سر إحياء وعد الربيع العربي :حماية حقوق الملكية
االحتجاجات التي أطاحت بالحكومات كان وقودهاا غضا عاار نتيجاة غياا
عنصر رئيسي في اقتصاديات السوق.
بقلم :هيرناندو دى سوتو
قد نسمع أحاديث حول نفوذ "القاعدة" اآلخذ في التنامي في مالي ،والجزائر ،وأكثر من منطقة أخةر ،
وأن االضةةط ار ات العنيفة المصةةاح لمعةةاداة الغةةر تتنةةام أيضةا صةةورة واضةةح فةةي منطقة الشةةر
األوسط وشمال إفريقيا؛ ألنه عةد عةامين مةن انطةق الر يةع العر ةي ،أصة

اإلح ةاط مت ازيةدا حةول مةا

قامت ألجله ،األساس ،هذه الصحوة الك ر .
إال أن هةةذا لةةيس ص ةحيحا ،فالقاعةةدة وحلفاؤهةةا يواجهةةون الكثيةةر مةةن القةةو الواعةةدة التةةي ترسةةل للغةةر
العديد من اإلشارات اإليجا ي  ..فقط لو أنصت الغر .
فاأل حاث التي أجراها معهد الحري والديمقراطي -ومركزه يرو -المنطق  ،وجدت األدل الكافي علة
أن ثورات الر يع العر ي قامت لتحقي ما اصطل عل تسميته عالميا ة"التوجه نحو اقتصةاد السةو ".
ةر ،إال أن هةذا ال ينفةي رغ ةته فةي تحقية درجة مةن األمةن
هذا المصةطل قةد ال يسةتخدمه العةر كثي ا
االقتصادي ،وما يصاح

ذلك من ضمان حقةو الملكية  ،والتمتةع الحريةات العامة  ،التةي تجعةل مةن

أمر غير يسير المنال .إن التحدي الحقيقي يتمثل فةي ترسةي تلةك الحريةات العامة
تقييدها والحد منها ا
واالقتصادي من أجل توفير الغطاء القانوني والحماي لشعو المنطق  ،وهو ما يعةد حجةر الزاوية فةي
نجاح أي اقتصاد.
و العودة إل الحدث الذي كان مثا الحافز الرئيسي لما عرف فيما عد الر يع العر ي ،نجد أن هةذا
الحةةافز يتمثةةل فيمةةا قةةا ةةه محمةةد ال ةةوعزيز  ،المةواطن التونسةةي ،مةةن إحة ار نفسةةه فةةي ينةةاير ،1122
احتجاجا عل مصادرة ضاعته التي كان يقتات من يعها.

و ةةالعودة لتقةةديراتنا نجةةد أن عةةددا يفةةو الم ةائتي مليةةون م ةواطن -فةةي منطق ة الشةةر األوسةةط وشةةمال
إفريقيةةا -يعتمةةدون فةةي دخله ة عل ة إدارة مشةةروعات صةةغيرة ال تتمتةةع ةأي غطةةاء قةةانوني فةةي إطةةار
االقتصاد غير الرسمي .وهذا يعني أن هؤالء المائتي مليون من رياديي األعمال المنطق  ،المتطلعين
إل ة التمت ةةع نظ ةةا ق ةةانوني يحف ةةظ حق ةةو ملكي ةةاته -كم ةةا ف ةةي الغ ةةر  -يف ةةو ع ةةدده أعض ةةاء تنظ ةةي
القاعةةدة ،الةةذي يقةةدر ة ة 0111عضةةو ناشةةط فقةةط .مةةا يعنةةي أنةةه مقا ةةل كةةل عضةةو واحةةد مةةن أعضةةاء
القاعدة ،هناك  01111ريادي أعمال ممن يسعون إل التمتع غطاء قانوني يحفظ حقو ملكياته .
بعض محاور البحث األخرى:
ل ة يكةةن محمةةد ال ةةوعزيز -المحةةت ال ةةائس -حال ة فريةةدة ،فلقةةد وجةةدنا أن هنةةاك  36شخص ةا -عل ة
األقةةل -فةةي تةةونس ،وكةةذلك فةي الج ازئةةر والمغةةر ومصةةر والسةةعودي وسةةوريا والةةيمن ،قةةد ات عةوا خطة
ال ةوعزيز خةقل  31يومةا فقةط مةن وفاتةه ،وحةاولوا إضة ار النةار فةي أجسةاده احتجاجةا .وكانةت تلةةك
هةةي الفت ةرة الحرج ة التةةي ارت كةةت خقلهةةا معظ ة الحكومةةات العر ي ة واهتةةزت شةةكل د ارمةةي .وقةةد نجةةا
 %01من مجمل مةن حةاول االنتحةار ،وسةاه الكثيةر مةن هةؤالء النةاجين فةي إتمةا هةذه الد ارسة التةي
اهتمةت شةةكل أساسةي الصةةعو ات التةةي تواجةه تلةةك المجتمعةات فيمةةا يخة

حقةو الملكية والحريةةات

االقتصادي األخر .
وقةةد ت ةةين أن الة ة 36مواطن ةا ،الةةذين أقةةدموا عل ة إض ة ار النةةار أنفسةةه  ،كةةانوا جميع ةا يمارسةةون أنشةةط
اقتصةادي خةار إطةار القةانون ،كمةا ت ةين أن دافعهة األساسةي لإلقةدا علة هةذا الفعةل كةان اقتصةةاديا
حتا ،ول يكن وراءه دافع سياسي أو أي دوافع أخر  .فعل س يل المثال ،أفةادت مالكة عقةار مغر ية
تةةدع فةةدو الروي -فةةي لقطةةات فيلمية مصةةورة جةةاءت خةةقل لقةةاء تلفزيةةوني حةةي– أنهةةا تحةةت

شةةدة

ضةةد اإلقصةةاء االقتصةةادي ،وكةةان ذلةةك ق ةةل دقةةائ مةةن إشةةعال النةةار فةةي نفسةةها أمةةا م نة ال لدية فةةي
الثالث والعشرين من ف راير عا  .1122كمةا صةرح شةقي ال ةوعزيز  ،أن شةقيقه أحةر نفسةه إليمانةه
أن "الفقراء أيضا له الح في ال يع والشراء".

كمةةا أوضة معظة مةةن أقةةدموا علة االنتحةةار ،أن السة

الرئيسةةي وراء إقةةدامه علة ذلةةك الفعةةل كةةان

احتجاجا علة مصةادرة ضةائعه أو ممتلكةاته  .و ةرغ أن هنةاك اعتقةادا شةائعا ةأن ال ةوعزيز أحةر
نفس ةةه نتيجة ة ص ةةفع إح ةةد الض ةةا طات ل ةةه واه ةةدارها لكرامت ةةه ،إال أن ص ةةفع علة ة الوج ةةه ال يمك ةةن –
منطقية ةا -أن ت ةةؤدي إلة ة إق ةةدا  31شخصة ةا علة ة إحة ة ار أنفس ةةه  ،وق ةةد أك ةةد جمي ةةع الن ةةاجين م ةةن تل ةةك
المحةةاوالت – ةةق اسةةتثناء -أن إقةةدامه علة االنتحةةار جةةاء نتيجة احتجةةا يتعلة

ملكيةةاته الخاصة ،

ويأسه من استعادتها.
وعنةةدما قمنةةا احتسةةا

قيمة ممتلكةةات تجةةارة ال ةةوعزيز التةةي تمةةت مصةةادرتها ،وجةةدنا أنهةةا لغةةت فقةةط

 110دوال ار! ..ول ة يكةةن يتمتةةع أي ة حقةةو للملكي ة نهائي ةا ،ومةةن هنةةا نةةر أن التةةأثيرات السةةل ي لهةةذه
القضي ل تكن مالي فقط .فألن ال وعزيزي ل يكن محميا موج

القانون ،ومن ث ل يكن يتمتع أي

حقو أو حماي قانوني  ،ةل كةان يعتمةد -فقةط -علة أهةواء السةلطات ،ونواياهةا الحسةن فةي تجاهلهةا
لنشةةاطه ،وحينمةةا سةةح ت السةةلطات تلةةك النوايةةا المزعوم ة وصةةادرت تجارتةةه ال سةةيط  ،شةةعر التةةدمير
الكامل ،حيث ل يكن هناك أي نظا قانوني يعطيه األمل في النجاة من الوقوع في راثن اإلفقس.
و موجة

العقةةد الم ةةر مةةع الحكومة المصةري -والممةةول مةةن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -تعهةةد

"معهةةد الحري ة والديمقراطي ة " د ارس ة االقتصةةاد المصةةري لمةةدة خمةةس سةةنوات ،وعمةةل معنةةا -فةةي هةةذا
الصةةدد 226 -مص ةريا يتمتعةةون المهني ة واالحترافي ة  ،للتأكةةد مةةن مةةد اتسةةاع الهةةوة ةةين الممتلكةةات
المس ةةجل  ،والحجة ة الحقيقة ةي للممتلك ةةات ف ةةي القطاع ةةات الت ةةي تش ةةمل المص ةةانع والس ةةيارات واأل ارض ةةي،
فاكتشفنا أن  %21من حج التجارة و %21من حيازات األراضي غير مسجل  ،و التالي غير محمي
موج

سيادة القانون.

ونود أن نشير هنا إل المساح الضخم من األنشط اإلنساني "التي تعمل خار إطار القانون" فيما
يتعلة

األصةةول والمعةةامقت؛ ممةةا يعنةي أن جميةةع األشةةخا

داخةةل هةةذا اإلطةةار ال يتمتعةةون غطةةاء

قانوني يوفر الثق والحماي لحقو المقك ،أو يوفر القواعد الثا ت للتسجيل والمحاس والتسعير ومةن
ث التسةويات ،مةن أجةل حماية التعاقةدات وخلة ضةمانات ومعلومةات دقيقة ِّ
تمكةن مةن تةوفير االئتمةان
ير من اقتصادات المنطق .
ورؤوس األموال .وتأتي الصدم من أن مثل تلك األنشط تمثل جزءا ك ا

ففةةي تةةونس وحةةدها ،نجةةد أن  %20مةةن المشةةروعات -التةةي تقةةدر قيم ة اسةةتثماراتها نحةةو  11مليةةار
دوالر -تمثل مشروعات تعمل خار إطار القانون ،كما أن قيمة العقةارات التةي ال تتمتةع أية حقةو
لحماي الملكي  ،تقدر نحو  26مليار دوالر إضافي  .مما يعني أن هنةاك مةا قيمتةه  220مليةار دوالر
من االستثمارات تعمل خار إطار القانون ،وهذه االستثمارات تقدر ةما يوازي  22ضةعفا مةن مجمةوع
رأس مال سو األو ار المالي في تونس عا  ،1121و 0أضعاف حج االستثمار األجن ي الم اشر
في تونس منذ عا  .2293فإذا افترضنا أن حج االقتصاد التونسي الذي يعمةل خةار إطةار القةانون
فةةي والية أمريكية  ،فةإن النةةات المحلةةي اإلجمةةالي فيهةةا سةةيفو نظيةره فةةي  29والية أخةةر  ،لكةةل علة
حدة.
كما تشير تقديراتنا جقء إل أن قيم االقتصاد المصري الذي يعمل خار اإلطار القانوني ي لغ نحو
 601مليار دوالر ،وهو ما يوازي ست أضعاف قيم االستثمار األجن ي الم اشر في مصر منذ رحيل
ق ةوات نةةا ليون عةةا  ..!!2212إن هةةذا يمثةةل قرين ة مذهل ة تث ةةت أن االسةةتثمارات األجن ي ة التةةي مةةن
الممكن أن تض في مصر -مهما لغت قيمتهةا -لةن تقتةر مةن اإلمكانةات االقتصةادي الح يسة فةي
أنشط تعمل خار إطار القانون داخل الدول .
لقد نشر معهد الحري والديمقراطي هذه النتائ  ،وناقشها ع ر ال رام التلفزيوني واإلذاعي  ،وكذلك في
م ةةؤتمرات اقتص ةةادي جامع ةةات دول ش ةةمال إفريقي ةةا الت ةةي تش ةةهد "س ةةيول ثورية ة " ،كم ةةا أطلة ة علة ة تل ةةك
االض ةةط ار ات الت ةةي ص ةةاح ت وت ع ةةت ث ةةورات الر ي ةةع العر ةةي .غي ةةر أن هن ةةاك الفع ةةل عقم ةةات م شة ةرة
للمضي قدما مساعدة الحكوم التونسي  ،فعل س يل المثال ،قمنا التعاون مةع "اتيكةا" -وهةي منظمة
تمثةةل نحةةو  611ألةةف ريةةادي أعمةةال يعملةةون فةةي إطةةار القةةانون -علة العمةةل مةةن أجةةل إحيةةاء حقةةو
الملكية  .وفةةي كةةل األحةوال ،فمةةن غيةةر المتوقةةع أن ينحسةةر الغضة
الشع

الشةةع ي التونسةةي حتة يةةر أفةراد

إصقحات جادة وحقيقي تحمي ثمار جهده .

ولكةةن هةةل يةةدرك الغةةر ذلةةك  ..إن الواليةةات المتحةةدة األمريكي ة وحلفاءهةةا يخةةاطرون فقةةدان فرصةةته
ترمي األنظم التي خلقت الفقر والغض  ،والتي نمةت وازدهةرت مةن خقلهةا القاعةدة وشة يهاتها .ولةو
ركةةز الغةةر مسةةاعداته واستشةةاراته عل ة الجهةةود الموجه ة مةةن أجةةل إنشةةاء حماي ة قانوني ة للملكيةةات

وحقوقها في مجةال العمةل الخةا

ةور متجاو ةا ومعج ةين جةددا
واالقتصةاد غيةر الرسةمي ،لوجةدت جمه ا

المقيين.
دى سوتو
مؤلةةف "الطري ة اآلخةةر :الج ةوا
الحري والديمقراطي " يرو.

االقتصةةادي عل ة اإلرهةةا " ،و"لغةةز رأس المةةال" ،وهةةو رئةةيس "معهةةد

