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الفصل األكؿ 
 العربي الحديث مالبيعد الفلسفي للفكر االقتصاد

 
: تمهيد 

يقـو الفكر االقتصادم العريب اٟتديث على عدة نظريات اقتصادية اتسمت ُب معظمها 
بانتمائها إذل النظريات االقتصادية الغربية، كذلك ١تا شكلتو تلك النظريات من قوة ُب االقتصاد 

 ، زماـ ا١تبادرات التجاريةىا كامتالؾبفعل ما حققتو من نتائج فاعلة للدكؿ األكركبية، ،العا١تي
كُب الطرؼ .  اليت جعلتها تًتبع على قمة االقتصاد العا١تي كافةكالتحكم با١تمارسات االقتصادية

 تباينت من حيث قوهتا ،ا١تقابل ٧تد أٌف الفكر االقتصادم العريب قد مر ٔتراحل ٪تو متعددة
 الذين إالَّ أفَّ ىنالك ٤تاكالت حثيثة من قبل العديد من ا١تفكرين االقتصاديُت العرب ،كازدىارىا

 ، العربيةة كأسهبوا ُب شرح الكثَت من الوقائع االقتصادم،جهدكا على ٖتليل الواقع االقتصادم العريب
متأثرين ٔتجموعة من العوامل االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية احمللية كالعا١تية، كمنضوين ُب كثَت 

 الذم رسم للواقع االقتصادم العريب ا١تسار االقتصادم ،من األحياف ٖتت الفكر االقتصادم الغريب
.   العاـ

توضيح األسس الفلسفية للمذاىب االقتصادية الكربل، كشرح التحٌوؿ ؿ الفصل كيسعى ىذا
البنيوم ُب الفكر االقتصادم األكركيب ا١تعاصر عرب رصد آلية التحوؿ الفكرم االقتصادم الغريب،  

 يأٌببعدىا .  كمن ضمنو االقتصاد العريب،كذكر نتائج ىذا التحٌوؿ كانعكاساتو على االقتصاد العا١تي
اٟتديث عن مصادر الفكر االقتصادم العريب اٟتديث ، من خالؿ تناكؿ العوامل ا١تؤثرة فيو، كمن ٍب 

 عرب تعليل  كالسياسية االقتصاديةالفكر االقتصادم العريب، كدكره ُب التحٌوالتنصل إذل تناكؿ 
التحٌوالت السياسية ٟتركات التحرر ُب الوطن العريب، كذكر العوامل اليت دفعت ا١تشرِّعيُت 

 .االقتصاديُت العرب إذل تبٌٍت تلك ا١تذاىب، كجعلها مدخالن لتحليل الواقع االقتصادم العريب
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: األسس الفلسفية للمذاىب االقتصادية الكبرل في أكركبا- أكال ن 
انربل الباحثوف الغربيوف إذل تغيَت كاقعهم االجتماعي من خالؿ إحداث قطيعة أبستمولوجية 

بناء كانطلقوا إذل  دكره احملورم ُب بناء ٣تتمعو، أعادكا لو ك، الفرد ٤تور فلسفاهتمكاجعلؼمع ا١تاضي، 
 كيصل ،مؤسسات تعليمية قائمة على ا١تنهج التجرييب الذم تتحقق معو ا١توضوعية كالنزاىة ُب العلم

 كٖتدث نقلة ،إذل درجات يقينينة ٯتكن ٢تا أف تؤسس ١ترحلة علمية تقود ٨تو اإلبداع كاالبتكار
 كمع اكتشافات غاليلو ،فمع ٘ترد كوبرنيكوس أماـ مسلمات عصره. نوعية ُب اجملاالت اٟتياتية كافة

 ان ا أسستواطيٌ  ٖتمل ُب ، بدأت تباشَت عهد أكركيب جديد،اٞتغرافية، كمع عصر فلسفات اٟترية
فكانت انطالقتهم ُب نشرىم .   ٘تهد الطريق أماـ حركة التغَت اٞتذرية جملتمعاهتم،هنضوية جديدة
أحدثوا نظريات اقتصادية  ك كجعلها عنواف التبدؿ كالتغَت االجتماعي كاالقتصادم،،لنظريات اٟترية

تتالءـ مع طبيعة ثورهتم التحديثية، ككانت تلك النظريات تنتمي ١تذاىب اقتصادية متعددة تواكب 
 إالَّ أفَّ ُب معظمها ترتكز على أسس ، احمللي كالعا١تيينعملية النمو كالتغَتات اٟتاصلة على الصعيد

. فلسفية كاحدة تكوف ٔتثابة بوابة النهوض االقتصادم
  :(Mercantilism) المدرسة المركانتيلية- 1
قد سعى أنصار ىذه ا١تدرسة إذل تعزيز إرادة القوة ُب نفوس أفراد اجملتمع من أجل ا٠تركج ؿ

كقد ٘تثٌلت مبادئها . بدكلة قوية تؤسس ١ترحلة اقتصادية جديدة ُب إطار عملية التحديث األكركبية
 كفرضت ، اليت ىي أساس االقتصاد العاـ للدكلة، كتنشيط التجارة ا٠تارجية،ٚتع ا١تعادف الثمينةُب 

 ضمن ثيلة من اإلجراءات اليت نادت بتطبيقها ُب اٟتياة تىدٌخل الدكلة ُب اٟتياة االقتصادية
الكشف عن السياسة االقتصادية التي تالئم حاجات " ىدؼ فلسفتهم كافك. االقتصادية آنذاؾ
فضيلة اجتماعية تسهم ُب حفظ الثركة  كجدكا ُب اٌدخار ا١تعدف النفيس، ؼ(1)"الدكلة الصاعدة

                                                 
بَتكت، : من التجاريُت إذل هناية التقليديُت، دار النهضة العربية: سعيد النجار، تاريخ الفكر االقتصادم- (1(

 . 27ـ، ص1973
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 لذلك أيدت التجارة ا١تقيدة بشركط ٖتقق من خال٢تا فائضان ُب ميزاهنا التجارم، ،كتزيد من حجمها
: ككاف من أبرز ركادىا. كتضع أسس النشاط االقتصادم، كهتيئ شركط التحوؿ االقتصادم األكركيب

- 1576)نطوف دم مونكرتياف أك ،"Tomas Mun "(ـ1641- 1571)توماس مىنٍ 
، "Colbert" (ـ1683- 1619)، ككولبَت " Antoine de Montchretien" (ـ1621

.    حيث ٚتعتهم فكرة بناء الدكلة القومية القوية،"Von Just"(ـ1771- 1717)كفوف يوسيت 
: Physiocrats ) )المدرسة الفيزيوقراطية - 2

حرصوا على الذين ، (فكالفيزيوقراطي)كردت فكرة القانوف الطبيعي ُب مبادئ مدرسة الطبيعيُت
االقتصادم : يحكم السلوكين"نو ألتطبيقو ُب اٟتياة االقتصادية للمجتمع الغريب، 

األمر الذم دفعهم إذل جعلها  ،كجدكا ُب الزراعة ما ٭تقق الناتج الصاُبلذلك  .(1)"كاالجتماعي
٠تطر اكلعل ما يقف كراء خطوهتم تلك ىي استشعارىم . مصدرى الثركة بدالن من النشاط التجارم

 ٦تا يشكل هتديدان على ، للعمل الزراعي، كتركهم كاضحان من تدفق أبناء الريف إذل ا١تدينةاالذم بد
 إذل ٖتقيق شركط النهضة االقتصادية، فكاف البدَّ  ماسة ُب كقت ىم ْتاجة،األمن الغذائي لبلداهنم

نادكا بتوطيد ، ؼ٢تم من إجراء تغيَت ُب سياساهتم االقتصادية طبقان للحاجة اليت تتطلبها ٣تتمعاهتم
اإلنتاج ىو المصدر "كاعتربكا العالقة بُت اإلنساف كالطبيعة، السٌيما أهٌنا خازف حقيقي للثركة، 

 األفكار ىذه .(2)"الوحيد للثركة، أما التبادؿ فهو تبادؿ متعادالت كال يخلق ثركة كال يزيدىا
  "François Quesnay" (ـ1774- 1694) فرانسوا كينام الطبيبكانت ُب صلب فكر

                                                 
 عادل سلسلةجوف كينيث جالربيث، تاريخ الفكر االقتصادم ا١تاضي صورة اٟتاضر، ترٚتة أٛتد فؤاد بلبع، - (1)

 . 63ـ، ص2000، أيلوؿ،  (261)الكويت، العدد: ا١تعرفة، اجمللس األعلى للثقافة كالفنوف كاآلداب
 ،ـ2000، 10دمشق، ط:  إٝتاعيل سفر كعارؼ دليلة، تاريخ األفكار االقتصادية، منشورات جامعة دمشق-(2)

 .145ص
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 كحلل العالقات بُت الطبقات ،الذم ابتدع فكرة اٞتدكؿ االقتصادم، حيث درس فيو دكرة اإلنتاج
.  مؤكدان ضركرة كضع أسعار السلع بناء ١تقدار العمل ا١تبذكؿ فيو،االقتصادية
 Classical School):)المدرسة الكالسيكية-  3

 كمنطلق لبناء ،رفع ا١تفكركف االقتصاديوف ُب العصر اٟتديث شعار الليربالية كأساس للعمل
على تقديس ا١تلكية الفردية، كا١تنافسة، كفتح   تقـو مرتكزاتو،نظاـ اقتصادم يعكس حاجة اجملتمع

-1723) كقد القى ىذا الشعار اىتمامان عند ا١تدرسة الكالسيكية كخاصة آدـ ٝتيث.األسواؽ
 ،الذم أثبت جدكل ىذا الشعار ُب رفع سوية العمل االقتصادم،  "Adam Smith" (ـ1790

أف "  باعتقاده بػ (ٝتيث)فالبعد الليربارل يتجلى عند . كتطوير آلياتو كتعزيز سلوكياتو كتبٍت نظرياتو
ثمة قانونان طبيعيان يحكم تصرفات األفراد، ىو عبارة عن يد خفية تضبط الواقع االقتصادم 

في الواقعة االقتصادية، بل  (الدكلة)يجوز تدٌخل السلطة السياسية  كمن ثم ال. كتحفظ توازنو
ينبغي أف تترؾ لتنساؽ في مسارىا الطبيعي، ألٌف ىذا التدٌخل ىو خرؽ للصيركرة الطبيعية 

 كأعطاه دفعان ، قد فتح آفاؽ العمل االقتصادم الليربارل(ٝتيث)كبذلك يكوف . (1)"للواقع
. ان علميان كبَتان كقويان لالنتشار بُت أكساط ا١تذاىب االقتصادية الكربلسوٌغ ـك،أيديولوجيان 
 : ( New Classicism )المدرسة النيوكالسيكية - 4 

إفَّ فلسفة ىذه ا١تدرسة قائمة على التجريد ُب دراسة الظواىر االقتصادية من أجل ٖتقيق 
 كمعرفة عمل ميكانيكية السوؽ اٟتر اليت ترشد حركة ، كبلوغ نتائج يقينية ُب علم االقتصاد،العلمية

 كمؤسسها كارؿ ،كا١تدرسة اٟتٌدية، كىنالك العديد من ا١تدراس اليت أيدت ىذه الفلسفة. األسواؽ
الذم اىتم بدراسة اٞتانب النفسي ، Carl Menger (ـ1921-1840)منجر النمساكم 

 الذم استخدـ ا١تنهج الرياضي ، كمؤسسها الفرنسي فالراس،كذلك ىنالك ا١تدرسة الرياضية. للقيمة
 Alfred (ـ1924- 1824)ألفرد مارشاؿ  كىنالك إسهامات ،ُب دراسة ا١تتغَتات االقتصادية

                                                 
. 105-104ـ، ص2007، 1بَتكت، ط: الطيب بوعزة، نقد الليربالية، دار ا١تعارؼ اٟتكمية -(1)
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Marshall الذم  سعى إذل التوفيق بُت ا١تناىج االقتصادية من أجل اٟتد من ظاىر اٞتدؿ ُب  
لكن يبقى تأثَت الفكر االقتصادم النيوكالسيكي . استخداـ ا١تنهج لدراسة الظواىر االقتصادية

في توجيو اىتماـ االقتصاديين النظريين إلى تحليل السلوؾ االقتصادم مع التركيز " ...يتمثل 
 ككيف يتم لهذه الوحدات اتخاذ ،(الصناعة- المشركع- المستهلك)على عمل الوحدة 

 . (1)" ككيف تخرج ىذه القرارات إلى دائرة السوؽ فتؤثر في عملو بصورة منسقة،قراراتها
: الفكر االقتصادم الماركسي- 5

 ، ُب عملية التغيَت بوصفو ٤ترِّكان للوقائع كاألحداث عمومان ان  كبَتان  ماركس للتاريخ  دكرأعطى     
قد درس الظاىرة االقتصادية كفق التفسَت ا١تادم أك االقتصادم ؼ ،كالوقائع االقتصادية خصوصان 

 االقتصادية ُب مؤلفو "Karl Marx" (ـ1883-1818) أفكار كارؿ ماركستكظهر. للتاريخ
 ساعيان لتحقيق كجود نظاـ اقتصادم أمثل ٭تقق ، حيث طرح تصوره العاـ ُب االقتصاد،(رأس ا١تاؿ)

يكشف عن منافع األشياء "أنٌو على  ١تهمة التاريخ (ماركس)فنظر . الرفاىية كالعدالة االجتماعية
لذلك . (2)"ككضع مستويات المعايير التي يقرىا المجتمع لبياف مقادير ىذه األشياء النافعة

فَّ القوانُت اليت أ، كان  ٤تتـوان  ٦تا ٬تعل قياـ االشًتاكية أمر،رأل أٌف النظاـ الرأٝتارل ٭تمل بذكر فنائو
الذم يخلق جوىر القيمة عمل إنساني "ٖتكم النظاـ الرأٝتارل تتلخص ُب قانوف القيمة، ك

فالعمل ىو خالق القيمة لألشياء، أٌما قانوف فائض . (3)"متجانس، أم بذؿ قوة عمل متجانسة
. القيمة يكوف الفائض فيو بسبب استغالؿ الرأٝتاليُت ٞتهود العماؿ الذين ينالوف أجوران غَت عادلة

فَّ النظاـ االقتصادم األمثل أالصراع بُت طبقات اجملتمع ىو من ٭تكم العملية االقتصادية، ككما أٌف 
كبذلك تكوف فلسفتو االقتصادية أسست ١تا بات يعرؼ بالنظرية . ىو الذم ال ٖتكمو أية طبقة

االشًتاكية، اليت أعطت دالئل جديدة ١تفهـو العمل كقيمة السلع، كفٌسرت عالقات العماؿ 
 . ٔترؤكسيهم ضمن سياسات تبنَّتها الدكؿ اليت ناصرت تلك النظرية

                                                 
. 268ـ، ص2001، 4االسكندرية، ط: عبدالرٛتن يسرل أٛتد، تطور الفكر االقتصادم، الدار اٞتامعية-  (1(
.  2- 1، ص1ـ،ج1947القاىرة، : كارؿ ماركس، رأس ا١تاؿ، ترٚتة راشد الرباكم، مكتبة النهضة العربية - (2)
 . 5ا١تصدر السابق، ص - (3)
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: المدرسة الكينزية- 6
 John) (ـ 1946 - 1883)  كىي نسبة لالقتصادم الشهَت جوف مينارد كينز

Maynard Keynes)، (النظرية العامة ُب العمالة كالفائدة كالنقود) الذم خلص ُب كتابو الشهَت 
الطلب الفعلي ىو الذم " اليت كجد فيها أٌف ،إذل تقدصل نظرية ُب التشغيل كالتوازف االقتصادم

كرأل كينز ُب النقود أهٌنا ٥تزف . (1)"يحدد حجم اإلنتاج كحجم العمالة أم مستول التشغيل
 كأكجب تىدٌخل الدكلة ُب النشاط ،للقيم، حيث تصبح قيمة األشياء متوقفة على قوة النقد

االقتصادم كقيادهتا لو هبدؼ تنشيط الطلب الفعلي من خالؿ أدكات السياسة ا١تالية، كدعا إذل 
ضركرة االنطالؽ ُب إدارة االقتصاد من جانب الطلب كليس العرض، دكف أف يلغي ا١تلكية الفردية 

 كاستطاعت ، نظريتو االقتصادية ُب انتعاش االقتصاد الرأٝتارللقد أسهمتك. كاٟترية االقتصادية
.  أكركبا أف ٖتقق تقدمان كبَتان ُب سياساهتا االقتصادية

اجملتمع هبذه الرؤية للمذاىب االقتصادية الكربل ُب أكركبا قامت فلسفة اقتصادية متجذِّرة ُب 
فكاف لفلسفة التنوير دكر كبَت ُب . تنتمي لركح العصر الذم تقـو فيو سياساهتا االقتصاديةالغريب 

 كإعطائو مزيدان من ٣تتمعو، كإعادة ٘توضع جديد للفرد ُب ،التمهيد لصعود اجملتمع األكركيب اٞتديد
حقوقو الطبيعية بعد أف عملت سياسات الكنيسة ُب القركف الوسطى األكركبية على تذكيب ىوية 

نددت بالسعي للترؼ أك الثركة، " كجعلو أداة تنفيذ لسياساهتم، ك،الفرد ُب رحم الكنيسة
خصوصان أنو تحٌوؿ عن السعي كراء الخالص األبدم، الذم كاف أكلوية مطلقة، آخذان بعين 

كمن . (2)"االعتبار التجارة كاالفتقار إلى الثقة، باعتباره المصدر المحتمل للمخاطر األخالقية
 إ٪تا كانت انعكاسان ، قامت عليو تلك ا١تذاىب االقتصادية ُب أكركبا من أسس فلسفيةٍبَّ إفَّ ما

 كالفلسفات اإلنسانية ، كالتقدـ العلمي،للتغَتات االجتماعية، اليت أحدثتها االكتشافات اٞتغرافية
فاألسس الفلسفية االقتصادية . اليت أعادت للفرد ٘توضعو ُب ٣تتمعو، فأضحى فاعالن ُب ٣تتمعو

                                                 
 . 129ص، ـ1997بَتكت، : الدار اٞتامعية زينب حسن عوض اهلل، مبادئ علم االقتصاد، - (1)

2-Alessandro Roncaglia, The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought, 

Cambridge University Press, London, 2006.P 30
 
.
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األكربية أحدثت ٖتٌوالت بنيوية ُب الفكر االقتصادم األكركيب كانت ٔتثابة الدافع إذل إحداث 
 كمن بينها النظم ، أصبحت الحقان مدخالن للعديد من النظم االقتصادية العا١تية،تغيَتات اقتصادية

السؤاؿ ك. تبٍتِّ نظرياهتا ُب إطار كاقعها االقتصادمك ،العربية، اليت تأثرت هبا إذل حد االندماج
االقتصادم األكركيب؟ ُب  التحٌوؿ البنيوم  مراحلما: ا١تطركح ىنا
: التحٌوؿ البنيوم في الفكر االقتصادم األكربي المعاصر- ثانيان 

إٌف القطيعة األبستيمولوجية األكركبية مع ماضيها السحيق قد رافقتها ٣تموعة من الظركؼ 
جتماعية من االتغَتات اؿ كأ٫ٌتهاالداعمة لعملية التغيَت اٞتذرم الذم أرادىا العقل األكركيب التنويرم، 

حيث عقلية اإلصالح كالتنوير، كزرع قيم اجتماعية جديدة ٘تثٌلت ُب سلوؾ الفرد األكركيب، كطريقة 
أضف إذل ذلك أنٌو كاف للحمالت . قراءتو النقدية للواقع ا١تعاش، كتطلعو ألىداؼ كطموحات بنَّاءة

كبَت ُب تغيَت الطبقات االجتماعية األكركبية، كُب رسم تركيبة جديدة للمجتمع  الصليبية دكر
 أفَّ ىمعضبيرل ك . كظهور مهن كحرؼ جديدة، كمدف صناعية ٤تدكدة ُب ضواحي ا١تدف،األكركيب

لالكتشافات اٞتغرافية دكران ُب اكتناز الثركات كا١تعادف الثمينة اليت كانت رافدة الثورة الصناعية 
كاألمر ذاتو ييالحظ ُب التقدـ العلمي الذم كاف من أىم بواعث التجديد ُب الفكر . العظيمة

 الذم خط ا١تنهج العلمي ا١تتقدـ، كدفع األكركبيُت إذل إبراـ عقد اجتماعي يتوافق ،األكركيب اٟتديث
 ككسر القيود كاٟتواجز ، الدين ُب حياة الفرد األكركيبكٖتديد دكرمع تطلعات التغيَت كاإلصالح، 
 التواكل كالتسلط كاٞتربكت الكنسي، كغرس سلوؾ الفرد اٟتر كإزاحةاليت أعاقت النمو االقتصادم، 

. كا١تبدع
كٕتلَّى ذلك التحٌوؿ ُب الفكر االقتصادم الغريب بعدة مراحل مطردة تتالءـ مع الوضع 

االقتصادم كالسياسي األكركيب العاـ، فكاف االنتقاؿ من مرحلة اقتصادية إذل أخرل أكثر تقدمان 
حت النظم االقتصادية األكركبية صبأك ىيَّأىا العقل األكركيب اٟتديث، ٌب٭تتاج إذل توٌفر الظركؼ اؿ

ٗترج من أرحاـ بعضها، فيالحظ زكاؿ االقتصاد اإلقطاعي بوالدة االقتصادم الربجوازم، كزكاؿ 
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 قياـ االقتصاد الرأٝتارل كأخَتان ، ، كإذل جانبو االقتصاد االشًتاكياألخَت بوالدة االقتصاد الرأٝتارل
 ُب الفكر االقتصادم كبَت التحٌوؿ اؿىذا.  كا١تسيطر على النظاـ االقتصادم العا١تي،(ا١تتعودل)اٟتر

 فيو كتَتة النمو كتسارعتالغريب استطاع رسم ا١تالمح االقتصادية اٞتديدة للعادل ا١تعاصر، 
 كخلق صناعات جديدة، ق،أدكاتكمن حيث كسائل اإلنتاج كبَت، تقٌدـ حصل فيو االقتصادم، ك

 لو الذم ،سهمت ُب تطوير العمل االقتصادم األكركيبأأفرزت سلوكيات اقتصادية متعددة 
 كخاصة اقتصادات الدكؿ العربية ٔتا يتوافق مع عملية ، اقتصادات العادلُبانعكاسات كبَتة كمؤثرة 

. البناء كالطموحات االقتصادية األكركبية
: مراحل التحٌوؿ في الفكر االقتصادم األكربي المعاصر- 1

إٌف التحٌوؿ البنيوم ُب الفكر االقتصادم األكركيب حصل بفعل عوامل نتيجة التطور ُب قول 
 ا١تؤسسة قاعدة التغيَت كاالنطالؽ ٨تو بناء نظرية اقتصادية تنظم العمل دٌ ، كاليت تعقاإلنتاج كفنوف

قد االقتصادم، كتستكمل دكرىا مع تنامي أيديولوجية جديدة ٖتاكي الواقع األكركيب اٞتديد، ك
بدت معادل التغيَت كاضحة ُب النظم االقتصادية اليت تعاقبت على اجملتمعات األكركبية، ككانت 

كٯتكن ىنا اٟتديث عن دكافع التحٌوؿ ا١تتمثٌلة ُب . انعكاسان للتحٌوؿ ُب الفكر االقتصادم األكركيب
النظم االقتصادية اليت توالت بالظهور، كاالنطالؽ من قاعدة التغيَت اٞتذرم ُب اٟتالة االقتصادية 

 التحٌوؿ من االقتصاد اإلقطاعي إذل االقتصاد الربجوازم، كمنو إذل سنبحث ُبلذلك . األكركبية
. (ا١تعودل)االقتصاد الرأٝتارل الكالسيكي كاالشًتاكي، كمنو إذل االقتصاد الرأٝتارل 

شٌكل االقتصاد اإلقطاعي : التحٌوؿ من االقتصاد االقطاعي إلى االقتصاد البرجوازم - أ
طيلة عقود طويلة مدخالن لكثَت من العمليات كالنشاطات االقتصادية العقيمة ألكركبا إباف العصور 

الوسطى مستغلُت الًتكة الكبَتة ا١توركثة عن االمرباطورية الركمانية ُب صوغ نشاطاهتم االقتصادية 
ا١تقتصرة على الزراعة احملدكدة باستخداـ أساليب كأدكات بدائية، إضافة إذل بعض اٟترؼ كا١تهن 
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 ال يتولد اقتصاد راكدفالصفة العامة ٢تذا االقتصاد ىو أنٌو . اليدكية ا١تلبية ٟتاجات طبقة اإلقطاعيُت
 كيزيد من مدخرات الفرد ا١تنصهر ُب طبقة األقناف ،نتاجي ٭ترِّؾ أليات عمل السوؽإعنو فائض 

 استطاع أف يوصِّف حالة االقتصاد اإلقطاعي ُب (ماركس)كلعٌل . الذراع الرئيسي لرجاالت اإلقطاع
 ،يتكٌوف أساس االقتصاد اإلقطاعي من زراعة فالحية ضيقة النطاؽ"دراساتو االقتصادية، قائالن 

كتشمل القن الملتـز المرتبط باألرض، كتكتمل ىذه بالصناعة األىلية كاإلنتاج الحرفي في 
 .                    (1)"البلدات، لكن النظاـ اإلقطاعي ىو في األساس نظاـ ريفي

كٙتة ما يشَت إذل أفَّ تنامي اٟترؼ الصناعية نتيجة ازدياد رغبات األيسر اإلقطاعية دفع إذل 
 األمر ،رفع كتَتة العمل ُب الصناعات التقليدية كتعددىا، كظهور منافسة بُت الساسة الصناعُت

ضماف جودة الصنعة، "الذم استوجب كجود ىيئة تنظم قطاع العمل اٟترُب، كتعمل على 
كإف لم يكن - كالطقوس التي تلقى قبوالن اجتماعيان كاسعان كالنفوذ السياسي، كبصفة خاصة

ضبط األسعار كأجور العماؿ، ككاف سعر السوؽ الذم يتحدد بطريقة تنافسية - بنجاح دائمان 
تلك ا١تؤسسات . (2)"أك غير شخصية أمران استثنائيان كليس ىو المعتاد طواؿ العصور الوسطى

 تقييد تناميها كاف بفعل السياسة ألفٌ رىاصات أٌكلية للعمل النقايب الحقان، إاٟترفية كانت 
 كا١تتحكمُت على حركة البيع كالشراء بسبب ،االقتصادية ا١تفركضة من قبل اإلقطاعيُت ا١تسيطرين

 ، ٔتا ٬تعلها هتدد مصاٟتهم،تواجد ىواجس ا٠توؼ لديهم من أف ٗترج أمور السوؽ عن السيطرة
 كتعزز ،كٖتد من قوهتم كاستقرار اجملتمع، فأكجدت ا١تراسيم اليت ٖتد من حركة العمل الصناعي

الهيكل الهرمي الجامد للمجتمع اإلقطاعي كاف يهيمن "لذلك يالحظ أفَّ . سطوهتم االقتصادية

                                                 
ٖتليل كتابات ماركس كدكركهاصل كماكس فيرب، ترٚتة أديب : أنتوشل جدنز، الرأٝتالية كالنظرية االجتماعية -(1)

. 39ص، ـ2008دمشق، : يوسف شيش، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب
 .38جوف كينيث جالربيث، تاريخ الفكر االقتصادم ا١تاضي صورة اٟتاضر، ص- (2)
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على توزيع البضائع كالخدمات، ال استجابة للسعر، كإنما استجابة للقانوف كالعرؼ كالخوؼ 
.   (1)"ككانت السوؽ استثناء على فئة قليلة. من العقوبات الواجبة البالغة القسوة

ستاتيكي بفعل األيديولوجيا السالبة ١تبادرات إفالصورة العامة لالقتصاد اإلقطاعي بأنٌو 
مارس األعماؿ التجارية حرصان ك ، كتقييده للملكية الفردية ضمن شركط تناسب آلية عملو،األفراد

التكوينات ك .على استقرار الوضع الطبقي من تعٌرضو الىتزاز يقلب ا١توازين لصاحل فئات غَت حاكمة
حيث كاصلت التشكيالت القديمة "،  أسهمت ُب ظهور بوادر الرأٝتاليةاليتاجملتمعية األكركبية 

ة سكاف الريف أساسان كاإلنتاج الزراعي في المقاـ األكؿ، كتبادؿ ضئيل نسبيان، ملتكوف الغالب
في العمل، أك في )اإليجار كاف . مع جزء كبير من السكاف تعمل في مجاؿ إنتاج الكفاؼ

، ءنبالكاؿرجاؿ الدين، ؿالمفركض على جماىير الفالحين كبير، من أجل تحقيق أرباح  (الماؿ
 من قبل التجار ةثرككبير للتراكم بكالدكلة المالكة من خالؿ إنفاقهم، كىذا اإليجار يسمح 

 جعلها ،تراكم الثركة بُت أيدم أسر جديدة تكتنز مدخراتكيالحظ بأٌف  .(2)"كالمصرفيين
 ،تستثمرىا ُب السياؽ التجارم كالصناعي، مستفيدة من الثركات العائدة بفعل الكشوفات اٞتغرافية

 أشاعت مناخ التمرد على الواقع ،كنشاط التجارة ا٠تارجية ُب ظل كالدة فلسفات إنسانية
. االجتماعي األكركيب، كحضت على التعقل السياسي كاالقتصادم

 ٭تمل متغَتات جذرية ترسم ،كأضحى ا١تشهد االقتصادم األكركيب منذ القرف السادس عشر
 ك٘تسح غبار ، تؤطر العمل االقتصادم، تؤسس لظهور مذاىب اقتصادية،سياسة اقتصادية

إٌف انطالقة ىذا القرف النشيط جدان تترجم في "ك. التشريعات الكنسية ُب األنشطة االقتصادية
الحيوية المفرطة لطبقة عليا، لبنية فوقية، كالتزايد السريع لهذه البنية الفوقية يغذيها كصوؿ 

                                                 
. 43ص جوف كينيث جالربيث، تاريخ الفكر االقتصادم ا١تاضي صورة اٟتاضر،-(1)

(2)
-Michel Beaud, A History Of Capitalism1500-1980, Translation: Tom Dickman 

And Ann Lefebvre, MacMillan Press, London, 1984.P 22. 
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المعادف الثمينة من أميركا كأكثر من ذلك، نظاـ الصرؼ كإعادة الصرؼ الذم يعمل على 
 كىذا ٬تعلنا نقف أماـ خلية .(1)"التداكؿ السريع لكتل ضخمة من النقود الورقية كاالئتمانية

عمل تقـو على إرساء دعائم عمل قائمة على فلسفة جديدة تدعم حرية األفراد ُب العمل التجارم، 
 كىي أكلوية ،إنشاء استثمارات ُب القطاع التجارمبكسعيهم الدؤكب إذل ٘تٌلك رساميل كربل تسمح 

مرحلة النهضة، كالسبب يعود إذل سيادة الفكر االقتصادم التجارم القائل بأٌف التجارة ا٠تارجية ىي 
. اللبنة األكذل ُب انطالقة شرارة التطوير االقتصادم

إفَّ حالة التجارة النشطة ُب أكركبا أنتجت تناقضات اجتماعية بُت الطبقات االجتماعية 
ٖتمل ُب اليت  ىي طبقة الربجوازيُت ،برزت طبقة جديدةؼالسائدة منذ سيطرة النظاـ اإلقطاعي، 

كاف ٢تا الدكر األبرز ُب قيادة ىذه ا١ترحلة بعد أف امتلكت أسباب ك ،بوادر التغيَت االجتماعيطٌياهتا 
 ،(المذىب البركتستانتي)ىذه الطبقة الجديدة التي طورت أسلحتها الدينية "ك. القوة كالظهور

 حتى أصبح المسرح مهيأن ،(التقدـ العلمي كالفني) كالعلمية ،(فلسفة التنوير)كالفلسفية 
 كبناء النظاـ ،النتصارىا النهائي كالحاسم في عملية القضاء على المجتمع اإلقطاعي القديم

بوصفها القول االجتماعية ، االجتماعي الجديد القائم على الرأسمالية كالصناعة كالعلم
 مثل مدينة البندقية ُب ،كيعود ٢تم الفضل ُب تعاظم قوة ا١تدف التجارية. (2)"األساسية التي تشكلو

إيطاليا، كٖترير القناف من األسياد اإلقطاعيُت، كابتكار أدكات كأساليب عمل جديدة تزيد من 
الطبقة رٌكزت نشاطها االقتصادم في "فهذه . فائضية اإلنتاج ْتكم أهٌنا أساس ا١تبادالت التجارية

كمن ثم نمت التجارة بفضلهم حيث إفَّ التجارة كانت المصدر الوحيد لرزقهم، . التجارة

                                                 
 .28-27ـ، ص2008بَتكت،: فرناف بركديل، ديناميكية الرأٝتالية، ترٚتة شفيق ٤تسن، دار الكتاب اٞتديدة- (1)
. 73 ص،ت.بَتكت، د: دار النهضة العربية ٤تمود عودة، أسس علم االجتماع،- (2)
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كنتيجة األرباح الكبيرة التي تتيحها التجارة للمشتغلين بها نمت ىذه الطبقة كأصبحت الطبقة 
. (1)"الثرية في المجتمع

كبالتوازم بُت النظر كالعمل، أم بُت ا١تفكرين االقتصاديُت الذين صاغوا نظرياهتم االقتصادية 
 كبُت القائمُت على النشاطات ،ا١تشبعة بأيديولوجية الربجوازيُت كانطالقهم من كاقعهم االقتصادم

االقتصادية كا١تتنفذين ُب األسواؽ، ٧تد تكامالن بينهما من حيث الرؤل االقتصادية ا٢تادفة ُب ىذه 
ذكر  ك.اليت كجدكىا ُب التجارةك ىا،اٞتمع كتكديس األمواؿ عرب أقصر الطرؽ كأيسرإذل ا١ترحلة 
 أنٌو ٖتققت ُب عهد الربجوازيُت كحدة اقتصادية متكاملة بُت عدة دكؿ أكركبية ٘تتلك مصاحل بعضهم

،  مشًتكة، كىي أشبو ما تكوف بسلسلة فقارية اقتصادية تضم الدكؿ األكركبية ا١تتقدمةان كأىداؼ
مع العمل االقتصادم ُب ىذه السلسلة ك .تعمل على رسم خرائط توزيع القول العاملة بُت األممك

التجارة المتزايدة على ىذا الطريق كانت تجلب معها ثقافة "سنرل الكثَت من ا١تيزات منها 
الدكؿ التي يتم التبادؿ التجارم معها، كمن ثم أصبحت الدكؿ التي تقع على ىذه السلسلة 

 ، الملكي المركزمكىي األمم ذات النظاـ الحكومي،  Centralized Nationأممان موحدة
. (2)"فإذا ابتعدت ىذه األمم عن ىذا الطريق أصبحت أممان متخلفة

 كاستبد٢تا ،كُب ظل االقتصاد الربجوازم ٖترر العقل االقتصادم األكركيب من النظريات ا١تيتافيزيقية
 كًب علمنة اجملتمع األكركيب، ،بالنظريات األمربيقية ٤تققان قفزات نوعية نقلتو إذل طور البناء كالنهضة

كاطالؽ العناف لسياسات اقتصادية جديدة قائمة على ا١تبادرات الفردية، كاالنفتاح التجارم على 
 باستمرار أدكات اإلنتاج، طٌورالبرجوازية ال يمكن أف توجد بدكف أف ت"األمم األخرل، ذلك أٌف 

                                                 
من عصر النهضة حىت هناية : عبد العزيز سليماف نوار ك٤تمود ٤تمد ٚتاؿ الدين، التاريخ األكركيب اٟتديث- (1)

. 36ـ، ص1999مصر، : اٟترب العا١تية األكذل، دار الفكر العريب
.  38ا١ترجع السابق، ص- (2)
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 ًبَّ ُب ىذه ا١ترحلة ىو كما. (1)" عالقات اإلنتاج، كمعهم عالقات كاملة من المجتمعمن ثمك
ث االجتماعي كالسياسي القدصل كالعقيم، كالتأسيس ١ترحلة اقتصادية ٘تثٌلت ُب كالتخلُّص من ا١تور

 ظفر هبا الربجوازيوف طيلة العقود اليت تلت االقتصاد ٌب كىي ا٠تطوة االقتصادية األكركبية، اؿ،التجارة
ٚتيع األطراؼ قبل اإلقطاعي، كذلك ٖتت مناخ العقد االجتماعي كالسياسي ا١تتفق عليو من 

اجملتمعية األكركبية، كىيأت ظركؼ االنتقاؿ إذل مرحلة اقتصادية جديدة ٪تت ظركؼ ٖتققها، إذ 
 ا١ترحلة بركز االقتصاد الرأٝتارل الكالسيكي، كيقابلها ُب الوقت ذاتو تنامي االٕتاه قيالحظ ُب ىذ

.  ٨تو تطبيقات النظرية االشًتاكية ُب السياسات االقتصادية
التحٌوؿ من االقتصاد البرجوازم إلى االقتصاد الرأسمالي الكالسيكي كاالقتصاد - ب
 إفَّ التطورات االقتصادية ا١تتسارعة ُب اجملتمع األكركيب عقب انفتاحو االقتصادم على :االشتراكي

العادل ا٠تارجي بواسطة التجارة البحرية، ك٧تاح التجار ُب كسب رؤكس أمواؿ كبَتة، كظهور 
النتقاؿ إذل مرحلة اقتصادية فرضت كقائع اقتصادية جديدة اقًتنت  ؿفلسفات اقتصادية تدعو

باٞتهود الرامية إذل عقد اجتماعي يواكب اال٧تازات االقتصادية ا١تتالحقة، كأيضان إذل ترٌكز رؤكس 
األمواؿ ُب أيدم كبار التجار، كالتوٌجو إذل الصناعات الثقيلة بعد االكتشافات العلمية مثل اخًتاع 

 كتؤيد ،نظرية اقتصادية ٘تٌجد العمل الفردمبضحت الرؤية االقتصادية تتبلور فأآلة البخار، 
 رائد الفكر االقتصادم الرأٝتارل (آدـ ٝتيث) مثل ما أعلنو ،التقسيمات كالتخصصات ُب اإلنتاجية

 . انتشاران كاسعان بُت الدكؿ األكركبية ا١تتقدمةنظريتو الكالسيكي، حيث القت 

كبرؤية تفصيلية تشرح الوضع االقتصادم الرأٝتارل ُب ظل آليات عمل جديدة تعكس 
تقود إذل تفاصيل دقيقة كقفت خلف ا١تتغَتات كاأليديولوجية السائدة ُب اجملتمع األكركيب، 

 سواء بالتدخل ا١تباشر أك غَت ،سهمت فيوأتوٌضح الدكر الفٌعاؿ الذم قامت أك ك ،االقتصادية

                                                 
(1)- 

Douglas Dowd, Capitalism  And  Its  Economics  A Critical History, Pluto 

Press, London, 2000.P 5. 
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فالسلطة السياسية قد أعيد ىيكلتها ٔتا يناسب الوضع .  أهٌنا كانت فاعلة ُب التغَت٧تد ،ا١تباشر
 كأككلت ٢تا مهاـ اٟتماية ،االقتصادم اٞتديد، كًب اٟتد من مهامها فيما يتعلق بالعمل االقتصادم

 كالعقد االجتماعي اٞتديد ككذلك الفلسفات العقلية .كتأمُت البٌت التحتية لألنشطة االقتصادية
 تدعم الرؤية ان  كقيمان  كسلوؾ،أرست دعائم فكرو اليت  كخاصة الداركينية ،كالنظريات االجتماعية

 كالنظريات ا١تكتشفة ساعدت ُب كالدة اخًتاعات أدت إذل تطوير ،اٞتديدة للحياة، كالتقدـ العلمي
 ١تا تيشكلو من ،ُب أدكات اإلنتاج كأساليبو، ككجود سياسة خارجية تدعم نظرية االستعمار ا٠تارجي

. ٥تزكف قوة اسًتاتيجي ٭تقق ٢تا تفوقان اقتصاديان 

   يرل ا١تفكركف الغربيوف أفَّ ىنالك قوتُت : الرأسمالي الكالسيكيماالقتصادالفكر 
تتمٌثل أكَّالىما في الوصوؿ إلى مستول "رئيسيتُت تقف خلف التحٌوؿ االقتصادم الرأٝتارل 

متقٌدـ من التكنولوجيا، أٌما القوة الثانية فتتمٌثل في التوٌسع في األسواؽ بفضل التوٌسع 
كبالنتيجة فالشركط قد استوفيت لالنتقاؿ إذل حالة اقتصادية تعكس طموح الفرد . (1)"االستعمارم

األكركيب، كصارت ا١تبادرات االقتصادية بيد األفراد بعد أف احتكرهتا الدكلة لعقود طويلة، ككثرت 
 كتبٌنيها برامج ،الظواىر االقتصادية ا١ترافقة لالقتصاد الرأٝتارل من زيادة ا١تؤسسات ا١تالية كا١تصرفية

إقراض قوية، كطرح أسهم شركات للتداكؿ ُب األسواؽ التجارية، ككجود منافسة شديدة بُت 
الشركات الكربل ا١تسا٫تة كاحملدكدة ا١تسؤكلية، كٖتديد أسعار السلع كفق جهاز تثمُت قائم على 

كٯتكن اإلقرار بأٌف مبادئ الرأٝتالية الكالسيكية السائدة خالؿ النصف الثاشل من . العرض كالطلب
حرية النشاط االقتصادم، كحرية "القرف الثامن عشر كحىت مطلع القرف العشرين، كا١تتمثلة ُب 

، ...التملك كحمايتو من قبل الدكلة، كحرية التجارة الداخلية كالخارجية، كتوازف ميزانية الدكلة

                                                 
 .٤177تمود عودة، أسس علم االجتماع، ص- (1)
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كانت تنبثق من رحم األيديولوجيا . (1)"كنظاـ العملة الثابتة القائمة على التعادؿ الذىبي
٬تاد قاعدة إلىد تاالقتصادية ا١تؤيدة للتوٌجو الليربارل الذم ينزع إذل تثبيت ا١تنفعة ا١تادية لألشياء، كيج

. مشًتكة ٕتمع بُت ا١تصاحل ا١تتعارضة لألفراد داخل اجملتمع

كإٌف الوصف الدقيق ١ترحلة االقتصاد الرأٝتارل الكالسيكي ىو أنٌو اقتصاد تنافسي، أرسيت 
ظهرت ُب عهده الكثَت من األسس كالنظريات االقتصادية ا١تفٌسرة للعالقات كالظواىر االقتصادية، ك

 الثورة الصناعية اليت غٌَتت مالمح الوجو االقتصادم ألكركبا أضف إذل ذلك تعٌدد ا١تذاىب فيو
االقتصادية األكركبية ُب قراءة الظاىرة االقتصادية ككشف قوانينها، كطرح آليات عمل اقتصادية 

 ٯتر هبا االقتصاد ٌباؿ () كما حلَّت الدكرات االقتصادية.هتدؼ إذل ٖتقيق ازدىار اقتصادم
معللة األسباب بكثَت من ا١توضوعية كالعلمية، كدخوؿ ا١تنهج الرياضي ُب الدراسات  الرأٝتارل،

ضرب  كٖتقيقو نتائج متقدمة ساعدت ُب التخفيف من ا٢تزات االقتصادية اليت ت،االقتصادية
 كيالحظ أيضان االنتشار ا٢تائل . بُت فًتة كأخرل، كضبط قوانُت العمل االقتصادماالقتصاد

للشركات الكربل ُب مراكز اسًتاتيجية ُب العادل، كحصوؿ تغَتات ُب البنية الطبقية لبعض اجملتمعات 
األكركبية كفق اٟتالة االقتصادية اليت ٘تر هبا، كتنامي نفوذ قول جديدة دخلت السوؽ العا١تية معلنة 

 كبرؤل متقدمة ،مرحلة جديدة عقب انتهاء اٟترب العامية الثانية، كالبدء بإعادة أكركبا بوجو جديد
. انتفضت بواقعها االقتصادم معلنة مرحلة اقتصادية جديدة

                                                 
٨تو إيديولوجية جديدة للتوازف االقتصادم كاالجتماعي، : حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاؽ الرأٝتالية كالشيوعية؟- (1)

. 28ـ، ص1995، 2بَتكت، ط: إسالمية كعا١تية، شركة ا١تطبوعات للنشر كالتوزيع
() -ىي الفكرة اليت تقوؿ إف االقتصاد ليس ْتالة ازدىار متواصلة، أك حالة ركود متواصلة، : الدكرات االقتصادية

 كيصاحبها أزمة .إنو ُب الواقع عبارة عن فًتة زيادة ُب النمو، ك من بعدىا ا٩تفاض، ك من ٍب زيادة ٍب ا٩تفاض
   .61ا١ترجع السابق، ص:  انظر.اقتصادية
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  كىو نقيض االقتصاد الرأٝتارل الذم ينادم باٟترية :  االشتراكيماالقتصادالفكر
كما . االقتصادية كبتقديس ا١تلكية الفردية، فإف ىذا النظاـ يدعو إذل ا١تلكية العامة لوسائل اإلنتاج

، كاليت اعتمدت على ٖتليالت عاطفية ُب utopic"" (الطوباكية)بُت صورٌب االشًتاكية ا٠تيالية 
  بُت الفلسفة األ١تانية ا١تثالية،(ماركس)دراساهتا االقتصادية، كبُت االشًتاكية العلمية اليت ٚتع فيها 

كاالقتصاد السياسي اإلنكليزم كاالشًتاكية الفرنسية، ٧تد بأف االشًتاكية قد نظرت إذل الرأٝتالية 
بأهنا عقبة ُب كجو التطور االقتصادم ُب ظل استغال٢تا للعماؿ ا١تأجورين، ككجب ٖتقيق العدالة 

كمن حيث جغرافية انتشار االشًتاكية، فإهنا انتشرت عقب اٟترب العا١تية الثانية ُب . االجتماعية
ككانت تدعو ، (السابق)معظم أ٨تاء أكربة الغربية بعد أف كانت حاضرة ُب دكؿ االٖتاد السوفيييت 

إذل التخٌلي عن الصراع الطبقي كا١تبادئ ا١تاركسية األخرل، كإذل ضركرة مشاركة كل فئات الشعب 
ا  ُب قيادة السلطة السياسية كاالقتصادية، كتكوين ٣تتمع يعمل فيو ٚتيع الناس متساكين، إالٌ أهنَّ

ا٨تسرت ُب ظل إخفاقات السياسات االقتصادية االشًتاكية للدكؿ اليت قامت اقتصاداهتا عليها ُب 
. ظل صراع كبَت مع النظاـ الرأٝتارل الغريب، الذم فيرض كبقوة كبَتة على ا٠تارطة االقتصادية العا١تية

 إٌف االقتصاد الرأٝتارل ُب حالة تغَت دائم طا١تا الفرد :(المعولم)االقتصاد الرأسمالي- ت
.  قاصدان ٓتطواتو تلك أٍف ييليبِّ حاجاتو ا١تتزايدة كيرضي رغباتو ا١تتعددة،يعيش ُب حالة تبٌدؿ كتغٌَت 

نتاجي متقدِّـ ٭تقق عربىا ٧تاحات إكقد كجد ُب العلم الوسيلة الرئيسية ُب االنتقاؿ إذل أسلوب 
كثَتة ُب ا٠تارطة االقتصادية - إف جاز لنا التعبَت- كصحيح أفَّ حاالت النكوص. اقتصادية متميزة

لالقتصاد الرأٝتارل الكالسيكي إالٌ أهٌنا تعترب الفعل احملرِّض للسلوؾ الفردم ُب ٘تٌلك إرادة تغيَت 
كبدت صور التقدـ كثَتة كمتنوعة ُب حالة . تدفعو إذل ٕتاكز ٤تنتو كاالنتقاؿ إذل مرحلة أكثر تقدمان 

االقتصاد األكركيب ُب النصف الثاشل من القرف العشرين أحدثتها الفورة النفطية، كثورة االتصاالت 
كا١تعلوماتية، كبلوغها درجة متقدمة ُب الصناعات ا١تانوماكتورية، مثل شركة مرسيدس لصناعة 

  . كمقٌرىا األـ ُب أ١تانيا،السيارات اليت ٘تلك فركعان عدة ُب العادل
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كإفَّ التحٌوؿ الكبَت للحالة االقتصادية الراىنة كاف عرب بلوغ الدكؿ األكركبية ا١تتقٌدمة ١ترحلة 
 كٖتٌو٢تا عن ا١تنافسة بعد امتالكها ١تفاتيح تقٌدمها، كذلك من علم كتكنولوجيا ،االحتكار االقتصادم

كخربات عالية جدان ُب ٣تاؿ الصناعات ا١تكثفة كالدقيقة، كامتالكها لرؤكس أمواؿ ضخمة، كمصارؼ 
التمركز العالي " فآلية حدكث االحتكار تكوَّف بفعل . كبَتة، كالكثَت ٦تا يعزز سياساهتا االحتكارية

كيحقق . لإلنتاج كرأس الماؿ بنتيجة عمل قوانين المنافسة يؤدم إلى ظهور نقيضها االحتكار
االحتكار عند درجة عالية من تطوره اندماج رأس الماؿ الصناعي كرأس الماؿ المصرفي في 

 كليست الشركات العمالقة األكركبية كانتشارىا .(1)" "رأس الماؿ المالي"كتلة نوعية جديدة ىي 
الكبَت إالٌ تعبَتان عن مرحلة جديدة انبثقت من ثقافة الالحدكد ُب اإلنتاج دعت إليها التيارات 

تنص على ك ،االقتصادية األكركبية الليربالية مشٌكلة قاعدة فكرية للنظاـ االقتصادم الرأٝتارل ا١تعاصر
أفَّ اإلنساف ىو الذم يضع نظامو في الحياة، كبذلك منحت العقيدة الرأسمالية ىذا اإلنساف "

الحرية المطلقة في الرأم كالعقيدة كالملكية، كالتي نتج عنها النظاـ االقتصادم 
. (2)"للرأسمالية

فالسمة اٞتوىرية ٢تذه ا١ترحلة االقتصادية األكركبية ا١تعاصرة ترتكز على تدكيل اإلنتاج كفرض 
أ٪تاط جديدة من االستهالؾ، كالتوٌجو إذل الصناعات احملتكرة للتقانة العالية الدقة كفق ا١تصلحة اليت 

كدأبت الدكؿ األكركبية ا١تتقدمة إذل إ٬تاد نظاـ ٛتاية اقتصادم يضمن ٢تا ا١تنافسة . تعود عليها
االقتصادية اليت تواجهها من قبل الواليات ا١تتحدة األمريكية، فقامت بتأسيس سوؽ ٬تمع بُت 

 القى قبوالن بُت الدكؿ األعضاء، كما كانت نتائجو ٤تققة لألىداؼ ،الدكؿ األكركبية على مراحل
السوؽ المشتركة األكركبية الموسَّعة تعتبر بشكل خاص " لذلك نرل أفَّ . اليت ابتغتها من تأسيسو

                                                 
بَتكت، : عارؼ دليلو، ْتث ُب االقتصاد السياسي للتخلف كالتقدـ كالنظاـ االقتصادم العا١تي، دار الطليعة- (1)

. 150ـ، ص1982
. 124ـ، ص2010طرابلس، : كديع طوركس، االقتصاد الرأٝتارل، ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب- (2)
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كتعاكف كتدكيل لرؤكس األمواؿ األكركبية نحو دكؿ أكركبية فوؽ الوطنية إللغاء تفٌوؽ رأس 
كصار التخاطب االقتصادم بُت الدكؿ األكركبية عرب إقامتها لتكتالت . (1)"الماؿ األمريكي

 فرضو الواقع االقتصادم ُب ظل االزدحاـ الشديد بُت الدكؿ العظمى حوؿ ان اقتصادية فيما بينها أمر
.  كالتحكم ُب األسواؽ ا١تالية،الفوز با١تبادرة االقتصادية العا١تية

كليس تدكيل اإلنتاج كإقامة التكتالت االقتصادية ُب أكركبا إالٌ تعبَتان عن ا١ترحلة اليت بلغها 
االقتصاد الرأٝتارل ا١تعاصر ا١تتسمة بتعزيز سياسات التحرر االقتصادم كٕتاكز اٟتدكد ُب اإلنتاج، 

 ككجود مركنة شديدة ُب انتقاؿ ، العادل قرية كونية صغَتة تتسارع فيها العمليات اإلنتاجيةاكغد
رؤكس األمواؿ، كازدياد األرباح بشكل مضاعف، فدخل االقتصاد األكركيب مرحلة تعوصل اقتصاده 

تكمن في ازدياد العالقات المتبادلة بين أطراؼ المجتمع " على اعتبار أفَّ مكٌونات العو١تة
لذلك أضحى ا١تشهد . (2)..."الدكلي، كتداكؿ السلع كالخدمات، كانتقاؿ رؤكس األمواؿ

، كخطَّ مرحلة (ا١تعودل) إذ كصل إذل مرحلة االقتصاد الرأٝتارل اٟتر،االقتصادم األكركيب ا١تعاصر جليان 
كىذا ْتكم الضركرات . اقتصادية تتسم بعو١تة االقتصاد ُب إطار تنامي القوة االقتصادية األكركبية

اليت تفرضها ألية السوؽ العا١تية، كصارت الشركات األكركبية العمالقة تقود النشاطات االقتصادية 
كمن مإنما "  بلغتو الدكؿ األكركبية الذم للشك بأف التميز كالتفوؽ ٣تاؿكال . كتتحكم ُب عملياهتا

، كفي العائدات (التي تحفِّز على االبتكار الرافع لإلنتاجية)في الندرة النسبية لليد العاملة
الهائلة من تجارة ما كراء البحار عندما أتاحت الفضة األمريكية لألكركبيين اختراؽ شبكات 

                                                 
(1) -، ترٚتة إحساف اٟتصٍت، منشورات كزارة  نيكوس بوالنتزاس، الطبقات االجتماعية ُب النظاـ الرأٝتارل اليـو

. 53ص، ـ1983دمشق، : الثقافة كاإلرشاد القومي
اٞتزائر، : لةؼ، ٣تلة الباحث، جامعة كرالعو١تة كتأثَتىا على االقتصاد العريبمقدـ عبَتات كعبداجمليد قدم، - (2)

 .36ـ، ص2002العدد األكؿ، كانوف الثاشل، 
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فاالقتصاد الرأٝتارل ا١تعاصر رسم مساران جديدان ُب التعامالت االقتصادية . (1)"التجارة اآلسيوية
 ان  مغايران احمللية كالدكلية، المست تأثَتاهتا االقتصادات العربية، كخاصة ُب ٣تاؿ اإلنتاج، كفرض كاقع

.    ٦تا انعكس سلبان على عملية النهضة االقتصادية العربية،للواقع االقتصادم العريب

انعكاسات التحوَّؿ االقتصادم الرأسمالي الغربي على االقتصاد العالمي كخاصة  - 2
: العربي

 أثر يومنالقد كاف للتحٌوؿ الذم طرأ على بنية االقتصاد األكركيب منذ عصر النهضة كحىت 
 ٔتا فيو االقتصادات العربية، كٯتكن ،كبَت ُب صورتيو اإل٬تابية كالسلبية على االقتصاد العا١تي

مالحظة ذلك من الناحيتُت الفكرية كالتطبيقية، اليت نرل فيها مساحة التأثَت تلك كدكرىا ُب خطِّ 
 كتباينت قحيث تعددت أدكات التأثر كأساليب. نسق اقتصادم يتوافق مع النظاـ االقتصادم العا١تي

 ٔتا يعود عليها بالنفع الكبَت، كرأينا أٌف جهودىم ا١تبذكلة ُب ،كفق ا٠تط الذم رٝتتو الدكؿ األكركبية
 دل تكن تنطلق من ،إقامة نظرية اقتصادية تعكس كاقعهم االقتصادم كتليٌب طموحاهتم ا١تستقبلية

 مثل السيطرة ،سهمت فيها رؤيتهم للعادل ا٠تارجي كآلية تطويعو ١تصاٟتهمأ إ٪تا ،منظور داخلي فقط
.   الدكؿ اليت استعمركىا سابقان ُبعلى ا١تواد ا٠تاـ 

تركت التجربة األكركبية بصمة كاضحة على مسار التغيَت : على صعيد االقتصاد العالمي- أ
 الناحيتُت الفكرية كالسلوكية كفق خطوات متعددة حددهتا طبيعة اٟتالة منُب االقتصاد العا١تي 

االقتصادية األكركبية، كٔتا أفَّ النشاط االقتصادم األكركيب توجو ُب بداية مسار ٖتٌولو ٨تو التجارة 
 شامالن لبناء الدكلة، نظاـ امتياز ان كاف نظاـ" الذم ،ا٠تارجية، أم ُب مرحلة ا١تذىب ا١تركانتلي

                                                 
االزدىارات كاألزمات : كيزفاف ديربييل، العالقات الدكلية كالنظاـ الرأٝتارل، ُب كتاب أطوار التطور الرأٝتارل- (1)

، 2009دمشق، : كالعو١تات، ٖترير ركبرت أكلربينت كآخركف، ترٚتة عدناف حسن، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب
 .26ص



 20 

كأرسى مفكركه دعائم االقتصاد . (1)"" رأسمالية احتكار الدكلة"الدكلة، كما يمكن تسميتو 
اٟتديث كفق شركط عمل جديدة انقلبت فيها على ا١تنظومة االقتصادية ا١تًتىلة، كأفضى إذل 

 ،تأسيس قواعد عمل دكلية جديدة ٘تثَّلت ُب إبراـ بركتوكوالت اٟتماية التجارية بُت الدكؿ األكركبية
لذلك كاف التأثَت السلوكي سابقان ُب التوسع كاالنتشار بُت . كمنها أيضان بُت الدكؿ اإلقليمية األخرل

الدكؿ ُب العادل االقتصادم، كتسارعت كتَتة النمو االقتصادم العا١تي بعد الثورة الصناعية األكذل، 
كتناغمت النظرة االقتصادية اٞتديدة ُب نظرية كينز، كبلغت مرحلة االندماج ُب االقتصاد األكركيب 

 .بعد الثورة التكنولوجية ُب ا١تعلوماتية كاالتصاالت
 كعهدت إذل ،كأضحت النظريات االقتصادية أيضان مرجعان لكثَت من اقتصاديات دكؿ العادل

كصار ىنالك الكثَت من أنصار النظرية . تطبيق مبادئها كتشريع قوانينها االقتصادية كفقان ٢تا
 ك٭تٌثوف دك٢تم ، يدافعوف عن مبادئها،(ا١تعودل) متمثٌلة بنظامها الرأٝتارل اٟتر،االقتصادية األكركبية

على السَت ٓتطها ُب تطوير سياساهتا االقتصادية بل بلغت أكثر من ذلك عندما جعلوا من الفكر 
االقتصادم األكركيب نقطة ارتكاز ُب البحث ك التحليل ُب الوقائع االقتصادية ا١تدركسة، بعد أف 

.  أثبتت ٢تم التجارب مدل فاعليتها ُب التطوير االقتصادم
 فَتل تقدمان نوعيان ُب الشأف ،كٔتقدكر ا١ترء أف يتلٌمس ذلك التأثَت ُب صورتو اإل٬تابية

االقتصادم من حيث األدكات كأساليب اإلنتاج ا١تستخدمة ُب األنشطة االقتصادية، إذ تشَت األرقاـ 
. تريليوف دكالر1.4 بلغ 2003الناتج القومي للصين عاـ " الرٝتية ا١تعلنة لالقتصاد الصيٍت بأٌف 

صار ٔتقدكر اٞتميع أف كمن ٍبٌ . (2)"كىذا يعني أٌف الصين تمتلك سابع أكبر اقتصاد في العالم

                                                 
(1 ( 

-Murray N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian 

Perspective on the History of Economic Thought, Volume I, arrangement with 

Edward Elgar Publishing, Ltd.2006. P 213. 
، ٣تلة خالصات ىل ٯتكن مواجهة ظاىرة التصُتُّ اليت ٕتتاح العادل؟: ا١تعجزة االقتصادية الصينيةتد فيشماف، - (2)

 .1ـ، ص2005، حزيراف، (12)القاىرة، العدد: كتب ا١تدير كرجل األعماؿ
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يسهم ُب تطوير قدراتو االقتصادية كفق اٞتهد الذم يبذلو، كالتطور الذم يبلغو كينقلو إذل ٖتقيق 
 شركات اإلنتاج األكركبية ا١تنتشرة ٖتت غطاء الشركات قد أسهمتك. ٧تاحات اقتصادية مؤثرة

ؽ تعود ائ كبطر،ا١تتعددة اٞتنسيات ُب التنمية االقتصادية لكثَت من الدكؿ اليت تقع مراكزىا فيها
فماليزيا على سبيل المثاؿ، " ،األقصىنفع، كىذا كاضح ُب التجربة اآلسيوية لدكؿ الشرؽ باؿعليها 

ترعى على نحو منتظم مشاركة شركاتها الحكومية كالخاصة في فركع ىذه المؤسسات، كذلك 
رغبة منها في تلقي عدد متزايد من العمالة الوطنية الخبرات كالمعارؼ الضركرية للسوؽ 

. (1)"العالمي
أما الصورة السالبة اليت خلَّفتها نتائج التحٌوؿ ُب االقتصاد األكركيب على االقتصاد العا١تي 

 مثل ،٘تثلت باالستعمار ا١تباشر للدكؿ االسًتاتيجيةكفتكمن بالدرجة األكذل بالتبعية االقتصادية، 
كثَت من اقتصادات على اؿا٢تند، أك عن طريق الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات اليت فرضت قيودان صارمة 

 شك أٌف التطٌور االقتصادم األكركيب قاـ كما من. دكؿ العادل بقيامها باحتكار التكنولوجيا ا١تتطورة
على حساب دكؿ العادل، إما بسيطرهتا على منابع ا١تواد ا٠تاـ، أك باستحضارىا أليدو عاملة رخيصة، 

فالمسؤكؿ عن التطوير لدل مؤسسات من "كأيضان شراء العقوؿ لتطوير صناعتهم التكنولوجية، 
إـ . بي.  أك أم،Motorolaأك موتورال   ،Hewlett- Packardباكارد -قبيل ىفلت

IBMكانوا قد بدأكا منذ عقد من السنين، باستخداـ خبراء جدد من الهند بأدنى األجور  .
 ككانوا يسٌموف ،فكانوا يستأجركف في بعض األحياف طائرات برمتها لنقل ىؤالء العاملين

.    (2)"(شراء العقوؿ) "Brain Shopping"مشركعاتهم المقتصدة للكلفة 

                                                 

االعتداء على الدٯتقراطية كالرفاىية، ترٚتة عدناف عباس علي، : ىانس بيًت مارتُت كىارالد شوماف، فخ العو١تة (1)-
، اكتوبر، (238)الكويت، العدد: عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلدابسلسلة رمزم زكي، : تقدصل

. 228ـ، ص1998
. 165، ص ا١ترجع السابق-(2)
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ا مب الكثَت من القيم االجتماعية لدل شر٭تة كاسعة من ا١تستهلكُت ُب العادل  أيضان غرستك
 ، كصار باستطاعتها أف تستخدـ كسائل معينة،يضمن ٢تا ٖتقيق دٯتومة ُب نشاط شركاهتا اإلنتاجية

لذلك . قق مردكدان عاليان القتصاداهتاتح كتسويقها بسرعة فائقة ،كاإلعالـ ا١ترئي لًتكيج منتجاهتا
 ، لتصبح جزءان من كعيو،نالحظ ُب أدبياهتا االقتصادية تركيزىا على تسويد االستهالؾ لدل الفرد

 ، كضرب أم ٤تاكلة إبداعية ترتقي باإلنتاج،كتكوف قادرة على ٦تارسة مهامها بالشكل ا١تطلوب
" االستهالؾ"كقد كانت مهمة الغرب األكلى كالكبيرة ىي تسويد ". كتغدك منافسة قوية ١تنتجاهتا

لم يكن إسقاط .  كضرب محاكالت اإلنتاج مهما كانت بدائية، كبنى اجتماعية،سوقان كمنهجان 
محمد علي مجٌرد تصفية حساب مع توٌسعاتو اإلمبراطورية، كإنما كاف إسقاطان لمنهج 

فا١تثالب ىنا كثَتة بفعل ما ٭تملو االقتصاد األكركيب ُب طياتو من بذكر . (1)"التحديث باإلنتاج
 ٘تنع  اليت اإلغراؽ ُب األسواؽ العا١تيةكسياسة ١تنتجاتو، يتواالستغالؿ كفرض التبعية، كقوانُت ٛتا

.  الفرد من التفكَت ُب تأسيس منظومة اقتصادية لبلده
كاف كقع التحٌوؿ ُب االقتصاد األكركيب على : على صعيد االقتصادات العربية- ب

االقتصادات العربية كبَتان لدرجة اندماجها فيو، كربط معظم العمليات التجارية كاإلنتاجية ْتركة 
كما شٌكلت . السوؽ األكركيب، حيث كجد ُب الوطن العريب مصادر قوة اقتصاده كاحتياجات تطوره

التيارات االقتصادية األكركبية مدخالن لكثَت من الدكؿ العربية ُب بناء أيديولوجيتها االقتصادية ٘تامان 
كالتأثَت كاف كاضحان ُب الفكر كالتطبيق متضمنان مثالب . كما ىو حاصل ُب دكؿ ا٠تليج العريب

قيدِّر الدَّين العاـ الخارجي للدكؿ "كإ٬تابيات ُب اٟتياة االقتصادية العربية، فعلى سبيل ا١تثاؿ 
 2000 مليار دكالر، كبلغت خدمة ىذا الدين عاـ 8.143 بما يزيد عن 2000العربية عاـ 

أٌف الثركات :  مليار دكالر، في حين قدرت المؤسسة العربية لضماف االستثمار8.13نحو 
                                                 

مقدمة ُب تأصيل سوسيولوجيا ا١تعرفة، دار الطليعة للطباعة : غارل شكرم، ديكتاتورية التخلف العريب- (1)
. 98ـ ، ص1986بَتكت، : كالنشر
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 ألف شخص، كىي 200 يملكها نحو ، مليار دكالر800الشخصية لألثرياء العرب تتجاكز 
استثمارات خاصة خارج الدكؿ العربية، كموظفة على شكل إيداعات كتوظيفات مصرفية 
كاستشارات مالية، كتستخدـ في تمويل المشاريع االستثمارية كاإلعمارية الكبرل كتنمية 

. كفي حاالت ليست قليلة تتعرض ىذه االستثمارات لخسائر فادحة. أسواؽ الماؿ األجنبية
كقد قدرت حصة المستثمرين العرب من خسائر انهيار أسهم شركات التكنولوجيا كاألنترنت 

 علىاألمر الذم يفقد ا١تستثمرين العرب القدرة . (1)" مليار دكالر250 ك150بما يراكح بين 
ـ ضمن بقائوٖتقيق االستمرارية ُب استثماراهتم، كفقداهنم لزماـ ا١تبادرة ُب ا١تنافسة مع الغرب، ك

.  اإلطار الذم ٯتنع عنهم ٖتقيق التفوؽ االقتصادم
كيالحظ ُب البنية الفكرية االقتصادية العربية مدل االنغماس با١تذىب االقتصادم الرأٝتارل 

 العمل بالنظاـ الرأٝتارل ٔتا ٛتلو من رغبتهاا١تعودل، كيدؿ على ذلك التيارات االقتصادية العربية، ك
كقد تأثرت األيديولوجية االقتصادية . إ٧تازات نقلت اجملتمع األكركيب إذل طور التقٌدـ االقتصادم

 اكىذا التأثر بد. العربية باأليديولوجية األكركبية اليت مارست دكران ُب صياغة النظرية االقتصادية العربية
، كإف (٤تمد علي باشا)ملموسان ُب أفكار ا١تفكرين العرب الذم ٛتلوا مشركع التحديث ُب عهد 

 كلعٌلنا .ف توالت ظركؼ ٪توىا ُب الدكؿ العربيةأبصورتو اٞتنينية، إالٌ أهٌنا ٪تت كبشكل تدر٬تي بعد 
 ٔتناداتو بالليربالية االقتصادية كضركرة االرهتاف ٢تا، (أٛتد لطفي السيد)٧تد ُب األفكار اليت ٛتلها 

كتوالت التيارات الفكرية العربية ا١تناصرة للرأٝتالية . بداية لتأسيس ا١تدرسة االقتصادية العربية اٟتديثة
ُب ظهور دعواهتا بُت األكساط السياسية اليت استجاب الكثَت منها ٞتعلها عماد السياسة 

 تتسع دائرة ،االقتصادية للدكلة، كأضحى ىنالك تيار اقتصادم عريب ٖتت مسمى الرأٝتالية العربية
انتشاره بشكل مطرد بفعل العالقات اليت تربط بُت االقتصادات العربية باالقتصاد األكركيب، الذم 

. سنتطرؽ إذل بعض أعالمو ُب الفصل الثاشل
                                                 

 .www.alarabnews.com/alshaab/ /14-06-2002، عبد القادر النيباؿ، العو١تة كالتنمية العربية- (1)
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أمَّا ُب السلوؾ االقتصادم العريب فكانت النتائج متعددة كمتباينة من حيث التطور 
 الكثَت من رؤكس األمواؿ األجنبية لالستثمار ُب الدكؿ ا١تالكة ١تنابع كظِّفتاالقتصادم العريب، فقد 

كتتمثل مزايا " اكتسبت بعضان من ا١تزاياك كىي العصب الرئيسي للصناعة األكركبية، ،الطاقة
التدفقات بأنَّها تؤدم إلى كفاءة في توزيع االستثمار كاالٌدخار، كاالنخفاض في المخاطر 

بسبب التنويع في الحافظة االستثمارية، كنشر األساليب الجديدة المتعلقة بإدارة الحكم، 
قيقة ُب احلكما حصل . (1)"كالحد من ميل الحكومات إلى اتباع سياسات اقتصادية غير مالئمة

ىو انتقاؿ نوعي لتلك اجملتمعات العربية الرعوية إذل حالة اجتماعية متمدنة من حيث العمراف 
كقد ساعد اقتصاد الدكؿ األكركبية على ".  كُب التقسيم الطبقي االجتماعي،كأساليب ا١تعاش

تحويل الفائض االقتصادم كتنامي تكوين الرأسماؿ، إقامة التكوينات االجتماعية العربية 
فما نلمسو من ٘تدف . (2)"آنذاؾ ككاالت كنظمان تجارية لتسهيل التعامل في التجارة الخارجية

كتسارع ُب العملية االقتصادية كنشاط أسواقها، كالتدفقات ا١تالية كحجم تداك٢تا ُب بورصاهتا، إ٪ٌتا 
ة اٞتنسية ا١تستثمرة ىنالك، كاليت ٖتاكؿ أف ٗتلق بيئة تضمن دىو من صنيعة الشركات ا١تتعد
.  استمرارية مشاريعها االقتصادية

قـو هبا بعض مكتلك السياسات االقتصادية الغربية تفٌسر لنا إجهاضها ألية خطوة كطنية 
طلعت ) مثل ما حدث مع رجل األعماؿ ا١تصرم ،رجاؿ األعماؿ العرب لتطوير اقتصادىم احمللي

 الذم حاكؿ النهوض باالقتصاد ا١تصرم من خالؿ تأسيسو لعدة بنوؾ مصرية، كإنشائو (حرب

                                                 
الواقع : علي توفيق الصادؽ كعلي أٛتد بلبل، جذب االستثمارات األجنبية ا١تباشرة إذل االقتصادات العربية- (1)

، 1، شباط، ط(40)بَتكت، سلسلة كتب ا١تستقبل العريب : كالعوامل احملفزة، مركز دراسات الوحدة العربية
 .189ـ، ص2005

بَتكت، : ، ٣تلة ا١تستقبل العريبرؤية عربية: اإلشكالية االقتصادية الشرؽ األكسطيةسادل توفيق النجفي، - (2)
.  17ـ، ص1996، ٘توز، (209)العدد
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صالح زراعي ٭تقق إ مثل صناعة الورؽ كحلج القطن، ككذلك دعمو إلجراء ،شركات كمصانع كربل
فكانت سياساتو االقتصادية تصٌنف ٖتت الرأٝتالية الوطنية، لكن . منو الفائدة االقتصادية العظمى

 ،ىو األبرزك ،يبقى السبب الداخليكىذه التجربة ا١تصرية أيجهضت بفعل عوامل داخلية كخارجية، 
كغير – الطبيعة السلوكية للفئات الرأسمالية الناشئة، من حيث كونها مقٌلدة "حيث يعود إذل 

كتاليان غير قادرة على حمل راية التجديد كاإلبداع، كتاليان افتقاد توازنها ...باألساس- مبدعة
.  (1)""المركز"كأصالتها كاستقالليتها إزاء رأسمالية بلداف 

إفَّ ٖتليل انعكاسات التحٌوؿ األكركيب على االقتصادات العربية يقود جملموعة من اٟتقائق تأٌب 
فَّ الفكر االقتصادم العريب تأثر بنظريات أ تصنيفها لصاحل االقتصاد األكركيب، فصحيح معظمُب 

ركَّجت لو فكرة التغيَت اٞتذرم لواقعو االقتصادم، كا١تضي قدمان بإصالح اليت الرأٝتالية األكركبية، 
ىيكل مؤسساتو االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كالتطلع إذل رؤل اقتصادية أكثر توافقان مع 

 أٌف التغلغل األكركيب ُب االقتصادات العربية كاف السمة األبرز للمرحلة غَتكاقعو االقتصادم، 
ا١تعاصرة ١تا ٘تلكو من مقدرات كثركات باطنية ضخمة، ك٘توضعها على طرؽ ٕتارية ىامة، كانعكس 

ذلك على االقتصادات العربية، فهنالك العديد من الوقائع االقتصادية اليت تسٌجل فيها االقتصادات 
 عملية النهضة االقتصادية اليت يبتغيها ُب هتدد أسواقها بأزمات حادة تؤثر ،العربية حاالت سلبية

العرب لتحقيق مستول متقدـ من التنمية االقتصادية كاالجتماعية، حيث تشَت إحدل الدراسات 
انخفض حجم " إذٍ إذل كجود دالالت خطَتة ُب عملية الناتج احمللي للدكؿ العربية بصورهتا العامة، 

 مليار دكالر 712 إلى 2000 مليار دكالر عاـ 756الناتج المحلي اإلجمالي العربي من 
كما بلغ متوسط % 5 بنسبة 2002، كاستمر االنخفاض عاـ % 6 بنسبة 2001عاـ 

                                                 
دراسة ٖتليلية ألىم "٤تمود عبد الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب - (1)

، 1997، ـ2بَتكت، ط: ، مركز دراسات الوحدة العربية"1985-1945التطورات كاالٕتاىات خالؿ الفًتة 
.  158ص
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 من متوسط دخل الفرد في العالم عاـ % 52دخل الفرد في المنطقة العربية حوالي 
2000"(1) .

:   االقتصادات العربيةفيكأثرىا  مصادر الفكر االقتصادم العربي الحديث- ثالثان 

استقى الفكر االقتصادم العريب نظرياتو االقتصادية من مصادر عدة كمتباينة تبعان للمصاحل 
اليت تقًتب منها الفئة اٟتاكمة كا١تمسكة با١تفاتيح االقتصادية، باإلضافة إذل ىذا العامل كاف ىناؾ 

 بل كاف حضوره كبَتان ُب ظل تػأثَت العامل ،تأثَته عن العامل السابققوة قل تعامل آخر ال 
األيديولوجي، كٖتديدان على االٕتاىات اٟتزبية لأليديولوجيا السياسية السائدة ُب الدكؿ العربية ُب 

سهمت طبيعة الفلسفة االجتماعية الناظمة كقد أتشكيل حاضنة ٢تا بُت األكساط االقتصادية، 
كبتحليل . لسلوؾ األفراد كنشر القيم، كتنظيم ا١تؤسسات االجتماعية ُب بلورة تلك النظريات

الفلسفة االقتصادية كاالجتماعية العربية ستنكشف ا٠تيوط اليت حاكت ا١تنظومة االقتصادية العربية، 
 كجودىا من ثالثة تيارات تتمحور حوؿ الدين اإلسالمي، كأيضان حوؿ النظرية االشًتاكية، نبعحيث 

كالنظرية الرأٝتالية، يضاؼ إليها الفلسفة االجتماعية العربية ٔتا تتضمنو من ذىنية الفرد العريب 
 مثل العصبية القبلية كغَتىا الداخلة ُب تركيبة العقل االقتصادم ،، كدكر األ٪تاط االجتماعيةتوكىوم
. العريب

: الدين اإلسالمي- 1
جاءت الدعوة اإلسالمية بنظاـ اقتصادم يعكس األيديولوجية اليت تقـو عليها العقيدة 

 ،اإلسالمية ُب فًتة ٖتتاج فيو اجملتمعات العربية لوجود ناظم اقتصادم يعيد ىيكلة سلوكيات األفراد
 كٖتقيق العدالة االجتماعية فيما بُت األفراد بعد أف كانت ،العملعلى ا١تثابرة على كنشر قيم ٖتثُّ 

                                                 
، ٣تلة االدارة كاالقتصاد، اٞتامعة العو١تة االقتصادية كتأثَتاهتا على الدكؿ العربيةفراس عبداٞتليل الطحاف، - (1(

. 73ـ، ص2011، (86)بغداد، العدد: ا١تستنصرية
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كاليت كثرت فيها مظاىر االستغالؿ االقتصادم اليت . الفًتةالتجارة كالزراعة ىي السائدة ُب تلك 
 منذ أف أشهر دعوتو بأف (ص)، فما كاف من الرسوؿ ٤تمد حادةتيعٌرض اجملتمع ألزمات اجتماعية

ىدؼ من خال٢تا إذل ٖتقيق التوافق اليت  ،أعاد النظر ُب كثَت من مفاىيم العمل كأساليب اإلنتاج
بُت األ٪تاط االجتماعية كالقيم اليت ٛتلها اإلسالـ، فقاـ بتنظيم اٟتياة االقتصادية كفقان للكتاب 

 كغَتىا من ظواىر ، كأحكاـ الرباا١تطلقكالسنة بوصفهما مصدر التشريع اإلسالمي ا١تتسمة بالثبات 
 كىنالك . إف دل ينتهوا عنها كتوعَّد اهلل ا١تسلمُت بالعقاب الشديد،اقتصادية حرَـّ اإلسالـ تداك٢تا

 قبو٢تمك  ،العديد من اآليات القرآنية اليت ٖتمل تشريعات اقتصادية ٖتث ا١تسلمُت على االلتزاـ هبا
نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى ﴿ا قسم اهلل ٢تم من أرزاؽ مب نػىهيم مًَّعيشىتػىهيٍم ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ نىٍحني قىسىٍمنىا بػىيػٍ

ره مِّمَّا يىٍجمىعيوفى  يػٍ . (1)﴾بػىٍعضو دىرىجىاتو لًيىتًَّخذى بػىٍعضيهيم بػىٍعضان سيٍخرًيٌان كىرىٍحمىتي رىبِّكى خى

 كتنظيم أمور ا١تسلم كتلبية حاجاتو ،فاالقتصاد اإلسالمي ييعٌت بدراسة ا١تشكالت االقتصادية
فإف ". ا١تادية كالركحيةاألمور كفق قواعد حددىا ا١تشرِّع لو لتسيَت أعمالو، كٖتقيق توازف بُت 

 كأف خشيتو كابتغاء مرضاتو كالتزاـ ،األساس في االقتصاد اإلسالمي ىو اهلل سبحانو كتعالى
ٗترج الدراسات االقتصادية  كال. (2)"تعاليمو ىي التي تصوغ عالقات األفراد بعضهم ببعض

بناء صرح ا١تعرفة ؿ كتنطلق من خاللو ، لوان  بل ٖتدد مسار دراستها كفق،اإلسالمية عن إطارىا الديٍت
االقتصادية، ألٌف من يصوغ عالقات األفراد االقتصادية تعاليم اهلل، ككذلك تتحدد ميادينو ُب دراسة 

شكل السلعة كٖتديد ٙتنها، كأيضان ما ينتج عنها من خدمات تتمثل ُب سلوؾ األفراد ضمن إطار 
 كأخَتان ا١تلكية، كمن تلك ، ٍب العمل، اٟتاجةكحُت أٌف األساس ُب التوزيع قُب  ،األسواؽ التجارية

.  كتًتسخ قيمو ُب حياة األفراد، كتتحدد مال٤تو، شركط العمل ُب اإلسالـتأتىالقاعدة ت

                                                 
 .32سورة الزخرؼ، آية- (1)
. 66ـ، ص1994القاىرة، : ٤تمد شوقي الفنجرم، الوجيز ُب االقتصاد اإلسالمي، دار الشركؽ- (2)
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تتحدد ُب شكل ا١تلكية _ ْتسب دارسيها_إفَّ ا١تسٌلمات اليت ٛتلتها العقيدة اإلسالمية 
  كىو أمانة كضعها اهلل ،ٌف اإلنساف مستخٌلف فيها ُب األرض، فا١تاؿ ماؿ اهللأ ك،بأهنا تعود إذل اهلل

ُب يد الفرد دكف أف يفقد حٌقو ُب التمٌلك مع ضوابط حددىا اإلسالـ ٖتفظ التوازف بينو كبُت اٟتق 
ف كرلَّ األمر مكٌلفه بوضع السياسات اليت تضمن حقوؽ الناس، كإشهار نظاـ التكافل أالعاـ، ك

 كقد ميَّزىا بعض العلماء ا١تسلمُت عن الضريبة، .االجتماعي ا١تتمثل بالزكاة الواردة ُب أركاف اإلسالـ
كبين أكعية . كالوعاء ىو األصل الذم تؤخذ منو الفريضة المالية.. إٌف الوعاء يختلف"بقو٢تم 

 باإلضافة إلى أٌف مصدر التشريع اإلسالمي ىو الكتاب ،الضرائب كأكعية الزكاة فركؽ كاضحة
على حين أٌف مصدر التشريع المالي . إلخ.. كالسنة كما يضاؼ إليهما من إجماع كاستحساف

كما أٌف قوانُت االقتصاد اإلسالمي ىي يقينية . (1)" كإف شئت فهي إرادة الحاكم،"إرادة الفرد"
انطالقان من اعتمادىا على ما كرد من نصوص ُب القرآف الكرصل، كاليت تنتفي فيها صفة االحتمالية 

 الوفرة كليس الندرة أصالن من أصوؿ ا٠تلق ُب كعدَّ .  لذلك تبقى تلك القوانُت خالدة كشاملة،كاآلنية
فَّ ٖتديد قيمة السلع ا١تنتوجة كأجر العمل مرتبط ٔتقدار العمل ا١تبذكؿ، ككفق أك. االقتصاد اإلسالمي

.  حرصان على ٖتقيق العدالة ُب السعر كاألجر معان ، األمركما ٭تدده أكؿ

 إ٪تا كجدت ابتغاء لتأمُت ،إفَّ فكرة ا١تواءمة بُت اٞتانب الركحي كا١تادم ُب الدين اإلسالمي
التوازف "التوازف بُت حاجات الفرد كضبطها، فمهمة اإلسالـ ُب القيم اإلنسانية تتمثل ُب ٖتقيق 

يخفف من غلواء االقتصاد كاستعالئو في نظر المادية، كيضعو في : بين النوعين من القيم
كفي الوقت نفسو يرفع من القيم اإلنسانية التي أىدرتها المادية ككادت تلغيها . حجمو الواقعي

                                                 
، 1ـ، ج1974القاىرة، : عيسى عبده، االقتصاد اإلسالمي مدخل كمنهاج، شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة-  (1)

. 42ص
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 كانت اإلطار الذم ، كالثبات ُب األحكاـ اإلسالمية،فالتزىد كخالفة اهلل على األرض. (1)"تمامان 
 يقـو ، كتنتظم سلوكياهتم بطابع ديٍت أخالقي،٭تد اٟتياة االقتصادية، كالذم منو تبٌت أفعاؿ األفراد

.  كتكديس األمواؿ كهنب الثركاتبعضان، كليس على استغال٢تم لبعضهم ،على إعمار الكوف
مذىب من حيث األصوؿ، كنظاـ من حيث "فاالقتصاد اإلسالمي ىو مذىب كنظاـ معان، فهو 

كأنٌو ليس في اإلسالـ سول مذىب اقتصادم كاحد ىو تلك األصوؿ االقتصادية . التطبيق
كتبقى فكرة العدالة ُب التوزيع كا١تساكاة بُت األفراد، . (2)"التي جاءت بها نصوص القرآف كالسنة

كحفظ حقوقهم ُب ا١تلكية من الضركرات اليت تأثر هبا الفكر االقتصادم العريب ُب النظرية 
.  االقتصادية اليت يبتغي ٖتقيقها

:  النظرية الرأسمالية في الفكر االقتصادم العربي- 2
 كحرية ، حرية النشاط االقتصادم: ٫تا،تقـو فلسفة االقتصاد الرأٝتارل على مبدأين أساسيُت 

نظاـ اقتصادم يقـو على أساس حرية النشاط "فهي . التمٌلك، فعند توفر٫تا ٖتضر الرأٝتالية
االقتصادم كالتمٌلك الفردم لوسائل اإلنتاج المادية كحق التصٌرؼ بها كاعتبار العمل سلعة 

كعند . (3)"كفقان لقواعد العرض كالطلب في السوؽ كسائر السلع (أجرىا)يتحدد سعرىا 
 ٧تد أهنا ،ؽ عملها كانتشارىا اٞتغراُبائمالمستنا آللية حركة الرأٝتالية اليت نكشف من خال٢تا طر

، أم "الدكلي"كالتطور " الوطني"يصبح التناقض الديالكتيكي بين التطور "ٖتدث عندما 
المجتمعات كالدكؿ الوطنية من جهة كالتوسع  (أك أخماد)االتجاىات المتناقضة لتطور 

الدكلي الرامي إلى الحصوؿ على موارد من خارج اإلطار الوطني، كالتدكيل المتزايد، من 

                                                 
 .15ـ، ص1981، 2القاىرة، ط: ٤تمد البهى، اإلسالـ كاالقتصاد، مكتبة كىبة- (1)
.  ٤19تمد شوقي الفنجرم، الوجيز ُب االقتصاد اإلسالمي، ص - (2)
 .15-14، ص...حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاؽ الرأٝتالية كالشيوعية؟- (3)
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الصورة العامة للنظرية الرأٝتالية تتطلب توافر شركط كمقومات كمن ٍبٌ فإف . (1)"الجهة الثانية
فالغرب . حاضنة ١تبادئها، كتعزيز شعارىا القائم على ٖتقيق أعلى معدؿ للربح ُب اجملاؿ االقتصادم

 كحققت ، كاحتضنت فلسفتو االجتماعية ذلك الشعار، كامتثلت لنظريتها،قد امتلك تلك الشركط
 كأصبحت مثاالن ٭تتذل لكثَت من الدكؿ ا١تتخلفة لتطبيق ،درجات متقدمة من التطور االقتصادم

.  كمن بينها الدكؿ العربية،معادل االقتصاد الرأٝتارل
كترجع حالة التأثر العريب بالنظرية الرأٝتالية إذل العقد الرابع من القرف العشرين عندما ٘تت 

 كدعوتو إذل ،(أٛتد لطفي السيد) كتعزيز ٘تلك األفراد ُب فكر ،إثارة قضية حرية السوؽ االقتصادم
تعزيز االقتصاد اٟتر، حيث أثارت دعوتو موجة من التساؤالت حوؿ مدل فاعلية تلك النظرية ُب 

النهوض بواقع االقتصاد العريب، األمر الذم تقاطع مع النشاطات االقتصادية لرجل األعماؿ ا١تصرم 
 الذم استطاع أف ٮتوض تلك التجربة لفًتة كجيزة مؤسسان لنظاـ اقتصادم رأٝتارل (طلعت حرب)

لكن كلوج النظرية الرأٝتالية ُب . كطٍت يعكس حاجات ٣تتمعو كتطلعات أفراده كيليب طموحاهتم
فالصيركرة كانت نتاج المواجهة : يستند إلى العامل الخارجي"الفكر االقتصادم العريب ييعتقد أنٌو 

بين الدكؿ كالتوجيو المفركض بالقوة لنمط اإلنتاج نحو النمط البرجوازم من جانب عناصر 
 ٧تد أٌف لذلك. (2)"رأسمالية ذات جذكر خارجية أجنبية أكثر منها نتاج التطور الوطني الداخلي

لدكؿ العربية كانت ٖتمل ُب أجندهتا ترسيخ على ااٟتمالت اليت كانت تقـو هبا الدكؿ االستعمارية 
أيديولوجيتها االقتصادية، إما ببناء عالقات مع قول برجوازية ٤تلية، أك تفرض التشريعات اليت 

  .تضبط فيها حركة األسواؽ العربية، كلتصبح الحقان جزءان من سلوكيات األفراد العرب

                                                 
: توماس سنتش، نقد نظريات االقتصاد العا١تي، ترٚتة عبداإللو النعيمي، مركز األْتاث كالدراسات االشًتاكية- (1)

. 156، ص2ـ، ج1990دمشق،
: مصائر الرأٝتالية ُب الشرؽ، ترٚتة فاضل جكًت، مركز األْتاث كالدراسات االشًتاكية: سيمونيا. نوادرم أ- (2)

. 12ـ، ص1987دمشق، 
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أين االقتصادات العربية من النظرية الرأٝتالية؟ كيف تعاملت مع : لكن يبقى السؤاؿ ا١تطركح
 لنا من خالؿ قراءة التاريخ االقتصادم للوطن العريب أفَّ التجاذبات لقد تبٌُت  ؟كاقعها االقتصادم

 تبعان لظركؼ كشركط خاصة يأٌب ُب مقدمتها كقوع االقتصادات ة٨تو األخذ بتلك النظرية متباين
فبنية الرأٝتالية . العربية ُب دائرة مصاحل الدكؿ الرأٝتالية الغربية ا١تتقدمة، كتبعيتها ٢تا لدرجة االندماج

 أكثر من كوهنا ، اإلبداعيفكَتالعربية تتسم بالتبعية كالوالء للخارج، كافتقارىا ١تقومات ا٠تلق كالت
 خلق اإلبداع االقتصادم علىتتمتع باستقاللية ُب سياساهتا االقتصادية، كهبوية أصيلة ٘تنحها القدرة 

لذلك نرل نظمان اقتصادية عربية مقيدة اٟتركة . يضمن ٢تا ا١تنافسة مع االقتصادات ا١تتقدمةالذم 
ة االٕتاه صحيح أفَّ ىنالك الكثَت من .  كمرتبطة التفكَت ٔتا يؤكلو ٢تا النظاـ الرأٝتارل الغريب،كميسَتَّ

ا بقيت فارغة احملتول،ا١تفكِّرين االقتصادين الذين رٌكجوا للنظرية الرأٝتالية م قاموا بتعريبها أل ، إالَّ أهنَّ هنَّ
ال أكثر من ذلك، كبقيت السياسات االقتصادية لكثَت من الدكؿ العربية ا١تطبقة ٢تا بعيدة عن حيز 

الواقع االقتصادم، كٚتيع االتفاقيات االقتصادية ا١توقعة مع الغرب تكوف لصاٟتو، لكونو الطرؼ 
. األقول

 التقٌدـلك نظرية ٖتديثية تقود عملية تكدل يكن كاقع السياسة االقتصادية العربية الرأٝتالية صل
 ُب الغرب األكركيب، إهٌنا أقرب ما تكوف ارٕتالية النظريات اٟتديثةا فعلت ثلم ـ،ُب اجملتمعات العربية

في النشاط "ُب قرارهتا االقتصادية، كبالنظر أكثر ُب خصوصية تطورىا التارٮتي ٧تد استمرارىا 
التجارم، كاألنشطة التجارية في مجاؿ التداكؿ كالخدمات دكف اقتحاـ عمليات التصنيع على 

" الرأسماليات"أك " الرأسمالية"كذلك استمرار . نحو يذكر بمقاييس التطور الرأسمالي الغربي
تاج عالقات اإلنتاج الرأسمالية بشكلها إفالعربية في االعتماد المفرط على الدكلة إلعادة 

ه كالمبتور لذلك إٌتهت معظم الرأٝتاليات العربية إذل البحث عن شركاء فاعلُت ُب . (1)"المشوِّ

                                                 
. 140، ص...٤تمود عبد الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب- (1)
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 لتلك الشراكة، كإ٪تا عمدت لاللتحاؽ بعملية ان ف أف تضع حدكدكالسوؽ العا١تي كارهتاهنا ٢تا، كد
تدكيل اإلنتاج الرأٝتارل مع الشركات الكربل كا١تصارؼ العا١تية، كابتعدت كليان عن خط اإلبداع 

 مثل مشكلة البطالة، ، كزادت األزمات االقتصادية العربية،الوطٍت، فأفقدىا اٟتاضنة اجملتمعية ٢تا
بدالن من "كىي . كغرست قيم االستهالؾ كالتفاخر ٔتا ينسجم مع ركح سياستها االقتصادية الزائفة

أف تسعى لتنمية أرباحها بزيادة االنتاجية كخفض التكاليف، فإنها تركز على استغالؿ النفوذ 
. (1)"السياسي كالمحسوبية لهذا الغرض

 منها أنٌو ،كعند إجرائنا ١تسح جيواقتصادم عريب ٧تد ُب مؤشر التنمية العربية عدة حقائق
، إالٌ أٌف 2003من عدد سكاف العالم كفقا لبيانات عاـ  % 4.8يمٌثل سكاف الدكؿ العربية "

من الناتج المحلي اإلجمالي % 2.2الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدكؿ ال يتجاكز 
 العالمية ككارداتها الصادراتفقط من % 3.6العالمي، كما أٌف صادرات الدكؿ العربية تعادؿ 

 االقتصادات العربية ا١تعاصرة تفتقر ١تقومات معظمفَّ أ ك،(2)"من الواردات العالمية % 2.5تمثل 
 مثل ،االقتصاد الرأٝتارل ا٠تاٌلؽ، بالرغم من ٖتقيق بعض الدكؿ العربية ٧تاحات اقتصادية ٤تدكدة

 إالٌ أهٌنا تبقى ٖتت تأثَت كبَت من قبل الشركات األجنبية اليت تيزٌكدىا بالتقانة ،دكلة اإلمارات العربية
يكن ا١توقف مهما ك. التكنولوجية، كاليت ٖتدُّ من أنشطتها االقتصادية الفاعلة ُب األسواؽ

إفَّ الرأٝتالية العربية دل تعكس :  فإف اٟتقيقة تقود إذل القوؿ،األيديولوجي من النظرية الرأٝتالية
مبادئها ُب السلوكيات االقتصادية العربية، كدل تنجح ُب النهوض االقتصادم العريب، بل زادت من 

ُب  من كاقعها أسَت الغرب كشركاتو اٟتاكمة تحدة األزمات كالتخلُّف االقتصادم العريب، كجعل
.  حركة األسواؽ العا١تية ٔتا فيها العربية
                                                 

، 2القاىرة، ط: دراسة ُب مفهـو التنمية كمؤشراهتا، دار الشركؽ: إبراىيم العيسوم، التنمية ُب عادل متغَت- (1)
 .43ـ، ص2001

 .73، صالعو١تة االقتصادية كتأثَتاهتا على الدكؿ العربيةفراس عبداٞتليل الطحاف، - (2)
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:  النظرية االشتراكية في الفكر االقتصادم العربي- 3

من حيث ا١تلكية تكوف عامة، كما ٘تنع أية ؼ ىذه النظرية نقيض الرأٝتالية ُب اٞتوىر، 
 كتعطي للدكلة حق التدٌخل كالتخطيط ،مظاىر الستغالؿ األفراد، كىي تعمل لصاحل اٞتماعة

فبعد الثورة البلشفية إتو االٖتاد .  للعالقات االقتصادية للسوؽة ناظما بوصفو،االقتصادم
 لكي يثٌبت دعائم سيطرتو على االقتصاد ، إذل تصدير منظومتو األيديولوجية(السابق) السوفيييت

 الدكؿ النامية، كمنها الدكؿ العربية أيضان، اليت تأثرت هبا ُب كيعزز من نفوذه السياسي ،العا١تي
حيث ىدفت من . دت إذل تشريع قوانُت اقتصادية، كتطبيق سياسة التأميم الزراعي كالصناعيـكع

ظهرت طبقة ؼ ،(1)"إضعاؼ مواقع البرجوازية القديمة في مجاؿ السياسة" إذلكراء تلك ا٠تطوة 
 ىم كبار الفالحُت الذين أصبحوا إذل جانب طبقة العماؿ ،جديدة مستفيدة من سياسة التأميم

 ، ٪تط اإلنتاجُب اجملتمعات العربية، السٌيما أهٌنا ٣تتمعات زراعية، كاليت تؤثر معظمالقوة الرئيسية ُب 
. ُب بنية االقتصادات العربيةك

 إذل ذ أم مع بدء موجة االشًتاكية العربية النفو،كمنذ عقد الستينيات من القرف ا١تاضي
فآلية . اقتصاديات النظم العربية، فإف ا١تشهد االقتصادم العريب دل يتأثر هبا كفق ما ىو مرجو منها
التحديث االشًتاكية أدارت عجلة التطور االقتصادم العريب ببطء شديد، فضالن على أهٌنا 

. اصطدمت ٔتجموعة عوامل أعاقت صَتكرهتا ُب التغيَت االقتصادم اٞتذرم ُب اإلنتاجية العربية
كصحيح أٌف النظرية االشًتاكية القت صدل كاسعان ُب الفكر االقتصادم العريب، حيث كثرت 

 ١تا رأت فيو النظاـ األمثل ،األدبيات االقتصادية ا١تؤيدة لتطبيقو، كاحملفزة على العمل كفق منظومتو
٭تمل ُب طياتو بذكر التحديث االقتصادم الذم  ك،الذم تتحقق فيو عدالة التوزيع االجتماعي

                                                 
: ، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربيةالدكلة كاالقتصاد كالسياسة ُب الوطن العريبٝتَت أمُت، - (1)

. 10ـ، ص1992، تشرين األكؿ، (164)بَتكت، العدد
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. (1)"تعبير عن تحالف اجتماعي شعبي كاسع" طا١تا القيمة حسب ا١تنظور االشًتاكي ىي ،ا١تتطور
 نتج عنو تشٌوه ُب ، بناء اإلنساف العريب االشًتاكي للمؤسسات االقتصادية العربيةأٌف عدـإالٌ 

 ُبفلم نلمس تغَتان مؤثران حصل . عجلة التطوير االقتصادمُب  كتأخر ،السلوكيات االقتصادية العربية
 العملية  تورلُب ٦تارساتو االقتصادية، ٦تا أعطى للدكلة الرأٝتالية مهاـكالعقل االقتصادم العريب 

.    كٖتريك بواطن األفراد ٨تو العمل،االقتصادية دكف أف تدع ٣تاالن لالجتهاد االقتصادم

 كُب ،كبالنظر إذل الدكؿ العربية اليت انتهجت االقتصاد االشًتاكي ُب منظومتها االقتصادية
 مصر كسوريا، ٧تد أهٌنما حققتا بعض النجاحات احملدكدة رغم بذ٢تما جهودان ُب سبيل امقدمتو

ا٠تركج باقتصاد كطٍت قوم، إالٌ أٌف ظركفان داخلية كأخرل خارجية حالت دكف تعزيز خطوات النمو 
كقد كاف ىنالك ٘تايز بُت االشًتاكية العربية كاالشًتاكية ا١تاركسية، فاالشًتاكية . االقتصادم ا١تطرد

 كتجنبت مشكلة إلغاء الملكية الخاصة كمشكلة ،لم تأخذ بمقولة الصراع الطبقي كليان "العربية 
كا١تالحظ بأٌف تبٍتِّ بعض الدكؿ العربية . (2)"التحليل المادم بدالن من التحليل الغيبي المثالي

 ان  بوصفو مناىض،(السابق)  بالتحالفات السياسية مع االٖتاد السوفيييتان للنظرية االشًتاكية كاف مرتبط
للمشركع االستعمارم األمريكي ُب ا١تنطقة العربية، كالذم أدل اهنياره ُب أكائل التسعينيات إذل فك 

 بعد أف اهنارت مكتسباتو على صعيد الدعم السياسي كاٟتوافز ،االرتباط باالقتصاد االشًتاكي
 أك نظاـ ،االقتصادية ا١تمنوحة إذل الدكؿ العربية ا١تناصرة لالشًتاكية، كالتحٌوؿ إذل النظاـ الرأٝتارل

 كل حسب ما ٖتققو لو التحالفات اٞتديدة ُب ظل ا٠تارطة ،السوؽ االجتماعي للدكؿ العربية
. السياسية كاالقتصادية اٞتديدة

                                                 
 ٣تلة ا١تستقبل ،(1)ماىية االشًتاكية كطبيعة أزمتها الراىنة :إشكالية االشًتاكية كما بعد الرأٝتاليةٝتَت أمُت، - (1)

. 52ـ، ص1987، شباط، (96)بَتكت، العدد: العريب، مركز دراسات الوحدة العربية
بَتكت، : ْتث استطالعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربية: حليم بركات، اجملتمع العريب ا١تعاصر- (2)

 .291ـ، ص2008، 10ط
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فا١تشهد العاـ ُب الفكر االقتصادم العريب االشًتاكي كاف مثاليان إذل درجة انغماسو ُب 
الشعارات السياسية اليت تؤمن للسلطة اٟتاكمة استمرارية بقائها ُب السلطة، كأيضان بيعده عن 

 من التناقضات ُب الشعارات اليت ٛتلها كثَتكقد ظهر اؿ. مالمسة الواقع االقتصادم العريب اٟتقيقي
ف للنظرية االشًتاكية، كُب السياسات االقتصادية ا١تمارسة على أرض كف العرب ا١تناصركاالقتصادم

فالذم حصل ُب حقيقة األمر أنو دل يكن ىناؾ ما يعزز ا٠تطوات ُب بناء االقتصاد . الواقع العريب
 كمن سطوة ،الفشل ُب اٟتد من نفوذ ا١تلكية ا٠تاصة:  منها،االشًتاكي العريب، كالدالئل كثَتة

كدل .  ك٘تسكها بزماـ أية مبادرة اقتصادية،السلطة األبوية اليت كاف ٢تا التأثَت ا١تباشر ُب السوؽ العريب
 كتلغي كل ما من شأنو أف ،يكن ىنالك أيضان ثورة اجتماعية عربية تؤسس لالقتصاد االشًتاكي

 النظرية االشًتاكية كفق ما ٖتدده ا١تصاحل علىىا، كبقيت سياسة االنتقاء ىو ما يؤخذ ءى يزعزع بنا
تطبيق ُب االقتصادات لل قابلةكدل تعد ىذه النظرية . الضيقة للقائمُت كا١تتنفذين ُب األسواؽ العربية

 كاهنيار ،العربية ا١تعاصرة بعد سياسة االندماج ١تعظم االقتصادات العربية مع الدكؿ الرأٝتالية العظمى
.  اليت ٖتٌولت دكلو إذل نظاـ السوؽ اٟتر(السابق) األيديولوجية االشًتاكية من قبل االٖتاد السوفيييت

كيبقى ا١تشركع االشًتاكي غَت مستوؼو لشركط ٖتققو من حيث البناء النظرم، كاٟتامل السياسي 
. كاالجتماعي، كالقاعدة ا١تادية اإلنتاجية

:   االجتماعية العربيةالفلسفة- 4

 لنا األسس اليت تقـو تتضحعند ٖتليلنا لعالقة الفلسفة االجتماعية ببنية االقتصاد العريب 
العقل ُب كافة ُب التأثَت   كدكر الًتكيبة االجتماعية ٔتسمياهتا،بتشكيل النظم االقتصادية العربية

 رأينا من خالؿ دراستنا ٟتاؿ ، مكٌونات لتلك الفلسفةةكٯتكن لنا أف ٨تدد أربع. االقتصادم العريب
الواقع االقتصادم العريب مدل ارتباطها العميق بالنسق األيديولوجي لألنساؽ ا١تعرفية االقتصادية 

. ا٢توية العربية، كالذىنية العربية، كالعصبية القبلية، كالنظاـ األبوم: العربية ، كىي
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ينبثق شخص اإلنساف العريب من رحم ٣تتمعو الذم ٭تمل ٣تموعة من : الهوية العربية- أ
 العوامل اٞتغرافية ُب صياغة كلقد أسهمت ، كتصبح جزءان من كينونة كجوده،السمات يتعلق هبا

سيِّما أهنا أداة الكال ننكر الدكر الذم مارستو األيديولوجيا الدينية . سلوكو كطريقة تفكره بالطبيعة
تعبير عن "كلو أردنا استيضاح مفهـو ا٢توية بالشكل العاـ لوجدنا أهٌنا . تشٌكل ا٢توية العربية

الوجود، كالوالء للجماعة، كللوطن، كلألمة، كلعل االعتزاز بهذا االنتماء يشكل أساسان لهذه 
بأهٌنا ٖتتضن قواـ العصبية القبلية : القوؿ حوؿ بنية ىوية اإلنساف العريببكال نًتدد . (1)"الهوية

 اقتصادية أ٪تاط حيث نشاىد عدة ، صياغة النشاط االقتصادمتعمل علىكالوالء العشائرم، كىي 
ىذا ا١تشهد االقتصادم يعود إذل فلسفتو ا٢توياتية للفرد العريب اليت كداخل البلد العريب الواحد، 

 .تدخل ُب تركيبة سلوكو االقتصادم
 كىي قائمة على ٣تموعة من ا١توركثات االجتماعية كالقيم الدينية :الذىنية العربية- ب

كالعادات العربية، كتقع أيضان ٖتت تأثَت البداكة العربية، كىي أكذل أطوار اٟتياة عند العرب كأكثرىا 
ا ذىنية متصلبة تقـو على التقليد كاالتباع ال على ا٠تلق كاإلبداع، ، السلوؾ العريبتأثران ُب  كتتسم بأهنَّ
 يقف عاجزان عن التقدُّـ ُب  ا١ترءٕتعلاليت  للواقع ة النظرة التجزيئية دكف الكلية ُب قراءاك٘تتلكو

.  ُب غاية الصعوبةأمران ؽ معاشو ائستاتيكي ٬تعل قضية التغيَت ُب طرإحياتو، فيلـز سلوكو بنمط 
 األداء االقتصادم لألفراد، كُب ٖتديد أكلوياهتم االقتصادية ُب ظركؼ ٖتكمها ُباألمر الذم يؤثر 

 . أعرافهم االجتماعية، كنظرهتم إذل اٟتياة االقتصادية
 كىي السمة الرئيسية للمجتمعات العربية اليت تتغذل سلوكيات :العصبية القبلية- ت

 فرابطة الدـ ىي أساس الركابط .أفرادىا منها رغم تعاقب أطوار االنتقاؿ ألسلوب اٟتياة العربية
 يدخل ُب بنية العالقات االجتماعية ان  ٦تا ٬تعل العشَتة أك العائلة أساس،االجتماعية العربية

الفرد مع ... تماىي"لذلك ٧تد أف جوىر ا١تمارسة القبلية لألفراد يتمثل ُب . كاالقتصادية كالسياسية
                                                 

. 22ـ، ص2011، 1ف، دمشق، ط.أديب كلزم، ا٢توية القومية العربية كالتحديات الراىنة، د- (1)
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قبيلتو التي تبادلو الوالء بوصفها مسؤكلة، على صعيد جماعي، عن كل ما يقـو بو أفرادىا، 
كقد رأل ابن خلدكف . (1)"كىذا يؤدم إلى تعزيز مستمر كمتبادؿ للقربى كما فيها من التماىي
إنما تقـو "فالدكلة لديو . فيها أداة توحِّد األفراد داخل دكلتهم ١تا ٖتملو من الصاحل العاـ للجميع

كهبذه . (2)" أك على تغلُّب عصبية على العصبيات األخرل،على عصبية توحِّد بين األفراد
 تؤدم إذل فرض ،الصورة تكوف العصبية ىي ٤تصلة للمصاحل االقتصادية ١تا ٖتملو من دكافع سياسية

 كطرؽ تداكؿ البضائع كالسلع ُب ، كبناء شبكة العالقات التجارية،منظومة العمل االقتصادم
نؤكد بأنٌها الوحدة السياسية التي تضم كثيران من "ٯتكن لنا أف من ٍب ٌ ك. األسواؽ االقتصادية العربية

الوحدات االجتماعية المحلية المتنوعة البنايات مثل القرل كالمدف الصغيرة، كالقبائل 
فالعصبية ليست رابطة النعرة العرقية كالطموح السياسي فقط، بل ىي . كحلفائها كمواليها

لذلك نراىا بوضوح عند دراستنا للتشكيالت االقتصادية . (3)"اتحاد المصالح االقتصادية أيضان 
 ىاـ عامل فهي ، كٖتليلنا للوشائج اليت تربط بُت رجاؿ األعماؿ ٔتنشآهتم التجارية كالصناعية،العربية

 .ُب فرض النظاـ االقتصادم
 من أكثر ا١تصطلحات ا١تستخدمة ُب كصف اجملتمعات :(البطركي)النظاـ األبوم - ث

السابقة على التحديث، كىو ينطبق إذل حد كبَت على كاقع اٟتالة العربية ١تا ٖتملو من مسٌوغات 
 حددت بشكل رئيسي ، اليت أك ما يعرؼ اليـو بالعائلة التقليدية،يأٌب ُب مقدمتها العصبية القبلية
 تلك النظم اليت نرل فيها طبقة كبار التجار كزعماء القبائل ،معادل النظم االقتصادية العربية

 ىم من يستحوذكف على مفاصل االقتصاد ُب دك٢تم، حيث تسيطر على سياساهتم ،كالربجوازيُت

                                                 
 . 40 ص،ـ1987بَتكت، : ْتث ُب اجملتمع العريب ا١تعاصر، دار الطليعة: ىشاـ شرايب، البنية البطركية-  (1)
. 140ـ، ص1944القاىرة، : ابن خلدكف، دار الكتب ا١تصرية: ٤تمد علي نشأت، رائد االقتصاد-  (2)
عبد اجمليد مزياف، النظريات االقتصادية عند ابن خلدكف كأسسها من الفكر اإلسالمي كالواقع - (3)

. 187ـ، ص1981الكويت، : ، منشورات دار الوحدة للنشر كالتوزيع(دراسة فلسفية كاجتماعية)اجملتمعي
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كتقتصر عملياهتم . االقتصادية ا١تغاالة كانعداـ عدالة توزيع اإلنتاج، كتكافؤ الفرص بُت األفراد
سهمت أكقد . االقتصادية على التبادؿ التجارم كبعض ا١تنتوجات الزراعية كالصناعات ا٠تفيفة

مكاف الزعماء القبليين كالعائالت "التدخالت الغربية مع هناية القرف التاسع عشر ُب تعزيز 
التقليدية من التجار، ككفر لهم مكانة اجتماعية جديدة، مما أدل إلى بركز برجوازية كطنية في 

قاموا بعملية ٖتديث للبٌت البطركية العربية حفاظان على  فهم هبذا التدخل. (1)"القرف العشرين
. مصاٟتهم االسًتاتيجية ُب ا١تنطقة العربية اليت تتطلب مثل ىذا النمط من اجملتمع

:   على األداء االقتصادم العربيمفرزات تلك النظم- 5
ٯتكن لنا أف ٨تدد اإلطار العاـ ١تمارسات تلك النظم ا١تكٌونة للبٌت االجتماعية بناء على 

 ٔتا تعكسو من حقائق ٯتكن أف نستدؿ هبا ُب اٟتكم ،ٖتليل الوقائع االقتصادية العربية كاستقرائها
 ُبفانعكاس ا٢توية العربية كاف كاضحان .  كتنفذىا ُب السلوكيات االقتصادية العربية،على طبيعة دكرىا

كثَت من النظم االقتصادية العربية، كذلك من خالؿ طريقة إدارة االقتصاد الوطٍت، كفرض 
كلذا فإنٌو على الرغم من تغلغل ". التشريعات الناظمة لعمل األفراد داخل األسواؽ العربية كخارجها

لإلنتاج الرأسمالي في جميع مجاالت النشاط االقتصادم تقريبان، تظل " الحديثة"األشكاؿ 
بين األشكاؿ كالعالقات الرأسمالية الجديدة، كبين العالقات كالوالءات " تنازع"ىناؾ عالقات 

فيؤدم ذلك إذل ظهور عالقات اقتصادية . (2)"(االستزالمية/ العشائرية/ القبلية)التقليدية القديمة
 كقائع النمو االقتصادم العريب، كتؤدم إذل تتشت ُبترتكز على الوالءات اٟتزبية الضيقة تؤثر سلبان 

 كطٍت ،اٞتهود الرامية لتحقيق تقٌدـ نوعي ُب الشأف االقتصادم، كتؤسس لدعائم نظاـ اقتصادم
. ٘تكن النظم العربية ا٠تركج من عباءة التبعية للخارج

                                                 
 .62ْتث ُب اجملتمع العريب ا١تعاصر، ص: ىشاـ شرايب، البنية البطركية-  (1)
. 207، ص...٤تمود عبد الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب- (2)
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كيتوافق ذلك مع الذىنية العربية ا١تنخرطة بالقيم االجتماعية القبلية اليت ترل ُب السلطة كاٞتاه 
ٖتقيق ؿالعريب ىدفان اسًتاتيجيان ُب ٦تارسة الفرد ألعمالو، كترل ُب ا١تنصب الوظيفي كالسياسي فرصة 

هٌنا تنخرط ُب االقتصاد االستهالكي ، ألذلك ا٢تدؼ، فتنعدـ ا١تبادرة الفردية ُب بناء اقتصاد متطور
كيساعده ُب ذلك كجود . ١تا تفرضو عليو قيمو كعاداتو اليت ٖتيط بسلوكو كنظرتو إذل حاجاتو

 كينظر الباحثوف إليها بأهٌنا تسهم ُب سبات االقتصاد العريب، كتزيد .العصبية القبلية ُب بنيتو اجملتمعية
 عديدة ُب فشل اجملتمع العريب باالنتقاؿ من ان من تبعيتو للقول العظمى، كيركف بأٌف ىنالك أسباب

كمن أىٌمها العالقات القبلية التي قٌوضت العصبية كىدمت "مرحلة اإلقطاع إذل مرحلة الرأٝتالية، 
كياف دكلة الموحدين، قد عرقلت مسيرة التاريخ التقدمية في شماؿ إفريقيا، التي كاف ابن 

فبدالن من التطور باتجاه نظاـ . خلدكف ينطق باسمها، كدفعت تطورىا في االتجاه العكسي
اإلنتاج الرأسمالي الذم أحبطت جملة شركطو الضركرية، أخذت اإلقطاعيات تتوطد كتتدعم، 
كتحل محل الدكلة المركزية، كمما رٌسخ ىذا االتجاه االحتالؿ العثماني ثم االستعمار الغربي، 

. (1)"مما أكقف حركة التاريخ التقدمية في الوطن العربي حوالي خمسة قركف

 ُب اإلصالح االقتصادم اليت اصطدمت بالنظاـ البطركي (٤تمد علي باشا)كلعل ُب ٕتربة 
خَت دليل على فشلها ُب خط هنج التحديث ا١تتقٌدـ بفعل إغفالو بنية الفلسفة االجتماعية  (األبوم)

 ُب السلوكيات االقتصادية العربية، حيث سعى إذل بناء معادل ذ كما ٖتكمها من شركط تنف،العربية
 البٌت التحتية إعداد كىٌيأ مناخ اإلصالح كفق التجربة األكركبية ا١تتطورة، كعمل على ،دكلة حديثة

إالٌ أٌف محمد علي لم يقًض على عالقات اإلنتاج ". ا١تادية كالبشرية الالزمة لعملية بناء دكلتو
اإلقطاعية، كال على نمط اإلنتاج اإلقطاعي ألٌف مرحلة االنتقاؿ إلى الرأسمالية ال تتمكن في 

                                                 
الالذقية، : عارؼ دليلة، مكانة األفكار االقتصادية البن خلدكف ُب االقتصاد السياسي، دار اٟتوار- (1)

 .8ـ، ص1987
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تغيير أشكاؿ المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية، بل في التغيير المستمر لشكل الوجود 
نتاجها إٌف أشكاؿ كجود قوة العمل، كبالتالي أشكاؿ إعادة إاالجتماعي لقوة العمل، حيث 

اجتماعيان، لم تتخذ شكل سلعة، كما ىو الحاؿ في ظل الرأسمالية، حيث تصبح قوة العمل 
 حيث كانت مقتصرة على ،نشَت إذل الفئة اليت استهدفها مشركعو التحديثيك. (1)"نفسها سلعة

كاف التعليم ا١تتقدـ ٖتتكره طبقة ، كطبقة كبار موظفي الدكلة دكف أف تالمس باقي الشرائح اجملتمعية
 ٭تمل أفراده على مبادئ ،نتاج ٣تتمعإ األمر الذم حٌجم من تأثَت مشركعو ُب إعادة ،األغنياء

. التغيَت كالتطوير

إذل تدفعنا فالصورة القا٘تة اليت رٝتتها البٌت االجتماعية على مسار االقتصادات العربية، 
، كإمكانية ٕتاكز الصعوبات عرب الوقوؼ على حلوؿ هتا طبيعة فلسفتها كماىيعنالبحث دكمان 

جذرية تتمثل بتثوير اجملتمع على معوقات نظرية التحديث ا١تطلوبة لعملية التطوير االقتصادم 
كل ما ؿكاالجتماعي، كىذا يتطلب البدء ببناء اإلنساف العريب ا١تتكيف مع ذاتو ك٣تتمعو، كالرافض 

ترسيخ مبدأ العقالنية ُب عالقاتو من ٍب ٖترر من النظرة التجزيئية لواقعو، كادلٯتس إنسانيتو، 
كىنا ٭تضر مسألة . االجتماعية كالسياسية، كٖترره من سطوة العقل الغييب على سلوكياتو اٟتياتية

 عرب غرس قيم اجتماعية بناءة توجو السلوؾ إذل اإلبداع كالعمل ،هتدصل البناءات االجتماعية ا١تتخلفة
فحاؿ كاقعنا االقتصادم العريب يتطلب عملية تدمَت خالٌقة ْتضور . اٞتاد ُب التطور اٟتضارم

 ، كإعادة بناء فلسفة اجتماعية تعيد االعتبار للفرد الفاعل كللعقل ا١توضوعي،اإلنساف العقالشل
كٟتضور السببية العلمية ُب مؤسساتنا التعليمية، كاالنطالؽ من رحم الواقع اجملتمعي العريب، فما 

.  ٨تتاجو ىو بناء عقل اقتصادم قادر على قيادة منظومة العمل االقتصادم بكل حرفية كمهارة

                                                 
ـ، 1997دمشق، : توفيق ا١تديٍت، اجملتمع ا١تدشل كالدكلة كالسياسة ُب الوطن العريب، اٖتاد الكٌتاب العرب- (1)

. 345-344ص
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الفكر االقتصادم العربي كدكره في التحٌوالت االقتصادية كالسياسية - رابعان 
: العربية

 لعل أبرزىا  الغربية،يقـو الفكر االقتصادم العريب على ٣تموعة من ا١تذاىب االقتصادية
رافق قد  ا١تذىب االشًتاكي كا١تذىب الرأٝتارل اٟتر، ك:ا ىم، كتطبيقان ١تبادئها،ان فيوضوحكأكثرىا ك

ذلك التأثر حالة الوطن العريب بعد نيل العديد من دكلو االستقالؿ عن االستعمار األجنيب، إذ 
 شٌكلت انعطافان على ،حدثت ٣تموعة من التحٌوالت السياسية مٌهدت لتأسيس مرحلة اقتصادية

مسار االقتصادات العربية، حيث استطاعت من خاللو التأسيس لنظاـ اقتصادم ينبثق من ركح 
 كٖتليل ،لذلك يتجو البحث إذل دراسة برامج حركات التحرر العريب. ىذين ا١تذىبُت االقتصاديُت

ا١توقف السياسي كاالجتماعي اللذين مارسا تأثَتان ُب بنية االقتصادات العربية ُب ستينيات القرف 
كتكوف  بعد أف هتيَّأت ظركؼ انتشاره بُت أكساط ا١تفكرين، ،العشرين ُب ظل اقًتانو بالفكر القومي

 أكقدت ، اليت الدكؿ العربية بفعل سياسات االستعمارىاحالة القهر كاالستغالؿ كالظلم اليت تشهد
ركح التمرد لدل ا١تفكر كاإلنساف العريب، كاليت كجدت ُب الوحدة العربية منطلقان لبناء القوة 

 . تصبح قادرة على ٛتاية مصاٟتهاؿاالقتصادية العربية، ك
كذلك اجتمعت بعضي العوامل ا١تختلفة اليت شكَّلت عاملى جذبو لدل ا١تفكرين 

 ُب تبٍتِّ نظاـ اقتصادم دكف غَته من النظم  العربية،االقتصاديُت كأصحاب السلطة السياسية
 عملية التحٌوالت االقتصادية كالسياسية ُبفهل استطاع الفكر االقتصادم العريب أف يؤثر . األخرل

العربية؟ ككيف انعكست على السياسات االقتصادية العربية؟ كما العوامل اليت دفعت الدكؿ العربية 
 كا١تشرِّعُت االقتصاديُت إذل تبٍتِّ تلك ا١تذاىب االقتصادية؟
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التحٌوالت السياسية ك حركات التحرر في الوطن العربي في ستينيات القرف - 1
:  الماضي

بدأت حركات التحرر العريب منذ العقد ا٠تامس من القرف العشرين كاضعة نصب عينيها بناء 
 من فرد كمؤسسات كفق ،الدكلة الوطنية اٟتديثة، كتأمُت ما يلـز لبدء عملية البناء اٞتذرم للدكلة

 تلك اٟتركات على أف تكوف تتفقاك. ةكطٍتاؿ إذلأيديولوجية جديدة ذات هنج سياسي أقرب 
 ىي أساس عملية البناء ْتكم أهٌنا _كما فعل الغرب ا١تتقٌدـ_خطوة تشكيل األمة العربية القومية 

 السياسي الربنامج صلباألمر الذم جعلها ُب . لبنة رئيسية تقـو عليها باقي ا٠تطوات األخرل
 ىي التوٌجو الفعلي إذل تعزيز كجود القومية ،تكوف نقطة التحٌوؿ السياسيعلى أف لتلك اٟتركات، 

كبرز الفكر القومي العريب كمخٌلص للحالة العربية ا١تتخلِّفة . االعربية ُب فكر الدكلة كمؤسساتو
كاف فكران متحديان للواقع العربي الفاسد، أدرؾ إدراكان كاقعيان موضوعيان أفَّ مهمة "كا١تضطهدة، ك

الطليعة األكلى قيادة الجماىير العربية كالنضاؿ معها من أجل القضاء على المعوقات 
المختلفة التي تىحوؿ دكف كحدة الوجود العربي كتؤدم بالتالي إلى ضياعو كتخٌلفو كتبعيتو، بل 

.  (1)"تنذر بزكالو
كقد دأب ا١تفكركف العرب ُب مرحلة الستينات من القرف العشرين على إخراج مفاىيم 

 حرصان ، كإدخا٢تا إذل قاموس السياسة العربية ا١تعاصرة،كمصطلحات تعربِّ عن حالة القومية العربية
 كالصراع ، كا١تواطنة، كاألمة، مصطلحات القطريةفظهرتمنهم على ربطها بالواقع العريب ا١تعاش، 

 كغَتىا من ا١تفاىيم اليت ًب تداك٢تا بُت ، كالوحدة العربية، كٖترير ا١ترأة العربية،العريب الصهيوشل
مالمح العمل القومي العريب، كإعطاء البيعد اإلنساشل لشعارات القومية لتحديد  ،مناصرم ىذا االٕتاه

لذلك كانت القومية العربية " كتضمينها طموحات اٞتماىَت ُب اسًتداد حقوقهم ا١تشركعة، ،العربية
في جوىرىا قومية إنسانية، ألٌف مصلحتها المباشرة كفكر في إقامة دكلتها كمشركع سياسي، 

                                                 
 .64ـ، ص1994بَتكت،: عبداهلل عبد الدائم، القومية العربية كالنظاـ العا١تي اٞتديد، دار اآلداب- (1)
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 الفعل القومي أخذك. (1)"تلتقي موضوعيان كذاتيان مع طموحات القوميات المقهورة في العالم
 كاإلقطاعية ُب ، كالقول اليت تعيق حركة تطوير اجملتمع،العريب يتجو ٨تو ٤تاربة الًتىل االجتماعي

ظل تركيبة اجتماعية تدعم فيها الشرائح الكربل ُب اجملتمع العريب، أم الطبقة الوسطى اليت ستصبح 
.  ُب السياسات العربية كخاصة االقتصاديةان  رئيسيان الحقان مكٌوف

 كباقي التيارات ،كُب الفًتة األخَتة أصبحنا نالحظ تقاربان كبَتان بُت الفكر القومي العريب
 دفعتها الحقان إذل النظر ٣تددان ُب إعادة دراسة ،الفكرية بعد حالة من العداء ٘تلَّكتها ُب فًتة تارٮتية

 ذلك جليان ُب طركحات القوميُت العرب اليت ٛتلت أفكاران ليربالية بعد أف رأت االعالقات معها، كبد
 كالتقٌدـ الذم كصلت إليو، كما حصل تفاعل كبَت مع التيار اإلسالمي ،ما قدمتو للحضارة األكركبية

 بوصفهما من ا١تكٌونات األساسية ُب ،مدركة أ٫تية مد جسور التقارب كالتعاكف بُت العركبة كاإلسالـ
 تفرضها ظركؼ البالد العربية ككضعها ،تصبح القومية العربية ضركرة تنمويةؿ ،ىوية األمة العربية

فالقومية ليست مجرد قضية قناعة سياسية كلكنها ضركرة تنموية ألنٌها توٌفر األساس "اإلقليمي، 
كمن ىنا فإٌف الخيار المطركح ليس خياران بين التنمية القطرية .. الصلب لالعتماد على النفس

كالقومية كإنما خيار بين تكامل التبعية للنظاـ الرأسمالي العالمي، كتكامل التكافؤ مع األقطار 
 متحالفة مع النظاـ ،كبذلك امتلكت القومية العربية خطابان قوميان ثوريان . (2)"العربية األخرل

. االشًتاكي ُب إعادة التموضع الطبقي لشرائحها االجتماعية

يعني أٌف "لذلك فإف عملية تبٍتِّ ا١تنظور القومي من قبل ا١تفكرين االقتصاديُت العرب العريب 
الرؤل كاالستراتيجيات كالسياسات الوطنية، لكي تؤدم إلى النتائج المثلى مما ىو مستهدؼ، 

                                                 
. 117مقدمة ُب تأصيل سوسيولوجيا ا١تعرفة، ص: غارل شكرم، ديكتاتورية التخلف العريب- ( 1)
دمشق، : ، جريدة البعثكأكلويات التكامل اإلقليمي... الفكر التنموم العريب بُت ثانوية ا٠تالؼ، نزار نيوؼ- (2)

 .8ـ، ص1988 كانوف الثاشل، 10،(7557)العدد
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 كيصار إلى اعتمادىا كتطبيقها ،يحسن بها أف تكوف منسجمة مع نظائرىا القومية التي تصاغ
كتصبح القومية . (1)"بحيث تسمح بالتعاكف كالتكامل بين األقطار العربية بشكل متسع كمعمق

صالح ثورية للعالقات كالركابط االقتصادية فيما بُت إالعربية باقًتاهنا بالنظرية االشًتاكية قاعدة 
 كتثمر سلوكيات اقتصادية منتجة ، لكي تبٍت عليها جسور التواصل اٟتقيقي بينها،الدكؿ العربية

 فا٢توية العربية حاضرة ُب النظاـ االقتصادم العريب ا١تأموؿ .لواقع متقدـ كحاؿ الغرب ا١تتقدـ
ٖتقيقو، كالذم ينطوم على أبعاد تنموية اسًتاتيجية ٖتدد من خال٢تا خطوات العمل االقتصادم ُب 

 كاقعها ربطألف الدكؿ اليت تبنَّت ذلك النهج التزاؿ تعاشل ٥تاضان عسَتان ُب . ا١تنطقة العربية
الشعارات اليت تبنَّتها ُب أنساقها االقتصادية، األمر الذم ينعكس سلبان على أدائها الوظيفي داخل ب

.  أسواقها التجارية

 تبٍتِّ سياسات ، حيث ًبَّ  الفكر االقتصادم العريب اٟتديثأثره ُبلفكر القومي ؿ كقد كاف 
 ٘تتزج بالنظرية االشًتاكية لتالقيها مع أيديولوجيتها السياسية، كارتباط رجاؿ ،اقتصادية كطنية

كالتي أدت إلى ".  مصدر تلك النظرية(السابق) السياسة ١تعظم الدكؿ العربية باالٖتاد السوفيييت
تبنِّي حكومات تلك العهود استراتيجية للتنمية مرتكزة إلى إحالؿ اإلنتاج المحلي محل 

المستوردات، كإلى تشجيع ىذا اإلحالؿ محل المستوردات بتكثيف جدراف الحماية 
كترسَّخ الفكر القومي ُب أدبيات أنصار ىذا التوجو ُب كثَت من الدكؿ . (2)"الجمركية كاإلدارية

العربية، كاليت انتقلت الحقان لتصبح ُب صلب السياسات االقتصادية العربية، كما حصل ُب كل من 
 أسست ٟتالة ،مصر كسوريا كالعراؽ كاٞتزائر، حيث خطت ُب برا٣تها االقتصادية خطوات متقدمة

                                                 
يوسف صايغ، التنمية العصية من التبعية إذل االعتماد على النفس ُب الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة - (1)

.  160ص، 1992بَتكت، : العربية
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة رؤية عملية: التعاكف االقتصادم العريبطاىر ٛتدم كنعاف، - (2)

 .153ـ، ص2001، حزيراف، (268)بَتكت، العدد: العربية



 45 

فقد حاكلت إعادة توزيع . اقتصادية جديدة انعكست على الواقع االجتماعي كالسياسي لتلك البالد
الطبقات االجتماعية من خالؿ سٌلة من اإلصالحات اٞتذرية ٗتدـ مشركعها االقتصادم اٞتديد، 

 إذل ٖتقيق سياسة ٪تو تعتمد على الًتكيبة ملذلك إتهت عرب بوابة سياسة التأميم الزراعي كالصناع
اٞتديدة للمجتمع، كنشوء عالقات اقتصادية تتميز عن سابقتها بأهنا أكثر اتساعان بُت الشرائح 

فا٢تدؼ الرئيسي ٢تا ىو إعادة اٟتقوؽ ألصحاهبا، كمنع كل . االجتماعية كٖتت سلطة الدكلة ا١تركزية
.   بإنشاء نظاـ ٘تثَّل باالشًتاكية ُب ٖتقيق العدالة االجتماعية،أشكاؿ االستغالؿ كالقهر

إذل رسوخ حالة انتماء _ كاليت كقف خلفها ا١تفكركف العرب_كقد أفضت اٟتركات القومية 
 يتبع االقتصاد منصار ىنالك كللنظم االقتصادية ذات االنتشار األكسع بُت اقتصاديات العادل، 

 كخاصة ُب دكؿ احملور العريب، كاليت تتناقض نظمها مع النظاـ الرأٝتارل الغريب، كحليفتو ،االشًتاكي
 يتبع االقتصاد الرأٝتارل حيث تتالقى مصاٟتها مع فُب ا١تنطقة العربية الكياف الصهيوشل، كمنها ـ

 إزاء كبذلك  كاف االصطفاؼ العريب .الدكؿ الغربية اليت تقف خلف شركاهتا ا١تستثمرة للنفط العريب
 على ا١تصاحل أكثر منها على اٟتالة الفكرية اليت كانت تعصف بالبالد ان خيار التحديث العريب قائم

 الدكؿ ا٠تارجية كمقدرات عملتك. العربية، ٦تا أفقدىا ركح األصالة ُب حركتها االقتصادية النامية
 ككضع ، بناء شبكة العالقات االقتصادية مع ا٠تارجعلىالبالد العربية كالنخب السياسية اٟتاكمة 

كتبقى خطوة إدخاؿ القومية العربية ُب النظرية االقتصادية . البالد على خارطة االقتصاد العا١تي
أفَّ " أريد منها أف تكوف صماـ أماف للمجتمع العريب، ذلك إذالعربية مثار ْتث دائم كجهد دائب، 

الصيغة القومية ىي أفضل صيغة توٌفر الحفاظ على الخصوصيات المحلية كاإلقليمية كالوطنية 
داخل الكياف القومي الواحد، كأنَّها تمٌثل أفضل حل لمشكالت األقليات القومية كالعرقية 
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كاإلثنية كالدينية داخل ىذا الكياف، حيث يسود التنوع كيغدك التعدد عامل تالقح 
. (1)"خصيب

 عملية التحٌوالت ُبأف يؤثر _ إذل حد ما_ استطاع  الفكر االقتصادم العريب من ٍبٌ ك
 لكن ُب مواضع تتالقى مع الظركؼ اليت ٗتدـ النخبة السياسية ،االقتصادية كالسياسية العربية

 صناع القرار ُباٟتاكمة، كالدكؿ اإلقليمية ا١تتحالفة معها، أضف إذل ذلك اٟتالة اٞتماىَتية كتأثَتىا 
 أكثر منو بالعامل الداخلي، كذلك م بالعامل ا٠تارجان كيبقى ذلك التأثَت مرىوف. ُب الدكؿ العربية

لضعفو شديد ُب البنياف السياسي كاالقتصادم لدكؿ أىلكها االستعمار األجنيب بعد أف سلب 
مقدراهتا، كألزمها بشركط سياسية قيَّد من حركتها السياسية، األمر الذم انعكس على أداء 

 إالٌ أفٌ ما كاف من بعض الدكؿ العربية كمصر كسوريا كالعراؽ ؼ .السياسيات االقتصادية العربية
 خالؿ العقد الثاشل من القرف (السابق) اًلتحقت باٟتلف االشًتاكي ا١تتمثل باالٖتاد السوفيييت

 دكف أف هتمل العالقة مع ،العشرين، كأشادت سياساهتا االقتصادية كفق منظور ٖتالفها اٞتديد
ف ٢تذا التيار، كالذم كاف مسيطران على الساحة السياسية كاألفكار اليت ٛتلها ا١تفكركف العرب ا١تناصر

 أحاقا باألمة فذمؿ اؿ، الشعوب إذل التخٌلص من حالة الفقر كاٞتهلفيو إتهتالعربية ُب كقت 
. بسبب ٥تٌلفات االستعمار كأدكاتو ُب ا١تنطقة

العوامل التي دفعت الدكؿ العربية كالمشرِّعين االقتصاديين إلى تبنِّي المذاىب  - 2
:  االقتصادية الكبرل

ىنالك ٚتلة من العوامل حفَّزت الدكؿ العربية على االندفاع إذل تبٍتِّ ا١تذاىب االقتصادية اليت 
حققت نتائج متقدمة للدكؿ اليت تعمل كفق أيديولوجيتها، دكف أف نغفل اٟتديث عن أسباب أخرل 

                                                 
 .93عبداهلل عبد الدائم، القومية العربية كالنظاـ العا١تي اٞتديد، ص- (1)



 47 

 كٯتكن لنا أف نصنِّف ، ك٘تثٌلها ١تصاحل الدكؿ الكربل،طبيعة اٞتيوسياسية للمنطقة العربيةاؿفرضتها 
.   تعكس حقيقة الدافع كراء العمل ٔتضموهنا،تلك العوامل ٖتت مسميات كظيفية

 صياغة ا١تنظومة االقتصادية لكثَت من اقتصادات عملت على :األيديولوجيا السياسية -أ
ق عرضة ألطماع ت جعل، سٌيما كأفَّ الوطن العريب يتمتع ٔتوارد اقتصادية غنية كمتنوعة،الدكؿ العربية

لذلك عمد إذل . كارد العربيةادللسيطرة على ؿالغرب، الذم مارس ضغوطان كبَتة كبأشكاؿ متعددة 
وِّؿ لو اٟتصوؿ على امتيازات اقتصادية كبَتة،ربط بعضو من تلك الدكؿ باتفاقيات سياسية  تعزز ، ٗتي

 طبقة من السياسيُت كاالقتصاديُت تشكيل كقد إتو إذل . كتزيد حجم ثركتو،موقعو االقتصادم
 يساعده ُب تبٍتِّ ا١تذىب ،العرب من أجل خلق مناخ التناغم األيديولوجي كالفكرم معهم

فالتكوين السياسي العريب اٟتديث ساعد على إقامة شبكة . االقتصادم الذم تعتنقو تلك الدكؿ
 مشاريعها االسًتاتيجية متمثلة ُب التأثَت ا١تباشر ُب بنية السياسة ا مرَّر عربه،من العالقات مع الغرب

 .االقتصادية العربية
 ة غربية اقتصادملنظرياتككاف من أبرز نتائج النظرية السياسية العربية تبٍتِّ الدكؿ العربية 

أدل ذلك إذل انقساـ ثنائي ُب قد ، كتلك النظريات النظاـ السياسي العريب إذل تأييد إحدل دفعت
 جعلها داخل نسق اقتصادم ٤تدد من ا٠تارج تبعان ١تا تفرضو طبيعة ،حالة االقتصادات العربية

فرٝتت .  كما ٘تتلكو من مقومات اقتصادية، كما ٖتملو من خطط اقتصادية ترنو إذل ٖتقيقها،الدكلة
 كأدخلتو ُب سلوكيات رجل السياسة ،الدكؿ الغربية صورة النظاـ االقتصادم ُب ذىنية ا١تفكر العريب

بديناميكيات سياسية متعددة كفق أجندهتا االقتصادية كٔتراحل قصَتة األمد، دكف أف هتمل باقي 
 السياسية كاالقتصادية ُب ا١تنطقة العربية كفق منظورىا القائم أيديولوجيتهامراحل سياساهتا ُب تطبيع 

لكن أيان تكن . كسلوكيات العمل داخل النظم العربية على مصاٟتها االسًتاتيجية احملددة لعناكين
 كٖتت عناكين ،خرآسهمت ُب الًتكيج لنظاـ أك مذىب اقتصادم دكف أ فإٌف السياسة ،الوسيلة
. ٥تتلفة
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ا١تتطورة دافعان لكثَت من الدكؿ الغربية  شكَّلت التكنولوجيا :السلوكيات االقتصادية- ب
ضركرة تبٍتِّ ا١تذىب ب اقتصاديها فأكصى معظمالعربية من أجل بذؿ اٞتهود ُب سبيل امتالكها، 

 ُب إحداث ان كأكدكا أفَّ للتكنولوجيا دكر. م قامت عليها تلك الصناعات ا١تتطورةذاالقتصادم اؿ
فالثورة " كتنعكس إ٬تابان على الواقع االجتماعي، ،تراكم رأٝتارل يسهم ُب ارتقاء النشاط االقتصادم

التكنولوجية توٌسع في الواقع من الطابع االجتماعي للرأسمالية إنَّها تسمح بناتج اجتماعي 
أكبر، كتضيف قول اجتماعية جديدة تعمل من أجل زيادة الطابع االجتماعي لإلنتاج 

كبذلك ٯتكن عد التكنولوجيا أحد األسباب اليت دعت الدكؿ العربية إذل تأييد . (1)"الرأسمالي
صناعتها التكنولوجية ا١تتقدمة، بناء تلك الدكؿ ا١تتطورة ؿ اليت عهدت  الغربية،النظريات االقتصادية

ا سارعت من كتَتة ٪توىا االقتصادم كامتالكها لزماـ ا١تبادرات التجارية، أيضان ك  إتهت إذل كما أهنَّ
إالٌ أٌف اعتمادىا . خلق حالة اقتصادية ٘تاثل تلك الدكؿ ا١تتقدمة بغية هتيئة شركط التقدـ االقتصادم
لدكؿ ا١تستوردة ؿ ان ا١تفرط على نقل تلك التكنولوجيا جعل مسارىا االقتصادم كأ٪تاطها اإلنتاجية تبع

نقل التكنولوجيا ال يعني مجرد نقل آالت كمعدات، كإنَّما يعني في " ذلك أٌف ،منها التكنولوجيا
الواقع نقل نمط معين من استخداـ عناصر اإلنتاج، كنمط معين من التبادؿ، كنمط معين من 

.   (2)"االستهالؾ كنمط معين من التسويق

كىنالك سبب آخر دكافعو سياسية انغمست ُب سلوكيات رجل األعماؿ العريب، حيث 
 الدكؿ العربية ُب ٘تثٌلوتتعلق بالقضايا العربية ٔتا فيها القضية الفلسطينية، كالدكر الذم ٯتكن أف 

فأماـ ا١تعسكرين االشًتاكي . مناصرهتا، كذلك من خالؿ األحالؼ السياسية مع الدكؿ القوية
كالرأٝتارل الغريب اصطفت الدكؿ العربية ُب بناء نظامها االقتصادم، كانربل كل طرؼ من األطراؼ 

                                                 
الكويت، : عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلدابسلسلة فؤاد مرسي، الرأٝتالية ٕتدد نفسها، - (1)

.  22ـ، ص1990، آذار، (147)العدد 
 .166، صا١ترجع السابق- (2)
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 تأثر كقد. العربية يعلل األسباب اليت دعتو إذل تأييده للسياسات اليت تقـو عليها سياساهتم الداخلية
بو ا١تفكركف العرب ُب ظل انكماش ُب ا٢توية العربية رغم ٤تاكالهتم تأصيل نظاـ اقتصادم ٭تمل 

فالغرب ٯتتلك الشركط ا١توضوعية كا١تنطقية لقيادة العادل فكريان . طٌياتواالستقاللية كا٠تصوصية ُب 
.      كسياسيان كاقتصاديان، ألنو ٯتتلك مقومات القوة كعناصرىا ا١تادية كالرمزية

 إٌف البيعد الفلسفي للفكر االقتصادم العريب اٟتديث يقـو بكليتو كما نود اإلشارة إليو ىو
 كتأييد نظرياتو من قبل ا١تفكرين كرجاؿ ، لو التمذىب الفكرمسوٌغعلى الفلسفة الغربية، ٦تا م

بعد ليقـو بتحديد ىويتو ُب فلسفة اقتصادية دل تنضج ظركفو الذاتية كا١توضوعية ؼ ،السياسة العرب
فال تزاؿ العوامل ا٠تارجية تؤثر ُب ٖتديد . تشكل عماد مشركعو التحديثي ُب ا١تنطقة العربية ككل

 األسباب كالعوامل الداخلية اليت قٌيدت إذل جانب ،مصَت النظم العربية، كتتدخل ُب تركيبتها البنيوية
ك٢تذا دل تكن ىنالك . حركة الفكر العريب ُب إحداث ٖتٌوؿ ُب اجملتمع العريب كما حصل مع الغرب

 ، تشكِّل انعطافان تارٮتيان ُب االقتصادات العربية،فلسفة اقتصادية عربية تؤسس ١ترحلة اقتصادية عربية
 طالعتنا بو حاؿ النظم ،كبقي الناظم الفلسفي للفكر االقتصادم العريب اٟتديث غريب االٕتاه

االقتصادية العربية كانعكاسها على سلوكيات أفرادىا، بالرغم من سعي ا١تفكرين إذل خلق فلسفة 
أفَّ  ذلك فإننا نرل كمع.  االستئناس بتجارب األمم ا١تتقدمةكا دكف أف يلغ،تنتمي لركح اجملتمع العريب

 للمتغَتات العلمية على ، ككذلك للتيارات الفكرية ا١تؤثرة ُب الفكر االقتصادم العريبان دكرىناؾ 
نتاجية تواكب اقتصاد العصر، كاالنتقاؿ إذل مفهـو إمسار اجملتمعات العربية من حيث إحالؿ أ٪تاط 

لذلك ٖتضر قول التغيَت ُب الدكؿ . جديد للتسوؽ العريب يعكس التطور االقتصادم العا١تي
كثَت من ا٠تفايا ا١تتضمنة اؿالرأٝتالية الغربية بقوة ُب العالقة القائمة مع الدكؿ العربية، كٖتمل معها 

كسؤالنا ا١تطركح أين االقتصاد العريب من .  الصورة االقتصادية العربية العامةُب كتؤثر ،ُب تلك العالقة
 تتمتع ّتذكر ،سياسة ا٢تيمنة كالتوطُت االقتصادم؟ كىل استطاع ٗتطِّيها باسًتاتيجية اقتصادية كطنية

اجتماعية تعكس الواقع العريب؟   
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الفصل الثاني 

الفكر االقتصادم العربي بين الهيمنة كاالستقالؿ 

: تمهيد 

اقتصادم العريب االسًتاتيجي جذب أنظار قول الرأٝتالية الغربية ٨تو _إٌف ا١توقع اٞتيو
 كٖتظى بقبوؿ الدكلة ا١تستضيفة ١تشاريعها كشركاهتا ،ؽ تكسبها الشرعية الدكليةائالسيطرة عليو بطر

االستثمارية، كذلك بعد قيامها ٔتجموعة من ا٠تطوات ٘تٌكنها من الوصوؿ إذل تلك السيطرة 
استطاعت أف تيغَتِّ من البنية التنظيمية لألسواؽ العربية عرب سلسلة من فقد . االقتصادية ا١تطلقة

 كخربة كوادرىا ، كقوة رأٝتاؿ شركاهتا، مستفيدة من تفوقها التكنولوجي،اإلجراءات فرضتها عليها
كىي اآلف ْتاجة إذل إعادة توزيع القول . الفنية العالية الدقة، كنفوذىا السياسي ُب ا١تنطقة

االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية بعد انتقا٢تا إذل مرحلة اإلنتاج االحتكارم، الذم يستلـز آلية جديدة 
 تواكب صَتكرة سياسات شركاهتا ا١تستثمرة ُب الدكؿ النفطية العربية، كاليت تزداد ،ناظمة للعمل

٘تنحها فرصة توسيع نشاطاهتا اليت باطراد نتيجة التسهيالت ا١تقدمة من الدكؿ ا١تستضيفة 
. ؤمن ٢تا أرباحان إضافية تعٌظم فيها رأٝتا٢تا كأرصدهتا ا١تصرفيةت ٌباؿك ،االستثمارية

عدة تيارات  التمذىب الفكرم بُت حوؿُب حُت اليزاؿ الفكر االقتصادم العريب يدكر 
 ٬تعل قراءة الباحثُت للظواىر االقتصادية بعيدة عن حٌيز الواقع األمر الذم، فكرية غربية متأثر هبا

 يعكس ، ٕتعلو ٯتتلك خاصيات تينبئ ٔتذىب اقتصادم خاص بو،العريب ا١تتسم بسمات عديدة
فالتجارب العربية اٟتديثة تدلل على مدل اإلخفاقات . الصورة ا١توضوعية للمجتمع العريب بعموميتو

 ؤكاباٟتقيقة جا ، كىمتلك التياراتأك النجاحات احملدكدة اليت حققتها عرب أدٞتة االقتصاد كفق 
كقد ًب االشتغاؿ على شعارات زائفة . اجملتمع كتطلعات الفرد  كليس تلبية ٟتاجات،كردة فعل
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مبتعدين عن العمل بفلسفة تنطلق من رحم ٣تتمعهم الذم ينتموف إليو، كغياب النظرة الواقعية ُب 
.  اليت تتملك كضع اٞتماىَت ُب ا١تنطقة العربية،ةمٖتليل الوقائع االقتصادية العربية متأثرين باٟتالة الثور

كبالرغم من التغَتات العلمية اليت أحاطت بسياساهتا االقتصادية كاالجتماعية نتيجة تأثرىا بالتقدـ 
العلمي الغريب، إالٌ أهٌنا دل تستطع بلوغ مرحلة االنطالؽ االقتصادم بفعل معوقات كثَتة حالت دكف 

 ميوؿ أفرادىا س كتعك،أف ٘تنحها القدرة على تأسيس نظرية ٖتاكي من خال٢تا بنية ٣تتمعاهتا
سياسية اؿعاىدات ادلتفاقيات كاالفأدكات قول التغيَت الرأٝتارل من ككالئها التجاريُت، ك. ـكرغباتو

كامل، كلها حاضرة ُب زكايا العملية االقتصادية اؿقتصادم االندماج االقتصادية، كعالقات االك
.   إ٘تاـ السيطرة على ا١تناخ االقتصادم العريب العاـإذل كفق ما تستدعيو اٟتاجة ،العربية كافة

: التيارات الفكرية المؤثرة في الفكر االقتصادم العربي- أكالن 

 موضحُت الدعائم  االقتصاديةلتياراتؿكنا قد ذكرنا ُب الفصل األكؿ اإلطار الفلسفي 
 االشًتاكية كالرأٝتالية كالكينزية، إالٌ أننا ىنا أماـ استعراضهم  اليت تقـو عليها كل من النظريةالفكرية

 كإسقاطاهتم على الواقع االقتصادم ،من حيث التمذىب الفكرم بُت ا١تفكرين االقتصاديُت العرب
فنحن مازلنا نشهد ىذا النهج ُب العقل االقتصادم العريب، كانطالقو ُب خط ا١تسار . العريب ا١تعاصر

س ذلك على ا٢توية االقتصادية العربية، كصرنا نشهد اانعكككافة،  لعمليات االقتصاديةؿاإلنتاجي 
ٖتدد مال٤تها طبيعة االنتماء حيث ٕتاذبات بُت النظم االقتصادية العربية كالنظم ا٠تارجية، 

.  األيديولوجي كا١تصاحل االسًتاتيجية االقتصادية للدكؿ العظمى

: التيار االشتراكي الماركسي العربي- 1

 ا٠تمسينيات من القرف العشرين، كذلك ٖتت عباءة من ُب ظهر ىذا التيار ُب الوطن العريب 
 بدأ يؤسس ١ترحلة جديدة قائمة على قاعدة ، أفرزت تياران فكريان عربيان ،الظركؼ الداخلية كا٠تارجية
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. أشكالو كافة، كاعتماد سياسة التوزيع العادؿبإحالؿ ا١تساكاة بُت أفراد اجملتمع، ك٤تاربة االستغالؿ 
كبدأ ىذا التحٌوؿ يتخذ شكالن كاضحان كمنهجيان منذ مطلع عصر النهضة كيتعمق تدريجيان بفعل "

تكٌوف كعي جديد لوجود ارتباط كثيق بين القهر القومي كالقهر االجتماعي، كبين التحرر 
. (1)"الوطني كالتحرر من الفقر، كلطبيعة التحالف الراسخ بين االستعمار كالطبقات الحاكمة

 بوصفها حالن ٦تكنان ُب بناء ا١تنظومة ،فكاف ا١تناخ العريب العاـ مهٌيأن ١تسألة تبٍتِّ االشًتاكية
. انتهجتها كالسياسات اليت ، كتعكس رغبات الفرد العريب ُب الشعارات اليت طرحتها،االقتصادية

مئ ١تثل ذلك التيار، إضافة إذل حرصها الذلك كاف معيار التبٌٍت منطلقان من الواقع العريب ا١تعاش الظ
 لتعزز ٢تا عوامل صمودىا ُب كجو ،كطيدة مع ا١تعسكر االشًتاكيعالقات الشديد على إقامتها 

.  لكل متغَت يهدد مصاٟتو ُب ا١تنطقة العربيةا١تثبطالتيار الرأٝتارل 

كانطلق ثٌلة من ا١تفكرين العرب يقرؤكف كاقعهم االقتصادم ٔتنظور النظرية االشًتاكية، كأفردكا 
 كصل إذل ىمالكثَت من ا١تؤلفات اليت طرحت قضايا اقتصادية عربية كاٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا، كبعض

مراكز صنع القرار السياسي، كأضحوا مشاركُت ُب عملية قولبة النظاـ االقتصادم للدكؿ ا١تنتمُت 
ىذا األمر أصبح كاقعان ُب بعض الدكؿ العربية اليت ٖتكمها . إليها استنادان إذل النظرية االشًتاكية

 مثل دكلة مصر كسوريا كالعراؽ كاٞتزائر ،عالقات كاتفاقيات مع ما كاف يسمى با١تعسكر االشًتاكي
 كبُت ،كاليمن الشمارل، ككانت أحزاهبا السياسية اٟتاكمة حلقة كصل بُت أنصار الفكر االشًتاكي

 مسألة التبٌٍت ١تذىب على اٟتاضنة السياسية عملتلذلك . قادة السلطة ُب تلك الدكؿ العربية
 دعمتو ،ًب تناكؿ االشًتاكية عرب قضايا إنسانية كاجتماعية كمذىب اقتصادمك. اقتصادم دكف آخر

 ا١تفكركف  سطَّرىاككاف ذلك جليان ُب ا١تؤلفات اليت. القول اٟتاكمة ُب السلطة لدل الدكؿ العربية
: منهمكالعرب، حيث برزت فيها أيديولوجيتهم ا١تناصرة لالشًتاكية، 

                                                 
. 124ْتث استطالعي اجتماعي، ص:  حليم بركات، اجملتمع العريب ا١تعاصر- (1)



 53 

 ا١تدرسة ا١تاركسية العربية، كالذم  أىم أعالـ مفكر اقتصادم عريب، كمن:سمير أمين 
، حيث ٛتل على عاتقو مهمة إعادة ىيكلة النظم االقتصادية درسة التبعيةدل انتقل بعدىا إذل تأييده

، (الليربارل)ا١تاركسية، ككاف يهاجم بشدة النظاـ الرأٝتارل_ العربية من مدخل النظرية االشًتاكية
الليبرالية المشار إليها تيغلق االقتصاد "أفَّ كيصفو بأنٌو غَت قادر على إدارة االقتصاد العا١تي، ذلك 

في دائرة من الركود كيتبيَّن أنَّها غير قابلة لإلدارة على المستول العالمي ألنَّها تيضاعف أزمات 
على ضركرة فك االرتباط أكالن مع النظاـ الرأٝتارل  (ٝتَت أمُت)كشدد . (1)"ال يمكن التحكم بها

كُب ا١ترحلة األخَتة ماؿ فكره إذل تأييد . الغريب، لكي تقـو عملية البناء للجسم االقتصادم العريب
 قراءة ا١تادية التارٮتية كأ٪تاط اإلنتاج إذ قٌدـ رؤية جديدة ُب، (أمريكا الالتينية)ا١تدرسة البنائية 

كذلك قدـ رؤية معٌمقة ُب نظرية ، مبتعدان بذلك عن التقسيم ا١تاركسي لطبقات اجملتمع، ا٠تراجي
 .، اليت من خال٢تا يوٌصف النظاـ الرأٝتارل اٟتر، كا١تبادئ النقيضة اليت يقـو عليهاا١تركز كاألطراؼ

في ": كمٌيز بُت حالة ا١تراكز كبُت األطراؼ من حيث التوسع كالتبعية للرأٝتالية العا١تية، فقاؿ
المراكز تحكم القول االجتماعية الداخلية بصفة أساسية عملية تراكم رأس الماؿ، ثٌم تخضع 

العالقات الخارجية لتخدـ ىذا المنظور الداخلي، ىذا بينما في األطراؼ ليست عملية 
فحالة . (2)""تابع"التراكم إالَّ ناتجان مطمعان على التراكم المركز، فهي بهذا المعنى عملية تراكم 

كٕتاكزه طرح ا١تاركسية، كتأييده ١تدرسة البنائية  (ٝتَت أمُت)االنتقاؿ الفكرم للمفكر 
، ىي من السمات اليت تطبَّع معظم ا١تفكرين العرب فيها نتيجة الظركؼ (الالتينية_األمريكية)

.  احمليطة هبم، كالتجارب اليت مرت هبا األمم ا١تتقدمة، كانعكاسها على األمة العربية
                                                 

، ترٚتة فهمية شرؼ الدين، دار الفارايب، بَتكت، 21ك20ٝتَت أمُت، االقتصاد السياسي للتنمية ُب القرنُت- (1)
 . 33ـ، ص2002

بَتكت، : مركز دراسات الوحدة العربية ، ٣تلة ا١تستقبل العريب،التبعية كالتوسع العا١تي للرأٝتالية ٝتَت أمُت، -(2)
 .90ـ، ص1986 تشرين الثاشل، ،(93)العدد
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 أيد النظرية االقتصادية ا١تاركسية ُب االقتصادات العربية، كدرَّس االقتصاد :عارؼ دليلة 
ْتث ُب االقتصاد السياسي للتقدـ كالتخلف كالنظاـ )السياسي ا١تاركسي، كشدد ُب مؤلفو 

التقٌدـ ىو غاية التنمية، "على ربط التقدـ بالتنمية، معتربان أٌف  (1982 عاـ االقتصادم العا١تي
كركَّز . (1)"االقتصادم المتقٌدـ_ كالتنمية ىي عملية بناء أسس كمقومات النظاـ االجتماعي

كىاجم بشدة الرأٝتالية . على ضركرة تنمية اإلنساف كجعلو صانع ٣تتمعو كفاعالن ُب عملية تطويره
كرأل أيضان أٌف ظركؼ االنتقاؿ االقتصادم ُب اجملتمع . االحتكارية اليت تعمل على استغالؿ األفراد

العريب دل تنضج بعد بفعل عوامل عديدة تأٌب ُب مقدمتها العالقات القبلية اليت أجهضت أم عملية 
كُب ا١ترحلة األخَتة شدَّد على عوامل التخلَّف كحالة . تقٌدـ ُب اٟتياة العربية كخاصة االقتصادية

كتبقى أيديولوجيتو االشًتاكية قائمة ُب صلب توٌجو . الفساد اليت تعصف ُب البنياف اجملتمعي العريب
 . فكره االقتصادم، كاليت يىعٌدىا أساس عملية العدالة االجتماعية ُب التوزيع كاإلنتاج

 دافع بقوة عن االشًتاكية ا١تاركسية، : (ـ1996_1920)عصمت سيف الدكلة
كقد تناكؿ ُب مؤلفاتو، . كالدكر الذم ٯتكن ٢تا أف تقـو بو ُب تطوير الواقع العريب ٔتا فيو االقتصادم

، (ـ1967آخر الطريق إذل االشًتاكية العربية عاـ )، ك(1965أيسس االشًتاكية العربية عاـ )كمنها 
بإسهاب معٌمق ا١تزايا اليت ٖتملها ا١تاركسية االشًتاكية لتطوير أداء العمل االقتصادم، فدعا إذل 

ذلك أٌف االشًتاكية تعطي . ضركرة أف نلم بالفكر االشًتاكي ا١تاركسي، كمن ٍبٌ تبٌٍت سلوكياتو
الشعور الكامل با١تسؤكلية اٞتماعية كمناصرة حقوؽ األفراد، كتعطي اٟتافز على العمل كتطوير 

االشتراكية ليست إلغاء للملكية الفردية إطالقان، كإلغاء للملكية الفردية "كمن ٍبٌ فإفَّ . أدكاتو
، كلكن االشتراكية تحرير الناس في المجتمع من "لحساب الطبقة العاملة"ألدكات اإلنتاج، 

االستغالؿ، عماالن كانوا أك فالحين أك غيرىم، لتخلص جهودىم لبناء مجتمع الرخاء 

                                                 
. 72_71عارؼ دليلة، ْتث ُب االقتصاد السياسي للتخلف كالتقدـ كالنظاـ االقتصادم العا١تي، ص- (1)
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كيرل بأٌف ٖتقيق االشًتاكية العربية تتطلبو مقومات، منها ٖتقيق اٟترية كمن ٍبَّ الوحدة . (1)"كالحرية
لتعطي الدفع ٨تو بناء الدكلة القوية، كليصبح بعدىا شعاران ييلـز االشًتاكيُت العرب بتحقيقو كفق ركح 

ثورية، تبدأ برفع كل أشكاؿ الظلم كالقهر عرب الدٯتقراطية كاٟترية، ضمن سياؽ النضاؿ إذل التوٌحد 
. العريب، لنصل عندىا إذل األطركحة األخَتة، كىي االشًتاكية العربية

كبالنظر إذل اٞتهود اليت بذ٢تا ا١تفكركف العرب ُب ترسيخ دعائم التيار االقتصادم االشًتاكي 
كىنا ال نقلل . ُب بنية العقل العريب، ٧تد أهنم قد شغلتهم قضايا ٖتررية سياسية أكثر منها اقتصادية

 تبٌٍت االشًتاكية قامت علىمن أ٫تية اٞتهود ا١تبذكلة من قبل مفكرم ىذا التيار، إالٌ أٌف جهودىم 
فال ٯتكن الربط بُت قياـ ثورة .  كيتمٌرد على الواقع ا١تعاش،كنظاـ ثورم ينهض بالفرد كاجملتمع معان 

سياسية كقياـ ثورة اجتماعية، أم ليس بالضركرة أف يقود التثوير على الواقع السياسي إذل إزالة مظادل 
، (ـ1870-1830)٘تامان كما حصل ُب الثورات الفرنسية اٟتاصلة بُت األعواـ. اٟتياة االجتماعية

كانت ثورات سياسية أقامت بالتتالي ملكية يوليو كالجمهورية الثانية كالجمهورية الثالثة "حيث 
: بعد اإلمبراطورية الثانية، ككلها أشكاؿ سياسية مختلفة لحكم طبقة اجتماعية كحيدة كاحدة

كىذا ا١تثاؿ ينطبق حكمان على الواقع العريب ا١تعاصر إذ ًب إحداث إسقاطات  .(2)"البرجوازية
 لذلك ٧تد .لتحديث بنية النظم االقتصادية العربيةؤسس تاشًتاكية على اٟتياة السياسية دكف أف 

،  نفسوىوة ما بُت ا١تفكر كرجاؿ السلطة ُب النظم العربية اٟتديثة رغم مصدر االنتماء األيديولوجي
 اٟتاكمة، السلطة ُب تطبيق منهج االقتصاد االشًتاكي كفق ما ٮتدـ نتقائية سياساهتم كانت الكنٌ 

 كيغدك الوعي ،، كما بينهما تضعف شبكة اإلصالح اٞتذرمىاأك الظركؼ ا٠تارجية اليت تعرقل
  . ما تنقطع ٔتجرد اصطدامها ٔتشكلة اقتصادية،االقتصادم زائفان بفعل تعٌلقو بوشائج ك٫تية

                                                 
.  255ـ، ص1965،  ف.د: عصمت سيف الدكلة، أسس االشًتاكية العربية، القاىرة- (1)
. 31 صـ،1974القاىرة، : أرنست ماندؿ، مدخل إذل االشًتاكية العلمية، مركز اليسارم الثورم- (2)
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: الرأسمالي العربي_ التيار الليبرالي - 2

 إذ أظهركا ، الحت مال٤تو األكذل عند مفكرم عصر النهضة أكاخر القرف التاسع عشر
 االقتصادية ا١تتقدمة اليت كصلت إليها الدكؿ األكركبية الغربية، إالٌ أهٌنم دل باٟتالةإعجاهبم الشديد 

كبالرغم من كل  . باالقتصاد اإلسالميشل٭تملوا ذلك اإلعجاب ُب مذىبهم االقتصادم الذم ع
ذلك تواذل ظهور العديد من ا١تفكرين العرب الذين أيدكا طرح النظاـ الرأٝتارل، كظهور دعوات ٖتض 
على ضركرة تبنيِّو ُب اإلصالحات االقتصادية للنظم العربية، كذلك ضمن أجواء من الظركؼ الدكلية 

فكاف من اليسر ٢تم تسويق أفكارىم . اليت دٌعمت أفكارىم ُب التوجو الليربارل لالقتصادات العربية
 ذلك التأثر كاضحان ُب الدكؿ العربية ا١تنتجة ابد.  كتبنِّيهم لو كنظاـ اقتصادم،لقادهتم السياسيُت

كأيان تكن الغايات . القول الغربية الرأٝتالية بللنفط الذم يدلل على مدل ارتباط نظمها االقتصادية
فقد ٧تحوا ُب فرض النظاـ االقتصادم الرأٝتارل اٟتر على الواقع السياسي العريب لدل الكثَت من 

كىنالك العديد من ا١تفكرين الليرباليُت العرب الذين درسوا النظرية االقتصادية  .الدكؿ العربية
: الرأٝتالية، كأيدكا مبادئها، ككاف منهم

  ييعٌد من رٌكاد الليربالية ا١تصرية، حيث نادل :(ـ1963_1872)أحمد لطفي السيد 
باٟترية الفردية كمزاكلة األفراد أنشطتهم االقتصادية بعيدان عن تدخالت الدكلة كاٟتد من رقابتها، 

 ككانت فلسفتو الليربالية قائمة على. كذلك ضمن اتفاؽ يقـو على التعاقد اٟتر بُت الدكلة كالفرد
 بين المبادئ اإلسالمية، كالفلسفة اإلغريقية، كأفكار التنوير الفرنسية، كالليبرالية المزج"

كدل تستطع تلك التوليفة الفكرية أف تنهض بواقع أمتو، فهو دل ٮترج من عباءة . (1)"البريطانية
الوصاية كالتقليد الغريب، لذلك ارتطم مشركعو الليربارل بقول اجتماعية مناىضة لو حدَّت من تأثَت 

                                                 
 للبحث العريب ترٚتة عبداٟتميد سليم، ا١تركز ،(1936-1922) السيد، ٕتربة مصر الليربالية معفاؼ لطف -(1 )

 .333ص, ـ1981, القاىرة: كالنشر
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مشركعو التحديثي ُب االقتصاد ا١تصرم، غَت أٌف ٤تاكلتو كأنشطتو السياسية كاالقتصادية أسست 
 .ٟتالة فكرية جديدة، مٌهدت الطريق أماـ التيار الليربارل العريب ا١تعاصر

 كىو من أبرز االقتصاديُت العرب أيد التوٌجو :(ـ2000_1921)برىاف الدجاني 
ُب  ٤تاضرات ُب التنمية االقتصادية)كألَّف الكثَت من الكتب، أبرزىا . الليربارل ُب اٟتياة االقتصادية

 بعض أكجو العالقات ٖتليل)، ك(ـ1958االقتصاد العريب عاـ )، ك(ـ1957األردف عاـ 
كصحيح أنو أيَّد التوٌجو ٨تو الليربالية االقتصادية . (ـ1962االقتصادية بُت البالد العربية 

لالقتصادات العربية، إالٌ أنٌو طالب بأف يكوف ىنالك تصور اقتصادم عريب ٯتايز عن التصور الغريب 
ُب عملية التنمية كالتكامل كالتطور االقتصادم، كذلك بوجود تنسيق مستمر ُب عملية االستثمار 
العريب كفق أطر ٖتدد عملية اإلنتاج ا١تتكامل، كالذم من خاللو ترسم مسار العمليات التجارية 

إلى توحيد السوؽ القومية العربية في إطار من "كتبقى مدرسة الدجاشل الفكرية تدعو . العربية
ك٢تذا أراد الدجاشل أف يربط بُت االٕتاىُت القومي . (1)"حرية التجارة كالليبرالية االقتصادية

كالليربارل ُب سبيل أف يعطي النظاـ االقتصاد العريب قدرة على النمو كالتنافس ُب األسواؽ العربية 
كا٠تارجية، كأكد ضركرة العمل ضمن اإلطار الوحدكم العريب ضمن مناخ يعزز حرية العمل التجارم 

 .ُب أرجاء الوطن العريب

 صاحب مشركع ليربارل عريب أراد بفلسفتو االقتصادية  :(ـ2004_)سعيد النجار
الليربالية أف يؤسس ١تشركع التحديث االقتصادم العريب، كقد آمن بالليربالية االقتصادية كجعلها 

سبيالن للنهوض بواقع االقتصادات العربية، كدافع عن حرية السوؽ، كدعم ٦تارسات أفراده ضمن أقل 
دكر للدكلة ُب اٟتياة االقتصادية، كبقي موقفو من االشًتاكية كاضحان حُت ربطها بالديكتاتورية، 

                                                 
الفضيل، الفكر االقتصادم العريب كقضايا التحرر كالتنمية كالوحدة، مركز دراسات الوحدة  ٤تمود عبد- (1)

.  117ـ، ص1982بَتكت، : العربية
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. كرأل فيها من ا١تثالب ما ٬تعلها غَت جديرة بأف تيعطى الثقة ٢تا ُب ٕتديد النظاـ االقتصادم العريب
الحقيقة االجتماعية الوحيدة التي ينطلق "ككاف ينظر للفرد ُب ظل النظاـ االقتصادم اٟتر بأنٌو 

كبذلك يكوف . (1)"منها كل تقدـ حضارم، كأفَّ الحرية الفردية ىي منبع اإلبداع كأـ الفضائل
النجار داعمان للفكر الليربارل االقتصادم ُب الوطن العريب، كعاش طيلة حياتو يدلل على أ٫تيتو 
كتأثَته ُب الواقع العريب، لكٌن تأثَته الفكرم بقي ضمن إطار عملو ُب ا١تنظمات الدكلية، مثل 

 .صندكؽ النقد الدكرل، كدل ينفذ إذل كاقع سياسات االقتصادات العربية

التمذىب الفكرم العريب ضمن اإلطار الرأٝتارل اٟتر كانت ردة فعل كٕتدر اإلشارة إذل أٌف 
 أكثر منها عملية بناء منظومة اقتصادية ترعى عملية ،على كاقع اٟتالة االقتصادية العربية ا١تًتىلة

لذلك ٧تد السياسات االقتصادية . كدل تتفاعل دراساهتم مع كاقعهم ا١تعاش ،البناء االقتصاد العريب
 جعلها تنغمس ُب تيار االندماج االقتصادم ،الرأٝتالية العربية قد انتابتها الكثَت من االضطرابات

فهي غالبان ما ". نتاجيان يكمل خارطة السيطرة االقتصادية للقول الغربيةإالغريب ٦تا فرض عليها ٪تطان 
تنشط في العمليات المالية كالمضاربات العقارية كاالستيراد، بينما ال توٌجو سول القليل من 

كاىتمامها باإلنتاج كالصناعات الجديدة غالبان ما ينحصر في . جهدىا لإلنتاج كالتصدير
نتاج اآلالت كالموارد البسيطة، كىو ما يعمِّق التبعية إالتجميع كالتركيب، كقٌلما يتجو إلى 

كبدالن من أف تسعى لتنمية أرباحها بزيادة اإلنتاجية كخفض . للشركات متعدية الجنسية
  .(2)"التكاليف، فإنها ترٌكز على استغالؿ النفوذ السياسي كالمحسوبية لهذا الغرض

 اإلسقاطات :ىذا الوصف ٟتالة االقتصاد الرأٝتارل العريب ا١تعاصر يؤدم إذل القوؿ بأفَّ 
ا كانت مغلوطة من حيث ٤تاكاهتا للوقائع االقتصادية ،الفكرية على النظاـ االقتصادم العريب  إ٪تَّ

                                                 
. 153،ص1ـ، ج1997القاىرة، : سعيد النجار، ٕتديد النظاـ االقتصادم كالسياسي ُب مصر، دار الشركؽ- (1) 
. 43، ص"دراسة ُب مفهـو التنمية كمؤشراهتا"إبراىيم العيسوم، التنمية ُب عادل متغَت -  (2)
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ا أٌدت إذل مزيد من التبعية االقتصادية للخارج، كلعٌلنا ٧تد ُب ٪توذج دكؿ ا٠تليج  العربية، ذلك أهنَّ
العريب ا١تلتزمة بالنظاـ االقتصادم الرأٝتارل اٟتر خَت رؤية على مسار عملية التحديث كالبناء 

االقتصادم كاالجتماعي كالتعليمي، اليت حققت هبا رفاىة اجتماعية فاقت نظَتهتا عند باقي الدكؿ 
فامتالكها للنفط فرض عليها  .العربية اليت ناصرت النظاـ الرأٝتارل كتبنتو ُب سياساهتا االقتصادية

 . االلتزاـ بسياسات الشركات ا١تستثمرة لديها، كأف ٗتضع إلمالءاهتا كشركطها االقتصادية

، كسطوة ةكإذل ىذه ا١ترحلة ما تزاؿ ىيمنة ىذا التيار على اٞتهاز الفكرم العريب قائم
كالعٌلة تبقى ُب كيفية قراءة الواقع . السياسات االقتصادية ا١تعلَّبة ىي مورد النظم االقتصادية العربية

 عقل ا بوجود إرادة كطنية مستقلة يديرهقاالقتصادم العريب من جذكره كعدـ التشبث بأكراقو، كتصٌور
فاالعتماد على تيار اقتصادم مستورد . اقتصادم يرتكز على العقالنية ُب خط النشاط االقتصادم

كما أٌف .  نظرت ٔتنظور التغريب ُب خط مسارىا االقتصادم،أٌدل إذل سياسات اقتصادية خاطئة
العقالنية غائبة ُب حياتنا االقتصادية، كاإلنساف االستهالكي ىو ٝتة الدكؿ العربية الرأٝتالية، كىي 

 ٨تو ىاكإف حاكلت أف تعتمد على مصادر أخرل ُب ٘تويل اقتصادىا، كدكلة اإلمارات ُب توجو
 دةاالستثمار العقارم، تبقى شبكة عالقاهتا االقتصادية تدكر ُب فلك ضٌيق ٖتكمها الشركات ا١تتعد

فإٌف دكرىا كاف "فاقتصادات تلك الدكؿ ىي ُب حالة استالب من قبل الغرب، لذلك . اٞتنسية
يقتصر فقط على جباية الضرائب دكف التأثير في السياسات االستثمارية كالقرارات التي 

كلذلك فإفَّ العالقة بين عوائد . تتخذىا الشركات بالنسبة لعمليات االستكشاؼ كاإلنتاج
النفط كبين حاجة البلد المنتج لو كانت معدكمة، األمر الذم عرقل عملية التنمية االقتصادية 

. (1)"كاالجتماعية في تلك األقطار كعمق كاقع التخلف

                                                 
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز أ٫تية الصناعات النفطية ُب العمل العريب ا١تشًتؾنزار األمُت كمَتزا القصاب، - (1)

. 119ـ، ص1978، تشرين الثاشل، (4)بَتكت، العدد: دراسات الوحدة العربية
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 إسقاطاهتما على كاقع اقتصادات الدكؿ  العريب، ٧تد أفٌ كما بُت التيارين االشًتاكي كالرأٝتارل
ٯتثل فلسفة كينز االقتصادية، إذ برز بعض العربية ينبئ ٔتدل اٟتماسة الشديدة ُب تبٌٍت تيار آخر، 

ا١تفكرين ا١تناصرين لتلك الفلسفة ُب كاقع ىو بأمس اٟتاجة إذل بناء صلة، كٖتقيق توازف بُت الفرد 
كالدكلة، كيبقى ا٢تدؼ ىو ا٠تركج بصيغة ترضي اٞتميع كتدعم مسَتة اإلصالح االقتصادم ُب 

النظم االقتصادية العربية،  فما حقيقة ىذا التيار ُب الفكر االقتصادم العريب؟ 

: التيار الكينزم العربي- 3

، كفٌسرت القوانُت اليت انطوت (كينز)بسطت الكتابات العربية النظرية االقتصادية لدل 
ٖتليل كنقد، عاـ : ْتوث ُب النظرية العامة لكينز)عليها، كمن أقدـ الدراسات العربية الكينزية 

٤تاضرات ُب االقتصاد )بعنواف ( ٤تمد ٭تِت عويس)، كدراسة (ٚتاؿ سعيد)للباحث  (1954
الكينزية كمنهاج اقتصادم )، كىنالك ْتوث كردت ُب ٣تالت عربية، منها (ـ1966الكينزم، عاـ 

، كُب ٣تلة االقتصادم ْتث للباحث العراقي (إبراىيم كبة)للباحث  (1960للرأٝتالية ا١تنظمة، عاـ 
أمَّا ُب . (ـ1962نظرية كينز كاالقتصاد العراقي، عاـ )ٖتت عنواف  (جاف آرنست حكيم باشي)

الدراسات العربية ا١تعاصرة فإننا ٧تد تياران ُب الفكر العريب يناصر ا١تدرسة الكينزية، كيعٌدىا مدخالن 
، (٤تمود عبد الفضيل)الباحث ا١تصرم : لتطوير العمل االقتصادم العريب ا١تعاصر، ك٧تد من أبرزىم

فما أبرز األفكار اليت ٛتلوىا للفكر االقتصادم العريب؟ . (خَتالدين حسيب)كالباحث العراقي 
ككيف ٕتسدت رؤيتهم لفلسفة كينز االقتصادية ُب الواقع االقتصادم العريب؟    

 ييعٌد أحد أنصار ا١تدرسة الكينزية، فقد نظر إذل اٟتالة االقتصادية :محمود عبد الفضيل 
العربية نظرة كينزية، حيث إهٌنا تتطلب عقلنتها، كترشيد السياسات االستهالكية، كإعادة التوزاف 

كدعا إذل لربلة االقتصادات . للعالقات االقتصادية، ٔتا فيها الطلب الفٌعاؿ ُب حركة أسواقها الداخلية
كرأل ُب رأٝتالية الدكلة بأهٌنا أحد . العربية، لكن ضمن إطار الدكلة الراعي الرٝتي للعملية االقتصادية
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احملددات األساسية للنظاـ االجتماعي القادـ، ك٢تا دكر مؤثر ُب عمليات الصراع الطبقي ُب الوطن 
إذ نجد أٌف الدكلة قد استخدمت قوتها المؤسسية من أجل إعادة تشكيل عالقات "العريب، 

القول، كالمراكز الطبقية النسبية داخل التشكيلة االجتماعية في داخل كل بلد عربي على 
حدة، من خالؿ المساعدة على سرعة تحلل كاضمحالؿ أنماط اإلنتاج كعالقات إنتاجية 

في " الحراؾ االجتماعي"محددة، كتاليان ساعدت على اإلسراع كالتعجيل بدفع عمليات 
٭ترص على إعطاء الدكر  (٤تمود عبد الفضيل)لذلك ٧تد .  (1)"المدينة العربية إلى آفاؽ جديدة

األكرب للدكلة ُب العملية االقتصادية ضمن مناخ الليربالية االقتصادية، كىذه النظرة ىي ركح الفلسفة 
 .االقتصادية الكينزية

 أحد رجاالت الفكر العريب االقتصادم ا١تعاصر، اىتم بالتيار : خير الدين حسيب 
الوحدكم العركيب، كدافع عن القومية العربية، كسعى ُب بدايات عملو اٟتكومي إذل تطبيق النظرية 

لكٌن ٕتربتو ُب السياسات االقتصادية كالفكرية جعلتو . االشًتاكية ُب السياسات االقتصادية العراقية
يتجو ٨تو دعمو لالٕتاه الكينزم ُب النظم االقتصادية العربية بعد أف كجد فيها فرصة للنهوض 

بالواقع االقتصادم العريب، لكن دكف أف يتخلى عن دعوتو ُب ٖتقيق الوحدة العربية، كتعزيز االنتماء 
القومي العريب، كالذم بدكنو ال ٯتكن للبنياف االقتصادم العريب أف يلج العملية االقتصادية، ك٭تقق 

٪توان اقتصاديان يضمن لو مكتسبات اقتصادية تنعكس إ٬تابان على الواقع السياسي كاالجتماعي للدكؿ 
كقد درس االقتصاد ككل من حيث إنو ييعٌت باالقتصاد القومي بكليتو، كحٌلل ا١تتغَتات . العربية

-1953تقدير الدخل القومي ُب العراؽ )كتب عن  كاالقتصادية كالدخل القومي كاالستهالؾ، 
.  (ـ1990 عاـ ،مستقبل العمل العريب ا١تشًتؾ)، ك(1961

                                                 
.  110، ص...٤تمود عبد الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب- (1)
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ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو بأٌف اىتماـ الفكر االقتصادم العريب ا١تعاصر قد انصب على دراسة 
كيالحظ أفَّ معظم التصورات االقتصادية . ا١تشكالت اليت تعيق عملية التحديث االقتصادم العريب

اليت قدمها ا١تفكركف العرب ًب طرحها ضمن إطار الوحدة العربية، السٌيما أٌف ا٢توية القومية العربية 
تشٌكل حاضنة للمجتمعات العربية، اليت من خال٢تا تتم عملية تنميتها كإطالؽ مشركعها ُب 

لذلك نالحظ ُب التيارات الفكرية العربية ٔتختلف أيديولوجيتها أهٌنا ٕتتمع . التحديث االقتصادم
على اإلطار القومي كالعركيب الوطٍت ُب إعادة ٘توضع البٌت االقتصادية العربية، ألٌف اٞتانب الراديكارل 

فكل تيار عريب اقتصادم أراد للوحدة العربية أف تكوف . قد سيطر على مواقف ا١تفكرين العرب
منطلقان للمشركع النهضوم االقتصادم العريب، إالَّ أفَّ االختالؼ ُب طريقة إدارة العمليات 
.  االقتصادية رىن لطبيعة النظاـ االقتصادم الذم يقـو عليو فكر الباحث االقتصادم العريب

كتبقى تلك التيارات الفكرية الرئيسية ا١تؤثرة ُب الفكر االقتصادم العريب تعكس الفكر 
السلطوم العريب الرٝتي أكثر من ٘تتعها باستقالؿ فكرم ٮترج من رحم اجملتمع كمن صلب الواقع 

. العريب كإف ٕتاكزه بعضهم، لكن ذلك التجاكز قد عرَّضهم إل٫تاؿ قسرم من قبل دك٢تم األـ
فالفكر االقتصادم العربي الذم كاف محرٌكان للعديد من مجهودات مجلس الوحدة "

االقتصادية العربية لم يكن فكران عربيان مجددان من حيث الجوىر بل كاف، في أحياف كثيرة، 
تحرير التبادؿ "فالتأكيد على مدخل " السوؽ األكركبية المشتركة"فكران مقتبسان محاكيان لتجربة 

كمدخل للتكامل االقتصادم العربي كاف مدخالن متأثران بدرجة كبيرة بآليات تجربة " التجارم
، كالتي تحقق لها النجاح في ظل ظركؼ تاريخية مغايرة تمامان "السوؽ األكركبية المشتركة"

كمهما تكن تلك ا١تثالب ا١توجودة ُب الفكر . (1)"للظرؼ التاريخي الذم يعيشو الوطن العربي
.  االقتصادم العريب، فذلك ال ٯتنع من كجود ما ىو أصيل ُب أعماؿ ا١تفكرين االقتصاديُت العرب

                                                 
 .119، صالفضيل، الفكر االقتصادم العريب كقضايا التحرر كالتنمية كالوحدة ٤تمود عبد- (1)
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دكر المتغيرات العلمية كتداعياتها على الحياة االقتصادية كاالجتماعية كأنماط - ثانيان 
: السلوؾ االقتصادم العربي

، إذ سرٌع من كتَتة  كافة صنوؼ حياة اإلنسافُبكاف للتقٌدـ العلمي ا١تعاصر أثر كبَت 
 كتناكلو للظواىر الطبيعية ،نشاطاتو اٟتياتية، كانعكس على سلوكياتو اليومية كطريقة تفكَته

كإذا ما تتبعنا ذلك التقدـ ُب اجملتمعات الغربية ٧تد مدل التفوؽ . كاالجتماعية احمليطة من حولو
 ،الذم حصدكه من تقدمهم العلمي الذم فتح باب التحديث األكريب، كأٌسس لنظاـ عا١تي جديد

 كغدا كاقعان ،بدأت رياح التغيَت تطرأ على اٟتياة العربيةكمن ٍبٌ . يقود مرحلة النهوض اٟتضارم الغريب
 كأ٪تاط ،ملموسان ُب سلوكيات الدكؿ العربية، كلوحظ ذلك ُب بنية اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية

 ككضع سياساتو ،السلوؾ االقتصادم العريب، ٦تا انعكس على خارطة توزع قول العمل العريب
كيف : إالَّ أفَّ السؤاؿ ا١تطركح ىنا. التنموية كخططو االسًتاتيجية ُب عملية التحديث العريب

 انعكست التغَتات العلمية على كاقع اٟتياة العربية؟ 

   :على صعيد الحياة االقتصادية العربية المعاصرة- 1    

 كخٌط مسار ،مارست التداعيات العلمية دكران بالغ األ٫تية ُب ٖتديد بوصلة العمل العريب
 ذلك األمر جليان ُب ٖتديث البٌت ا حيث بد،نتاجيتها ضمن آلية متطورة ُب اإلنتاج كالتسويقإ

 كٖتديد ساعات العمل كا١تزامنة ُب اإلنتاج، كرافقها  كأ٪تاطو،التحتية االقتصادية عرب أدكات اإلنتاج
:  كُب توٌفر عقدة مواصالت ضخمة كاف ٢تا نتائج عديدة،ُب كسائل االتصاؿ اٟتديثة أيضان تطور

منها عقد صفقات ٕتارية كبَتة، كأيضان ارتفاع ُب كميات اإلنتاج من سلع كبضائع جديدة، كتزايد 
 تطور ُب البٌت أم حدث . كٖتسُّن ملحوظ ُب مستويات العمل كالًتاتب الوظيفي،ُب معدالت الربح

 كعناكين ،ىرمية كظيفية متقدمة، كظهرت الفوقية ا١تتضمنة إدارة نظم الشركات كا١تعامل اإلنتاجية
 عقل اقتصادم استفاد من أحدث النظريات العلمية ُب ا ٭تتضنو،كأقساـ ككظائف عمل مستحدثة
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طبيعة النظاـ االقتصادم القائم بعلمي ارهتن اؿٖتديث اؿكل ذلك . رسم اسًتاتيجية العمل اٟتديثة
ُب الدكؿ العربية، كعالقاهتا كارتباطاهتا مع القول الرأٝتالية العظمى ا١تستحوذة على استثمارات 

فما طبيعة التغَتات اليت طرأت على البٌت التحتية كالفوقية ُب االقتصادات العربية؟ . ضخمة فيها
كىل استفادت الدكؿ العربية من النظريات العلمية ُب ٖتديث اقتصاداهتا كنظم عمل أسواقها كإدارة 

 كرعاية موظٌفيها كفق برامج اجتماعية كاقتصادية متقدمة؟   ،مشاريعها

 ، كحضورىا ىاـ كىي تشكِّل لبنة أساسية ُب قياـ أم نشاط اقتصادم:البنى التحتية- أ      
كافة، كقد شكَّلت الثورة العلمية كالتكنولوجيا ُب الغرب مدخالن ٟتياة  ُب العمليات االقتصادية

 ، تأثٌر هبا كبوابة العصرنة اٟتديثة كاالنتقاؿ إذل موجة تصنيع متطورة،اقتصادية كاجتماعية متقدمة
 كما ٘تلكو من ثركات ، ُب بناه التحتية ْتكم قرهبا كتوجهاهتا االقتصاديةالسٌيمااقتصاد الدكؿ العربية 

 ُب بناه ان ملحوظان تقٌدـ شهد االقتصادؼ ،ٕتذب الشركات األجنبية احملتكرة للتكنولوجيا الصناعية
باقي ، كنتاجها ُب بعض الصناعاتإالتحتية، كُب معادل الصناعة العربية، كأيضان زيادة كفاءة 

حظ إدخاؿ التكنولوجيا ُب الصناعات التقليدية القائمة لوك. التكوينات الصناعية كالتجارية األخرل
.  ُب األسواؽ العربية، كاليت ٖتمل شهرة تارٮتية كعا١تية ٔتا يوافق ركح العصر اٟتديث

 ُب سوؽ العمل العريب بشكل تدر٬تي كفق كٌضحكبدأت صور التطور ُب أ٪تاط اإلنتاج تت
كقد .  كمٌدخرات مالية كبَتة، أم توافر كفاءة بشرية عالية ا٠تربة،٤تددات رأس ا١تاؿ البشرم كا١تادم

 ، تلك ا١تقٌومات ُب بعض الدكؿ العربية اليت تربطها عالقات قوية مع قول الرأٝتالية الغربيةتتوافر
سهمت تداعيات التقٌدـ أكبالفعل . حيث تالقت مصاٟتها ُب تأمُت استثماراهتا ُب األسواؽ العربية

العلمي ُب بلورة االقتصادات العربية كبنسب متفاكتة كبنتائج متباينة، إٍذ تبلور النشاط االقتصادم 
 تقٌلل من ٥تاطر األزمات االقتصادية كا٢تدر ُب الوقت ،العريب عرب بناء ىيكلية متطورة للعمل

 بوصفها  التكنولوجيافالصورة ا١تعاصرة اليـو ُب معظم االقتصادات العربية ىي توفر تقانة. كاٞتهد
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 لتؤسس منظومة ،ٟتصوؿ عليوؿشرط التطور االقتصادم، كىو ىدؼ مشركع تدأب الدكؿ العربية 
. اقتصادية تقود عربىا عملية النهوض الشامل بكل مقومات اٟتياة

ـ ، فلكىذا يتوقف على مدل درجة التقٌدـ العلمي كتوٌفر الكفاءات العالية كاأليدم ا٠تبَتة
تعد طريقة التصنيع كاختيار ا١تشركع كٕتهيزه بالشكل االعتباطي، أك حسب اٞتهود الفردية ا١تتاحة، 

ٖتٌدد احتياجاتو من أدكات  إ٪تا أضحى ىنالك أسس علمية يقـو عليو االستثمار االقتصادم،
زالت الذىنية كال. ؽ تصريفوائقـو بعملية اإلنتاج كطرت ٌب كاالختصاصات اؿ،كأسلوب العمل فيو

ٌدد معادل الفكر يح ىي من ، كاحملسوبيات كعالقات النسب كاٞتاه،القبلية كالسلوؾ االرٕتارل
صحيح أننا نرل ٕتهيزات متطورة قد حصلت عليها بعض الشركات ؼ ،الصناعي كالسلوؾ التجارم

دث ،العربية، لكن النظاـ البطركي العريب قد خلق حالة ٘تنع من كالدة ثورة صناعية عربية كربل  ٖتي
.  الذم امتد تأثَته ليشمل البٌت الفوقية لالقتصادات العربيةك ،ٖتواٌلن نوعيان ُب االقتصادات العربية

كىي تقـو على البٌت التحتية إذ تيشكِّل جوىر النشاط االقتصادم : البنى الفوقية- ب      
 كٖتديد نظم تشغيلو كتعيُت ، ٔتا ينعكس على أسلوب إدارة العمل،على مستول التفكَت العقالشل

فًتابط الظاىرة االقتصادية .  كتأمُت مكٌوناتو، اليت تؤسس لعمل اقتصادم ناجح،٤تٌدداتو كمتطلباتو
مع ظواىر العلـو ا١تتاٜتة، ككصوؿ األخَتة إذل ٖتقيق درجات متقٌدمة ُب الوصوؿ إذل حقائق أفضت 

إذل إحراز ثورة علمية كبَتة تٌوجتها ُب عصرنا اٟتارل بثورة التقانة كا١تعلوماتية كاالتصاالت، كىي 
كُب ىذه ا١توجة ا١تتقدمة برزت ظاىرة ا١تزامنة ُب اإلنتاج . عصب النشاط االقتصادم ا١تعاصر

ة اٞتنسية، اليت من خال٢تا حققت عوائد كبَتة باستثماراهتا د ُب الشركات ا١تتعدان  أساسيان باعتبارىا ركن
لذلك برزت أىمية االلتزاـ بالمواعيد الزمنية التي لم تكن ىامة أبدان في المجتمعات "ا١تتعددة، 
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كقد امتلكت بعض من الدكؿ العربية عقوالن . (1)"الزراعية، ىذا االلتزاـ أصبح ضركرة اجتماعية
نزيفان ُب اقتصاداهتا القومية، ىذه ا٢تجرة شٌكلت ٢تا ؼ ،اقتصادية ككفاءة بشرية صدرهتا إذل ا٠تارج

.  جعلها تقع ُب شباؾ ا١تساعدات ا٠تارجية،أحدثت فراغان بنيويان داخل نسقها االقتصادمك

منظومات تشغيل متطورة مستوردة ىنالك كبالنظر إذل دكر التقٌدـ العلمي ُب البٌت الفوقية ٧تد 
من النظم االقتصادية العا١تية الكربل، كىي تتواجد ُب بعض الدكؿ العربية اليت تنشط فيها حركة 

كقد أحدثت انقالبان ُب ا١تفاىيم االقتصادية العربية .  مثل دكؿ ا٠تليج العريب كمصر،التشغيل كاإلنتاج
كصار ا١تشهد االقتصادم ا١تتقٌدـ . كتدٌخلت ُب ٖتديد نظمها ٔتا يضعها على سكة التصنيع ا١تتطورة

يسود ُب النظم الداخلية لكثَت من الشركات العربية، كذلك من حيث النظاـ اإلدارم كالكادر 
 كنوعية ، الذم ٭تمل ٗتصصات دقيقة، كفرض نظاـ تشغيل حديث حٌدد ٪تط اإلنتاج،الوظيفي

دل تعد القرارات تتخذ بصورة اعتباطية كما ك. ا١تنتوجات بالشكل الذم حققت فيو عوائد رْتية كبَتة
ثَّلى بوجود نظاـ داخلي تقـو عليو الشركة  كٗتٌط ،كانت سابقان، بل اعتمدت نظامان أكادٯتيان ٘تى

توافر قدر من المعلومات الرئيسية كالمؤٌشرات حوؿ العديد من الظواىر، " فػػ. مسارىا اإلنتاجي
بما في ذلك حجم السوؽ كتكوينو، كنوعية الموارد المتوٌفرة كمقدراىا، بما في ذلك الموارد 

ىذا فضالن عن معرفة . إلخ...البشرية، كمستول كمدل كفاءة األداء كمستويات األجور
بالعادات كالقيم السائدة كالصراعات االجتماعية السائدة كالقول السياسية المسيطرة كمدل 

    .، ألمر تقضيو عملية البناء االقتصادم السليم(2)"استقرارىا كاحتماالت التطور في المستقبل

                                                 
: ا١توجة الثالثة، ترٚتة عصاـ الشيخ قاسم، الدار اٞتماىَتية للنشر كالتوزيع..ألفن توفلر، حضارة - (1)

 .61ـ، ص1990بنغازم،
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة (1)التنمية ا١تستقلة ُب الوطن العريبإبراىيم سعدالدين عبداهلل، - (2)

. 113ـ، ص1986، آب، (90)بَتكت، العدد: العربية
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 االقتصادية العربية نستدؿ على مدل الفاعلية ُب استقطاب التقدـ العلمي التصوراتكهبذه 
استطاعت بعض قد  ك. كضبط آلياتو كٖتليل ظواىره بشكل ٯتيل إذل الدقة ا١تطلوبة،ُب عمل السوؽ

 الرعاية الكاملة بعالقاهتا مع الشركات ، من خالؿالشركات العربية أف ٖتقق بنية فوقية قوية مكتسبة
ا بسماهتا العامة ،األجنبية اليت ٕتمع بينهما مصاحل مشًتكة  ُب ا١ترحلة اٞتنينية بالعمل التزاؿ إالَّ أهنَّ

اإلدارم بسبب ما يكتنف سياساهتا العامة ُب العمالة كالتشغيل من تبعية لقول خارجية ٘تنع عنها 
ا ٖتٌدد مسار العمل كطر،التطلع إذل تطوير قدراهتا  كتضع تصٌوراتو ا١تستقبلية ٔتا ٮتدـ ،قوائ ذلك أهنَّ

بنية العقل االقتصادم العريب التزاؿ ٖتت تأثَت كطأة العصبية القبلية أٌف كأيضان ٧تد . مصاٟتها الضيقة
.   كىذا كاضح ُب طريقة التشغيل كاإلدارة ُب بعض الشركات العربية،كالعشائرية

كما بُت البٌت التحتية كالفوقية لدل االقتصادات العربية ٧تد أفَّ التطوير قد مسَّ الظاىر دكف 
 كأبعد ركح التأصيل ُب العملية االقتصادية، كدل تتح ٢تا ، ٦تا أضفى طابع التقليد،أف يلج إذل اٞتوىر

٬تعلها منافسان اقتصاديان حقيقيان، كمردُّ بشكل الفرصة ُب إعادة التموضع القوم ُب األسواؽ العا١تية 
ذلك إذل أفَّ اإلرادة الوطنية ىي أىم األسس الغائبة عن إدارة التطورات اٞتديدة ُب اٟتياة 

 ٔتا ٭تقق تكامالن ،ىي فاعل أساسي ُب ٖتديد ٤تددات العمل ُب السوؽ العريب، كاالقتصادية
 كيؤىلها لتدخل عادل ا١تنافسات بُت ، يقود ا١تنطقة العربية برمتها ٨تو موجة التصنيع ا١تتطورةان اقتصادم

. الدكؿ العظمى

: على صعيد الحياة االجتماعية العربية المعاصرة- 2    

تداعت التطورات العلمية على الصعيد االجتماعي العريب ا١تعاصر باعتبارىا حاضنة 
 ،ٚتوعة من التغَتات، اليت المست بنية النمط االجتماعي العريبمبلسلوكيات أفرادىا االقتصادية 

كتضمنت تلك التغَتات األسرة العربية ٔتكٌوناهتا . كرٝتت مالمح العصرية ُب إطار تشٌكلها العاـ
كعالقات أفرادىا داخلها كمع أفراد اجملتمع اآلخرين، كانعكست تلك العالقات على مسار العمل 
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 كعدـ كجود عقد ،كرغم التعقيدات البنيوية للمجتمعات العربية. كاإلنتاج ُب بنية االقتصادات العربية
 ينظم العالقات بُت األفراد فيما _ حاؿ اجملتمعات الغربية اٟتديثةككما ق_اجتماعي متفق عليو 

 تبقى التطلعات الشعبية مشركعة ُب كضع دستور اجتماعي يواكب ،بينهم كبُت السلطة اٟتاكمة
جذب يساعد ُب عملية التغيَت ٔتا ٭تقق توازنان ُب العالقات االجتماعية كاستقراران سياسيان، الذم 

 ، كيغرس قيمى عملو جديدة لدل الفرد العريب ترفع من كتَتة اإلنتاج كاإلبداع،االستثمارات األجنبية
 يوجِّو االقتصاد إذل ،كتكشف عن اخًتاعات ٯتكن ٢تا أف ٖتدث نقلة نوعية ُب العمل الصناعي

قود عملية التحديث العريب، كذلك ٔتا يعود بالنفع الكبَت منطلق منو قوانُت ما١تكاف ا١تالئم، الذم 
كٔتعٌت آخر ٖتقيق ليربالية اقتصادية تنطلق من رحم اجملتمعات العربية كبإرادة . على الدكلة كالفرد معان 

فهل ٯتكن القوؿ بوجود تغَتات اجتماعية عربية حديثة كلدت ُب أحضاف التقدـ . كطنية ْتتة
العلمي؟ ككيف انعكست تلك التغَتات على مسار عمل األفراد ُب السوؽ العريب؟ 

يغلب على األسرة العربية طابع األسرة العريضة التقليدية : األسرة العربية الحديثة- أ      
بوجو عاـ، كال زاؿ الكثَت من االعتبارات الدينية كالقيم كاألعراؼ العربية كالسلطوية األبوية ٖتكم 

كقد جرت بعض التغَتات ُب تشكيل األسرة من حيث ارتفاع .  كتضبط سلوكيات أفرادىا،مكٌوناهتا
- كالعشرين، كتعددت مظاىره تبعان للموقع اٞتيوةمساسن الزكاج من ٙتاشل عشرة إذل سن اخل

 ىذا ،اجتماعي للعركسُت، كذلك جرل ٖتٌوؿ ُب مهاـ أفراد األسرة العربية ُب ظل ا١تتغَتات الراىنة
التحٌوؿ قابلو إجراء تغيَت ُب بنية الرابطة األسرية من حيث ارتفاع معدالت الطالؽ كالعنف األسرم، 

كبالعمـو تبقى . كإذل ما ىنالك من قضايا اجتماعية مستحدثة بفعل التغَتات ُب اجملتمعات العربية
 ىي ،فالقيم التي تسودىا من سلطة كتسلسل كتبعية كقمع"األسرة صورة مصغرة عن اجملتمع، 

فالنزاع كالتباين كالتنافر ىي عوامل تميز . التي تسود العالقات االجتماعية بصورة عامة
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العالقات بين أعضاء المجتمع، كما تميز العالقات بين أعضاء العائلة، كذلك فإف بنية العائلة 
.    (1)"القائمة على السلطة الفوقية تقابلها بنية اجتماعية مماثلة أيان كاف النظاـ االجتماعي

 إذ ٬تعل عملية انتقا٢تا إذل مرحلة متقدمة ،ىذه الصورة تنطبق على الواقع األسرم العريب
 تقف ُب كجهها الكثَت من العقبات اليت تعًتض مسارىا، فتبقى سلوكيات أفرادىا منغمسة ،صعبة

كما أٌف أسلوب التلقُت .  مثل مشكلة الًتكات كالتوريث كما شابو ذلك،ُب صراعاهتا االجتماعية
 األمر الذم ييعدـ أم عملية ،اليزاؿ يطغى على أسلوب التعليم ُب معظم مدارس الدكؿ العربية

دل ٖتذي األسر ك.  كما حصل ُب الغرب ا١تتقٌدـ،إبداع فردية ٗتلق أجواء االكتشافات كاالخًتاعات
العربية حذك األسر الغربية بإعادة النظر ُب بنية تشٌكلها، حيث اعترب شكل األسرة كعديدىا 

 ضركرة تستوجب القياـ هبا من ، كامتالؾ النظرة ا١تستقبلية، كطبيعة االرتباط كنوع العالقات،كعدهتا
فاالرتقاء بتكوين األسرة سيغَتِّ من آلية عمل ا١تصنع أك النظاـ . أجل اجملتمع الصناعي ا١تتطور

فمثلما ارتقت األسرة النوكية من خالؿ بركز المصنع ". الداخلي للشركة كعدد ساعات العمل
. (2)" األسرةفيكالوظائف، فإف أم تحوؿ يصيب المصنع أك الوظيفة سيكوف لو تأثير كبير 

كىنا ال ننزع إذل تغريب األسرة العربية ٘تامان كما حصل مع األسرة األكركبية ُب العصر اٟتديث، إ٪تا 
 متسلحان بأيديولوجية تؤطر ،نريد لعملية االرتقاء تلك أف تسهم ُب بناء الفرد الفاعل كا١تبدع دكمان 

.  كتنضج أفعالو ُب عملية بناء دكلتو، كتنمِّي مواىبو، كتنظم قدراتو،جهوده

 فإ٪تا اقتصرت على نواحو ضٌيقة ،أما التغَتات األسرية اليت خلقتها الكشوفات العلمية ا١تتقدمة
كصحيح أننا بتنا نالحظ زيادة ُب . لديها القدرة ا١تناسبة على ا١تسا٫تة ُب تطوير اجملتمعكن تدل 

                                                 
ـ، 1977، 2بَتكت، ط: ىشاـ شرايب، مقدمات لدراسة اجملتمع العريب، ا١تؤسسة األىلية للنشر كالتوزيع- (1)

 .32ص
 .233ا١توجة الثالثة، ص.. ألفن توفلر، حضارة- (2)
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 الذم فرض ٪توذجان مغايران ،نشوء ا١تدف كالعواصم التجارية الكربل، كظهور الطراز العمراشل اٟتديث
١تا كاف معهودان سابقان ُب العالقات بُت األفراد، كاٟتد من ظاىرة االنتماءات القبلية ُب العالقات 

 كالتوٌجو إذل الشراكة ،اإلنتاجية، كالتحٌوؿ إذل نظرية التقارب الطبقي كا١تستول الثقاُب كالتعليمي
 كزيادة مالمح العصرنة ُب البضائع ا١تعركضة ُب ،التجارية كالصناعية مع الشركات ا٠تارجية ا١تتقدمة

األسواؽ العربية، كٖترر العالقات األسرية من بعض األعراؼ كالتقاليد ا١تمانعة لعملية التطور 
االجتماعي، إالَّ أفَّ شباؾ التقليد كاحملاكاة للسلوؾ الغريب ٘تنع ا٠تركج بثورة اجتماعية نوعية تقلب 

 اليتكالالفت للنظر أفَّ العالقات الريفية كالربجوازية . صورة التخٌلف إذل صورة اإلبداع ا١تأموؿ هبا
 كأفرزت العديد من ،كم السلوؾ العاـ ألفراد األسرة العربية، خلقت جوان من التشاحن بُت األفرادتح

.   عرقلت مسَتة النمو األسرم ُب كثَت من البلداف العربية،الصور السلبية

 ، اجتماعية كتربوية معاصرةان كتساهبم قيمال تأىيل األطفاؿ  على اليـو دكر اٟتضانةتعملك
كثقافة اقتصادية جديدة، كغرس قيم تواكب عملية البناء االجتماعي اٟتديث، لذلك تأثرت الًتبية 

ذات أىمية بالغة كهدؼ الستهالؾ فورم كإلنتاج "هٌنا إ حيث ،اٟتديثة بعملية اإل٪تاء االقتصادم
فعملية تقبُّل النموذج . (1)"نتاجيان كلكنها االثناف معان إكليست تثميران استهالكيان أك . مستقبلي

 ٣تموعة من تالغريب ُب التحديث االجتماعي العريب دل هتيضم بالشكل ا١تطلوب، إ٪تا أفرز
كعند اٟتديث عن ركح العصرنة كالتطور . توافقة مع رغبات أفرادىاادلير غالسياسات االجتماعية 

 كاألخرل الغنية بعوائدىا الرْتية، ،االجتماعي العريب علينا أف ٪تٌيز بُت الدكؿ العربية الفقَتة اقتصاديان 
 متباينة ُب عملية العمراف البشرم داخل الوطن العريب، كتغدك العالقة بُت ان كىذا يعطي صور

 ١تا ٢تا من تأثَت ُب ،التشكيلة االجتماعية ك٪تط اإلنتاج ٖتددىا ا١تقومات اليت تقـو عليها الدكلة

                                                 
الكويت، : ، ٣تلة عادل الفكر، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداباإلنساف ىو الرأٝتاؿحسن صعب، - (1)

 .116ـ، اجمللد الثاشل، ص1972، (4)العدد
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فترابط قول اإلنتاج بعالقات اجتماعية معينة يؤدم إلى تداخل في ". العملية االقتصادية
. (1)" تطور قول اإلنتاج نفسهافيالعالقات السياسية كاأليديولوجية، كتأثيرىا 

كىذه داللة كاضحة على مدل التكٌوف األسرم السليم من حيث إعداد الفرد بالشكل الذم 
 ، كىذا يتم اجملتمع بكليتو، كتبويب أىدافو كحاجاتو ضمن إطار مصلحة الفرد كاجملتمع معان بينهض 

من ىذه ا٠تطوات كأ٫تها كجود عقد كباٗتاذ ٣تموعة خطوات تؤىل لبناء ٣تتمع متماسك، 
، كىذا هتا كيعٌزز ٘تاسك ىيبة الدكلة كقو،اجتماعي مكتوب بُت الفرد كاٟتكم، يليب طموحات الفرد

أثبتت األحداث اٞتارية أنٌو ال ٯتكن ٕتاكزه عرب لقد معظم الدكؿ العربية الراىنة، ك إليو ركن تفتقر
 ُب خلق حالة مدنية تثمر ان خطوات ٕتميلية أك آنية، كإ٪تا ال بٌد من االىتماـ اٞتدِّم بو بوصفو ضليع

 تبٍت اجملتمع بالشكل األمثل، كٖتذؼ من قاموس حياة األفراد مفردات ،بأ٪تاط سلوكية منتجة
 كٯتارس ،الكسل كا٠تنوع، كتوسِّع دائرة االنتماء كالوالء لتشمل الوطن ككل، كيأخذ الفرد مكانو

 تضبط شؤكنو قوانُت مدنية ٖتقق العدالة االجتماعية، كىذه  اليتدكره ضمن الوظائف ا١تعهودة
 كأردل ،ليست ميثالن يصعب تناك٢تا، فالغرب كاف سبَّاقان ُب ٘تثٌلها كٖتقيقها بعد أف مٌزؽ العهود العفنة

.   كامتلك إرادة التغيَت كالعقل النٌَت ،صور التسليم للطبيعة

 إفَّ من تداعيات عصر النهضة :العقد االجتماعي كمدننة المجتمع العربي- ب      
 ىو إعادة ترتيب العالقة بُت أفراد اجملتمع كالسلطة السياسية ،األكركبية على اجملتمع األكركيب بالعمـو

ٖتقيق التوازف ُب كما أفَّ .  كتصويبها بالشكل الذم ٭تقق معو االستقرار العاـ للدكلة،اٟتاكمة
ألـز األكركبيُت األمر الذم العالقات االجتماعية شرط الـز لعملية التنمية كالتحديث االقتصادم، 

إتهوا إذل دراسة العالئق اليت ؼعقد اجتماعي مكتوب يؤسس لبنية ٣تتمعية متماسكة، عن البحث 

                                                 
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مدخل التشكيالت االجتماعية لتوصيف النظم االجتماعية العربيةناديا رمسيس فرح، - (1)

  . 44ـ، ص1986، أيلوؿ، (91)بَتكت، العدد: مركز دراسات الوحدة العربية
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 كإ٬تاد القيم اليت تنبض بركح اٟتياة ا١تفعمة ،تربط بُت أفراد اجملتمع كٖتدد مسار العمل االجتماعي
 أٌف التأسيس لعقد اجتماعي يوازم ٘تامان التأسيس لدستور سياسي ٭تكم فوصلوا إذلبالعمل كاألمل، 

نتج عن ىذا االتفاؽ ؼ ،البالد، كىذا يتم عرب توافق اٞتميع عليو ٖتت شعار العدالة االجتماعية
  .االجتماعي كالسياسي بناء مؤسسات مدنية تيعٌت بشؤكف األفراد بصورة موضوعية، كٖتفظ حقوقهم

كفيما ٮتص الشأف العريب فإف حالة التقدـ فيو من حيث ىيكلية االتفاؽ االجتماعي كمدننة 
 ا١تشهد االجتماعي العاـ كجود عقد فاجملتمع العريب ما تزاؿ تعيش ا١ترحلة اٞتنينية، حيث يغيب ع

نع صل ،ٌف البناء االجتماعي العريب يدكر ضمن مسار دائرم مغلقألاجتماعي ينبثق من اجملتمع ذاتو، 
 على ا١تلكية معتمدة بالرغم من كجود فرص ٪تو متنوعة متعددة ا١تصادر ،عنو إحراز أم تطٌور يذكر

كقد ساعد على ىذا خصوصية الملكية الخاصة التي كانت لفترات طويلة ملكية "ا٠تاصة، 
يهبها الخليفة كالحاكم كالوالي لبعض الفئات، كالتي تعود للدكلة مرة ثانية، مما " انتفاع"

 ا١تتنفذين معظمكيتجو  .(1)"نتاجها دكف تطوير يذكر للفن اإلنتاجيإىدار المنتفع لعائد إصاحبو 
ف إذل استَتاد منظومات اجتماعية من خارج اجملتمع يوف االجتماعكالسياسيُت كمن كرائهم الباحث

.  كحٌجتهم ُب ذلك أفَّ تبٌٍت تلك ا١تنظومة قد حٌقق االزدىار العاـ للدكلة،العريب

 بعضها إرادم كاآلخر الإرادم، ،كتفتقر اجملتمعات العربية ا١تعاصرة للحراؾ االجتماعي الفاعل
٦تا أفقدىا التمتع بعقد اجتماعي جديد رغم عدـ توفره سابقان، ذلك أف استالب الوعي كاإلرادة من 

 كينهض ، نزع عنو ا١تطالبة بعقد ٭تقق عربه العدالة كالتكافؤ االجتماعي للجميع،اإلنساف العريب
قابل ٧تد بعضان من الصور تيعربِّ عن حد أدسل من القبوؿ االجتماعي كحىت بادلك. بشؤكف الدكلة

السياسي، إٍذ ٪تت ٣تموعة من مؤسسات اجملتمع ا١تدشل ُب بعض من الدكؿ العربية ترعى حقوؽ 

                                                 
 عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف سلسلةعبدالباسط عبدا١تعطي، إتاىات نظرية ُب علم االجتماع، - (1)

 . 170ـ، ص1981، آب، (44)الكويت، العدد: كاآلداب
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 كتناؿ الرضى من قبل الطرفُت، كظهرت أيضان ٚتعيات تيعٌت هتا، كٖتفظ ىيبة الدكلة كسالـ،اإلنساف
ا تعمل ضمن مسار سياسي متشدد  ، كٗتضع ١تعايَت ٖتٌد من حرية حركتها،بالتنمية اجملتمعية، إالَّ أهنَّ

كرغم ذلك تبقى خطوة رائدة ُب اجملاؿ .  اجملتمع العريبُباألمر الذم يبقيها ٤تدكدة التأثَت 
 كأيديولوجيات كسلوكيات تنتمي ان االجتماعي ا١تعاصر الذم يتطلب إجراءات جذرية تتضمن قيم

ثل تلركح اجملتمع األصيل، كٖتمل معها رياح التنمية اٟتقيقية، كمن ٍبَّ تستوجب على الفرد أف صل
فاعل بُت النظرية اٞتديدة كالفرد الذم ت كينطلق عربىا لبناء ٣تتمع متقٌدـ، أم أف يتوٌفر ىنالك ،إليها

.  سيتخذىا منطلقان لتغيَت كاقعو ا١تتخلف

مدننة اجملتمع العريب التزاؿ ٖتتاج إذل خطوات كثَتة من أجل االرتقاء بسلوكيات أفرادىا إفَّ 
 ظهوران ُب طبقة الياقات البيضاء داخل الدكؿ العربية، كتزايد فصحيح أننا بدأنا نلحظ ،٨تو األفضل

بطة ت عالقات اجتماعية مرقياـر النمط العمراشل اٟتديث، كاا١تدف اٟتضرية كالصناعية العربية، كانتش
 جعلها تؤثر ُب ا١تيداف ، طابع تغرييب كٌلهابالتغَتات اٟتاصلة ُب اجملتمع العريب، كلكن يطغى عليها

 كبددت طاقاهتم ٨تو التطلع لوالدة مدينة عربية تؤذف ، أتلفت جهود األفرادْتيثاالجتماعي العريب 
. كفيها تطورت نظم المصانع الحديثة كتطورت فرص ىائلة للعمل"بانقالب صناعي كبَت، 

حقيقة ا١تدف كتبقى . (1)"كتحولت بالتالي إلى مركز جذب لقول العمل الموجودة في الريف
 معظمالعربية قائمة على التغريب كالتقليد كاٟتقد ا١تتبادؿ بُت أبناء الريف كا١تدينة، فلم تستطع 

أضعف التماسك ٦تا  ة،الدكؿ العربية أف تصهر انتماءات أفرادىا البنيوية ا١تختلفة داخل بوتقة كاحد
 كغٌصت ٔتنعكسات سلبية طغت على ا١تشهد العريب العاـ، كنالت من عزٯتة ،االجتماعي العريب

 تصيبو اضطرابات ،اإلصالح كالبناء كالتطلع إذل الغد بنظرة تفاؤلية، ٦تا أفرز كاقعان اجتماعيان غَت متزف
 تعرقل عملية التحديث العريب اليت أعلنتها أكثر من دكلة عربية ،اجتماعية كاقتصادية كحىت سياسية

                                                 
 .٤74تمود عودة، أسس علم االجتماع، ص- (1)
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ا٢توة  كجود إرادة عقالنية عربية تردـ ك٢تذا البٌد من. عقب نيلها االستقالؿ من االستعمار األجنيب
 متسلحة برؤية علمية تقود ،نتاج كحدات اجتماعية أكثر التصاقان بالواقع العريبإ كتعيد ،االجتماعية

.  ٨تو الصالح االجتماعي

:  على صعيد أنماط السلوؾ االقتصادم العربي- 3    

حدثت تطورات عديدة على صعيد سلوكيات األفراد ُب اٟتياة االقتصادية ا١تعاصرة، فالكثَت 
كٌل شيء كغدا  ،من صور السلوؾ قد ظهرت عقب التطور التكنولوجي كالتقاشل كالنتائج اليت أفرزهتا

 كطريقة تناك٢تا ُب كسائل اإلعالـ ،ؽ التسٌوؽ كالبضائع ا١تستهلكةائقابالن للتغيَت من حيث طر
 تبعان ٟتالة التطور ٥تتلفةكافة، ككذلك أضحت دكر عرض البضائع تأخذ أشكاالن  بأشكا٢تا

لذلك غدت نظرية االستهالؾ ُب اجملتمع األكركيب تتمحور حوؿ . االقتصادم الذم ٯتتلكو بلد ما
 كصار ىنالك مراكز أْتاث تتخصص ُب ٖتليل االستهالؾ ،سياسة النظاـ االقتصادم القائمة عليو

أنتجت سياسات ك ككضع الرؤل اليت ٖتقق توازنان كأرباحان ُب األسواؽ الداخلية كا٠تارجية، تو،كدراس
استهالكية تعكس أىداؼ النظاـ االقتصادم ا١تتحكم باألسواؽ العا١تية، كا١تتمثلة بإنتاج بضائع 

 كاستقرار إدارة الشركات ا١تنتجة، كاٟتفاظ أيضان ،ذات عمر استهالكي قصَت يؤٌمن استمرارية اإلنتاج
 اعلى نسب التشغيل من العمالة، كاٟتد من التدىور ا١تعيشي عرب سياسات اقتصادية تنموية يضمنو

.  االستهالؾ الظهورم

 كمن ضمنها الدكؿ العربية كخاصة النفطية ْتكم ،كًبَّ تصدير تلك السياسات إذل دكؿ العادل
 ٭تتضنو النظاـ ، الذم صار جزءان من سلوكيات أفرادىا،ارتفاع مستول معيشة الفرد لديها

ظٌلت  طا١تا ، ٔتا ُب ذلك بعض السياسيُت ا١تؤثرين ُب القرار االقتصادم للدكلة،االقتصادم احمللي
االستثمار  سياسة ُب أكجد ٦تا ،كاجهة ك٫تية ١تصاحل ضيقة تتالقى مع سياسة الغرب االقتصادية

 قٌيدت حركة ا١تنتوجات من حيث كينونة صناعتها كعمرىا الزمٍت كالفئة اليت تستهدفها، االستهالكي
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 سياسة االدِّخار لدل الفرد أثَّر ُب اقتصادية تيكمِّل سياسة االستهالؾ، كىذا ان كفرضت آليات كنظم
ؤشرات التنمية االقتصادية، دل كىي مقياس ،أف يصل إليها_ بصورتو العامة_العريب، الذم دل يستطع 

نتاج أ٪تاط اقتصادية توافق سياسات إ جعلها تنفرد ُب ،إذ ٘تلك اللوحة االقتصادية العربية خصوصية
ا ىويتها االقتصادية رغم كجود فجوات ٯتكن لنا أف نصنِّفها تو أفقد، اليتالشركات األجنبية العمالقة

، كاليت ٛتلت األمل ُب (طلعت حرب)، ك(٤تمد علي باشا) مثل مشركع ،ٖتت اٞتهود الفردية
.   العريباالستقالؿ االقتصادم

طغت سياسات االستهالؾ الغريب على سلوكيات الفرد : االستهالؾ الظهورم-  أ     
 كتبعية الدكؿ العربية لالقتصادات الغربية القابضة على ،العريب تبعان لسياسات االندماج االقتصادم

نتاج تشكيلة كاسعة من البضائع إفالتطور الصناعي قاد إذل . ٔتستوياهتا كافةزماـ السوؽ العربية ك
 مع شراىة قوية ُب رغبات الفرد ا١تستهلك، ، أخذت تتسع تدر٬تيان كبشكل متزايد،كا١تنتجات

 سيادة الربجوازية  بفعلدرجت على الئحة طلباتو اليوميةأ الكماليات سٌلة التسٌوؽ اليومي كفًتبَّعت
 قيم السلوؾ االستهالكي ُب اجملتمع ت غرس، اليتالطفيلية ُب كثَت من اقتصادات الدكؿ العربية

 ،تتميز البرجوازية الطفيلية في تعميم النشاطات االقتصادية غير اإلنتاجية" حيث ،العريب
كتشجيع ما يسمى بمشاريع األبهة كتنمية النزعة االستهالكية في المجتمع، كتعميم كضعية 

مناخ التبعية كاالندماج قد طغيا على اٟتالة االستهالكية ُب كمن ٍبٌ يكوف . (1)"الالقانوف كالفساد
 اٗتذت عناكين  للبيع ىنالك أماكن ٥تصصةصبح من كتَتهتا بشكل كبَت، كأا كزاد،األسواؽ العربية

 أعدادان كبَتة من الزبائن ا١تولعة بشراء ، اليت جذبت كموالت التسٌوؽ، منها السوبٌر ماركت،عدة
السلع االستهالكية الكمالية الفاخرة كالباىظة الثمن، فخلقت منافسة شديدة بُت األسواؽ العربية 

.  ُب عرض البضائع ٖتت عركض ٕتذب ا١تستهلكُت بسهولة كيسر شديدين

                                                 
 .72ـ، ص2009دمشق، : منذر خداـ، العرب كالعو١تة، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب- (1)
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تسٌلط النزعة االستهالكية على سلوؾ الفرد العريب أٌدل إذل اجتياح الصناعات إفَّ 
كقد كصف .  اليت أيدخلت ُب ذىنية الفرد التسويقية،االستهالكية كارتفاع ميزاف ا١تستوردات الكمالية

ىذا النوع من  Thorstein Veblen"(1857-1929)"االقتصادم األمريكي ثورشتُت فبلن
في أكثر صوره تطوران، شيئان تافهان، يخدـ الرغبة في الشعور " كافاالستهالؾ با١تظهرم، ك

٦تا فرض كاقعان اقتصاديان زائفان تضمن رغبات طبقة اجتماعية معينة دكف أف . (1)"بالتضخم الصبياني
اىي ُب اقتناء كماليات نفيسة تزىق ب ظاىرة التفاخر كالتكأٌدل إذل ٪تويشمل باقي الطبقات األخرل، 

 كٕتعل الفرد أكثر انغماسان ٔتلذات ٖترمو من زيادة نشاطاتو االقتصادية، كتبٌدد من ،ركح ا١تدخرات
 كتشغلو بكماليات آنية تتبٌدؿ كٌلما تقٌدمت الصناعات اٟتديثة، كتفقد قيمتها مع ،حجم ثركاتو
ىذا السلوؾ االقتصادم ا١تنحرؼ الذم ٘تلَّك أفراد الوطن العريب حرؼ معو جهود . مركر الزمن

 كجعل حلو٢تم تتأرجح ،ف االشتغاؿ باٞتوىر، إذ أفقد أْتاثهم الزخم العلميعالباحثُت االقتصاديُت 
بُت العشوائيات االقتصادية تبعان لرغبات تفرضها اإلعالنات التجارية اليت ٘تارس دكر ا١ترٌكج ُب عرض 

. ا١تنتوجات

التفاخر كحٌب الظهور االستهالكي المفرط لدل أثرياء العالم الثالث فيما "كيالحظ بأفَّ 
تحيط بهم حالة من الفقر المدقع كالواسع النطاؽ، كتهميش الفقراء، قد أٌدل معان إلى 

لذلك . (2)"االىتماـ بالتنمية كعملية غرضها الجوىرم تلبية الحاجات اإلنسانية األساسية
تعاشل من نزؼ حاد ُب ك إذل ذلك النوع من االستهالؾ، ةرهتنـ االقتصادات العربية معظم أصبحت

قتناء ما  ا١تيل الكثرحيث  ، تسيطر على سلوكياهتم اليومية،دخوؿ أفرادىا ا١تبعثرة ُب حاجات كمالية
 توٌجو بعض من أفرادىا إذل ابتياع  أيضان غنية، كيالحظاؿعربية اؿدكؿ كثَت من اؿىو باىظ الثمن ُب 

                                                 
. 196ا١تاضي صورة اٟتاضر، صجوف كينيث جالربيث، تاريخ الفكر االقتصادم - (1)
 .145من التبعية إذل االعتماد على النفس ُب الوطن العريب، ص: يوسف صايغ، التنمية العصية- (2)
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، أك تغيَت أثاث ا١تنزؿ بشكل دكرم ْتثان عن الفارىةسيارات اؿنادرة، أك اؿطيور اؿالتحف الثمينة، أك 
 السيارات اٟتديثة، كأيضان أجهزة االتصاؿ ا١تتطورة، كغَت ذلك  معاؿاحلاألحدث كاألٚتل، كذلك 

 لكي تطرح ،الشركات الغربيةفيها تتصارع اليت من كماليات أخرل ٘تٌزؽ خارطة التسوؽ العربية، 
 كاٟتفاظ على دٯتومة ىذا النمط ،بضائعها االستهالكية ُب سبيل ٖتقيق أقصى درجات الربح السريع

. من االستهالؾ

إفَّ ظهور ىذا النمط من االستهالؾ السليب ُب العمود الفقرم لألسواؽ العربية أىىٌلها الدخوؿ 
 حاجات قلغرب، الذم استطاع أف ٬تعل من رغبات الفرد كغرائزؿإذل عادل التبعية االقتصادية 
 ٖتديد منتلك الرغبات تصدرىا سياسات التسويد الغربية اليت مٌكنتو ؼضركرية البٌد من إرضائها، 

ق ٣تموعة رلإتاىاتو االقتصادية، كإخراج النظم االقتصادية العربية بقالب ٪تطي غريب، حيث ترتبت ع
"... فاعلة ُب خطِّ ا١تسار االقتصادم الوطٍت، كمنها اؿعربية اؿقتصادية االإلرادة ؿمن النتائج السالبة 

استنفاد مواردىا المالية كتشويو بنية الطلب في ىذه البلداف كخاصة الطلب الفعاؿ كالكبير 
كىذا . (1)" ىو مستورد ككل ما ىو غالي الثمناللشرائح الغنية التي تميز بشراىتها القتناء كل ـ

 كجعل حركتها تنحصر ضمن إطار اإلشراؼ كالتنفيذ، ،ا١تبادرات االقتصاديةالقدرة على أفقدىا 
 أصاب ،فإيقاع األسواؽ العربية غريب ا١تنشأ. كٗترج من دائرة ٘تلك الديناميكيات االقتصادية الفاعلة

 كجعلها تعيش حالة نكوص ،بنيتها التنظيمية باٞتمود كالتقليد كاالتباع، كأتلف مبادراهتا كحركتها
 ك٘تجيدىا ٢تا دكف أف تعيد النظر ،اقتصادم، كنرل ذلك بعودهتا إذل صناعاهتا اٟترفية التقليدية

 كتعمل على تنقية ذىنو ٦تا علق بو من شوائب الدعايات ،بسياسات أفرادىا االستهالكية
.  كاإلعالنات الغربية ا١توجِّهة لعملية البيع كالشراء كفق سياسة الشركات الكربل

                                                 
، ٣تلة الفكر السياسي، اٖتاد الكتاب عو١تة االقتصاد كاالقتصاديات العربية، مصطفى ٤تمد العبداهلل الكفرم- (1)

. 305ـ، ص1999-1998، شتاء (5+4)دمشق، العدد: العرب
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عل أفرادىا تجإفَّ الطبيعة السياسية للدكؿ العربية اليت تفرض ىذا النوع من االستهالؾ 
ح األبواب ٨تو كضع خطط اقتصادية مرتبطة بالنظاـ تؼت ك،ينغمسوف بشراىة ُب استهالؾ الكماليات

ضع سياسات الدكلة أماـ مهب رياح ت إذل تعزيز ظاىرة االستهالؾ ا١تفرط، كتدفعالرأٝتارل الغريب 
 بعض الدكؿ العربية إذل لقد إتهتك.  كعوز اقتصادم شديد، كدىٍين،األزمات االقتصادية من فقر

 بسياساهتا من بينها دكلة مصر العربية، كذلكك ،توطُت السلوؾ االستهالكي التفاخرم لدل أفرادىا
" االستيراد دكف تحويل عملة"عندما تسمح الدكلة بمبدأ "فػػ اليت تدعم ىذا النمط من السلوؾ،

كتعمم االستيراد لجميع أنواع السلع الكمالية، فقد أٌدل ىذا إلى إغراؽ أسواؽ القاىرة كبور 
سعيد بتشكيالت برَّاقة من السلع التي ال يستطيع شراءىا إالَّ قلة من المصريين، من كاقع 

 اليتينطبق على كاقع دكؿ ا٠تليج العريب الكالـ كىذا . (1)"اإليرادات المتاحة لهم داخل مصر
 خطوات تطبيقية تدعم ىذا ا١تناخ  باٗتاذأقامت بنياف سلوؾ أفرادىا على ركح االستهالؾ الغريب

 هتافتهم علىا ييفسِّر مم بيئة اجتماعية حاضنة لسلوكيات التفاخر كحب الظهور، ينشئبشكل 
 العا١تية للسيارات الفارىة كتبديلها سنويان، األمر الذم يصادر حقوقهم ُب األمواؿ األنواعأحدث 

 ٯتكن أف تعٌزز التوٌجو إذل إزالة الريعية ُب اقتصادىم ،اليت يفقدكهنا من إمكانية تأسيس استثمارات
 ، ككوادر ككفاءات بشرية،باقتصاد أكثر تعظيمان للمصادر اليت ٯتتلكوهنا من مواد أكلية ىامة

. كمساحات جغرافية كاسعة

كعند التقليد تغيب اٟتيوية كالفاعلية ُب اٟتركة االقتصادية العربية مهما ٘تتعت بنظاـ مرف 
فَّ اإلسقاطات الغربية ُب سلوكيات الفرد االقتصادية ألغت  أليضبط آليات السوؽ بشكل متزف،

 كحٌقو ُب اختيار متطلباتو، اليت تعكس انتماءه ،ىويتو اٟتقيقية ُب مزاكلة نشاطو االقتصادم

                                                 
دراسة عن اآلثار االجتماعية للثركة النفطية، مركز : سعد الدين إبراىيم، النظاـ االجتماعي العريب اٞتديد- (1)

. 140ـ، ص1982بَتكت، : دراسات الوحدة العربية
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طلع إذل ٖتقيقها بذاتو ا١تستقلة ضمن حاضنتو تتأثَت بالغ ُب رسم أىدافو ادلمن االجتماعي ١تا ٢تا 
ستهدؼ. االجتماعية ا١تعززة لنشاطاتو ُب العملية اإلنتاجية

ي
 ،فالغرب ال ينتج قبل أف ٭تدد الزبوف ا١ت

معرفة ك كحىت سياسية، ، كاجتماعية، كاقتصادية، منها نفسية،خاضع لدراسات معمَّقةا١توضوع كىذا 
 ٖتتاج إذل ، كىي من حب التمظهر كا١تفاخرة، كإ٪تاء دكافعو ا١تكبوتة ُب شخصو،يوؼؽ التأثَت ائطر

ترسيخ ثقافة االستهالؾ الغربية ُب جذكر كإفَّ . دراية كافية ُب سبيل الوصوؿ إذل ا٢تدؼ ا١تنشود إليو
 تسريع من أجل فيها أحدث صرعات التكنولوجيا تسهمالعمل التسويقي إ٪ٌتا تطلب مراحل عدة 

 اليت تالقت مصاٟتها ُب ٖتصيل ، كتبٌنيها من قبل اٟتكومات العربية،كتَتهتا داخل األسواؽ العربية
. أعلى اإليرادات ا١تالية بأقل التجهيزات ُب البنية االقتصادية لديها

كىو من تبعات التطور الصناعي :  في الصناعات االستهالكيةاالستثمار-  ب     
 اقتصادات الدكؿ العربية، معظممسيطران ُب ككالتكنولوجي كالتقدـ العلمي، كىذا النمط بات مألوفان 

تعكس رغبة ا١تستهلك ُب اقتناء البضائع اليت كىو ترٚتة للسياسات االقتصادية ا١تعموؿ هبا ىناؾ 
فرض مناخان استثماريان خاصان ٔتنظومة االستهالؾ العريب ا١تتسمة بالتغريب كتاليت ٭تبِّذىا دكف غَتىا، 

لذلك يكوف التوٌجو ٨تو االستثمار ُب الكماليات كالبضائع الفاخرة دكف حضور . االقتصادم
 كغَتىا من الصناعات الرائدة ، مثل الرقائق االلكًتكنية،ا١تشاريع ذات الطابع الصناعي االسًتاتيجي

.  فرضتو تبعية االقتصادات العربية إذل منظومة الشركات الغربية الرأٝتاليةان  كاقعيان ُب عصرنا اٟتارل أمر
نتاج أكبر من إلييعبِّر عن الفرؽ بين اإلنتاج كاالستهالؾ، فكلما كاف ا"فاالستثمار ٔتعناه العاـ 

 ذلك أٌف األرقاـ الواردة من الدكائر ،(1)"االستهالؾ، كلما كاف االستثمار أكبر كبالعكس
 ،االقتصادية العربية اٟتكومية حوؿ حجم االستثمارات ُب ا١تشاريع القائمة داخل أك خارج بالدىا
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 ، كغَت مؤثرة ُب السوؽ العا١تية، أك زراعية ٤تدكدة الربح،إ٪تا ىي عوائد من صناعات ٖتويلية نفطية
.  كافتقارىا لتقانة تصنيعها ا١تملوكة من قبل الغرب،لوجود مثل تلك االستثمارات بكثرة

 ىذه السياساتقد أكجدت النظم االقتصادية العربية ا١تعاصرة البيئة ا١تالئمة لنمو مثل ؿك
 االندماج التاـ ألغلب رجاؿ لتبٌنيها، سنجد أفَّ إذا ما ْتثنا عن األسباب الدافعة ؼ، يةاالستثمار

كجود ذىنية مولىعة  إذل جانب ، يأٌب ُب مقٌدمتهااألعماؿ العرب با١تشاريع االقتصادية الغربية
باتت األبواب مفتوحة للخارج من خالؿ كجود ؼ. حدث منتوجاهتاأل كمتابعة ،باٟتاجات الكمالية

م كه ،نظاـ التعوصل االقتصادم، كاألسواؽ العربية مهيأة لوجود استثمارات ٗتتص بالسلع الكمالية
نِّبو الوقوع ُب خسائر ، للمستثمران  حقيقيان ان من الربح السريع، ْتيث تكوف ضامنكفرتيشكَّل   ٕتي

،  ٨توىا تزداد بًاطراد كبَتىمفادحة، فالطلب عليها مستمر طا١تا توٌجهات ا١تستهلكُت العرب كأذكاؽ
 فارضة عليها سياسة إخضاع ا١تستهلك ،كتبحث دكمان عن جديدىا، كلديها االستعداد التاـ لتلبيتها

 كىذه السياسة اقتبست من . حىت يتسٌت ٢تا أف تستمر ُب عمليتها اإلنتاجية،١تبدأ إرضاء دكافعو
تم إخضاع المستهلك ألقصى إغراءات اإلعالنات التي تحثو على االقتراض "الغرب، حيث 

" كاجبان كطنيان "كبهذا يؤدم " اشتًر اآلف كادفع فيما بعد"كالشراء إلرضاء دافع عنده على مبدأ 
.    (1)"إٍذ يحافظ على دكراف عجالت االقتصاد نحو األماـ

إٌف توجُّو ا١تستثمر العريب اليـو مرىوف ٔتا ٘تليو عليو إرادة السوؽ العا١تي بكل أركانو كمفاصلو، 
كقد انطلقت ىذه ا١توجة االستثمارية من خارج اٟتقل . كجٌلو قائم على سلوؾ ا١تستهلك العريب

 كغاب عنها االستقاللية كالتمٌيز ، حيث أخذت دكر الوكيل ُب التصنيع،االستثمارم العريب
ُب العمليات االقتصادية بفعل نزع غطاء األصالة عنها كالتمثيل كاإلبداع، كدخلت ُب زكايا التقليد 

ُب خط االستثمار، الذم ٭تقق هنضة اقتصادية كربل ُب ميداف االقتصاد العريب، فارهتنت 
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 السيِّما ، كىي السمة األبرز ُب األسواؽ العربية ا١تعاصرة،استثماراهتا إذل ذىنية االستهالؾ التفاخرم
يصعب الشذكذ عنو كأفَّ التوجو العاـ للنظم االقتصادية تدكر ُب دائرة ىذا النمط من االستهالؾ، 

طِّم الصورة ادلتعارؼ عليوكا٠تركج عما ىو مألوؼ ـك سومة ُب ذىنية ر، كالبحث عن مشاريع ٖتي
ا١تستهلك العريب، كتقٌلب العمل االستثمارم من الوكيل إذل األصيل، كمن اآلنية إذل االسًتاتيجية ٔتا 

ؤمن ٪توذجها االستثمارم مٟتصوؿ على مقعد داخل األسرة االقتصادية الدكلية، كؿيؤىلها 
. كاالستهالكي كفق سياسات شركاهتا اإلنتاجية ا١تتطورة

 كمن الوصاية ا٠تارجية، كاليت ،ا٠تركج من دائرة التصنيع االستهالكي كالتقليدممن فالبدَّ ىنا 
ثبت فشلها ُب بناء منظومة اقتصادية قوية، طا١تا اقتصرت على ٪تاذج استهالكية مستوحاة من 

 باستخدامها ألحدث كسائل االتصاؿ ،الغرب حىت يكوف ٢تا الفاعلية ُب فرض منتوجاهتا كسلعها
 الوعي االستهالكي بالشكل ةكاإلعالـ ُب بث الدعاية إذل ا١تستهلك كالسوؽ العريب معان، كقولب

فاألمر يتطلب تغيَتان ُب العادات . الذم تصبو إليو اسًتاتيجية التصنيع العربية كفق خطة استثماراهتا
السلوكية للفرد العريب، كإعادة خلق مكٌونات استثمارية حقيقية عرب التوٌجو إذل ا١توارد ا١تتاحة ُب 

كىذا قائم على طبيعة السلطة السياسية . الدكؿ العربية، كاالبتعاد عن تغريب االستهالؾ العريب
 فهي تيشكِّل اليد الطوذل ُب ٦تارسة التغيَت االجتماعي ،الراعية لعملية التحٌوؿ االقتصادم

التماىي بقيم االمتثاؿ ييشكِّل عقبة كأداء في كجو "ٌف أل ك٤تاربة عقدة التماىي، ،كاالقتصادم
ا٠تالص من كيبقى . (1)"التغيير االجتماعي الحقيقي، كبالتالي في كجو الخالص من التخٌلف

قيم التفاخر ا١تتسم هبا سلوؾ الفرد االستهالكي ضركرة من ضركرات التثوير االقتصادم من أجل 
كضع قاعدة استثمارية تيغَتِّ ا١تعادلة االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية، كتقلب معها موازين القول ُب 

 جعل عملية ،بك اٟتاصل بُت صور اٟتياة االقتصادية العربية ا١تعاصرةاالسوؽ العا١تي، إالَّ أٌف التش
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اإلصالح تتناك٢تا ٚتيعها، لذلك ٧تد أٌف عملية االٌدخار كانت عشوائية كغَت منضبطة القواعد 
 كبدد ٥تزكهنا ، قيمتها االقتصاديةىاة لنضوجها ك٪توىا بالشكل ا١ترجو منها، ٦تا أفقدئكالشركط ا١تهي

ير رؤكس تثمحبط اٞتهود الرامية ؿفأ ،عراؼاأل منالقيمي، كأحاط السوؽ االقتصادم ّتدار 
 األمواؿ، فما حقيقة تلك العملية؟

كاف لو دكر كبَت ُب تدعيم التحديث االقتصادم الغريب عقب عصر : االٌدخار- ت     
 ضركرة التمركز حوؿ ىذه السياسة أكدتالكثَت من ا١تذاىب االقتصادية الشهَتة ؼالنهضة، 

 كزيادة ، كيرفع من كتَتة اإلنتاج،ة تسمح بتشغيل رأس ماؿو يولِّد فرص عمل كثَتةداالقتصادية دل
اقتطاع جزء من الدخل الذم يحصل عليو الفرد كاحتجازه بعيدان عن " يعٍتاالٌدخار ؼ. األرباح

 يفسِّر سعي االقتصاد الرأٝتارل ا١توضوعكىذا . (1)"تيار اإلنفاؽ الحالي عن السلع كالخدمات
 تدفعهم بشكل فطرم إذل تعزيز ، ٖتمل مزايا كبَتة ألفرادىا،الغريب إذل البحث عن برامج متطورة

 أتاح لدك٢تم تنشيط أسواقهم ،مٌدخراهتم كفق منظور اقتصادم متنوع باالستثمارات الضخمة
. كبلوغهم مرحلة االنتعاش ١تصارفهم

 تبعان لظركؼ اجتماعية ،السياسة االقتصادية للدكؿ العربية تتباين ُب حضورىا بُت أفرادىاإٌف 
 ،كسياسية كدينية حاكمة لسلوكيات أفرادىا، كلتعدد األيديولوجيات ا١تشبعة هبا ذىنيتهم االقتصادية

 ، إذل ٗتزين الذىبتوٌجهان  ُب سياسة اإلمرباطورية العثمانية ١تسإذا ما عدنا قليالن إذل الوراء فؼ
بوصفو ٭تمل ٥تزكنان كبَتان من القيمة اليت تزداد بًاطراد كبَت مع مركر الزمن، كىي تريد من خاللو 

كقد أفادت ىذه األساليب من االستثمار في المشاريع "تعزيز اقتصادىا القومي بُت كالياهتا، 
 كأدت إلى تخزين الذىب، كفي فترة الحقة إلى شراء األمالؾ العقارية بدؿ تراكم ،الكبرل
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أ٫تية ُب تعزيز عملية من  ١تا ٢تا ،ككانت أيضان هتتم بنوعية كزف اللَتة الذىبية. (1)"رأس الماؿ
أسواقها لدعم  ك،اكتنازىا، كٖتمل من القوة الشرائية ما ٬تعلها مؤىلة لتخوض غمار النشاط التجارم

م مارسوا سياسات اقتصادية :  أف ٧تـز القوؿناكىنا ال ٯتكن. ا٢تزيلة بصناعات تقليدية ٤تدكدة إهنَّ
ا تعكس األيديولوجية السياسية اٟتاكمة،اعتباطية أك فردية  كرغبتها ُب إيداع أموا٢تا ُب أراض ، إ٪تَّ

 كحضوره ُب ،مرباطوريتهم، فا١تهم ىو غرس ىذا السلوؾ لدل الفرد العريبإالسواد ضمانان لدٯتومة 
. حياتو االقتصادية

ال ٯتكن تناسي سطوة السلوؾ ، ؼ إفَّ ا١تنغِّصات كثَتة ُب اٟتقل االقتصادم العريب
 الذم يعرقل ٪تو سياسة االدخار ُب سلوؾ اإلنساف العريب، كما أفَّ ،االستهالكي العريب ا١تقيت

ىذه السياسة بالشكل  هتيئة الًتبة ا٠تصبة لنمو  ٯتنع،ضعف الدخوؿ الفردية ُب معظم الدكؿ العربية
لكن يتخلل ىذه السياسة بعض من النماذج اليت توحي بتشجيع االٌدخارات عرب بوابة . الصحيح

 ٧تد صوران من عمليات االٌدخار ٫تاالتقليد الغريب، أك عرب ا١تنظور االجتماعي كالديٍت، كما بُت
الرٝتية كا٠تاصة ُب الدكؿ العربية النفطية، اليت أٟتَّت عليها حاجاهتا االقتصادية تبٌٍت ىذه السياسة 

 كتقـو أحيانان .  كتسهم ُب رفع دخلها القومي،ٔتجموعة من الربامج تدعم نظامها االقتصادم
اقتناء اٟتلي :  مثل، دكر غَت مباشر ُب إ٪تاء عملية االٌدخاربأداءاألعراؼ االجتماعية العربية 

ؽ كصور عديدة، كأيضان شراء األمالؾ العقارية كتوريثها، كغَتىا من الصور ائكاجملوىرات عرب طر
األخرل اليت تعربِّ عن فطرة اإلنساف ُب التوجو لتأمُت مصادر حياتو، لكن دل ٬تد ىناؾ ما يضبط 

 كتوجيهو إذل حيث يٌدخر ، كيهيئ ٢تا حاضنة مناسبة توفر للفرد شركط ٖتقق االدِّخار،ىذه العملية
.  كينفق بالشكل ا١تطلوب،كيستثمر

                                                 
ترٚتة ٤تمود شريح، مركز دراسات الوحدة   النظاـ األبوم كإشكالية ٗتلف اجملتمع العريب،ىشاـ شرايب،- (1)
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 ٮتضع لعملية  أنٌوفا١تالحظ من ىذا ا١تخزكف الذم ٯتتلكو الفرد العريب من الذىب كالعقارات
 أك حاجات ، بُت مهاترات عائليةلضياعو اقتصاديان ٖتوؿ دكف تنميتوتوريث تبدد رأس ا١تاؿ، ك

كما أٌف الثقة بُت الفرد كمنظمي األسواؽ االستثمارية العربية تكاد تكوف معدكمة، كال . كمالية
كسائل تواصل موجودة ٖتاكؿ إ٬تاد الرابط اٟتقيقي بينهما، ٦تا يسبب انتكاسات اقتصادية خطَتة 

 من حيث ضعف آلية التشغيل كالسيولة النقدية ُب ، ا١تناخ االقتصادم العاـ للدكلة العربيةُبتؤثر 
يؤدم إذل تعثٌر برامج ا٠تطط التنموية ا١توضوعة الذم اد ُب دخوؿ األفراد، احل٩تفاض االالسوؽ، ك

.   كاف األجدر هبا أف تؤسس لثقافة االٌدخار قبل أف تعـو ُب ْتر ا١تاؿ كاالقتصادكمن قبل الدكلة، 

 لقول التغيَت الرأٝتارل الغريب ُب إخراج اللوحة االقتصادية العربية ان  كبَتان الحظ دكرفكىنا 
 ٔتا ٘تليو ،٘تارس دكر الدكمينو ُب ٖتريك نظمها االقتصاديةحيث ا١تعاصرة كفق منظورىا التثمَتم، 

 كاستحواذىا على ،األمر احتكارىا لتقانة اإلنتاجىذا عليها مصاٟتها االسًتاتيجية، كيساعدىا ُب 
كميات كبَتة من معدف الذىب كالعملة الصعبة، كىي دعامة االقتصاد القوم، فتمسك ٓتيوط 

 ٦تا يشعرىا كحق التصرؼ هبا، ، كتأخذ فيها دكر الوصي على األمالؾ،اللعبة االقتصادية العربية
 تكوف أداة ، اجتماعية كسلوكيةان فرض ٪تاذج كأ٪تاطالعمل على بنشوة التفوؽ االقتصادم العا١تي، ك

مسَّت تلك القول بنية اجملتمع العريب من حيث تشكُّل العالقات كقد . ٨تو فرض شركطها التسويقية
ؽ تفكَتىم االقتصادم، كغٌذهتم ٔتنتجاهتا ا١تتطورة، كاستطاعت أف ائ كطر،االجتماعية بُت األفراد

توٌجو إذل  اؿفما األسباب اليت دفعت بعض رجاؿ األعماؿ العرب. تدخل حياة كل بيت عريب
حاضنة الشركات األجنبية الكربل؟ كىل لطبيعة اٞتغرافية السياسية االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية دكر 

 طبيعة النظم االقتصادية تؤٌديوأمُّ دكر ٯتكن أف كُب فرض ىذا النوع من العالقات مع ا٠تارج؟ 
 العربية ُب بلورة االتفاقيات مع الغرب؟ 
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: االقتصادم العربي_قول التغيير الرأسمالي الغربي كعالقاتها بالجيوسياسي- ثالثان 

٘تٌيز عصرنا اٟتارل بوجود قول رأٝتالية غربية ترسم خارطة الطريق االقتصادية للعادل بأٚتعو 
 كٖتديد أ٪تاط السلوؾ ق،تناكلت تلك ا٠تارطة أدكات اإلنتاج كأساليبلقد  ا١تنطقة العربية، ككمن ضمنو

فتعددت صور العالقات االقتصادية مع العرب ْتكم . لألفراد كفق مصلحتها االسًتاتيجية
، كنوعية ؽ توزعها االستثمارم ُب ا١تنطقةائ طركأيضان  ،الضركرات كا١تزايا االقتصادية كالسياسية ٢تا

تقـو باإلعالف عنها اليت ألجندة اليت ٖتملها ٘تتلئ ٔتجموعة من ا١تبادرات فا .ا١تشاريع القائمة فيها
د توجهها الكبَت عقب مرحلة التحرر العريب من االستعمار األجنيب كنج. بالطريقة اليت تراىا مناسبة

 ترسم ٢تا مسارىا العملي ُب كيفية ،ا١تباشر إذل إ٬تاد طبقة اجتماعية ذات ثقل كبَت ُب الدكلة العربية
 ٔتا ينسجم مع ركح شركاهتا اإلنتاجية لديها، كمنحها الكثَت من ،إدارة السوؽ كضبط عملياتو

.  كالءن مطلقان لسياساهتا االقتصادية ُب ا١تنطقة العربيةىاتكسبكاالمتيازات اليت تيسٌهل طبيعة عملها، 

تكاملت خطوات سيطرهتا االقتصادية على االقتصادات العربية عرب توقيعها ٣تموعة من لقد 
 بعد أف صاغت بنودىا ٔتعايَت أكسبتها شرعيةن كاستمرارية فيما ،االتفاقيات السياسية كاالقتصادية

لذلك ابتدعت مفردات كمصطلحات ألبست هبا مطامعها ُب ا١تنطقة كزركشتها . ىو مأموؿ منها
دخوؿ ُب عادل التكامل لل كاليت كانت ٦تهدة ، ٗتفي كراءىا سياساهتا اٟتقيقية منها،ٔتزايا كعطاءات

االقتصادم مع العرب بعد أف أشبعتها بركح التغريب الصناعي كاالجتماعي، كاحتكارىا لتكنولوجيا 
 ذلك زادىا من االندماج مع لكنٌ  كىي ضركرة لقياـ أم صناعة ناشئة ُب الدكؿ العربية، ،العصر
فما حقيقة الصورة .  الذم أفقدىا االستقاللية ُب قيادة النظم االقتصادية للدكلة العربية،الغرب
ة للعالقات االقتصادية العربية مع الغرب؟ كىل ٯتكن أف ننظر إذل ىذه العالقة غَت ا١تتكافئة ليبالس

بُت العرب كالغرب الرأٝتارل على أهنا عابرة إذل مرحلة أخرل دل تنضج شركطها بعد؟ ككيف كاف 
كقع النتائج على مسار االقتصادات العربية؟ 
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(: االقتصاديوف العربالوكالء ) قوة التغيير المحلية - 1   

إفَّ التوجَّو اٞتديد لسياسة القول الرأٝتالية الغربية ُب ا١تنطقة العربية عقب إهناء االنتداب 
الولوج إذل نظاـ شرعي ٗتفي خلفو ب٢تا ، ٝتح ا١تباشر خالؿ ا١تنتصف األكؿ من القرف ا١تاضي

كعهدت بأسلوهبا اٞتديد إذل استحداث طبقة اجتماعية داخل كثَت من الدكؿ . مطامعها ُب ا١تنطقة
 كشٌد إزرىا االقتصادم كالسياسي، كمنحها مزايا ٕتارية كتسهيالت ،العربية كالعمل على تقويتها

 ٤تققة أرباحان طائلة ُب ميزانيها ، كحقوؽ التوزيع اٟتصرم ١تنتجاهتا ُب األسواؽ احمللية،صناعية
 ٕتعل األخَتة ٘تلك إرادة ،فَّ الصلة بُت البنيانُت االقتصادم العريب كالغريب غَت متوازنةإ. التجارم

فالبنياف األكؿ ريعي تجارم ذات صبغة " ،التغيَت ُب اٞتيوسياسة االقتصادية ُب ا١تنطقة ككل
ال يوجد في ذلك البنياف فكر كسوقية مشوىة ضبابية يتحكم فيها أصحاب النفوذ السلطوية، 

يحتاج دكمان إلى البنياف االقتصادم ك ،اقتصادم كاضح يشوبو العشوائية الفكرية االقتصادية
 مما زاد البنياف الصناعي قوة كسلطة ،الصناعي كالذم ىو موجود في المجتمعات الغربية

 حتى أصبحت المجتمعات العربية ، كعشوائية كمذىبية غير علمية أك منطقيةان كاآلخر ضعف
.   (1)"تعيش على ما ينتجو البنياف االقتصادم الغربي

 ككفَّرت ٢تا ،إفَّ حالة البنياف االقتصادم العريب ا١ترهتنة إذل ا٠تارج قد خلقت طبقة الوكالء
أعطتها ٕتذران ُب مؤسسات الدكلة ، اليت مناخ العمل بكل حرية تصوهنا شرعية السلطة اٟتاكمة

الحظ نشأة طبقة اجتماعية جديدة استكملت ا١تبادرات  كم.االقتصادية كالسياسية العربية
توجهات الدكؿ الداعمة ٢تا من أجل قيادة مستندة إذل توظيفها ُب تعزيز آلية عملها ؿاالقتصادية 

فطبقة الوكالء العرب أك كبار التجار ىم دينمو عمل الشركات الغربية ُب . عمل األسواؽ العربية
ذلك أعطتها القدرة على التدخل ُب رسم مالمح ك ،االستثمارات العربية ُب حقوؿ النفط كمشتقاتو

                                                 
 .40 ص،ـ2010عماف، : أشرؼ حافظ، الرأٝتالية كأزمة الفكر العريب، كنوز ا١تعرفة- (1)
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امتلكوا القوة من ىنا . النظاـ االقتصادم كحىت السياسي العريب ْتسب اٟتالة االقتصادية الراىنة
 على استكماؿ طوؽ السيطرة على مستلزمات صناعاهتا ـاالقتصادية كالنفوذ السياسي حرصان منو

كٌفر عليها اٞتهد كالتكلفة ت يقـو ٔتهاـ ، كإف استخدمتها كوسيط ٕتارم ىاـ،كأدكات ٕتارهتا
 دكف أف ، لذلك فإف بنية ىذه الطبقة قائمة على العمل التجارم أك الصناعي االستهالكي.كالوقت

ا تبلغ مرحلة التصنيع ا٢تامة،  .  إليهاككلملتزمة بالدكر ادلألهنَّ

فالصورة العامة ٢تذه الطبقة ترتسم على لوحة ٤تاكاة شؤكف القول الرأٝتالية الغربية اٟتاضرة 
ا اكتسبت ا٠تربة ُب ا١تعامالت ؼبشركاهتا االستثمارية الضخمة ُب ا١تنطقة العربية،  صحيح أهنَّ

 كإرضاء رغباتو، إالَّ أفَّ اإلطار التنظيمي ، كٖتليل سلوؾ ا١تستهلك، كقراءة السوؽ العا١تي،التجارية
الة تقليد كٚتود ُب بح ٦تا يصيبها ، ا٠تركج من دائرة مسارىا االقتصادمىا من٢تا مقٌيد بشركط ٯتنع

االدارس لطبيعة العالقات االقتصادية ُب األسواؽ العربية ك .أنشطتها التجارية  قائمة على يدرؾ أهنَّ
األمر ينتج عالقات كىذا  كُب أفضل حاالتو رأٝتارل مرتبط با٠تارج، ،النظاـ اإلقطاعي ا٠تراجي

 رجاالت ىذه الطبقة أدلقد  ك.اقتصادية مشٌوىة ال ٯتكن التعويل عليها ُب بناء بنياف اقتصاد قوم
دكران مهمان كمتزايدان في إضافة عناصر كتعقيدات جديدة إلى مكوِّنات الخريطة الطبقية "

فئة "ك" الوكالء التجاريين"القائمة، من خالؿ توسيع مراتب فئات برجوازية معينة مثل فئة 
كفركع الشركات ... كالفئات اإلدارية المرتبطة بقطاع المشركعات المشتركة" المستوردين

 كمن ٍب فإٌف .(1)"األجنبية، كالسيما في مجاالت التجارة كالماؿ كالسياحة كالخدمات الفندقية
حزاـ األماف الذم فرضتو القول الغربية على مصاٟتها االسًتاتيجية ُب ا١تنطقة العربية مؤلف من كبار 

 طا١تا ، كبار العائالت العربية أيضان مشلم ككبار الساسة كا١توظفُت اٟتكوميُت، ك،التجار كالصناعيُت
. العصبية مازالت حاضرة ُب ا١تنطقة

                                                 
. 111، ص...٤تمود عبد الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب- (1)
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كقد عملت طبقة الوكالء التجاريُت على خلق ٪تط اقتصادم كاجتماعي عريب يساعدىا ُب 
 ألزمت الفرد العريب ان  استهالكيان نفوذىا السياسي، كخلقت ٪توذجكانتشار أيديولوجيتها االقتصادية 

كإتهت إذل ٦تارسة . تنمية رغباتوؿالعمل كفقو ٖتت تأثَت ا١تاكينة الدعائية الضخمة اليت ٘تتلكها 
ٖتاكي اليت  من األمثلة ذلكاالحتكار التجارم ٘تامان كما ىو مطلوب منها، كٯتكن أف نستدؿ على 

ف عقد عنع الشركة األـ ت حيث ًب،منها ككاالت السيارات احملصورة بوكالء حصريُتك ،الواقع العريب
 استَتاد التجهيزات كال يتمصفقات بيع مهما كاف حجمها إالَّ عرب ككيلها ا١تعتمد ُب ا١تنطقة، 

 كفق آلية ينظمها الوكيل، كىكذا ُب العمليات كافة ٦تسكان ببنود الصفقة كاملة ك٤تققان إالَّ الصناعية 
كقد ًب ا٨تسار الذىنية االقتصادية العربية ُب التموضع كالتفكَت بامتالؾ ككالة . أرباحان طائلة منها

حصرية من الغرب ا١تتقدـ بدالن من التوجو إذل حيازة عقيدة التصنيع كاإلنتاج، فحالة القهر كالتخٌلف 
ا تثٌبط ٫تم أفرادىا  األمر الذم يؤدم ،لصراع كالنفوذ داخل األسواؽ العربيةؿ كٗتلق بيئة ،العريب إ٪تَّ

 كامتالؾ زماـ ، كعدـ ٖتقيق االستقرار ا١تؤدم إذل جو من ا١تنافسة،إذل هتالك العملية االقتصادية
. ا١تبادرة االقتصادية

كقد اعتمدت ىذه الطبقة على الدكلة من حيث ديناميكيتها االقتصادية، كحددت مسار 
٘تٌثل األكؿ ُب القطاع الزراعي، كالثاشل : النظم االقتصادية العربية اليت ٘تحورت ضمن قطاعُت رئيسيُت

 كتقدصل النظريات االقتصادية ،ا١تارل، ٦تا انعكس ذلك على دراسات ا١تفكرين احملليُت- ُب التجارم
فصحيح أٌف اٟتالة السياسية لكثَت من الدكؿ العربية التزاؿ تعيش ُب حالة . اجملارية ٢تذين القطاعُت

 السالح الرئيسي ا١تستخدـ ُب حركة لكنٌ لقول كاأليديولوجيات فيما بُت مكٌوناهتا، ؿارتباؾ كتصارع 
، أم قدرتها على أف تقبض على Political Capacityىو القدرة السياسية"العربية األسواؽ 
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 ىنا نشَت إليوكما . (1)"آلة الدكلة، كأف تغٌير من توزيع القول االجتماعية، كتعيد تنظيم االقتصاد
ىو أفَّ طبيعة الدعم الذم تتلقاه طبقة الوكالء من قبل الشركات الغربية العمالقة قائم على القراءة 

ا١تستمرة للواقع االقتصادم ُب ا١تنطقة كٛتاية مصاٟتها، كما أفَّ ما تكشفو التكنولوجيا ُب اجملاؿ 
 من ، تقـو بتهيئة مناسبة كفق األكلويات االقتصادية لديها،الصناعي يعطيها ٤تددات عمل جديدة

نتاجها، فتفرض سياسات اقتصادية جديدة عرب توجهها إحيث تغيَت أدكات استثماراهتا أك أساليب 
 بو ُب مناطق استخراج قـوكىذا ما ت.  أك اتفاقيات تؤطر لنظرهتا التشغيلية اٞتديدة،إمَّا إذل ككالئها

نتاجية إ فتعمل على استصدار أ٪تاط ، اليت تتواجد فيها شركاهتا االستثمارية الضخمة،النفط العريب
.   مستغلة نفوذىا ا١تتغلغل ُب مؤسسات الدكؿ العربية، كاالتفاقيات ا١توقٌعة معها،ة كأخرلمدبُت 

: االتفاقيات السياسية كاالقتصادية العربية مع الغربقوة التغيير على صعيد - 2    

 كظهور تقانة متطورة ُب االتصاالت ككسائل ،مع تزايد كتَتة النشاط االقتصادم العا١تي
ا١تواصالت، أصبح االلتحاـ االقتصادم بُت توزع النشاط يتطلب مرحلة جديدة ُب العالقات 

التجارية بُت األمم، السٌيما أفَّ اٟتاجة إذل النفط باعتباره ييشكِّل عصب الصناعة ا١تتطورة، يستلـز 
 كاالستقرار السياسي كاالجتماعي ُب أماكن ،ٛتايتو عرب أساليب ٗتضع ١تعايَت األماف االقتصادم

برزت صور مكٌملة لعمليات السيطرة على ا١توارد االقتصادية العربية بصورة تصطبغ حيث . منابعو
 الشعيب، كذلك بعد أف شعرت ٓتطورة اٟتراؾ ل كالقبوؿ السياسي كالرض،بطابع الشرعية الدكلية

ـ، كظهور 1973الشعيب العريب ُب الستينيات من القرف ا١تاضي، كعاينت نتائج حرب تشرين عاـ
ك٘تثلت . األحزاب القومية العربية ا١تناىضة للمشركع اإلمربيارل الغريب مثل سوريا كمصر كالعراؽ

                                                 
 عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف سلسلةأسامة الغزارل حرب، األحزاب السياسية ُب العادل الثالث، - (1)

 .58ـ، ص1987، أيلوؿ، (117)الكويت، العدد: كاآلداب
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 عززت عربىا سياساهتا ،صورهتا بإبراـ اتفاقيات مع الدكؿ العربية ْتسب موقعها االقتصادم
. االستثمارية ُب ا١تنطقة

كإتهت القول الغربية العظمى إذل الدكؿ العربية اٟتاكمة لثركات نفطية ضخمة، كأخرل 
 مستخدمة أسلوب االتفاقيات كا١تعاىدات االقتصادية كالسياسية ، على مداخل ْترية ىامةمطٌلة

االندماج مع بتلك الدكؿ مزايا كامتيازات أغرهتا على كأغدقت . كفق الظركؼ اليت تستدعي إبرامها
 كزيادة حركة التنقل ُب ،ؽ التشغيل كاإلنتاج كالعمل ُب األسواؽائا٠تارج بعد أف رأت الفركؽ ُب طر

ة دزادت من حرية عمل الشركات ا١تتعدؼ كاتشاح حضارهتا بالتكنولوجيا ا١تتطورة، ،البضائع كاألفراد
قياـ شركة ماركونا األمريكية "اٞتنسية ا١تستثمر الرئيسي ١توارد النفط كمشتقاتو ُب ا١تنطقة، فػ 

للتعدين كبناء السفن بتقديم مشركع متكامل للصلب مناصفة مع مؤسسة بتركمين 
للنفط، بشرط قياـ الناقالت الكبيرة بنقل خامات الحديد من البرازيل  (الحكومية)السعودية

كيعتمد المشركع . كمن ثم يصٌدر إلى أكركبا كالياباف، لكي يتم اإلنتاج فيها ،إلى السعودية
على استهالؾ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذم يحصل عليو من السعودية مجانان عند رأس 

ا تقودنا إذل خفايا تلك االتفاقيات بُت ،(1)"نتاج الصلبإالبئر، كىذا ما يقٌلل من كلفة   إ٪تَّ
مِّل ، اليت كبُت القول الغربية من حيث طريقة صياغتها البنيوية كالتنظيمية،االقتصادات العربية  هبا ٕتي
.  كتعود على طرؼ دكف آخر بالنفع العظيم على رأس ما٢تا ا١تستثمر،صورة التعاكف بينهم

كإفَّ السر ُب خضوع اإلرادات االقتصادية العربية لالتفاقيات ا١تربمة مع الغرب ىو افتقارىا 
لتكنولوجيا التطوير الصناعي، كغياب العقالنية االقتصادية العربية، كاستالهبا ٟتقها االقتصادم 

 غَت متوازف ُب العالقات االقتصادية معها، تيعززه بنيوية ؤان  يولِّد تكاؼ٦تاكافة،  بصوره كأشكالو
 ما دامت ٖتقق ٢تا استقراران ،السلطة السياسية كاألعراؼ االجتماعية العربية ُب صمود ىذه االتفاقية
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 ُبكٯتكن لنا أف ننعت تلك االتفاقيات .  كاستمراران ُب حركة نظمها التشغيلية،ُب أركاف دكلتها
ىا منغمسة ُب ت كجعل،هٌنا فقدت األصالة ُب ماىية بنيتها اإلنتاجيةأل ،االقتصادات العربية بالزيف

صاب الذم أ أك االندماج االقتصادم الغريب، ، كالعمل ٖتت كطأة الوصاية،عمليات السوؽ العا١تي
أيٌة ، ؼ الشركط السالبة لفاعليتها االقتصادية بسببحركتها التطويريةُب  بالشللبنيتها االقتصادية 

اليت تنذر ٓتطر يتهدد النظم   كجب ٖتمل عواقبو القاسية،٤تاكلة للخركج عن ا١تألوؼ ييعدُّ انتحاران 
 كهبذه الصورة تغدك عملية االتفاقيات االقتصادية غطاء شرعيان لعملية السطو .السياسية العربية

.  كأمران كاقعان يصعب التفكَت بزكالو ،االقتصادم على االقتصادات العربية

 لكن موقفنا يرتكز ،كقد تبدك الصورة ىنا نوعان من االستخفاؼ بالسيادة االقتصادية العربية
على كاقع العمليات التجارية اٞتارية بُت األطراؼ العربية كاألجنبية، إٍذ تشَت الوقائع إذل هتاكم 

 كتعٌرم ،القدرات العربية ُب مواجهة القرصنة االقتصادية الرأٝتالية الغربية بفعل انكشافها للخارج
كتبقى قول التغيَت الرأٝتارل الغريب تسَت ٓتطى . مؤسساهتا أماـ ىيمنة الشركات األجنبية الكربل

ثابتة ٨تو اٟتفاظ على مصاٟتها، كانتقا٢تا إذل مرحلة جديدة تستدعي أ٪تاطان سلوكية تواكب مراحلها 
االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية، كخاصة أفَّ األخَتة بلغت ذركة االندماج االقتصادم، اليت فرضت 

كاقعان جديدان كاستوجبت اٗتاذ إجراءات تكمل عملية توزيع قول اإلنتاج، بعد بركز التخصص 
الدقيق ُب العملية التصنيعية مثل صناعة الرقائق اإللكًتكنية، األمر الذم تطلب منها إقامة عالقات 

ُب التكامل الرأسي كاألفقي مع بعض االقتصادات العربية، كىي تأخذ حيزان أكرب ُب العالقات 
 كزيادة نفوذ الغرب ،الثنائية، إالَّ أفَّ ىذه العملية تتمايز من حيث ا٠تاصية ُب التعامالت االقتصادية

ع ىذا النوع من العالقات على جسم الكتلة ؽفكيف كاف ك. كٖتكمو باالقتصادات العربية
االقتصادية العربية؟ 
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عالقات بين االقتصادات العربية مع الغرب قوة التغيير على صعيد اؿ- 3    
:  الرأسمالي

يأٌب ظهور ىذا النمط من العالقات االقتصادية ُب غضوف التطورات الصناعية اليت فرضت 
ما يتعلق بتكنولوجيا ا١تعلومات اليت ُبمرحلة جديدة ُب فضاء الشبكة التجارية الدكلية، كخاصة 

أخذت تتسع ٕتارهتا بعد أف تعددت ٣تاالت استخداماهتا ك٧تاحها ُب أف تصبح معيار التطور 
االقتصادم، حيث خيصصت ٢تا أسواؽ تطرح عربىا منتوجاهتا الكثَتة، اليت أصبحت جزءان من 

 العالقات منكهبذه التطورات ا١تتالحقة ُب عادل االقتصاد ا١تعاصر ًب استحداث ٪تط . حياتنا اليومية
 من حيث إ٘تاـ دائرة الطوؽ االقتصادم ، كبُت دكؿ ا١تنطقة العربية،بُت الدكؿ الرأٝتالية الغربية

 كسلوؾ ا١تستهلكُت ىناؾ، كتأمُت ا١توارد البشرية كا١تادية لضماف ،كاٟتفاظ على أسواؽ التصريف
يدة دالتطوير التقاشل، كىي أعلى درجات التحكم باالقتصادات العربية بعد أف قطعت أشواطان ع

االشتغاؿ "ذلك أف طبيعة عالقات التكامل الرأسي تعٍت . ىا حاجاهتا كظركفها االقتصاديةتتطلب
نتاج سلعة معينة من المادة األكلية كحتى بيع السلعة النهائية بقصد إلغاء األرباح إبكل مراحل 

الوسيطة أك السيطرة عليها بما في ذلك شراء الشركات المغذية لصناعة مثل صناعة 
ُب حُت يكوف جوىر عالقات التكامل األفقي . (1)" "الترست"السيارات، كىو ما كاف ييسمى 

اتفاؽ بين مجموعة شركات تنتج سلعة أك مجموعة سلعة كاحدة على االلتزاـ " على ان قائم
كىو ثاني ". كارتل"ككاف االسم الشائع لو . إلخ...بأسعار معينة أك على توزيع لألسواؽ

.   (2)"أشكاؿ التكامل بعد اندماج شركتين أك أكثر كانت متنافسة في صناعة كاحدة

                                                 
 ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات ، الرأٝتالية ُب مرحلة ما بعد االمربيالية:الكوكبةٝتاعيل صربم عبداهلل، إ- (1)

 .13ـ، ص1997، آب، (222)بَتكت، العدد: الوحدة العربية
 .13ا١ترجع السابق، ص- (2)
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كيصبح مصطلح التكامل بديالن عن االستخداـ ُب تداكؿ العالقات االقتصادية ا١تعاصرة بُت 
 كامتداد شركاتو بُت ٤تيطات العادل، ك٪تو سياساهتا ،البلداف بسبب تعاظم اإلنتاج الرأٝتارل الغريب

رٝتت مالمح النظاـ االقتصادم العا١تي كطغياف كبذلك تكوف قد . ا١تالية كارتفاع كرادهتا الرْتية
خاصة أفَّ حجم استثماراهتا ُب ك ، على مسار االقتصادات العربيةةة اٞتنسيدأسلوب شركاهتا ا١تتعد

كأيان يكن شكل االستثمار فإف العالقات بُت االقتصادات العربية بقول . البلداف النفطية ضخم جدان 
جعلها تأخذ ٦تا  قد انتقلت إذل مرحلة التكامل الرأسي بعد االندماج الكبَت معها، ،التغيَت الغريب

كىي ٔتجملها . اإلنتاجُب كيف اؿكم كاؿنتاجية ٤تدكدة من حيث إ٪تطان تشغيليان تقليديان كفق حركة 
إٌف تفسير ىذه "١تبادرة االقتصادية الذاتية، كؿ طا١تا تفتقر ،تكوف غَت متكافئة من اٞتهات كافة

العالقات غير المتكافئة يرتبط بما تحويو المواد األكلية من قيمة مضافة كامنة يتم االستفادة 
منها من قبل البلداف الصناعية المتقدمة عندما تقـو بتصنيع مختلف السلع كالمنتجات من 

خالؿ إقامة العديد من المؤسسات كالمشركعات اإلنتاجية لصالح تسريع تنميتها، مقابل 
.   (1)"حرماف الدكؿ النامية صاحبة المواد األكلية من حق االستفادة من تلك القيمة المضافة

فالوصف ٢تذه العالقة االقتصادية ينطبق على حاؿ االقتصادات العربية، فكثَتان ما نشاىدىا 
 كتستثمر كفق شركط تقـو ىي بصياغتها، ،ُب الشركات النفطية األجنبية احملتكرة لتكنولوجيا اإلنتاج

 ٘تتد إذل اٞتانب االجتماعي كالسياسي للدكلة العربية ،ك٘تلك فاعلية كحركة كبَتة ُب العملية التشغيلية
 ٧تد االستالب االقتصادم غَت ا١تتكافئةكعند ٖتليل بنية ىذه العالقات التبادلية . القائمة فيها

. ع لتقييم مستمر كفق اٟتاجات اليت تستلـز ىيمنتها االقتصاديةضالغريب كفق أدكات كأساليب تخ
األمر الذم ٯتنع كالدة هنضة اقتصادية عربية مادامت تيستخدـ كأداة تنصهر ذاهتا الفاعلة ُب 

كإفَّ الصور اليت تأتينا من الدكؿ العربية الغنية . السياسات الغربية ا١تمانعة ألم عمل مستقل عنها
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 تدلل على مدل الزيف االقتصادم الذم تعيشو تلك الدكؿ ،كبَتةاؿالية ادلعوائد اؿنفطية كاؿكارد ادلب
يغلب عليها طابع االندماج إذ ٍ من حيث تغريب ىويتها االقتصادية الوطنية ُب مشاريعها اإلنتاجية، 

 ،االقتصادم مع الغرب، كإذا ما إتهنا ٨تو آلية اإلدارة كنظم تشغيلها كسلوكيات موظفيها كعما٢تا
.  بنيتها التنظيمية لديناميكيتها االقتصاديةُبسنجد ارهتاهنا لقول رأٝتالية غربية 

 ُب التكامل  ا١تتجانسةبلغ اقتصادات الدكؿ العربية مرتبة الوصوؿ إذل ٪تط العالقاتتدل ك
ا دل تصل بعد مرحلة التصنيع التكنولوجي ا١تستقل، فهذا النوع أك النمط من العالقات ، ألاألفقي هنَّ

ا ٬ترم بُت دكؿ أك شركات اقتصادية من  لتطور ُب التصنيع كحجم ا١تبيعات، ؿ قستول نفسادلإ٪تَّ
م إ٬تاد سبيل يتمثل ُب االندماج ُب اإلدارة كالتشغيل كالتصريف، ينبغلوصوؿ إذل احتكار ا١تنتج كؿ

 كمن كرائها الدكؿ ا١تتقاٝتة ١تصاٟتها ، ا١تنافسة الشديدة ُب السوؽ العا١تي لصاحل تلك الشركاتكقلة
أساسان بين دكؿ أك أطراؼ متجانسة في "٢تذا تتمايز ىذه العالقات بأهٌنا تقـو . االسًتاتيجية

طبيعة أنظمتها أك انتماءاتها القومية، إضافة إلى تماثل مرحلة تطورىا االقتصادم، بحيث 
تتكامل العملية اإلنتاجية كفق أسس جديدة من التخصص كتقسيم العمل بإقامة ركابط 

 ُب منعدمةٝتات ىذه العالقة كتصبح . (1)"اندماجية متكافئة لتحقيق مصالح مشتركة فيما بينها
 التزاؿ ُب طور حيثاالقتصادات العربية ا١تفتقرة ١تقومات ا١تنافسة االقتصادية مع الدكؿ ا١تتقدمة، 

التقليد كاالستئثار بالسلوؾ االستهالكي ا١تفركض من قبل الغرب، كتشغل عملياهتا اإلنتاجية حيز 
. االقتصاد ا٠تدمي

 ٛتاية لعجزىا عناالقتصاد الغريب بمالت االقتصادات العربية ٔتجملها إذل االندماج كلقد 
 تصاحبها ، التقيد ٔتحددات أيديولوجية مفركضة من الغربذل ذلكترتب عؼبنياهنا االقتصادم، 

سطوة الكماليات الفاخرة كالباىظة الثمن إذل جانب نتاجية توائم النظاـ الرأٝتارل الغريب، إأ٪تاط 
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 ك٘تنحو فرصة ، رأس ماؿ الفردٙتٌرعلى سلوكيات الفرد العريب، كاليت تنتفي معها أمُّ حركة اٌدخارية تي 
 . االستثمار ُب اٟتقل االقتصادم ا١تتنوع ٔتوارده

إفَّ عملية ا١تسح االقتصادم العريب تقودنا إذل أفَّ اإلنتاج العريب يقتصر على صناعات ٖتويلية 
صنِّع ال أكثر من ذلك، كىذا اليت مرتبطة بأجندات األسواؽ ا٠تارجية، 

ي
 ييفسِّر ا١توضوعتأخذ دكر ا١ت

كما أفَّ . اللوف االقتصادم الواحد ا١تسيطر على االقتصادات العربية ُب اجملاؿ التصنيعي كالتجارم
اإلنساف المتخٌلف كائن تتحكم بو التقاليد كتقيد كل حركة أك انطالؽ نحو المستقبل "حالة 
 تشمل حالة اإلنساف العريب الراىن، حيث التزاؿ العصبية القبلية كاألعراؼ االجتماعية ،(1)"لديو

الظركؼ السياسية العربية الراىنة تدعم ىذه ك ،البالية تسيطر على سلوكياتو ك٤تور عقالنيتو ا١تسلوبة
 من عتاؽ االف ٢تا الظركؼ اليت تتيحة هتيئمننعها ًب السٌيما أهٌنا مقيدة باتفاقيات كمعاىدات ،اٟتالة

مرحلة العقم السياسي، كالدكر التنظَتم أليديولوجيات ٗتدـ مصاحل ضيقة ُب ا١تنطقة، كٖتجم عملية 
. النهوض الشاملة

 قول التغيَت الرأٝتارل الغريب قد ٧تحت ُب كضع االقتصادات العربية ٖتت  من أفٌ لقوؿالبد ؿك
تدرجها ُب إذ إفَّ  ا١تنطقة، إزاءؽ كأشكاؿ ٘تنحها الشرعية الدكلية ُب ٦تارسة سياساهتا ائكصايتها بطر

خلق األدكات ا١تساعدة ٢تا ُب العملية االقتصادية ىناؾ فرضتو ا١ترحلة ا١تعاشة، كالتزاؿ تستخدمهم 
كفق األكلويات اليت ٖتتمها مصاٟتها االقتصادية، فاٟتدث االقتصادم ىو ُب حالة صَتكرة دائمة 
ٖتتاج إذل العديد من األدكات الفاعلة كي تستنهض الطاقات ا١تكبوتة لصاحل شركاهتا العاملة ُب 

 اليت ، جعلها تستحوذ على ا٢توية االقتصادية،سواؽ العربية بقيمها كمنتجاهتالأل كإٌف إغراقها. ا١تنطقة
قامت ىي مباشرة بتحديد مال٤تها البنيوية، كفرض أ٪تاطها السلوكية، كالدخوؿ بأيديولوجيات 
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صيل األقتصادم االكيل الوكما بُت . اجتماعية كسياسية تدخل ُب ذىنية العقل االقتصادم العريب
.  ٘تحورت الصورة االقتصادية ُب ا١تشهد العريب،القتصادما ٖتت ستار التكامل  االتفاقياتك

 التيارات الفكرية ا١تؤثرة ُب بنية العقل االقتصادم العريب ا١تعاصر ضمن حدكد لقد ظٌلت
 بُت النظاـ السياسي فتعارضها مع ذىنية أفرادىا، فمؿ دل هتضمها اجملتمعات العربية ،فلسفة تنظَتية

اٟتاكم كاالقتصادم السائد ٗترج األعراؼ االجتماعية، كاأل٪تاط السلوكية لتزعزع أية عملية تتجاىلها 
 بلد عريب يتطلب عملية هنوض شاملة  أمٌف عملية التحضَت لنظاـ اقتصادم داخلألأك تتجاكزىا، 

 كتنتهي بالدكلة عرب عقد اجتماعي كسياسي يضبط اٟتالة العربية، ،تبدأ من الفرد ك٘تر باجملتمع
 ،كيغٌذم عملية اإلصالح كالبناء العريب اٟتديث بطاقات األفراد ا١تبدعة، كبعقيدة عمل كأمل كبَتين
بعد أف أضاعت الفرص من الكشوفات كا١تتغَتات العلمية ُب تثوير ٣تتمعاهتا ٨تو تأسيس عقالنية 

 عملية التحديث ُب فالبد من إعادة النظر . تقودىا إذل مراحل متطورة كمثيالهتا ُب الغرب،اقتصادية
 كالتكوين السوسيولوجي كالنفسي ٢تا، كدكر البيئة ،عرب الًتكيز على السمات العامة للشخصية العربية

اٟتاضنة ٢تا ٔتختلف مراحلها، كخاصة بعد أف أثبتت الوقائع دكرىا الرئيسي ُب إخراج اجملتمع الغريب 
 ،ة اإلصالحية ال ٯتكن ٕتاكزىاؿمن حالة التسلط كالقهر كالتخٌلف إذل حالة إبداع مستمرة، فالسلس

 كعالقتو بالسلطة السياسية، كالوصف ،ٔتعٌت أنٌو ال ٯتكن أف هنمل سيكولوجية الفرد ك٤تيطو األسرم
الوظيفي لدكره ُب بلوغ التكيف النفسي كاالجتماعي للفرد، الذم يضمن بث ركح اإلبداع كحرية 

على كأده، لوقف عجلة  قول التغيَت الرأٝتارل الغريب عرب أدكاهتا ا١تختلفة الذم عملت ،النشاط
 ،كطننة األسواؽ العربيةؿإلجهاض أية ٤تاكلة ك بنية االقتصادات العربية، ُبتغيَت ٨تو األفضل اؿ

يفتح النقاش حوؿ مدل تبعية الفكر االقتصادم ىذا اٟتديث  .كاستقالؿ حركة العمليات التجارية
 فأٌم دكر ٯتكن أف يغٌَت ا١تشهد ،العريب كارهتانو لعدة قول ٘تسك بزماـ ا١تبادرات االقتصادية

 بفكرىم إذل االرتقاء العرب من ينٌكن الباحث ًباالقتصادم العريب حوؿ ظهور ٤تاكالت االستقالؿ
مرحلة االستقالؿ الوطٍت بعد ٕتاكز الصعوبات اليت تواجههم؟ 
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الفصل الثالث 
الفكر االقتصادم العربي بين موضوعية الواقع كالهيمنة السياسية 

 

:  تمهيد

 السٌيما أفَّ ىنالك حالة ،بنيانوأسس  ُب ىزاؿيعاشل الفكر االقتصادم العريب من حالة 
٦تا  لأليديولوجية السياسية اٟتاكمة ُب البالد العربية،  ُب اقتصاد الدكؿ الرأٝتالية الغربيةانصهار تاـ

 تتفتح فيو اإلرادات كالعقوؿ الفردية ،يكبت اٞتهود اليت تتجو إذل بناء منظومة اقتصادية ٔتناخ حر
فكل ٤تاكلة لبناء اٞتسم االقتصادم العريب . بكل طاقاهتا الكامنة كا١تنضوية فيها ركح ا١تثابرة كاإلبداع

 عن ىاٗتٌلفكتزيد من  توٌلد حالةن من اليأس كاإلحباط ُب نفوس أفرادىا، ،تبوء بانتكاسات خطَتة
 الدكؿ العربية معظم علمان أنٌو تتوافر لدل ،مواكبة التقٌدـ اٟتاصل ُب باقي االقتصادات العا١تية

 ٕتعلها ٘تتلك مقومات ا١تنافسة ُب األسواؽ احمللية ، من موارد بشرية كمادية،اإلمكانيات االقتصادية
 اإلعالف عن مرحلة التحضَت لألنشطة ٖتوؿ دكف أفَّ ٣تموعة من القيود ا١تختلفة غَتكا٠تارجية، 

. االقتصادية ا١تنبثقة من صميم اٟتاجة اجملتمعية العربية

غَت حاضرة ُب  تكن مسألة التنمية العربية تبقى مقومات النهضة الشاملة الفاعلة كمهما
ْتسب السياسة التنموية اليت تسَت عليها ىذه الدكلة العربية أك ألسباب عدة تتباين ا١تشهد العريب، 

 تصيب الوعي ،لوحظ ُب اللوحة السياسية العربية كجود حالة من الشللية السياسيةكقد  .تلك
 دل تتضح معها ،فَّ حالة الصراع الطبقي العريب ال تزاؿ ُب حالة ٥تاض عسَت، ألالسياسي العريب

 بُت العصبية القبلية كحالة االستزالمية كاٞتاه كمامعادل التضاريس الطبقية للمجتمعات العربية، 
 ٣تتمعات عربية تفتقد ألدسل درجات التحرؾ ٨تو ٗترجتكافئ مع ا٠تارج، ادلاالرتباط غَت كالعربية، 

.  البناء كالتطوير



 98 

 السٌيما أٌف ، عن اٟتقيقة ا١توضوعية للحالة العربيةان ذلك يبقى الوعي السياسي العريب غائبؿك
البنية السياسية العربية تعاشل من استالب حقيقي ُب شخصيتها العربية، كاليت توصف حالتها 

فَّ ىنالك حلقة مفقودة بُت جهاز سلطة أالتشخيصية ْتالة انفصاـ بالشخصية السياسية، أم 
 حالة التوازف اليت تتطلبها عملية التحديث للمجتمع ىا ٦تا يفقد، كبُت ٦تثلي الشعب،الدكلة

 تتباين كالءاهتا ْتكم ا١ترحلة كالظركؼ ،فاألسس السياسية مرىونة لطبقة دكف أخرل. ا١تستهدؼ
كىذا ينعكس على جوىر األحزاب السياسية العربية اليت استماتت ُب . اليت ٖتكم كينونتها الوجودية

، كأضحت  الغربيةؿ اجملتمعية كالسياسيةث ٖتاكي ادلراحتإ٬تاد أىداؼ خلت من الواقعية العربية، ك
 كىذا يعٍت على صعيد ٘تلك قيادة اٟتكم ُب البالد العربية،  كجودان فاعالن تبحث عن زعيم يضمن ٢تا

 على التحقق بالفعل، كخركجها من حالة ليتمحور صراعهاغياب اسًتاتيجيات النهضة اٟتقيقية، 
 األحزاب من عملية التشابك السياسي بعد أف أخفقت ُب تدعيم  بذلكخرجفتالوجود بالقوة، 

. النسيج اجملتمعي كا٠تركج من رٛتو

ىذه اٟتالة السياسية االعتباطية للدكؿ العربية بصورهتا العامة جعل أنساقها االقتصادية 
 كتصبح ُب حالة امتثاؿ ،تتعرض ألذيات تصيب جذكرىا من قبل االقتصادات الرأٝتالية الغربية

أليديولوجياهتا اليت تدخل ُب بنية العقل االقتصادم العريب، كتكوف سلسلة صوره الفكرية ٔتثابة 
 تثمر أفكاران بعيدة عن ركح اجملتمع العريب، كتنساؽ كراء مصاحل قول معينة ٖتـر ،إضافات مشٌوىة

تسيطر عليها حالة ؼ، ىا نظم اقتصادية تعكس رغبات تلك القول كمصاحلمنباقي مكوِّنات اجملتمع 
فيالحظ انكشاؼ ُب العالقة بُت .  كىي ما تتسم هبا االقتصادات العربية عامة،االقتصاد الطفيلي

 ْتكم أفَّ ، يوضِّح مدل االنفصاـ الشديد بينهما، كبُت ركح اجملتمع العريب،تلك النظم االقتصادية
 ارتباطاهتا مع القول ظٌلتتركيبتها تعدـ إرادات األفراد ا٠تاصة، كهتتم ٔتا أككل إليها من مهاـ طا١تا 

ا٠تارجية تؤمن ٢تا استمراريتها ُب األسواؽ الداخلية كحىت ا٠تارجية، حيث تقـو ٓتطوات ٤تددة ٢تا 
.   أك ٔتهاـ كظيفية رٝتت ٢تا مؤسساهتا كىياكلها اإلدارية كفق ما عهدت إليو،مسبقان 
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 ،اقتصادية  الدراسات االقتصادية العربية فيما ٮتص تأسيس نظمما جدكلكنتساءؿ ىنا 
 كتوكل إليها مهاـ التحديث كالتطوير، كاليت دل تر النور بعد ُب ،تعكس طبيعة الرؤل اجملتمعية العربية

الكثَت من ا١تفكرين العرب زرع فكرة التأصيل  حاكؿفقد  .الواقع العريب من حيث التبٌٍت كالتطبيق
 أهٌنا بقيت ُب إطار اٞتانب غَت ، كحصلوا على تأييد سياسي رٝتي،كالتوطُت لالقتصادات العربية

 عن تلك األسباب اليت من الكشف كالبد .التنظَتم ٢تا ضمن فلسفة الوحدة االقتصادية العربية
 لتوضيح ،منعتها من الظهور بعد أف نسٌلط الضوء على بعض ما جاء ُب تلك اٞتهود الفكرية العربية

 كإمكانية بعثها كالعمل على تطويرىا ٔتا يناسب كضع كل اقتصاد عريب ،األىداؼ ا١تعلنة كا١تستًتة
، كإحالة االقتصادات العربية إذل حالة الفاعلية اٟتقيقية ُب قيادة االسًتاتيجية االقتصادية هتاكإمكاشل

. ق من غياب على صعيد الساحة العربيةاالعربية بعد ما عاف

: الفكر االقتصادم العربي بين التبعية السياسية كالحرية النظرية- أكالن 

بالكشف عن تداعيات التبعية  لفكر االقتصادم العريب ا١تعاصر تستدعي القياـا ةإفَّ قراء
 دكف أف تناؿ ،االقتصادية لسلطة السياسات العربية، كعن انكفاء اٟترية ضمن إطار نظرم تنظَتم

 من دكر كبَت ُب  األحزاب السياسية العربية ١تا ٢تاملكتها التحقق رغم الطموحات اليت مننصيبان 
كالبد لنا من الغوص ُب مكٌونات الوعي السياسي  .إ٧تاح العمل ُب األسواؽ العربية على أقل تقدير

 كإمكانيات توافر مناخ ، العمل االقتصادم العريب ُب أجواء منافسة جديدةخباياالعريب، كمعرفة 
ألخذ بناصيتها بعد أف خلصت توصيات ا١تفكرين  ؿاقتصادم حر ُب ظل الدعوات الرٝتية كاألىلية

 كيالحظ من زاكية أخرل كجود حالة .العرب إذل ضركرة توافرىا ُب سياسات العمل التنموم
استالب شديدة للحرية االقتصادية ُب االقتصادات العربية بفعل تعارضها مع مصاحل القول العظمى 

باعتبار أهنا مفتاح االرتقاء االقتصادم، فهل من عالقة بُت الوعي السياسي العريب كاٟترية 
 األيديولوجية السياسية ُب إنتاج نظرية مثٌلتوأم دكر  كاالقتصادية؟ ككيف تقرأ تلك العالقة اقتصاديان؟
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 داعمة  األحزاب العربيةىل كانت سياسات ك عربية ٖتاكي ركح اجملتمع كحاجاتو؟،اقتصادية
ا كانت تزيد من تعقيدات الظاىرة االقتصادية كتلحق األذل بالسياسات  للنهوض االقتصادم، أـ أهنَّ

االقتصادية للدكلة؟ 

: الوعي السياسي كالحرية االقتصادية في االقتصادات العربية- 1

يتحدد مسار السياسة العربية العامة من خالؿ أيديولوجيتها الناظمة لعمل مؤسسات الدكلة 
 عوامل متناقضة  العربية فيهااأليديولوجياؼ كطريقة تبٌٍت اسًتاتيجية العمل لدل أفرادىا، هتا،كأجهز

 يًت٨توف ُب قراراهتم السياسية، فيصاب اٞتسم السياسي العريب بكدمات تًتؾ أثران كبَتان الساسةعل تج
 ٦تا يضعف البنية الوجودية ،تظهره ٔتظهر ا١تتناقض دكمان بُت أقوالو كأفعالو،  العمل السياسي العريبُب

 ك٬تعل أبواب التدخالت مشرَّعة أماـ القول الغربية العظمى، كاليت تتهالك معها ، العربيةاتللسياس
 العرب منذ نيلهم االستقالؿ غفللذلك دل م. السياسات التنموية العربية ْتكم تعارضها مع الغرب

 كترعاىا كتقٌوم عزائم إراداهتم، ،عن التوجو إذل تأسيس نظرية سياسية تستوعب طموحات األفراد
كىنا تغلَّبت التكوينة اجملتمعية العربية على خطوط العمل . كتغٌذم سلوكياهتم بركح عمل جديدة

 كطريقة ،السياسي كإدارة مؤسسات الدكلة، كيالحظ ذلك من خالؿ شكل نظم اٟتكومات العربية
 البد ،ك١تعرفة آلية العمل السياسي كسلوكياتو.  كقراءهتا للحدث السياسي،إدارهتا للملفات السياسية

 كاستقراء خطوطو العريضة عرب استنهاض ٚتلة تو،من ٖتليل مكوِّنات الوعي السياسي العريب كدراس
 .  من احملددات اليت يقـو عليها

 الوعي السياسي مهمان ُب قراءة دٌ ييع: مكٌونات الوعي السياسي العربي المعاصر-    أ
اٟتدث السياسي بالبيعد االسًتاتيجي إضافة إذل الفعل االقتصادم، إذ من خاللو يتم استكشاؼ 
 ،ماكرائيات كقوعو كطريقة تفادم ا١تثالب كاالستفادة القصول من إ٬تابياتو، ك٤تاكرة ا٠تصم السياسي

 ان كلطا١تا كاف اجملتمع مصدر. كالتحكم بالقرارات االقتصادية بالطريقة اليت تعود عليو بالفائدة الكربل
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أيضان ، ك أفراد اجملتمعأ٪تاط تفكَتب كاجملتمعية،قيم ا١تتأثر باؿ يدخل ُب تركيبة الوعي السياسي ان رئيسي
كيبدك ذلك جليان ُب القرارات السياسية اليت . رٌدات فعلهم حياؿ ما تعًتضهم من مشكالت يوميةب
ال تعتمد على معلومات موضوعية فحسب، بل تعتمد أيضان على أحكاـ تقييمية بصدد "

كعرب اجملتمع تنشأ الصراعات الطبقية بعد أف تعاظمت قوة اإلنساف . (1)"اإلنساف كالمجتمع
.  اليت ٘تارس دكران ٤توريان ُب عملية قيادة دفة اٟتكم ُب البالد، ك٘تٌلكو اإلرادة السياسية،االقتصادية

 الصورة يكٌوف الوعي السياسي ٚتلة من العوامل البيئية كاالجتماعية كالًتبوية كاالقتصادية هبذهك
 ٮترج بإطار تنظَتم كأيديولوجي يضع عربه رجاالت ، تتكاثف ضمن قالب سياسي ٤تدد،كالنفسية

كٯتكن لنا أف نستدؿ على توازناهتا من خالؿ ما ٘تتلكو من . السياسة مرتكزات السلوؾ السياسي
قدرة ُب استشراؽ ا١تستقبل السياسي عرب مقومات الوعي الذم ٗتتزنو ُب العقل السياسي ا١تنظم 

.  لأليديولوجيا السياسية

 كصار ٔتقدكرىا أف ،كبَتان من االستدراؾ السياسيحدان قد بلغت الدكؿ الغربية ا١تعاصرة ؿك
 كٖتٌرؾ ٔتركنة كبَتة أيٌان من األحجار اليت ترغب بإزالتها ،تلعب ٔتهارة على رقعة الشطرنج السياسية

 إذل ا انطلقت عربهٌب كاؿ،ـ لقواعد اللعبة السياسيةا أك باألحرل حسن استخد،كفق دىاء سياسي
 سواء ، على ا١تصاعب اليت تعيق ٪توىا االقتصادمتاستخداـ رشيد ١تقوماهتا االقتصادية، كتغٌلب

أكسبها ٦تا  بعد أف رٝتت مستقبلها السياسي كفق أساليب تعكس ركح العصر، ،داخليان أك خارجيان 
 كفق منظور براغماٌب تولد من ، بقواعد العمل السياسي٦تسكان حضوران قويان ناظمان لسياسات العادل 

كبا١تقابل ٧تد نسيج الوعي السياسي العريب تتداخل فيو الكثَت من العوامل . خاللو مصادر قوهتا
كالسمات اليت تطبع ا١تنطقة العربية، كاليت ال ٯتكن ٕتاكزىا بفعل قدرهتا ُب تكوين الوعي السياسي 

 قاعدة عمل لرجاالت السلطة ُب البالد العربية، فال غرابة ىنا أف ندخل عرب بوابة ابوصفوكالعريب، 
                                                 

: موريس دكفرجيو، مدخل إذل علم السياسة، ترٚتة ٚتاؿ األتاسي كسامي الدركيب، ا١تركز الثقاُب العريب- (1(
 .15ـ، ص2009الدار البيضاء، - بَتكت
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 كبياف طريقة بناء الفعل السياسي العريب بسمتو ، التشابك الوظيفيةالتحليل السوسيولوجي لدراس
.  الوقوؼ عند دكلة بعينهاالعامة دكف 

 لقيم إذل القيم االجتماعية العربية باإلضافة ؿ: القيم االجتماعية كالدينية كالثقافية العربية
 الصور يصبغ من حيث األثر الذم ،كبَت ُب بلورة العقل السياسي العريب الدينية كالثقافية دكر
تصبح كاقعة ، ك أك ا١تفهـو السياسي، نسيج الفكرةكىذه القيم تدخل ُب صميمالداخلية ١تكٌوناتو، 

 كعند مطالعتنا.  كيشيدكف عليها نظريتهم السياسية،ف فيما بينهمكسياسية يتداركها السياسي
 كىي ٝتة الفكر القبلي العريب ا١تتأثر ٔتناخو ، التقٌلب كالعنادالسياسات العربية ٧تد أفَّ من مزاياهؿ

 تعكسها ،الصحراكم القاسي، كأيضان ٧تد للنسب كاٞتاه العريب دكران ُب مكٌونات التفكَت السياسي
 ،طريقة التجاذبات السياسية، كال يبتعد النظاـ البطركي عن ٖتديد ٝتات الشخصية السياسية

 اٟتاصل بُت التمازجٌف القيم الدينية ٕتٌسد العمل السياسي عرب أكتقليبها للوقائع السياسية، كما 
ضمنو من أفكار ت كما ت، كالذم يتأصل بالثقافة العربية،التعاليم الدينية كمقومات الفعل السياسي

 .كرؤل تعٌزز الركح العربية ُب العمل السياسي
 ُب دائرة الوعي لدل السياسي العريب، فهو  منعكسٞتانب القيمي العريب بكل دالالتوفا

االستدالؿ بذلك اٟتضور للقيم ُب ك .لسَت ٨تو تشييد األفعاؿ السياسيةؿ بو يستنَتعقل باطن 
 ،رفع الشعاراتؼ ،السياسات العربية كاضح من خالؿ الفعل كالسلوكيات لرجل السياسة العريب

ثات االجتماعية كمل ا١توركلها تح ،كطريقة ا١تفاكضات السياسية، كا٠تطاب السياسي العريب ا١تعاصر
شبك القرارات السياسية ضمن تلك الدائرة، لكن دكف كجود انعكاس حقيقي للمجتمع ت ك،العربية
 ، كبناء العالقات مع اآلخرين،ؽ ا١تمارساتائف البيئة االجتماعية العربية تلٌقن الفرد طرأ أم .العريب

 أبرزىا ، دكف أف تنٌمي فيو ركح ا١تواطنة اجملتمعية بفعل ضغوطات كثَتة،كاٟتفاظ على التواصل معهم
ستئناس بركح السياسة اليابانية االند فع اليت تؤثر ُب شخصانية الفرد العريب، ،التدخالت ا٠تارجية

تمثَّلت في مزيج من الوالءات المكثٌفة كالمطلقة لنظم تدرج محددة، كقدرة على بناء "اليت 
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سنجد صورة مغايرة ُب  ،(1)"التحالفات كالتوفيق كالمساكمات بواسطة قادة تلك الجماعات
ال ٯتكن  ،اضرة ُب نسيج الفعل السياسياحل الوالءات القبلية كاحملسوبيات ألفٌ اٞتانب العريب 

.  للسياسي العريب أف ٭تيد عنها ُب إطار ا١تناخ الذم يسيطر على أ٪تاطنا ا١تعيشية

 اليت ،هنا كتبايناهتاا بنمط القيم اجملتمعية ٔتختلف ألوان لذلك يبقى الوعي السياسي العريب مرىوف
تًتؾ صدل ُب كينونة الفعل السياسي العريب، ففي ا٠تمسينيات من القرف العشرين كانت ىواجس 

 كاليت قولبت معها التوجو السياسي لبعض من الدكؿ ،الفرد العريب تتجو ٨تو الشعور القومي العريب
نطلقت عربىا إذل تكوين اإلطار السياسي العاـ لتلك كاالعربية اليت تواجدت فيها تلك ا٢تواجس، 

البلدين ُب كال  إذ يالحظ تكثيف الوعي القومي لدل رجاالت السياسة . مثل سوريا كمصر،الدكؿ
باتت ا١تمارسات السياسية كإدارة البالد ؼ ،ا١تذكورين، كتشٌكل مالمح النظاـ السياسي الرٝتي ٢تما

 ،كالتواصل مع ا٠تارج تنطلق كفق مرتكزات السياسة القومية، كصار السياسي ىنالك يتحاكر
 كيبٍت االسًتاتيجية السياسية لبالده ضمن ٤تددات كعيو السياسي الذم ٭تدد ، كيستشرؽ،كيفاكض

ُب سياؽ القومية العربية، كاليت بدكرىا أضحت مسٌلمة ُب العقل السياسي العريب، كتدخل ُب جوىر 
 كتتمدد ُب منظومة ،هنا تنطلق رؤل البناء الفعلي للجسم السياسيـ ك،النظرية السياسية العربية

.   كتصبح من أدبيات النظم السياسية العربية،الوعي الفكرية

تصبح مشاركة ُب عملية التكوين ؼ ،كما ٯتكن للوعي السياسي العريب أف يتأثر بثقافة اآلخر
 ، كالنظرية االشًتاكية، كما ىو مالحظ ُب مدخالت النظم السياسية العربية،السياسي العريب ٘تامان 

فما بُت الداخل .  كغَتىا ٦تا ٭تكم معطيات الثقافة السياسية العربية، كالعلمانية،كالليربالية الرأٝتالية
القيم ا١تتواجدة ُب اجملتمعات العربية ٖتكم مسار الوعي الذم يتشكل منو ٧تد أفَّ العريب كا٠تارج 

 فيصبح خاضعان ،العقل السياسي العريب، كتتكشف عنو ا١تدخالت ا٠تارجية ُب تكويناتو ا١تعرفية
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 ٔتا ٯتتلكو من قيم ُب ٥تزكنو ان  إذل بنائو ا١تعرُب، كيصبح الوعي السياسي العريب متأثرذللقيم اليت تنف
 كخاصة من دائرة الالكعي ا١تتنفذة ُب جوىر ا١تمارسات السياسية، كيتصف معها ٔتا ٖتملو ،ا١تعرُب

كىنا ال تغيب الصراعات الطبقية العربية عن . تلك القيم من ٝتات تثبت صورة السياسة العربية
عملية التنتيج السياسي العريب، بالرغم من حالة الثبات ُب التماسك االجتماعي ُب بعض الدكؿ 

 بكثَت من األضداد االجتماعية ا١تتناحرة ُب سبيل كءه العربية ا١تتقدمة، إالَّ أفَّ الواقع االجتماعي ٦تل
 ك٘تتُت طبقتها االجتماعية عرب ، ك٘تٌلك القرار كاالستحواذ على السلطة،ؽ ا١ترادمإثبات الوجود كٖتق

.  تأصيلها ١ترتكزاهتا القائمة عليها

 كىي ال تقل شأنان من حيث التأثَت : الصراعات الطبقية بين مكٌونات المجتمع العربي
 فمع نيل معظم الدكؿ العربية استقال٢تا من االحتالؿ ، عملية تكٌوف ا١تشهد السياسي العريبُب

 اصطدمت بصراعات ، كالنهوض بواقع جديد، تأسيس الدكلة اٟتديثةُب كشركعها ،األجنيب ا١تباشر
طبقية بفعل عدـ نضوج مرحلتها االجتماعية، كخاصة بأفَّ االستعمار األجنيب آذل كثَتان النسيج 

 ، كأخرل إقطاعية خراجية، كمنع عنو ركح التمدف االجتماعي، كما بُت برجوازية رأٝتالية،االجتماعي
 تناثرت مكٌونات اجملتمع العريب بُت أطراؼ ،إضافة إذل قول متنفذة ْتكم القبلية كالسلطة السياسية

تشرذمت أىدافهم ضمن زكايا ضيقة جعلها ؼالصراع اليت أىدرت الطاقة الكامنة لدل األفراد، 
 ٦تا جسَّد تشوىان ُب التحٌوؿ االجتماعي العريب، ٘تثَّل ،تتحزب كتتحالف مع قول ارهتنت إذل ا٠تارج

... تضخم الدكر االجتماعي للطبقة العاملة بعد تمركزىا في المؤسسات الكولونيالية"األكؿ بػ 
كالذم عبَّرت عنو البرامج االجتماعية ألحزابها الشيوعية االشتراكية كذلك من خالؿ ربط 
كفاحها الوطني بنضالها الطبقي الهادؼ إلى إقامة نظاـ سياسي اجتماعي جديد مناىض 
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كثانيهما تنامي أكىاـ الطبقة الوسطى في إنشاء دكلة . للرأسمالية كخيار للتطور االجتماعي
 . (1)"عربية كاحدة تستمد قوتها من عسكرة الجماىير العربية تحت مظلة المشاعر القومية

كبالفعل ٘تركزت الصراعات اجملتمعية العربية بُت طبقاهتا ُب جوىر العمل السياسي العريب، 
تتبلور من خال٢تا ا١تمارسات على خارطة ، ككأضحت مفرداتو كمفاىيمو تًتدد ُب الوعي السياسي

كما بُت رحى تلك الصراعات تعمل توجهات النظم العربية على فرض صيغ غَت قابلة . الوطن العريب
 أٌف ذلك التوجو زاد من حالة التباعد غَت ، ترجو منها االستقرار االجتماعي كالسياسي،للمساكمة

على حالة سياسات النمو االقتصادية، كأضحت سلبان  ٦تا انعكس ،بُت الطبقات االجتماعية العربية
 حيث تدكر صراعات فكرية حوؿ آلية ،فكرة االنقساـ االجتماعي تساكر حالة الالكعي السياسي

ا بُت مؤيد ـك.  كٖتقيق ٘تاسك كتشابك كظيفي ُب اٟتراؾ االجتماعي العريب،النهوض بالواقع العريب
 ، كما بُت مؤازر لوجود رأٝتالية ليربالية، تتخللها توجهات ٨تو تبٌٍت االشًتاكية،لربجوازية عربية كطنية

 تلك بُت الذم أضحى يدكر ،٧تد حالة اختيار الإرادية تتمحور ُب بنية العمل السياسي العريب
.  دكف أف يتمكن من صنع خيار يعكس إرادة عربية مستقلة،ا٠تيارات

ا نتيجة التبعية : القوؿمن فال مندكحة  بأف نعٌلل األسباب حوؿ اٟتالة السياسية العربية بأهنَّ
ا يبقى التعليل الرئيسي ىو حالة الصراعات  كاالندماج مع ا٠تارج ا١تناقض ١تصاحل اجملتمع العريب، كإ٪تَّ

الطبقية بوصفها عامالن مؤثران ُب تكوين حالة اإلرباؾ السياسي العريب، إٍذ ليس ٔتقدكر رجاالت 
ىي ٤تدد رئيسي ُب التوجو ىا، ك كالطبقية اليت تعًتم،السياسة اإلفالت من سلوكيات ٣تتمعاهتم

 كما ُب حالة ٚتهورية لبناف اليت تًتبع على قمة سياساهتا التنموية حالة الصراعات ،السياسي
 ٦تا ٭تٌتم على رجاالت السياسة اللبنانيُت السَت كفق مسار ٬تٌنبهم الوقوع ُب حالة ،الطائفية كالطبقية

صراع يفتت مكٌونات الدكلة، كما إٌف حالة اإلقطاعيات ا١تتوارثة عرب األجداد تأخذ نصيبان كبَتان ُب 
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إدارة ا١تلفات السياسة االقتصادية اللبنانية، فطريقة ٦تارساهتم السياسية تعكس حالة التكوين 
. اجملتمعي اليت يستمدكف منها أيديولوجياهتم السياسية

ٌف خارطة التضاريس أل ،كىذا يندرج على باقي الدكؿ العربية ٔتختلف أنظمتها السياسية
 حالة القلق لدل عن اليت ال ٯتكن ٢تا أف تغيب ،الطبقية تدخل ُب حفريات ا١تعرفة السياسية

زماـ ا١تبادرة السياسية ٬تعل ا١تشهد بكها اسإـ ك،رجاالت السياسة، فصعود طبقة كىبوط أخرل
كتصبح .  إذل منحى آخر ٮترج من رحم الطبقة االجتماعية اٞتديدةنتقلالسياسي احمللي للدكلة م

نتاجية مغايرة لسابقتها ٔتا إىنالك مدخالت كنظم جديدة للعمل التنموم ٖتت مظلة عالقات 
كيبقى للحوامل االجتماعية دكر ُب تنامي ا١تدركات . يوائم حركة التغيَت ضمن اٟتراؾ السياسي

لذلك تتحدد الواقعة السياسية بناء .  كتكوين قالب النظرية السياسية للدكلة العربية،ا١تعرفية السياسية
 ، كدكف أف تنفرد ىي بذلك، بوصفها ٖتكم عملية تكوف الفعل السياسي،على ا١تتغَتات االجتماعية

 ،إذ تتبعها قول تنبثق من دائرة الصراعات الطبقية ٘تارس ضغطان على عملية الوعي السياسي العريب
كتتحكم أيضان ٔتخرجات العمل السياسي للدكلة، كٯتكن لنا أف نكشف عن غطاء تلك القول 

. تصبح ٤توران ُب التوٌجو السياسي العريبؿ ،كمعرفة آلية كلوجها ُب مدركات السياسة العربية

  الوعي كىي مكٌوف آخر يدخل ُب عملية التكوين":القول النافذة"اليد الخفية العربية  
 كما ىو مالحظ على أرض الواقع ،السياسي العريب، ك٢تا امتداد كاسع ُب كثَت من الدكؿ العربية

السياسي ا١تعاصر، كالكشف عن االرتباطات القائمة بُت الدكلة كتلك القول ٯتكن أف تظهر ُب 
 كُب إدارة األسواؽ كالعمليات االقتصادية الداخلية منها كا٠تارجية، فلرٔتا ،التحالفات السياسية

لة لدل اجملتمع العريب ء دكر الوسيط كا١تتخٌفي كراء أقنعة متعددة ييبعد عنها شبهات ا١تساشكَّلت
فهي منخرطة .  كتنميتها هبدكء دكف أف يعقيها شيء،ضمن ٢تا حرية تداكؿ مصاٟتهأتا مبعمومو 
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كتكثر ىذه القول ُب . علها تالمس ا١تشهد السياسي للدكلةتجضمن شبكة مكثٌفة من العالقات 
 . ُب النسيج السياسي العريبرسٌختهاالبالد العربية ٖتت كطأة التدخالت الغربية اليت 

 ، كظهور نظاـ تعوصل االقتصاد اٟتر، الذم مثَّل النظاـ االشًتاكيالشرقيعسكر ادلمنذ اهنيار ؼ
فإف تلك القول ا٠تفية ُب البالد العربية أخذت على عاتقها تغيَت البٌت السياسية العربية ْتكم ما 

 كتبٌنيها ١تفاىيم ،الًتكيج لألفكار اٞتديدة، كتتمتع بو من نفوذ كانتشار بُت أركاف السلطات السياسية
 من العقل _كبشكل ديناميكي_استطاعت أف ٘تحو ؼسياسية تالئم حجم التغيَت السياسي، 

السياسي العريب عرب كسائط إعالمية مفردات طا١تا كانت ترد ُب قاموس رجل السياسة العريب، إذ 
 كأدخلت تعديالت ُب سلوكيات العمل ،أحدثت انقالبان جذريان ُب حيثيات ا١تعرفة السياسية

السياسي العريب، كصار من الطبيعي أف تتكلم سياسات العرب عن آليات عمل تواكب اٟتدث 
 بعد أف ، يعد ىنالك أم ٤تظور ُب الدكؿ ا١تمانعة ١تثل تلك التوجهاتكدل ،السياسي العا١تي

. أضحت اإلدراكات السياسية تتموضع على أسس رٝتتها ٢تا تلك القول النافذة
 كجود تلك اليد ا٠تفية نالحظ تنامي مشهد التوجو لدل ، كبفعلكباالطالع على كاقع األمر

 كاتباع سياسة االنفتاح على األسواؽ العا١تية، ، الدكؿ العربية إذل تطبيق توجهات ليرباليةمعظم
بداء مركنة كبَتة ُب التغيَتات االقتصادية إكتشجيع االستثمارات األجنبية داخل أسواقها احمللية، ك

 لتصبح ، كينفتح أكثر عليها، كبات السياسي العريب ينشغل ٔتعطيات النظرية الرأٝتالية.ا١تتسارعة
 فإف ما أقدمت عليو من ٍبٌ ك. زاده ا١تعرُب ُب تشييد العالقات السياسية ُب ظل ا١تتغَتات اٞتديدة

 على مدل تغلغل اليد ا٠تفية ان  التيار اٞتديد ليس إالٌ دليالن كاضحعلى االنفتاح منا١تنطقة العربية 
 غَت ٔتفرداتكقة السياسة العربية، إذ ٧تحت ُب قولبة العمل السياسي، كصرنا نسمع رالعربية ُب أ

ٖتقيق الليربالية :  منها على سبيل ا١تثاؿ،اليت اعتدنا على ٝتاعها كثَتان قبل عقد التسعينات
 كتدعيم ا١تؤسسات ا١تدنية كاٟتقوقية، كتبٌدؿ ُب العالقات ،االقتصادية، كالتوجو إذل ٣تتمع مدشل

تبلور الوعي السياسي العريب على أفكار جديدة كاف للقول ا١تتنفذة كقد . االجتماعية كغَتىا الكثَت
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 أكملتو الضغوطات الغربية بفعل تأمُت مصاٟتها ُب ، الذمُب البالد العربية دكر كبَت ُب التغيَت
. ا١تنطقة

 كٖتت ، كىي تعمل دكمان على التدخل ُب شؤكف الدكؿ العربية:القول االمبريالية الغربية 
مسميات عدة ْتكم الظركؼ اليت تستدعيها اٗتاذ ا٠تطوات ا١تناسبة لتعزيز مصاٟتها االقتصادية 

 التغلغل ُب بنية العقل العريب إذلكلذلك تعمد تلك القول . كتوفَت استثمارات جديدة ُب ا١تنطقة
فهي تقيم العديد من األنشطة . ليكوف حجم التأثَت أكرب كأكثر توسعان بُت شرائح اجملتمع العريب

 كتوٌقع بركتوكوالت ، كا١تؤ٘ترات االقتصادية، كالندكات اإلعالمية، كا١تهرجانات السينمائية،الثقافية
 العرب لتكوف قاعدة انطالؽ ُب تثبيت دعائم تدخالهتا ُب ا١تنطقة اكاتفاقيات سياسية مع نظرائو

 كبتقٌبل الدكلة العربية ٢تا، كٖتت مسمَّى تقدصل ، كمؤيد بالشرعية الدكلية،كبأسلوب غَت مباشر
 حيث تتمكن من الدخوؿ إذل ،ح ُب ٣تاؿ اإلصالحات السياسية كاالقتصاديةائمساعدات كنص

حياة الفرد العريب كتعرؼ النظم ا١تعرفية اليت ٖتكم أفعالو، كتراقب حركات رجاالت السياسة العرب 
 .ُب بناء منظومتهم السياسية

لتأثَت ُب العقل السياسي العريب ا١تعاصر، ؿ آلة الًتكيج السياسي الغريب جهدان تدَّخرال ك
ا دخيلة ، ُب تلك السياساتان ٩ترطـٕتعل الالكعي السياسي ؿ  دكف أف يشعر هبا رجل السياسة أهنَّ

 ُب (٤تمد علي باشا) كلو عدنا إذل بدايات مشركع . كتعيق حركتو السياسية،على أيديولوجيتو
 اليت انبهرت ، ٧تد مدل التمدد الفكرم الذم أدٞتت بو العقوؿ العربية،تأسيس دكلة عصرية

كانوا ٔتثابة مرٌكجُت إعالميُت كبطريقة غَت مباشرة للسياسات حيث بالتطور القائم ُب أكركبا، 
كبالطبع .  األفكار ا١تعيقة للتطور البشرمىم كنبذ،كيفية نظرهتم للمستقبلكذلك يالحظ  ك،الغربية

دكف أف نستخف ّتهودىم ُب تأسيس نظرية ٖتديث عربية ٕتسدت ُب ٤تاربة الفكر الظالمي 
كىذا يفسِّر لنا آلية الوجود األمريكي ُب .  كإحياء ركح األمل ُب نفوس ا١تواطنُت العرب،كاإلقصائي
أفَّ النخبة السعودية " نالحظ ؼ كاكتسابو الشرعية كالشعبية من قبل مستضيفو، ،السعودية
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الحاكمة، ىي التي اختارت عن عمد، األسلوب األمريكي االقتصادم في التنمية، كيرجع 
الطويلة بين البلدين، كما يرجع إلى انبهار النخبة الحاكمة " العالقة الخاصة"ذلك أكالن إلى 

 .(1)"السعودية كقلب ألبابها من تأثير سحرم لطريقة الحياة األمريكية

 الذم دل ،(السابق)  كىو االٖتاد السوفيييت، طرؼ إقليمي آخرعلى كينطبق ذلك التأثَت 
 على الصعيد فاعل كحضور سياسي ، ُب ا١تنطقة العربية قوميٌدخر جهدان إالٌ كبذلو لكسب كجود

لذلك إتو عرب سياساتو  على األسواؽ النفطية العربية كا١توانئ االسًتاتيجية، ةالعا١تي، كسيطر
 كدعمو ٢تا ُب بعض ا١تواقف السياسية ،مناصرة اٟتقوؽ العربية ُب احملافل الدكليةا٠تارجية إذل 

كالعسكرية كحىت االقتصادية، كصار لدل رجاالت السياسة العرب موقف سياسي قائم على النظرية 
فدخلت ركح االشًتاكية إذل . االشًتاكية ينِّظر من خال٢تا مواقفو السياسة الرٝتية منها كالداخلية

قلب السياسة العربية ٖتت نبض التأييد ١تواقفها االسًتاتيجية، كأصبحت مفاىيمها تؤسس لنظرية 
فال فارؽ جوىرم ُب .  كترسم معادل دكلتها اٟتديثة،ٖتديث عربية انضوت ٖتت عقيدهتا اإلصالحية

 قوة الرأٝتالية كحضورىا لكنٌ  فكل منهما لو أسلوبو ا٠تاص ،كال السياستُت الرأٝتالية كاالشًتاكية
القوم على الصعيد العا١تي جعل نفوذىا أقول ُب ا١تنطقة العربية، كخاصة أفَّ شركاهتا الكربل تتواجد 

أكسبها ذلك حضوران ُب جدكؿ صنع ا١تواقف السياسية لبعض الدكؿ ، ؼفركعها على أراضيها
يعد لديها ذلك اٟترج ُب سياسة االندماج مع الغرب بعد أف صارت أيديولوجيتها كدل العربية، 

 . السياسية ُب صلب البٌت اإلدراكية للخربة السياسية لرجاالت السياسة العرب
 كتتأصل ُب ،الوعي السياسي العريب على مزيج من ا١تكٌونات تدخل ُب بنيتو السياسيةكيقـو 

 كتصبح جزءان من شخصانيتو السياسية، فيحاكي عربىا ا١تواقف السياسية ،سلوؾ الساسة العرب
وِّؿ لو بناء جسم سياسي ينهض من ، يبدك ظاىران بأنو ٯتارس عمالن احًتافيان ،بقالب دراماتيكي  ٮتي

                                                 
 .263دراسة عن اآلثار االجتماعية للثركة النفطية، ص: سعد الدين إبراىيم، النظاـ االجتماعي العريب اٞتديد- (1)
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 بنا فضي أفَّ اٟتقيقة ا١توضوعية تغَتخاللو بسياساتو التنموية ُب اجملالُت االقتصادم كاالجتماعي، 
كواليس اليت ما كراء اؿ كتوضِّح لنا خفايا األركقة ك،إذل الوقوؼ كراء دكافع ٘تٌلك الفعل السياسي

 كمع القول الغربية الفاعلة ، كمٌدىا ٞتسور العالقات مع أفراد ٣تتمعاهتا،تصنع فيها القرارات العربية
كما أنَّو ليس ٔتقدكرنا أف نعدـ ماىية السياسة العربية . ُب الواقع السياسي العريب بال أدسل شك

الوطنية كاٞتهود ا١تبذكلة ُب سبيل ٘تكُت الدكلة بكل أجهزهتا كمؤسساهتا، إالَّ أننا إتهنا إذل الكشف 
 كتسليط ،عن مكٌونات تشكُّل الوعي العريب لنستقرئ منو آلية ٤تاكمة الواقعة السياسية العربية

كاألسباب اليت تقف ُب تضييق . الضوء على ا٠تلفية اليت تقـو عليها عملية بناء الدكلة العربية
 ،ستاتيكي ٬تعلو ينكسر أماـ ا١تواقف اليت تعًتضوإ كإخراجو بقالب ،مساحة الوعي السياسي العريب

 كي يقرأ الواقع ، كيؤدم إذل االستعانة باآلخر،كٖترمو من ا١تركنة اليت يتجاكز فيها السقوط ُب ا٢تاكية
 ذلٔتنظور اآلخر، كتتهافت عليو األفكار ا١تسبقة اليت تنوب مناب الفكر اٟتقيقي كتسدؿ الستار ع

يبقى حٌيز التعامل مع اٟتدث السياسي إمَّا ُب دائرة ا٠تالص من سطوة ؼشخصيتو كىويتو األصيلة، 
 .    ٬تعلو يعاشل من اضطرابات ٘تنع عنو اإلدراؾ للحقيقة ا١توضوعية،اآلخر، أك القراءة ٔتفاىيمو

ال أحد ينكر الدكر : الضركرة ككعي الحرية االقتصادية في النظم االقتصادية العربية- ب
 كتعزيز ، كتفتيح إدراكات الفرد االقتصادية، اٟترية االقتصادية ُب ٪تاء األسواؽثٌلوالذم ٯتكن أف ًب

 كمعايشة الفرد ٢تا اليت ،قد أدركت األمم الغربية مدل أ٫تية الوعي باٟتريةؼ. خطواتو ُب تطوير ذاتو
حطَّمت ك، م٘تنحو الشعور بالتحرؾ الال٤تدكد ُب عملياتو االقتصادية ضمن إطار اإلبداع الفرد

 كانطلقت ، كٗتلَّصت من خرافات العصر الوسيط،الصنمية اليت كانت تسيطر على العقل األكركيب
اليت تزيد من سوده االنفتاح على النشاطات االقتصادية مإذل بناء خطوات صرح حضارهتا ُب مناخ 

 . االقتصادية، كتالـز كال ا١تسارين النظرم كالتطبيقي ُب إشادة مستلزمات الليربالية االقتصاديةقوهتا
 (األمَت) كما كرد ُب كتاب ،لذلك بتنا نشاىد كمان من ا١تفكرين األكركبيُت يؤسسوف لدعائم اٟترية

 كغَتىم مطبِّقُت شعار الفلسفة ،(آدـ ٝتيث) ك،(ركسو) ك،(جوف لوؾ) كأيضان عند ،(١تيكافيللي)
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 كجعلتها من صلب ،الركاقية بأفَّ اإلنساف مقياس األشياء ٚتيعان، حيث اسًتشدت هبا حكوماهتم
 آذنت بدخوؿ ، فكانت ركحان لثورة صناعية كربل، كتفاعلت معها ٣تتمعاهتم، التحديثيةانظرياتو

 .اجملتمع األكركيب عصر التطور كالرفاىية

 كبوتَتة ،مازالت اٞتهود اٞتماعية للدكؿ األكركبية تتجو إذل تعزيز مدخالت بناء حضارهتمك
 بعد ، تعكس حرصها الشديد على تبٌٍت منظومة متكاملة كمرنة ألسواقهم االقتصادية،٪تو متسارعة

 إمَّا على الصعيد الداخلي أك ، مناخ االستثمار الناجح للفرد كمشركعاتوئة سياسيوىا إذل هتياأف نح
ُب حُت . عكس الوعي العميق بفلسفة عملهم ا١تتطورةتكانت قراءاهتم لواقع ٣تتمعاهتم كا٠تارجي، 

 تزداد كتَتهتا بزيادة حجم الضغوطات ،نالحظ بأفَّ البالد العربية ال تزاؿ تعيش سياسات مضطربة
 رغم ،أف تقود عملية تنمية حقيقة كمثيالهتا ُب الغرب األكركيبمن  ٦تا ٯتنعها ىا،عليها كنوع

 بسبب  بعد،أٌف مفتاح التحرر من القيود ا١تعيقة لنموىا دل تصل إليوغَت  ،اإلمكانيات اليت تتمتع هبا
  اٟترية كدل تأخذانكسار سياساهتا التحديثية أماـ صالبة اٞتمود الذم يعًتم ٣تتمعاتنا العربية، 

 رغم الدالالت اٟتقيقية لدكرىا ُب عملية النهوض االقتصادم، فما سبب صورية ،كما ٬تبدكرىا 
اٟترية االقتصادية العربية؟  

 تضبطها اليت  اٟترية إفٌ : دكر الحرية االقتصادية في ارتقاء عمل األسواؽ كاألفراد
دث تغيَتان جذريان ُب أنشطة اٟتياة، الطاقة ا١تبدعة للفردتيفجِّرالقيم األخالقية    اإلنسانية كٖتي

ٕترب شعور ا٠توؼ كالتواكل على التنحي أماـ جربكت اإلبداع كك٦تارستها ٔتعايَت أكثر نفعان كفائدة، 
 تُتيارات عدة حوؿ عملية بنائو كًببخ مزٌكدان   ٔتجتمعولنهوضؿ يتسلح الفرد كهبمكالعمل كا١تثابرة، 

 كيتخصص بالعمل ا١توكل ، يكمل خطوة اآلخر الذمكظيفياؿ قجهوده مع أقرانو، فكل لو كصف
 الذم أدرؾ آلة االقتصاد كىندسة (ٝتيث)إليو، كىذا ما دعا إليو رجل االقتصاد االسكتلندم 

سار ادل لالنتقاؿ إذل بداية استخدمها ْتدىا األقصى، فكانت من ك٘تكُت ا١تشتغلُت فيها ،آالهتا
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 شٌكلت مدخالن للعبور إذل عادل التقانة ا١تتطورة اليت يسيطر الفرد لخرأ جهةمن ك م،عملاؿ
شٌكلت ىذه كلقد  .بواسطتها على إيقاعات الطبيعة الغنية بثركاهتا الكامنة بركح دؼء اٟتياة

العقيدة فلسفة عمل ىٌيأت لظهور مقٌومات الثورة الصناعية األكركبية اٟتديثة اليت أفضت إذل 
 ، رؤل الفرد كتدعم توجهاتو كأنشطتوتيقوِّم ،تأسيس منظومة عمل قائمة على الليربالية االقتصادية

لتقليل ، ؿ ببعض قوانينوان  كٖتكم،ايا السوؽب ٦تا يزيده معرفة بخ،كتضمن لو حرية التعامل ُب األسواؽ
 .ما أمكن من الكوارث االقتصادية
ُب تفوقهم االقتصادم اليت تناغمت مع مصاٟتهم كأىدافهم، مهم كبذلك يكوف للحرية دكر 

ا جزء أساسي من عملية التحديث األكركبية إذل  مفكركىا خليصك ا ٘تنح فضاءات كاسعة من ألأهنَّ هنَّ
كبالفعل ذىب األكركبيوف إذل جعلها عقيدة االقتصاد اٟتديث بعد أف ذيٌلوا . اإلبداع االقتصادم

لذلك نراىم يؤكدكف .  كرأكا فيها ركح التطور الكبَت ُب اقتصاداهتم،النظريات اليت تدعو إذل تطبيقهاب
كبموجب أك بمقتضى النظاـ االقتصادم الرأسمالي تنتعش أك "تالـز اٟترية للنشاط االقتصادم، 

، كأكثر من ذلك تصبح الحرية ضركرة، كدكف (على األقل الحرية االقتصادية)تزدىر الحرية 
كربَّ من يعًتض على . (1)"الحرية فإف ىدؼ النشاط االقتصادم ال يمكن أف يتحقق تمامان 

 كىي ملتبسة األىداؼ ،اٟترية ا١تقدمة من قبل اقتصاد السوؽ الرأٝتارل بأهنا ٗتدـ طبقة دكف أخرل
ا قٌدمت الكثَت للنهضة األكركبية؟كالغايات  ٦تا ، خاصة على الصعيد االقتصادم، إالَّ أفَّ اٟتقيقة أهنَّ

فَّ فلسفتها قائمة على الرباغماتية اليت من خال٢تا ٖتدد ٢تا أل ٢تا مبادئها اليت تقـو عليها، يسوٌغ
 كتبدم ، ٣تتمعاهتا كدكؿ العادل، لذلك تؤمن بصَتكرة العالقات االقتصاديةإزاءسياساهتا االقتصادية 

.  مركنة عالية ُب التكيف معها

                                                 
القاىرة، : ز٬تمونت بوماف، اٟترية، ترٚتة فرياؿ حسن خليفة، مراجعة ٤تمد سيد حسن، مكتبة مدبورل- ( 1)

. 78ـ، ص2012
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 أٚتع عليها األفراد بضركرة ٖتققها ُب فلسفة حياهتم ،ل مناصركىا أهٌنا خيار ٚتاعيرأ ك
إفَّ ما يجعل الحرية المقدمة بواسطة السوؽ أكثر إغراء أيضان ىي أنٌها "العملية، كمن ٍب يدركوف 

كالسوؽ نفسها التي تقٌدـ : توجد دكف عيب أك تشويو يلوث أك يفسد معظم صورىا األخرل
إنٌها تقٌدـ حق الفرد عبر اختيار الفرد، إالَّ أنٌها تقٌدـ أيضان  Certaintyالحرية تقٌدـ أيضان اليقين

الوعي باٟترية الفردية أمر ضركرم كيكوف . (1)" على مثل ىذا االختياران  اجتماعيان موافقة أك تصديق
كا خكي تتفتح اإلرادات ا١تكبوتة ُب نفوس األفراد، حيث اكتملت شركطها ُب التحقق بعد أف نس

. أنَّو ضامن حقيقي لتحسُت ظركؼ معاشهمعلى  حياهتم، كنظركا إذل العمل منالعقيدة االهنزامية 
 انطلقت مسَتة التطور ،التالقي بُت مصاحل األفراد حوؿ حرية النشاطات االقتصاديةمن ك

 .  كي ٭تقق مراده منها، كعلى ا١ترء أف يعرؼ ضوابطها،االقتصادم، فلألسواؽ إيقاعاهتا ا٠تاصة

 القت اٟترية االقتصادية صدل :  الحرية االقتصادية العربية ىي حرية تنظير ال تفعيل
كبَتان ُب أدبيات ا١تفكرين العرب منذ مطلع عصر النهضة العربية، كتتالت الدعوات إذل ضركرة 

ىذه ا٠تطوة .  رأكا فيها أحد أسباب االزدىار االقتصادم األكركيبإذٖتققها ُب حياة الفرد اليومية 
 حوؿ آلية توظيفها ُب مشركعو النهضوم، حيث (٤تمد علي باشا)شٌكلت ىاجسان مهمان لدل 

 دكرىا ُب بناء الدكلة ا١تصرية ت كالًتكيج ٢تا عرب ا١تؤلفات اليت أقرَّ ،ىا عرب مفكريوءحاكؿ إحيا
تكرر ا١تشهد ك . اإلنساشلاندثرت بُت دفاتر التاريخؼ، يرنظتاٟتديثة، إالٌ أٌف جهودىم دل تتىعدَّ اؿ

 كتالزمها مع بعض ،الحقان ُب ا١تنطقة العربية رغم النشاط ا١تكثف من قبل ا١تفكرين العرب
أٌف حالة التنظَت بقيت مسيطرةن على ىذا ا١تشركع ُب سبيل غَت ا١تسارات السياسية العربية الرٝتية، 

 .النهوض بواقع األمة العربية

                                                 
. 103ز٬تمونت بوماف، اٟترية، ص- (1) 
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 لوجدناىا ،كإذا ما ْتثنا عن طبيعة األسباب اليت تشرح لنا حالة العقم ُب ىذا ا١تشركع
 تتوزع على عوامل داخلية كأخرل خارجية، فحالة ا١تنطقة العربية حالة صراع إمَّا مع عدك ،متعددة
 بصوره كافة كمن ٍبٌ يبقى الكبت ، أك صراع داخلي يفتت اٞتهود الرامية إذل ٖتقيق اٟترية،خارجي
 ٟتالة االستسالـ اليت يرل عضخ ك،التو ا١تعيشيةبح ُب كعيو القبوؿ فرسخ ، سلوؾ الفرد العريبحاكمان 

 تلغى ظاىرة التعٌلق با١تاضي كدل ،فلم تتكسر بعد حواجز ا٠توؼ كالتواكل. فيها طمأنينة ُب حياتو
ٖتت شعارات احملافظة على الًتاث، كرٔتا يتعلق األمر ْتالة الصراع بُت الطبقات االجتماعية العربية 
اليت دل تنتو إذل إعادة ٘توضع جديد للطبقات، كغياب العقالنية عن مشهد اإلصالحات ُب البنية 

كجود دكلة قوية : كإٌف الليربالية االقتصادية ٖتتاج إذل مقٌومات كشركط، منها ،الفكرية العربية
، كتوافر تطور اقتصادم قائم على تراكم ذاٌب يتجو ٨تو الداخل، متحرر من (مؤسسات_ قانوف)

التبعية، كالبٌد من أف يكوف لديها اقتصاد إنتاجي حقيقي، كأيضان من توافر منظومة حقوؽ مشرعنة 
فعند غياب ىذه الشركط يتحٌوؿ االقتصاد إذل . ُب أطر قانونية، ٭تكمها دستور أك عقد اجتماعي

غابة ٖتكمو مافيات كشبكات مصاحل كفساد، كمنظومة عالقات قائمة على الزبونية السياسية 
كىذا كلو غَت قائم ُب اٟتالة العربية، لذا بقيت الليربالية صورية كاالقتصاد غابة، يأكل القوم . العربية

 . فيها الضعيف

 كتبحث عن أفضل ،تثبيت دعائم اٟتريةؿ قوانينها ترسمفمعظم األنظمة االقتصادية العربية 
 كي ٖتقق عوامل ٪تو ، توقيع االتفاقيات مع االقتصادات األكثر تقدمان كتعمل علىتطبيقها، ؿالسبل 

 الواقع العريب ا١تريض لكن.  كٖتافظ على استقرار أنشطتها ُب أسواقها على أقل تقدير،اقتصاداهتا
 على الرغم من إدراؾ ، دكف التمكن من تطبيق سياساهتا عمليان ات، الشعارعندجعل اٟترية تقف 

 ليستفاجملتمعات العربية .  ثركاهتم٪تية كزيادة كتَتة حركة أفرادىا ٨تو ت،أ٫تيتها ُب منظومة األسواؽ
 كتسرم فيها أعراؼ كتقاليد كقوانُت ٘تنع ،هٌنا قامت على نقيضهاأل ،النفتاح االقتصادمؿمهٌيأة 

 اٟتقيقة تكشف لنا لكن ،ناقضان تكلوج اٟترية ُب صميم سلوؾ الفرد العريب، كقد يبدك ىذا الكالـ ـ
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 كتنطلق عربه إذل ،حقائق ٕتعلنا نتخبط بُت األسباب كا١توانع لوجود نظم عربية ترعى سلوؾ اٟترية
كلعل كجود ضعف ُب بنية .  أك شر٭تة دكف أخرل،ٖتيز إذل طبقةدكف النهوض باجملتمع بكليتو 

 جعل تنامي حرية الفرد ضئيلة ، كبركز مدف بصبغة ريفية، كسطوة العقل القبلي،اٞتماعة العربية
جاءت " ظهور اٟترية ُب الغرب اليت غايربسبب انصهار ذاتو ضمن ٚتاعتو بصور متعددة، كىذا م

مساكقة لتحٌوؿ نوعي في بنية الجماعة، حيث نشأت المدف، فاتضحت أكثر قيمة الفردية 
. (1)"كاستقالؿ الشخص

 تبقى اٟترية االقتصادية ٤تٌط أنظار االقتصاديُت م كالعملمالة الالتناغم بُت النظرحلكنتيجة 
 لكي تؤسس ١ترحلة ، الذين ٭تاكلوف الوصوؿ إذل إ٬تاد صيغة تفاىم بُت اجملتمع كالسلطة،العرب
حالة القهر االجتماعي جعلت الفرد يعيش باغًتاب عن ؼ.  دعائم العمل باقتصاد السوؽترسيخ

ٖتوَّؿ مسار النمو ؼ ٦تارسة حراؾ اجتماعي فاعل ينهض ٔتجتمعو بكليتو، كمنعتو من٣تتمعو، 
 على أنفسهم، األفراد ، فانطولاالقتصادم العريب إذل فئة استحوذت على نشاطات السوؽ بأكملو

 بقيت اجملتمعات العربية  تتأرجح بُت مسٌوغات ا ٢تذ.ت جهودىم ُب دائرة تأمُت قوت يومهمركا٨تس
ٖتٌوؿ دكف تطبيع اٟترية ُب سلوكيات أفرادىا ٦تا يفقدىا التحقق ُب اليت تلك الطبقة ا١تسيطرة 

 إذ ٯتتلك الفكر نظرة القياـ بعملية ،فالفارؽ كبَت بُت الفكر كالواقع العريب. األسواؽ العربية
 ، ُب حُت يسلب الواقع من الفكر حرية اٟتركة كاالنصياع لقوانينو، كيقٌدـ ٢تا خطط العمل،النهوض

. ذل الواقعإ ينتظر توافر اإلرادة اليت ٘تنحو النفاذ ،كيبقيو ُب حالة كجود بالقوة

 انسجاـ كىي نتيجة حتمية لعدـ : استالب الحرية االقتصادية في االقتصادات العربية
 فانعدمت كراء السلوؾ اٞتمعي للدكلة،  منساقة كسلوكياهتم مكبوتة فجهود األفراد،الفكر مع الواقع

 دكف أف ، عملياهتم االقتصادية ُب إطار االقتصاد ا٠تدميت٨تصر، كارغبات التطوير ُب نشاطاهتم
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 مسار االستثمار عن كبًتاكم العمل تبتعد ىواجسهم .بناء نظرة اقتصادية متقدمةُب يفكركا للحظة 
 ان تبقيهم ُب حالة رضى ظاىرة ٗتلِّف كراءىا شعور، كاٟتقيقي للفرد كا١تاؿ، كيتكيفوف ٔتنظومة معيشتهم

 ٘تنع عنو حرية حركتو االنسيابية ضمن ،القهر كاٟترماف، فتخلق حالة من التوتر النفسي للفردب
 . كتقيم أمامو حواجز ك٫تية تعيق تطوير قدراتو بشكل دائم كفعاؿ،األسواؽ

 كتصبح صورية ٖتكمها ،كبغياب اٟترية عن سلوؾ الفرد تنعدـ معها فعالية النظم االقتصادية
 تعمل على تعزيز االقتصاد ، أك تستأثر هبا قلة نافذة ُب السلطة،إرادات قول غريبة عن اجملتمع

كإذا ما دققنا النظر أكثر ُب طبيعة .  كىي تعدـ حاالت التطوير الفعلي لالقتصاد،الريعي كالطفيلي
ككما أٌف " رحم اجملتمع، ُب ٧تد ٦تارساهتا تعزز لغة ا١تفارقة ،السلطة السياسية ُب الوطن العريب ككل

السلطة ال تعود أداة تنفيذ قانوف عالقات القول كالتشكل االجتماعي بل جهاز فوقي مفارؽ 
كلذلك تبقى اٟترية االقتصادية مفارقة ٟتركة األسواؽ العربية . (1)"للحركة االجتماعية في صيركرتها

 ،عٌزز ذلك حالة القهر كالتخٌلفكمبفعل انعداـ أمٍّ من مقومات اٟتياة ُب اٞتسم االقتصادم العريب، 
بث الركح ُب ذلك ؿ كغَتىا من ا١تمارسات اليت ٕتهض أمَّ ٤تاكلة ، كالفوقية، كالتحزب،كا١تغاالة

 كتقٌيد حركة أفرادىا، ،اٞتسم ا١تفارؽ للحياة، كتكبت معها عالقات اإلنتاج بُت القول االجتماعية
 ٖتفظ ٢تم كضعهم ، يكسبهم سلوكيات ميكانيكية ٤تدكدة اٟتركةاٌ  معيشياٌ كتفرض عليهم ٪تط

.  ٔتا يقٌلل من كقوع أزمات هتدد اجملتمع كالدكلة بكليتو،كاستقرارىم االجتماعي

د ُب رحم النظم االقتصادية العربية أمَّ مؤشر ٯتكن أف نقرأ بو ا١تستقبل نجذلك ال ؿك
 عليو سلوكيات أفرادىا كتوجهاهتم ُب كضعتكفي أف تعطينا ا١تسار الذم ماالقتصادم ٢تا، إ٪ٌتا 

بقى األحالـ  كتداخلية، ال اؿسياسة العمل االقتصادم مرىونة باٟتالة ا٠تارجية للدكلةإفَّ . العمل
ـ إذل دكؿ ٘تنحهم مغريات استثمارية موينفر معظالذين مسيطرة على رؤل األفراد االقتصادية، 
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طا١تا بقيت كؿ. تفسح اجملاؿ أماـ تلك األحالـ لتتحقق على أرض الواقع_ كدكؿ ا٠تليج العريب_
 ، كترل اٟتلوؿ من ا٠تارج،سياسة الدكلة تنظر إذل االقتصاد نظرة ضيقة تيسفِّو من رؤل أفراد ٣تتمعها

 كتصادر مراحل النضج االقتصادم عرب سلسلة من اٟتلوؿ ،كتتعامل مع الواقع االقتصادم ّتزئية
 إعطاء األفراد جرعات ف كالتمٌنع ع،ا١تستوردة كا١تعلبة، كيالزمها مصادرة االنفتاح على ٣تتمعاهتا

 التشرذـ ُب السياسات االقتصادية سيد لذلك سيبقىمارسة أنشطة اقتصادية غَت تقليدية، دلزائدة 
.  ك٬تعلها ُب موقف ا١تتٌلقي كالتابع للخارج،ا١توقف

، ، كال تأٌب من ا٠تارجمسببات االستالب تنبثق من البيئة اٟتاضنة للنظم االقتصادية العربيةؼ
 نشاطاهتم ألفرادىا ١تزاكلةالثقة ال تعطي  ك، ٘تنع كجود نظاـ جديد لتشغيل األسواؽ العربيةكىي

يغطي صناعات دقيقة تشٌكل عصب االقتصاد اٟتديث، كيزيد من ، ْتراؾ اقتصادم أكثر مركنة
فسيكولوجية األفراد إ٪تا تعاشل من ضغوطات كبَتة ٖتمل . رتقاء بعمل األسواؽاال ك،كتَتة اإلنتاج

 لذلك ٧تد الكثَت من اٟتواجز اليت تقيد تفكَت .مثالب ٘تنع عنهم التمتع ْتركة تعامالهتم االقتصادية
 بعادل ان كيصبح الفرد متأثر. مل كثَتان من ا١تزايايحؽ اقتصادية ٘تنحو أفق عمل ائبداع طرإالفرد ب
إنٌو . تعبير عن االستالب الطبيعي الذم يتعرض لو اإلنساف في البلد المتخلف" كىو ،الضركرة

.  (1)"أسير االعتباط حين يرضخ لغوائل الطبيعة التي تهدده في صحتو، كأمنو، كقوتو، كسالمتو

 ييفصح من خال٢تا عن ا١تسببات اليت ،كللوعي السياسي عالقة ارتباط باٟترية االقتصادية
 (ركح الشرائع)مونتسيكيو ُب كتابوؼ.  الدكؿ الغربية ا١تتقٌدمةكيايحتؤذف بوالدة فجر اقتصادم عريب 

 كالتأسيس لوعي قائم على دراية ٔتؤىالت قيادة العمل ، للمعرفة السياسية السابقةتوقطيعأعلن 
 إتو العقل األكركيب إباف عصر من ٍبٌ ك.  تنطلق منو اسًتاتيجية العمل االقتصادم،السياسي ُب البالد

النهضة إذل التغيَت ُب قراءة الواقعة السياسية، كالتأسيس لنظريات قيادة السلطة ُب البالد ْتسب 
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 ، دراسة كاقعهم السياسيعلىا البلد، كدأب ا١تفكركف السياسيوف الغربيوف بوا٠تاصية اليت يتمتع 
الن بُت الشعب كالدكلة، كىو مؤشر على تنامي الوعي السياسي كككضعهم التوصيات اليت القت قب

 أٌف السؤاؿ يبقى مطركحان حوؿ حدكد العالقة غَتالغريب الذم مهد لنضوج فكرة اٟترية االقتصادية، 
بُت الوعي السياسي كاٟترية االقتصادية العربية؟ 

ٙتة : حدكد االرتباط العضوم بين الوعي السياسي كالحرية االقتصادية العربية- ت
عالقة تربط بُت الوعي السياسي كاٟترية االقتصادية بشكل عاـ، كاف ذلك كاضحان ُب اجملتمع 

 حيث ٝتح تطور الوعي السياسي بإ٬تاد بيئية مالئمة ترعى تنامي اٟترية االقتصادية اليت ،الغريب
كبدأت تتسع تلك . مارست دكران مهمان ُب ٟتظة االنطالؽ ٨تو الثورة الصناعية الكربل ُب أكركبا

 اليت أقٌرت ٣تموعة من ا٠تطط كالقرارات السياسية ،العالقة بعد تداك٢تا ُب ٣تالس السياسة ا١تختصة
كبالنظر إذل تلك العالقة ُب ا١تنطقة . هتيئ ا١تناخ االقتصادم ا١تواكب لعملية التحديث األكركبية

ٯتكن قراءة ذلك من خالؿ التوليفة السياسية ُب ك ،العربية ٧تد ىنالك حلقة مفقودة تربط بينهما
 كمعرفة اآللية اليت عهدت إذل أجهزهتا كمؤسساهتا إ٧تاز رؤل كخطط عمل ،االقتصادات العربية

دراسة  ك،األمر يدفعنا إذل البحث عن ماكرائيات الوعي السياسي العريبىذا ك. ٟتركة األسواؽ العربية
 ٕتاكزت تلك العالقة بعد أف قدانعكاساتو على االقتصادات العربية، السٌيما أفَّ الدكؿ ا١تتقدمة 

 .   كالتقليل من مثالب العالقة بينهما، كتدارؾ األزمات ما أمكن،عرفت ا٠تيوط الناسجة ٢تا

 السياسة ُب ا١تنطقة مشتغلوعهد : التوليفة السياسية في السياسات االقتصادية العربية 
 للنهوض بالدكلة، كتباينت األيديولوجيات اليت تؤسس للحالة ان  رئيسيان العربية إذل جعلها مرتكز

 ُب بناء نظاـ اقتصادم ينهض باألسواؽ كبالعملية كسائلالسياسية للمنطقة العربية، كمعها اختلفت اؿ
فمنذ أف .  كصار ا١تشهد االقتصادم العريب يقرأ من كراء السياسات العامة للبالد،اإلنتاجية ككل

 على لالعتماد إتهت خطط التغيَت كالبناء االقتصادم ،تأسست اٟتالة السياسية للدكؿ العربية
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أنتج ذلك توليفة سياسية كانت توحي ٔتجموعة من ؼعقيدة السياسة ا١ترتبطة بقوة ٤تلية كخارجية، 
فالوعي .  يعرقل جهود تطوير القدرات االقتصادية،النقائض تصيب الفعل االقتصادم بوىن كٗتٌبط

 عليها بعد فرضستعمار الالسياسي العريب ىو ٤تصلة تراكم معرُب نتيجة تعرض البالد العربية 
 سيالن من النظم كالقرارات تعيق حركة اإلدراؾ اٟتقيقي للواقع السياسي، _عرب أدكاتو_خركجو 

 . ا صورة التحديث االقتصادمبوغابت العقالنية السياسية العربية اليت تأثرت ؼ
دل الضحالة كالفقر ُب الوعي الذم يكتنف عملية النهوض مب لنانراه اليـو يوحي ما ك

ا حقيقة تؤيدىا سلسلة من الوقائع  أبرزىا زيادة دائرة اندماج ،االقتصادم، كىذا ليس مغاالة إ٪تَّ
 كقيادة فعالياهتا ، ثركاهتابتنميةٌرمها من التفرد تح ٌباالقتصادات العربية مع القول الغربية ا١تتقدمة اؿ

فالتخٌلف السياسي العريب أصاب . لتقٌدـ كالتطوير على السبل كافةؿ ٤تاكلة  كلىضتج ك،االقتصادية
 على التمييز بُت الوقائع ان دل يعد قادر، كالعقل االقتصادم العريب بشلل شبو كامل ُب إدراكاتو ا١تعرفية

 على ت كطغ، عليو صور السياسات االقتصاديةتتداخلؼ، أك الكليةاالقتصادية اٞتزئية منها 
كدل تضع السياسات العربية خطط مسار عمل األفراد .  العقالنيةبدالن منسلوكيات أفراده االنفعالية 

 إذل مقاطع جزئية غَت كاضحة تفض، أ الوعي السياسي ٣ترد صور مشٌوىة عن كانتبل هتا،كحرؾ
 ٯتكن أف تكوف أحد ٦تلوءة بالعيوب، إذل سياسات اقتصادية مغلوطة أٌدت ،ا١تعادل كاألىداؼ

. مسببات التخٌلف االقتصادم العريب

 كطريقة السياسات ،كرٔتا نقٌدـ بعض اإليضاحات حوؿ مثٌمنات الوعي السياسي العريب
المالحظ أفَّ األقطار ال تعتمد اعتمادان كليان على المعرفة الفنية للدكؿ "االقتصادية العربية، فػ 

الصناعية المتقدمة كحسب، بل إنٌها باإلضافة إلى ذلك ال تجد األماف بالنسبة الستثماراتها 
إالٌ بمشاركة الشركات الدكلية النشاط أك باستثمار أموالها في أسواؽ رأس الماؿ في البالد 

كحتى عندما تستثمر ىذه األقطار في العالم الثالث فإٌف ذلك يتم في كثير من . المتقدمة
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ٌف مثل ىذه المشاركة تقٌدـ قدران إحيث . األحياف خالؿ كساطة المؤسسات المالية كالدكلية
الذم كمن ٍبٌ ٧تد أف . (1)"من الضماف الستثماراتها ال تستطيع ىذه األقطار أف تحققو بذاتها

دفع الدكؿ العربية ٨تو االستثمار ا٠تارجي ىو انعداـ الثقة بالنفس كباألسواؽ احمللية بفعل حالة 
 يتوقوف إذل إحداث فرصة التغيَت ٔتفاىيم السوؽ عند توفر فالًتبص ا١توجودة من قبل األفراد الذم

. اٟترية ٢تم

 يق بفعل ٦تارسات مستبدة من قول تعناؿظة اإلشراؽ السياسي العريب بعيدة ادلحلالتزاؿ ك
كجود خبايا ٘تنع اقًتاف الوعي السياسي  كىذا يؤكد. كجود تطور نوعي ُب النظم االقتصادية العربية

 كاالنطالؽ إذل مرحلة جديدة تبدأ معها عمليات التغيَت اٞتذرم ُب مكٌونات ،باٟترية االقتصادية
كالبد لنا أف نكشف عنها عرب الذىاب إذل ما كراء الوعي السياسي . الدكلة كاجملتمع العريب كافة

 كمعرفة ا١توانع كاٟتواجز اليت تعارض حدكث مثل ذلك االقًتاف، فا١تعوقات السياسية ا١تعركفة ،العريب
 اليت ٖتافظ ،ىي الوحيدة اليت تقف خلف تلك اٞتهودليست  ،للجميع سواء الداخلية كا٠تارجية

 .على كضعية الثبات ُب السياسات االقتصادية العربية

 التزاؿ :  ماكرائيات الوعي السياسي العربي كانعكاساتها على االقتصادات العربية
السياسات العربية غامضة ُب تكويناهتا من حيث األسباب اليت تقف كراء فعل السياسة كآليات 

عملو ُب بناء الدكلة العربية، األمر الذم يدفعنا إذل البحث عن تلك األسباب، اليت من خال٢تا يتم 
 كدكره ُب فرض السياسات ،تكوين التشخيص ا١توضوعي حوؿ ماىية الوعي السياسي العريب

 على ا١تؤسسات االقتصادية، ان  كبَتان  السٌيما أفَّ للسياسة انعكاس،االقتصادية العربية على أرض الواقع
حيث اتجو إلى تقليص دكر " ُب فًتة الثمانينات (ركنالد ر٬تاف)كما حصل ُب أمريكا إباف حكم 

                                                 
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دارسات حوؿ مقولة التبعية كالتنمية االقتصادية العربيةإبراىيم سعدالدين، - (1)

 .23ـ، ص1980، ٘توز، (17)بَتكت، العدد: الوحدة العربية
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الحكومات كزيادة دكر السوؽ، كرفع القيود عن النشاط االقتصادم، كاالىتماـ بالمؤشرات 
النقدية الكمية، كل ذلك لم يلبث أف ظهر في سياسات المؤسسات االقتصادية الدكلية في 

 الدكافع اليت جعلت الرئيس األمريكي يعيد كمنت فخلف تلك السياسات .(1)"مفهومها للتنمية
أف ف إذل مستشارممن  كمن كرائو دفعتوىيكلة السياسات االقتصادية بناء على معطيات كمؤشرات 

األسباب اليت انكشاؼ ألٌف ينحو إذل إجراء تعديالت جوىرية ٘تس عمل نظاـ االقتصاد األمريكي، 
 . كالتكيف مع نتائجها، كاالنتقاؿ إذل تطويقها،تداركهاألـز األمريكيُت أزمة ارتفاع النفط تقف كراء 

 ٧تد أفَّ عوامل التخلف ُب العقل السياسي العريب التزاؿ تعيق تكَّوف كعي باٟتالة بينما
 كغَتىا من ،ٌف التسٌلط كالتفٌرد كاحملسوبياتألالسياسية العربية بالشكل الذم يعكس حقيقة تكوهنا، 

تتحرؾ ٔتساحات كاسعة ُب عملية الفعل  العريب، ثات االجتماعية الدفينة ُب بنية العقلكا١تور
نع ظهور الصورة كاملة ًب كالنظر بانتقائية انفعالية ،ا١تاضيبالسياسي العريب، كيالحظ تشبثو 

 كيعمل.  يكوف٬تب أف اٞتهد ُب امتالؾ الواقع كما ، ٦تا ييعرقل أك الواقعة السياسية،للحدث
، كبعضها  تبٍتِّ األيديولوجيات، فبعض الدكؿ ذىبت إذل ا١تعسكر االشًتاكيعلىالتمويل السياسي 

، كدل يعد ٢تا كياف سياسي مستقل، حيث قامت بتطبيع العقل السياسي ذىب إذل ا١تعسكر الغريب
 مفاىيمو ُب اٗتاذ ا١توقف السياسي كحىت االقتصادم، كىي منمع حليفها ُب ا٠تارج، كانطلقت 

 ،، كساعدىا ُب ذلك عسكرة السياسةىامن قبل كيانات السلطات العربية كلٌ ؤيدة خطوة التزاؿ ـ
 ، كبنمط التفكَت ا١تتشبع بالقساكة كاالنفراد،ككصوؿ قادة اٞتيش إذل سدة الرئاسة بعقليتو ك٦تارساتو

الـز ، مكللكاريزما السياسية ا١تتمثلة ُب شخص الرئيس اٟتاكم دكر رئيسي ُب ا١تمارسات السياسية
ال ، كتنعدـ معها ا١تبادرات الفرديةؼمؤسسات السلطة، كٮتتصر اٟتراؾ السياسي بشخص القائد، 

. أفكار ُب مؤسسات السلطة، فذلك يعد انتقاصان ٢تيبة الدكلة كمؤسساهتا كأمكاف ٟتلوؿ 
                                                 

عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف سلسلة حاـز الببالكم، النظاـ االقتصادم الدكرل ا١تعاصر، - (1)
. 172ـ، ص2000، أيار، (257)الكويت، العدد: كاآلداب
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ُب كتبقى خيوط الربط الكامنة للوعي السياسي العريب ٘تانع أم دكر الستقاللو كانتفاضتو 
٘تارس الطبيعة اٞتغرافية كاالجتماعية كحىت الدينية دكران ُب تأطَته كإخراجو كيعيق ارتقاءه، كجو ما 

 ْتوامل أفرطت ُب ٦تلوءبالطريقة اليت ٖتافظ عليها، فيؤسس ٟتالة يصعب فيها التمرد على كاقع 
لذلك ٗتتفي تلك ا٠تيوط كراء عباءة الًتاث كاألصالة .  كغفلت عن مفردات اٟتقائق،قراءة الواقع

تتكٌوف السياسات العربية استنادان لالكعي السياسي الكامن ك .سب شرعية من اجملتمعت كتك،كالدِّين
ُب العقل الضامر ُب السلوؾ اٞتمعي، كتنعكس مباشرة على اٟتياة االقتصادية اليت نراىا ْتركة غَت 

 ٖتكمها انفعاالت فردية، كتأسرىا مصاحل ضيقة، كتتأثر ٔتا يدخل ُب مكٌونات السياسة ،منضبطة
ضركرة العمل بركح العقالنية السياسية إذل منعكسات تزيد من حدة بكعي اؿيفضي قصور ك. العربية

. التخلف العريب بكل ٣تاالتو

 ،تتضمن عمليات البناء كاإلنتاج كافة، كىي  أساسي ١تؤسسات الدكلةفٌعلفالسياسة ىي ـ
كتنتج الفرد ٖتت سلسلة من الرتب كا١تراتب اليت توصف عملها كفق ناظم ٟتركتها، كحاضن 

ضبوط ٔتحددات تعكس ركح ادلسياسي اؿكعي اؿكعند توٌفر . اجتماعي ٢تا، كراسم ١تسار أىدافها
 عندىا سيتم خلق مناخ من اٟترية تثمر ، مع ا١تتغَتاتا١تنسجماجملتمع الثائر إذل التحديث الشامل ك
إفَّ المظهر المميز للعمل من خالؿ القوانين السياسية ىو "فيو جهود األفراد ُب األسواؽ اٟترة، ك
كمن الناحية األخرل فإٌف الفائدة العظمى للسوؽ ىي أنٌو . أنٌو يميل إلى أف يفرض توافقان كبيران 

كال ضَت ُب العودة إذل . (1)"إنٌو بعبارات سياسية، نظاـ تمثيل تناسبي. يسمح بالتنوع الواسع
 أف النظم السياسية العربية من خاللوستطيع ت ،تعميق الوعي السياسي عرب بناء معرُب اجتماعي

 كيطلق العناف ١تبادراتو اإلبداعية ليتم ،ؤسس ١ترحلة هنوض اإلنساف بشكل يفك القيد عن عقالنيتوت
 ، كالوالء للوطن،طلق منو حزمة من القيم األصيلة ا١تتمثٌلة ٔتثابرة العملفالذم ت صالح اجملتمعإ

                                                 
 .18ـ، ص1987عماف، : ميلتوف فريدماف، الرأٝتالية كاٟترية، ترٚتة يوسف علياف، مركز الكتب األردشل- (1)
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ٗترج من حالة ، ؿ عندىا تتم إعادة فتح القنوات أماـ اٟترية االقتصادية،كاٟتفاظ على ا٢توية
.   كالتمٌثل بقيمها كاالنفتاح على اآلخر،الالكعي إذل دائرة الوعي هبا

: األحزاب السياسية العربية بين الغياب االقتصادم كالحضور السياسي- 2

 نظامها فقد عملت ُبدل تكن األحزاب العربية ا١تعاصرة بعيدة عن الشأف االقتصادم، 
 كسائل تقدصل أفضل اؿعلىتبٍتِّ النظاـ االقتصادم ا١تتوافق مع عقيدهتا اٟتزبية، كدأبت على الداخلي 

ا دل تستطع أف ٖتدث تطوران ُب تلك العملية بسبب ظركؼ . لتطوير العملية التنموية العربية إالَّ أهنَّ
عدة حالت دكف أف تنتقل من حالة الطرح إذل حالة الفعل كا١تمارسة، كلرٌٔتا برزت معوقات ُب أسس 

 اليت قامت عليهاالتساؤؿ عن طبيعة الركائز  متبادران إذل ذىننا ، الفكرية كالسلوكية ألفرادىابنيتها
 كطريقة رؤيتها للواقع العريب، ، ُب قيادة االسًتاتيجية السياسيةاألىداؼ السياسية لألحزاب العربية

 ، ذلك أهٌنا ٘تايزت بأفكار تنويرية.كانعكاساهتا على برامج العمل السياسي كالواقع االقتصادم العريب
لتعارل ُب ذكات اجعل ك جعلها منرب اإلصالح الشامل بنظر أنصارىا، ،كبسلوكيات راديكالية

 كيغيب عنها ، كاالنغماس با١تثالب احمليطة هبا أداة صورية تنتفي فيها الواقعية ُب األىداؼ،أفرادىا
، ّتوانبو كافةالوالء للوطن بعد أف ضيَّقت النظرة الشمولية للحزب ُب اإلطار السياسي رؤية الواقع 

 فإنٌو يستلـز منا أف نعرؼ الصورة العامة ،كمادامت تلك األحزاب ٢تا اليد السياسية الطوذل ُب البالد
 دكف أف ندخل ُب التفاصيل العميقة، كطريقة تبنيها السًتاتيجيات ،لبنية التنظيمات اٟتزبية العربية

.    كنيلها ثقة القبوؿ،العمل السياسي، كالنظرة اٟتزبية للنظرية االقتصادية

عرفت ا١تنطقة العربية نشاط األحزاب اليت ىدفت : بنية التنظيمات الحزبية العربية-    أ
 كٖتقيق الوحدة العربية، كطرحت شعارات تتمحور حوؿ ذلك ،إذل التحرر من االستعمار األجنيب

 من قبل كالستحساهنا ،ىا بقوة ُب البالد العربيةكجودا٢تدؼ، كقد ٛتل الكثَت منها ٝتة القومية ؿ
العركبة اليت شٌكلت مع بعضي األحزاب الدينية بشكل ٤تدكد، ، كظهر معها مكٌونات اجملتمع العريب
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 جعلها تتمايز عن باقي األحزاب ُب الدكؿ احمليطة هبا، كغلب على ،مدخالن مهمان ١تنطلقاهتا اٟتزبية
 بالرغم من ا١تعوقات اليت اصطدمت هبا حياؿ مراحل عملها، لكن ،مؤٌسسيها ركح ا١تواطنة العربية

ا تتأثر بالسمة اجملتمعية العربية،إذا ما نظرنا بعمق حوؿ ماىية تشكيالهتا حيث ".  سنجد أهنَّ
تتداخل القول كلها، كحيث تسود التفاكتات االجتماعية الحادة، كتتداخل مع االنقسامات 

.  خصائص كمقومات الظاىرة الحزبيةفيالدينية كالطائفية كاإلقليمية، على نحو يؤثر مباشرة 
كتصبح قدرة التنظيمات الحزبية المختلفة على التحرر من تلك المؤثرات، أك الخضوع لها، 

.  (1)"معياران أساسيان للحكم على فعالية النظاـ الحزبي كجدكاه

كىو معيار بعضان،  كتعاضد أفراده مع بعضهم ق، من قوة اجملتمع ك٘تاسك تأٌب قوة اٟتزبإفٌ 
ىاـ ُب تقييمو، كمن ا١تفارقات اليت ٘تأل أجواء التشكيالت اٟتزبية العربية كجود القبلية العربية ُب 

فالركابط القبلية أك العرقية، كالوالءات اإلقطاعية، كاالنتماءات "صلب الركابط األكذل لتشكلها، 
الدينية، كالصالت التي تنشأ في الجمعيات الباطنية، كثيران ما تكوف أساسان لالنتساب إلى ىذا 

تزاؿ كال. (2)"الحزب أك ذاؾ، حتى ليعد شعار الحزب لدل بعض ىؤالء الناس أشبو بتميمة
 كل جهد ٭تاكؿ قتل النمطية اإلقطاعية ا١توجودة ُب سلوكيات اٟتزب، كاليت دُّ تلك الركابط تح

 بأف انتهت إذل قطيعة مع النمطية السياسية عرب توافق اجتماعي ،ٕتاكزهتا الدكؿ الغربية ا١تتقدمة
 بوصفهما ينزعاف إذل خلق قيادة ، من النزعة اإلقطاعية كالقبليةىاٌلصجديد، يخلعقد سياسي 

 إذل توسيع دائرة كيدفعهم كتصهر ذكاهتم ضمن قيادهتم للسلطة، ، تصادر حرية األفراد،أكليجارشية
 أحزاهبا إذل برامج ، حيث اىتدت كخلق توازنات كتقاسم ١توارد السلطة على الشعب،اٟتكم

.  جعلها جسر العبور إذل ٖتقيق السلم كالرفاىية للمجتمع،سياسية

                                                 
 .62أسامة الغزارل حرب، األحزاب السياسية ُب العادل الثالث، ص- (1)
. 133موريس دكفرجيو، مدخل إذل علم السياسة، ص- ( 2)
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 كخلق ، إذ انغمست عقيدهتا ُب كحل الشمولية،كتبقى حاؿ أحزابنا كحاؿ ٣تتمعاتنا
 ا١تشاركة  منحـر الكثَتين من منتسبيوالذم  كاختصار اٟتزب ُب ىـر قيادتو، ،الزعامات اٟتزبية

بيٌت  جعلك التأسيس ٟتالة سياسية متقدمة، من ٍبٌ  ك،الفاعلة ُب بناء اٞتسم السياسي للحزب
 كتيضٌيق رؤيتها اٟتزبية ضمن إطار ا١تصاحل الشخصية، ،ا١تؤسسات اٟتزبية العربية تنكفئ على ذاهتا

 االرٕتالية عنواف حركتها ُب البالد بشكل ظلَّت ك، عنها ا٢تيكلية اإلدارية الناظمة لعملهافغابت
يعرضها ٟتدكث انشقاقات داخل صفوفها ك ،٬تعلها تعاشل من سطوة الشللية داخل بنيتها التنظيمية

معظم ك .دكث انتكاسات خطَتة ُب العمل اٟتزيب، ٦تا يؤذف بحناخ التدخالت ا٠تارجيةمببعد تأثرىا 
 تالمس الواقع اجملتمعي العريب، كتنطوم على خيبات أمل الرامج نظرية من بأحزابنا العربية انطلقت 

. ا كترسم حو٢تا دائرة تنساؽ ٔتسارىا عاجزة عن كسره،كتكسر ٫تم

: الممارسات السياسية لألحزاب العربية كتبنِّي استراتيجيات العمل السياسي-    ب
 أحزابنا العربية بسبب االنتكاسات اليت تعرضت ٢تا ُب بنيتها  منها تعاشلٌبقد رأينا حالة التشرذـ اؿؿ

 كفقداف الثقة ُب برا٣تها اليت طرحتها ُب ،أدل إذل ٗتٌبط ُب ٦تارساهتا السياسيةكالذم  ،التنظيمية
غب عنها القول ا٠تارجية كاألطراؼ ا١تتحالفة تؼ سلوكها عما تأسست عليو، كدل اشعاراهتا، كا٨تر

تبٌنت نظريات سياسية ٘تثلت باالشًتاكية كالليربالية ؼمعها ُب ماىية عملها كنشاطاهتا الداخلية، 
ْتسب موقعها اٞتيوسياسي ُب ا١تنطقة، لذلك فإف طريقة كصو٢تا إذل السلطة مرتبط أشد االرتباط 

بعالقاهتا مع القول ا٠تارجية الداعمة ٢تا، فاألحزاب االشًتاكية القومية ٖتسب على الطرؼ 
على الطرؼ الغريب، دكف أف نغارل ُب نظرتنا باستالب ٖتسب السوفيييت سابقان، كاألحزاب الليربالية 

 . كمقدرهتا ُب قيادة السلطة السياسية ُب البالد العربية،جهود األحزاب العربية

 ٦تا خلق جوان من العداء ،كدل تستطع األحزاب العربية أف تقـو باحتواء الربجوازية احمللية
لوحدة العربية بُت مصر كسورية عاـ مثلما حدث ؿ ، أجهض أية ٤تاكلة للنهوض السياسي،كالنفور
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 مع أىداؼ ـ، اليت اهنارت نتيجة الضربات اليت كجهتها ٢تا قول برجوازية تعارضت مصاٟتها1958
 كىددت كياهنا ُب األسواؽ احمللية كحىت ا٠تارجية، كىذه ا٠تطوة نقيض ا٠تطوة اليت قاـ هبا الوحدة،

احتواء البرجوازية الصينية بعد كضع فعاليتها "  الذم عمل علىاٟتزب الشيوعي الصيٍت
االقتصادية ضمن توٌجهات الحزب الفكرية السياسية في المراحل األكلى من التحٌوؿ 

 ،(1)"الرأسمالي لغرض ترسيخ التوازنات االجتماعية بين المكونات كالشرائح الطبقية المختلفة
 كتعزيز التالحم معو كقراءة تضاريسو ،كىذا ما غفلت عنو أحزابنا العربية ُب التوجو ٨تو رحم اجملتمع

 كرغم التحٌوالت . كتعزيز فكرة الوطن كالوالء لو، كاألخذ بتطلعاتو ا١تشركعة،كمراعاة نسيجو ا١تتنوع
السياسية الدكلية دل تستطع األحزاب العربية من ٖتقيق ٖتوالت جوىرية ُب البالد العربية مع أفَّ 

قد  ك. لكن بقيت أخطاؤىا عثرة ُب كجو اإلصالح كالتحٌوؿ النوعي،بعضها كصل إذل السلطة
 دكف أف تؤسس ١تمارسات فاعلة على ، فكرة االندماج مع ا٠تارجعلىساعدت قراءهتا السياسية 

 اليت زادت ،كسيطرت ركح االنقالب الثورم على توٌجهاهتا الفكرية، الواقع السياسي العريب ا١تقهور
ىي ركيزة التطور ك ،رسَّخت سياسة القطرية كفقداهنا ٟتواملها االجتماعيةكا٢توة بُت الشعب كالدكلة، 

ىي خوض االنتخابات في معظم الدكؿ "ك ، عن كظيفتها الرئيسيةابتعدتذلك ؿ. االقتصادم
الديمقراطية الليبرالية باختيار المرشحين في الدكائر االنتخابية كفرز األصوات كتنظيمها، 
كتأليف العناكين االنتخابية كتقديمها في دكائر االنتخابات المحلية كقياـ كسائل اإلعالـ 

المحلية كالوطنية بالحمالت، كما تجعل من االنتخابات عملية اختيار عن طريق الناخبين 
رؤساء  (أحيانان )كالسياسات العامة، إضافة إلى اختيار أعضاء المجالس، كالمشٌرعين، ك

 أفقدىا الزخم الشعيب لسياساهتا ،ألحزاب العربية ُب صراعات جانبيةاا٩ترطت ك. (2)"البلديات

                                                 
. 165لطفي حاًب، موضوعات ُب الفكر السياسي ا١تعاصر، ص- (1)
ستيفن دم تانسي، علم السياسة األسس، ترٚتة رشا ٚتاؿ، مراجعة ٚتاؿ عبدالرحيم، الشبكة العربية - (2)

. 312ص ـ،2012بَتكت، : لألْتاث كالنشر
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 بل تعالت بسياسات ٛتلت معها ٥تٌلفات ،الداخلية كا٠تارجية، كدل تركن إذل تأسيس سياسة عقالنية
أفقدىا القدرة اإلنسيابية على إعادة تأىيل اجملتمع العريب بشكل الذم   ا٠تراجي،النظاـ اإلقطاعي

ٌرر العقوؿ من القيم كالعادات اليت تعيق كالدة نظاـ سياسي عريب يح ك،عزز من التكامل ُب العملم
. أصيل

كيشار إذل أٌف ميزاف األحزاب السياسية ٘تيل كفتو لصاحل قول ٤تدكدة تربطها عالقات كطيدة 
رجاالت اٟتزب دكمان إذل إقامة األحالؼ مع األحزاب األـ اليت تربطها كيتطلع مع ا٠تارج، 

 ال التوطُت ، عليها التغريب كالتقليدلطفم أك تنتمي إذل ذات النظرية السياسية، ؼ،أيديولوجية كاحدة
يدخلها ُب ك ، كتقع ُب ازدكاجية سياساهتا، ٦تا ينزع عن برا٣تها السياسية صفة الواقعية،كاإلبداع

صراعات مع مكٌونات ٣تتمعها احمللي، كتينزع إذل تقوية اإلدارة ا١تركزية عرب خلق نظاـ حزيب صاـر 
توٌطد ك ، ٦تا ينعكس على إدارة ا١تؤسسات عند تسلمها إدارة البالد،ٖتفظ بو كجودىا السياسي

 ميوؿ ُب السٌيما مع توٌفر آلة دعائية متطورة تستطيع التأثَت ،تلك األفكار ُب سلوكيات األفراد
كمع ذلك تبقى األحزاب السياسية العربية ميقيَّدةى اٟتركة ْتسب النظاـ السياسي . األفراد كعقو٢تم

كل حزب ىو رىينة بالظركؼ اليت ك على ا١تشهد العريب، ل يطغ السياسيالتقهقركاليزاؿ اٟتاكم، 
طبيعة األيديولوجية اليت تقـو عليها ٤تدداتو كنشاطاتو السياسية، كغالبان ما تفتقر ب ك،ٖتيط بنشأتو

 لذلك تقـو بالتوٌجو إذل ما يضمن ٢تا ،أحزابنا إذل مصادر ٘تويل توٌسع من نشاطاهتا كأىدافها
. استمراريتها، فالتبعية ىي ما ٘تتلكو الصورة الذىنية ألحزابنا العربية

دل تكن النظرية : موقع النظرية االقتصادية في أدبيات األحزاب السياسية العربية- ت   
فَّ قياـ األحزاب العربية كاف كرد فعل على االستعمار أل ،االقتصادية أكفر حظان من النظرية السياسية

كمع مركر الزمن . األجنيب، كدل تكن ىنالك خربة اقتصادية كافية ُب اسًتاتيجية العمل اٟتزيب آنذاؾ
بالنظرية السياسية كارتباطاهتا األيديولوجية مع القول مرتبطة تتبناىا األحزاب  أضحت ىنالك أفكار
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٧تدىا تقف  النظريات االقتصادية الوافدة من الغربكما بُت . اإلقليمية الفاعلة ُب ا٠تارطة السياسية
فغالبان ما كانت السياسة . دكف أف تستقل بنظرية اقتصادية عربيةلألحزاب العربية، كراء فكرة التبٌٍت 

 كفق منظور يتكئ على مبدأ أٌف السياسة أساس ،تطغى على الشأف االقتصادم ُب فكر اٟتزب
.  خوض االنتخاب كتنظيم العمل السياسي ُب مهمة اٟتزبحصرإضافة إذل . االستقرار االقتصادم

 لوجدنا افتقارىا إذل ا٠تلفية االجتماعية اليت ،إذا ما نظرنا إذل بنية األحزاب العربية بسماهتا العامةك
ا ،  ٦تا يفقدىا رؤل العمل االسًتاتيجي،تقـو عليها قد رسمت لنفسها نفس "بالرغم من أهنَّ

 .  (1)"األىداؼ حوؿ االستقالؿ السياسي، تعصير كتحديث الدكلة كتصنيع االقتصاد

 كمكٌونات النظاـ اجملتمعي العريب من موقع ،كلعل لغة التصادـ غَت ا١تعلنة بُت األحزاب العربية
 األفكار االقتصادية إذل اجملتمع نتقل قد حاؿ دكف أف ت،طبقات اإلقطاعيُت كالربجوازيُت كغَتىم

 تدرؾ تلك كدل. العريب، كاليت ٛتلها اٟتزب ُب برنا٣تو السياسي كاالنتخايب عند كصولو إذل السلطة
فإٌف التدٌخل في " من ٍبٌ األحزاب الطريق ا١تؤدم إذل التغيَت اٞتذرم ُب البنية االقتصادية العربية، ك

الحياة االقتصادية كاالجتماعية تدٌخالن حديثان فٌعاالن، يتطلب تحرران أيديولوجيان، أك باألحرل ثورة 
كبدالن من ذلك . (2)"إيديولوجية ال يمكن لهذا النوع من التدٌخل أف يستقيم سيره من دكنها

 اليت ذىبت إذل إغالؽ حركة االقتصاد ضمن دائرة ، طبقة برجوازية الدكلةظهورأفضت سياساهتا إذل 
.   حرمتهم من تطوير قدراهتم االقتصادية،ٖتٌكمها، كاحتكارىا ١تفاصل اقتصادية كبَتة

 عن الضعف الذم يعًتم برامج األحزاب االقتصادية ُب الوطن العريب، مع سائلكربَّ 
 : ٧تيب بالقوؿ؟امتالكها العلم بأٌف األحزاب األكركبية ٖتددت قوهتا كاستمراريتها بالنمو االقتصادم

إٌف ظركؼ تشٌكل األحزاب العربية كما رافقها من زيادة ملحوظة ُب حجم التدخالت ُب برا٣تها 

                                                 
. 10علي الكنز كآخركف، اجملتمع كالدكلة ُب الوطن العريب ُب ظل السياسات الرأٝتالية اٞتديدة، ص-  (1)
. 58 ص،ـ2002بَتكت، : ندصل البيطار، نقد التفسَت االقتصادم للتاريخ، بيساف للطباعة كالنشر-  (2)
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 أجهض نظريتها االقتصادية دكف أف نغفل التبعية اليت تلحق أك ا٠تارجية،سواء من القول الداخلية 
بتلك األحزاب كبالشخصانية اليت تلحق بكثَت من أنصارىا، كنودُّ اإلشارة إذل ضعف ُب تكوين 

 تكن مهماالبدَّ للحزب .  كاالكتفاء ٔتا تيسر ٢تا من معلومات،الصورة اٟتقة لبنية اجملتمع العريب
 دكف أف تقيده اعتبارات أخرل تعيق من ،عقيدتو الفكرية أف ٯتتلك النضج ا١تستوُب لشركط تكٌونو

 تستطع األحزاب العربية ٣تتمعة االتفاؽ على عقد سياسي تنطلق منو فلمعملية التكوف الصحيح، 
تزاؿ عملية التضخم  كال.إذل تثبيت أسسها السياسية حىت تبٍت عليو مسار العمل االقتصادم

 كالتشٌوه التارٮتي لعملية التحٌوؿ االجتماعي العريب تضبط ،االجتماعي لطبقة اجتماعية دكف أخرل
 ان حركة األحزاب العربية ُب عملية النهوض الشامل، كتقتصر حركتها على السياسة دكف أف نرل برنامج

.  تعٌوؿ عليو اٞتهود لتحقيق التحٌوؿ التارٮتيان،اقتصادم

 معوقات فعاليتها زاد ُب ٦تا ،على عمل األحزاباقتصرت لصورة الذىنية العربية السياسة فا
 اليت انعدمت فيها ، التشكيالت اٟتزبية العربية إذل تعزيز نظاـ رأٝتالية الدكلةتذىبحيث التنموية، 

ا انساقت كراء تيار العو١تة االقتصادم الذم ، عملية التحديث االقتصاديةعلىقدرهتا   السٌيما أهنَّ
 كانتظمت ُب مسار االندماج كالتبعية مع ا٠تارج، كأضحت رؤية ا١تواطن ،حرؼ إتاىها اإلصالحي

يعتبر المواطن العادم أٌف بقاء كل الناس أحياء "العريب تسرم ُب سياسات الدكؿ العربية، إذ 
كاالستمرار في ممارسة األنشطة التجارية كاالقتصادية التي تحقق فوائد مشتركة للجميع أكثر 

كاليزاؿ الفكر االقتصادم العريب معتالن بُت . (1)"أىمية من أف ينتمي إلى دكلة أكثر قوة من غيرىا
 بوصفها ٤تٌرؾ الطاقة ، اٟترية ُبقرغبت كبُت ،ظاىرة التبعية اليت بدأت تتغلغل ُب مفاصلو الرئيسية

ارتطمت النظريات االقتصادية ّتدراف صلبة من السياسات العربية فقد  .اٟتيوية للنظاـ االقتصادم
 السٌيما ما تعانيو ٣تتمعاتنا العربية من تفكك صالهتا ،اليت غابت عنها العقالنية ُب السلوؾ اجملتمعي

                                                 
. 88ستيفن دم تانسي، علم السياسة األسس، ص-  (1)
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تتجو إذل كجعلتها  ، إمكانات الدكلة االقتصاديةاليت أضعفت االنقسامات ، فًتسَّختمع قيادهتا
. االنغماس ُب النسق االقتصادم الرأٝتارل الغريب

: األنساؽ االقتصادية العربية في النسق االقتصادم العالمي- ثانيان 

 كافتقار األحزاب العربية لقوة التغيَت اٞتذرم ُب ،إفَّ ترٌدم حالة الوعي السياسي العريب
ا١تشهد العريب ا١تعاصر، كا٨تسار موجة اٟترية ُب إطار النظر دكف العمل، كالتغلغل األجنيب ُب اٞتسم 

 كأثار العديد من اٞتدؿ حوؿ مكانة ، كطرح نقاشات،رسم رؤل  كبصور تدخُّل متباينة،العريب ككل
 ٯتكن ،األنساؽ االقتصادية العربية ُب النسق االقتصادم العا١تي عرب حزمة من األنساؽ الثانوية

دراستها على ٨تو من التمحيص حوؿ ما آلت إليو، كىي تتمثل ُب النسق االجتماعي بوصفو نواة 
كاليت يأٌب بعدىا .  كمؤشران مهمان لدرجة عقالنيتهم، كمدخالن لسلوكيات األفراد،النظرية االقتصادية

 كانعكاس أفكاره على سلوكيات األفراد ضمن سياؽ النظاـ ،ٖتديد ٪تط العقل االقتصادم العريب
 كدرجة اقًتابو من الوعي االقتصادم ضمن ٤تددات أفرزهتا بنية اجملتمعات العربية، كمن ،االقتصادم

 كٖتديد درجة موقعها كتأثَتىا كتأثرىا ُب سياؽ منظومة ،ٍب انتظامها ُب سياؽ النظاـ االقتصادم
 ُب دالالتو اللغوية يدؿ على الًتتيب () اإلشارة ىنا إذل أف مفهـو النسق٬تب ك.النسق العا١تي

 كاالتساؽ كالتكامل، أما النسق االقتصادم فإنو عبارة عن ٣تموعة من العالقات اليت ،كاالنتظاـ
تربط بُت األفراد كاجملتمع كالتفاعل القائم بينهما، إذ يضم عالقات اإلنتاج كأدكاتو كا٠تدمات كآليات 

 كغَتىا من الكيانات اليت ترتبط بكل مالو صلة باٞتسم االقتصادم، كقد ًب تناك٢تا ُب ،التوزيع
.   البحث للداللة العلمية ُب ٖتليل العالقات االقتصادية

                                                 
( )

أندريو الالند، موسوعة ، انظر  ما يشكل نسقان، منظومة، أك ما يصدر عن نسق:لنسق ىو  العاـ ؿا١تفهـو-  
ـ، اجمللد الثالث 2001، ، 2باريس، ط_ بَتكت: الالند الفلسفية، تعريب خليل أٛتد خليل، منشورات عويدات

 .1416ص
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:  في النسق االجتماعي- 1     

اقتصادم العريب االسًتاتيجي أكسب االقتصادات العربية موقعان ٦تٌيزان بُت _إف ا١توقع اٞتيو
االقتصادات العا١تية من حيث توافر اإلمكانات كا١تقومات االقتصادية ا٢تامة لبلوغ مرحلة متقٌدمة ُب 

 كتدعيم ،، ٦تا جعلها ٤تط أنظار الغرب الباحث عن معززات لبنيتو االقتصاديةةاٟتياة االقتصادم
مراحل سيطرتو االقتصادية العا١تية على ا٠تارطة االقتصادية، كمادامت خيوط العمل ٖتيكها نسج 

 لتصادر طاقتو ، قلب اجملتمعات العربيةُب بشكل قوم  تغلغلت فإهنا،اجملتمع كسلوكيات أفراده
الكامنة ُب نفوس األفراد، كعهدت إذل نظرياتو ٦تارسة التأثَت ُب نظرهتم للحياة االقتصادية بكل 

 يكبح ٚتوح ، كالتقيد بنمط حياة عقيم،أركاهنا كمؤسساهتا، كصبغت نفوس األفراد بالدىشة كالتقليد
كتعزيز فكرة التفوؽ الغريب ُب .  بل خلق حالة تسليم كاعتماد كلي على اآلخر،األفراد ُب التطوير

 كٮتلد ،الفعلعلى قدرة اؿ فتعدـ لديو ، لصدل التطورات الغربيةان ذىنية اإلنساف العريب ٕتعلو متلٌقي
. ٟتالة سكوف مطلقة

ارب لكي ال تكوف ، عن ا١تشهد العاـ(Individualism )  العربية()كتغيب الفردانية  بل ٖتي
 كهتيئ عوامل النهوض ،جسر عبور إذل مرحلة نوعية تبدد عوامل الضعف كالوىن كاالستسالـ

إٌف تنامي االستقالؿ الذاتي، كالضماف االجتماعي الذم تؤمنو دكلة الرفاه للفرد "ك . االقتصادم
من ك. (1)"بمعزؿ عن أصلو، كانفتاح األسواؽ، جميعها تجعل عملية الفردانية ىذه أمران ممكنان 

 ٕتعلو يبٍت شبكة من العالقات ،ركة كالعمل ٔتساحة أكرباحلحصوؿ الفرد على حرية  أفَّ ا١تعلـو 

                                                 

() -  ىي التوجو ا٠تلقي أك الفلسفة السياسية أك كجهة النظر االجتماعية اليت تشدد على فكرة االستقاللية
. كاعتماد الفرد على نفسو ُب اٗتاذ قرارتو

من ركابط كىويات قومية إذل أخرل متحولة، ترٚتة عباس : ريتشارد مينش، األمة كا١تواطنة ُب عصر العو١تة - (1)
. 199ـ، ص2010دمشق، : عباس، مراجعة علي خليل، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب
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كٯتكن أف نراه جيدان ُب الياباف اليت أكلت . حاؿ الغرب ا١تتقدـىو  كما ،تؤسس لبنية عمل قوية
.  كخلق قيم اجتماعية تدعم ىذا التوجو،اىتمامان كبَتان لبناء الفرد

إالَّ أٌف حالة االستالب الغريب للبالد العربية مكَّنتها من التغلغل بقوة كبَتة ُب تكوين الصورة 
الذم يضم نمط أك أنماط اإلنتاج التقليدية "االقتصادية كاالجتماعية بصورة غَت متوازنة، ك

نتاج إالمتخلفة من حيث القول اإلنتاجية كالعالقات اإلنتاجية جنبان إلى جنب مع نمط 
نتاجية تقـو على إنتاجية متقدمة كعالقات إ توٌجو خارجي يضم قول مرأسمالي محدكد ذ

كدل يوٌفر الغرب أمَّ جهد ُب سبيل إخراج اجملتمعات . (1)"نتاجهمإالفصل بين المنتجين ككسائل 
استخدـ الوسائل ا١تتاحة لو من أجل ؼالعربية بالشكل الذم ينسجم مع مصاٟتو االسًتاتيجية، 

حقق خطوات متقدمة قياسان إذل اٞتهود اليت بذ٢تا، قد السيطرة على النسق االجتماعي العريب، ك
 حىت يتمكن من إعطاء الشرعية ، كٔتظهر العفوية ا١تقصودة، غَت مباشرةسبلكفرض أجندتو ب

.  ا لديو من مكتسبات علمية تؤىلو لذلكمبألعمالو 

 العرب إذل التخٌبط بشأف ٖتديد شكل ا١تلكية بُت العاـ كا٠تاص دكف األخذ باالعتبار اكنح
 بل إتهت النظم االقتصادية العربية إذل ، كتوافر اإلمكانات االقتصادية فيها،خصوصية اجملتمع

 نافذة _كاالٖتاد السوفيييت كأمريكا _حسمها عرب اعتناقها أليديولوجيا مستوردة من أطراؼ إقليمية
 ا١تسألة اليت حسمها ق ىذإزاء كتوتر نفسي ،كصار ىنالك حالة عداء كنفور. ُب السوؽ العا١تية

حالة التشرذـ ُب ٖتديد إفَّ ك. الغرب استنادان إذل االتفاؽ االجتماعي الذم عقده مع أفراد ٣تتمعو
 ،كخاصة ما ٯتس ببنية ا٢تـر االجتماعي العريب،  نتائج سلبية٢تا ،ا١تلكية ُب االقتصادات العربية

بل كىاللي في بعضها . تبيَّن أنٌو ما يزاؿ ىرمان غير منتظم، كغير منظم في معظم أجزائو"كالذم 

                                                 
، ٣تلة العلـو االجتماعية، االجتماعي كأ٪تاط الشخصية ُب الوطن العريب_ التكوين االقتصادمٝتَت نعيم، - (1)

. 92ـ، ص1983، اجمللد اٟتادم عشر، كانوف األكؿ، (4)الكويت، العدد
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حيث تختلط أشكاؿ متقدمة من اإلنتاج بأشد األشكاؿ تخٌلفان في العالقات، كحيث تتعدد 
كما أٌف ىذا الهـر . محاكالت بناء مؤسسات نظامية قطرية تتصارع قياداتها بشكل جاد أحيانان 

االجتماعي العربي العاـ ثابت النمو قاعديان، متغير النمو بالنسبة لكافة األشكاؿ التي تعلو 
ًف الغرب ىواجسو يومان حياؿ النظم اجملتمعية العربية. (1)"فوؽ ىذه القاعدة  متخذان دكر ،كدل ٮتي
 أكصد كل ٤تاكالت التهيئة اجملتمعية قدعوف ُب ذلك، كؿ دكؿ عربية ا، فقدمت لوا١تنقذ من التخٌلف

 يوٌفر كل مستلزمات النهضة ،العربية بشكل مستقل، كأجهض رؤيتها ُب توطُت عقد اجتماعي عريب
دعم الطبقة ببالدمينو االجتماعي العريب  ٖتٌكماؿاألمر إذل بو االقتصادية العربية، كذىب 

دخل ُب تركيبة العقل االجتماعي كل ا١تفاىيم اليت أاالجتماعية اليت تربطها هبا مصاحل مشًتكة، ك
. تساعده ُب التغلغل االجتماعي لضبط حركة اجملتمعات العربية

 أشكاؿ كل الدكؿ الغربية الرأٝتالية للدكؿ العربية ا اليت تقٌدمواٖتمل آلية الدعم كشركطوك
 عندما تقـو بتغذيتها ُب نفوس األفراد عرب حزمة من ،الدعم ا١تطلق للمنطق القبلي كالعشائرم

 إذل طبقة أك فئة دكف أخرل عرب ان السياسات اليت تقـو هبا ٕتاه دك٢تم، كيكوف ذلك الدعم موٌجو
 اميان  تؤٌمن إطاران ح،تنمية قيم اجتماعية كأتدع ىنالك ٣تاالن ٠تلق  الكسلسلة من ا١تزايا تقٌدمها ٢تا، 

تتقهقر كتضمر ؼ ، مشاعر سلبية ُب نفوس األفرادغرس بل ت،لعملية التحديث كالبناء االقتصادم
معها مشاريعها الواعدة، كتؤدم إذل حدكث تشتت ُب الوالء كاالنتماء، ككل ذلك ٭تصل ضمن 

 ١تا ٘تلكو من ،ٝتها الغرب ُب خططو االسًتاتيجية لدرء ٥تاطر دكؿ كاعدة باقتصاداهتارخطة 
م عملية اقتصادية ٕترم ُب ألمؤىالت اقتصادية كبَتة، كتعزز أيضان سطوهتا ُب جعلها متَّكأ 

 كرعايتها ، كإعطائها ٤تفِّزات النمو،كمعها تتضاءؿ فرص توافر تنمية ىوية الفرد. األسواؽ العربية

                                                 
: مركز دراسات الوحدة العربية:  ٣تلة ا١تستقبل العريبالتنشئة االجتماعية كاالنتماء القومي،٤تجوب عمر، - (1)

 .71ـ، ص1978، أيار، (1)بَتكت، العدد
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 لتصل إذل مرحلة نضوج تؤىلها ٠تلق ٖتٌوؿ نوعي ُب اٟتياة االقتصادية العربية، ٔتا ،بسياسة ا١تراحل
 دكف أف تضفي عليها مسحة القدسية ،٬تعلها ىي من تقرر شكل ا١تلكية كحدكدىا ا١تكاشل كالزمٍت

ُب التعامل معها، فالوقائع االقتصادية ٖتٌدد ذلك اإلطار اآلشل للتغيَت، كما أٌف التوٌجو إذل غرس القيم 
 شرط الـز لعملية النهضة، لكن النسق االجتماعي كا١تغذية لركح ا١تثابرة ُب العمل كالوالء للوطن ق

. العريب غمرتو أطماع الغرب ٔتجموعة من السياسات أبرزىا االندماج االقتصادم

: النسق االقتصادم العربي- 2     

 كالتأثَت ُب ا٢تـر االجتماعي العريب ،لسيطرة على البنية اجملتمعية العربيةؿ بعد اٞتهد الغريب 
 كفرض أ٪تاطو اجتماعية تستلزمها نظمها االقتصادية، انتقلت بعدىا إذل ،العاـ، كُب سلوكيات األفراد

 لتدخل ،مرحلة قولبة العقل االقتصادم العريب عرب بث نظرياهتا االقتصادية ُب ذىن اإلنساف العريب
التغلغل األجنيب ُب العقيدة الفكرية كقد أٌدل ىذا . ُب تركيبة النظرة العربية للواقعة االقتصادية

لالقتصادات العربية إذل مصادرة النظرة الوطنية ُب إيالج أفكار اقتصادية تنبثق من حاجات اجملتمع 
 ابتدأىا بغرس ،العريب، كعمد أيضان إذل تغيَت ُب الواقع الفكرم العريب ضمن ٣تموعة من ا٠تطوات

 ،توزَّعت بُت االشًتاكية أك الرأٝتالية الغربيةاليت نظرياتو االقتصادية ُب بنية العقل االقتصادم العريب، 
. دكف التفٌرد ببناء نظرية اقتصادية مستقلة ذات أبعاد كطنية ٤تضة

إٌف حالة الضعف اليت تعًتم بنية العقل االقتصادم العريب ٝتحت ألطراؼ خارجية بأف 
 كشغلتو عن مساره الصحيح ا١تتمثل ُب إ٬تاد البيئة ،تشٌوه التصٌور العقالشل للحالة االقتصادية العربية

نصرؼ جهدي الباحثُت العرب إذل تأسيس حالة الوحدة فاا١تالئمة لتطوير العمل االقتصادم، 
يبدك أٌف التفكير " ك، بوصفها نقطة ٖتٌوؿ كربل ُب اٟتياة االقتصادية العربية،االقتصادية العربية

االقتصادم العربي، في معظم حاالتو الرسمية كالفردية ال يخرج عن اإلطار التوفيقي العاـ 
لتفكير نادم ركما، الذم يرل أٌف النظاـ االقتصادم الدكلي الجديد مدعو إلى النقل المكٌثف 
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للموارد من البلداف الصناعية أم ما يعرؼ بالشماؿ، إلى البلداف المتخلفة التي تدعى 
الجنوب إضافة إلى تعبئة كسائل مالية إضافية لهذا الغرض يغطيها احتياطي صندكؽ النقد 

كلذلك تدخل األفكار . (1)"الدكلي من الذىب، كتمنح بمثابة قركض إلى الدكؿ المتخلفة
 كينطلق منها ُب بناء تصوراتو االقتصادية دكف أف ،ا١تستوردة ذىن الباحث العريب ٖتت ظركؼ ٥تتلفة

 كيؤدم إذل تكٌوف كعي اقتصادم ،ٯتسك ٓتيوط االقتصاد اٟتقيقي ا١تتمٌثل ُب التوٌجو من اجملتمع ذاتو
  .زائف يتبدد كيزكؿ عند الوقوع بأزمة اقتصادية

ك٨تن اآلف أماـ عدة مشكالت تًتكب منها مسألة النسق االقتصادم العريب كضعفو ُب 
مواجهة األنساؽ االقتصادية الغربية ا١تتقدمة، فالذات االقتصادية العربية مستلبة من قبل اآلخر 

 اٟتالة إزاء ما تقٌدمو النظريات االقتصادية الغربية، كُب قصور إزاء كىي ُب حالة سلب ،ا١تتقدـ
ىا بعيوف أاالقتصادية العربية، كمن ٍب فقداهنا أداة ا٠تلق االقتصادم من كقائعها ا١تلموسة اليت تقر

.  كتذىب ُب بعض األحياف إذل الذكباف ُب تلك النظريات اليت ٕتد فيها ا١تخٌلص لتخٌلفها،اآلخرين
تشرح فيها اليت كتلك اٟتالة تكٌملها خطوات الغرب ُب الًتكيج العلمي عرب إقامة ا١تؤ٘ترات الدكلية 

أف يؤكده في المؤتمر الدكلي الرابع لعلم " بارسونز"ىذا ما حاكؿ "مسٌوغاهتا األيديولوجية، ك
االجتماع حين ذىب إلى أٌف ثمة نظامان كاحدان للمجتمعات المعاصرة، فهي تميل جميعها نحو 

كىدفها في النهاية تحقيق دمج للمجتمعات ...الوحدة كالتكامل على أساس تكامل القيمة،
الصناعية المتغايرة أيديولوجيان مع المجتمع الرأسمالي، كذلك لضماف تبعية المجتمعات 

. (2)"النامية، كىز أيديولوجية المجتمعات األخرل

                                                 
دمشق، العدد : ، جريدة البعثالتفكَت االقتصادم العريب كالنظاـ االقتصادم الدكرل اٞتديدنزار نيوؼ، - (1)
. 8ـ، ص1988 شباط، 8، (7582)
. 113عبدالباسط عبدا١تعطي، إتاىات نظرية ُب علم االجتماع، ص- (2)
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كسبها التأييد من قبل الباحثُت أساليب تبالفعل ىذه إحدل كسائل الغرب ُب غرسو ١تبادئو ب
تتطلب عملية تشٌكل األنساؽ االقتصادية العربية العودة إذل جذكر الفكرة ككالنظم السياسية الرٝتية، 

االقتصادية لتوصيف الواقع االقتصادم العريب، ك٘تكُت الباحث من دراسة ىيكلة اجملتمعات العربية 
 كنشَت ىنا إذل ما أشار إليو بعض .كالنظر بواسطتها كي تضمن ا٠تركج باسًتاتيجية اقتصادية

فالمبادئ كالقيم تضغط في اتجاه تعزيز "ا١تفكرين العرب من العودة إذل تأصيل القيم اجملتمعية، 
كدفع الفلسفات كالمواقف كأنماط السلوؾ كالسياسات التي تخدـ جميعها كفي تضافرىا 

االنطالؽ باالعتماد على النفس داخل البلد الواحد كفي نطاؽ مجموعة بلداف تحاكؿ 
التموضع حوؿ الذات كقراءة الواقع ٔتنظور بكيبدأ التكٌوف الفكرم . (1)"االنطالؽ بجهد جماعي

مستقل عن أية تبعية ٖتدُّ من اٞتهود الرامية إذل بلورة نظرية اقتصادية عربية، تكوف قادرة على تفسَت 
 الكشف عن القوانُت اليت ٖتكمها، كمن ٍب التأسيس لنهضة على كتساعد ،الوقائع االقتصادية

 كنظاـ التشغيل ،اقتصادية عربية تعكس رؤل األفراد دكف أف تغفل عن ٖتديد ٤تددات ا١تلكية
البٌد من إعادة بناء فلسفة اقتصادية عربية ك .ا١تناسب لبناء قدرة األفراد ُب البناء االقتصادم ا١تثمر

، ٘تٌكن رجاؿ الفكر االقتصادم من تأسيس نظرية اقتصادية  تكوف انعكاسان للواقع العريب،أصيلة
 .ناظمة ٟتركة األسواؽ كأنشطة األفراد، كتعزز قيم األفراد كسلوكياهتم ُب األداء االقتصادم العريب

: نسق النظم االقتصادية العربية- 3     

 االقتصادات معظمنتيجة االنفصاـ بُت اٟتالة الفكرية كالسلوؾ االقتصادم الذم تعيشو 
 إذل جسمها بالدخوؿ جعل مناعتها هتتز أماـ االقتصادات الغربية، كٝتح ٢تا ،العربية ا١تعاصرة

 تهتاكؼ الكثَت من حقوقها االقتصادية ا١تشركعة، ان االقتصادم سالبان منها حركتها الذاتية، كمصادر
على بناء إطار ٭تميها من ، كدل تعد قادرة أسواقها االقتصادية أماـ ضربات ا١تضاربُت من ا٠تارج

                                                 
 .144من التبعية إذل االعتماد على النفس ُب الوطن العريب، ص: يوسف صايغ، التنمية العصية- (1)



 137 

 لكي ، إذل عقد اتفاؽ ظاىره شراكة كباطنو تبعية مع الدكؿ الرأٝتاليةتٞتأؼ٢تيب ا١تنتجات الغربية، 
تضمن استقرارىا االقتصادم، فاإلرادة الوطنية منكسرة أماـ ٚتلة من التعديات اليت تولدىا النظم 

ليست النظم االقتصادية العربية ا١تعاصرة سول كاجهات من البللور ال ك. االقتصادية ُب ا٠تارج
كتتولد ىنا حالة من التبعية .  ٦تا يعٌرضها النكسار ُب حاؿ مواجهتها،ٖتتمل الضغوطات االقتصادية

على أف تظل البنية االقتصادية للدكؿ التابعة بنية متخلفة، بمعنى أنٌها بنية فاقدة "اليت تعمل 
حيث ينتج المجتمع )للتكامل الذاتي، تتسع فيها الشقة بين ىيكل اإلنتاج كىيكل االستهالؾ 

.  (1)"، كتفتقر إلى عناصر التجدد الذاتي(ماال يستهلك، كيستهلك ماال ينتج

 ، كدكرىا ُب تقييد حركة النظم االقتصادية العربية،كإٍف عدنا إذل سياسات الرأٝتالية الغربية
 ٮتدـ أغراضها التوسعية، ،على توفَت مناخ من التشتيت اجملتمعي العريبالشديد لرأينا مدل حرصها 

تضمنو من عالقات بُت التوازنات ت كما ،حملافظة على الصورة التقليديةؿ كبَتةتبذؿ جهودان لذلك 
 من ىنا ك. كي تيسر ٢تا عملية التحديث االقتصادم اليت تقـو هبا،الطبقية اجملتمعية ُب ا١تنطقة العربية

كلد في التشكيلة االقتصادية االجتماعية العربية عالقات اإلنتاج الكولونيالية، كحٌدد بنيتها "
التبعية، باعتبار كجودىا التاريخي ضركريان إلعادة تجدد ىذه العالقات من اإلنتاج، الذم يوٌلد 

 ىنالك قول من ٍبٌ أصبحك. (2)"بدكره السيطرة االستعمارية من خالؿ توليده قاعدتها المادية
طٌور ت ٯتكن أف ، تتسم بالعجز عن استنهاض طاقات اقتصادية عربية،اقتصادية ٤تلية مرهتنة للخارج

دكف أف تستحوذ على رتبة بُت الرأٝتاليات ا١تتقدمة ٤تٌولة االقتصادات العربية إذل اقتصادات اإلنتاج 
٘تاسك اجملتمع ككحدتو، كترل ب  الكبَتريعية تزيد من الفرقة كالتجزئة فيما بينها، كتلحق الضرر

.  دكف أف تؤسس لبنية اقتصادية كاعدة،التطوير االقتصادم ُب الرفاه االجتماعي

                                                 
. 23، ص"دراسة ُب مفهـو التنمية كمؤشراهتا"إبراىيم العيسوم، التنمية ُب عادل متغَت - (1)
. 421توفيق ا١تديٍت، اجملتمع ا١تدشل كالدكلة السياسية ُب الوطن العريب، ص- (2)
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   إٌف عملية اختيار النظاـ االقتصادم ُب الدكؿ العربية تكوف خارج اٟتوامل االجتماعية ُب 
مناخ من الفساد كاالندماج مع نظم اقتصادية غربية تتعارض مع بنيتها اجملتمعية، إضافة إذل كجود 

 ٦تا يعطي اجملاؿ لتدخالت ،ىوة عميقة كتضارب ُب ا١تصاحل بُت النخب السياسية كاالقتصادية
فرز نوعان من اليت تي  تدفعها لتبٌٍت أيديولوجية النظاـ االقتصادم الغريب، ،خارجية عرب سلة من احملٌفزات

كقد جاءت االرتباطات الشخصية ". تكافئة بُت الطبقات اجملتمعيةادلالعالقات اإلنتاجية غَت 
. كسيطرة جماعة على جماعة كنظاـ الواسطة كالعوائق بين الجماعات لتعزز التوجهات الفئوية

كقد عزز النظاـ االقتصادم القائم على الزراعة كالتجارة كالخدمات ىذا التوجو الفئوم بقدر 
كيضعف ذلك من بنية الصناعة العربية . (1)"ما أضعف احتماالت قياـ تجمعات عمالية منتظمة

رغم ما تتوفر فيها من اإلمكانيات الالزمة لتشغيلها، فالصناعة ُب اٞتزائر غَت قادرة على منافسة 
السوؽ احمللي نتيجة ا١تنافسة الشديدة ٢تا من البضائع الغربية ا١توجودة بكثرة باعتبار قرهبا من 

غطي تاألسواؽ األكربية، كال يرقى دخلها من ريع النفط إذل درجة يؤىلها لتأسيس صناعات متطورة، 
العجز الذم يضرب الكثَت من مؤسساهتا الصناعية بفعل الكساد يسدُّ  ك،نفقات تشغيلها كٖتديثها

.  كضعف تسويقها ٤تليان كخارجيان ،ُب صناعتها التقليدية

 أسس تراعي علىلكن ٔتقدكر األنساؽ االقتصادية العربية إعادة ىيكلتها بعد أف تقـو 
تصبح مؤىلة ٠توض غمار العمل ُب اٟتياة االقتصادية، ٢تذا ىي ْتاجة إذل تكثيف ؿشركط تكٌوهنا، 

 اقتصادية تزيد من تعظيمها أساليب بشكل ٯتكن استثمار٫تا ب، البشرم كا١تادم،عنصرم رأس ا١تاؿ
كالملكية، " ، ٖتديد شكل ا١تلكيةإذل جانبمن حيث الوفرة ُب ا١تاؿ كا٠تربات الكفوءة كا١تتميزة، 

ليست مجرد كرقة بل أداة متوسطة تستحوذ كتخزف معظم األشياء المطلوبة لجعل إذف، 
جعل الناس مسؤكلين كاألصوؿ قابلة بالملكية تزرع بذكر النظاـ . اقتصاد السوؽ يعمل

                                                 
 .166حليم بركات، اجملتمع العريب ا١تعاصر، ص- ( 1)
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للتبادؿ، بمتابعة المبادالت، كتقديم اآلليات المطلوبة للنظاـ النقدم كالمصرفي للعمل 
كيعطيها . (1)"فالصلة بين رأس الماؿ كالماؿ الحديث تجرم خالؿ الملكية. كاالستثمار أيضان 

 تنتقل عربه إذل مراحل اقتصادية متقدمة بعد أف ،ذلك دفعان قويان ُب خلق رأس ماؿ بشكل مستمر
 كٖتويلها إذل عقود شراكة متوازنة كفق ما ،تكوف قد فٌكت االرتباط مع القول ا١تستنفذة ١تواردىا

ٖتدده بوصلة ا١تصاحل االسًتاتيجية ٢تا، كىذا يكوف عرب ذات اقتصادية عربية مستقلة تقـو على بنية 
. فكرية تعكس ركح اجملتمع

العقلنة االقتصادية ُب التنمية العربية ضركرة ال ٯتكن للفكر العريب أف ٭تيد عنها قيد أ٪تلة إٌف 
طا١تا أراد أف يؤسس من اٞتذكر ال من القشور الزائلة، كىي ٖتاكي العلم اٟتديث بوصفو موٌلد 

 لفرص عمل جديدة تفتح آفاؽ تطورات ُب ان  كبَتان الفضاءات االقتصادية كمشغلها، كموفِّر
 كمع .التكنولوجيا تؤىل االقتصاد لدخولو معًتؾ التنافس الشديد مع االقتصادات العا١تية ا١تتقدمة

 ُب سلوكيات ٕتذرةكل ما علق فيها من ترٌسبات ا٠ترافات كاألساطَت ادليزكؿ العقالنية االقتصادية 
األفراد كأفكارىم، كتنجلي من عقو٢تم صور ا٠تنوع كاالستسالـ لقول الطبيعة، كتقـو إراداهتم على 

ٗتتلف برامج حياهتم االجتماعية ، كأسس تنقل معها كل جديد ك٦تيز ُب اٟتياة االقتصادية العربية
 كاٞتدية ُب التميز بو بعد أف رٌسخوا أفكاران أصيلة ُب ، بشكل يناسب ركح العمل ا١تثابرـكعاداتو

.  ىويتهم ا١تثبتة ُب دستورىم اٟتافظ لكينونة كجودىم

كىذا ليس ببعيد ا١تناؿ طا١تا ىنالك إرادة كإدارة سياسية رشيدة ٘تكِّن الفرد من ذاتو كتطوير 
 فال ضَت من توجيو االىتماـ كالرعاية الكاملة ١تراكز ْتثية تعٌت بالشأف ،قدراتو بتكامل مع اجملتمع

 ترفد هبا الدراسات االقتصادية بشكل يساعدىا ُب كشف ،االقتصادم توسم بأدكات ْتثية متقدمة
كقد أنشأت الحكومات في الكثير من ".  تؤثر ُب بينية العمل كتطوره بالشكل األمثل،حقائق

                                                 
. ١68تاذا تنجح الرأٝتالية ُب الغرب كتفشل ُب كل مكاف آخر؟، ص: ىرناندك دم سوتو، لغز رأس ا١تاؿ- (1)
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الدكؿ الرأسمالية العديد من المؤسسات العلمية الرسمية، لعل أبرزىا ىو مجلس المستشارين 
كتتلخص مهمتهم في التفرغ لدراسة المشاكل . االقتصاديين بالواليات المتحدة األمريكية

كعادة ما . االقتصادية الراىنة كتأصيلها نظريان كاقتراح الحلوؿ بشأنها كالتنبؤ بها مستقبالن 
يلعب ىؤالء المستشاركف دكران بارزان في صياغة فكر الرئيس فيما يتعلق بالقضايا كاألكضاع 

كالبٌد ىنا من التأكيد على التحٌوؿ ُب الرؤية السياسية العربية من خالؿ . (1)"االقتصادية
.   تزٌكده بركح حياة متجددة اليتاستنهاضها ١تكونات اجملتمع كافة

 كفك االرتباط ،كيبقى الوعي السياسي العريب رىن ا٠تركج من الصراعات الطبقية كالقبلية
 ُبالقيم السلبية اٟتاضرة ُب الالكعي السياسي العريب، كإعادة التوازف للعالقات مع ا٠تارج ا١تؤثر ب

 ، كتغيُّبها عن أجواء الدكؿ العربية،كما أٌف حضور اٟترية ُب الفكر العريب. كياف الدكلة السياسي
 كتأثرىا بالنظاـ السياسي كأدكاتو اليت أخذت على عاتقها ،٬تهض ٤تاكالت التطوير االقتصادية

 التنظَت ُب تمارسحيث  ،زائفان كاف  حضور األحزاب السياسية العربية ألفَّ مهمة التنظَت ال التفعيل، 
 ُب اٟتياة السياسية العربية، كلو ا معظمها مع قول رأٝتالية أجنبية ضمانة لبقائوربطتبرا٣تها اليت 

حزب الوفد في مصر، ليس ىو حزب المحافظين في " لوجدنا بأٌف ،كاقع األحزاب العربيةؿ مثَّلنا
بريطانيا، بل ىو المكتب الذم يديره ككالء مصريوف، ال يملكوف رأس الماؿ، كال المصانع، 
كليس في حوزتهم ثمة ما يساكموف بو، سول إثبات حسن نيتهم في خدمة مصالح الشركات 

تتحكم با١تشهد السياسي كاالقتصادم، ظلَّت القول ا٠تفية العربية ؼ. (2)"التي يملكها البريطانيوف
كامتنعت عن إحداث أم تغٌَت ُب توزٌع قول اإلنتاج على ا٠تارطة االقتصادية العربية، كحكمتها 

                                                 
، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر (مسا٫تة ٨تو فهم أفضل)رمزم زكي، األزمة االقتصادية العا١تية الراىنة- (1)

. 52ـ، ص1986بَتكت، : كالتوزيع
، اإلسالـ ُب األسر- (2) : من سرؽ اٞتامع كأين ذىب يـو اٞتمعة؟، دار رياض الريس للنشر: الصادؽ النيهـو

. 25ـ، ص2000، 4بَتكت، ط
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سياسات ٤تافظة تقليدية تنتفي فيها أية مبادرات فردية تؤسس ٟتياة اقتصادية مستقلة، كتبقى 
األنساؽ االقتصادية العربية غَت فاعلة ُب الواقع العريب بسبب ما يعًتم بنيتها من نقص كمثالب ُب 

 ٕتعل الفرد ٤تور فلسفتها االقتصادية، كجاءت رؤيتها لشكل ا١تلكية ألهٌنا دلأدائها االقتصادم، 
 كاف من الفعل فماملٌبية لبعض القول ا١تتنفذة ُب السوؽ دكف أف تكوف خطوهتا احًتافية، 

االقتصادم العريب غَت قيامو ٔتحاكاة التقليد كالتبعية االقتصادية للخارج، األمر الذم أدل إذل خلق 
 خاصة بعد أف جعلت من االندماج ،حالة انفصاـ تاـ بُت النظم االقتصادية العربية ككاقعها اٟتقيقي

 .باالقتصادات ا٠تارجية حالة طبيعية تعربِّ عنها اقتصاداهتا

كىنا يتجو البحث إذل دراسة األسباب اليت تقف كراء حالة الصورية اليت تعاشل منها النظم 
 بالرغم من السعي الدؤكب للمفكرين العرب ُب توصيف البنياف ،االقتصادية العربية ا١تعاصرة

 لكن يبقى السؤاؿ .االقتصادم العريب بشكل تنبثق منو نظرية اقتصادية تيفعِّل نظامها التشغيلي
 الربجوازية العربية ُب إرساء دعائم االقتصاد الوطٍت ؤدِّيوما الدكر الذم ٯتكن أف ت: مطركحان 

ا١تتماسك؟ كىل ٯتكن ٕتاكز حالة تعددية النظم االقتصادية داخل االقتصادات العربية ُب ظل 
 تعوٯتها؟

 

 

 

 

 



 142 

الفصل الرابع 

الحرية كالعولمة في االقتصادات العربية 
 

تمهيد 

 ،إٌف النظر ُب جوىر الشعارات اليت ٖتملها بعض التيارات العربية فيما ٮتص اٟترية االقتصادية
اليت البٌد ٢تا أف تأخذ حٌيزان أساسيان ُب بنية النظاـ االقتصادم كأسسو التنظيمية، ييعٌرم لنا حالة 

 كيشرط ، يزعم ا١ترء بأف اجملتمع الدكرل ٭تٌض على خلق مناخ اقتصادم حرفقد. االقتصادات العربية
قف تمساعداتو بذلك، األمر الذم يدفعنا إذل البحث عما ٗتفيو تلك الشركط من نوايا غَت معلنة 

كمن ٍبٌ البحث ُب إمكانية ٧تاح توطُت ا١تشركع االقتصادم . عند حقيقة الزيف الذم يعًتم عقولنا
ترسم مسار الدكؿ العربية ٨تو استقال٢تا ك ،العريب، السٌيما أهٌنا ٥تٌلص حقيقي للتخٌلف االقتصادم

كال ضَت بأف نبحث عن الدكر . اٟتقيقي الذم ٯتٌكنها من بناء اقتصاد عظيم كحاؿ الغرب ا١تتقدـ
، فالبٌد لنا ىاالذم قاـ بو الفكر العريب ُب ٖتقيق عو١تات اقتصادية ٗتدـ مصاحل الدكؿ العربية كأىداؼ

علنة حوؿ طبيعة العو١تة االقتصادية كانعكاساهتا على ادلكيدية غَت اؿبأف ٩ترج من ىاجس 
كما فعلت ، االقتصادات العربية، كأف نبحث عما ٯتكن لنا تطويعو خدمة لالقتصاد الوطٍت ٘تامان 

.  ٚتهورية الصُت الشعبية

لتعددية االقتصادية اليت نراىا ُب معظم االقتصادات العربية طبيعة اٟتراؾ ا لقد عكست
 على اعتبار أهٌنا تيشكِّل التوجو الرئيسي لنشاط الفرد ،االقتصادم العريب ضمن أسواقو الداخلية

 . اٟتياة االقتصادية العربيةُب تبقى ضمن دائرة التساؤؿ حوؿ الدكر الذم ٘تارسو ىا لكن،االقتصادم
كالبٌد من التوٌجو إذل ٖتليل ىذه الظاىرة ُب ا١تنطقة العربية، فمثالٌ نالحظ داخل دكلة عربية ما أفَّ 
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 أك نظاـ سوؽ ،توجهها االقتصادم الرٝتي اشًتاكي، كا١تمارسات االقتصادية تتنوع بُت رأٝتالية حرة
كٯتكن أف نوٌجو االنتباه إذل موقف .  أك خليط مركَّب ٬تمع كل ما ذكر، أك اشًتاكي،اجتماعي

القول الرأٝتالية العظمى من تنامي ىذه الظاىرة االقتصادية ُب اآلكنة األخَتة، كعالقتها با١تتغَتات 
 فما نشهده اليـو ىو كالدة نظاـ اقتصادم مرف يواكب التطورات ا١تتسارعة كفق ،االقتصادية العا١تية

، غَت أفَّ االقتصادات العربية تعاشل من أزمة، فما طبيعتها؟ آنية تتكيف معها ُب العملية االقتصادية
 كما سبل ٕتاكزىا؟

: الفكر االقتصادم العربي بين الحضور المستتر كالغياب الفاعل- أكالن 

بتعد كثَتان عن ت ا١تعادل، كة غَت كاضحات أك مساركسائل عمليات اقتصادية تعمل بىنالك
لبحث عن آلية تشكُّل التصورات االقتصادية العربية دفعنا ؿ، ٦تا ماالتصورات االقتصادية ا١توضوعة لو

كحضورىا ُب بنية النسق االقتصادم احمللي كا٠تارجي، كحوؿ كجود فاعلية كاستجابة بُت التالقح 
الفكرم كالعملي، كحضور األفراد ُب النظاـ االقتصادم الذم ٔتوجبو ٮتطُّوف مساراهتم االقتصادية، 

فهل استطاع الفكر االقتصادم العريب أف يالمس اٞتانب . ك٭تصلوف على خارطة العمل ُب األسواؽ
التطبيقي ُب النظم االقتصادية العربية؟ كما تداعيات رفع شعارات الوحدة السياسية على 

 لتأصيل االقتصاد العريب  إذل الدعوةف العربم ا١تفكركما األسباب اليت دفعت االقتصادات العربية؟
 ؟كتوطينو، بالرغم من ٤تاربة االقتصادات الغربية لتلك اٞتهود

حضور التصورات االقتصادية العربية في بنية النسق االقتصادم المحلي - 1    
: كالخارجي

ٖتتاج النظريات االقتصادية العربية إذل مفتاح : صورية النظريات االقتصادية العربية- أ    
 كتنفذ إذل األسواؽ العربية، فموانع ذلك تتجلى ُب ا١تثالية ، لكي ٗترج إذل الواقع االقتصادم،تفعيل
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اليت ٖتكم تلك النظريات ك٤تاكاهتا للعقل أكثر منها للواقع، أم أهٌنا تكوف عبارة عن سلسلة من 
 رٔتا تكوف ذاتية كقصور ُب تشخيص الظاىرة ،الدراسات النظرية تفتقر إذل العديد من اٟتقائق

،  فالنظريات كثَتة كالدراسات ا١تقدمة من قبل الباحثُت عديدة. كرٔتا تكوف موضوعية،االقتصادية
كل حسب األيديولوجية اليت يقـو عليو فكره االقتصادم كمرجعو السياسي، على اعتبار أٌف العنصر 

 ،السياسي العريب يطغى كثَتان على العنصر االقتصادم، ك٭ترؼ النظر عن اٟتقيقة ا١توضوعية للظاىرة
لعمل، عن ازيد من ا٢توة اليت تفصل النظر ، كمكٮتلق حالة من التبعية للسياسة اليت تعمل هبا الدكلة

 باعتبار أٌف الرَّابط مع الواقع ،كعند التنسيق بينهما ٬تعل من الدراسات االقتصادية ٣تٌرد تنظَت
.  أبرزىا السياسة ا١توصوفة بالتبعية لفكر يتعارض مع الدارسات ا١تقدمة،مقطوع بفعل عوامل عدة

 ىي ٖتوُّؿ دراساتو كأفكاره إذل ٣تٌرد ،إفَّ ا١تشكلة اليت كقع فيها الفكر االقتصادم العريب
تعود إذل االختالؼ ُب ٖتديد ا٢تدؼ ىي نظريات غَت فاعلة ُب الوسط االقتصادم العريب، ك

اليت رٔتا القيود السياسية ا١تفركضة من قبل أجهزة السلطة العربية كاالقتصادم كا٠تطوات اليت تتبعو، 
 دكائر صنع القرار ُب ُب كمن ٍبٌ غياب التأثَت . مسار النظاـ االقتصادمُب أية ٤تاكلة للتأثَت ٘تنع

علمي مستخدمُت لغة السلطة السياسية ُب تعبَتىم اؿتول ا١تح يؤدم إذل تفريغ دراساهتم من ،السلطة
كعالكة على ذلك ٧تد عند ا١تختصُت السياسيُت سلسلة من األخطاء . عن كاقعهم االقتصادم

كتكمن ىذه األخطاء في "كالعثرات اليت أ١تت هبم ُب كضع نظم العمل االقتصادم كآليات تنفيذه، 
تعيين أىداؼ التنمية كأكلوياتها كاستراتيجياتها كمخططاتها، كفي تعريف األجهزة كالجهات 

القائمة بها كطبيعة مهامها، كفي صياغة األطر السياسية كاالجتماعية الضركرية كمنطلق للسعي 
صوب التنمية، كفي السياسات كاألدكات العمالنية التي صممت ككضعت في خدمة ىذه 

 .، كمن ٍبَّ تتطلب ربط التنمية بالربامج السياسية كاالجتماعية ا١تتوافقة معها(1)"التنمية

                                                 
. 41من التبعية إذل االعتماد على النفس ُب الوطن العريب، ص: يوسف صايغ، التنمية العصية-  (1)
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 بواقع نظرياتنا االقتصادية ُب كثَت من الدكؿ العربية ليست كاقعة تالصورية اليت أدلكإفَّ  
كفق خطوات ٗترج من   بشكل تدر٬تي بل ٯتكن التخٌلص منها،دائمة اٟتضور يصعب إزالتها

 كحاضن جملموعة ،ىو مؤثٌر ُب التكٌوف الفكرم كالسلوكي لألفرادك ، الذم نعيش فيوحاجات اجملتمع
 بسلسلة من رتبطةمن القيم اليت يعتنقوهنا، كاليت تدخل ُب تضاريس الفعل كمكٌوناتو الذىنية ادل

تبدأ عملية البناء ك.  كونو ملتقى التفاعالت بُت سلوكيات أفرادهق،ا أفراد بوالصور اليت زٌكد اجملتمع
 كاستقراء أفعاؿ ،كافة  معاينة الواقع بأبعاده، إذ من خاللو يتمند البنياف اجملتمعيعلفكر عقالشل 

ف كد الباحثـ اليت يع، كتوافر إمكانية متابعة ردة الفعل كقياسها على األفكار ا١تكونة للنظريات،أفراده
 مع اإلشارة إذل ضركرة ،تفسَت الواقع االقتصادم ٟتركة األفراد ُب الفعاليات االقتصادية العربيةؿإليها 

 كحددت مساراتو حىت ،خطوطو العريضةالسلطة  الذم كضعت ،السَت على جسر التوافق السياسي
.  يتم خلق حالة تكامل كتوافق بُت الفكر كالواقع

 كإبراـ قطيعة أبستمولوجية مع ا١تعرفة ،قد بدأ الغرب عملية التحديث بربط الفكر مع الواقعؿ
 ا١تالحظة إذلالقدٯتة ا١تعتمدة على ا١تنطق األرسطي، كالذم استبدلو با١تنطق الوضعي ا١تستند 

 حىت يتم بناء توصيف الواقع ،كالتجربة، كمن ٍب انتقل إذل تأسيس جسر بُت الدكلة كالباحثُت
كبتلك الطريقة ٧تح الغرب بتحقيق خطوات متقٌدمة ُب . ليات العملآ ككضع ،كاالنطالؽ بتشخيصو

 اليت مٌهدت الطريق لبناء منظومة اقتصادية متطورة تعتمد على سياسة ا١تراحل، ،عملية التحديث
 ككاف ذلك كاضحان ُب ا١تذاىب االقتصادية األكركبية اليت ىا، شركط عملددفلكل مرحلة نظرية تح

 األ٪تاط ٖتاكيدكف أف تغفل عن خلق قيم اجتماعية ، كانت منطلقان للنهضة األكركبية ا١تعاصرة
كثيران من السلع الغربية ال يمكن أف يتم االستمتاع "ا١تعيشية اليت أسسوا ٢تا ُب سوؽ العمل، كإٌف 

بها إالَّ في ظل انتشار نمط من أنماط القيم االجتماعية ىو النمط السائد في المجتمع الغربي 



 146 

 ٗترج من كي ،ٟتالة االقتصادية العربيةبالعل الطريقة اٞتديرة ك. (1)"الذم قاـ بابتداع ىذه السلع
 يكوف بإبراـ معرفة جديدة قائمة على العلمية ،دائرة الصنمية ك٤تاكاة نظرياهتا للواقع اٟتقيقي

 كنبذ كل ا٠ترافات اليت تعًتم آلية تفكَتنا ٖتت عقد اجتماعي كسياسي ٭تاكي ٚتيع ،ا١توضوعية
 تيبٌت منظومة اقتصادية كاعدة ، كمن خاللو تفاعل حقيقي بُت الفكر كالواقعكٯتٌكن مناألطراؼ، 

. بنجاح ٤تقق

يتمٌيز اإلنساف العريب بسمات لطا١تا ارتبطت ببيئتو : تعالي الذات الفردية- ب    
إذا ما نظرنا ؼ ،االجتماعية كاٞتغرافية جعلتو يبٍت سلوكياتو عليها، كانعكست على حياتو االقتصادية

 عليو ، فيغلبيتجذر ٔتاضيوفهو  ، لوجدنا ٝتة التأصيل بارزة ُب بنيانو الفكرم،من زاكية سيكولوجية
التمسك الشديد بو، كيصعب عليو تقبُّل فكرة التغيَت اليت تطرأ على أسلوب معاشو، كٯتكن لنا ىنا 

 بعادات ٣تتمعية  بالثركات يتمسك ُب دكؿ ا٠تليج الغنية الفرد إذ ٧تد، ذلكعلىأف نقيم اٟتجة 
نقص ُب اؿ يشعر ب،من مكٌونو االجتماعيمهم تو، فهي جزء حيا إزالتها من قاموس يصعبتقليدية 

ال ٯتكن كىا جزءان من كيانو دٌ يذىب بعضهم إذل بناء قصره ُب الصحراء اليت يعؼحاؿ فقداهنا، 
 الذم يكوف لو صدل ،كىنا تتعزز قيم ا١تكانة كالنسب كاٞتاه ُب سلوكو االجتماعي. االستغناء عنها

أصبح الجاه كالمكانة كالتمايز االجتماعي صفات مرتبطة "كاسع ُب اٟتياة االقتصادية، لذلك 
 ، أك"ملكية كسائل اإلنتاج"كتاليان أصبحت  ...بحيازة كملكية األرض كرأس الماؿ التجارم

، صفات مميزة كمحددة للتدرج في البنياف الطبقي في المجتمع العراقي "عدـ ملكيتها"
. (2)"الحديث

                                                 
خرافات شائعة عن التخلف كالتنمية كعن الرخاء كالرفاىية، : أـ تبعية اقتصادية كثقافية ..جالؿ أمُت، تنمية- (1)

. 37ـ، ص1983القاىرة، : دار ماجد للطباعة
 .35، ص...الفضيل، التشكيالت االجتماعية كالتكوينات الطبقية ُب الوطن العريب ٤تمود عبد- (2)
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ٟتياة االجتماعية اليت تنظر دكمان بعُت الرضى للتغيَت ؿ صنواف ا ىم،فا١تركنة كالتفكر بعقالنية
لكن اإلنساف العريب ينظر إذل التغيَت ْتذر . من قبلا٢تادؼ للعيش بظركؼ أفضل عما كانت 

 لكن دكف أف ،، أم نراه ينجذب كراء كل جديد، كي ال تتفٌلت غرائزه ا١تكبوتة دكف رقيبشديد
كإذا ما . ينحرؼ مسار تفكَته عما ىو مطلوب، حىت ال سلوكياتو تبعان للتغيَت ا١تطلوبمن يعٌدؿ 

 ٧تد تصٌلبو الشديد حياؿ حركة األسواؽ التجارية اليت ،قلبنا األمور على اٟتياة االقتصادية العربية
، كإبداء ا١تركنة ا١تطلوبة فيها تبعان للظركؼ احمليطة ٔتجاؿ قتتطلب دراية ٔتعرفة مداخل العمل ك٥تارج

 كغَتىا من الدكؿ ،كقد ٮتٌيل للمرء بأٌف كسائل الًتفيو ُب دكؿ ا٠تليج العريب الغنية بالنفط. عملو
التغيَت يقاس ؼ .العربية ا١تتقدمة دليل قاطع على تقٌبل الفرد للتغيَت ُب سلوكياهتم كنظرهتم للحياة

بالنتائج ا١تلموسة على أرض الواقع، فاالقتصاد الريعي كالسمسارم كغَته الذم تتمتع بو تلك 
 كتبٌدؿ الوضع الطبقي لألفراد، كبدالن من ، إ٪تا ىو إصرار كبَت على عدـ تقبُّل فكرة التغيَت،الدكؿ

 ُب حركة رأس ا١تاؿ العريب، ان  نرل تقييد،االٕتاه عرب تلك ا١توارد ا١تالية الضخمة لتعزيز اقتصاد قوم
.  كنرل ٝتات الغَتية كالسلوؾ القبلي تطغى على عملية التغيَت

الذات ا١تتعالية للفرد ُب البالد العربية ٘تنع تكوُّف التصور العقالشل للحياة االجتماعية كإٌف 
سهمت أا١تعاصرة، كىذه ليست من صنع األفراد كحدىم، فالنظاـ السياسي كالدكؿ االستعمارية 
 جعلتو ،بفعالية كربل عرب كسائل عدة ُب احملافظة على ىذا النوع من اإلطار السيكولوجي للفرد

 فعل مثلما ٘تامان ،ينخرط بنمط معيشي يصعب عليو أف ينظر إذل العمل بسياسة ا١تراحل ُب معيشتو
 ذلك أٌف العمل باألسواؽ التجارية الكربل كُب البورصات العا١تية ،تلك النظريةؿالغرب بتعليم أفراده 

كنشَت ىنا إذل . ٭تتاج إذل سلم من الدرجات كي ٬تتازىا الفرد للوصوؿ إذل ىدفو ا١تنشود إليو
 لتقٌبل ذاتومنها ركح ا١تنافسة، كالعقالنية ُب قراءة الواقع االقتصادم، كهتيئة ك ، الفردذاتسلوكيات 

ا٠تسارة ُب حاؿ تعٌرضو إليها، كالتنوع ُب إقامة الصالت كالركابط االقتصادية مع االخرين، كالتوسع 
. هبا تبعان للحاجة اليت تفرضها عليو ا١ترحلة االقتصادية ا١تطلوبة



 148 

 تطوير قدراتو كتنمية ٖتوؿ دكف بعض السلوكيات اليت ترؾكال يوجد ما ٯتنع الفرد العريب من 
 كاألىداؼ متناثرة بُت التوجهات العديدة ،حركة األفراد متباينة، كاستثماراتو، فالسوؽ لو أكجو كثَتة

 لتقبُّل كل تغيَت أك طارئ يطرأ على _أكالن كقبل كل شيء_لألفراد، ك٬تب ىنا التهيئة السيكولوجية 
من الواضح أٌف "العملية االقتصادية ٔتجملها، كىذا ما إتهت إليو نظرية التحديث األكركبية، فػ 

نظرية التحديث تؤكد على الجانب السيكولوجي، كالنمط السلوكي للفرد، نظران العتقادىا أٌف 
التنمية اٟتٌقة إ٪تا تستلـز إعادة بناء كإٌف . (1)"نمط الشخصية ىو المسؤكؿ عن التقٌدـ أك التخٌلف

الفرد كفق نظرية العمل اليت تقـو عليها سياسة الدكلة، كقد أثبتت الكثَت من النظريات العلمية 
 كهتيئة البيئة االجتماعية كالسياسية لكي ،إمكانية تعديل سلوؾ الفرد لكن ُب إطار عمل متكامل

 ُب ذات الفرد ضمن سياؽ نظرية عمل ان التغيَت مطلوب٢تذا يكوف تقـو عليها أنشطتو االقتصادية، 
التوافق بُت سيكولوجية الفرد ك ليقـو بدكر متكامل مع مؤسسات الدكلة، ،تتطلبها حاجة السوؽ

.   أمر مطلوب ُب التنمية اٟتقةةكسلوكو مع سياسة الدكلة كنظمها االقتصادم

 االقتصادات معظمباتت : ديناميكيات االقتصادات العربية داخليان كخارجيان - ت    
 ،نقص يتملكهاباؿالعربية ا١تعاصرة تنطلق من نظرة التقليد للدكؿ الغربية ا١تتقدمة نتيجة شعور 

 بسلوكيات تٖترؾؼكشعورىا ْتاجة لتلك األسواؽ الكربل لضماف استقرارىا االقتصادم الداخلي، 
 حيث رأت فيها صالح اقتصاداهتا، إالٌ أٌف تلك اٟتركة اليت تقـو هبا تدفعها ، من الغربتقمصتها

 لتمحو ،برىا على االنصهار ُب اقتصاداهتاتج ك،إذل خلق سياسات اقتصادية غَت متكافئة مع الغرب
 دكف أف تقيم ٢تم كزنان ُب ،كيالحظ ُب أسواقها غلو كإسراؼه ْتق األفراد احمللٍّيُت. كل أثر لكياهنا

السوؽ ظنان منها أهنا تقـو باحملافظة على السياسة اٟتمائية ٢تا، كاليت أفضت إذل تشظو ُب العالقات 
 ٦تا جعل ديناميكية العمل ،االقتصادية بُت األفراد فيما بينهم، كانعداـ الثقة با١تشرؼ عليها

                                                 
. 42 ص،2008دمشق، : منشورات جامعة دمشق كامل عمراف كتوفيق الداكد، علم االجتماع التنمية،-  (1)
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االقتصادم العريب تفتقر ألدسل مقومات االستمرارية ُب تدفق ا١تنتجات كالسلع الوطنية، فضالن على 
.   كليس من حاجة اجملتمع ذاتو،أهنا ٖتدد من ا٠تارج

 ، تربية الفرد بالشكل الذم يتطلبو اجملتمعتنميةكدل تتجو االقتصادات العربية ا١تعاصرة إذل 
هتيئة جيل ترفده ب عنيت كالياباف مثالن اليت ،كربطو مع حاجة السوؽ، كما فعلت الدكؿ ا١تتقٌدمة

ىا للفرد بوصفو نواة التنمية تبسوؽ العمل، كاستطاعت أف ٗتلق قيمان أخالقية تعزز سبل تنمي
ٌف اإلنساف العلمي التجريبي ىو أ" ككطدت العالقة بُت اإلنساف كالعلم على اعتبار ،االقتصادية

غفلت االقتصادات ؼ. (1)"نتاجية نوعية ككمية جديدةإنتاجية، الذم ارتاد آفاقان إاإلنساف األعلى 
 االىتماـ النوعي بالقطاع العمارل، فأسقطت عليهم التوجهات األيديولوجية للدكلة دكف  عنالعربية

 ٦تا أدل إذل فقداف ، كمنحهم الثقة بأنفسهم، الوصوؿ إليهاإذلأف يعوا تلك األىداؼ اليت تطمح 
. نتائج سلبية على العملية اإلنتاجيةاؿ فجاءت ،الصلة كالركابط اٟتقيقية بُت العامل كمرؤكسيو

 كمن ىنا انطلق األفراد إذل األسواؽ ا٠تارجية سعيان إذل تنمية مواردىم االقتصادية بعد أف 
جذبتهم االستثمارات األجنبية اليت ٖتمل ٤تفزات مشجعة، بعد تالشي كل مظاىر ا٠توؼ من 

 منها ضاعاألمر الذم أٌدل إذل إصابة حركة األسواؽ العربية بالضعف كالوىن بعد أف . سلوكياتو
 أرباحها كمٌدخراهتا، فبقيت حركة ٙتَتالكثَت من رؤكس األمواؿ اليت حرمتها من تدفقاهتا ُب ت

االقتصادات العربية داخل األسواؽ كخارجها غَت فاعلة ُب عملية التنمية بعد أف أقفلت 
 كتطوير ،أيديولوجياهتا السياسية باب التحديث اٟتقيقي عرب التوٌجو إذل بناء اإلنساف كتنمية قدراتو

كل ما قامت بو يتمثل ُب التقليد كاالندماج االقتصادم مع ك. أدائو كفق حاجة سوؽ العمل العريب
 بل بقيت ،القول ا٠تارجية دكف أف ٖتقق أدسل درجات التقدـ ُب مفاصل مؤسساهتا االقتصادية

. ضمن إطار التبعية

                                                 
. 132، صاإلنساف ىو الرأٝتاؿحسن صعب، - (1)
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: التمازج السياسي كاالقتصادم كتبنِّي شعارات الوحدة السياسية العربية- 2    

كثَتة ىي الشعارات : تبعثر النظم االقتصادية العربية بين أىدافها السياسية-         أ
اليت ترفعها األحزاب كالتيارات السياسية العربية ُب الشأف االقتصادم، إالَّ أٌف القليل منها ٮترج إذل 

 منها انغماس االقتصاد ُب السياسة ،حٌيز التنفيذ بسبب تعثر معظمها ُب التحقق لصعوبات متعددة
كعدـ ظهوره ُب إطار كاضح ا١تعادل يرسم مسار النسق االقتصادم ٟتركة األفراد فيو، ككجود صيغ 

كيالحظ ىذا الطغياف السياسي العريب على . تتبٌت طموحاهتم كٖتٌفزىم على اإلبداع االقتصادم
قول ٖتكمها عالقات مع أطراؼ خارجية ال يسمح فيها إذل تبعية السياسة ُب البنياف االقتصادم 

.  يعوَّؿ عليها ُب إشادة صرح اقتصادم عظيم كدكؿ الغرب ا١تتقدمة،نظرية اقتصادية كطنية لتأسيس
االختالؼ ُب الرؤية السياسية العربية للتنمية االقتصادية يؤدم إذل فشل ُب خلق أسواؽ تنافس ك

 ٖتضر  إذل سدة اٟتكمعند كصوؿ األحزاب االشًتاكية ُب بعض الدكؿ العربيةؼ. األسواؽ ا٠تارجية
ينطبق على األحزاب الليربالية العربية اليت تؤدم دكر الكالـ  االقتصادية، كىذا امعها نظرياتو

. الرأٝتالية ُب صبغ نشاطات األفراد كحركة األسواؽ كنظاـ التشغيل

كاقع مع كدل تستطع السياسات االقتصادية العربية ُب خلق مفهـو جديد للعمل يتناسب 
 تلك السياسات  الزالت ٖتكمالنظرة التقليديةؼاجملتمع احمللي كالتطورات اٟتاصلة ُب ىذا ا١تيداف، 

 كتطوير القدرات الذاتية للفرد، كفقداف جوىر االستمرارية ُب ،اليت تقعدىا عن مواكبة العصرنة
كإذا كنا ال نعني باالستمرارية كالبقاء مجرد " أم ُب بناء اإلنساف ا١تثابر كا١تبدع ُب عملو، ،الوجود

تحسين اإلنتاج، كرفع مستول الدخل الفردم، كتلبية الحاجات السريعة، كإنما بناء منظومة 
فكرية اقتصادية اجتماعية تتمحور حوؿ اإلنساف كتتسم بالعصر الثقافي الذم ينتمي إلى ىذا 
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. (1)"اإلنساف، فإنٌو يكوف علينا، مباشرة عمل يختلف عما درجت عليو المذاىب االقتصادية
 ا١تعتمد بكليتو على طبيعة ا٢تدؼ السياسي الذم ٭تملو ،كبفقداف دكر الفرد ا١تنظم ضمن ٣تتمعو

 تلك الصَتكرة السياسية، كتضعف ثقة األفراد بنظامها ُب تتهاكل الرؤل االقتصادم ،النظاـ
 اليت تزيد من التنافر بُت طبيعة عمل ا١تنظومة ،االقتصادم ا١تنضوم ٖتت جناح رجاالت السياسات

.  كتقييد تداكالهتم ا١تالية ُب البالد،اء على أنفسهمطوبرىم على االفيج ٦تا ،االقتصادية مع السياسية

 ُبا١تشكلة ُب ضياع النظم االقتصادية العربية بُت زكايا التوجو السياسي العريب الرٝتي كتكمن 
ىي دل تقرأ آلية التزاكج ؼ كبيعدىا عن البنياف اجملتمعي العريب، ،تلك النظمؿالوالدة غَت الشرعية 

 النظاـ الرأسمالي ىو عبارة عن ..."فػ كتفاعل األفراد معها، ،االقتصادم السياسي ُب أمريكا
شعور فطرم لدل عامة الناس، كإذا تدخلت الدكلة في أم شأف من شؤكف الناس فما ذلك إالٌ 

 العملية ذهكبو. (2)"لغايات تنظيمية فقط، كلمساعدة السوؽ على االحتفاظ بآليتو كتلقائيتو
 يثمر نظامان ٭تمل الكثَت من ، ينتج عنو تفاعل مؤثر،٭تدث ترابط ثالثي بُت الدكلة كاالقتصاد كالفرد

 التطوير ا١تستمر لقدراهتا ٔتا يضمن ا١تنافسة مع  ٢تا كتتيح،اإل٬تابيات اليت تعود بالنفع على اٞتميع
القول األخرل ُب منظومة االقتصاد العا١تي، كٕتعلها قادرة على فرض معادالهتا االقتصادية ُب 

 كتزيد من كاردهتا ة، اٞتنسيدة كتستحوذ على مزيد من أسهم الشركات ا١تتعد،األسواؽ التجارية
.  التجارم ُب سبيل التفٌوؽ كاالستمرارية ُب الوجودا كترفع من ميزانو،ا١تالية

                                                 
٤تمد عبده، - ، علي مبارؾ1950-1801تغاريد بيضوف، الفكر كاالجتهاد االقتصادم ُب عصر النهضة -  (1)

. 210ـ، ص1999بَتكت، : مالك بن نيب، دار النهضة العربية- ٚتاؿ الدين األفغاشل
برىاف : ، عرض كٖتليل"تغَت ميزاف السلطة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص"الرأٝتالية اٟتديثة آندرك شونفليد، - ( 2)

ـ، اجمللد 1970،(3)الكويت، العدد: الدين الشطي، ٣تلة عادل الفكر، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب
. 313األكؿ، ص
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لرأٝتالية كنظاـ ٯتكن لو أف يينقذ العالقة بُت النظم االقتصادية كالسياسية ابٌٍت تكال نٌدعي ىنا 
ُب البالد العربية، إ٪تا أردنا توضيح مدل السبل اليت ٯتكن هبا ا٠تركج بعالقة تفاعل مع بعضهما، 

 ٯتكن لو أف ٮتلق فرصان تيفضي إذل تفاىم ،بناء جسر تواصل، بالسلوؾ السياسيعن بعد التصٌلب ت
 لتخرج بإطار تبٍت عربه ىا، منطلقة من طموحات األفراد كىواجس،حقيقي بُت ٚتيع األطراؼ

 ذلك أٌف ا٢تدؼ ييبٌت من ،عٌوؿ على أىداؼ تيبددىا الوقائعت كال ،منظومتها االقتصادية ا١تناسبة
 تعاشل من ضعف ، بأىداؼ غَت مكتملة النموانة دكف أف يتم االستع،حاجات اجملتمع كميوؿ أفراده

 ان  سياسيان يبٍت مع سياسييو عقدالذم كىذا ٭تتاج إذل حالة رضى من الشعب . ُب بنيتها التكوينية
تتمٌلكها إرادة ك ،ينبثق منو مسارات عمل تؤلف فلسفة اقتصادية تواكب كل التطورات كالتغَتات

قوية يتسلح هبا اٞتميع غداة اإلعالف عن مرحلة االنطالؽ بسلوؾ فاعل ُب عملية التحديث اليت 
 البدَّ ، كالفرد، كاالقتصاد،فحالة التعاضد كالتآلف بُت ذلك الثالوث ا١تتضمن الدكلة. يبتغيها اٞتميع

ىو تأسيس دكلة ذات سيادة قوية ٖتقق الرفاه ك ،منها إذا أردنا ٖتقيق ا٢تدؼ االسًتاتيجي األٝتى
 ،لذلك كجب االىتماـ بامتالؾ الواقعية ُب طرح األىداؼ السياسية ُب البالد العربية. ٞتميع األفراد

.    النظم االقتصادية اليت يتبناىا كيتفاعل معها األفرادُب حرصان على التثمَت 

فَّ إ: تداعيات رفع شعارات الوحدة السياسية على اقتصادات الدكؿ العربية-        ب
 ،اٟتاجة إذل الوحدة السياسية العربيةب اإلحساسمن نتائج االستعمار األجنيب على البالد العربية 

نشط الكثَت من السياسيُت كا١تفكرين العرب ُب طرح مبادرات ٯتكن ؼ مقومات الوحدة، ٖتملهٌنا أل
 أف تشكِّل اللبنة األكذل ُب الطريق إذل الوحدة العربية، كمنذ ا٠تمسينيات زادت كتَتة التوٌجو السياسي

 ، التوٌجو األيديولوجي السياسي ا١تتشابواتالعريب الرٝتي إذل ىدؼ الوحدة ُب بعض الدكؿ العربية ذ
 إالٌ أهٌنا شكَّلت أمالن  السياسية،ىاتـ، كرغم انتكاس1958كما ُب الوحدة بُت مصر كسورية عاـ 

كبات . ُب نفوس الكثَتين لبذؿ ا١تزيد من اٞتهد إلعادة إحياء فكرة الوحدة بُت الدكؿ العربية
 ،ا١تشهد العريب يتجو ُب ٚتيع مؤ٘تراتو كندكاتو الرٝتية كاألىلية إذل طرح ٤تددات العمل الوحدكم
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 إذل كضع أسس ا١تنظومة الفكرية اليت يقـو عليها العمل للوصوؿبناء عليها اؿكطرح مفاىيم ٯتكن 
الوحدة العربية ضركرية ليس فقط ألنَّها أداة تعبئة الموارد البشرية كالمادية التي "الوحدكم، فػ 

نحتاجها في التغلب على التخٌلف، بل أيضان ألنٌها أداة تجاكز التناقضات االقتصادية 
 .(1)"الموجودة بين األقطار العربية

 تأسيس ٣تالس على ا١تنظمات السياسية العربية مثل جامعة الدكؿ العربية عملتكقد 
 ككضع الدراسات االقتصادية ُب خدمة االقتصادات العربية، كالسعي إذل إقامة تكتالت ،اقتصادية

لوصوؿ إذل حالة كلكن ؿ.  كأسواؽ مشًتكة ضمن سياسة التكامل االقتصادم العريب،اقتصادية عربية
العمل االقتصادم يحتاج، إذا أردنا لو أف "كحدة سياسية، ذلك بأفَّ ٨تتاج إذل االٖتاد األكركيب 

يكوف كحدكيان، إلى تصور أيديولوجي يستدؿ بو على طريقو عبر التاريخ، كيوٌفر لو أداة يستطيع 
بها أف يقف على مسافة ما من األحداث التي تحيط بو، فال يذكب أك يفرؽ فيها دكف ذلك 

كتبقى الشعارات السياسية العربية ُب الشأف . (2)"تمتصو ىذه األحداث، فتحدث لو  كال ييحدثها
الوحدكم أسَتة التجاذبات بُت الدكؿ العربية، اليت ال تزاؿ تعاشل من صراعات خفية ٘تنع التبصر ُب 

.  ٖتاد عريب ٦تاثل لالٖتاد األكركيبكيؤسس الإبراـ اتفاؽ سياسي يوحِّد بُت األطراؼ العربية، 

بقيت ٚتيع ، ؼنعكست سلبان على ا١تعطيات االقتصاديةاإٌف االخفاقات السياسية العربية 
 كقد شكَّلت.  ضمن ملٌفات كرقية تتآكل عرب الزمنقابعةمقررات اجملالس االقتصادية العربية صورية، 

 إذ خٌلفت كراءىا مشاحنات ،االقتصادات العربيةُب الشعارات الوحدكية العربية انتكاسات خطَتة 
 مثل ٣تلس التعاكف العريب ا٠تليجي ،كتكتالت ثنائية كٖتالفات عدائية، كسياسات اقتصادية منغلقة

                                                 
ـ، 1978، 1بَتكت، ط: ندصل البيطار، النظرية االقتصادية كالطريق إذل الوحدة العربية ، معهد اإل٪تاء العريب- (1(

. 188ص
. 130ا١ترجع السابق، ص- (2)
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 ينفرد باتفاقيات ثنائية داخل فهوالذم ٯتارس سياسات تقٌلل من فرص العمل العريب ا١تشًتؾ، 
 كتودع مٌدخراتو ُب البنوؾ الغربية النعداـ ،تدكَّر رؤكس أموالو الضخمة ُب أسواؽ عا١تيةكاجمللس، 

 تلك اجملالس على تفكيك الصالت بُت الدكؿ العربية تعمل من ٍبٌ ك. الثقة بالنظم السياسية العربية
دكنية للدكؿ العربية الفقَتة هتا اؿ نظربسببكجدت، كتزيد من الفارؽ االقتصادم فيما بينها إف 

 ٯتنع _كضباب لندف_يشٌكل ا١تناخ ا١تتوتر بُت الدكؿ العربية ضبابان كثيفان ك. كدكلة السوداف مثالن 
تبعد مسارات العظمى اليت الرؤل االقتصادية العربية من التحقق، كيزيدىا اندماجان بالقول الرأٝتالية 

. الوحدة العربية عن التنفيذ

 كىي متباينة ، طموحات الدكؿ العربيةمنكال نعلم كيف لتلك الشعارات الوحدكية أف تكوف 
كل فاؿ ،فَّ البنية السياسية اليت تقـو فيما بينها متناقضةأُب ا١تنظور األيديولوجي السياسي، أم 

 كصدمة اجتياح الكويت ، كاٟترب األىلية اللبنانية، حىت أفرزت كقائع سياسية خطَتة،يغالط الكل
 ٔتعٌت ك.من قبل العراؽ، كالتنازع ُب حل القضية الفلسطينية، كغَتىا من القضايا السياسية األخرل

 .آخر ال يوجد عقد سياسي ٬تمع بُت األطراؼ السياسية العربية، الذم ىو نواة العمل الوحدكم
 ان  سياسيان  إالٌ أفَّ ىنالك رابط،ٌف دكؿ االٖتاد األكركيب ٥تتلفة األيديولوجيات السياسيةأصحيح 
 ٦تا أٌىلها ، كتتخذ القرار الذم ينفع اٞتميع، جعلها تنظر بعُت ا١تصاحل ا١تشًتكة، فيما بينهاان مشًتؾ

 تكسرالف كلواله ،إذل ٖتقيق الوحدة فيما بينها، كال نغفل ىنا الدعم اجملتمعي لذلك ا١تشركع
 ماإلرادات السياسية األكركبية، كىذا جانب أ٫تلتو الدكؿ العربية لعدـ توافر عقد اجتماعي ييرض

 كي تتمكن عربه ،فاليقُت السياسي أمر البٌد أف يكوف قائمان ُب صلب السياسات العربية. اٞتميع
من قراءة كقائعها بالشكل اٟتقيقي، كالذم يساعدىا ُب ٖتديد مالمح العمل العريب ا١تشًتؾ، 

ثل السياسية أمر مطلوب
ي
 لكي يتم االنطالؽ من الواقع ُب بناء األىداؼ، كما أفَّ ،فاالبتعاد عن ا١ت

  منوالبقاء ُب حالة الوىم سيخلق كاقعان مزيفان يزيد من حجم التخلَّف كا١تأساة السياسية الذم تعاشل
.  الدكؿ العربية
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: التأصيل كالتوطين في االقتصادات العربية المعاصرة- 3    

 دل :مفهـو التأصيل كالتوطين االقتصادم العربي من كجهة نظر المفكرين العرب-     أ
يكن ىذا ا١تنحى ّتديد على حالة التفكَت لدل ا١تفكرين العرب، طا١تا امتلكوا اإلرادة الوطنية ُب 

سبيل بناء الدكلة العصرية القوية، لذلك ٧تد ُب خبايا ا١تشركع النهضوم العريب أسس توطُت الدكلة 
 ٯتكن ،العربية بركح العركبة كاإلسالـ اللذين كجدكا فيهما ما ٬تمع الدكؿ العربية ٖتت تكتل سياسي

٢تذا األمر إتو كثَت من الباحثُت العرب إذل . أف يبٍت حضارة متقدمة كمثيالهتا ُب الغرب األكركيب
يعمل اٞتميع انطالقان ؿيصبح متأصالن ُب سلوكيات أفراده، كؿ ،زرع ىذا ا١تشركع ُب بنية العقل العريب

 ٬تعلها ،النتائج اليت ٭تملها ىذا ا١تشركع تشكِّل جسر عبور إذل دكلة تتمتع بتفوؽ اقتصادمك. منو
بنظريتو التحديثية من رحم ٣تتمعو عرب حزمة من  انطلق الغربؼ .منافسة للدكؿ العظمى

 كخلق ، ليصل إذل مرحلة ٖتديد أدكات العمل، ٘تس العقل كالسلوؾ األكركيب،اإلصالحات اٞتذرية
 كتعزيز مفهـو ا٢توية كاالنتماء كالوالء للوطن، كمن ٍب البدء بتجميع قدراتو ،آليات تواصل مع أفراده

، ْتيث تكوف  ليصل أخَتان إذل مرحلة متطورة ُب اجملاالت كافة،االقتصادية ليعلن مرحلة البناء الذاٌب
. نقطة عبوره ىو التفاؼ الفرد كاجملتمع معان حوؿ مشركع النهضة األكركبية

 كالعمل دكف أف يغفل عن ،فالتأصيل ىو االنطالؽ من الذات ُب بناء ملكات التفكَت
ٕتارب األمم ا١تتقدمة لالستئناس هبا حوؿ نظم البناء، كاٟتفاظ على االستقاللية ُب عملية التطوير 

انطلقت جهود ا١تفكرين إذل ترسيخ ىذا ا١تفهـو ُب ذىنية التحديث العربية، من ىنا . كاإلصالح
 كاالنطالؽ ،كالدعوة إذل توطُت االقتصادات العربية نظران أل٫تية ذلك ُب التخلص من التبعية األجنبية

كقد كثرت ىذه الدعوات ُب التيارات القومية . بعملية هنضوية عربية تتمتع بسيادة كطنية مستقلة
العربية اليت كجدت فيها فرصة إلعادة بناء اقتصادات عربية قوية، ليصبح معٌت االعتماد ىو إلغاء 

فاالعتماد على الذات العربية .  كاالنفتاح على اإلرادة الوطنية ُب صنع القرار العريب،البيعد ا١توضوعي
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 ،دكف غَتىا من الذكات ا١تناقضة ٢تا خطوة أكذل على الطريق الصحيح لبناء االقتصاد الوطٍت العريب
 مسار االعتماد (ىو شي منو)فقد جربت فيتناـ الشمالية بقيادة "٘تامان كما قامت بو دكؿ نامية، 

على النفس أثناء نضالها االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالعسكرم أكالن ضد الفرنسيين 
 لتدخل من خال٢تا ،كتعد فيتناـ اليـو رائدة ُب صناعة التكنولوجية ا١تتقدمة. (1)"كالحقان األمريكيين

.  إذل األسواؽ العا١تية كمنافس قوم بُت الدكؿ ا١تتقدمة

 أك٢تا بناء اإلنساف ا١تتكيف مع ،كيبدأ توطُت االقتصاد باٗتاذ الدكلة ٣تموعة من اإلجراءات
ف ال يلتقياف ا فهما ضد، التنمية بالتبعيةتلتقي فال ٯتكن أف ،ذاتو ك٣تتمعو كفق رؤية كطنية ٤تضة

التنمية مع التبعية تتصف بوجود كل تناقضات المجتمع الرأسمالي، كإٌف كانت "معان، ذلك أفَّ 
كتتضمن ىذه . ىذه التناقضات قد تأخذ شكالن خاصان في االقتصاديات الرأسمالية التابعة

 زيادة حدة الفركؽ بين قالتناقضات في العادة أف النمو االقتصادم تصاحبو في الوقت نفس
الدخوؿ كاستمرار فقر الجماىير، كزيادة حدة البطالة، كغياب التجديدات أك االختراعات 

. (2)"التكنولوجية المحلية، كالخضوع للتقلبات االقتصادية الدكلية، كانتشار االستهالؾ الترفي
دكر كبَت ُب من  ١تا ٢تا ،لذلك تعالت أصوات ا١تنادين بضركرة فك االرتباط مع القول األجنبية

 كتقييد ٟتركتها االقتصادية ضمن آليات ،استالب االقتصادات العربية كمصادرة حقوقها ا١تشركعة
. تصطبغ باتفاقيات ثنائية ٖتمل عنواف ا١تساعدات ا١تالية

_ بغية عودة االقتصادات العربية من مستلبها الغريب_كىنالك رؤية كضعها ا١تفكركف العرب 
 لديها، كجودة ٓتطوات تدعم توطُت اقتصاداهتا ْتزمة من إمكاناهتا ادلالبدء ك،ك٘توضعها حوؿ ذاهتا

 ىو أحد السبل اليت ٯتكن أف تنشدىا الدكؿ العربية ،فالنظر من الداخل كاالنطالؽ منها إذل ا٠تارج
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الساعية إذل نيلها االستقالؿ االقتصادم، كتتجلى تلك الرؤية ٔتشاركة كاسعة من الطليعة العربية 
 لتصبح ركيزة ،ترسيخ نظرية البناء الذاٌببذات القاعدة اٞتماىَتية الكبَتة ُب تنفيذ كظيفتها ا١تتمثلة 

األكؿ أفَّ إيمانها بقضية االعتماد على النفس ":  منها،ال ٯتكن ألم دكلة إ٫تا٢تا ألسباب عدة
يولِّد ضغطان قويان على القيادة السياسية لكي تتبٌنى توٌجهان مماثالن كتتحرؾ في صياغة سياسات 

كبرامج متسقة، كثانيان أنٌها توٌفر دعمان كحيوية تحتاجهما البرامج إذا ما انطلقت عملية 
التأثَت ا١تزدكج على الشعب كالدكلة ييكٌوف حراكان فاعالن ُب ىذا ا١تضمار، فامتالؾ كإٌف . (1)"التنفيذ

 ىو شرط الـز للمضي قدمان ُب تنفيذ سياسة االعتماد على النفس، ،الوعي بضركرة االنسجاـ الذاٌب
. يكوف لطبقة ا١تفكرين القوة الضاغطة ُب ٖتقيق الوحدة كاالنسجاـ بُت الفرد كالدكلةك

ال ٯتكن لنا أين تقف االقتصادات العربية فكران كنيظمان من توطين االقتصاد؟ -      ب
أف نبٍت موقفان موحدان بُت الدكؿ العربية إزاء تبٍتِّ ىذا ا١تشركع بسبب تباين كبَت ُب سياساهتا 

 ٦تا يعطي انطباعان حوؿ تعثره حياؿ عواقب كثَتة ، كارتباطاهتا العميقة مع القول الغربية،االقتصادية
مع على مسألة توطُت االقتصادات _ٔتختلف تياراتو_فالفكر االقتصادم العريب . تعًتض تنفيذه  ٬تي

 يتعلق بعضها ،عد عن دائرة ىذا ا١تشركع لعوامل ٖتٌكمهاتالعربية، إالٌ أٌف السياسات القطرية العربية تب
 اإلرادات األجنبية ُب قطع ٘تثٌلوبطبيعة القول اليت تتحكم ٔتفاصل اقتصاداهتا، كاآلخر بالدكر الذم 

 ىنالك بعضان من الدكؿ العربية  غَت أفٌ الطريق عن أم جهود رامية لتوطُت االقتصادات العربية،
التأسيس ٢تا عرب حزمة من اإلجراءات اٗتذهتا ُب ، كشرعت بحاكلت كسر الطوؽ عن فكرة التوطُت

اليت  توفَت ا١تناخ ا١تالئم لالقتصادات الوطنية على فيهاسياساهتا التنموية، ساعد النظاـ السياسي 
 أك كما كاف ، دل ترؽى بعد إذل ا١تستول ا١تطلوبلكن٘تثٌلت ُب حركات سياسية اشًتاكية كليربالية، 

دث ٖتٌوالن جذريان ُب اٟتياة االقتصادية العربية،متوقعان منها .  بأف ٖتي
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ا كقعت ُب ،_كمصر كسوريا_كلو نظرنا إذل الدكؿ العربية ذات التوجو االشًتاكي   لوجدنا أهنَّ
شرؾ التأميم الصناعي كالزراعي، كاعتربهتا خطوة رشيدة ُب سبيل التخٌلص من التبعية كتوطُت 

 ،كقفت ُب كجو ذلك ا١تشركعاليت لية ا١تحرأٝتالية اؿقول اؿ مع ت اصطدـااقتصاداهتا، إالَّ أنَّو
 ٘تثَّلت ،أدخلت البالد ُب حالة صراع سياسي كاجتماعي، أٌدل إذل تفسخ اجتماعي خطَتؼ

 كإقامة ركابط مع قول إقليمية أجهضت جهود الدكلة ُب إعادة ،مدلوالتو باالنقالبات اليت حصلت
كل طرؼ حاكؿ التمسك ٔتبادئو دكف أف يكوف ىنالك جهود ٠تلق ركابط ؼ .ىيكلة اقتصاداهتا

فهم "فكال٫تا دل يقوما على . مشًتكة ٯتكن عربىا الوصوؿ إذل اتفاؽ يدعم التوطُت االقتصادم
دقيق كحذر للعالقة الجدلية بين المؤثرات الخارجية كحركة القول االقتصادية االجتماعية 

ككذلك نوع القيود كاإلحباطات التنموية التي تفرضها المؤثرات الخارجية قسران ... الداخلية
فما رأيناه ُب اقتصادات تلك . (1)"نتيجة حركة االمبريالية كمخططات الشركات ما فوؽ القومية

 إذ اعتمدت على االقتصاد ،فتقر ألدكات التطوير اٟتقيقيم ،الدكؿ ليس سول تقليد للغرب
 . دكف أف تؤسس لنظاـ اقتصادم يقودىا إذل طريق صناعات التقانة ا١تتطورة،الطفيلي كالريعي

 ،كإذا عاينا ٕتربة دكلة اإلمارات العربية اليت حاكلت أف توٌطد لنفسها نظامان اقتصاديان كطنيان 
 رغم امتالكها أسهمان ضخمة من الشركات ،نراىا قد كقعت ُب شرؾ االقتصاد الريعي كالعقارم

ة اٞتنسية، كاستحواذىا على الصفقات التجارية الضخمة، كطرحها استثمارات ٣تزية جعلتها دا١تتعد
ٝتح ٢تا بشراء ؼ ، األمر الذم زاد من رصيدىا ا١تارل ُب البنوؾ العا١تية،قبلة للشركات العمالقة

رغم تعثٌر عملية الشراء، إالٌ أهٌنا دخلت عادل ا١تاؿ من ك .رصيف ٕتارم ُب إحدل موانئ أمريكا
٪توذج اقتصادىا يرل أهٌنا دل تتمكن بعد من الوصوؿ إذل مرحلة بلكن ا١تدقق كأكسع األبواب، 

 الصناعي ا١تتطور، فكل ما قامت بو ىو إعطاء اٟتكومة اإلماراتية مساحة من اٟترية عملاؿ
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 كللمستثمرين األجانب دكف أف تقـو بعملية إ٪تاء ذاٌب كما ىو مطلوب منها ،االقتصادية ألفرادىا
كبدالن من ذلك تبٌنت األفكار اإلصالحية الغربية اليت مٌكنت الغرب من التغلغل . لتوطُت اقتصادىا

كىكذا نرل أٌف تلك األفكار تنتهي إلى التقاطع مع التوجهات "ُب أسواقها التجارية، 
االحتكارية الغربية عبر تقييد عملية إعادة تنظيم العالقات االقتصادية الدكلية للرأسمالية 

. (1)"بوساطة صالت جزئية تتيح لها إبقاء أدكات السيطرة الرئيسية في أيديها

كما بُت االقتصاد االشًتاكي العريب كاالقتصاد الليربارل العريب تناثرت جهود تلك الدكؿ، اليت 
 ا٠تاطئ لفكرة منها الفهم ،ظلَّت ترزخ ٖتت نَت التبعية، فلم يطابق النظر العمل بسبب ظركؼ عدة

كمن ٍبٌ الربط بُت الفرد كاجملتمع، كبُت اجملتمع كنظريتها االقتصادية، عدـ التوطُت االقتصادم، ك
 دكف أف تقيم كزنان للحاضنة االجتماعية كتنمِّيها ْتسب التوجو ة،ٕتهت إذل حلوؿ التعليب ا١تستوردا

تنٌظف عالقاهتا االجتماعية من ٦تارسات أك  ،دل ترتب بيتها الداخليكُب عملية بنائها االقتصادم، 
تقـو كتقرأ بنيتها السوسيولوجية، أك  اجملتمع ١ترحلة التحضَت، عدتي كذلك دل سلبية تعيق التطور، 

ـ توازنات بُت الريف كا١تدينة، بل كل ما قامت بو كاف رد فعل متقأف بتعديل سلوكيات أفرادىا، ك
الصُت خلقت حالة ، ؼكىذا ٮتالف شركط التوطُت االقتصادم.  حالتها االقتصادية كالسياسيةإزاء

تبٌنوا هنج دكلتهم، كالياباف عبأت أفرادىا بقيم تدعم رؤيتها الذين من اٟتس الوطٍت لدل مواطنيها 
 الوضع ككاف . كغرست لديهم حب الوطن كالتعاكف،نزعت منهم ركح األنانيةكاالقتصادية، 

 لذلك تنبَّهت الدكؿ الغربية ،اٞتيوسياسي للدكؿ العربية حاضران كبقوة ُب رسم ا١تسار االقتصادم
 .، فحالت دكف تطبيقو ١تشركع التوطُت االقتصادم العريب_منذ عهد ٤تمد علي_

إٌف األ٫تية :  من تأصيل االقتصادات العربيةالرأسمالي الغربيموقف االقتصاد - ت    
 جعلها مطمعان للدكؿ الرأٝتالية العظمى اليت دل تٌدخر ،االقتصادية للموقع االسًتاتيجي للدكؿ العربية
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 تشكِّل ٢تا سوقان مهمان لتصريف فهيجهدان ُب السيطرة عليها ٖتت عناكين كمسميات ٥تتلفة، 
غَته، لذلك إتهت إذل إسقاط كل ا١تشاريع ك كموردان لعصب صناعاهتا من كقود النفط ،منتجاهتا

 ساعدىا ُب ذلك القول الربجوازية ا١تتنفذة ُب ، كقدالعربية ا١تتجهة إذل مشركع بناء اقتصادات كطنية
إفَّ الوطن العربي في مجموعو قد أيخضع في النهاية لسيطرة الدكؿ ". ردىات الدكلة كمؤسساهتا

على أٌف الطريق الذم اتخذه التطور . الرأسمالية في المركز كتم إدماجو في السوؽ الرأسمالي
االقتصادم كاالجتماعي في األقطار العربية لم يتأثر فقط بالتطور التاريخي للنظاـ الرأسمالي 

في مجموعو بل إٌف ىذا التطور قد تأثر كذلك بعوامل داخلية متعددة بما في ذلك مدل 
التطور السابق لقول اإلنتاج في كل دكلة، كعالقات اإلنتاج التي كانت سائدة، كالهيكل 

، ىذا ا٠تضوع القسرم للدكؿ العربية أفقدىا القدرة على النمو الذاٌب. (1)"كالعالقات الطبقية
جعلها تتجو ْتركة ال إرادية ٨تو االندماج االقتصادم مع ككإعادة بناء منظومتها االقتصادية ذاتيان، 

. الغرب، الذم ترل ُب تكنولوجيتو مدخالن لتطوير بنيتها االقتصادية

 بل أصابت النسيج ، النظم االقتصادية العربيةُبسياسات الغرب االقتصادية دل تؤثر فقط إٌف 
 كقولبت الذىن العريب ليقـو ٔتهامها ُب إكماؿ ، سلوكيات أفرادهكشٌوىتاجملتمعي العريب بالشللية، 

إذ ركَّجت لفكرة استفادة البلداف العربية من التقانة الغربية ُب . السيطرة على البنياف اجملتمعي العريب
كٌفر ت  اليت من عركض السلع ا١تستوردة األقل كلفة ُب عملية اإلنتاجإلفادةتقٌدـ صناعتها احمللية، كا

  جزءان منهاقد بُتَّ ؼ ،عليها الكثَت من الوفورات ا١تالية كالتقنية، لكن اٟتقيقية عكس ذلك
الذم توَّصل إذل حقائق تيفنِّد مزاعم الغرب ُب  ،(رؤكؿ بريبتش)االقتصادم األرجنتيٍت الشهَت 

أفَّ البلداف المتخلِّفة لم تكن فعالن تستفيد من التقدَّـ التقاني كانخفاض كلفة " فرألذلك، 
نتاج السلع المصنَّعة، كأفَّ بنية أسواؽ التصدير الصناعية المتقٌدمة، ككذلك عدـ التوازف في إ
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القوة بين البلداف المتخلفة كاألخرل الصناعية ىو في مصلحة أسواؽ التصدير المتقدمة، مما 
. (1)"يمكِّنها من االحتفاظ بثمار المكاسب التقانية كالوفورات في كلفة االنتاج الصناعي

كٯتكن للدكؿ العربية أف ٖتدَّ من تأثَت الدكؿ الرأٝتالية العظمى ُب رسم آلية عمل ٖتمل 
نتاج منظومة اقتصادية منبثقة من اجملتمع ذاتو، فعملية التصنيع إ جديدة للعمل على ان ٤تددات كأسس

ٌف التبعية ليست مجرد أ"الذاٌب تبدأ من بناء اإلنساف على عقيدة عمل متجذرة ُب سلوكو، ذلك 
إنٌها قبل كل شيء، سلب إلنسانيتنا كىويتنا بالذات . سلب الموارد كاألرض كالممتلكات

كمن ىذا ا١تنظور تبدأ مهمة الدكؿ العربية . (2)"كلطاقاتنا على النمو كاإلبداع كالتفتح على العالم
 كتنمية ا١تواىب كاإلبداع لدل الفرد العريب، كمن ٍب هتيئة ا١تناخ ،غرس قيم العملُب السعي إذل 

 كرعايتهم ٔتا يسمح بنشر ثقافة العمل كالوالء للوطن ،االجتماعي ا١تناسب لعملية ٪تو األفراد
بدأ االىتماـ اٟتثيث بالبحث العلمي بوصفو مفتاح التقٌدـ مكالتمسك با٢توية األصيلة، كمن ٍب 

نح الثقة  لكي تسَت كفق ،للدكلة ُب اجملاالت كافة، فسياسة ا١تراحل دكف ٗتٌطي إحداىا جديرة بأف ٘تي
برنامج زمٍت ٤تدد ٔتراحل عمل تقتضيها ظركؼ العملية اإلنتاجية، كأيضان ينبغي أف يرافقها رعاية 

اإلنساف ىو قاعدة البناء اليت تقـو عليها ألفَّ  ،سياسية تواكب عملية التحديث االقتصادم
٦تا  ، كابتعدت ُب سياساهتا التنموية عن أفرادىا،أيديولوجية الدكلة، األمر الذم ٕتاىلتو الدكؿ العربية

. تسبب باهنيار تلك السياسات على عكس الدكؿ الغربية ا١تتقدمة

 Margaret Hilda"كنستذكر ىنا جهود اٟتكومة الربيطانية ُب عهد رئاسة مارجريت ىيلدا تاتشر

Thatcher"( 1925-2013ـ)، عهدت إذل موظفيها ا١تختصُت التنسيق مع رجاالت اليت 
السياسة ٔتتابعة التطورات االقتصادية ُب األسواؽ الربيطانية، كاٟتد من تأثَت األزمة االقتصادية 
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الدكلية عليها، كاقًتاح اٟتلوؿ الكفيلة بتحقيق االنتعاش االقتصادم ٔتا يضمن استقرار اٟتالة 
 كبالفعل .تكوف منعطفان ُب التحوؿ االقتصادم ٨تو البدء ٔترحلة أكثر تقدمان ؿ ،االقتصادية الربيطانية

 تركت صدل كاسعان ُب األكساط االقتصادية ، االقتصادية نتائج إ٬تابية(تاتشر)حققت سياسة 
فالثقة بالنفس أمر مطلوب كما التفكَت العقالشل ُب إدارة األسواؽ، كبناء الذات االقتصادية . الدكلية

ضمن ىويتها الوطنية خَت طريق ٨تو إعالف توطُت االقتصاد العريب بعد أف تقـو باستدراؾ مستلزماتو 
ا١تسألة متوقفة على توافر إرادة سياسية قائمة على كدكف أف تتقاعس ُب بذؿ اٞتهد ا١تطلوب، 

لق ٪تاذج تخ ك،تعيد االعتبار للشخصية الوطنيةحيث طموحات اٞتماىَت كمعرفة بنياهنا اجملتمعي، 
  .نتاج كاستهالؾ تعكس حاجة اجملتمعإ
 

: الحرية االقتصادية كأثرىا في التعددية االقتصادية العربية- ثانيان 

 منها اٟترية بوصفها ٖتمل ،بيٍت االقتصاد الرأٝتارل العا١تي على أسس كمرتكزات جديدة
العديد من ا١تزايا اليت تؤىل الدكؿ الغربية إذل دخوؿ عادل الصناعة ا١تتطور، إذ تتفتح إرادات أفرادىا 

زيد تعطي اقتصادات دك٢تم مزيدان من السيطرة على األسواؽ التجارية، كت ،على إبداع تقنيات متطورة
 كباختصار للحرية كظائف تؤديها على . كترتفع أسهمها ُب البورصات العا١تية،إيراداهتا ا١تالية

العريب نرل سلوكيات كعلى الصعيد  . ٗتدـ بنية النظاـ االقتصادم الرأٝتارل،ا١تستول االقتصادم
 رغم اٟتضور النظرم للحرية ُب كثَت من مؤلفات ،كطرائق ٥تتلفة ُب السياسات االقتصادية العربية

كدراسات ا١تفكرين العرب، إالٌ أٌف الواقع العريب فرض مناخان آخر بسبب عوامل عدة جعلها تأخذ 
٪تطان مغايران ١تا كانت عليو ُب الغرب، كدل ٖتدث ٖتٌوالن نوعيان ُب بنية االقتصادات العربية كما كاف 

 ؟انعكاسها على الواقع العريبما مدل  ك، مصادر اٟترية االقتصادية العربيةفما .متوقعان 
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بالنظر إذل حالة النظاـ االقتصادم الدكرل نرل سياسة التعوصل االقتصادم الذم فرضتو 
 ، كامتدادىا اٞتغراُب، كتوسع نفوذىا التجارم، ًْتكم تنامي أنشطتهاة،ة اٞتنسيدالشركات ا١تتعد

صص سياسات مفتوحة بعد توافر االتصاالت كا١تواصالت السريعة،  ذلكتطلب منها  أف ٗتي
 ْتالة  فوقعانعكست تلك السياسات على النظم االقتصادية العربية اليت تلقاىا الفكر العريبؼ

ىذه  فهل استطاع الفكر العريب ٕتاكز .انقساـ ُب الرؤل االسًتاتيجية بُت مؤيد كمعارض ٢تا
 النظم معظماالنقسامات كتنمية مزاياىا؟ أما فيما ٮتص التعددية االقتصادية اليت اتسمت هبا 

 فإهنا تركت انطباعان سلبيان على مسار العمليات االقتصادية العربية بسبب ،االقتصادية العربية
 كاالندماج مع ا٠تارج كغَتىا من األمور اليت تعيق حركة النمو ،اضطراب ُب قراءة الواقعة االقتصادية

 الغرب الرأٝتارل بنشر ىذه مثَّلواالقتصادم، األمر الذم يدفع البحث للتساؤؿ عن الدكر الذم 
. السياسات االقتصادية ا١تضطربة داخل النظم االقتصادية العربية

: الحرية االقتصادية العربية كليدة إرادة عربية أـ قول خارجية؟- 1     

 كتليٌب ،ترفع من قيمتوفهي  ،إنسانية اإلنسافب لصلتها الوشيجةإفَّ اٟترية معيار تقٌدـ األمم 
عزز البحث عن ت ،تغدك اٟترية مطلبان أساسيان ُب حياة اإلنسافمن ىنا . توىي عماد حياك ،طموحاتو

 منكاف للربجوازية الوطنية العربية موقف فقد  . ُب النظم االقتصاديةكجودىاالدكافع اليت استدعت 
 اٟترية ُب عرٌبكا عن لكن ٔتنظور ٥تتلف عن نظرائهم األكركبيُت، فكيف ،ٖترير حركة األسواؽ العربية

 كمفهومهم للحرية االقتصادية؟ ىنا تربز قضية ، كتبٌنيهم لنظرية ٖترير األسواؽ،طركحاهتم االقتصادية
التدخالت الغربية ُب نشر أيديولوجياهتم ٨تو إشاعة مناخ االقتصاد اٟتر، فما الغايات اليت ٛتلوىا 
من كراء تأييدىم للخطوات اليت قامت هبا بعض النظم السياسية العربية ُب ٖترير اقتصاداهتا، كمنح 

 أفرادىا حرية كبَتة ُب مزاكلة النشاط االقتصادم؟
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 أسس عمل اٟترية ُب االقتصادات من كقفة عندكإذا أردنا أف نوصِّف اٟتاؿ العريب البٌد 
كإمكانية توافرىا ُب النظم االقتصادية العربية، فللدكلة كالقول الربجوازية العربية دكر ُب ٦تارستها على 

 العتبارات عديدة سنبحث ُب أىم ، لكن قراءهتم تعددت كخطواهتم اختلفت،أرض ا١تيداف
 فصحيح أفَّ الفكر العريب قد .مفاصلها اليت كانت على صلة بواقع السياسات االقتصادية العربية

تبٌتَّ هنج اٟترية كأيقن فلسفتها ُب اٟتياة االقتصادية، كأقاـ ٢تا العديد من األْتاث اليت توضح أ٫تيتها 
ُب االرتقاء بعملية بناء ا١تنظومة االقتصادية، إالٌ أٌف عوائق كثَتة حالت دكف كالدة اٟترية ُب النظم 

ىل ىنالك حرية :  كيبقى السؤاؿ األىم. لكن دل ٯتنع تلك النظم من السعي إليها،االقتصادية
 ١تالمسة حقيقة الشعارات اليت تدعي بعض النظم عنده الوقوؼ ينبغياقتصادية عربية؟ سؤاؿ 

.    االقتصادية العربية تبنيها ُب سياساهتا التنموية ُب ظل مناخ اٟترية

ٖتمل اٟترية الكثَت من الدالالت : ىاأسس الحرية في النظم االقتصادية كدكاعي- أ
قها، م الكثَت من الرغبات اليت يسعى الفرد لتحقففيهإتعلها قبلة الفرد ُب نشاطاتو، اليت اإلنسانية 

 السٌيما كأهٌنا تشكِّل لو غطاءن شرعيان ُب ٦تارسة أعمالو ،يرل فيها ذاتو الفاعلة ُب اجملتمعا١ترء ؼ
 كٖتديد ،كنظران أل٫تيتها ُب حياتنا اإلنسانية دفعت الفالسفة إذل البحث عن ماىيتها. اليومية
 "Bertrand Russell" ذىب برتراند رسلؼ كالتشريع ألسسها ُب اجملتمع اإلنساشل، ،أسسها

الحرية لتقتضي أف تكوف إرادتنا كليدة رغباتنا ال كليدة قول "ليؤكد أفَّ  (1970- 1872)
إذل  يطمح عربىا ،كتبقى اٟترية معاناة للفرد. (1)"ملزمة تضطرنا إلى أف نفعل ما لسنا نريد فعلو

 تقـو على االحًتاـ ا١تتبادؿ كرعاية ،إعادة خلق عالقة جديدة بينو كبُت اجملتمع الذم ينتمي إليو
 كتلبية حاجاتو بالطريقة اليت تؤدم إذل التعاضد مع أقرانو، كيبذؿ كل غاؿو كنفيس ،حقوؽ الفرد

معاناة لتجربة إنسانية عميقة قوامها تجاكز الفرد كالمجتمع لذاتهما "لبلوغ اٟترية اليت تغدك لو 

                                                 
. 43ـ، ص1960مصر،: إبراىيم زكريا، مشكلة اٟترية، دار ا١تعارؼ- (1)
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كىذا الخلق الجديد ال يشترط دكمان أف يكوف أعلى في القيمة من . من أجل خلق جديد
 . (1)"الوجود القائم

 ،كقد استشعرت الدكؿ األكركبية من خالؿ مفكريها كفالسفتها أ٫تيتها ُب الوجود اإلنساشل
 بل ،كدكرىا العظيم ُب تطوير اجملتمع كالعمل، فهي ليست ٣ترد فكرة مثالية يندر ٖتققها ُب الوجود

أفَّ الحرية، ككل قيمة إنسانية، أمامنا ال "كينونة الوجود اإلنساشل، فطا١تا ىي  ،على العكس ٘تامان 
كراءنا، كإفَّ العمل لها ليس عمالن لفكرة معلقة في المطلق بعيدة عن عالئق الزماف كالمكاف، 
كإنَّما ىو عمل ضمن شركط الزماف كالمكاف كنضاؿ يحقق اللقاح بين المثل األعلى كالواقع، 

لذلك إتو األكركبيوف إذل إبراز معا١تها ُب اٟتياة . (2)"عن طريق إدراكو للواقع كشرائط تغييره
 الصنمية ٖترركا من كبرزت العديد من ا١تؤلفات اليت تدعو إذل توفَت شركط ٖتققها بعد أف ،السياسية

اليت أسرت حركة ٪تو ٣تتمعاهتم، كسعت أكركبا من خالؿ خلق اإلرادة اٟترة لدل أفرادىا إذل ٖتقيق 
العلم كالتقدـ اإلنساشل، فلم يعد ىنالك مكاف للفكر األرسطي الصورم الذم ٬تهض أية ٤تاكلة 

يها رجاؿ الكنيسة ُب القركف الوسطى القداسة حىت عللتغيَت الفرد من خالؿ مسٌلمات أضفى 
 كا١تتسلح ،ؿ اليـو للفرد ا١تتحرر من أكىاـ ا٠ترافةضتضمن استقرار اجملتمع كما يريده حاكميو، فالف

.  من كاقعو ُب بناء مستقبلونطلق كادل،بالعلم

 ،كقد يتساءؿ ا١ترء عن األىداؼ اليت ٛتلها األكركبيوف من كراء تبنِّيهم لعقد اجتماعي جديد
 أمثاؿ ، شرَّع ٢تا ٩تبة من ا١تفكرين،ك٘توضع ا١تؤسسات السياسية كأجهزة الدكلة على مبادئ جديدة

 السٌيما ، ُب بداية انطالؽ عملية ٖتديثهم إذل إعادة احملور الكوشل للفرد( كركسو، كلوؾ،مونتسكيو)
                                                 

، آذار، (1)دمشق، العدد: ، ٣تلة ا١تعرفة، منشورات كزارة الثقافةاٟترية كحدكدىاعبداهلل عبد الدائم، - (1)
 .66ـ، ص1962

 .63ا١ترجع السابق، ص- (2)
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أنٌو ٯتلك من القدرات ما ٬تعلو فاعالن ُب بناء هنضة عظيمة، لذلك حسمت النظريات االقتصادية 
 بناء ك،ًب بناء الدكلةماألكركبية شكل ا١تلكية كطريقة مزاكلة الفرد ألعمالو، كقد فهموا جيدان كيف 

فالفرد لديو حرية خيار أكبر في ". اقتصادىا من خالؿ الفرد الذم ىو جزء ال يتجزأ من اجملتمع
شبكة العالقات االجتماعية من خالؿ الدخوؿ في عالقات تجعلو أك تجعلها أكثر تصميمان 

كأقل عمقان كأكثر تقييدان، كتصبح الشخصية ذات طبيعة عملية كمفيدة، كما أف التكاليف 
 اٟترية االقتصادية حاجة اجملتمع األكركيب أصبحتك. (1)"تؤخذ بالحسباف بشكل أكبر بكثير

. ضركرة العمل هبا ١تا تتطلبو ا١ترحلة االقتصاديةفأكصى مفكركىا ب

 كانت عنواف الفلسفة ، إذل نشر فلسفة اقتصادية قائمة على اٟترية(آدـ ٝتيث)دعوات إٌف 
 رغبة منها ُب تلبية متطلبات ،الرأٝتالية اٟتديثة اليت شرَّعت أبواب االستثمارات أماـ مواطنيها

 اليت ٖتتاج إذل جو من ا١تنافسة االقتصادية من أجل ٖتقيق السرعة ُب ٘تويل ،الصناعات األكركبية
فال ٯتكن للعمليات االقتصادية أف تتم إالَّ ُب نسق ٖترير العمل . ا١تشاريع اإلنتاجية الكبَتة

صحيح أنو قد تيتهم النظم االقتصادية األكركبية بأهٌنا .  كا١تضي بدرب اإلنتاج ا١تتطور،كاألسواؽ
 كتفتح ا١تزيد من ، لكي تزيد من تراكم رؤكس أموا٢تا،قامت باستغالؿ تلك الشعارات النبيلة

 كتكوف قادرة على ضبط حركة األسواؽ العا١تية، إالٌ أهٌنا ٧تحت ُب ،االستثمارات احمللية كا٠تارجية
ٖتقيق خطوات متقدمة ُب عملية ٖتديثها اليت كٌونت عربىا مالمح الدكلة العصرية، كصارت عملية 

كالقت .  من دكرة الرأٝتالية األكركبيةان  جزء، كغَتىا من خطوات الحقة، كٖترير األسواؽ،ا٠تصخصة
٤تددات اٟترية االقتصادية صدل كبَتان ُب أكساط ٣تتمعاهتا اليت ٘تازجت فلسفتها مع سلوكيات 

أفرادىا، كمن ىنا تنبع اٟتاجة إذل ضركرة ٖتقق اٟترية ُب النظم االقتصادية اليت تريد تأسيس منظومة 
.  كتزيد من كتَتة العمليات االقتصادية ٨تو معٌدالت ٪تو مرتفعة، ترفع من سوية األفراد،عمل

                                                 
 .200من ركابط كىويات قومية إذل أخرل متحولة، ص: ريتشارد مينش، األمة كا١تواطنة ُب عصر العو١تة- (1)
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س اٟترية االقتصادية قائم على حق التملك لألفراد، كتوافر انسيابية ُب حركتهم افأس
االقتصادية، كٖتقيق شركط ا١تنافسة فيما بينهم، كخلق مناخ اإلبداع كالتبٍتِّ للمواىب اليت تزيد من 

 كتعزز عمليات التنمية االقتصادية، كالبٌد أيضان من كجود رعاية سياسية كاملة من ،ارتقاء اجملتمع
. دعم جهود أفرادىا ُب تنمية مشاريعهم االقتصاديةؿقبل الدكلة تتبٌٌت خيار فلسفة اٟترية االقتصادية 

فالتعاكف بُت الفرد كالدكلة شرط الـز لقياـ اقتصاد حر، ألٌف هتيئة األفراد ٢تذا النمط من العمل 
قد لوحظ عرب التاريخ االقتصادم األكركيب اٟتديث ؿ ك،كإٯتاهنم بو أىم خطوة ُب العملية االقتصادية

كىذا ما نستقرئو . أ٫تية التوافق االجتماعي بُت مكٌونات الدكلة للخركج بصيغة عمل متفق عليها
مرحلة جديدة ليس فقط من خالؿ مأسسة السلطة "من الثورة الفرنسية اليت بدأت معها 

كإنٌما أيضان من خالؿ ظهور الدكلة  (...نظاـ جمهورم، برلماف، قضاء إلخ)الحاكمة
التي عملت على توحيد السوؽ الداخلية كربطت  (Stat-Nation) (األمة-الدكلة)القومية

- بين مراكز اإلنتاج في األرياؼ كالمدف بشبكة من المواصالت عززت التفاعل االقتصادم
 .(1)"االجتماعي

كىنالك العديد من ٕتارب األمم اليت أيقنت أ٫تية اٟترية االقتصادية ُب نواة نظمها 
 ،قامت الياباف بغرس قيمها ُب مدارسها الًتبويةؼاالقتصادية، كشرعت إذل ٖتقيق شركط ٖتققها، 

، فهي تريد أف تصبح جزءان من العقيدة اليت ٭تًتمها الفرد ـلتأصيل فلسفتها ُب قيم أفرادىا كسلوكياتو
 لتحصل على كرسي متقٌدـ بُت الدكؿ ،الياباشل، كاليت معها أصبحت رائدة ُب اجملاؿ االقتصادم

 هتجتأما جارهتا الصُت فقد اف. الصناعية الكربل خالؿ فًتة كجيزة من انتهاء مآسي اٟترب عليها
 ألغت القيود بشكل ملحوظ عن مزاكلة األنشطة االقتصادية بالنسبة لألفراد ،فلسفة صناعية

 تنافس أسواؽ الواليات ا١تتحدة ،كبَتةة  حىت أصبحت ٘تتلك أسواقان استثمارم،كللشركات األجنبية

                                                 
. 278ميلتوف فريدماف، الرأٝتالية كاٟترية، ص- (1)
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تستمد السوؽ الصينية الكبيرة قوتها من عدد " ضخمة، لذلك ان  أسواؽلكاألمريكية اليت ًب
 كالتي تعود ملكيتها إلى ،مليار دكالر540الرساميل المستثمرة في البورصة الصينية البالغة 

شركة كطنية كأجنبية، كتعد ىذه النسبة أكبر حجم لالستثمارات في آسيا بعد 212
 أهٌنا خطت خطوات متقدمة ٨تو غَت ،كرغم أفَّ الصُت قد اجتزأت من اٟترية الكثَت. (1)"الياباف

 ألفَّ قضيتها الرئيسية ىي أف ينطلق الفرد ، ٔتا يناسب حاجاهتا اجملتمعية،إكماؿ التطبيق الكامل
.  كتفاعلو مع نظامو السياسي،بناء ٣تتمعوؿالصيٍت 

دل يكن : البرجوازية الوطنية العربية كدكرىا في فلسفة الحرية االقتصادية العربية- ب
 مع أفَّ ا١تفكرين العرب تنَّبهوا إذل ،للعرب كما كاف للغرب حاضنة سياسية لدعم اٟترية االقتصادية

 كالفوائد اليت ٯتكن جنيها من خال٢تا، كذلك ١تا رأكا فيها من كجود ،دكر اٟترية ُب اٟتياة االقتصادية
 كٖتسِّن ، كتسرِّع كتَتة ٪تو األسواؽ العربية،نبضات قوية تكسب الفرد اٟتيوية كالفاعلية ُب عملو

جودة اإلنتاج، كما كجدكا ُب قيم اٟترية مكاسب ٯتكن للًتبية كالتعليم أف تقـو بتلقينها ألبنائها عرب 
 ْتيث تقـو عليها سلوكياهتم، كىذه العملية قامت هبا الياباف ُب بنائها ،مناىج تعليمية متكاملة

أثار فضوؿ األمريكيين كاألكركبيين ليس فقط "جعلها من الدكؿ ا١تتقدمة، كىذا ما ٦تا االقتصادم 
حوؿ المهارة التقنية لليابانيين كمفهـو اإلنتاج كالطرؽ اإلدارية، بل أيضان حوؿ األخالؽ المتبعة 

 اٟتاؿ العريب دل لكن. (2)"في نمط حياة اليابانيين كمبادئهم في العيش المشترؾ داخل المجتمع
 بل خلقت نظمان اقتصادية منغلقة ، كدل تبادر النظم السياسية العربية إذل تبٌنيها،يأخذ بتلك الفلسفة
 ٦تا ترؾ اجتهادات االقتصاديُت العرب تنفذ إليها من كقت آلخر ْتسب ما ،كغَت مكتملة البنياف

 .  كحركة رؤكس األمواؿ،تفرضو طبيعة األسواؽ

                                                 
. 166-165لطفي حاًب، موضوعات ُب الفكر السياسي ا١تعاصر، ص-  (1)
. 208- 207من ركابط كىويات قومية إذل أخرل متحولة، ص: ريتشارد مينش، األمة كا١تواطنة ُب عصر العو١تة-  (2)
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قامت أٍف إالَّ كما كاف من بعض القول الربجوازية العربية ا١تتنفذة ُب النظم السياسية العربية 
 رجاؿ السلطةتأثر ؼ قامت على مفردات اٟترية االقتصادية، ، الباب أماـ سلوكيات اقتصاديةبفتح

.  كضبط حركة األسواؽ على إيقاعاهتا، تبنِّيها كالتشريع ٢تافعملوا على ،بتلك السياسات االقتصادية
 كشيوع االقتصاد الليربارل ،(السابق) ٖتاد السوفيييتاال ىذا التوجو كاضحان بعد اهنيار اكقد بد

 ، كقول اقتصادية عربيةمزجت ما بُت النظمالرأٝتارل، إذ إفَّ تطورات األحداث االقتصادية الدكلية 
 جهود الربجوازية العربية ببعض القول فارتبطت ،كاف ٢تا دكر ُب تعميم ثقافة الليربالية االقتصادية

 كقد حقق بعضها ٧تاحات اقتصادية . سياسات اقتصادية ليربالية ذلكنتج عنؼ ،الرأٝتالية ُب ا٠تارج
 على استثمارات صل التوجو الليربارل ُب اقتصادىا أف تحاتاستطاعت دكلة اإلمارات العربية ذؼآنية، 
 حىت أصبحت كجهة ا١تستثمرين العرب ، جعلها تدخل عادل االستثمار العقارم كا١تصرُب،كبَتة

.  كعقد أضخم الصفقات التجارية،لقياـ ٔتشاريع استثماريةؿكاألجانب 

نعود لسؤالنا أين االقتصادات العربية من فلسفة اٟترية االقتصادية؟ ٧تيب بأنَّو دل تدرؾ الدكؿ 
زاؿ مالك ،العربية بعد أ٫تية ىذه الفلسفة ُب بنياهنا االقتصادم، أك دل تتهيأ ٢تا مقومات التطبيق

 حجم الضغوط كتزيد من ُب الصراعات اجملتمعية اليت تزىق ركح التنمية كالنهوض، ان  منغمسبعضها
أف تعزز ثقافة اٟترية االقتصادية، فالقول الربجوازية دل تستطع  .ا٠تارجية على سياساهتا االقتصادية

 .كضعها كعالقاهتا االقتصادية دكف أف تبادر إذل نشرىا كتعميمهاؿناسب ـ منها ما ىو بل أخذت
 ، كنقل األمواؿ، كزيادة حركة األفراد،كصحيح أهٌنا انتزعت ُب بعض مواقعها حرية التملك الفردم

دكرىا كبقي . إالٌ أهٌنا بقيت ضمن دائرة ضيقة مرتبطة باحملسوبيات السياسية مع رجاؿ السلطة
فالتحرير ال " . على التقليد كاالتباع دكف أف يربز ٢تا دكر مؤثر ُب عملية التغيَت االقتصادممقتصران 

كإنَّما يعني االنتقاؿ من نوع أك درجة معينة من الحماية إلى نوع أك . يعني بالضركرة الحرية
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 فهي تعني إزالة كل القيود الجمركية كغير ،أما حرية التجارة. درجة أقل من الحماية
. (1)"الجمركية

كمرة أخرل فشلت جهود الربجوازية العربية ُب إحالؿ هنج اٟترية ُب اٟتياة االقتصادية العربية، 
 من القياـ بثورة إصالحية ُب بنية اليت منعتها التعٌنت الذم كاجهتو من كل األطراؼ بفضل

الكثَت أفَّ  إذل بناء عالقات مع ا٠تارج، كالسٌيما كمالت ، نفسهاعلى تقعقوتؼاالقتصادات العربية، 
 جهودىا ظليفقدىا الكثَت من فرص التحقق، كتكلكن ذلك من احملفزات االقتصادية بانتظارىا، 

 دامت تفتقر إذل عقد كما. معلَّقة بطبيعة النظاـ السياسي اٟتاكم الذم ٯتلك أدكات التغيَت اٟتقيقي
كفلسفة اقتصادية قائمة على اٟترية اليت تغذم الفرد بقيم النبل كالوطنية كاإلبداع كالوالء للوطن 

 فمحور تلك . كخطوات التغيَت زائفة، معٌلقة ستظلكاإلخالص كا١تثابرة ُب العمل، فإفَّ كل اٟتلوؿ
اليت مارست  القول ا٠تارجية ٖتٌد من حركتها، كمنها قيود كثَتة  ىناؾزاؿم لكن ال،الفلسفة اإلنساف

.  لتكوف إيقاعاهتا كفق مصاٟتها، اٟتياة االقتصادية العربيةُبدكر اللويب 

ال أحد : موقف القول الخارجية من كجود الحرية االقتصادية في الدكؿ العربية- ت
ينكر الدكر الذم ٘تارسو القول الرأٝتالية الغربية على إخراج النظم االقتصادية العربية بالصورة اليت 

 التاريخ االقتصادم اٟتديث كثَت من الوقائع اليت ففي.  كتتطابق مع مصاحل شركاهتا العمالقة،تريدىا
 ُب القرف التاسع (٤تمد علي باشا) كاف من أبرزىا إجهاض مشركع دكلة ٌبتدلل على ذلك الدكر، اؿ

ا أنشأت فلسفة اقتصادية تدعو إذل ك.  عندما استشعرت خطرىا على اقتصاداهتا،عشر صحيح أهنَّ
ان مع مصاٟتها كبنياهنا االقتصادم منسجمذلك جاء لكنَّ  ،إحالؿ قيم اٟترية ُب سلوكيات أفرادىا

 ،كشكَّلت ٢تا ا١تنطقة العربية موردان ىامان لتأمُت ا١تواد األكلية لصناعاهتا ا١تتطورة. ا٠تاص هبا دكف غَتىا

                                                 
، 2 ج،ـ1997القاىرة، : دار الشركؽ سعيد النجار، ٕتديد النظاـ االقتصادم كالسياسي ُب مصر،-  (1)

. 158ص
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ك٥تزكنان كبَتان من موارد الطاقة ٢تا، كأسواقان لتصريف منتجاهتا كتقاناهتا الصناعية، لذلك عهدت إذل 
 تكوف رديفة لنظمها االقتصادية، ،ككالئها العرب إذل فرض أ٪تاط اقتصادية داخل األسواؽ العربية

 ٘تنع عنها أية تغيَت ُب ،كعمدت إذل إحاطة النظم االقتصادية العربية ٔتجموعة من االتفاقيات
 .خارطتها االقتصادية

 عرب سلسلة من  االقتصادية العربيةقول ا٠تارجية ُب تشتيت النظملل دكر كقد كاف ىنالك
 فهي ٘تارس ،اإلجراءات فرضتها من خالؿ االتفاقيات اليت تكفل سيطرهتا كتفوقها االقتصادم

إزاء ىذا التطور لجأت كثير من الشركات "كافة عرب شركاهتا النفطية، ككسائل سياسة االستغالؿ ب
األجنبية العاملة في بلداف النفط إلى رفع أسعار المشاريع التي تتقدـ بعطاءات لتصميمها 

كتنفيذىا بشكل مفتعل ال يأخذ بالحسباف معدؿ ارتفاع األسعار فقط، كإنما الرغبة في 
كتنتفي مقٌومات . (1)"امتصاص جزء ال يستهاف بو من الفوائض النفطية العربية دكف كجو حق

النمو الذاٌب من االقتصادات العربية كما تغيب شركط ٖتقق اٟترية ُب تعامالت األفراد ُب األسواؽ 
، كمن ٍبٌ  رغم اإلمكانات كا١توارد ا١تتاحة ٢تا، ٦تا يؤدم إذل ضمور ُب قدرات اقتصاداهتا،احمللية

 كتدخل ُب ، ٯتنعها من قراءة كقائعها االقتصادية بالشكل الصحيح،تصاب بتشوه بنيوم كبَت
 ترسم ، تزيف كقائعها عرب تنمية مستلبة من قبل اآلخردفعها إذل م،غيبوبة التخلف كالتبعية للغرب

. ٢تا مسار حركتها االقتصادية

 فإهٌنا تكوف من صنع الغرب ،كإذا كجدنا بعض مظاىر اٟترية االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية
 النفطية الربيطانية أف تيسَتِّ شؤكف فركعها ُب الدكؿ العربية (شل)ا١تتمثلة بشركاهتا، إذ كيف لشركة 

توافر بعض من حرية انتقاؿ رؤكس أموا٢تا كأرصدهتا ا١تصرفية، كهترُّهبا الضرييب ٖتت مالنفطية دكف أف 

                                                 
: مركز دراسات الوحدة العربية: ، ٣تلة ا١تستقبل العريبخواطر اقتصادية ُب شؤكف الوطن العريبيوسف شبل، - ( 1)

. 59ـ، ص1979، آذار، (6)بَتكت، العدد
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كاٟتاؿ يسرم على ا٢تيئات كالشركات األجنبية كافة ! غطاء من الشرعية السياسية ُب تلك الدكؿ؟
 كيضبط حركة ،الغرب ىو من يصنع الوقائع االقتصادية ىنالكأفَّ  ٢تذا ٧تد .العاملة ُب ا١تنطقة

 كي يعيد ضبط ، كتدفقات البضائع كالسلع، كٮتلق ُب بعض األحياف األزمات االقتصادية،األسواؽ
 الذم ،بر تلك الدكؿ على تقدصل طلبات قركض من البنك الدكرليجاقتصادات الدكؿ العربية، ك

يفرض األخَت شركط ٘تويلو كفق سياساتو ا١تهيمنة على االقتصاد العا١تي، كاليت من ضمنها 
 ٦تا يزيدىا تبعية ،خصخصة بعض الشركات العامة العربية اليت تعيق حركة الشركات األجنبية

. كاندماجان ُب اقتصاد القول الرأٝتالية الغربية

 أمَّ اقتصاد عريب ٭تاكؿ أف يتمتع ٓتصائص ٪تو ذاتية، لذلك حاربت مشركع  الغربٯتانعك
 ميزانيات دكؿ استهلكتالعراؽ ُب ٣تاؿ الطاقة النوكية، كقتلت العديد من علماء الذرة ا١تصريُت، ك

 شراء السالح ا١تتكٌدس ُب ٥تازهنا ٖتت ذريعة ا٠تطر اإليراشل، كأدخلت دكؿ بالد ُبا٠تليج العريب 
الشاـ ُب مواجهة غَت مباشرة مع الكياف الصهيوشل، كقامت بتقسيم السوداف إذل شطرين مشارل 

أدخلت ليبيا ُب ك يذىب النفط اٞتنويب إذل بناء اقتصاد ينافسها، الَّ  حرصان منها على أ،كجنويب
 كحاؿ . فيها بعد أف الحت فيها أسس االقتصاد الذاٌبا كىٌدمت مؤسساتو،دكامة العنف القبلي

دكؿ ا١تغرب العريب ليست أفضل منها، إذ أثقلتها بصراعات داخلية كأخرل مع جَتاهنا، فأعدمت 
 تتمتع ْترية ،اإلرادة العربية ُب صنع مستقبلها االقتصادم الذم تنتفي ُب نظمو أٌم مظاىر مستقلة

 .ُب ا١تنافسة كالتبادؿ التجارم كاإلنفاؽ على البحث العلمي الذم ىو عمود التنمية االقتصادم
 ٮترج البالد من ظلمة التخٌلف كالقهر ، على عقد اجتماعي كسياسي العربكحىت اليـو دل يتفق

كالتسلط، فذىنية الرجل القبلي ما تزاؿ تنخر ُب جسد األمة العربية، كقد فشلت ُب إيقاظ شعور 
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إٌف مركز األمة ينبغي أف يكوف مجتمعان مدنيان مؤلفان من أناس لديهم "ا١تواطنة لدل أفرادىا، إذ 
 فكيف إلرادة اٟترية االقتصادية أف تتحقق ُب ٣تتمع بطركي؟ ،(1)"إحساس بالمصلحة العامة

: دكر الفكر العربي في تحقيق عولمات اقتصادية إقليمية تخدـ المشركع العربي- 2     

د اهنيار بعدخل النظاـ االقتصادم الرأٝتارل مرحلة جديدة ُب تاريخ االقتصاد اٟتديث 
اليت أدت إذل التحٌوؿ من الصناعات ت،  تقانة االتصاالفتسارعتمنظومة االقتصاد االشًتاكي، 

الثقيلة إذل صناعات دقيقة تعتمد التطوير ا١تستمر للتكنولوجيا، اليت أكسبت االقتصاد اٞتديد القدرة 
 كتوزع القول فيها، حيث تتداخلو ،على مواجهة التغيَتات اٟتاصلة ُب ا٠تارطة االقتصادية العا١تية

صراعات على حكم الفضاء االقتصادم العا١تي، كالذم يؤدم بو إذل االعتماد على سياسة 
 ا١تشكالت القائمة بُت الدكؿ ا١تتقدمة كالدكؿ الفقَتة، تتفاقمؼ .االستقطاب األحادم اٞتانب

 كتدفق البضائع، كتسمح بانتشار جغراُب ، كْتركة األسواؽ، بعملية اإلنتاج األكذلتتحكمحيث 
صبح العادل أماـ عو١تة فأ اليت بدأت تتعاظم معها رؤكس أموا٢تا، ة،ة اٞتنسيدأكسع للشركات ا١تتعد

عن طريق إنشاء نظاـ " الليبرالية االقتصادية الجديدة"تقـو على أيديولوجيا كمفاىيم "اقتصادية 
متكامل يتمثل في عولمة نمط االستهالؾ كعولمة األسواؽ كاالستثمارات كاالنتاج، مستخدمة 

منظمة التجارة  _صندكؽ النقد الدكلي_ البنك الدكلي)في ذلك مؤسسات العولمة 
إذف ٨تن أماـ مالمح نظاـ اقتصادم معودل تستدعي منا دراستها لنستقرئ اٟتالة  .(2)"(العالمية

ٯتكن ٢تا أف تستقوم فيها بنيتها لالرتقاء بعملياهتا أاالقتصادية العربية كشركط ٖتقق العو١تة، 
االقتصادية؟ فعند معرفة الغايات اليت تقف كراءىا رٔتا تستطيع أف تزاكج بُت سياساهتا االقتصادية 

                                                 
. 19من ركابط كىويات قومية إذل أخرل متحولة، ص: ريتشارد مينش، األمة كا١تواطنة ُب عصر األمة-  (1)
، ٣تلة ْتوث السمات، التداعيات على الصعيد احمللي كالعريب-ا١تفهـو: منَت اٟتمش، العو١تة االقتصادية- (1)

 .93ـ، ص2008، شتاء، (41)بَتكت، العدد: اقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية
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فما الدكر الذم ٯتكن أف يقـو بو . كالعو١تة االقتصادية من أجل تعزيز سياسات النمو االقتصادية
الفكر العريب ا١تعاصر ُب خدمة ا١تشركع االقتصادم العريب أماـ ٖتديات العو١تة االقتصادية؟ 

إٌف مشركع تعوصل االقتصاد الدكرل إ٪تا ٘تثَّل : مالمح تعويم االقتصادات العربية-           أ
ة اٞتنسية اليت تقف خلف ىذا ا١تشركع من دُب إعطاء الشرعية الدكلية لسياسات الشركات ا١تتعد

من بُت تلك الصعوبات اليت كانت تواجهها كجود حواجز ٚتركية ُب ك .حيث ٦تارساهتا االقتصادية
الدكؿ اليت تستثمر فيها، ككجود قيود على النظاـ ا١تصرُب ا٠تاضع لسيطرة الدكلة بشكل مباشر، 

كيالحظ ذلك ُب الدكؿ النفطية العربية اليت كانت تسيطر عليها رأٝتالية الدكلة القابضة على حركة 
 كا١تتنفذة ُب ٚتيع ا١تؤسسات االقتصادية، فكاف ١تواجهة تلك النظم إعادة ٘توضع ،اإلنتاج فيها

 ٘تٌثل ُب تعوصل النشاط االقتصادم على اعتبار أٌف جوىر العو١تة االقتصادية ،جديد للنظاـ االقتصادم
بدرجات )الليبرالية الجديدة، كىو تعميم النظاـ الرأسمالي في جميع أنحاء العالم "إ٪ٌتا ىو 
، مع تعرضو لعمليات تطوير تشمل بنيتو كأسلوب إدارتو كغير ذلك من جوانب (متفاكتة

كعناصر تشغيلو، استنادان إلى الثورة العلمية كالتكنولوجية التي يستهدفها العالم، كخاصة ثورة 
 ، فطبيعة عمل تلك الشركات قائم على ٕتاكز اٟتدكد القومية. (1)"المعلوماتية كاالتصاالت

 .    كبسياستها االحتكارية،ال تفرِّط أبدان بامتيازات شركتها األـ، كاحتفاظها ا١تطلق هبويتها الوطنيةك

 ،كتتجلى مالمح التعوصل االقتصادم ُب نزع صفة ا٢توية القومية عنها كإكساهبا صفة العا١تية
 لكي تعطي ،ك٘تتعها ْترية ٕتواؿ بُت دكؿ العادل، كبتأييد دكرل ٖتت ستار منظمات األمم ا١تتحدة

كما أفَّ فتح األسواؽ .  كالتفٌرد بسياساهتا االقتصادية ُب العادل أٚتع،الشرعية أليديولوجياهتا اٞتديدة
 إ٪ٌتا ىي من صلب ، كفرضها أ٪تاطان استهالكية تواكب عملياهتا االقتصادية،أماـ تدفقات سلعها

أتاحت لرؤكس أموا٢تا حرية التنقل بُت ا١تصارؼ الدكلية، ك٧تحت ُب التهرب اليت سياسات العو١تة، 
                                                 

. 98، صالسمات، التداعيات على الصعيد احمللي كالعريب-ا١تفهـو: العو١تة االقتصاديةمنَت اٟتمش،  -(1)
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الضرييب كااللتزاـ بالضماف االجتماعي ١توظفيها، كجعلها االحتكار للتكنولوجيا ا١تتطورة من صلب 
فالتجليات االقتصادية تظهر من خالؿ نمو كتعمق االعتماد المتبادؿ ". اسًتاتيجيتها االقتصادية

 كفي زيادة تعمق التبادؿ ، كفي كحدة األسواؽ المالية،بين الدكؿ كاالقتصاديات القومية
 حسب ما جاء في دكرة من دكرات ،التجارم الذم طغت فيو النزعات الحمائية التجارية

.    (1)"الجات، كىي دكرة أكرغوام، كالتي نتج عنها ظهور المنظمة العالمية للتجارة

ضمن ىذه ا١تنظومة ْتكم عالقاهتا  كُب الشأف العريب فإف بعضان من الدكؿ العربية دخل
قـو على أراضيها عدد كبَت من مكارتباطاهتا بقول رأٝتالية غربية، كخاصة ُب دكؿ ا٠تليج العريب اليت 

 كقد . باالستثمار النفطي مقارنة مع دكؿ عربية أخرل،ة اٞتنسية ا١تختصةدفركع الشركات ا١تتعد
 ،جذب االستثمارات األجنبيةُب كجود فرصة ب اقتصاداهتا اعتقادان منها لةسارعت تلك الدكؿ إذل لرب

قامت ٓتطوات عملية تًتجم فيها قد اليت ٖتقق ٢تا عائدات مالية كبَتة تزيد من رأس ما٢تا، ك
  ٘تثلت ٔتنحها امتيازات جريئة للشركات األجنبية، كفتح،توصيات أيديولوجيتها االقتصادية اٞتديدة

.  تكمِّل فيها السياسات االقتصادية ا١تتعو١تة،أسواقها أماـ بضائعها ٖتت سياسات استهالكية
أتاح للمستثمرين ٦تا معدكمة، تكاد تكوف القيود ا١تفركضة على عمل ا١تصارؼ ا٠تاصة فيها ؼ

تسهيالت لوجستية ُب انتقاؿ رؤكس أموا٢تم، السٌيما أف سياساهتم االقتصادية ٖتكمها نظرهتم 
ك٢تذا .  كمنافسة االقتصادات ا١تتقدمة،للعو١تة بأهٌنا أداة ىامة تؤمن القتصاداهتا شركط االلتحاؽ

انطلقت إذل االىتداء بأيديولوجية الغرب الرأٝتارل، ككجدت فيها فرصة التقدـ كالتطور التقاشل ُب 
 ابتغاء ٖتقيق ،صناعتها كرفع من حجم التبادؿ التجارم مع دكؿ العادل، كزيادة معدالت النمو

. اسًتاتيجيتها ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية

                                                 
. 38، صالعو١تة كتأثَتىا على االقتصاد العريبمقدـ عبَتات كعبداجمليد قدم، - (1)
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كنرل صعودان سريعان لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ُب سٌلم التطور االقتصادم، كىي أكثر 
 ٕترم فيها مبادالت ،٘تلك أسواقان ٕتاريةىي البلداف العربية تطبيقان لسياسات الليربالية االقتصادية، ؼ

 ، ٦تاكصل بُت الشرؽ اآلسيوم كالغرب األكركيباؿ عقدة ىيٕتارية كاسعة كبصفقات ضخمة، ك
سهم ُب أ ، السٌيما أهٌنا أنشأت قطاعان مصرفيان متطوران ،أعطاىا قوة ُب حيازة رؤكس أمواؿ كبَتة

 ُب حجم ، كماليزيا، كسنغافورة،لدكؿ متقدمةقويان صارت منافسان ؼتسريع كتَتة ٪توىا االقتصادم، 
إذ إفَّ مىبىاًلغان متزايدة في الضخامة من كاردات ".  كخاصة ُب قطاع السياحة،اإليرادات ا١تالية

كدل . (1)"النفط العربية لم تعد توظف في لندف أك نيويورؾ، كلكن في الخليج العربي بالذات
مشل ت ؿتتتوقف مالمح تعوصل اقتصاداهتا عند ىذا اٟتد من سياساهتا االقتصادية، بل امتد

تغَتت كسلوكيات أفرادىا كعالقاهتم االجتماعية كمناخهم االستهالكي، كنوع السلع اليت يشًتكهنا، 
 ىمثقافتهم التسويقية بفعل تأثرىم ٔتناخ سياسات دكلتهم االقتصادية، فدخو٢تم ا١ترتفعة كفَّرت لبعض

الدكؿ العربية  كبقيت . كالتحٌوؿ إذل أسواؽ البورصة العا١تية،فرص التوجو إذل االستثمار ا٠تارجي
 تأثرىا جاء ُب معظماألخرل تتأرجح ُب سياساهتا االقتصادية إزاء ا١تتغَتات االقتصادية الدكلية، ك

سياساهتا االستهالكية دكف أف ٘تس جوىر نظمها االقتصادية، كدخلت ُب مالبسات اقتصادية 
ينبغي التمييز " عنها القدرة على التمييز بُت سياسة االنفتاح كاإلغراؽ االقتصادم، فكاف تحجب

بين اإلغراؽ االقتصادم كسياسة من الضركرم التصدم لها باعتبارىا تدخل في خانة 
الممنوعات في التجارة الدكلية، كبين ميزة المركنة األكبر لمبادالت سلع معينة بسبب تدفو 

٦تا أدل إذل عرقلة عملية التنمية االقتصادية ُب الدكؿ  ،(2)"في كاقع حاؿ عوامل اإلنتاج كالتسويق

                                                 
عدالة أـ تدمَت الذات مستقبل العو١تة، ترٚتة ٤تمد : ىرالد شوماف ككريستيانو غريفة، العد العكسي للعو١تة- (1) 

 .59ـ، ص2011، 2دمشق، ط: الزايد، مراجعة هناد نور الدين جرد، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب
، مركز دراسات (38)مقاربة ُب التفكَت االقتصادم، سلسلة كتب ا١تستقبل العريب: عبد األمَت السعد، العو١تة- (2)

 .99ـ،  ص2004بَتكت، كانوف األكؿ، : الوحدة العربية
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العربية، كما ساقها إذل سياسات اقتصادية، عززت من التبعية لقول رأٝتالية غربية، اليت بدكرىا 
صادرت منها ىويتها االقتصادية، كسيطرت على أسواقها التجارية، كما استطاعت أف تؤثر ُب 

 .     أذكاؽ ا١تستهلكُت بثقافة استهالكية، أضحت جزءان من سلوكياهتم االجتماعية

 مهما كانتفمالمح التعوصل ُب االقتصادات العربية تباينت ُب تبٌٍت فلسفتها االقتصادية، 
 كاألىداؼ اليت تقف خلفها، فإف تلقيها كاف ٖتديان لقدرهتا على مواجهة ،الغايات اليت ٖتملها

 كفرصةن المتحاف نظمها ُب امتصاص صدمات التغيَت ُب النظاـ االقتصادم الدكرل، ،النظاـ اٞتديد
 قابلتو دكؿ عربية أخرل هبضمو كإفراز ، تقٌبل ىذا النظاـففعزكؼ بعض النظم االقتصادية ع

لكن بالعمـو نالحظ العديد من مشاىد التعوصل االقتصادم بُت . سياسات اقتصادية جديدة
التعلق ب اكتفت ، كا١تتقبل للعو١تة االقتصادية، كبدالن من أف تقـو بدراسة دالالتو ٔتوضوعية،ا١تتحفظ

ٔتظاىره دكف أف تشعر بأهنا تعمل على انتشاره ُب بنياهنا االقتصادم، كحىت ُب اختيار نوع ا١تنتج ُب 
 عن مالمح التغيَت بفعل اندماج ل بنفسهاأففلم تستطع أف ت. معاملها، كطريقة إدارهتا لشركاهتا

الكثَت منها ُب االقتصاد الرأٝتارل الغريب، كتبٌنيها برامج إصالحية كافدة من الغرب دكف أف ٖتافظ 
االستثمار األجنيب على حساب االستثمار العريب الشره للتكنولوجيا ككاف على ىويتها الوطنية، 

 كدعم مراكز البحث العلمي، ، أدل إذل شل القدرة على النمو الذاٌب، األمر الذما١تستوردة
 ىي ُب مقدمة تعوصل ، كفتح أسواقها أماـ السلع الغربية، كٖترير العملة الوطنية،فاالستهالؾ الًتُب

. االقتصادات العربية

األفكار كاألىداؼ التي حملها المفكركف العرب من كراء تبنِّي تعويم النشاط - ب
تناثرت أفكار الباحثُت العرب بُت األيديولوجيات اليت ينطلقوف منها ُب بناء النسق : االقتصادم

 كتباينت ا١تواقف فيما بينهم حوؿ مسألة ، كتنوعت األفكار،االقتصادم، لذلك تعددت االٕتاىات
م ٯتكن أف ٭تملها من كراء صعود موجة التيار ذ كاألفق اؿ،تعوصل النشاط االقتصادم العريب
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  أنَّهاكما.  العولمة ىي على حد سواء نزعة كأيديولوجيةأفٌ " ػػػػكيرل أنصارىا ب. االقتصادم العا١تي
نزعة موضوعية، كالعولمة تعني تعميق كتعزيز التجارة كاألسواؽ المالية كنظم اإلنتاج عبر 

دفع ىذا االتجاه إلى إحداث تغييرات مؤسسية كاسعة، كتعزيز التكامل بين . الحدكد الوطنية
 ،ىا فيعتربكهنا أداة هتدصل لبنية االقتصاد الوطٍتكأما منتقد. (1)"دكائر التجارة كالتمويل كاإلنتاج

 الوقوؼ ينبغيٍب كإتستخدمها القول العظمى ُب تعزيز سيطرهتا على االقتصاد العا١تي، فهي شركر 
ما بُت ذلك الطرفُت تنساؽ ا١تمارسات االقتصادية العربية كراء تيار العو١تة بفعل ك. ضدىا كمواجهتها

 أيكجدت اليت ١توارد الطاقة كتشغليها للصناعات الغربية، فهي موطن مهم ،اقتصادم_موقعها اٞتيو
 بعد أف اعتلت الرأٝتالية الغربية قيادة العادل االقتصادم دكف أدسل ،لكي توائم ا١ترحلة االقتصادية

 منتوجاهتا ا١تتطورة، كاليت بدكرىا فرضت أ٪تاطان استهالكية جديدة تعكس تتسارعؼ٢تا،  منافس
 . األىداؼ اليت جاءت هبا

 ٯتكن أف تسًتشد ، كبناء نظريات اقتصادية،لذلك انربل ا١تفكركف العرب إذل خط الدالالت
 ، إذهبا النظم االقتصادية العربية ضمن سياؽ سياسة التعوصل االقتصادم العا١تي، فاألمر كاقع ال٤تالة

 مادامت تلك النظم تقع ٖتت سيطرة الرأٝتالية الغربية ،ٯتكن ٕتاكز النظاـ االقتصادم اٞتديد ال
،ب فحركة رؤكس األمواؿ تؤثر في التنمية البشرية عن طريق تأثرىا في معدالت " كسائل شىتَّ

االستثمار كالنمو، كمن ثم عن طريق خلق فرص جديدة للعمالة، كىي تؤثر في التنمية البشرية 
بما قد تولده من إيرادات إضافية للحكومة، يمكن أف يينفق جزء منها لرفع مستول الرفاىية 

 ،كقد أرادكا خلق حالة من التكيف مع التغيَتات اٟتاصلة ُب حركة األسواؽ. (2)"لمحدكدم الدخل
 آلية المتصاص الصدمات اليت تتعرض ٢تا االقتصادات العربية، كرأكا ضركرة السعي ٨تو تطوير ٖتتاج

                                                 
(1)

 - Douglas Dowd, Capitalism  And  Its  Economics  A Critical History, P 170. 
، مركز دراسات 1998-1798من ٛتلة نابليوف إذل جولة األكرغوام : جالؿ أمُت، العو١تة كالتنمية العربية-  (2)

 .57ـ، ص2001، 2بَتكت، ط: الوحدة العربية
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األداء ا١تؤسساٌب بعد أف رفعت العو١تة الستار عن حالة التكلس كاٞتمود اليت تصيب نظم إدارة 
 ، كسلوكيات العمل ا١تتقدمة،الشركات العربية، فالتطوير مطلوب بناء على ا٠تربة كالكفاءة العلمية

  .كتوفَت القدرة على إدارة ا١تلفات االقتصادية الداخلية كا٠تارجية

 ،كإتو ا١تفكركف العرب إذل دراسة العالقات االقتصادية كإمكانية تطويرىا مع الدكؿ االقليمية
 كُب اٟتد من االزدكاج .كإعطاء امتيازات استثمارية متبادلة كمتوازنة، تتمثل ُب إزالة اٟتواجز اٞتمركية

.  كفتح األسواؽ أماـ بضائعهم ْتسب ما تقرره حاجة السوؽ بُت األطراؼ ا١تتفقة،الضرييب
فاالنفتاح االقتصادم مطلوب ٟتاجة تقررىا التنمية االقتصادية العربية، إذ تينشِّط رؤكس األمواؿ 

فحالة االندماج اليت تعيشها االقتصادات العربية ٗتلق .  كترفع أرصدة اإليرادات بُت اٞتميع،العربية
أزمات اقتصادية تعيق عملية النهوض ُب الدكؿ العربية، كتؤدم إذل سيطرة االستهالؾ الًتُب ُب 

 إذل اقًتاح بعض اٟتلوؿ اليت تزاكج بُت االقتصادات (مالك بن نيب) ك٢تذا يذىب ،اجملتمعات العربية
 تقود إذل كضع آلية ناجحة ،ٯتكن ٢تا أف تثمر عالقات بٌناءةاليت  ،العربية كالعو١تة االقتصادية

تحرير المسلم من صراعاتو مع اآلخرين، كلجأ "نَّو إذا ما ًب إ: لألنساؽ االقتصادية العربية، فيقوؿ
إلى البحث عن المشترؾ نجح في إقامة نواة لتكوينات اجتماعية كبرل كقوية تمٌكنو من 

الدخوؿ إلى إحدل حلقات العولمة الجديدة، دكف أف يسقط من حسابو االنتماء القومي 
 كمن خاللو يتم التأسيس لنظرية عمل تبدِّؿ .(1)"كالقيم كالمنظومات المعرفية األصيلة كالخاصة

 .اقتصاديان  كمزاكلتو بالطريقة اليت تكسبو تطوران ، للنشاط االقتصادم٣تتمعوُب نظرة الفرد من 

 الدكؿ الغربية ا١تتقدمة ُب ٣تاؿ تطوير قدراهتا الفنية ُب هباكبالنظر إذل ا٠تطوات اليت تقـو 
٣تاؿ التصنيع كاالبتكار، ٧تد جهودان كبَتة تبذؿ من قبل شركاهتا ُب إعادة تأىيل ا١توظف كالعامل 

قـو الكثير من الشركات غير المكتفية بجودة ت"ػفػلديها ٔتا يتناسب كطبيعة العمل، 
                                                 

. 212، ص ...1950-1801تغاريد بيضوف، الفكر كاالجتهاد االقتصادم ُب عصر النهضة - (1)
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المستخدمين الجدد لديها باستكماؿ تعليمهم كقدراتهم، حيث تجهزىم للمنافسة بنجاح في 
موسع بو ست عشرة كلية " جامعة"كلدل شركة جنراؿ موتورز نظاـ . األسواؽ العالمية

 ٔتصَت مستقبلنا االقتصادم، كٖتثٌنا على ا٠تركج يركىذه اٟتقيقة تقودنا إذل ضركرة التفك. (1)"كظيفية
من دائرة االنقسامات اٟتادة حوؿ ا١توقف العريب من سياسات العو١تة االقتصادية، ألٌف األىم من 

 تستوعب التطورات ،ؽ اقتصادية تنتج شركط عمل متقٌدمةائكل ذلك ىو التفكَت بضركرة إ٬تاد طر
.  كتضع االقتصادات العربية على ا١تسار الصحيح،ا١تتسارعة ُب عادل الصناعات الدقيقة

 أف نؤٌكؿ األفكار اليت ٛتلها ا١تفكركف العرب ُب دراساهتم كفق اٟتاجة اليت تتطلبها كٯتكننا
 يواجو التنافسات ،قامة بنياف اقتصادم عريبسعى إل أفَّ ٚتيع تلك األفكار تغَتا١ترحلة االقتصادية، 

 اٗتاذ قرار جرمء ُب فك القيود ا١تفركضة تطلب، كمسبلالشديدة من قبل الدكؿ ا١تتقدمة بأفضل اؿ
كلننظر إذل ٕتربة الدكؿ النامية . على األفراد، كترسيخ العقالنية االقتصادية ُب سلوكيات األفراد

 نظمان ت كأكجد، ٕتاكز مثالب العو١تة االقتصاديةت كيف استطاع( ك٪تور آسيا، كا٢تند،كالربازيل)
 االقتصادية اليت غدت ا إذل ٖتقيق ٖتٌوؿ جذرم ُب سياساتوا قادتو،اقتصادية تتسم ٔتركنة عالية

فال ٯتكن ألحد أف يتجاكز العو١تة ْتكم أهنا جزء من العملية . منافسان قويان للدكؿ الرأٝتالية الغربية
عندما " فػػ بسبب ما آلت إليو الصناعات ا١تتقدمة اليت تستلـز ىذا النوع من النشاط، ،االقتصادية

تتسع العولمة كتبدأ في النهاية في التباطؤ، سوؼ يحتاج نظامنا المالي إلى االحتفاظ بمركنتها 
كالنزعة الحمائية، مهما كاف الشكل الذم تتخفى فيو، اقتصاديان كاف أـ سياسيان، كسواء أكاف 

كتبقى . (2)" التجارة أك التمويل، ىي كصفة للركود االقتصادم كاالستبداد السياسيفييؤثر 
 ، تدعم توجهاهتم االقتصادية اٞتديدة، العرب معلَّقةن أماـ توفر إرادة سياسية عربيةينأفكار الباحث

                                                 
مغامرات ُب عادل جديد، ترٚتة أٛتد ٤تمود، مراجعة سامر ىواش، دار : آالف جرينسباف، عصر االضطراب-  (2)

. 486ـ، ص2008القاىرة، _ أبوظيب: دار الشركؽ_ الكلمة
. 456ا١ترجع السابق، ص–  (2)
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 تسهم ُب تطوير االقتصادات ،كتتبٌٌت برامجى مرحلية تعتمد على العلم كملحقاتو ُب خلق قيم عمل
 .العربية

 :مصير التعددية االقتصادية في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية- 3  

تكاد تندر الدراسات االقتصادية حوؿ تقدصل داللة كاضحة ما التعددية االقتصادية؟ - أ
 اقتصادم ط كجود أكثر من زلتعٍت للتعددية االقتصادية، كاليت ان  فلسفيان ا١تعٌت تبٍت عليها مفهـو

الدكلة تلجأ إذل اٗتاذ مثل ىذه السياسات نتيجة ضعف شديد ؼ .داخل ا١تنظومة االقتصادية للدكلة
لثقة من قبل ا مع فقداهنا ، ككجود ىزٌات اقتصادية ُب أسواقها التجارية،ُب بنياهنا االقتصادم

 ُب كقت ٖتضر فيها األيديولوجيات ا١تتباينة للنظم اليت ،أفرادىا، كتغيب عنها العقالنية االقتصادية
كيلها ٕتتمع ٖتت قبة ك ، كليربالية، كرأٝتالية الدكلة، من اشًتاكية،تقـو عليها سياساهتا االقتصادية

كينطوم التعدد االقتصادم على . الذم يرل فيها حلوالن آنية ١تشكالتو االقتصادية النظاـ السياسي
كربٌما ال يكوف التعدد عيبان في ذاتو، كإنٌما العيب "مثالب كثَتة، تعرقل عملية النمو االقتصادم، 

أالٌ يكوف مؤسسان على اعتبارات اقتصادية رشيدة أك قواعد معركفة كمستقرة، كأف تظل أسعار 
كل ما يخضع للتبادؿ الدكلي دكف عالقة بالمعادالت العالمية، التي تعتبر األساس الصحيح 

 .(1)"للقياس في العالم المتداخل الذم نعيش فيو

إفَّ معيار الصحة ُب استخداـ نظاـ التعددية يتحدد من خالؿ النتائج اليت ٭تققها على 
صعيد الواقع االقتصادم، كيالحظ أٌف بعضان من الدكؿ العربية ٞتأ إذل مثل ىذا السلوؾ االقتصادم 

 دكف أف نرل مالمح كاضحة ا١تعادل لنظامو االقتصادم، فاٟتَتة ٘تتلك ،ُب سياساتو االقتصادية
رشيد ُب سلوكياهتا االقتصادية، كالذم يعربِّ عن عدـ اؿالدراسُت لنظمها بسبب ا٠تلط الشديد كغَت 

                                                 
القاىرة، : ، دار الشركؽ"ٖتديات كتطلعات االقتصاد ا١تصرم ُب عادل متغَت"إبراىيم شحاتو، برنامج للغد -  (1(

 .46ـ، ص1987
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 كتتعدد األيديولوجيات ا١تفٌسرة ،عندما تكثر التأكيالتؼدراية ككفاية ُب حركة أسواقها التجارية، 
كتشهد ا١تنطقة العربية بعمومها حالة كالدة .  تقل األفعاؿ االقتصادية الرشيدة،للوقائع االقتصادية

 كاالرهتاف للخارج ، نعللو بغياب العقالنية االقتصادية،عسَتة لنظاـ يضبط نشاطها االقتصادم
تلك اٟتالة تدعونا إذل دراستها ١تعرفة األسباب اليت أدت إذل انتشار مثل ىذه السياسات . ا١تتقدـ

ٌنبسبلاء ُب ا١تنطقة العربية، كمعرفة اؿغكغاؿ  الوقوع ُب مثل تلك االنزالقات ُب السياسات نا اليت ٕتي
. االقتصادية

اتت النتائج معركفة لكثَت لقد ب: تحقق التعددية االقتصادية في االقتصادات العربية- ب
 استنادان ١تا كصلت  السلوؾ التعددم االقتصادم، دكف أف تدرؾ بعد مساكئ ذلك النظم العربيةمن

إليو حالتها االقتصادية من ٗتٌلف عن ركب االقتصاد ا١تتطور، فنظرهتا ُب ذلك ىو كجود تفٌرعات 
ا تقـو بتقليد السياسات ال ابتداعها  تبديو من إعجاب ، بسبب ماعديدة لسياساهتا باعتبار أهنَّ

 كتتباين ارتباطاهتا بُت قول السوؽ احمللية ،اقتصادات الدكؿ الغربية، كاليت تتعدد معها عالقاهتاب
ٌلكها الشك كاٟتَتة كإٌف ًب. كا٠تارجية، كتكوف ٥تتلفة ا١ترجعيات تبعان للنظاـ الذم ٭تكم عالقاهتا

 إذل االلتفاؼ على نظامها االقتصادم الرٝتي، كتفتش عن اٟتلوؿ ، ٘تيل االقتصاديةهتارؤمالتعثُّر ُب ك
 خططها غَت مكتملة األىداؼ كالنضج فتظل معظماليت قد ٕتدىا ُب نظاـ غَت نظامها األصل، 

كضعت األىداؼ دكف أف تضع السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق "االقتصادم، حيث 
 كلم تتعد ذلك إلى البحث في ،ىذه األىداؼ، كما أنها توقفت عند محاكلة معالجة األعراض

 كىو بحث ال يتوقف عند حد الشؤكف ،األسباب الخطيرة التي أدت إلى ىذه األعراض
لنظم ؿالنتائج اليت ٛتلتها التعددية ؼ .(1)"المالية كاالقتصادية، بل يشمل أكضاع المجتمع كلها

ا  تؤدم إذل انعداـ التوازنات السوقية، ،االقتصادية العربية ٖتدث شرخان كبَتان ُب العالقات كما أهنَّ

                                                 
 .37، ص"ٖتديات كتطلعات االقتصاد ا١تصرم ُب عادل متغَت"إبراىيم شحاتو، برنامج للغد - (1)
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 عن ركح ـتسيطر عليو السياسات االستهالكية ا١تفرطة، كاليت تبعدهاليت االقتصادية بُت األفراد 
 . االدخار كالًتاكم ُب الفائض ا١تارل، كىو مفتاح االستثمار االقتصادم

 إف دل ،كتوصف العالقات داخل األنساؽ االقتصادية العربية بأهنا ٤تكومة بصراعات كتنافس
 أكثر منها عالقات تكامل كتآزر، األمر الذم يسبب ٢تا اختالالن ُب حركة ة شديداتنقل احتكار

ؤشرات ٪توىا االقتصادم، كٖتد من مبأفرادىا داخل أسواقها، كتضع البالد أماـ اضطرابات تعصف 
 ،كبدالن من أف تعيد النظر ُب طبيعة تلك العالقات ٔتا يناسب حاجاهتا التنموية. تطلعاهتا االقتصادية

تذىب إذل توتَت العالقات بُت قول السوؽ احمللية، كتدخل ُب دكامة تيصٌعب عليها مهمتها ُب 
عليو أف يدرؾ بأف التغيير " فمن أراد التحٌوؿ كالتطوير ُب منظومتو االقتصادية .التغيَت االقتصادم

كتعود عليها . (1)"في المواقف كالمؤسسات ينبغي أف يسبق التغيرات في العوامل االقتصادية
 االستثمار ُب ف من مظاىرىا عزكؼ ا١تستثمرين العرب ع،السياسات االقتصادية ٔتثالب عديدةتلك 

عدـ كجود ضماف اقتصادم ب اعتقادان منهم ، ٤تافظهم ا١تالية ُب أسواؽ أجنبيةكضعا١تنطقة العربية، ك
  .يؤمن خطواهتم االقتصادية، فالثقة مطلوبة ُب اٟتياة االقتصادية

كىذه الصورة اٟتاكمة لسلوكيات النظم االقتصادية العربية مرٌدىا إذل النظاـ السياسي الذم 
زيدىا فقران ُب بنك معلوماهتا كمعرفة مداخل تعيق تقدصل اٟتقائق االقتصادية، كت٭تكم بأفكار مسبقة 

، كطبيعة العالقات الناظمة ٟتركة أفرادىا، كا١تيوؿ اليت تقـو عليها أنشطتهم قاقتصادىا ك٥تارج
 ٔتا يعود ، إرضائها مع تقدصل حوافز ٘تٌكنهم من تطوير أدائهم داخليان كخارجيان كسائلاالقتصادية، ك

كمها اٟتظ يحنظريات ٭تتاج  االرٕتاؿ كاألساطَت اقواموطريقة التفكَت ب ؼ.بالنفع على اٞتميع

                                                 
دركس من شومبيًت، كمَتداؿ، : جيمس أنغريسانو، ٨تو تطوير ٪توذج اقتصادم للقرف اٟتادم كالعشرين-  (1)

تايلر، ا١تنظمة العربية .كىايك، ترٚتة حسن عبداهلل بدر كعبدالوىاب ٛتيد رشيد، ٖترير كلياـ ىالؿ ككينث ب
. 342ـ، ص2009بَتكت، آذار،: للًتٚتة
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كل يعمل بيد خفية ُب اؿكالقدر، تضع رجاؿ األعماؿ ُب كهف ا١تغامرات كالقرصنة االقتصادية، ؼ
 ٖتجب النور عن األسواؽ عرب سلسلة من ،تقف خلفو مرجعيات سياسية ٥تتلفةك ،السوؽ

 فزاعة ٟتقوؿ اقتصادية فقَتة ٔتعطيات اقتصادية ال تليٌب تطلعات تغدك ،التشريعات الضيقة اٟتلوؿ
تطلب ا٠تركج من حيث م ، ما دامت تنظر بعُت كاحدة،أفرادىا، كيبقيها ضمن حٌيز ٤تدكد النمو

 كمنو يتم تأسيس قواعد العمل ُب ،تلك اٟتالة خلق نظاـ اقتصادم من داخل رحم اجملتمع العريب
اٟتياة االقتصادية استنادان إذل معطيات الواقع االقتصادم كاالجتماعي ضمن مناخ الثقة من كل 

 تقـو عليها النظم ،األطراؼ، فصحيح أف الظواىر االقتصادية تتطلب ألوانان من السلوكيات
.  لكن دكف أف ٘تس ماىية فلسفتها،االقتصادية

للحرية دكر كبَت ُب اٟتياة : دكر الحرية االقتصادية في التعددية االقتصادية العربية- ت
 كٖتقيق الرفاه االجتماعي ألفراد اجملتمع، كبالنسبة لعالقة اٟترية ،االقتصادية من حيث تطويرىا

االقتصادية بالتعددية ُب االقتصادية العربية، نرل أنَّو ليس ىنالك من رابط أساسي يربط بينهما، 
استخدامها ألكثر من نظاـ اقتصادم ُب ؼ ، أصاب مفاصل النظم االقتصادية العربيةقدفالتكٌلس 

 _ٖتسبان منها بأهٌنا الطريقة ا١تثلى للخركج من ا١تشكالت اليت تعًتض سياساهتا التنموية_آفو معان 
إٌف قول السوؽ " التطوير الذاٌب، إذ علىالقدرة ت  كفقد، تدبٌر قول السوؽجعلها غَت قادرة على

ليست قول محايدة، بل ىي محٌملة بضغوط اجتماعية تعكس عالقات عدـ التكافؤ 
انتفاء فعل اٟترية ُب كيؤدم . (1)"كالتفاكت في القوة االقتصادية كالسياسية في المجتمع

ا١تمارسات االقتصادية العربية إذل كجود تقلصات كبَتة ُب التصورات اليت تقدمها النظم العربية عن 
 .حركة أسواقها التجارية

                                                 
. 78، ص"دراسة ُب مفهـو التنمية كمؤشراهتا"إبراىيم العيسوم، التنمية ُب عادل متغَت - (1)
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حقان ٘تارس اٟترية االقتصادية دكران كبَتان ُب التوٌجو العقالشل ُب البنياف االقتصادم، كلطا١تا 
أكدت الوقائع االقتصادية صدقية ذلك، فمشكلة التنمية االقتصادية العربية أهٌنا دل تتجاكز بعد أناىا 

الذم  ،ىا الطبقي كالقبلي، كالتزاؿ ٖتافظ على سياسات اقتصادية تقليدية تكبت ذات الفردءكانتما
 ا١تمارسات  غيابكىذا يدعونا إذل التأكيد أنٌو عند. اان لو٤ترِّؾال  للعمليات االقتصادية يغدك ملقِّنان 

 ٖتضر االنتكاسات االقتصادية كالسياسات الغامضة اليت ، كغياب الفعل اٟتر،العقالنية لالقتصاد
 كاالستثمار ٤تدكد اإلنتاجية إذل ، كاالستهالؾ الًتُب،ٖتارب ٤تاكالت االنتقاؿ من عادات االكتناز

تفشل عندىا ُب تركيب ؼ كاالستثمار العارل اإلنتاجية، ،٦تارسات االٌدخار كاالستهالؾ الرشيد
دث تغيَتان ُب صورة عمل االقتصادات العربية،استثمارات نوعية كعمالقة فما كاف .  ٯتكن ٢تا أف ٖتي

ـ فلمن حضور التعددية االقتصادية العربية سول غياب اإلرادة اٟترة كالذات ا١تبدعة كا٢توية الوطنية، 
 بل ابتعدت عن تلمس ،تتحسس النظم االقتصادية العربية اآلماؿ اليت ٭تملها األفراد ُب سلوكياهتم

. اٟتقائق ا١توضوعية، اليت ٯتكن ٢تا أف تساعد على ٖتقيق زيادة متواترة ُب معدالت ٪توىا االقتصادم

ا٠تطوات اليت قاـ هبا ُب ٤تاكلة منو لتشييد نظاـ ك (آدـ ٝتيث)كلو نظرنا إذل فلسفة 
 يليٌب طموحات األفراد ُب ، تنطلق منو بالده ُب ٖتقيق تقٌدـ نوعي ُب برا٣تها االقتصادية،اقتصادم

، كالتصقت  على التشريع للسوؽ اٟترقامت كٖتقيق الرفاه االجتماعي، لوجدنا أهٌنا ،تعظيم ثركاهتم
 كا١تيوؿ اليت تقـو عليها توجهاهتم االقتصادية، ، ٣تتمعو كنظمو اليت ٖتكم عالقات األفرادْتاجات

 لو كتعٌُت كاقع ٣تتمعو،بنظرية اقتصادية ٖتاكي  (ٝتيث) ليخرج ـ،ستنَت بالنظاـ السياسي لدكلتوتك
زمة لعملية التشغيل ُب األسواؽ االقتصادية، تلك النظرية كانت مرحلة اإلعالف عن الاألدكات اؿ

 ، ٤تققة شركط الثورة الصناعية الكربل ُب أكركبا،نظاـ اقتصادم جديد قوامو اٟترية االقتصادية
 يزيد من كم اإلنتاج ّتودة كبَتة ضمن سلسلة من ،إلعالف عن نظاـ عمل جديدافمعها ًب 

لذلك .  اليت غٌَتت ٣ترل األحداث االقتصادية ُب العادل أٚتع، العلميةاتاالخًتاعات كاالكتشاؼ
حاكؿ سميث بعناد إثبات أف الرأسمالية ستتطور بشكل طبيعي داخل المجتمع من األسر "
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كىو صاحب الحساب االفتراضي للتاريخ، من التقسيم االجتماعي للعمل ىو . المستقلة
 حرصان منو ، حيث أراد أف يكسب قلب الفرد قبل عقل السوؽ،(1)"مرض بقدر ما يذىب إليو

.  على تفاعلو مع النظاـ االقتصادم اٞتديد كدعمو لو

إٌف خركج االقتصادات العربية من عباءة الوصاية الدكلية أمر تفرضو مصاحل ٣تتمعاهتا، كفقداف 
الثقة بالنفس كاإلبقاء على سياسة االندماج بالقول الرأٝتالية الغربية يصادر أية ٤تاكلة للنهوض 

إعالف ا١تصاٟتة مع الذات كاجملتمع أكؿ ا٠تطوات اليت يبعدىا كاٟتقيقي بالتنمية البشرية اليت تبتغيها، 
ٌف اإلصالح السياسي أكما . عن مسار التخبط ُب استخداـ نظاـ اقتصادم يرفع من معدالت ٪توىا

الحريات "يكوف عرب مناخ اٟتريات الفردية، كتعزيزىا ٓتطوات عملية ضمن سلوكيات أفرادىا، فػ 
كاإلصالح السياسي عمل مكمِّل كداعم لإلصالح االقتصادم كللتنمية بشكل عاـ كليس 

 ، يكوف عرب برامج اقتصادية متطورة٪توىافاستقالؿ الشخصية االقتصادية العربية ك. (2)"معرقالن لها
 .تعكس البيئة االجتماعية اليت تنتمي ٢تا

كيالحظ بأٌف االقتصاد العريب قائم على ردة الفعل اليت ٖتكمها االنفعالية ال العقالنية 
 أفرغ شعاراهتا ، كصورية النظريات االقتصادية العربية،االقتصادية، فتعارل الذات الفردية العربية

 كتضعف أماـ الشركات ،كأىدافها التنموية من ٤تتواىا اٟتقيقي، كجعلها تفتقر إذل ىويتها الوطنية
 كسخَّرهتا ١تصاٟتها كحاؿ كثَت من الدكؿ ،ة اٞتنسية اليت استباحت ا١توارد االقتصادية العربيةدا١تتعد

 تعتمد على ٪تط ٤تدكد من مواردىا االقتصادية ،العربية كخاصة النفطية اليت ٘تلَّكتها اقتصادات زائفة
كإٌف حالة التفكك ُب النظم االقتصادية العربية جعل مهمة . دكف أف ٘تلك الرشد ُب تدكير أرباحها

إتهت إذل اال٩تراط بقول ؼ كتدعيم شركط ٖتققها، ،الربجوازية الوطنية صعبة ُب ترسيخ سياساهتا
                                                 

(1)
 - Michael Perelman, The Invention Of Capitalism, Duke University Press, 

London, 2000.P 221.  
. 197حاـز الببالكم، النظاـ االقتصادم الدكرل ا١تعاصر، ص-  (2)
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ـ كائرأٝتالية غربية، اليت شرعت إذل خلق نظاـ العو١تة االقتصادية، فلم تستطع الدكؿ العربية أف ت
 بل تورطت بسياسات استهالكية مفرطة رغم ٤تاكالت ا١تفكرين العرب إرساء قواعد ،سياساهتا معها

 كبدالن من أف تتبٌٌت تلك النظم قيم اٟترية االقتصادية لكي . بقوة أكثرارجها منوتخاقتصادية جديدة 
 إتهت إذل اتباع ،تساعدىا ُب رفع قدرهتا على ا١تواجهة االقتصادية مع االقتصادات الغربية

خيَّبت آماؿ أفرادىا ُب رفع مستول معيشتهم، اليت سياسات اقتصادية ٖتمل الكثَت من الغموض 
كإرساء معادل حضارة متقدمة ٗتلصهم من أعباء الفقر كالتخلف كالظلم كاالستبداد، كخلق مناخ 

 كإٌف سيطرة حالة .يشجع على توالد االخًتاعات اليت ٖتدث ٖتٌوالن با١تسار االقتصادم ُب دك٢تم
التخٌلف االقتصادم العريب، كتشتت النظم االقتصادية العربية، كتدىور السياسات االقتصادية 
العربية، كفقداف السيطرة على حركة األسواؽ العربية، ككجود ضعف ُب مواجهة إغراقها بالسلع 

 ا١تفكرين العربإخل، دفع ...األجنبية، ككذلك تأثر سلوكيات األفراد بالنمط الغريب االستهالكي
ىنالك أزمة ىوية اقتصادية عربية تسببت هبا عوامل كثَتة منها انتكاس الفلسفات اليت بأٌف : للقوؿ

أين االقتصاد العريب فما حقيقة تلك األزمة، كما سبل ٕتاكزىا؟ ك. قامت عليها نظمها االقتصادم
.   من تلك الفلسفات االقتصادية؟

: عربية كرؤل تخطٌيهااؿقتصادية االىوية اؿأزمة - ثالثان 

ضياع ُب ٖتديد ىوية اقتصادية عربية أماـ كثرة من الفلسفات من اؿيعيش الوطن العريب حالة 
٨تهم القدرة على التفويض الصحيح صلىا قراءهتا بالشكل الذم ت اليت دل يستطع ساس،االقتصادية

 تقود عملية التحديث كالتطوير االقتصادم لبالدىم، كاليت التزاؿ تتخبط ،لتبٌنيها كنظم اقتصادية
 كحسن ترشيدىا لقوانُت العمل االقتصادم، فأماـ كتلة ، شركط عملهالفقدىا ،أماـ الواقع ا١تعاش

 نفوذىا ُب ا١تنطقة تزيدمن ا١تتغَتات االقتصادية الدكلية اليت ٝتحت للدكؿ الرأٝتالية العظمى أف 
 زادت من كتَتة الضغوط على ، على منافذ ْترية اسًتاتيجيةالواقعة ك،العربية الغنية بالثركات النفطية
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 اليت فضَّل الكثَت منها ا٠تضوع لسياسة األمر الواقع، كاالندماج ُب االقتصاد ،االقتصادات العربية
 كمواجهة االقتصادات األجنبية ، ٦تا أفقدىا القدرة الذاتية على النمو االقتصادم،الرأٝتارل العا١تي

 بعض النظم االقتصادية العربية كجدت الفرصة ا١تناسبة لعصرنة لكنٌ أماـ بنياهنا االقتصادم ا١تًتىل، 
اقتصاداهتا ٓترباء أجانب دكف أف تدرم أهٌنا فقدت زماـ ا١تبادرة الوطنية ُب بناء نسقها االقتصادم، 

 ، إالٌ أٌف بنياهنا االقتصادم غَت قادر على النمو الذاٌب،كرغم مالمح العصرنة ُب أ٪تاطها ا١تعيشية
.  كالدخوؿ إذل مرحلة ا١تنافسة مع االقتصادات ا١تتقدمة

علها مؤىلة تجكحىت الدكؿ العربية ا١تؤيدة للفكر القومي دل تستطع أف تبٍت قدرات ذاتية 
المتالؾ منظومة اقتصادية متقدمة، بل إتهت إذل سياسة ا١تواجهة كالصداـ مع الدكؿ العظمى عرب 

 مطلع التسعينيات من القرف اهنار كىو اٟتلف االشًتاكي الذم ،دخو٢تا ُب حلف مناىض ٢تا
العشرين، كٖتٌطمت معو آماؿ القوميُت العرب ُب بناء طوؽ سياسي كاقتصادم ٭تميها من غزكات 

دفعتها حالتها ك ان، ُب كل اجملاالت، كأعادىا إذل مراحل أكثر ٗتٌلفةتلك الدكؿ الرأٝتالية ا١تتفوؽ
 دكف أف ،ا١تًتدية إذل البحث عمن يقٌدـ ٢تا طوؽ النجاة ضمن سٌلة من النظم االقتصادية العا١تية

ظهرت بعض احملاكالت الفردية ُب إعادة إحياء االقتصاد ؼ كتعرؼ ماىية ٣تتمعاهتا، ،تعود إذل ذاهتا
كٌونات السياسية العربية، كأماـ كل تلك ادلصطدـ مع باقي ااإلسالمي ضمن مشركع أيديولوجي 

 اليت تقف كراء ، ٦تا يدفعنا إذل البحث عن األسباب، النظم االقتصادية العربيةٖتطمتالفلسفات 
ما الدكر الذم ٯتكن للفكر كحالة النكوص االقتصادم العريب فهل ا١تشكلة ُب الفكر أـ ْتاملو؟ 

ما طبيعة الفلسفة  كالعلمي العريب أف يقـو بو ُب عملية التحديث االقتصادم العريب؟_االجتماعي 
 ٗتدـ مشركعها ، كاليتستوجب حضورىا ُب سياسات الدكؿ العربية بشأف عالقاهتا باآلخرماليت 

  دكف أف ٖتمل طابع الصراع كالعداء؟، كتعزز من ىويتها العربية،االقتصادم
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: انتكاس الفلسفات االقتصادية أماـ الواقع العربي المعاصر- 1       

إٌف الطركحات اليت قدمتها الفلسفات االقتصادية العربية اهنارت أماـ السلطة السياسية 
كاالجتماعية التقليدية كاحملافظة، كاليت رٝتت حوؿ نفسها دائرة ٘تنع أمَّ فلسفة تقـو على التغيَت 

كمعها األحزاب كالتيارات االشًتاكية _ حرصان على تسٌلمها ا١تبادرة ُب سلطتها، فالقومية ،كالتجديد
 شغل  ُب صراع اجتماعيا أدخلو، ٦تابإقصاء مكٌوفو أساسي ُب اجملتمع العريبت  قاـ_العربية

ف سياسة االمتصاص ٞتأت إذل سياسة ع فعوضان  عن مهمتها ُب التحديث كالتطوير، رجاالت الدكلة
 كاألمر ذاتو ُب التيار الليربارل العريب الذم .الصداـ اليت أفقدهتا القدرة على إ٘تاـ مشركعها النهضوم

٘تٌلكتو إرادة تغيَت غربية دكف أف يلحظ دكر القيم حيث  ،خلق حالة عداء مع الطبقة الوسطى
زاد من حجم التبعية العربية للخارج، كافتقر ١تقومات ؼاجملتمعية ُب تدعيم أيديولوجيتو االقتصادية، 

 كاليت سرعاف ما ، طرح الفلسفة االقتصادية اإلسالميةىم ُب حُت أعاد بعض.االستمرارية ُب مشركعو
 كالتصٌلب ُب ،باقي الفلسفات ُب اإلقصاءؿ  نفسهاسياساتاؿ كمارس مؤيدكىا ،استلبت إرادة التغيَت

. السياسات االقتصادية ٖتت أيديولوجية الدين

 العناكين ا١تختلفة اليت ٖتملها تلك الفلسفات االقتصادية إالٌ أهٌنا تشًتؾ ُب كمهما كانت
 كما أهٌنا حافظت كبشكل غَت مباشر على ٪تط العالقات السياسية ،جوىر ٦تارساهتا ُب التغيَت

 شكل الكمربادكرية ُب سلطتو ا اٗتذ_القومي كالليربارل_السائدة ُب البالد العربية، فكال النظامُت 
 ، إذل النهل من ثقافة التقليد ا١تزٌكرةاالسياسية بغض النظر عن شكل اٟتكم القائم فيها، كإتو

 كاالبتعاد عن اٟتقائق اليت تنطوم عليها اجملتمعات العربية، كحىت األحزاب اليت ،ا٠تارجبكاالرتباط 
 ا١ترتبط إٌما ٔتشاريع تنظَتية ىمأنتجتها تلك الفلسفات كانت أداة سياسية زائفة ٖتمل إرادات بعض

فاألحزاب في العالم الثالث، ليست ىي األحزاب في الديمقراطيات الرأسمالية "ا٠تارج، بأك 
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الحديثة، بل ىي الوكيل التجارم، الذم عمل الرأسماليوف على تسليمو اإلدارة المحلية، بعد 
استيلبت إرادة النخبة ك ،(1)"انسحاب قواتهم المسلحة في أعقاب تصفية القواعد العسكرية

 نزعت عنها صفة ، ُب ردىات أيديولوجية مفككةفدخلتالعربية ا١تثقفة من قبل رجاالت الدكلة، 
.  لتغدك متميزة ُب دراساتو الصورية،التأثَت الفكرم ُب اجملتمع العريب

كدل تقٌدـ تلك الفلسفات االقتصادية مشركعان هنضويان متكامالن، حيث ٘تلَّكتها ردَّة فعل 
 كالنزعات اليت تنطوم عليها ، كمعرفة ميوؿ أفرادىا، عن الغوص ُب أعماؽ ٣تتمعاهتاشغلتها

فأمُّ إرادة ٖتوَّؿ ٯتكن ٢تا أف تنجح ُب مهمتها مادامت تنقصها حقائق . طموحات اجملتمع بعموميتو
غاير ٘تامان كالدهتا ُب األمة تي ك٢تذا نؤٌكد أٌف كالدة القومية ُب اجملتمع األكركيب . بنية اجملتمع ا١تستهدؼ

ٌف الدكلة القومية لم تولد في غرب أكركبا، بسبب كحدة اللغة أك الدين أك األرض، أ" لػػالعربية، 
كسحب . بل بسبب االنقالب الصناعي الذم أعاد تشكيل البنية االجتماعية من أساسها

نتاجية إكعمل على تحويل المدف إلى مراكز . ماليين الفالحين من اإلقطاعيات الزراعية
كخلق التوازف السكاني القادر على تصفية اإلقطاع بالقوة، ألكؿ مرة منذ مولد . نشطة

 ضركرات السوؽ األكركبية برامج اجتماعية كسياسية تكمل مسار النمو دعتاستك. (2)"اإلقطاع
 ، إذل مرحلة صناعية متطورة تتجاكز حدكدىا الداخليةعرباالقتصادم األكركيب، كاليت من خال٢تا ت

نتاجها كتطويره ْتسب اٟتاجة اليت تولدىا، إلتبحث عن أسواؽ تصريف تؤمن ١تصانعها دٯتومة 
. أحدثت بذلك تفاعالن بُت فلسفتها ككاقعها االقتصادم ٤تققة ٪تطان جديدان ُب اجملتمع األكركيبؼ

 االستعمار إزاءسياسات القومية العربية قائمة على رٌدة الفعل اؿكبالطرؼ ا١تقابل ٧تد 
انصرفت إذل إقامة التحالفات مع دكؿ ؼك٥تٌلفاتو، كعلى كاقع الفساد ا١تتجذر ُب اجملتمعات العربية، 

                                                 
، اإلسالـ ُب األسر-  (1) . 25من سرؽ اٞتامع كأين ذىب يـو اٞتمعة؟، ص: الصادؽ النيهـو
. 212 صا١ترجع السابق،-  (2)
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ا١تعسكر االشًتاكي الذم كجدت فيها فرصة لتعزيز مواقعها ُب السلطة السياسية العربية، كُب 
مواجهة القول الرأٝتالية احمللية كا٠تارجية دكف أف تليٌب حاجات اجملتمع العريب، كبقيت شعاراهتا ُب 

 جعلت ،أدراج ا١تسؤكلُت السياسيُت العرب، كاليت كقعت ُب مثاليات أبعدهتا عن كاقعها اٟتقيقي
 دكف أف ،سياساهتا ُب التأميم كتوطُت صناعاهتا غَت فاعلة مادامت تنظر بعُت االنتقاء كاإلقصاء

ا رفعت شعارات ىامة ُب ،تدرؾ أ٫تية العقل اٞتماعي  كاإلدارة التشاركية ُب العمل، كصحيح أهنَّ
 كفشلت ُب خلق حوامل ، إالٌ أهٌنا بقيت ضمن حدكد الفكر ال الفعل كا١تمارسة،اإلصالح كالتنمية

١تتحالفُت مع قادة ااجتماعية تتفاعل مع مشركعها اإلصالحي، بل انزكت كراء طبقة من كبار 
 .أزمة اقتصادية حادةتعيش ُب  اجملتمعي، ؿ عن كاقعهافانفصلت ،اٞتيش

كاألمر ذاتو ُب الدكؿ العربية الليربالية اليت ٪تت على سياسات اقتصادية زائفة كعصرنة 
فالنظرة . جعلها ترهتن للخارج كالقول ا١ترتبطة هبا٦تا  ، دكف أف تنشئ نظرية كطنية خالصة،مستوردة

 اليزاؿ ٖتت نَت الفكر ا١تيتافيزيقي كسطوة النمط ،كاحدة ُب العمل السياسي العريب ألف العقل العريب
م أكصد األبواب ُب كجو التغيَت اٟتقيقي بالتعاكف مع القول الرأٝتالية الغربية، فمشركع ذا٠تراجي، اؿ

 كنتساءؿ ىنا . ٔتعارفو كتكنولوجيتوان  كجعلو مقٌيد،الليربالية االقتصادية العربية صودر من قبل الغرب
 لنجيب بأٌف اليد ا٠تفية العربية ؟ ليسقطها على النظاـ العريب،عمن ٮتتار تلك الفلسفة االقتصادية

 ،ارتباطها با١تشركع الرأٝتارل الغريب، بسبب ٘تارس دكر الناسج لوالدة مثل تلك النظم االقتصادية
عكس ب ٭تاكوف خرباهتم ٔتعزؿ عن حاجة أسواقهم احمللية ،كيكوف أفرادىا بعيدين عن عقالنية العمل

إنٌو ال يبيع خبرتو، بل . مقيد بحاجة مشركعاتو إلى تحقيق الربح" فهوأكركبا،  الفرد ُب
كىو بعد ذلك مقيد بقانوف العرض . بقدر ما في حوزتو من اإلبداع كالبراعة" يستثمرىا"
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مما يضمن لكل مشركع على حدة، أف يكوف مشركعان . كالطلب، كقانوف المنافسة الحرة
. (1)"ضركريان حقان، كيكوف الناس في حاجة إليو

التصور العقالشل  كأإٌف عملية التحٌوؿ ُب االقتصادات العربية الليربالية غَت مكتملة ا١تراحل 
 حضور مثل تلك يستدعي ىي من ا١تتعددة اٞتنسيةلبنيتها االقتصادية، كيبقى النفط أك الشركات 

 كليس من رٛتو، كتغدك تلك الوالدة ،ٌف عملية التحديث تولد من خارج اجملتمعإ أم .السياسات
كعندما نتحدث عن ا١تتغَتات ،  ال ٯتكن للنظريات اليت أف تطور العقل االقتصادم العريب،مشٌوىة

ُب أم  ٧تد أهنا المست الظاىر دكف اٞتوىر، كىي معرضة للفناء ،اٟتاصلة ُب تلك الدكؿ العربية
 ، األمر الذم يقٌيد حركة ٪توىا ٖتت حجم كبَت من الضغوطات.ٟتظة تقررىا الدكؿ ا١تؤثرة فيها

يرغمها على االلتزاـ با١تسار الذم حيدد ٢تا العمل بو، كبالرغم من تواجد شركات كبَتة من 
  ، إالٌ أهٌنا تقـو ٓتربات كمعٌدات تكنولوجية أجنبية،ت على اسم عا١تيحازا١تقاكالت العربية اليت 

.   يقٌلل من أ٫تيتها كفاعليتها االقتصادية

 دعوات لتطبيق االقتصاد اإلسالمي ُب النظم االقتصادية العربية،  رأيناكُب اآلكنة األخَتة
٨تاء العادل، كخاصة بعد أزمة الرىن أ البنوؾ كا١تصارؼ اإلسالمية تتزايد فركعها ُب ٚتيع فأخذت

 _كا١تملكة ا١تتحدة_ بعض من الدكؿ األكركبية العظمى ميلـ، ك2008العقارم ُب أمريكا عاـ 
إذل اٗتاذ تدابَت اقتصادية قائمة على االقتصاد اإلسالمي ُب سياسة مصرفها ا١تركزم، لكن من 

 تلك الدكؿ، كاليت تتعارض أيديولوجيتها الفكرية ُبيبحث عما ٗتبئو تلك ا٠تطوات االقتصادية 
ا تسعى إذل كسب الزبائن ا١تسلمُت الذين  با١تطلق مع أيديولوجية االقتصاد اإلسالمي، سيجد أهنَّ
يتقيدكف بالعقيدة االقتصادية اإلسالمية، كخاصة أٌف بريطانيا ٖتوم أكرب جالية مسلمة ُب أكركبا، 

                                                 
، ٤تنة ثقافة مزكرة- (1) بَتكت، : صوت الناس أـ صوت الفقهاء، رياض الريس للكتب كالنشر: الصادؽ النيهـو

. 152ـ، ص2000، 3ط
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 فهي ُب سياساهتا براغماتية تبحث عن مصاٟتها كفق اٟتاجة اليت تلزمها ٣تتمعاهتا، لذلك ال ٘تانع
 كحىت الدكؿ العربية ،ىا االقتصادمر ُب مبادئ االقتصاد اإلسالمي لضماف استقراتوظيف بعض

.   ٘تلك الدكافع ذاهتا ُب تطبيق بعض سياسات االقتصاد اإلسالمي ُب قطاع ا١تصارؼ

 كتعدد التيارات اإلسالمية كاختالؼ أيديولوجيتها ،كنتيجة فوبيا الدين ُب السياسات العربية
 جعلها تتجاكز فكرة تطبيق االقتصاد ،االقتصادية، كارتباط كثَت من االقتصادات العربية با٠تارج

 آراء كقراءة ،كتفت بعض جامعاهتا ُب تناكؿ موضوعاتو كعقيدة ضمن إطار نظرمفااإلسالمي، 
من مراكز ْتثية متطورة ىناؾ ليس كالفقهاء ا١تسلمُت، كا٠تركج بتوصيات ال تتعدل حدكد التمٌٍت، 

تعكس ما كرد من أحكاـ اقتصادية ُب الكتاب كالسنة على الواقع العريب، كإمكانية االستفادة منو 
 ُب ا١تذاىب اإلسالمية امتد إذل التباينُب كضع قواعد النظاـ االقتصادم للدكلة، ذلك أٌف 

 دكف أدسل تفكَت ُب ٕتاكزىا، كالفصل بُت العقيدة تناقضات لتربز فيها اؿ،الدراسات االقتصادية
فا١تشكلة ُب الفلسفة االقتصادية اإلسالمية ٗتتلف عن باقي الفلسفات االقتصادية العربية . كحاملها

بأهنا غَت ماثلة ُب النظم العربية الرٝتية، كحىت دكلة السوداف اليت تصنَّف بأهٌنا قائمة على تيار 
ىي دكلة متخٌلفة عن ؼسياسي إسالمي إالٌ أٌف سياساهتا االقتصادية على أرض الواقع غَت ذلك، 

. ا يبدد طاقاهتا البشرية كاالقتصاديةممتعاشل من كيالت اٟتركب الداخلية ك ،باقي الدكؿ العربية
.  إالٌ أٌف نظامها االقتصادم ليربارل،ككذلك دكلة إندكنيسيا اليت ٘تتاز بطائفتها ا١تسلمة الكبَتة

ب يج ، كبُت الواقع العريب،فهنالك إذف حلقة مفقودة تربط بُت الفلسفة االقتصادية اإلسالمية
.  كليس ُب كتب الفقهاء،البحث عنها ُب اجملتمع ذاتو

 اإلنساف ء كبنا، فشل تلك الفلسفات االقتصادية العربية ُب تثوير اجملتمع العريب كتنميتوإفَّ 
كفق العقيدة اليت تربزىا حاجات اجملتمع، يدفعنا إذل إعادة النظر با١تسلمات اليت ٭تتضنها الفكر 

 تطلعنا لعلها ،ىا عالقات األفراد فيما بينهم ُب ٣تتمعاهتممنالعريب، كالبحث عن ا٠تيوط اليت تينسج 
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كإذا ما ١تسنا أحد األسباب اليت تقف . ا١تيوؿ اليت تقـو عليها دكافعهم ُب اٟتياة االقتصاديةعلى 
كاف نتيجة ظهور طبقة جديدة، أمَّنت "...خلف التطور االقتصادم األكركيب لوجدنا أنَّو 

البرجوازية مجراه بثورات اجتماعية سياسية كإيديولوجية كانت آنذاؾ أكبر ثورات التاريخ 
 كسبيالن لتقدمو االقتصادم على ، يرل ُب فلسفة اٟتداثة ٥ترجان للتخٌلف العريبىمعضبك. (1)"جذرية

 كتصٌور ا١تستقبل، كذلك ، كمفرزات اٟتاضر، أ٣تاد ا١تاضيمعاعتبار أهنا تقٌدـ حلوالن للتعامل 
.  م كالعملم لتصبح فاعلة ُب عملية التحرر الفكر،تساعد على ٖترير األنا من االنتماء الضيق

فا٠تركج من مأزؽ تبٌٍت النهج اإلصالحي كالفلسفة االقتصادية للدكؿ العربية يكمن ُب العودة 
نتاج العقل العريب إ اليت أعاقت ،إذل الذات األصيلة، كالتخٌلص من عقدة ازدكاجية الثقافة العربية

ثقافة نظرية عقيدية منقولة من الماضي "تتسم بأهنٌا ك ،ثقافة عصرية ٗترج من صلب ىويتو العربيةؿ
اإلسالمي كأخرل عملية حياتية مأخوذة من الغرب، أم تركيب متناقض بين ماضوية الفكر 

كذلك كجب ٖترير األنا العربية من األ٪تاط االجتماعية التقليدية احملافظة . (2)"كعصرية السلوؾ
 بل تضيف إليها صفة القداسة اليت ٘تنحها ،ٕتاكزىابكا١تنغلقة على ذاهتا، كاليت ال تسمح للفكر 

 كي تنطلق من كاقعها ُب ،الوجود ا١تطلق ُب الشخصية العربية، كتلك ْتاجة إذل إبراز ىويتها الوطنية
إعادة بناء اإلنساف العريب كفق تصٌور كتلبية حاجتها دكف أف تتملكها عقدة النقص كتفٌوؽ اآلخر، 

ألفَّ حامل الفكر ىو أساس العمل ُب أية فلسفة .  تنبثق عنو أيديولوجية بنائو جملتمعو،عقالشل
اقتصادية عربية، فكيف لنا أف ننشئ نظامان من غَت أفراد فاعلُت فيو؟ إذ أفَّ التفاعل بينهما يكفل 

 ليصبحوا مؤىلُت للقياـ ،ترسيخ القيم النإتة عنو، كاليت منها تولد الدفعة اٟتيوية ُب سلوؾ األفراد
 .  ٖتقق التقٌدـ للمجتمع،بعملية ٖتديث

                                                 
، 2بَتكت، ط: ندصل البيطار، نقد الطريق االقتصادم كأداة إذل االٖتاد السياسي، بيساف للنشر كالتوزيع- ( 1)

. 77ـ، ص2002
. 19 ص،ـ2014دمشق، : ا٢تيئة العامة السورية للكتاب ٤تمد ا٢ترماسي، الواقع العريب كالتحديات الكربل،- (2)
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: العلمي العربي كالمشركع االقتصادم العربي المعاصر_الفكر االجتماعي - 2       

اليت  ، التقليدية ُب التعليمكسائل تعتمد على اؿالعربيةإٌف طبيعة ا١تعارؼ العلمية كاالجتماعية 
 لتًتكب أجزاء ، ٘تامان كما يتأثر عقلو الباطن، اليت تقـو عليها أفعاؿ الفرد القائمة،تؤثر ُب السلوكيات

 كرغم مساعي التطور اليت تبذ٢تا الدكؿ العربية لرفعة العلم كانعكاسو على .اذاتو تصٌوراتو بالطريقة
 إالٌ أهٌنا تواجو معوقات كثَتة تؤٌخر مساعيها الدؤكبة، كيأٌب ُب مقدمتها سطوة ،ا١تنظومة االقتصادية

فيظل  دكف أف ييسمح للفكر العريب بتجاكزه، ،اإلرث االجتماعي العريب ا١تتعلق با١تاضي التليد
إفَّ " ك. الطبقة اٟتاكمة ٔتا يتناسب كنظامها السياسيصاغتو الذم ،للفكر ا١تيتافيزيقيخاضعان 

كيرجع ذلك إلى الشفافية في مجاالت عدـ . الميتافيزيقيا ىي بالتحديد نمط اإلنتاج الخراجي
التكافؤ في توزيع الثركة كالسلطة، األمر الذم يفترض ىيمنة إيديولوجيا تعطي شرعية لهذا 

كبالتالي ينبغي أف يكوف لهذه األيديولوجيا . الوضع من خالؿ اعتمادىا على احتراـ المقدس
كيترتب على ذلك أٌف الميتافيزيقيا تمٌثل بدكرىا عقبة . طابع إيماني ديني يحوؿ دكف النقاش

ربية غكحىت ٕتربة البعثات العربية للدكؿ اؿ .(1)"أساسية في سبيل إنضاج الفكر االجتماعي العلمي
 بل تيشٌكل نزيفان اجتماعيان كعلميان يعرقل سياسات ،نراىا غَت فاعلة ُب عملية التحديث االقتصادم

 حصل مع مشركع مثلما ،، فمعيار تلك البعثات مرتبط بالتبعية للقول األجنبيةاجملتمعيةالتنمية 
كاف يعني بالمقابل كبالنسبة للمفكر كالسياسي األكركبي "، كالذم (حملمد علي باشا)التحديث 

أداة لخلق فجوات داخل بنياف المجتمع العثماني تمكنو من فرض سيطرتو عليو كاستتباعو 
 كالغاية اليت تقف كراء منحها الدراسية ، ىي السياسة ا٠تفية للدكؿ الغربية ا١تتقدمةىذه. (2)"الالحق

                                                 
، ٣تلة الفكر العريب، معهد تأمالت ُب أزمة الفكر العريب ا١تعاصر: البيعد الثقاُب ١تشكلة التنميةٝتَت أمُت، - ( 1)

. 49 ص،ـ1987، آذار، (45)بَتكت، العدد: اإل٪تاء القومي
، (45)بَتكت، العدد: ، ٣تلة الفكر العريب، معهد اإل٪تاء القوميالطهطاكم كعقيدة التحديثحسن الضيقة، - (2)

. 130ـ، ص1987آذار، 
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للدكؿ العربية، إذ أهٌنا ٖتمل ُب طياهتا سياسات ٗتدـ مشركعها ُب ا١تنطقة كفق حساباهتا السياسية 
 منها، فقد ايستلبت منها إرادة رجوة الغاية ادلاليت دل ٖتقق بتلك ا١تنح كفغنٌ تمالعرب  ك.االسًتاتيجية

 كربطها ،ككجب إعادة النظر ُب البعثات العلمية. التغيَت كالتطوير قبل أف ٘تنح للطلبة العرب
 كربطها با١تشركع االجتماعي ،اجات ٣تتمعها، كاٟتد من بعض ا١تثالب اليت تنطوم عليهابح

 كتواكب التطورات ، تنتمي لركح اجملتمع، خلق ثقافة قابلة للتجديد، كأيضان كاالقتصادم ا١تراد تطويره
  .العلمية

 كالتطور العلمي ا١تساند ، التحديثي متوقف على طبيعة الفلسفة االجتماعية العريبشركعفادل
بسبب كمٍّ من القيود اليت ٘تنع عنو ٦تارسة دكره  اليزاؿ اإلنساف العريب يعاشل من اغًتاب ُب ذاتوك٢تا، 

كلذلك كجب إعداد برامج علمية متقٌدمة كمدٌعمة ٔتراكز أْتاث تؤىل . اٟتقيقي ُب بناء ٣تتمعو
فعملية التحديث مركَّبة من فلسفة اجتماعية أصيلة تنبثق من . الكوادر البشرية كفق منظور كطٍت

، كمن علـو كضعية ال تقبل مظاىر االستسالـ كالتواكل كاالعتماد على  كقيموركح اجملتمع ا١تتجدد
 إعادة إحياء العقل كالعلم ، كمثلو فالتغيَت االجتماعي ُب البنياف اجملتمعي العريب مطلوب.اآلخر

 ق،شٌكل قواعد التغيَت كأسسم الذم، ا١تنشودالوضعي، كبذؿ كل اٞتهود لرفده با١تشركع االقتصادم 
.  ٖتقق ما ىو مرجو منهاؿ ، اجملتمع كاألفرادمع تفاعل اؿ من١تنظومة االقتصادية اٯتكن ؿ

 تقدصل الرؤل ا١تطلوبة عاجز عنالعلمي العريب ٔتواصفاتو الراىنة _إٌف الفكر االجتماعي 
 تفقده فاعليتو ُب العملية الفكر العريب ا١تسيطرتُت علىفَّ حالة الصراع كالوىن ألللتنمية االقتصادية، 

االقتصادية، فكيف لفكر مريض أف يكوف قادران على مواجهة ٖتديات عملية النهوض االقتصادم؟ 
 كيصبح ، ليتعاَب،ا١تناسبتقدصل العالج بالشكل الصحيح، كىذا ا١ترض لنا من تشخيص فال مناص 

 كا٠تركج من ،فالعودة إذل إحياء العقل اٞتماعي.  ُب التنمية ككلمنومؤىالن لتقدصل ما ىو مطلوب 
 كنشر قيم التعاكف كاحملبة كالتضامن عرب مناخ اٟتوار الدٯتقراطي ضركرة ،الثقافة الفردية ُب اٟتكم
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 كفتح ، سياسات التغيَت االجتماعي ُب الوطن العريب، ككسر صور اٞتمود كالعادات العفنةدعيهاتست
 لالرتقاء باجملتمع كدعم مسَتة العلم، فأمُّ ،أبواب ا١تشاركة أماـ األفراد ُب بناء الوطن أمر البد منو

 ما دل ٯتر عرب أسسهما ، كٖتقيق النجاح ُب مهمتو، لن يكتب لو االستمراريةممشركع هنضو
شكيل الوعي االجتماعي العريب القائم على ا١تنهج كمن ٍبٌ يكوف ت. الراسخة ُب العقل الباطٍت للفرد

فأكركبا كحىت الصُت كالياباف ما كاف ٢تم أف . تكٌوف الوعي االقتصادم العريبؿ ان تقٌدـ أساسادلالعلمي 
 كإبداء ا١تركنة ، اٟتياتيةـ لوال عملية التغيَت اٟتقيقية ُب فلسفتو،يبدؤكا مشركعهم التحديثي ا١تتفوؽ

.  كتنمية ا١تبدعُت كرعايتهم،، كبث ركح العمل ا١تثابرـُب ديانتو

سيكوف بإمكاهنا علـو متطورة،  فلسفة اجتماعية كمن خالؿعندما تنمو مراحل التحديث ؼ
ك٨تن ْتاجة إذل . غرب ا١تتقدـلل ةنافسادلذاتية اؿقدرات اؿ كتنميتو ،دعم ا١تشركع االقتصادم العريب

 كإزالة ،لطبيعةؿ  العودةلفت أنظار العقالء إذلت، ٘تٌرد على الواقع ا١تتخٌلف، كالثقافة ا١تزٌكرةصرخة 
 اجملتمع،، كإحياء العقالنية ُب ا١تعرفة الصورية كٖترير العقل من قيود ،القداسة عن نصوص ا١تعرفة

، كإحداث قطيعة أبستمولوجية مع من سباتوكإزالة الشرعية عن ا١تمارسات ا٠ترافية، كإيقاظ العقل 
 ،عملية التغَت اٟتقيقيةللسَت ُب كل معرفة تعرقل التقٌدـ، كالتخٌلص من مفاىيم كأفكار مسبقة 

 تطوير إذل تؤدم من أفكار  العلميةنظرياتاؿؿ ما ٖتملو ضبناء الدكلة ا١تتقٌدمة بفمسٌلحُت بالعلم ؿ
لوصوؿ إذل نتائج ؿا١تشاريع االقتصادية، كهتيئ لنا االكتشافات كاالخًتاعات كأدكات مساعدة 

إطالؽ "من خالؿ إالٌ يكوف كل ذلك ال ، ك تسهم ُب تعزيز عملية التحديث االقتصادممتقدمة
سراح المواطن العربي، كالماؿ العربي، من سجنهما الطويل في خزائن الحكومة، كإنهاء عصر 

 .  (1)"اإلقطاع المقٌنع في مصارؼ الدكؿ العربية

 
                                                 

، اإلسالـ ُب األسر- (1)  .69من سرؽ اٞتامع كأين ذىب يـو اٞتمعة؟، ص: الصادؽ النيهـو
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: العالقات مع الخارج المتقدـ كآليات ترتيبها- 3       

 السٌيما ما ،تفكَت العريب ا١تعاصراؿإٌف عقدة التفوؽ كالتقدـ األكركيب التزاؿ تطفو على مسار 
يتعلق بالتطوير االقتصادم العريب بعد أف امتلكت أكركبا التكنولوجيا ا١تتطورة بوصفها أساس 

الصناعات اٟتديثة، ٦تا أعطت لسياسات التقليد حيزان كبَتان ُب عملية النهضة العربية، كاليت أدت 
لدكؿ ا١تتقٌدمة، كمن ٍبٌ االندماج التاـ ُب نظامها االقتصادم، كبذلك تكوف قد ؿالحقان إذل تبعيتها 

 كارهتنت للخارج، كجعلت تنميتها زائفة تزكؿ بزكاؿ عالقاهتا مع تلك ،أضاعت ىويتها الوطنية
 اليت ايستغلت كخاصة النفطية ،كىنالك العديد من األمثلة اليت تشَت إذل كاقع الدكؿ العربية. الدكؿ

تشير التقديرات إلى أف بريطانيا "مواردىا االقتصادية من قبل الدكؿ الرأٝتالية العظمى، حيث 
مليار دكالر 10ارتفعت قيمة االستثمارات المالية النفطية فيها من رقم يقل عن _ بمفردىا_

 بالمائة من 80كأف نسبة . 1980 مليار دكالر في عاـ 80 إلى ما يقرب من 1973في عاـ 
.  (1)"ىذه األمواؿ النفطية كانت في صورة كدائع بالدكالرات األكركبية

 قد نقلت معها _كالياباف_كال يظن أحد بأٌف الدكؿ اليت استقدمت التكنولوجيا الغربية 
 كاقعها التنموم، ُب ٯتكن ٢تا أف تؤثر سلبان ، كما تنطوم عليو من أ٪تاط اجتماعية،ىويتها االقتصادية

 ىي أهٌنا مازجت بُت ركحها كبُت ا٠تربة الغربية ُب سبيل ،فما قامت بو الياباف ُب خطوهتا التحديثية
اليت ٕتاكزت الحقان التكنولوجيا ا١تستوردة،  توطُت اقتصادىا، فنجحت بتلك السياسات االقتصادية

فلم ٗتسر . ىا للحصوؿ على مكاف متقٌدـ ُب عادل التكنولوجيا بعد الواليات ا١تتحدة األمريكيةتكأىَّل
 الدكؿ العربية، كإ٪تا رسَّخت مدرسة اقتصادية تضاىي مثلبتلك الطريقة ىويتها الوطنية االقتصادية 

ألفَّ العملية " ألهٌنا أدركت جيدان ماىية العملية التنموية، ،فيها باقي ا١تدراس األخرل ا١تتفوقة

                                                 
، ٣تلة ا١تستقبل العريب، مركز دراسات كمستقبل اٟتوار العريب األكركيب... احملددات االقتصاديةنذيرة األفندم، - (1)

. 62ـ، ص1981، أيلوؿ، (31)بَتكت، العدد: الوحدة العربية
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التنموية في األساس قضية إنسانية، كإنها يجب أف تهدؼ إلى تغيير اإلنساف كليس إلى مجرد 
كذىبت الياباف إذل ما ىو . (1)"نمو في الناتج القومي أك الدخل كاالدخار أك الحد من البطالة

ٌهد ،كضعت إطاران زمنيان لعملية نقل تكنولوجية الغربؼ ،أبعد من ذلك  لالنتقاؿ إذل توطُت ٯتي
. صناعاهتا

 إ٬تاد فلسفة سياسية تؤطر يكوف من خالؿإفَّ اٟتد من التبعية للقول الرأٝتالية العظمى 
 تنبثق من حاجتها الوطنية دكف أف يكوف ،توجو الدكؿ العربية إذل بناء عالقات مع تلك القولؿ

أم إٌف األمر يبدأ من بناء الذات، كمن . ىنالك دكافع شخصية تتبع قول متنفذة ُب السوؽ احمللي
 متجذران ُب سلوؾ أفرادىا، ةصاؿاألٍب تعزيز ا٢توية الوطنية، كترسيخ قيم اجملتمع األصيلة، كإبقاء ركح 

الالمساكاة في توزيع الثركة للمجتمعات التابعة تلعب "كا١تساكاة ُب توزيع الثركة بُت أبنائها، ألٌف 
دكران أساسيان في إعاقة التنمية حيث إٌف حالة التفاكت في الدخل تميل على الدكاـ إلى 
التفاقم، كتقيم أماـ آفاؽ التنمية حاجزان متزايد التعقيد، كإٌف من الضركرم إيجاد تطور 

عندما تتكامل برامج ؼ. (2)"معاكس، إذ إٌف الشركط لمساكاة أكبر تتيح تعجيل مسيرة التنمية
 ٖتكمو الرؤية الوطنية ضمن قاعدة مزامنة ، تصبح الفرصة مهيأة إلنتاج كاقع اقتصادم قوم،التنمية

 ،اإلنتاج كا١تراحل، كالتقييم البنَّاء ا١تستمر، كٕتاكز النواقص كتذليل العقبات ٔتزيد من ا١تثابرة ُب العمل
.   تدعمها ثقافة اجملتمع اٞتديد اٟتاضن ١تنظومة أسرية تتكامل مع أىدافها التنموية

 للدكؿ العربية اليت ترغب ُب بناء اقتصاد قوم منافس منو بدٌ فا٠تركج من التنمية الزائفة أمر ال 
ا٠تارج بفك االرتباط ك كيكوف ذلك باللحمة مع اجملتمع ٔتعايَت أخالقية متينة،لالقتصادات ا١تتقدمة، 

                                                 
بَتكت، :  ٣تلة الفكر العريب، معهد اإل٪تاء القومي،‘‘٣تلة دراسات فكرية’’التنمية كالتبعية ُب ٤تمد فقيو، - (1)

. 216ـ، ص1987، آذار، (45)العدد
. 216، صا١ترجع السابق- (2)
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عرقل جهودىا الساعية لتقوية بنياهنا ت ، الوقوع ُب حالة عداءٖتميها منا١تتقدـ ضمن صيغ توافقية 
عزيز كيكوف أيضان ت ٬تب تفعيلو ُب صلب العالقات اٞتديدة مع ا٠تارج، فهذا موضوعاالقتصادم، 

لذلك من ٭تٌدد شكل .  ٢تا ُب ترتيب عالقاهتا مع الغربان  أساسيان البناء الداخلي للدكؿ العربية ٤تور
 مع تلك الدكؿ قوة الدعائم الوطنية كالقيم الراسخة ُب اجملتمع العريب، كليس ىاالعالقات كجوىر

 كترشيد ،ذلك ببعيد ُب ظل توفر إرادة كطنية للتغَت كالتنظيم، فا١تسألة ٖتتاج إذل التفكر بعقالنية
العمل مالمح  ٘تكننا من معرفة ، كاٟتد من االرٕتاؿ ليتم التوافق على خارطة طريق اقتصادية،السلوؾ
. الناجح

كتبقى أزمة الفكر االقتصادم العريب قائمة ُب ظل غياب العقالنية ُب النظم االقتصادية 
قيم اجملتمع األصيلة، كسطوة الفكر ا١تيتافزيقي الذم أغرؽ األفراد ُب ثَت من العربية، كضياع ؾ

. مستنقع التناقض كالصراع مع الذات كالواقع ا١تعاش، كانتشار الثقافة الفردية ُب إدارة حكم البالد
 فشلت اإلدارات السياسية العربية ُب القياـ بعملية هنضوية متكاملة، كما أيدتو من أيديولوجيات فقد

ظنان منها أنٌو باإلمكاف االستفادة من ْتثان عن اٟتل  كجعلها تتجو إذل ا٠تارج ،زاد تعقيدات أزمتها
تؤسس لتنمية زائفة تنهار ُب ك ، دكف أف تدرم أهٌنا تزيدىا ٗتلفان كتبعيةا،ٕتارب الدكؿ الغربية كخرباتو

 إذ تشٌكل إٌف النظم السياسية العربية تفتقر إذل كجود فاعل ُب الفكر االقتصادم العريب،. ٟتظة ما
 عملية بناء من ىو جزء ،تلك العالقة ىاجس اإلنساف العريب ُب سبيل الوصوؿ إذل عقل تشاركي

 الذين ٬تهضوف أية مبادرات ،الدكلة، كينجم عن تلك العالقة أزمة ثقة بُت الفرد كرجاالت الدكلة
 كُب أيديولوجياهتا ،فردية ٯتكن االستئناس هبا، ٦تا ينبئ بوجود خلل ُب العمل الوظيفي ألجهزة الدكلة

. اٟتاكمة لتلك العالقة
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: خاتمة البحث

إفَّ الفكر االقتصادم العريب اٟتديث ىو فكر مقتبس من ا١تذاىب االقتصادية : ٩تلص للقوؿ
الغربية، فشل ُب ٖتقيق شركط االنطالؽ بالواقع العريب، كما فعل الفكر االقتصادم الغريب، الذم 

فبقيت مصادر الفكر االقتصادم العريب مستقاة من العقيدة . أسس لقواعد مشركعو النهضوم
اإلسالمية، كمن النظريات االشًتاكية كالرأٝتالية، كمن الفلسفة االجتماعية العربية اليت انعكست 

كقد كاف للفكر االقتصادم العريب دكر ُب التحٌوالت االقتصادية . على أداء النظم االقتصادية العربية
كالسياسية مطلع الستينات من القرف العشرين، إالٌ أهٌنا ظٌلت ضمن دائرة ىيمنة السلطة السياسية 

العربية، حيث بدا ذلك كاضحان من خالؿ دراستنا للتيارات الفكرية ا١تؤثرة ُب بنية النظريات 
االقتصادية العربية، كاألمر ذاتو ٧تده ُب السلوكيات االقتصادية العربية، اليت تأثرت ٔتمارسات قول 

. التغيَت الرأٝتارل الغريب، لكي تبقى ٖتت خدمة مصاٟتها االسًتاتيجية

كيالحظ أيضان كجود ىيمنة سياسية عربية كغربية تبعد الفكر االقتصادم العريب عن ٖتقيق 
كما أٌف حالة االستالب تسيطر على الوعي . ا١توضوعية كالواقعية ُب طركحاتو كنظرياتو االقتصادية

السياسي العريب، الذم بقي ضمن حدكد شعاراتو الصورية، ٦تا انعكس سلبان على أداء األحزاب 
السياسية العربية ُب ا١تسا٫تة بتطوير العمل االقتصادم العريب، كبقيت فعاليتها ضمن إطارىا 

التنظيمي ُب كقت ٖتتاج فيو األنساؽ االقتصادية العربية ١تن يدعمها كيساعدىا ُب مواجهة ىيمنة 
القول الرأٝتالية الغربية، ٦تا جعل النظم االقتصادية العربية تتجو ٨تو سياسات االندماج كالتبعية 

كمن ٍبَّ  بقي الفكر االقتصادم العريب ضمن دائرة التمٌٍت كالصورية، بالرغم من . االقتصادية للغرب
اشتغاؿ بعض ا١تفكرين العرب ٔتشركع التوطُت االقتصادم العريب، كفك االرتباط با٠تارج، لكن رياح 

العو١تة االقتصادية أثٌرت ُب طبيعة ا١تواجهة االقتصادية مع الغرب ا١تتقٌدـ، فاضطرىا ذلك إذل 
االشتغاؿ بسياسات التعددية االقتصادية بشكل غَت عقالشل اليت انعكست سلبان على سياساهتا 
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التنموية، ككشفت عن كجود أزمة حقيقية ُب ٖتديد ا٢توية االقتصادية العربية من قبل النظم 
االقتصادية العربية، ككجود حالة انتكاس بالفلسفات االقتصادية اليت بٌت عليها الفكر العريب نظرياتو 

علمي عريب، ٮترج من رحم اجملتمع _لذلك ٬تب العمل على بناء فكر اجتماعي. االقتصادية
كحاجة أفراده، كربطو با١تشركع االقتصادم العريب، كذلك البد من ترتيب العالقة مع الغرب ا١تتقٌدـ 

فهل ٯتكن أف ٨تقق إرادة عربية فاعلة، تنهض بواقع األمة، كتتلمس . من منظور كطٍت مستقل
 حقيقة التحديث االقتصادم العريب؟  

: توصَّل البحث إلى النتائج التالية لقد       

ًإفَّ نقطة التحٌوؿ الرئيسيِّ ُب الفكر األكركيب، ىي انتقاؿ الفرد من مرحلة التفكَت القبليِّ ا١تنغلق إذل .1
مرحلة التفكَت ا١تدشلِّ العقالشل ا١تنفتح، كٖتٌرر اجملتمعات األكركبية من نظاـ األيسىًر ا١تمتدة العريضة، 

لكيًة، كٖتارب ركح ا١تواطنة اليت تيعدُّ صماـ أماف اجملتمع
ي
كما . اليت ٗتلق نزاعان بُت أفراد اجملتمع على ا١ت

ييعرؼ عن األسرة العربية حىت اآلف أهٌنا أيسرة عريضة شىرًىة للنسل، كمقٌيدة بأعراؼ كتقاليد ٘تنع 
تقٌبل فكرة التغيَت، فالثقافة العربية السائدة ثقافة قدرية أقرب إذل اٞتربية ُب فهمها لعلل كمعلوالت 
كجيودىا، األمر الذم يؤثر تأثَتان كبَتان ُب آليات كأ٪تاط تفكَتىم كسلوكهم، كحىت ُب تعاطيها مع 
٥تتلف تفاعالت اٟتياة اليومية من أبسطها إذل أكثرىا تعقيدان، فاليزاؿ التضامن اآلرلُّ ٭تكم كىمان 

كبَتان من أىفعالًنىا كردكًد أفعالًنىا على ميستول الفرد كاألسرة كاجملتمع، كىذا ببساطة شديدة لن يكوف 
ٔتنألن عن التأثَت ُب أساليب تناكؿ اٟتياة االقتصادية العربية، كاإلسهاـ ُب احملافظة على عالقات 

فالتزاؿ قطاعات كاسعة من ٣تتمعاتنا ٖتكمها مؤسسات . إنتاج اجملتمع الزراعيِّ كأ٪تاطو اإلقطاعية
فمىت نأخذ من تراثنا كأدبنا ما . تقليدية ال بل مغرقة ُب تقليديتها، كشتَّافى ما بُت ا١توركث كا١تكتسب

 .كنا فيو سبَّاقُت
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دل تتوقف حدكد تأثَت حركة اإلصالح الديٍتِّ الربكتستانيتِّ عند ترتيب العالقة بُت الفرد كالدكلة، .2
كإظهار معادل تلك العالقة، كإ٪تا ىدفت من كراء حركتها فرض سلوؾ االعتداؿ، كحثِّ الناس على 

مراكمة ثركاهتم، كخضوعهم للعقلنة االقتصادية، فهي بذلك تيليبِّ سياسة التجاريُت حوؿ تعزيز 
ا١تٌدخرات، لكي يتمَّ الحقان االنتقاؿ إذل إقامة مشاريع اقتصاديةو كبَتةو ٖتقق أرباحان للفرد، كتزيد 

 .حجم أعمالو، كتيثمِّري ثركتىوي 

٘تيَّز الفكري االقتصادمُّ الرأٝتارلُّ الغريبُّ بأنَّوي انطلق من قاعدة أىفَّ اإلنساف ىو من يصنع نظامو ُب .3
ُب حُت نشأت . اٟتياة، فأصبحت كاقعية الفكر كعقالنيَّة السلوؾ االقتصادم ميكمِّالن لتلك ا٠تيطوة

 .الرأٝتاليَّة العربية ُب إطاًر الكولونياليًة، كحافظت على النمط اإلقطاعي ا٠تراجي

، (طلعت حرب)ىنالك العديد من األسباب اليت أفشلت ا١تشاريع النهضويَّة العربية، مثل ٕتربة .4
فاقتصار مشركعو على اٞتانب االقتصادمِّ . منها الطبيعة السلوكية ا١تقلِّدة للفئات الرأٝتالية ُب مصر

ًإٍذ دل تكن ىنالك برامج . دكف االجتماعيِّ كالثقاُب، من األسباب اليت عجَّلت بسقوطو ا١تدكِّم
كإصالحات اجتماعية مرافقة ١تشاريعو الضخمة، األمر الذم أدَّل إذل ارتطامها باٞتدراف الغليظة 

لذلك كيًلدىت الرأٝتالية العربية ميتة باعتمادىا سياسة . اليت ٖتيط بنسيج اجملتمع العريب كمكٌوناتو
 .التقليد ال ا٠تلق كاالكتشاؼ، كالتكامل ُب الربامج اإلصالحية

الحظنا أنَّو ًبىَّ إحداث إسقاطات اشًتاكية على اٟتياة السياسية العربية دكف أف تؤسس ٟتالة تثوير .5
اإلنساف العريب، ك٧تد ىوة تفصل كتباعد بُت رجاؿ الفكر كرجاؿ السلطة كتباعد بينهم رغم االنتماء 

، بسبب سياساهتم االنتقائية، كذلك كفق ما ٮتدـ رجاؿ الدائرة السياسية اٟتاكمة، أك  األيديولوجيِّ
 .الظركؼ ا٠تارجية اليت تعرقل سياسة النَّماء اٟتقيًقي لالقتصاد العريب

إذل غفلتها عن تأسيس  (البعثية)، كالتجربة السورية (النَّاصرية)يعود فشل كلٍّ من التَّجربة ا١تصريَّة .6
عقد اجتماعي يوائم النَّظرية االقتصادية االشًتاكية اليت قامت سياساهتا عليها، فلم تلًغ ا١تلكية 
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ا٠تاصة، بل ذىبت إذل إقامة رأٝتالية الدكلة، كٖتدثت عن ثورة اجتماعية تبتغي ٖتقيقها ُب كال 
اجملتمعُت، فاتبعت سياسة التأميم اليت أضرَّت بباقي شرائح اجملتمع، كدل يستفد منها غَت طبقة كبار 

كبطبيعة اٟتاؿ لو . موظَّفي الدكلة الذين أصبحوا طبقة ا١تالَّؾ اٞتدد عوضان عن الربجوازية احمللية
إتهت اٞتهود السياسية العربية إذل تأسيس عقد اجتماعيٍّ عريبٍّ مقبوؿ من قبل ٚتيع مكوِّنات 

 .اجملتمع العريب، ألسهمت ُب بناء بنياف اقتصادمٍّ، أسَّس لنظاـ اقتصادمٍّ متطٌور

كانت اللوحة االقتصاديٌة العربية مشوَّىة ا١تالمح من حيث التكوين كالتعبَت عن تطلعات .7
اجملتمعات العربية، فصحيح أىفَّ األصوات ارتفعت للنهوض باالقتصاد العريب، إالَّ أىفَّ سيطرة 

االنفعالية كغياب العقالنية قٌلل من كتَتة تلك األصوات الثَّائرة، كجعلها تقتصر على ترنيمات تردد 
ُب األدبيات االقتصادية العربية، كتفتقر إذل حاضنة سياسية يوفِّر ٢تا غطاء الشرعية السياسية، 

 .كأساليب التأثَت ُب بنية العقل االقتصادم العريب

كل تفتقر اجملتمعات العربية إذل مفهـو ا١تواعيد الزَّمنية، كمزامنة اإلنتاج، اللتُت دل تكونا ىامتُت ُب .8
 ألىفَّ مفهـو الزَّمن مرتبط بالطبيعة كظواىرىا، فالعقل البشرمُّ دل يبلغ مرحلة ،اجملتمعات الزراعية

الرشد، كعندما كصل إليها ٖتوَّؿ من استخداـ قوتو إذل استخداـ قوة الطبيعة، ليصبح االلتزاـ بالزمن 
فا١تنافسة ٤تمولة على الزماف كالزماف . كمفهومو ٯتتلك أ٫تية بالغة الضركرة اجتماعية كاقتصادية

٤تموؿ على ا١تادة اليت ال تعرؼ ثباتان، إالَّ أىفَّ القول ا١تؤثرة ُب ٣تتمعاتنا التزاؿ تعمل على خلق 
 .معادلة ٖتاكؿ فيها إثبات أفَّ األرض ىي مركز الكوف

إفَّ السبب ُب كجود فلسفة التعددية االقتصادية العربية، يعود إذل الفلسفة ا٢توياتية للفرد العريب، .9
كاليت تىدخل ُب تركيبة سلوكو االقتصادم، كاالفتقار إذل فلسفة اجتماعية تساعد على معرفة طبيعة 

كتلك . العالقات اليت تربط األفراد كٖترِّكهم إزاء رغباهتم، إضافة إذل االندماج االقتصادم با٠تارج
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الفلسفة تؤثر ُب بنية الفكر االقتصادم العريب من حيث تشتت ا١تفكرين كضياعهم ُب ٖتديد ىويَّة 
 .اقتصادية عربية، كٖتديد معادل النظرية االقتصادية العربية

لقد تناكؿ ا١تفكركف العرب التيارات الفكرية االقتصادية الغربية ٖتت عناكين كأسباب ٥تتلفة .10
جعلتهم متأثرين بأيديولوجية نظرياهتا، األمر الذم ساقهم لالبتعاد عن حقيقة كاقعهم االقتصادمِّ، 

كما بُت تيار اشًتاكيٍّ كرأٝتارلٍّ . كفقداهنم القدرة على التأثَت ُب كاقع السياسات االقتصادية العربية
 اٞتهود ُب تأسيس ٧تد ضياعٔتفرداتو ا١تختلفة، كاليت كاف من أبرزىا التيار الًكينزم الكالسيكي، 

كذلك جاءت قراءهتم لواقعهم متأثرة . فكر اقتصادم عريبٍّ أصيل، ييوٌطدي دعائم التحديث اٟتقيقيِّ 
بتلك التيارات كبواقع فلسفاهتم االجتماعيَّة، ٦تا أفقدىا القدرة على تغيَت الواقع االقتصادمِّ العريبِّ 

كتطوير نيظمًو، لعدـ قيدرهًتم على التخفيف من كطأة الضغوط لرجاالت السلطة السياسية على 
 . مساراهتم الفكرية

11. ،  تتكٌوف السياسات العربية من الالكعيِّ السياسيِّ الكامن ُب العقل، كالضامر ُب السلوؾ اٞتمعيِّ
كتنعكس مباشرة ُب اٟتياة االقتصادية، اليت نراىا ْتركة غَت منضبطة ٖتكيمها انفعاالت فردية، 

 .كتىأسيرىىا مصاحل ضيقة، كتتأثر ٔتا يىدخلي ُب مكٌونات السياسة العربية

إفَّ البيئة االجتماعية العربية تلٌقن الفرد طرائق ا١تمارسات كبناء العالقات مع اآلخرين، كاٟتفاظ .12
على التواصل معهم دكف أف تينمِّي فيو ركح ا١تواطنة اجملتمعية بفعل ضغوطات كثَتة تيؤثر ُب 

كدل تستطًع الدكؿ العربية أىٍف ٗترج بنظرية تعليم تيعزز عملياهتا التحديثية بفعل . شخصانية الفرد العريب
عزًز 

ي
عوامل عدة من أبرزًىا سطوة الفكر ا١تيتافزيقي، كتأثػيريىا بأ٪تاط السلوؾ االجتماعي التقليدم ا١ت

فاليزاؿ مشركع التحديث ميتعثِّران كدل يالًمس  للمكانات ا١توركثة على حساب األدكار ا١تكتسبة،
 .   جوىر الشخصية العربية، ليبقى على سطوح األشياء دكف أىٍف يالًمس جوىرىىا
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كقعت أحزابنا العربية ُب مرض الشُّمولية كخلق الزَّعامات اٟتزبية، كاختصار اٟتزب ُب ىـر قيادتو، .13
٦تا جعلها تنكفئ على ذاهتا، كتيضٌيق رؤيتها اٟتزبية ضمن إطار ا١تصاحل الشخصية، حيث عمدت 

كىنا البٌد للحزب أىيٌان تىكين عقيدتو الفكرية أىٍف ٯتتلك النضج ا١تستوُب . إذل تعزيز نظاـ رأٝتاليَّة الٌدكلة
فالتجربة اٟتزبية العربية دل ٗترج . لشركط تكٌونو حىتَّ يفلت من اعتبارات تيعيق عملية تكٌونو الصحيح

على ٣تتمعاهتا بل تكيَّفت مع أمراضها، كأصبحت مولِّدة ٢تذه الظواىر ا١ترضيَّة، فأضحت أحزابان 
قبلية كعشائرية، كطائفية، فتبدد دكريىىا كىاختيزلت شعارىاهتا من ًشعارات كيربل إذل كظائف كأدكار 

اتو  .صغرل، كىذا لو أسبابو اليت ٘تَّت اإلشارة إذل كثَت منو ُب منت البحث كمعاٞتى

 ًإفَّ عملية اختيار النِّظاـ االقتصادمِّ ُب الدُّكؿ العربية كيٌونت خارج اٟتوامل االجتماعيَّة ُب ميناخ .14
من االندماج مع نظم اقتصادية غربية تتعارض مع بنيتها اجملتمعيَّة، كما أىفَّ كجود ىيوةو عميقة 

كتضارب ُب ا١تصاحل بُت النُّخب السياسية كاالقتصادية أعطى اجملاؿ لوجود تدخالت خارجية أفرزت 
 .صوران من العالقات اإلنتاجية غَت ا١تتكافئة بُت الطبقات االجتماعية

ًإفَّ الفكر القوميَّ العريبَّ كأحزابو فشل ُب ٖتقيق األىداؼ كاآلماؿ اليت قامت على أىساسها .15
، كىذا دكف شكو يتناقض مع قواعد  العالقات االجتماعية كاالقتصادية بُت ا١تؤمنُت بالفكر القوميِّ

كبا١تقارنة مع ٕتارب . العقد االجتماعيِّ اإلنساشلِّ كييضعفو كييقللي من جىذكىًة اٟتماس لدل ا١تؤمنُت بو
أيخرل مثيلة كانت النتائج ٥تتلفة جدان، أىال كىىي التجربة اليابانية اليت ٧تحت ُب توظَّيف قيم التَّعاكف 

 .كالتضامن ُب ٖتسُت قدراهتا االقتصاديَّة

 فشلت الليربالية االقتصادية العربية ُب استنهاض اقتصادات الدُّكؿ العربية، ألفَّ أحد ركائزىا قاـ .16
على الربجوازية الكمربادكرية كاليزاؿ، كًإفَّ الدكر الوظيفيَّ الذم أيسند إذل ىذه االقتصادات كاف 
خدمة لالقتصادات الرأٝتالية الغربية، كتغدك الصورة أكثر كضوحان كتعبَتان عندما تظهر الصورة ُب 

 .ٕتلِّياهًتا السياسية
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اإلسالميِّ أكلوية العمل على تنمية اإلنساف بدالن من ٦تارسة اإلسقاط  أىغفل أنصار االقتصاد.17
، كأصبحت الغيبية كاٞتربية ٖتكم نشاطاتنا االقتصاديَّة، كإفَّ ما نراه اليـو من ظهور  الفكرمِّ كالركحيِّ
ا١تصارؼ اإلسالمية ُب العديد من دكؿ العادل ليس إالَّ سعيان لكسب شر٭تة كاسعة من ا١تسلمُت اليت 

 .تأىب الربا، ٖتت فتاكل شرعية جيٌند ٢تا الفقهاء، لكي ٘تنحها الشرعية ُب سياستها ا١تصرفيَّة

 اليت نأمل أىٍف تلقى اىتماـ الباحثُت ُب أٍف تكوف ٣تاؿ دراسة كْتث من أجل أمَّا االقتراحات
ا٠تركج بفلسفة اقتصادية ٖتدد ىوية النِّظاـ االقتصادم العريب، كالذم يكفل ٢تا ٖتقيق خطوات 

ا على الشكل اآلٌب :  متقدمة ُب سياساهتا اإلصالحية، فإهنَّ

 عودة الباحث إذل الذَّات العربية األصيلة، كالتَّخلُّص من عقدة ازدكاجية الثقافة العربية اليت أعاقت .1
كالدة العقل العريبِّ بثقافة عصرية تنبثق من نواة ىويتو العربية، كٖترير األنا العربية من األ٪تاط 

 .االجتماعية التقليدية اليت ال تسمح للفكر العلميِّ ٕتاكزيىىا

االىتماـ بالفلسفة االجتماعية عند دراسة أمَّ مشكلة اقتصادية ُب البالد العربية، فال بيدَّ للباحث  .2
من الغوص ُب أعماؽ اجملتمع العريب، ليكشف بنيتو ا١تملوءة باألسرار، األمر الذم ٬تنِّب فركضو من 

 .الوقوع ُب خطأ معرُبٍّ يبدد نظريتو االقتصاديَّة

 .البدَّ من نزع الغطاء عن الفكر ا١تيتافيزيقي عند دراسة التضاريس الطبقية للمجتمع العريب .3

ضركرة االىتماـ ْتامل الفكر االجتماعي الذم ييعدُّ الدعامة الرئيسية ُب أيَّة فلسفة اقتصادية  .4
 .عربية، األمر الذم يؤدِّم إذل خلق تفاعل بينو كبُت السلطة اٟتاكمة

إفَّ اآلفات كاألمراض االجتماعية العربية كاٞتاه كاحملسوبيات كأشكاؿ الفساد االقتصادمِّ   .5
، ال ٯتكن القضاء عليها إالَّ من خالؿ كجود فلسفة تربوية تيعزز قيم  كاالجتماعي كحىتَّ السياسيِّ
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األخالؽ اإلنسانية، كىي بدكرىا تينشئ نظاـ ٛتاية ٭تدُّ من تلك اآلفات، كتعمل على مدننة 
 . اجملتمع، الذم يعاشل من قبضة الفكر القبليِّ كالنِّظاـ األبومِّ 

لقد آفى األكاف إلعادة النظر ُب نظاـ التعليم الذم يعتمد أساليب تعليمية غَت فاعلة، ٔتا ينسجم  .6
فنحن ْتاجة إذل قطيعة أبستيمولوجية لكي نضمن من . كركح العصر كاٟتاجات اليت يفرضها اجملتمع

، كاالنتقاؿ إذل ٪تط ييعزز الثقة ُب نفوس أفراده،  خال٢تا إحداث قطيعة مع ٪تط اإلنتاج ا٠تراجيِّ
 .ك٭تقق ٢تم الرفاه االجتماعيَّ 

السعي إذل عقلنة العالقات االقتصادية العربية، دكف أىٍف ننسى أ٫تية البيئة اٞتغرافية العربية كتسخَت  .7
كاستهالكية جديدة،  مواردىىا لصاحل االقتصادات العربية، ًإٍذ من خال٢تا يتم خلق أ٪تاط اجتماعية

 . ٖتقق ما تطمح إليو الدُّكؿ العربية، كٖتدُّ من تبعيتها للخارج

العمل على كضع برامج ْتثية مرحلية مرتبطة ْتاجات اجملتمع كالسوؽ العريب، كإدخاؿ عنصر  .8
 .ا١تزامنة ُب اإلنتاج كاٟتياة االجتماعية كاالقتصادية بوصفها ضركرة التحديث الفاعل

 ُب التأكيد على ضركرة االستمرارية ُب دراسة كل ما من شأنو أف يرتقي بواقع كنختم بحثنا
_ من خالؿ االٚتاع على عقد جديد_االقتصادات العربية، فا١توازنة بُت الفلسفة االجتماعية 

 ٢تو أمر يستحق االىتماـ بو ُب ،كا١تنهج العلمي الذم يساعد ُب تطوير األداء االقتصادم العريب
.  تنا االقتصادية العربيةادراس
 
 
 
 



 209 

 :فهرس المراجع العربية كاألجنبية المترجمة

: دراسة ُب مفهـو التنمية كمؤشراهتا، دار الشركؽ: إبراىيم العيسوم، التنمية ُب عادل متغَت .1

. ـ2001، 2القاىرة، ط

، دار "ٖتديات كتطلعات االقتصاد ا١تصرم ُب عادل متغَت"إبراىيم شحاتو، برنامج للغد  .2

 .ـ1987القاىرة، : الشركؽ

. ـ2011، 1ف، دمشق، ط.أديب كلزم، ا٢توية القومية العربية كالتحديات الراىنة، د .3

 .ـ1974القاىرة، : أرنست ماندؿ، مدخل إذل االشًتاكية العلمية، مركز اليسارم الثورم .4

عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت سلسلة أسامة الغزارل حرب، األحزاب السياسية ُب العادل الثالث،  .5

 .ـ1987، أيلوؿ، (117)الكويت، العدد: للثقافة كالفنوف كاآلداب

دمشق، : إٝتاعيل سفر كعارؼ دليلة، تاريخ األفكار االقتصادية، منشورات جامعة دمشق .6

 .ـ2000، 10ط

. ـ2010عماف، : أشرؼ حافظ، الرأٝتالية كأزمة الفكر العريب، كنوز ا١تعرفة .7

مغامرات ُب عادل جديد، ترٚتة أٛتد ٤تمود، مراجعة سامر : آالف جرينسباف، عصر االضطراب .8

 .ـ2008القاىرة، _ أبوظيب: دار الشركؽ_ ىواش، دار الكلمة

ا١توجة الثالثة، ترٚتة عصاـ الشيخ قاسم، الدار اٞتماىَتية للنشر ..ألفن توفلر، حضارة  .9

 .ـ1990بنغازم،: كالتوزيع



 210 

ٖتليل كتابات ماركس كدكركهاصل كماكس فيرب، : أنتوشل جدنز، الرأٝتالية كالنظرية االجتماعية .10

 .ـ2008دمشق، : ترٚتة أديب يوسف شيش، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب

، علي 1950-1801تغاريد بيضوف، الفكر كاالجتهاد االقتصادم ُب عصر النهضة  .11

بَتكت، : مالك بن نيب، دار النهضة العربية- ٤تمد عبده، ٚتاؿ الدين األفغاشل- مبارؾ

 .ـ1999

دمشق، : توفيق ا١تديٍت، اجملتمع ا١تدشل كالدكلة السياسية ُب الوطن العريب، اٖتاد الكٌتاب العرب .12

 .ـ1997

توماس سنتش، نقد نظريات االقتصاد العا١تي، ترٚتة عبداإللو النعيمي، مركز األْتاث  .13

 .2ـ، ج1990دمشق،: كالدراسات االشًتاكية

، 1998-1798من ٛتلة نابليوف إذل جولة األكرغوام : جالؿ أمُت، العو١تة كالتنمية العربية .14

 .ـ2001، 2بَتكت، ط: مركز دراسات الوحدة العربية

خرافات شائعة عن التخلف كالتنمية كعن : أـ تبعية اقتصادية كثقافية ..جالؿ أمُت، تنمية .15

 .ـ1983القاىرة، : الرخاء كالرفاىية، دار ماجد للطباعة

جوف كينيث جالربيث، تاريخ الفكر االقتصادم ا١تاضي صورة اٟتاضر، ترٚتة أٛتد فؤاد بلبع،  .16

، أيلوؿ، (261)الكويت، العدد:  عادل ا١تعرفة، اجمللس األعلى للثقافة كالفنوف كاآلدابسلسلة

 .ـ2000



 211 

دركس من شومبيًت، : جيمس أنغريسانو، ٨تو تطوير ٪توذج اقتصادم للقرف اٟتادم كالعشرين .17

كمَتداؿ، كىايك، ترٚتة حسن عبداهلل بدر كعبدالوىاب ٛتيد رشيد، ٖترير كلياـ ىالؿ ككينث 

 .ـ2009بَتكت، آذار،: تايلر، ا١تنظمة العربية للًتٚتة.ب

عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة سلسلة حاـز الببالكم، النظاـ االقتصادم الدكرل ا١تعاصر،  .18

 .ـ2000، أيار، (257)الكويت، العدد: كالفنوف كاآلداب

ْتث استطالعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة : حليم بركات، اجملتمع العريب ا١تعاصر .19

 .ـ2008، 10بَتكت، ط: العربية

٨تو إيديولوجية جديدة للتوازف االقتصادم : حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاؽ الرأٝتالية كالشيوعية؟ .20

 .ـ1995، 2بَتكت، ط: كاالجتماعي، إسالمية كعا١تية، شركة ا١تطبوعات للنشر كالتوزيع

، ا١تؤسسة اٞتامعية (مسا٫تة ٨تو فهم أفضل)رمزم زكي، األزمة االقتصادية العا١تية الراىنة .21

 .ـ1986بَتكت، : للدراسات كالنشر كالتوزيع

من ركابط كىويات قومية إذل أخرل متحولة، : ريتشارد مينش، األمة كا١تواطنة ُب عصر العو١تة .22

. ـ2010دمشق، : ترٚتة عباس عباس، مراجعة علي خليل، ا٢تيئة العامة السورية للكتاب

: ز٬تمونت بوماف، اٟترية، ترٚتة فرياؿ حسن خليفة، مراجعة ٤تمد سيد حسن، مكتبة مدبورل .23

 .ـ2012القاىرة، 

 .ـ1997بَتكت، : زينب حسن عوض اهلل، مبادئ علم االقتصاد، الدار اٞتامعية .24



 212 

ستيفن دم تانسي، علم السياسة األسس، ترٚتة رشا ٚتاؿ، مراجعة ٚتاؿ عبدالرحيم، الشبكة  .25

 .ـ2012بَتكت، : العربية لألْتاث كالنشر

دراسة عن اآلثار االجتماعية للثركة : سعد الدين إبراىيم، النظاـ االجتماعي العريب اٞتديد .26

 .ـ1982بَتكت، : النفطية، مركز دراسات الوحدة العربية

: سعيد النجار، تاريخ الفكر االقتصادم من التجاريُت إذل هناية التقليديُت، دار النهضة العربية .27

 .ـ1973بَتكت، 

ـ، 1997القاىرة، : سعيد النجار، ٕتديد النظاـ االقتصادم كالسياسي ُب مصر، دار الشركؽ .28

  .اٞتزء األكؿ

 ،ـ1997القاىرة، : سعيد النجار، ٕتديد النظاـ االقتصادم كالسياسي ُب مصر، دار الشركؽ .29

. اٞتزء الثاشل

ٝتَت أمُت، االقتصاد السياسي للتنمية ُب القرنُت العشرين كالواحد كالعشرين، ترٚتة فهمية  .30

 .ـ2002بَتكت، : شرؼ الدين، دار الفارايب

، اإلسالـ ُب األسر .31 من سرؽ اٞتامع كأين ذىب يـو اٞتمعة؟، دار رياض : الصادؽ النيهـو

 .ـ2000، 4بَتكت، ط: الرٌيس للنشر

، ٤تنة ثقافة مزكَّرة .32 صوت الناس أـ صوت الفقهاء، رياض الرٌيس للكتب : الصادؽ النيهـو

 .ـ2000، 3بَتكت، ط: كالنشر



 213 

 .ـ2007، 1بَتكت، ط: الطيب بوعزة، نقد الليربالية، دار ا١تعارؼ اٟتكمية  .33

، ْتث ُب االقتصاد السياسي للتخلف كالتقدـ كالنظاـ االقتصادم العا١تي، دار ةعارؼ دليل .34

.  ـ1982بَتكت، : الطليعة

: عارؼ دليلة، مكانة األفكار االقتصادية البن خلدكف ُب االقتصاد السياسي، دار اٟتوار .35

 .ـ1987الالذقية، 

، (38)مقاربة ُب التفكَت االقتصادم، سلسلة كتب ا١تستقبل العريب: عبد األمَت السعد، العو١تة .36

 .ـ2004بَتكت، كانوف األكؿ، : مركز دراسات الوحدة العربية

من عصر النهضة : عبد العزيز سليماف نوار ك٤تمود ٤تمد ٚتاؿ الدين، التاريخ األكركيب اٟتديث .37

 .ـ1999مصر، : حىت هناية اٟترب العا١تية األكذل، دار الفكر العريب

عبد اجمليد مزياف، النظريات االقتصادية عند ابن خلدكف كأسسها من الفكر اإلسالمي كالواقع  .38

 .ـ1981الكويت، : ، منشورات دار الوحدة للنشر كالتوزيع(دراسة فلسفية كاجتماعية)اجملتمعي

 عادل ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت سلسلةعبدالباسط عبدا١تعطي، إتاىات نظرية ُب علم االجتماع،  .39
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