ة ف 

 ة. والمالي  ة والعقاري  ة ف 
 
بدأت ، ا أيض

اكات بير  القطاعير  العام والخاصة ة الدولي  سات المالي  المؤس     تعزيز الشر
نفسها الطريقة لدول المنطقة، ب ف 

 
 
  ات

  جميع أنحاء العالم، أي   بعتها الت 
 .ةة من قبل الكيانات الخاص  خصخصة وإدارة السلع العام  كأداة جديدة لف 

 
 
رت قطاع  التصدير والخدمات الستثمار األجنتر  المبارسر اقتصاداتها أمام ا فتحت الدول، ا أيض ما ال سي   -، وطو 

  الوقت نفسه، أبقت الدول
ائب السياحة. ف  كات األجنبي   منخفضة الض   عىل الشر

ّ
وضمنت لها عمالة ة ي  ة والمحل

كات وتضييق الخناق  رجالة لألنظمة بمثابة "رخيصة. لقد عملت األجهزة القمعي   أمن" لحماية مصالح هذه الشر
 عىل العم  

 
 .حير  والفقراءال والفل

صت الدول الخدمات العام  
ّ
وريات األساسي  الدعم عة، وألغت قل  الصناعات، وخصخصت ة مثل الغذاء ن الض 
  كثبر من األحيان وباعتها  مملوكة من الدولةال

 نتيجةة. ة السياسي  كز السلطرتبطير  بمرا رجال األعمال الم  إل ف 
سم

 
  ام عدانجميع بلدان المنطقة ب ذلك، تت

 بارتفاع ، و ةالمساواة الطبقي  شديد ف 
 
  ، و الت الفقر معد

العمالة تفشر 
  تحرم ة الالنظامي  

  وبارتفاع وإن كانت محدودة(، الممنوحة لهم حت    الحماية حقوقال العم  )الت 
 
 الت البطالةمعد

مون وذوي المهارات العالية ما بير  الشباب. ال سي  
ّ
  أميغادر المتعل

ا عن فرص ف 
 
  بلدانهم بحث

اكن أخرى. وف 
 ، تعتمد اقتصاداتها عىل العم  حالة ممالك الخليج

 
 تير  الذين يشكلون غالبي  ال المهاجرين المؤق

ّ
 ،ان العاملير  ة السك

 ة والمدني  الي  ة والعم  من الحقوق السياسي   ومحرومون
 
 ة. ت

 
  ممالكنسبة العم   عد

ىل الخليج من أع ال المهاجرين ف 
  العالم 

اوح من 70.4ط بمتوس  النسب ف   % بير  الدول. 93إل  56%، وتب 

الي    ة المصحوبة بإجراءات الخصخصة واللم تكن اإلصالحات النيوليبر
 
  تراجع الدولةتقش

بل إعادة  ،ف تعت 
  انتشارها بطرق 

ل ف 
 
  تعد

 
الي  الحكم االستبدادي. أد  االستبداد إل مرحلة جديدة من "ة ت هذه السياسات النيوليبر

ض "ةسمالي  ستقلة أو رأ"طبقة وسىط م   تنمية إل عىل الرغم من أنها لم تؤد   ،"رالمطو   فب  ىأن  ي 
 
 تتحد

 ات،التسعيني   منذ  ةات األكاديمي  جته األدبي  الخطاب الذي رو  هو هذا ة. قراطي  و الديمالديكتاتوريات للوصول إل 
  جمعت بير  توس  كي  بر الحكومات األم ا ، وخصوص  ةة وبعض الدول الغربي  ة الدولي  الي  سات المالمؤس   عبر 

ع ة الت 
الي  السياسات    الجنوب العالىم  قراطي  و  بأجندة تعزيز "الديمسىم  مع ما ي   ةالنيوليبر

ف. ة" ف 
ّ
" تأل  

 "المجتمع المدب 
ض أن الم   الجديد  ز فب   و  اتمن جمعي   ةوقراطي  الديم يعز 

ّ
 ف، فوق من مدعومةة حكومي  مات غبر منظ

ّ
لت نخبة شك

 بة من قر  رتبطة بشبكات األعمال الم  جديدة م  
ّ
ا من  ،وال يزال ،ةمات غبر الحكومي  النظام. كان ظهور المنظ جزء 

  الوقت نفسهخدمات االجتماعي  ة والة خصخصة الوظائف التنظيمي  عملي  
الي  ة. ف  ة ، خلقت السياسات النيوليبر

ا،  تحت سيطرة احتكارات جديدةات الخصخصة وعملي  
 
ما األقارب وأصدقاء الطبقة الحاكمة، كما ذكرنا سابق

https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--en/index.htm
http://links.org.au/node/224


داخل مراكز  ة المحاسيبرأسمالي  تزايد ثقل  بالتوازي معة ة للعديد من الدول اإلقليمي  ز الطبيعة الوراثي  عز  
 
 
اثية" ستخدم كلمةالقوى. ت ي التقليدي. بعبارة أخرى تعريف" وفق المبر  ، إالويبر

 
اثيةة ها سلطة استبدادي  ن  مبر

يسيطر عىل ة الدولة. اء( وكذلك من خالل ملكي  واألصدقة )اآلباء يمكن أن تعمل من خالل بيئة جماعي   طلقةم  
 ات المسلحة حرس بريتوري )قوة ينتقل والءها إل االقو  

ّ
سائل ، كما هو الحال بالنسبة للو لدولة(ام وليس الحك

وفيسور جيلببر  وفقاإلدارة، و ة االقتصادي    ، الذي 1أشقرالبر
 
   يضيف أن
ر تتطو   ظل هذا النوع من األنظمةف 

  اسيبة المحرأسمالي  
 
ا ما يستغل األعضاء واألشخاص ة الدولة. بعبارة أخرىها برجوازي  هيمن عليوت ، غالب 

 هيمن الذي تضمنه السلطة السياسي  بون من العائالت الحاكمة مركزهم الم  المقر  
 
ة. ت ز عز  ة لتجميع ثروات كببر

اثيةالة لالقتصاد الطبيعة الطبيعة الريعي   ا.  مبر
 
 عىل سبيل المثال، للدولة أيض

ّ
ك ة ة )السياسي  ز مراكز القو  تب 

  وزمرتها،  األسد عائلة  بيد م السوري النظا ضمنة( ة واالقتصادي  والعسكري  
  أو عىل غرار ليبيا ف 

 عهد القذاف 
مع فه لحماية حكمه. أشكال العنف الموجودة تحت تض   هذا يدفع النظام إل استخدام كل  ممالك الخليج. 

  األنظمة السياسي   ليست كل  ذلك، 
اثيةالمنطقة ة ف    حاالت م   . مبر

نةعىل سبيل المثال، ف   عي 
ّ
ك ة ز مركز القو  ، يب 

  أعىل مستوى 
 ىخر بلدان أ يمكن تصنيف، بينما ة )الجزائر ومض والسودان(سة العسكري  المؤس  الرئيش  ف 

الي  النخب  ها تحكم ة طائفية )العراق ولبنان(برلماني  أنظمة ك  . ةالنيوليبر

  المنطقة إن اند ، بالتال  
ة ف    الع االنتفاضات الشعبي 

ة د نتيجة لألزمة االقتصادي  لم يكن مجر   2011عام الف 
 . 2008ة لعام العالمي  

 
  اندالعها  ساهم ،ال شك

  من مشاكل هيكلي  الركود الكببر ف 
ق ة أعم، ولكن المنطقة تعاب 

 .   مقارنة ببقية النظام العالىم 
ّ
 اإلنتاج الرأسمال  عز هذا النمط من يرك

ّ
، وتخل ف ىل استخراج النفط والغاز الطبيىع 

  تطوير الخدمات، و ةالقطاعات اإلنتاجي  
   ا وخصوص   اتالمضاربتغذية أشكال مختلفة من ، و اإلفراط ف 

ف 
 .العقارات

الي    ةاألزمة كفرص جديدة لإلصالحات النيوليبر

ا ما تم   عىل مدى العقود    المنطقة، غالب 
ة ة أو اقتصادي  ياسي  ، سواء كانت ساستغالل األزمات العديدة الماضية ف 

ا، كأو حت      فرص  حروب 
ا بمساعدة المؤس  ات التحرير االقتصاديتعميق عملي   أو  لالستمرار ف  ة سات المالي  ، غالب 

وفيسور  يقولة. دولي  ال   اعتبار هذه ال إنه آدم هنية البر
دارة وتكنوقراطي  ال ينبىع  حاوالت ة"، بل مسياسات "م 

ا،وفق التغيبر باتجاه "إلعادة الهيكلة ودفع 
 
  إل وصول الوتوسيع نطاق  طرق كانت ممنوعة سابق

السوق ف 
  كانت مجموعة من القطاعات االقتصادي  

 ة الت 
 
"  خاضعة لسيطرة الدولة إل حد  . 2كببر

 

 

 

 

 

                                                           
1 Achcar G. (2013), The People Want A Radical Exploration of the Arab Uprising, Berkeley,. CA: University of 
California Press. 
2 Hanieh, A. (2018). Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of 
the Contemporary Middle East. Cambridge, UK, Cambridge University Press. 



ة ة العربي  بعد االنتفاضات الشعبي   (EBRD) األوروبر  إلعادة اإلعمار والتنميةنشاط البنك من األمثلة الواضحة، 
  
  البنية التحتي  ة أبرزها رئيسي  ، وفق أهداف 2011العام ف 

اكات بير  القطاعير  العام والخاص ف  ة. تعزيز الشر
  مجاال  ا ة )خصوص  ة العام  ة للبنية التحتي  إل تعزيز اإلدارة الخاص  تهدف هذه النماذج 

ت االتصاالت والكهرباء ف 
طة(. والصح   ا تشب  ورة  ،مثل البنك األوروبر  إلعادة اإلعمار والتنمية ،ةة الدولي  سات المالي  المؤس   غالب  عىل ض 

 .ة لتقديم القروضخصخصة هذه البنية التحتي  

 
 
ق األوسط تبن اكة بير  القطاعير  العام والخاص  قوانير  ت العديد من دول الشر الخدمات  خصخصةزيادة لالشر

  ة والبنية التحتي  العام  
  السعوديةة. ف 

ا ف  ا أساسي  اكة بير  القطاعير  العام والخاص عنض  ، أصبحت الشر
اتيجي      2030ة لرؤية ة والسياسي  ة االقتصادي  االسب 

ل رنامج التحو  باألمبر محمد بن سلمان. يورد  يدعمها الت 
  
 ، الم  2020الوطت 

 
 ،ة لفريق القيادة السعودية الجديد ، تفاصيل السياسات االقتصادي  2030م بعد رؤية قد

. أعلنت الحكومة السعودية عن خططها  ويضع رأس المال الخاص     قلب االقتصاد السعودي المستقبىل 
ف 

اكة بير  القطاعير  العام وا   الخاص لتنظيم الشر
التعليم ، بما فيها قطاعات ةالخدمات الحكومي  لعديد من ف 

  حير  ةواإلسكان والصح  
  فاينانشيال تايمز وصفت صحيفة ، ف 

 
ي  الخطط بأن  ". ةة سعودي  ها "تاتشر

الي  ماثلة، رس ع النظام السوري سياساته النيبطريقة م   ايدة للضاع منذ والعسكرة الم   2011ة بعد انتفاضة وليبر ب  
    أقر  . 2012العام 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف  / قانون الشر  
ست سنوات  ، بعد 2016يناير كانون الثاب 

يــــع  ةمر  من صياغة القانون لل   جميع من قبل القطاع الخاص  وتطويرها أصول الدولة و إدارة األول. يتيح التشر
ف 

ةقطاعات االقتصادال اتيباستثناء النفط. استشهدت  ي  اكة ة االقتصادي  جي  "االسب  ة الجديدة" المعروفة باسم الشر
 ةالوطني  

 
  أ
   قتطل  ، الت 

اير شباط/ بعد شهر ف  اكة بير  القطاعير  العام والخاص كنقطة 2016فبر ، بقانون الشر
 .ةمرجعي  

  آب/أغسطس 
وت ف  الذي قام  الرئيس الفرنش  إيمانويل ماكرون ، وافق2020بالمثل، بعد انفجار مرفأ ببر
ة لصندوق النقد الدول  مديرة العام  ، واللبضع ساعات بعد يومير  من المأساةبزيارة رفيعة المستوى إل لبنان 

ط تنفيذ مليارات الدوال، عىل تقديم كريستالينا جورجيفا  ة"، سي  لبنان "إصالحات مؤس   رات من الدعم المال  بشر
مت بقيمةالمساعدة الطارئة باإلضافة إل 

 
  قد

مر . تستند هذه "اإلصالحات" إل مؤتمليون يورو  252.7 الت 
  
  باريس 2018أبريل نيسان/ "سيدر" الذي عقد ف 

ك  مليار دوالر أم 11د بتقديم أكبر من تعه  ، حيث تم  الف  بر
  مقابل ، للبنانعىل شكل قروض ومنح 

ام ف  اكات بير  القطاعير  العام والخاص، ة بتطوير رسر الحكومة اللبناني  الب  
 
 
 ي  وخفض مستويات الد

 
ق  مع ة. في  ن، وفرض إجراءات تقش

 
 .بعد هذه اإلعالنات كل  ذلك، لم تتحق

 ال ها تداببر ب لالستمرار  19-خدمت بعض الدول جائحة كوفيداست كذلك
 
ة. فرضتفتقش السعودية، عىل سبيل  ي 

 فرض ، و مع إلغاء بدل غالء المعيشة ،الدعم عىلالمثال، تخفيضات 
 
يبة القيمة الم   عىلة زيادة حاد ضافة ض 

  غضون ذلك . %15إل  5من 
وة السيادي  صندوق  ، استثمر ف    عمليارات دوالر  8أكبر من ة للمملكة البر

مالقة ف 
 .يسبوكاوف االقتصاد العالىم  مثل بوينغ

 
 
الي  أد   لمساواة االجتماعي  م ااعدانة إل تعميق ت هذه السياسات النيوليبر

 %1حصل أغت   ،2020عام الة. ف 
، من الدخل %64% و30 عىل المنطقة سكان% من 10وأغت     حير  أن  عىل التوال 

  %50ف 
ّ
ان من السك

ا لتقرير نشر فقطمن الدخل  %9.4 نحو  تقاسموا 
 
 . وفق

ّ
  ته منظ

فإن مجمل ، 2020أغسطس آب/ مة أوكسفام ف 
  المنط ا ملياردير   37 ثروة

  النصف األفقر من ثروة عادلقة تف 
ّ
 السك

 
. أيض  عام   ا ان البالغير 

، 2019و 2010بير 
  يملكونارتفع عدد األثرياء الذين 

ً
    ك  بر ماليير  دوالر أم 5 تتجاوز  أصول

األردن ولبنان والمغرب مض و كل  من ف 
 . ك  بر دوالر أممليار  221.5إل مليار  195.5، من %13.27جتمعة بنسبة زادت ثروتهم م  ، و %24بنسبة 
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 وف ، تشبر التقديرات إل أن االنكماش االقتصادي الناجم عن الوباء والركود سنفسه التقرير ف 

 
 انحدار ي إل يؤد

45   
  جميع أنحاء المنطقة. لقد ساءت أ إلمليون شخص إضاف 

ين، ال المهاجر وضاع الالجئير  والعم  الفقر ف 
  كانت 

ا ، وتفاقمت صعبة للغايةباألساس الت  اعة. بسبب استخدام العنضية  سوء   كشم 

 خاتمة

 
ّ
ايد الم  عىل التأثبر الم  ات والمنص  زت العديد من التقارير رك رتفعة والمستويات الم   ة المحاسيبلرأسمالي   ستمر  ب  

  الدول اإلقليمي  
ح أوجه القصور االقتصادي و/  ةللفساد ف    حير   لشر

وة. ف  ئ للبر أو األزمات والتوزيــــع غبر المتكاف 
 
 
عد
 
وريانة االقتصادي  ي  المساءلة والشفاف ت  أ، ة أمران ض 

 
ة للطبقات ن فشل الهياكل والسياسات االقتصادي  إل

  توليد نمو  
ا بمستويات منخفضة من االستثمار العام ،مستدام وطويل األجل الحاكمة ف    القطاعات  مصحوب 

ف 
 ي، ةاإلنتاجي  

ّ
ء جذر الوضع االقتصادي ل شك   المنطقة. بعبارة الش 

ة، يمي  ة اإلقل، كانت التنمية االقتصادي  أخرىف 
ة  وال تزال، من نواح   ة، كثبر   تتمبر   ة والتجاري  ضاربة الم  ي  نمط إنتاجها: الرأسمال أسبر

 .  بالسىع  إل الربــح الشيــــعة الت 


