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                  تمهيدية                                                                                                  الالحاات بعض امل -مقدمة
 

 وميةا  " االصةحاا  االتصصةاة  "لنا خطاب الخصخصة     يُقدمعلى موائد طعامنا  وجبة ساخنةمثل     

 مةا  ثيةر .  بمناسب  أ  بد نها   كاننا نعيش في فندق بخمس نجوم  رغم مرارة الواتع  سةر اليص  المررطة 

ها عوامل عد دة مة  بينهةا االنخرةال الربيةر السةعار الةنر   بعد تراتم االزم  البنيو   الصي غذّتأن    االنصباه

جةةراع عمليةةا  تار ةةر   اسةةصاقاتا  ااةةصحع ةاعةةش لثلةةا مرةةاا  العةةراق  النرقةةا  العرةةرر   المصراتمةة 

   سياساا  مةا  ةرتب  بة  مة   الخطاا ا هةو أا هةذ الة، ..  االراضي العراتي  مة  سةيطرة تطعةاا ةاعةش

هيكلة االقتصاد العراقي علا  وقا  إعادة مرأل   با  طرح بايا "رصاا ال" م  تد بلغ ةرج   " منّظر  "

   هنةا مةرب  فةي صةلأ أجندتة  !!الخصخصاة دو  قياد او طار  : وصفة صندوق النقاد الادولي الئاا عة

 .الررس

مررةات  على االرل ليس جد دا بةل  تطبي الذي  صعي  " االصحح االتصصاةي"لما  رمى بـ  الترويج      

الترتيباا  "مةع صةند ق النقةد الةد لي اةوع  اتفااق ات  الى  تت مبرةر بعةد اا توصةل العةراق الةى تمصد بدا

   ز ر المالي  علي عبد االمير عالويبموجأ هذه االتراتي    بارأ الدكصور . 5002في عام "  المساندة

  شةر ط أساسةي   لصزم العراق ببرنامج اتصصاةي  مالي لمدة ثحث سنوا   هنةاك ثحثة"العراتي اينذاك  

 :تربق ةخوع االتراتي  ايّز الصنريذ  هذه الشر ط تصمثل بما  لي

  ......تعد ل أسعار المشصقا  النرطي . 1 

مشر ع تعد ل تانوا المصالح النرطي  الذي  اصرةر اسةصيراة المشةصقا  النرطية  ليصةبح بامرةاا القطةاع . 5 

  ....الخاص اا  دخل الصناع  النرطي 

"  ك المركزي بأا  رصمر في تدتيق ارابات  الرنو    فق مقا يس الصدتيق المعر ف تعهد البن. 3 
1
. 

 

ال  عنةي "  االصحح المنشوة"اا  نستنتج إذا ةفعنا الشرطي  اال ليي  الى نها صهما المنطقي  امرننا اا      

المجةةاال   سةةو  بالنرةةب  للعد ةةد مةة  الرلةةا   الطبقةةا  االجصماعيةة   خصوصةةا  الرةةاةاي  مةةنهم فةةي جميةةع 

 بةالعوةة الةى تراصةيل  .من اتساع الفوارق الطبقياة واالجتماعياة ومزيد من الحيف والتهميش ال تكريس

( سياس  الصرييف الهيرلةي)المشار إلي  اعحه  أتي لصدعيم توجها  " اإلصحح"بأا  االستنتاجالقضا ا  مر  

ا  ماةدةة  مة  بينهةا الرلةا  الرومبراة ر ة   الصي  عصمدها البنك الةد لي  الصةي تخةدم باسسةاس مصةالح فلة

 تمهد الطر ق لاضور توي للشركا  مصعد   الجنري   االسصثمارا  االجنبي  في اتصصةاة ضةعيف  سةوق 

 .مررر   فوضى أمني  عارم 

 المؤسرةا  المالية  الد ليةة  الصةي تمليهةا  الصثبيةةت  الخصخصة  إجةراعا  الصرييةف اعتباار مرة   هرةذا     

اسااتراتيةية  "إلةةى  حااو تتبةةل    كمةةا  شةةاع مجةةرة إجةةراعا  تقنيةة  للخةةر م مةة  اسزمةة    لةةيسالرأسةةمالي

 تلةك تاةاف  علةىاآلليةا  الضةر ر   الصةي  تنشة تؤّم  هيمن  المراكز الرأسمالي    "اقتصادية واجتماعية

بمةا تاملة  مة  تعيد هذه المؤسرا  صياغ  آليا  هذه الهيمنة   الصبعية  " االسصراتيجي "عبر هذه  . الهيمن 

 . معر ف   ترقأ العي   اتصصاة    سياسي  اجصماعي  نصائج

 

اتصصاة   الخصخص  : م  تبيل ميهامرل الترويج صم على أرضي  الذي  "بالمناكأ الصدافع" طهود لعلنا     

اصره بالخصخص   بينما اتصصاة الروق هو نهج لصوز ع صم   ايا" الصار ر  "آليات   الروق  مضامين  

   هةةذا  اصةةام الةةى معالجةة  مرةةصقل  ال مجةةاع لهةةا هنةةا فةةي هةةذه لمةةوارة عةة  طر ةةق آليصةةي الرةةعر  المنافرةة ا

المرةاهيم بايةا اةّل  مرهةوم اخصزالةي  ضةيق اسفةق لمةدلوال  سايطر هرةذا  إذا . الدراس   سسباب عملي 

. نهةا االتصصةاة العراتةيالصبر ر اال د ولوجي كبد ل ع  المقارب  العلمي  الصايا  للمشرح  الصةي  عةاني م
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بعض مشةرح  االتصصةةاة العراتةةي   لرةنهم فةةي نها ةة  الةة صنةةا ع   مة  هنةةا نحاةة    فةي كةةل لاظةة   كيةف 

 كأنهةا الطر ةق الخصخصاة دو  قياد  و طار ، : المطاف ال  قدموا لنةا سةو  الوصةر  الشةهيرة  الرةاارة

رلط  الااكم   خارجهةا تصشةابك الخنةاةق  المثير ان   في بعض أ ساط ال!!. الوايد للصغلأ على مشرحتنا 

   بقياة واجتماعياةفح نجد ما  ميّز هذا الطرف ع  ذاك في موتر  م  تضي  اراسة   " المصااربي "بي  

هرذا  اذا  تضيع البوصةل  لةد  الةبعض    صةبح !!.  السياسة هي التعبير المكثف عن االقتصادرغم أا 

  عصبةر  ينااق بةل االةهةى مة  ذلةك هنةاك مة  . الوايةد اليةومالرهاا على الخصخص  كما لةو أنهةا الرهةاا 

الراسةةد  اةةد النخةةاع  المربالةةل لحصةةحح "مضةةمونا  للقطةةاع الارةةومي  وبااديال! الخصخصةة  خيةةارا تقةةدميا 

ما هي االسبا  والقوى التي تسببت قي : ة ا اا  رلف هؤالع أنررهم بطرح سؤاع آخر هو"! االتصصاةي

فةي اكثةر مة  مناسةب  مة  طةرف  ة اسخيةر الرصرةلك الصوجها  ع  نررها في أفصات ت  تد . ؟ذلك الفساد

فةي الجةدع "  الخبةراعاالسصشةار ي  " هيمناة االغرب في العملي  كلها أنها تجري في ظل . مرؤ لي  كبار

  أ  آلراع  تصةورا  الرةاعلي  االجصمةاعيي  اآلخةر    اضةح غياا  الدائر  ظامرا  أ  ظاهرا    قابل ذلك

 انعةةدام اي نقةةات مجصمعةةي جةةدي  اقيقةةي اةةوع تضةةي  ال تخةة   لبةةااثي " الخجولةة "مرةةاهما  بعةةض ال

  رضةي الةى فصةم  خطةورة هةذا المةدخل أنة .  ادهم بةل تخة  المجصمةع بأسةره" االسصشار ي   الخبراع"

 . بداةالذي تاصاجها بحةنا اليوم بعد عقوة م  العرف  االسص ما بي  الصنمي   الد موتراطي  الجدلي الصراب 

 

أي  تصفيةتحعأ بالرلما   ليس المطلوب فيما  طرا  صقور الخصخص  سو    أ   تأتأة أ  بعيدا ع    

االجصماعية  لقطةاع  الوظيفاةعة   التخلاي بالصةالي ! ة ر للد ل   اخراجها م  المجاع االتصصاةي بأي ثم  

الررةةةاعة "  تحقيااا  مةةة  أجةةةل  .المعر فةةة  "الررةةةاعة"الد لةةة  بةةةالصركيز علةةةى المعيةةةار االتصصةةةاةي  فرةةةرة 

الجوانةةأ االجصماعيةة   اركةة  المجصمةةع  تسااتبد المزعومةة   تقةةد مها كخيةةار  ااةةد   ايةةد  " االتصصةةاة   

" الررةاعة"ر اضي  مغرت  في تعقيدها م  أجل تيةاس هةذه /االجصماعي  بمعاةال  ارابي / تناتضات  الطبقي 

البشةةر  يُختااز فةةي ضةةوع هةةذه االلعةةاب الذهنيةة  . يةة  البرهنةة  علةةى صةةواب مقاربةة  هةةؤالع لحشةةراليا  الرعل

هةةو الريصةل   بالصةةالي ال  هةصم راسةةم " المعيةةار االتصصةاةي" المةوارة فةي أرتةةام  صةيغ ارةةابي     صةبح 

علةى  فةق  صةر  صةند ق  ثةار االجصماعية  لعملية  الخصخصة باآلالرياس   الذي  صرأ على هذه المقاربة   

فةةي مجصمةةع  عةةاني مةة  كةةل هةةذه   فقةةر  تهمةةيش  اسةةصقطاب اجصمةةاعي  مةةا تصركةة  مةة  بطالةة   النقةةد الةةد لي

 . القضا ا   عيش أزم  شامل  مصعدةة اسبعاة

 

عادم "هةو تأكيةدهم علةى " االصحح االتصصةاةي"المثير في االمر أا ما  طرا  منظر  الخصخص        

  "الة،.. الروق الطليق  آليا عصرنا هو عصر القطاع الخاص  االعصماة على " اا " القطاع العام كفاءة

لمااذا لاي يعاد ها ا :  مهم  هو لُأ القضةي  سؤا  اضاقي لرنهم   لألسف الشد د  ال  رلروا انررهم بطرح 

العالقاا  : ؟ أي أنهم  عند الباا ع  االجاب  على هذا الرؤاع   هملوا عامد   على مةا  بةد  القطاع كفؤا  

هأ  الرراة الذي تعرل لة  هةذا القطةاع علةى ا ةدي نهابّة  الصي انصجت تضا ا الن والئرو  وبنية المصال 

بدعم  تأ يد م  سلطا  االاصحع  منظر ة   9/4/8112النظام المقبور   تواصل  بهذه الصيغ  أ  تلك بعد 

 انعادام مرصشار   علةى الجبهة  االتصصةاة   فةي العةراق  أ ضةا فةي ظةل الارومةا  العراتية  المصعاتبة     

 .ي    اا بشرل مصرا  الشرافي  في المرالص

 اسهم م  هذا اا الدعوا  لصطبيق الخصخص  تقدم لنا مغلّر  بصبر را   اجج كثيةرة  فةي مقةدمصها اا     

اصةحح "االتصصاة العراتي  عاني م  ازم  عميق    ان  ال  مر  تجا ز هذه االزم  إال م  خةحع القيةام بةـ 

 مضامو كما  قوع المثل  إذ ال تةصم االشةارة الةى " باطلكلم  اق  راة بها " هذه طبعا ". اتصصاةي جذري

 ال . الذي  راة تطبيق    ان  ال  مر  تاقيةق ذلةك إال مة  خةحع اعصمةاة خيةار الخصخصة " االصحح"هذا 

القطةاع العةام  تةاار علةى اجة  أخةر  هةي اا   رةصند ابهةذه الاجةج بةل " االصةحح" هذا  رصري منظر 

االصةةحاا  "هةةى علةةى صةةعيد عةةالمي   اا الصةةار ، الاةةالي هةةو تةةار ،  ة ر الد لةة  االتصصةةاةي تةةد انص

المرع ع  الصجةارب  أتية  الجةواب  يتساء لر  عندما .    ضر رة االسصراةة م  تجارب اآلخر  "الربر 

التااي نفاا ها صااندوق النقااد الاادولي " الناجحااة"تحقياا  االصااالم يااتي ماان خااال  التةااار  : جةةاهزا  معلبةةا  

  فهذه الوصر  هي االكثر سارا   ر اجا في ظةل هيمنة  القطةأ الوااةد ع البنك الدوليوبالتعاو  الوثي  م
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تطبيةق : المطلةوب هةو  اضةح  ضةوح الشةمس.  لمةاذا كةل هةذه الجلبة  ؟ يفهايهنا  مر  للمرع اا . اس اد

للقطةاع الخةاص " ة ر مصميةز" اصى عنةدما  ةأتي الاةد ا عة   . صر  هذا الصند ق  شر طها المعر ف 

بجملةة  مةة  الشةةر ط تجعةةل مةة  الصةةعأ تبلةةور تطةةاع صةةناعي مالةةي  بةةل اا ة ر هةةذا  يكباا ي فإنةة  المالةة

قطااع خاام محلاي منادمج القطاع  جأ اا   روا جزأ  م   صر  الصند ق  اسصراتيجيص  الصاو لية   أي 

مالية السوق الر سمالية العالمية يؤدي دورا تابعاا وهامئايا قاي ا اار قسامة العما  الدولياة الر ساآليا  ب

 . المعاصرة

 بارأ الموج  الرائجة  فةإا المؤ ةد   لصطبيةق هةذه الوصةر  فةي بحةنةا ليرةوا تليلةي  اليةوم   هةذا أمةر     

مخصلرة  لمثةل هةذه  ظهور مقاربةا  طبيعي في بلد  صاوع م  نم  اااةي للصررير الى الصنوع   بالصالي توتع

ربا  تنطلةق مة  أ هةام ا د ولوجية   لةيس مة  مقاربةا  لر  ال بد م  الصذكير بأا الرثير م  المقا. القضا ا

 بةالعوةة الةى الصجةارب الصةي تراكمةت فةي بلةداا . علمي  تعوة الى الصار ، الرعلي  ترةصخل  الةدر س منة 

العد د مة  البلةداا بقت في الصي طُ  صند ق النقد الد لي  شر ط عد دة   هي كثيرة   مر  االشارة الى  أا 

م   نتا ج قعليةفي الواتع الى عدة  تاة  اتصصاة   / الصوازنا  الماكر " ة االتصصاة  الرراع"باعصماة مبدأ 

 مة  اقنةا اا . عميةق واساتقطا  طاام ، تهمايش اجتمااعي اققار  ازما  اقتصادية عميقة، بطالة: بينها

بهةا نصراعع   اتصصاةنا  عاني مة  ازمة  عميقة  هةي جةزع عضةوي مة  االزمة  البنيو ة  الشةامل  الصةي تمةر 

" االصااالحا  االقتصاادية الكباارى"ها  حقااا    الخصخصاة و بحةنةا فةي لاظةة  تطورهةا الااسةةم  اليةوم  

المطروحة عل  وق  منط  وصفة صاندوق النقاد الادولي وطارو ها المعروقاة ساتكو  صايرورة تطاور 

 ؟ حقيقي، عل  عكس التةار  السابقة قي مختلف بقاع العالي

منصهةى الرةذاج  سا الصةار ، سةيصررر  لرة  أمةا بملهةاة أ  مأسةاة  لة    ال شك اا الجواب بنعم سيروا في

 .  عرس الوجه  العام  لصار ، الصجارب الملموس "االصيل" روا  في مثالنا العراتي 

 

على خيار الخصخص  بارةأ هةذه الوصةر   الرها  اسصناةا الى جمل  المحاظا  اعحه  مر  القوع اا    

   البنيو     الروضى االمنية    االسةصقطاب الرياسةي الةراه  لة   ةؤةي فةي  في ظر ف االزم  االتصصاة

اجصماعي أعمق برل ما  املة  هةذا مة  آثةار سةلبي   /الواتع إالّ الى خلق الشر ط لصبلور اسصقطاب اتصصاةي

سصوظف اجمها االتصصاةي في ضماا مواتةع فةي البنية  (  تعظيم الموجوة منها) نشوع مافيا  اتصصاة   

    هو ما اصل فعحاسي   هي الصي تامل الرثير م  الصناتضا  المربوت   المصرجرةالري
2

 . 

االجصمةاعي  / م  الطبيعي فإا الصطور بهذه الوجه  سيرضي الى اد ث تبدع في ميزاا القةو  الطبقةي    

صصةاة   تيةد االت/ بالصالي نشوع عحتا  جد دة بةي  هةذه القةو   الرةلط  المهيمنة  فةي الصشةريل  االجصماعية 

 سا هةةذه الصشةةريل    رغةةم مةةر ر ثحثةة  عشةةر عامةةا   الصةةي مةةا زالةةت تعةةيش مرالصهةةا . الصبلةةور  االنصقةةاع

بذلك الوضوح برعل عوامل صبلور بعد  لم ايا ) هيمنة نمط انتاج هةين وملتبس وانتقالياالنصقالي  بإتجاه 

لارب  ما انصج  م  ااصحع  ما تحه مة  عد دة مالي   ة لي  مرتبط  بم  هندس الصغيير م  خحع خيار ا

نظةةام مااصصةةي عطةةل الجدليةة  االجصماعيةة  مراهنةةا علةةى الهو ةةا  الررعيةة  ممةةا اجةةل االنصقةةاع المجصمعةةي 

  . نصام القو  الصي سيرترز اليها هذا الصاوع  فإا هناك ماا ال  ماموم  إل(اي الطبيعي الى 

ر  صند ق النقد الد لي  بمبارك  العد د م  القو  الخصخص  ضم   صالرامل إلى  التحو في ااع      

بةل ليرت  ادها الصي سةصصبدع  الطبقي  /فإا البني  االجصماعي  الماسر  بزمام الرلط  رغم تبا   مرجعياتها 

تصصةاة لخصخصة   افا .رغم انهةا لةم تصشةرل بعةد فةي صةورتها الجد ةدة   هةذه مرارتة  اخةر  الد ل  نررها

ممارسة  أة ار مخصلرة  فةي مة  جد ةدة البةد لهةا اجصماعية  تو   "القمقم"م   ا يطلقس الارة الطليق  الروق

 .توزيع صارم لالدوار والمهام والثروة والسلطة والنفوذمخصلف مرصو ا  الصشريل  االجصماعي   بارأ 

 

هةا  اسصناةا الى تجارب عد دة  فاا تطبيق شر ط صند ق النقةد الةد لي فةي ظةل االزمة  الصةي  عةاني من    

انرشةاف االتصصةاة ب  أ ع تلةك االثةار تصمثةل. االتصصاة العراتةي   ةرتب  بمجموعة  مة  اآلثةار الصةي  نصجهةا

 (: تد اة  الى ذلك بالرعل)خطيرة  ثالث نتا ج الى مما  ؤةي  الراسا  على المنافر  العالمي  العراتي

                                                           
2
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المنصجةةا   سااةمناقتةةدرة الصةةناعا  الماليةة  علةةى  ستتضاااء ايةةا  ،تهماايش القطاااع الصااناعي -

العد د مة  الصةناعا  بةل  الرةر ع الصةناعي      انهيارامكانية القاةم  م  الخارم   بالصالي الى 

 . تدمير أ   امراني  اقيقي  لصبلور برجواز   مالي  عراتي    خصوصا البرجواز   الصناعي  منها

قةد الةد لي  ممةةا   نصيجة  رفةع الةدعم الارةةومي  برةبأ شةر ط صةند ق النالقطااع الزراعايتادمير  -

 ةةؤةي الةةى عةةدم تةةدرة المنصجةةا  الزراعيةة  الماليةة  علةةى منافرةة  مثيحتهةةا مةة  المنصجةةا  االجنبيةة  

 سةةيؤةي هةةذا الةةى اةةد ث اسةةصقطاب  تمةةا زا  ةاخةةل . المماثلةة  الصةةي سةةصغز  االسةةواق الماليةة 

   مةة  بةةي. تةةدمير الةةبعض منهةةا  تعةةاظم ثةةراع اسخةةر /المجموعةةا  الرحايةة  تقةةوة الةةى تهمةةيش

الرينار وها  المصوتع   مر  افصرال عوةة االتطاع الى هذا القطاع تات ذرائع مخصلر  م  بينهةا 

 هةو "!!! استعادة الملكية التي اغتصبتها الحكومة من خال  تطبيقها قاانو  االصاالم الزراعاي"

    م  بينهم سياسةيي  مة  الطةراز اال ع ممةما صرح ب  البعض م   رث  اتطاعيي  كبار سابقي 

 .5003صعد ا الى الرلط  بعد 

م  خحع مق  الصجارة الخارجية   ايةا الصبةاةع سةيروا ال  تعمي  االختال  قي الميزا  التةاري -

الرأسةمالي )مصرافلا نصيج  اخصحف االنصاجي  فةي كلصةا المجمةوعصي   اشةصغاع تةانوا القيمة  العةالمي 

 علةةى . لي  المصطةةورة  المعولمةة لصةةالح الطةةرف االتةةو    هةةو هنةةا االتصصةةاةا  الرأسةةما( طبعةةا

 تطةور الموجةوة  برجوازياة كومبرادورياةلصبلةور " الظةر ف المثلةى"هامش هذا االخصحع سصنشأ 

 .منها

 

منعةةا سي الصبةةاس  سةةوع تررةةير  سةةواع كةةاا مقصةةوةا أم ال  ال تعنةةي هةةذه المحاظةةا  أا البااةةا مةةع     

 االسةةصراةة مةة  الجوانةةأ اال جابيةة  لصةةد  ل الايةةاة  انغةةحق االتصصةةاة العراتةةي بةةل مةةع انرصااةة  علةةى الخةةارم

االجصماعية  الصةي تقةف  القاوىهةذا االنرصةاح  مةا هةي  طرو االتصصاة     لر  المشرل  ال ترم  هنا بل في 

 .الصي سلاق باالتصصاة جراع هذا االندمام؟ اآلثار راعه   ما 

 

لصبرةةيطي   علينةةا اا نصنةةا ع هةةذه النصةةائج    اصةةى ال نصيةة  فةةي لّجةة  االسةةلل  الرةةاذج   اوملخااا القااو     

إا الصاليل العميق السصراتيجي  . بمنظور اسصراتيجي  ليس البقاع ابيري نظرة تاصرة تنشغل بالراه  فق 

الخصخص   خطابها الرناا سيرشف لنا أا االمر  صعلق بقضي  جوهر    ليرت شرلي  (  ال نقوع سياس )

   هةي مةا  إلعادة توظيف الثروا  قي قطاعا  محددة دو  غيرهاتحوي  االقتصاد العراقي  ال  :  هي

تلةةك القطاعةةا  المرملةة  الاصياجةةا  الرأسةةماع المعةةولم ذاتةة    لةةيس فةةي القطاعةةا  االنصاجيةة  االساسةةي  

 هةذا االسةصنام نةابع مة  اقيقة  أا  صةر  صةند ق النقةد الةد لي هةي بنةُت . كالزراع   الصناع  الصاو لي 

لمي للرأسمالي  في لاظ  عولمصها العاصر    بهذا المعنى فإا هةذه الوصةر  تهةدف اليةوم تار ، الصطور العا

" المراكةةز" تعز ةةز موتةةع بلةةداا " االطةةراف"الةةى اعةةاةة إنصةةام اآلليةةا  الصةةي تررةةل تواصةةل تهمةةيش بلةةداا 

  . الرأسمالي    لر  في ظر ف تار خي  جد دة

للمقاربة  الرةابق   أي  مقارباة نقيضاة اعتمااداةواع الةى اا المحاظا  أعحه ال تدفع بةأي اةاع مة  اال    

اا الصنا ع الصايح لهذه القضي   قع على مرصو  آخر م  الطرح  . الصنظير للقطاع العام ة ا تيد أ  شرط

لح ضاع الصي سةاة  فةي هةذا القطةاع   تاليةل العوامةل  االسةباب  اعتماد مقاربة نقدية  صمثل بضر رة 

ال  المئاكلة الفعلياة  بةد  اا . هةذه اآلثةار  النصةائج الصةي تعةاني منهةا مؤسرةات  اليةوم الرعلي  الصي اة  الةى

ترم  في خصخص  القطاع العام أم ال  بل في مجاع آخر  رعى الرثير م  البةااثي   اصةى بعةض الجةاة ّ  

آليةا    اضةا  تصةيح الصغلةأ علةى بلاورة منهةياةاا المشرل  هةذه ترمة  فةي . منهم  الى عدم االتصراب من 

 هةذا  شةرل مةدخح جد ةدا  مقاربة  جد ةدة تصةيح االمرانية  إلعةاةة بنةاعه . النهأ الصي تعرل   صعةرل لهةا

اسصناةا الى معياري الرراعة االتصصاة    الوظائف االجصماعي  الصي تؤة ها الد ل  في الاقل االتصصاةي  م  

الرةةاعلي  االجصمةةاعيي  ة ر  وتنئاايطره  الرتابةة  المجصمعيةة   اعصمةةاة مبةةدأ الشةةرافي  فةةي ترةةي تاادعييخةةحع 

 تد بيّنةت الايةاة  تجةارب . التنمية والديموقرا يةما بي   الةدلي الترابط الى يعيد االعتبارالمخصلري   بما 

الصار ، عدم صواب المقاربا  الصي تنظر الى القطاع العام برون  شرا مطلقا  القطاع الخاص خيةرا مطلقةا 
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توظف كل  استراتيةية تنموية بديلة ومتكاملة بناء ذلك اا البد ل  رم  في   عني.  العرس صايح ا ضا

 .ة ا اشصراط مربق لد ر تياةي لهذا القطاع أ  ذاك( ال،.. العام  الخاص  المخصل   الصعا ني)القطاعا  

 ةد ر  الصةي الدولاةغير أا هذا االجراع   هذه المقارب   رتبطاا   في  اتع الااع  باشرالي  أخةر  هةي     

فإعةاةة بنةاع القطةاع العةام علةى اسسةس المشةار اليهةا أعةحه . اليوم صةراع ماصةدم اةوع شةرلها  مضةمونها

 تنشي  ة ر القطاعا  االخر   رصرل أ ع ما  رصرل تأسيس ة ل  ة مقراطي  عصر    تمثل نريا لد لة  

النهةةةأ  سةةةوع االةارة الصةةةي انصجةةةت آليةةةا  " دولاااة الطوا اااف المتحارباااة"االسةةةصبداة الرةةةابق   أ ضةةةا لةةةـ 

 . البير تراطي   القو  الطريلي  الصي تعصات عليها

 

هرذا  اذا   مر  القوع ان  ال الخصخص   ال القطةاع العةام  مةثحا خيةارا  اتصصةاة   صةرف  بةل همةا     

الد لة  العراتية   ماصو  عبراا ع  خيارا  سياسي  كبر   خطيرة في آا  ااد  تد ر في جوهرها اوع 

اما تات اراب صند ق النقد الد لي  نصةائح منظر ة   هةم ُكثةر : الصي تصخذها  الوجه    شرلهاة  الجد د

على ما  بد   أ  م  خحع االراةة العراتية  الوطنية   الد مقراطية   أي انهمةا  قعةاا ضةم  معركة  البةدائل 

" صةةقور"مهمةةا نةةافح تلةةك هةةي المرةةأل  الاقيقيةة   ف. الصةةي تصصةةارع فةةي هةةذه اللاظةةا  المصةةوترة  المرصواةة 

صند ق النقد الد لي  مرصشار هم الجالري  في غرف مرير   فإا االمر  د ر " نرور"الليبرالي  الجد دة   

لال المشاكل الرعلي  الصي توج  بحةنا  مجصمعنا  بعيدا ع  أ هام ا د ولوجيا الصرييف  البدا   الحقيقيةاوع 

 . الهيرلي

 

 المطلوب مم   راهنوا . صند ق النقد الد لي خيار العراتيي  الوايدليرت الخصخص  بطبع  ةهاتن      

عليها القيام بقراعة صااي  لنصائج الصجارب الرعلي  للعقوة الثحث   النصةف االخيةرة   تجنةأ االرترةاا الةى 

االصةولي  االتصصةاة   " شةانص  اال د ولوجية  الباذخة  باعصبةاره أاةد تجليةا  " خطاب الخصخص "ا هام 

فري هذه الصجارب هناك الرثير مما  رقةأ العةي  مة  بطالة    تهمةيش  افقةار  اسةصقطاب اجصمةاعي ".  دةالجد

 بمةة فاضةح   تةةدمير للقةةو  المنصجةة    صةةعوة صةةارق لمافيةا  اتصصةةاة   تمرةةك بصحبيةةأ الراسةة   تطةةيح 

تجةارب    فهل المطلوب منا تررار هةذه الوصةر   برةل مةا تاملة  مة " غرة ا خارم الررب " جرأ ا   

 .  مر رة؟ سؤاع برسم االجاب  لم   راهنوا على هذا الخيار

 

 الصرييةةف الهيرلةةي  سياسةةا  الصثبيةةت االتصصةةاةي علةةى العمةةل سةةيصماور باسسةةاس فةةإا هةةذا  لةةذا    

" مرالة  االنصقةاع"المد نة  أ  فةي  البلةداا علةى الد لية  النقد ة  المؤسرةا  فرضةصها  الخصخصة   الصةي

 لآلثةار تاليةل بلةورة ماا لصة   مة  هنةا فةاا أهمية  العمةل ترمة  فةي. اة   مخصلرة  تواجة  مشةرح  اتصصة

 مةا  طةرح مة   صةرا  كالخصخصة   الصرييةف الهيرلةي " االتصصةاةي االصةحح" سياسةا  الناجمة  عة 

 الصثبيت االتصصاةي الصي ةأبت المؤسرا  المالي   النقد   الد لي  الرأسةمالي علةى الصةر  ج لهةا  اعصبارهةا 

  سةةار   صةةالا  لرةةل زمةةاا  مرةةاا  تةةاةرة علةةى اةةل المشةةاكل الصةةي تواجةة  البلةةداا الصةةي تطبقهةةا   صةةر

 ."مد  تطابق ارابا  الاقل مع ارابا  البيدر" البرهن  على 

 

كثيرا ما  جري الاد ا في مخصلف البلداا الصي خضعت لصطبيق  صرا  صةند ق النقةد الةد لي  البنةك     

صحح االتصصاةي  ازمة  سياسةات   إجراعاتة     الصرةاوع اةوع جةد اها فةي الد لي ع  اسصراتيجيا  اال

للخر م م  االزمةا  الطاانة  " ناضج "فري خضم الباا ع  عصا سار      صرا  . مجاال  مخصلر 

الصةةي اجصااةةت البلةةداا الناميةة  فةةي ا ائةةل ثمانينةةا  القةةرا العشةةر    مةةا تحهةةا  تةةم فةةرل بةةرامج الصثبيةةت 

 الخصخص  عبر منهج العحم بالصدم  ا  غيره  طبقصها بير تراطي  الصند ق  البنك   الصرييف الهيرلي

االسةراع برفةع معةدا  "    "تصةايح اال ضةاع المصرة ة "تارةد علية   تاةت ذر عة  " إبةداع"الد ليي  بـ 

للصعمةق إا المحاظا  الرةابق  تةدفعنا . ال،" ..تقلي  البطال "  " القضاع على الرقر"  " النمو االتصصاةي

في باا هذه القضا ا م   جه  نظةر االتصصةاة الرياسةي  النظةر فةي مةا  راع االسةصراتيجيا   الرياسةا  

  لرةي  مرة  تاليةل ازمة  "العةالم الثالةا"فةي معظةم بلةداا " االصةحح االتصصةاةي"الصي تضمنصها بةرامج 

 . إجراعاتها   على اراب ماذا  لمصلا  م  تطرح
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العد دة  الصي سةنصنا لها الاقةا بالصرصةيل ضةم  القةا  مصصالية   الةى اا سياسةا   هرذا  تقوةنا الصجارب    

تعمةةل لصةةالح رأس المةةاع  علةةى ارةةاب العمةةل    ةةنجم عةة  بعةةدها االجصمةةاعي " االصةةحح االتصصةةاةي"

 . تراليف باهظ  تصصل بأ ضاع الطبقا   الرلا   الشرائح االجصماعي  الرقيرة

تمثةل جةزعا مة  عملية  افقةار مصعةدةة " االصةحح االتصصةاةي"اا سياسةا   البد م  الصأكيةد ا ضةا علةى    

اسبعاة  غير اا ذلك ال  عنةي الةرب  خطيةا بةي  االصةحاا  االتصصةاة    اةد ث اإلفقةار   إنمةا  عنةي اا 

االصةةحح "االفقةار  عةد عملية  مركبة  تصجةا ز اةد ث الصرييةف الهيرلةي بأبعةاةه االتصصةاة     اا سياسةا  

ليرت منرصل  ع  هذه العملي   إنما هي جزع منها " االتصصاةي
3

 . 

 

  فقةةةا للمحاظةةةا  أعةةةحه  مرةةة  القةةةوع اا هةةةذه الدراسةةة  تهةةةدف الةةةى مقاربةةة  تنطلةةةق مةةة  مةةةدخل     

 ما  نجم ع  تطبيقاتها   منطقها  الخصخص " االصحح االتصصاةي"سياسا   "فهم"ـ سياسي ل/اتصصاةي

 .م  تداعيا  اجصماعي  خطيرة

ملزم  في ترامل الشر ط  فاا مصداتي  فعاليصها فةي " االصحح االتصصاةي"ذا كانت ازم  سياسا   إ    

فةي ضةوع مةا آلةت إلية  تطبيقاتهةا فةي مخصلةف الصجةارب   هةو مةا  الواتع العملةي تاصةام الةى مناتشة  مصأنية 

 .سنعرض  في هذه الرلرل  م  الالقا 

 

الصةةي فرضةةصها القةةو  " االصةةحح االتصصةةاةي"سةةا   مةة  جهةة  اخةةر  فةةاا ماا لةة  تقةةو م ازمةة  سيا    

المريطرة في البلداا الرأسمالي  المصطورة عبر صند ق النقةد  البنةك الةد ليي  ال بةد أا تنطلةق مة  معةا ير 

موضةةوعي  للارةةم علةةى كراعتهةةا النظر ةة   أي تةةدرتها علةةى فهةةم  تشةةخي  المشةةرح  الصةةي طالمةةا عانصهةةا 

الجةد   مة  اعصناتهةا كرلرةر  إلةارة امةور االتصصةاة  شةؤ ا المجصمعةا   البلداا الصي طبقت فيها   م  ثم

  مر  االتراق مةع االطر اة  الصةي تعصقةد اا هةذه المعةا ير  جةأ اا ترةصند الةى مصطلبةي  رئيرةيي  . المعني 

بوصرهما هدفي  اساسيي  مصحزمي  
4

: 

 ؛النمو والكفاءة االقتصاديةهو  :األو 

 .  ة االجتماعيةالعدالة والكفاءهو  :الثاني

 

****************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3

سياسا  التكييف الهيكلي قي المةتمع  آثار: االققار قي بر مصر"  ( آخر ا)دمحم ابو مند ر :   في"اعاةة الهيرل   مرهوم الرقر"سعيد المصري   

 . 82  ص (1888مركز الباوث العربي   : القاهرة) 33  كصاب االهالي؛ "المصري
4

  العدة المةلة العربية للعلوم السياسية  "االصحح االتصصاةي على فقراع الاضر المصري تداعيا  سياسا "علي عبد البد ع القصبي  : تارا 

 .  83  ص 5008  شصاع 11
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   .االطاحة بالكينزية وصعود العقيدة النيوليربالية -"الفتح العايم"بدايات 
 "اجلذور"العودة اىل 

     

  !بدا    البد م  محاظ  سر ع  لصصبع مرار الصار ،    

بعد فصرة ( stagflation صضخميالركوة ال)  ظهر  أزم  العشر  مطلع الربعينيا  م  القرا في     

االزةهار الصي مرَّ بها النظام الرأسمالي في الد ع الصناعي  المصقدم  بعد الارب العالمي  الثاني    الصي 

 كانت ترصرشد بالنظر   الرينز  
5

في ظل  "الرفاهة ل  "في رسم سياساتها المالي   االتصصاة    فأتامت  

 عندما عجز  هذه النظر   ع  تقد م الالوع لمعالج  أزم   .صرا ت اتصصاة الروق االجصماعي بدرجا  م

بربأ عجز جهازها المراهيمي على الصرييف مع اال ضاع االتصصاة   الصي بدأ   (الركوة الصضخمي)

بع االتهام إلى تدخل الد ل  في اصأ  اندفعت الليبرالي  االتصصاة   الجد دة   جهت تعاني منها الرأسمالي 

تصصاة     تالت إا نظام الروق الارة هو أفضل نظام اتصصاةي  اقق الرراعة في اإلنصام الاياة اال

 !. العدال  في توز ع الدخل

جوانأ أخر  تمثلت في تطور ( النيوليبرالي /الليبرالي  الجد دة)م  جه  أخر   كاا إل د ولوجي       

 الصاالف الرياسي الذي شمل ثحث  تيارا 
6

 : 

تاطيم جميع القواني   الصشر عا  الصي تام  أراةالذي  اليمين المحاقظهناك كاا : القتصاديقي المةا  ا -

خحع  العشر  الذي  ضع في ثحثينيا  القرا ( New Deal العهد الجد د) عليها برنامج ما  دعى بـ

  إلى ما ةعاه ري رالرأسمالي  اسم عوةة طمح إلى كاا هذا الصيار  . (0922 – 0989) أزم  الرراة العظيم

أي تبل تدخل الد ل  في   الذي كانت علي  تبل ظهور مشار ع اسجهزة البير تراطي  " ضعها النقي"

 . الشأا االتصصاةي

  عملوا  ممارسوه " منظر ه"الذ   كانوا  "المحاقظين الةدد"كاا هناك تيار : قي المةا  السياسي -

على العالم  بايا ري   راسمظام جد د  ررس الهيمن   فق ن "هندسص "   على إعاةة صياغ  العالم سو  

  !.تبقى الوال ا  المصادة تاةرة على الدفاع ع  ذلك النظام إلى اسبد

الذي كاا  طمح إلى س  تواني   تشر عا   "اليمين المسيحي"كاا هناك تيار : قي المةا  االجتماعي و -

ال  رمح بالممارسا  الررة   الصي تهدة  "نقي يمجصمع مريا"ـ جد دة تضم  بقاع المجصمع اسميركي  ك

 . تماسك اسسرة  تضعف م  سيطرة الرنير 

 

 في الوتت ذات  أشاع هذا الصاالف الثحثي أجواع فرر   ة ماغوجي  على امصداة العالم  مرصخدما  في     

  .ذلك أجهزة إعحم عمحت  بأة ا   آليا  الصرنولوجيا الاد ث   أنظم  المعلوماتي 

(  Ronald Reagan ريغا رونالد ) الرئيس االمر ري االسبق  تد اسصطاع هذا الصاالف  منذ عهد    

 :  في ثحث   مر  اصرهاتطورا    جمل  تغيرا    أا  خلقم  القرا العشر   في مطلع الثمانينيا 

                                                           
5

الذي تضم  نظر ص  بعدما راتأ ( النظرية العامة للعمالة والفا دة والنقد: )أصدر كينز كصاب  الشهير الموسوم 1833في عام : النظر   الرينز   

 تدم كينز في هذا الرصاب . 1833في عام ( New Deal)   اطلع ع  كثأ على برنامج ر زفلت 1858التصصاة العالمي عام  ةرس بإمعاا أزم  ا

فقد رأ  أا الذي  ادة اجم الطلأ الرلي على الرلع  الخدما  ليس اسسعار بقدر ما هو . ترريرا  مقنعا  سسباب اسزم  االتصصاة    طرق معالجصها

 كذلك فإا الذي  دفع أصااب . إذا كاا المرصهلك عاطح  ع  العمل   بح ةخل  فإا انخرال اسسعار ال  عني شيلا  بالنرب  ل ةخل المرصهلري    

 عندما  روا . المنشآ  االتصصاة   لز اةة اجم الصوظيف ليس مرصو  اسجور بقدر ما هو الصوتعا  الخاص  بالطلأ العام م  منصجا  هذه المنشآ 

 .نخرضا  فإا انخرال اسجور  عمل على خرض الطلأ العام مما  ز د في تأزم مشرل  البطال  ع  العمل ال الهاذلك الطلأ م

 الرلع على الطلأ اجم) العام الطلأ اجم هو بل اسسعار  أ  اسجور هو ليس عموما االتصصاةي النشاط مرصو   ادة الذي أا كينز  رأ 

 كاا كينز أا  عني  هذا. الارومي اإلنراق بز اةة إال العام الطلأ اجم لز اةة طر ق  م  هناك  ليس(. ار  االسصثم الرلع على  الطلأ االسصهحكي 

 نظر   شرلت  تد. االتصصاة   المشار ع في العام االسصثمار ذلك في بما البطال   مشرل  معالج  أجل م  االتصصاةي الشأا في الد ل  بصدخل  طالأ

 االتصصاة في نررها الررر   المدرس  مراهيم م  مصاغ  كانت بل االشصراكي   مراهيم م  تنطلق تر  لم سنها االتصصاةي  رالرر في اقيقي  ثورة كينز

 . تاطيم  ال الرأسمالي النظام إنقاذ هدفها  كاا  أميركا  أ ر با في الجامعا  تعصمدها الصي

: ظبي ابو) اال لى الطبع  عيدار س  إلهام ترجم   "والنقود والفا دة للتئغي  عامةال النظرية" كينز  ما نارة جوا: تارا الصراصيل م  لمز د    

 :  باالنرليز   االصلي الن  الى العوةة   مر (. 5010  الرنوا  للثقاف  ظبي ابو هيل 

John Maynard Keynes , The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. 
6

 58/15/5008اللبناني  عدة االثني  " السفير"، " خاتم  مرصوا  إلى اسسوأ... ثماني محاظا : اسزم  العالمي  الراهن "  مشمنير الا: تارا 
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رفع جميع القيوة هو   ا اإلجراع ه كاا أخطر هذ. إلغاء الضوابط التي تنظي نئا  األسواق المالية -

 . الصي تنظم نشاط المؤسرا  المالي 

هذا فضح  ع  خصخص  . "سلع خاص "إلى  "الرلع العام " تاو ل خصخصة المراق  العامة  -

 . االكصشافا  العلمي  الجد دة   ترر س الاق الررةي للملري  الررر  

 . لار ب الصدم   الرعأ االسصباتي  تبني العقيدة العسكرية -

    

نها   عاصر  ترتبت عليها مجموع  م   م  القرا العشر   نهاية عقد الثمانينا كانت بمقابل ذلك      

غير أا أاد المعالم المميزة لهذه الاقب  تمثل بنشوع  تطور ارك  . النصائج  الصاوال   اإلسصاقاتا 

المرصوح على  المصرجر   في مناطق مخصلر  م  عالمنا "ةمقرط  النظم الرياسي "عالمي  النطاق م  أجل 

  بد  سي مصصبع  اصى  إا لم  جهد نرر  بالصراصيل  بأا هذه الارك  تد . امصنوع   مصضارب  في آ فاقآ

 واي بأنها غير تابل  لإلنقحب  الصراجع  بالرغم م  اإلنعطافا  كاا بلغت م  الرع   العمق  المد  ما 

 ".الماضي الصليد" الااةة  الاني  الى

    صجلى تلك الرصرةأخذ  شق طر ق  كالرهم في  خرآ تطور معلم  بروزهذه الارك  مع  تزامنت  تد   

المقصود )تصابها شعارا  ذا  طبيع  إ د ولوجي  صارخ   "تحرير قوى السوق"ذلك بإندفاع  ناو 

العام  في تطرفها تلح على الجزم بصروق القطاع الخاص على القطاع( هنا اإليديولوجيا بمعناها السلبي

بشرل مطلق   إعطاع شرعي  للصرا   اإلجصماعي   كأن  تدر ماصوم   ليس نصام نم  خاص ( الارومي)

ي  لصدخل الد ل  في أي نشاط ئذلك كل  اإلعحا ع  معاةاة مبد ( رافق ال  زاع )رافق  . للصطور

 . إتصصاةي

" Neo-liberalism الليبرالي  الجد دة" طراتهرذا     
7

ايد  خارم نطاق   ااد   خيارا نررها  كأنه 

الزماا  المراا  صالح للصطبيق على صعيد عالمي   صجا ز المناطق  الاد ة  ة ا أي إسصثناع أ  تار   

 !لإلنرصاح على كل شي  ة ا تيد أ  شرط  اةاعي

 

. اس الواتعتد زاة م  اإللصباس النظري  إلصب الجد دة الاركصي  الد مقراطي   الليبرالي  تزامن الشك أا    

الذي فرل نرر  أ  تم فرض  تات اراب المؤسرا  الد لي  الرأسمالي  " الصو  الليبرالي الجد د"فهذا 

 ر م لمذهأ  كاا   هو صو (السيما صند ق النقد الد لي  البنك الد لي)المالي   النقد   المصخصص  

هذا المذهأ  قوع  باإلضاف  الى أمور . أااةي الجانأ  قدم لنا  كأن  م  المرلما  الصي التقبل المراعل 

   هذه الصنمي   نبغي أا تندرم في المحور الضروري ألي تنمية يه الحرة الطليقة السوقعد دة  بأا 

على الروق  تواه المنرلص   الئام  اإلنفتام تأسيرا  على ذلك فإا . الصي ال مرر منها" العالمي "إطار 

الصارم   صيراا ضر ر ي  معا   أما الد مقراطي  فصظهر  "ين توان" ترييف اإلتصصاة المالي لمنطق 

الروق العالمي   منطقها  "عقلن "ـ بد رها  ضم  منطق هذا المذهأ  على أنها نصام ضر ري  طبيعي ل
8
. 

  فيبدأ الرثير م  المنظر   "ليبرالي"أّا الررة  بطبيعص    م  فرضي  إ د ولوجيا الروق  تنطلق     

نزع  االنراا الرطر   "الشهيرة ع   آدم سميثلماافظي  مااججصهم عبر ترةاة مقول  االتصصاة ي  ا

 تعبير تلقا ي  بل  إ د ولوجي بني ليس  "الروق الاّرة"  معصبر   أّا مرهوم "للصجارة  المقا ض   الصباةع

 العناصر " ةالار"اا هذه الروق ( بل  صعمد ا اصح) هرذا  صناسى هؤالع !! ع  هذه الرطرة االنراني 

بل تقّر عبر معارك سياسي  انها ليرت معطى مادة سلرا بل (  كما تؤكد الصجارب الصار خي )الناظم  لها 

 بنيصها الخاص   شرلها المميز "اّرة" صراعا   ترو ا  تار خي    هي الصي تعطي كل سوق 
9
. 

                                                           
7

لذا اتصضى  Neo-liberalismكمصراةفي   ماثحا المصطلح باللغ  االنرليز   "  النيوليبراليزم"  " الليبرالي  الجد دة: "نرصخدم هنا مصطلاي 

 .الصنو  
8

 .  الاقا   8  ص 11/1880العدة   "الفكر الديمقرا ي"  "تضي  الد مقراطي  في العالم الثالا "  سمير أمي : د م  الصراصيل تارالمز  
9

 .5012كانوا الثاني  3في  5383  العدة اللبناني  "االخبار"جر دة   سطورة الروقأمار   عامر : تارا 
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سابقا منذ  واإلتحاد السوقياتي  وربا الئرقيةالصاوال  العاصر  الصي شهدتها   ّد  م  ة ا شك فقد    

" البد هيا "نصقاع هذه البلداا الى الصاوع الى الرأسمالي   أةّ  الى تعميق القبوع بهذه انها   الثمانينا    

لقد أة  تراتم أزم  نموذم .  منعت إمراني  فك اإلشصباك بي  الوهم اإل د ولوجي  الاقيق  العلمي 

 إنهيار نم  " ةراماتيري " طق  م  العالم  إنهياره بطر ق  عاصر  اإلشصراكي  الذي ساة في هذه المن

الارة  على الروق "اإلنفتام الئام "لصريير اإلتصصاة  نقيض الصريير الرأسمالي  أة  الى أا  صبح 

 . الاقيق  الوايدة  الصي  نبغي سا تروة  تهيم  على اإلتصصاة  المجصمع العالميي  المطلق  الرراح

   عاة تقريم العالم على أساس اتصصاة 1811ذا  س ع مرة منذ ثورة أكصوبر البلشري  في عام هرذا إ    

 .الروق   تصبح هناك أ د ولوجي  مهيمن  في العالم  راة فرضها على الشعوب جميعا  

   

دة بعد سلرل  اإلنررارا  المخصلر  في بقاع ع ا اآل اللوحة الظاهريةتبد    في ضوع هذه المصغيرا     

كما لو أا الرأسمالي  تد اققت إنصصارها النهائي   ة ا رجع    باإلعحا ع    م  عالمنا المعاصر

 بارأ الصنظير الذي تدم  فوكو اما" نها   الصار ،"
10

اسخيرة الصر  ج  على  العقوةلقد جر  خحع . 

كطر ق   ايدة للنمو   إل د ولوجي  ليبرالي  الروق" بدت  بالغ "الصعيد اإلتصصاةي  عبر خطاب مصاغ 

الصي " الصرييف الهيرلي"   الخصخص    جري فرضها على الرثير م  البلداا بشرل ترري عبر  صر 

صند ق النقد الد لي  البنك الد لي بالرغم م  كل الروارث الصي رافقصها   ما " مخصبرا "صممصها بدت  

 .تزاع

ساخن  لم تهدأ بعد  سةاال  العالم شهد لعشر     منذ الصرعينا  م  القرا اكما  حا  المرع أن    

الصي صار  موضوعا  رائجا   ثير شهي  الجميع مقر نا  بصدم  أ   هج المرهوم  بر ق  " العولمة"اوع

علما  بأا الرثير م  الدراسا   اسبااث اوع هذه القضي  ال تراعد على توضيح سجاع . الذي ال  خبو

العولم  الى أسطورة عصي   اهمت في الصعصيم علي   اصى تاولت شوب  بعض االلصباس  الغمول بل س

 .على الصررير  الرهم   ليس مرهوما  تابح  للصرريك  الرهم  النقد

 

إا هذه الاقائق الجد دة  مارافقها م  مظاهر  تجليا  جد دة طرات العد د م  اسسلل  الصي  صعي      

اهيم تعبر ع  الواتع الجد د  تراهم كذلك في إنصام معرف  تصورا   إنصام مر بلورةاإلجاب  عليها  بهدف 

 م  ثم العمل على تغييره  ليس تأبيدة على  فق منطق  صاةت  عن   تراعد في تلمر  بطر ق  أفضل

فوكو اما  ما طرا  م  سرة ا  ع  نها   الصار ،  نها   اال د ولوجيا مرجح انصصار الراسمالي  

 !! مرسوما على اجر منقوت 

الصقليعا  الرائج  اليوم  الطر ق أمامنا لمراعل  العد د  خرترصح الليبرالي  الجد دة  إذا  م  ايا هي آ   

 .م  المراهيم  اسطر اا   الصي تقدم لنا كمرلما    هي غير ذلك أصح  

 

  بني صراع املعاني داخل اخلطاب اإليديولوجي املسيطر -" إقتصاد السوق" 
 وسةوحقيقة التجليات امللم

 

اا هذه   في  اتع اسمر. الديمقرا ية= الر سمالية : اعصاة الررر المهيم  الصر  ج الى المعاةل  الصالي     

" منظر ها"المعاةل  ملصبر  م  ألرها الى  ائها سنها تخل  الاق بالباطل كما  قاع  ايا تعرل م  طرف 

الد مقراطي  الليبرالي   الصي تُقدّم ــ أ ال  ــ  مثل مثلهاللصار ،   "طبيعي" مرار مادّة   كما لو انها بمثاب 

    ــ ثانيا  ــ (كذلك ال كصشريل تار خي ل  ظر ف   نواتص   خرافات )كصيغ   ايدة ممرن  للد مقراطي  

 ".الشرعي  الرياسي "كنصيج  طبيعي   نهائي   ماصم  لصطور الصار ،  مرهوم 

  منذ ثمانينيا "الروق الاّرة"ع الدعا   الصي رافقت صعوة فررة هذه النزع  تصبدّ  بوضوح م  خحإا     

م  الصرمي  الصي ترصرل أا المنظوم  النيوليبرالي  ما هي إال عملي   تصبد  الخد ع  هنا . القرا العشر  

                                                           
10

مركز االهرام للصرجم   النشر  : القاهرة)  ترجم  اري  أامد أمي   الطبع  اال لى "اريخ واالنسا  االخيرنهاية الت"فرانريس فوكو اما  : تارا 

1883.)  
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منذ اطلق آةم سميت شعاره " ارة"طبعا هذه الروق )   ترمح للروق بأا تأخذ مرارها الطبيعي"تار ر"

ما في  "تدّخل"  تنطوي على "االشصراكي "  بينما الرياسا  المخالر   أ  !(ةع   مر.. ةع   عمل: العصيد

 عصبر نها   هذه نظرةٌ راجت الى ةرج  أّا اليمينيي )عمل الروق   قيّدها   ررل عليها م  فوق 

 .(ت قبلونها م  ة ا نقا  "مرلم "

أا الررة  بطبيعص    الارة إ د ولوجيا الروق نهاالصي تنطلق م الفرضية كما تلنا في البدا   فإا    

   فيبدأ الرثير م  المنظر   االتصصاة ي  الماافظي  مااججصهم عبر ترةاة مقول  آةم سميا"ليبرالي"
11
 

 "الروق الاّرة"  معصبر   أّا مرهوم "نزع  االنراا الرطر   للصجارة  المقا ض   الصباةع"الشهيرة ع  

 !!.ا   بل تعبير تلقائي ع  هذه الرطرة االنراني ليس بنيانا  إ د ولوجي

معررر كبير م  المررر    البااثي  في إثبا  خطأ هذا الصصّور  د  هال م  جه  أخر    منذ عقوة  ج      

تاد دا  ليرت معطاة سلرا   بل تقّر عبر  "الاّرة"الروق فهذه ". الاّرة"للروق  المصطنع إظهار الطابع 

 بنيصها الخاص   شرلها المميز تعطيها ترو ا  تار خي    معارك سياسي   صراعا 
12

  . 

م  ال تاقق توازنا بي   فاا" الروق الارة" على عرس ما تر م ل  ا د ولوجيا      ار   اسسواق المعمَّ

أا مثل  ىالنظر   االتصصاة   الليبرالي  لم تبره  بالدليل العلمي عل فااذلك   اضاف  الى. العرل  الطلأ

ذلك سا ثم  تطيع  بي   لصوازا المصوتع اد ث  م  شأن  أا  اقق أ ضا الال اسمثل اجصماعياهذا ا

الررضيا  الصي تقوم علي أساسها  اا  الصجرب  أكد . االتصصاةي  االجصماعي في مقارب  هذه النظر  

 .اصرارا  المعمم الطر اا  الليبرالي  تصف عالما خياليا ال عحت  ل  بالواتع القائم   هو رأسمالي  اال

 ضع اخصحلي آخر ة ا أا تميل  ىع فق  إلي انصقاع النظام م   ضع اخصحلي إلؤ ار   اسسواق تف

 هو  – سمير امينالمررر االتصصاةي المصري المعر ف  رجع  ُ . انجاز الصوازا المزعوم ىالارك  إل

فعل صراع المصالح  ىإل  رالربأ في اتجاه هذه الارك  م  اخصحع إلي اخصحع آخ -ماق في ذلك

 االجصماعي   الوطني ؛  ذلك هو العامل الذي  صجاهل  المذهأ الليبرالي
13

 . 

 

السوق بئك  "بي  مقول   التمييزعلى ضر رة  هناالبد م  الصأكيد  مواصل  الفصراك هذه االشرالي      

 ميدا فالروق هو . عي الرأسماليتباةال تائما  على اإلنصام الرل تفترضالصي " السوق الر سمالية"  " عام

الصدا ع الرلعي   هو مقول  ترتب  بالعحتا  الرلعي  بشرل عام  بظهور  نمو اإلنصام الرلعي الذي بلغ 

 أبعاةه الواسع  عند ترر، اإلتصصاة الطبيعي في المد ن   الر ف  ظهور الصقريم اإلجصماعي للعمل   تعمق  

نصام الرلعي  أي اإلنصام الذي  روا هدف  المباشر المباةل   إا اإل. هذا الصقريم  تطور  أشرال  المخصلر 

 م  هنا ال جوز المطابق  بي  . هو سير رة طو ل  المد   مصد تار خها لقر ا عد دة  سابق  للرأسمالي 

 الرأسمالي   سا الرأسمالي  ليرت اإلنصام الرلعي بشرل عام  بل هي مرال  تار خي   عموما الروق

بي  الروق  المطابقة لهذا ليس صاياا   م  النااي  المنهجي   .   تطور اإلنصام الرلعي هذامادةة م

 الرأسمالي   ذلك سا الروق  كثاف  المباةال  الرلعي   مر  اإلسصدالع عليها في فصرا  سابق  على 

الرأسمالي  بعشرا  القر ا 
14
. 

 –اإلنصاجي الواسع   تطور العحتا  الرلعي   إا تطور الصقريم اإلجصماعي للعمل  تعمق    الصخص     

النقد    الر اب  اإلتصصاة   بي  مخصلف مناطق البلد الوااد  كلها عوامل أة  الى تبلور الروق الوطني  

  نطبق هذا الصاليل المرثف مع ظهور الروق . الواادة كإمصداة  تبلور  نري لألسواق المالي  المبعثرة

 .الرأسمالي 

  الروق الداخلي  الرأسمالي  برعل نشوع  تطور الرأسمالي   كصشريل إجصماعي تار خي تائم على لقد نشأ   

 للعمل اإلتطاعي   ساعدت  الرير را  المرافق  للصطور  مثل تعمق الصقريم اإلجصماعيالصشريل  أنقال 

                                                           
11

 ":األمي ثروة"  اخصصارا المعر ف اسساسي عمل  تارا سميا إشرالي  اوع الصراصيل م  لمز د 

 Adam Smith, An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London 1925.                
12

 .  مصدر سبق ذكرهالروق سطورةأ مار   عامر: تارا الصراصيل م  لمز د 
13

 على االنصرنيت على مصاح -"؟!المحاسيب ر سمالية  م ليبرالية ر سمالية. مصر يواجه ال ي والتحدي..  الرثّـة التنمية" أمي   سمير: تارا 

 http://www.alkalimah.net/article.aspx?aid=5701: الصالي الراب 
14

الرياسي أ   االتصصاةباإلطحع على أي كصاب جاة م  كصأ  ي مر   الاصوع على معرف  أكثر ترصيح  اوع إشرالي  الروق  تطوره الصار خ 

 .االتصصاةيتار ، الررر 

http://www.alkalimah.net/article.aspx?aid=5701
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 البلصرة    الصخص   اإلنهيار المصواصل لإلتصصاة الطبيعي   فصل المنصجي  ع   سائل اإلنصام

 . المميزة االروق سماته هصخذ هذتال،  الى أا …المصعاضم 

الصي هي مجموع  اسسواق الوطني  لبلداا " الروق الرأسمالي  العالمي "في القرا الراةس عشر  لد      

   ايا  ّادتها الصجارة الخارجي  المصنامي  بإسصمرار   أسهمت في توطيدهانذاكالعالم الرأسمالي الصاعد آ

" المثلى"كصملت معالم هذه الروق بصيغصها القد . لبار    نارها الصي الترامفيما بعد توة البوارم ا

 أصبات تصطور في القرا الصاسع عشر  عشي  ظهور  تطور نم  اإلنصام الرأسمالي  إخضاع  اسنماط 

ور الصناع   عقأ تط. امالي  عالمي في آ :  اسخر  لمنطق    تاول  الى اسلوب سائد  ذي بعد

نصقاع الصشريل اإلجصماعي الرأسمالي االضخم  في عدة م  البلداا اس ربي   الوال ا  المصادة   مع  لي اآل

  نشأ  الروق الرأسمالي  العالمي  الشامل  الموادة الصي ارمت  تارم في اإلحتكارالى مرال  أعلى  

ع  إ اها لمنطقها الصارم منطقها  توانينها الصارم    خصوصا  تانوا القيم   مخصلف  بقاع العالم مخضال
15
. 

اإلشراليا  الصار خي   دا رةإشرالي  الروق الرأسمالي  مواجه  مباشرة ةاخل  مواجهةد إذا م  بال   

 .  الرياسي  المعاصرة  المرتبط  بالصشريل الرأسمالي ذات    ليس خارج 

أمام ماك النقد  المراعل  مما  صيح ( السوق)تراهم في  ضع هذا المرهوم   رم  سئلةم   البد لهذا    

 زازا   فرز العناصر المرون  ل    بالصالي اإلنصقاع بالمرهوم  موضع  م  مرصو  المرا غ 

إا تنا ال  كهذا  رصح المجاع م  جد د لوضع هذه القضي  موضع . الى مرصو  الرهم  الجدع اال د ولوجي 

في ترة د   رصمر المرعليبرالي    اصى ال نيوصخأ اإل د ولوجيا الالمراعل   الصررير بها بهد ع  بعيدا ع  

المغازي  نكئفالشعارا  أ  إسصعارة رة ل  للمراهيم أ  المقوال  ة ا إعماع العقل   بالصالي نرصطيع أا 

 .ة مقراطي /اسساسي  للمزة ج  الشائع   سوق

عحتا  الرلعي  الرأسمالي   تقد مهما هرذا  إذا  فإا الخل  بي  العحتا  الرلعي  بشرل عام  ال   

كمقول  خاص  " الروق الرأسمالي "كمقول   عام    " الروق"كمصراةفيي    إمصداة الصاليل ليطابق بي  

  إنما هو تنا ع خاط   عبر ببراط  ع  ميرانيري  إتصصاة   ال تلا   ال (الرأسمالي )تعبر ع  الخاص 

 .  بي  العام  الخاص  أهمي  ذلك في إنصام المعرف  العلمي تلصزم بالصما زا  الضر ر    منهجيا  

 

بارأ الوصر  " اتصصاة الروق"الى معالج  أكثر ملموسي  لإلشراليا  المرتبط  بـ  اإلنتقا   ااآل صعي     

بي  بأا نرعى  إذا  لنس.   أي اتصصاة مدار ذاتيا    ة ا أي تدخل م  تبل الد ل "الليبرالي  الجد دة"

 بنية نظريةليس ل  أي رصيد في الواتع  بل هو مجرة " الليبرالي  الجد دة" بطبعص  "ة الروقاتصصا"

 !خالص   بل  هم 

 

إقتصاد "م  اإلتصصاة هما  طكلين تاريخيينتار خيا    مر  القوع أا القرا العشر   شهد هيمن     

  كل ما  ثيره هذا الصمييز م  في اإلشصراكي   بالرغم م" اإلقتصاد المخطط"في الرأسمالي    " السوق

 طبيعي أن  ال  مر  إسصيعاب هذا الصمييز بمعزع ع  الد ر الذي تلعب  . محاظا   على الصعيد المنهجي

 .الد ل  في النشاط اإلتصصاةي  اجم هذا الد ر بالملموس

 مفهومينلى  تأسيرا  على ذلك  مر  أا نعثر في اسةب اإلتصصاةي المعاصر  الخاص بهذه القضي   ع   

"دولة العقالنية التخطيطية"   "دولة العقالنية السوقية"هما ما رمى بـ  
16
. 

 

  تاةر على ال جميع المشاكل "المجرب " صم الصأكيد على أا الروق  بارأ عصحت   المثا  األو في    

لضبط افي  هنا تنحصرالد ل   جأ أا  وظيفةالصي تعصرل الرير را  اإلتصصاة     بالصالي فإا 

regulation  تهد د فعلي "  أي بالصأثير غير المباشر   خصوصا  في تلك الااال  ايا  ظهر خطر

الصصور  بضر رة /كما  صعلق اسمر  بارأ هذا المرهوم. أ  لمخصلف فلا  المجصمع" للمصالح العليا للبحة

   ترمى الد ل  هنا بـ نرر بالصخلي ع  ارز النمو اإلتصصاةي ذات  م  طرف الد ل   الذي  صضمن  الروق 

                                                           
15

 (.باللغ  البولند  )  13اصى  13   خصوصا  الرصوع م  1885 ارشو ، "الةزء الثالث –اإلحتكار "، ميشجانوفرري.م :ارا ت 
16

 Ch.Jonson, MITI and the Japanes Miracle The Growth of Industrial Policy 1925 -1975, Tokyo 1986, P.18 
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هذا الصصور فإا هذه الد ل   ة ل  العقحني  الروتي   تنشغل بصنظيم ل   فقا ."الدولة الضابطة  و الناظمة"

أشراع  إجراعا  المنافر  اإلتصصاة    في اي  ال تنشغل بالمضموا الماةي النشاط اإلتصصاةي
17
 . 

 

على  "العقحني  الصخطيطي " تفوق  الصأكيد اوع الثاني المثا  على العرس م  ذلك فإن   جري  في    

.    ارتباطا بذلك فإا تضي  الصطور ال مر  أا تروا مرهون  بالقو  العرو   للروق" العقحني  الروتي "

تنشغل ة ل  . هذا الصطور  ةفع  ترقيةالرئيري  للد ل  تصبح هنا   المهمة بارأ هذا الطرح فإا 

 .بالاقل الماةي  باسهداف اإلتصصاة   اإلجصماعي  للصطور   إذا "العقالنية التخطيطية"

 

اصى نها   الثمانينا  م  القرا العشر     لم  عد   "نظر ا  "  للعالم ظل  شصغل التقسيي الثنا يإا هذا    

لك إتصصاة الروق أ  ت آليا تهيم   في اإلتصصاة العالمي المعاصر  اصبات  بدال  م  ذلك . ااآل ل   جوة

بصاو لها الى  الراعي  الى بنائ  أ  إعاةة بنائ   إعاةة صياغ  موتع الد ل  في الرير ر ا  اإلتصصاة  

 .مجرة خرير

غير أن  بالرغم م  هذا الصاوع فح  نبغي إسصخحص إسصنصام مصعجل اوع  جوة تصور مادة  مواد    

الصار خي  الى أا هذا اإلتصصاة  ظهر  الصجرب  تئيربصيغص  الرأسمالي   ايا " إتصصاة الروق"لمرهوم 

ومعيار أ  نررز نموذجي  مصعارضي    نميز  إذ نرصطيع أا اصى ةاخل الرأسمالي  ذاتها بصجليا  مصنوع 

 الد ل  في اقل اإلتصصاة  اقل تدخلها المخصلف تلعبهالذي  الدوربينهما هو  التمييز
18
. 

 

مع تدخل مادة  "(المنضبط)إقتصاد السوق الموجهة " ـإلتصصاة الروق ما رمى ب النموذج األو  مثل    

  ايا  صم بموجب  تريير اإلتصصاة أساسا   بشرل رئيري "النظام التأطيري"ـ بللد ل     رمى كذلك 

 .بوسائل الصوجي  غير المباشر   ذلك ع  طر ق العصح  المالي   ما  ماثلها

االجصماعي  طلق علي  بعض البااثي  /تصصاةياال -الرياسي الصنظيم  قابل هذا النموذم شرل م     

 هو مصطلح  شير الى النظام االتصصاةي المهيم  في )  Embedded Liberalism"الليبرالي  المطوت "

 إشارة في( مخصلف انااع العالم منذ نها   الارب العالمي  الثاني   اصى نها   الربعينا  م  القرا العشر  

 القيوة م  عنربوتي  بشبر  مطوت   اسعماع الشركا   أنشط  الروق عمليا  فيها تروا الصي الطر ق  إلى

السصراتيجي   الربيل تمهد أخر  أاياا  في أايانا   مقيدة تروا تنظيمي   الرياسي   بيل  االجصماعي 

 .19 صناعي    اتصصاة  

 

تناع  مطلق  بطابع الضب       نطلق م نظريا ، تدخ  الدولة ،قيلغيإلتصصاة الروق  ينالنموذج الثاأما    

تصصاة   إنما  عرتل أنصار هذا النموذم أا كل تدخل للد ل  في العمليا  اال يعتقد. الذاتي إلتصصاة الروق

) ر بها على استل  مما  صربأ في عرتل  ظر ف المنافر   الصي  قوم عليها استصصاة الرأسمالي  أ   ضّ 

إقتصاد السوق المدار ذاتيا   و " رمى هذا النموذم كذلك بـ . وتي النشاط العروي للميرانيزما  الر( أ  كبح

 "إقتصاد السوق الحرة
20
. 

 

في النظر   اإلتصصاة   المعاصرة في البلداا  تيارا  قكريا هذ   النموذجي  إلتصصاة الروق  يطاب    

 . الرأسمالي 

  ؛التيار مابعد الكينزي  و الكينزي الةديدهو  التيار األو 

                                                           
17

 Op, cit, p.19  
18

 .Kowalczyk Z.  (red.) Interwencjonizm Panstwowy, Poznan, 1984: ل الد ل  تارالمز د م  الصراصيل اوع تدخ 
19

منشورا  الهيأة العام  : ةمشق)  ترجم   ليد شااةة "الوجيز قي تاريخ النيوليبرالية"ة ريد هارفي  : تارا. ة ريد هارفي: منهم على سبيل المثاع 

 .50  ص (5013للرصاب  
20

باللغ  ) 53 – 13  ص 1885 ارشو   "حق  تدخ  الدولة قي إقتصاد السوق المعاصرة"  كاربينررينجي أ: المز د م  الصراصيل تار 

 (.البولند  

Andrzej Karpiński, „Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych”, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1992. 
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إا الصيار اسخير  مثل . (النيوليبرالي) قهو التيار الليبرالي الةديدالمقابل للنموذم الثاني   تيار الثانيالأما 

فررت  اوع  ويرقض  م  القرا العشر     المطر ح في سنوا  الثحثينا كينزعلى مرهوم  رد قع  ناقد

 .الصدخل الارومي

 

: رفض طرااٌ كهذا  أ  صيغ ت ب  العلمي  لهذه المشرل المقار أا هي غير أن   صعي  الصأكيد على اقيق    

ذا فم  الممر  تعا ش عدة عناصر م  النموذم اس ع هأ   ذلك سا العالم معقد بما في  الررا    ل –أما 

 بصعد ع  ( النظري)ثم أا هذا الصقريم .  النموذم الثاني  مما  خلق لوا  مصنوع  م  مخصلف الالوع

 م  هنا فإا . النماذم ال  ظهر بصيغ  صافي  في الواتع هذه م  االعالمي   ذلك أا أ  الممارس  اإلتصصاة  

 ليس   الخحفا   الرجاال  المصواصل  بي  أنصار هذه النماذم إنما هي ذا  طبيع  إ د ولوجي  تبر ر  

 مر  القبوع ب  أ  كما أن  اصى لو كاا لهذا الصقريم الثنائي تعليل مادة في اقل اإلتصصاة  فإن  ال. علمي 

 .ال،...إسصخدام  في اقوع الاياة اإلجصماعي  المصنوع   الثقافي   العلمي  

ال  رري باد ذات   بل  جأ ةائما  اإلجاب  على " إتصصاة الروق" في مثل هذه الظر ف فإا شعار    

دخ  محدد حو   ي نس  إلقتصاد السوق يةري الحديث، ه  حو  إقتصاد للسوق مع ت: الرؤاع الصالي

؟  نظرا  سا النموذجي   آلليا  السوقيةلللدولة،  م هو إقتصاد مدار ذاتيا ،  ي  بقا  للنئا  العفوي 

 خصلراا ع  بعضهما البعض  في جوانأ مخصلر   فإن  سيروا م  الصعأ فهم جذ ر  معنى إخصحف 

  اسمر الذي  اصام منهما ميرانيزما  الصريير  الالوع المطر ا  في هذا المجاع بد ا فهم خاصي  كل

 .هنا الى توضيح اضافي

 منوذج إقتصاد السوق املوجه
 

   إا كاا  مصد (كينزاللورة  االتصصاةي االنرليزي نرب  الى) التراث الكينزيم   هذا النموذم يئت     

 عدم جدوىأ  تل على  ج  الدت   ،قئ توامها  قرضيةإن   قوم على . بأصل  الى عمق الماضي

 صعي  . انيزما  الروتي   المنافر  الارة في بعض الاقوع ذا  اسهمي  الجوهر   بالنرب  للمجصمعالمير

على أا هذا النموذم ال  همل ة ر الروق على العموم   على  ج  الدت  ال     منعا  سي إلصباسهنا الصأكيد

على صعيد مخصلف فعالي  أعلى لإلنصام  تأمينة ر الروق م  ايا تدرت  على ( أ   رفض) همل 

 .أي الجزئي Microeconomic تصصاةيا -المؤسرا  اإلتصصاة    أي على مرصو  الميرر 

 ارأ اعصقاة ممثلي هذا االتجاه فإا تدخل الد ل   روا ضر ر ا  سسباب عد دة م  بينها إا إتصصاة    

على صعيد عموم ) macroعلى مرصو  الماكر   الروق الى جانأ مااسن  الرثيرة ال  صيح عقحني  تام 

إا : تائح   البروقيسور سادوقسكي في هذا المجاع كصأ اإلتصصاةي البولوني المعر ف  (. اإلتصصاة

نجح الروق في اقل  فعلى سبيل المثاع لم . رشل في العد د م  الاقوع الهام  للاياة اإلجصماعي  الروق 

صيح ذلك  بل أن   الروق ال .   بل كمرا اة للررصالعدال  اإلجصماعي   المرهوم  طبعا  ليس كعدال  الصوز ع

خلق بطال  ت ارشل في اقل اسصخدام الموارة اإلتصصاة    سنهتثم أا الروق . ليرت في  ضع  رمح بصاقيق 

كما لم تنجح الروق في اقل االسصقرار )...( اسساسي  اال تصوتف  ذا  طبيع  اجصماعي    هذا هو عيبه

 ى تذبذبا  مصواصل   غالبا  ما تقصرا بعواتأ هام اإلتصصاةي  ايا تؤةي ال
21
. 

 

للصدخل الارومي   ذلك  طكلين  ساسيين  مر  تمييز" إقتصاد السوق الموجه"في إطار نموذم    

 إرتبا ا  بطبيعة الموضوعالذي  رعى الصدخل المذكور لصاقيق  ع  هذا الطر ق   كذلك  إرتبا ا  بالهدف

 .الرئيري إلهصمام الد ل 

 

                                                           
21

 (.باللغ  البولند  )  3  ص 1/1888  العدة "اإلقتصاد القومي"مجل    "الروق  الصدخل الارومي"  ساة فرري .سراجع  

Sadowski Zdisław, „Rynek a interwencjonizm panstwowy”, Gospodarka Narodowa, 1989, nr.1 
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  إذ  نصأ الصدخل المذكور على بتحقي  الهدف الخارجي    رتب  للتدخ  الحكومي الئك  األو    

ضماا تأمي  مصطلبا  المنافر  في اسسواق العالمي   تعز ز الموتع الد لي للبلد الذي  نصهج مثل هذا 

 .صدخللهذا النوع م  ال النموذج المثاليتمثل  اليابا  تراة . الشرل م  الصدخل الارومي

 

لصدخل  الهدف األساسي صمثل . بتحقي  األهداف الداخليةفيرتب   للتدخ  الحكومي الئك  الثانيأما    

الد ل  هنا في الاراظ على الصرا تا  اإلجصماعي  عند مرصو  مقبوع   ضر رة تأمي  الرعا    الدعم 

 تشرل ". المظل  اإلجصماعي " ـللرلا  اإلجصماعي  ذا  الدخوع المصدني  أ  شموع العاطلي  ع  العمل ب

 .لهذا الشرل م  الصدخل الارومي النموذج األساسي(  بعض الد ع اإلسرندنافي ) السويد

 

 كما تشير الصجرب  الصار خي  فإا اقل تدخل الد ل   صعرل للصطور عبر الزم     خضع لعمليا     

الجوهري للد ل  في اإلتصصاة مع إا إصحاا  هذا النرق  الصي تااف  على الد ر . إصحح مصواصل 

 "الضوابط اإلصالحية"ـ بـتغيير طرق هذا الصدخل فق   ترمى في اسةب اإلتصصاةي 
22

  كما ترمى هذه 

 ".اإلصالحا  التأطيرية السوقية"اإلصحاا  بـ 

 

تهدف الى إا اإلصحاا  المطبق  منذ نها   الثمانينا   في العد د م  البلداا  الصي تعصمد هذا المنهج     

تاري  أةاع العصح  المالي   اإلتصصاة   الموجه  لإلتصصاة  غير أن  تادث فيها  في الوتت نرر   تغيرا  

 هذه الصغيرا  في اإلنصقاع م  الضب  الهيرلي الى تاد د تواعد للرلوك في الروق جوهر صجلى . أساسي 
23

 ". خطاء السوق"مى  بـ   كما تصرع في الوتت نرر  الضواب  الهاةف  الى تعد ل ما ر

 

 منوذج الضبط الذاتي أو موديل السوق احلرة
   

توامها أا  قرضيةم   ينطل إن  . لنموذم إتصصاة الروق الموج  نقيضا   مثل نموذم الضب  الذاتي    

 إرتباطا  بذلك  روا م  . ؤةي  آليا  الى ال مخصلف المشرح  الصنمو  ت(  ميرانيزمات )الروق 

مرادف هو  المودي  م  هنا فإا هذا . الضر ري خلق الشر ط للار   الصام  لنشاط الميرانيزما  الروتي 

 .دعه يعم  دعه يمر، واليد الخفية للسوق: (سميث دمآ نسبة ال ) للمبدأ الرميثي  معاصر

الد ل  م  الاقل "  رد"بالرعي الى  يتةل هذا النموذم  جوهرلطرح الرابق فإا  إرتباطا  با   

الهياكل اإلرتراز    الصي ترهل نشاط المؤسرا  الخاص  ب االهصمام اإلتصصاةي   تقلي  ة رها في

 "المودي  الليبرالي الةديد"ـ ب  تطور المنافر   كما  رمى هذا الموة ل
24
. 

 بنية نظرية خالصة مثل ( بصيغص  المصطرف )لى أا هذا المرهوم للروق الارة ا اإلطارةغير أن   صعي     

هو بهذه الصورة لم  صاقق فصافي   افصراضي/إن  موة ل نظري. تشصغل في الواتع الملموس بنية ليس 

 .الواليا  المتحدة األمريكية وبريطانياالمذهأ الليبرالي الجد د  مثل  تطبي اصى في البلداا الصي تدعي 

ي م  البلداا الرأسمالي  المصطورة ال  روة في  إتصصاة الروق الارة  م  المريد االشارة هنا الى أا أ

آلليا  الروق المقصرن  بضب  مصعدة الجوانأ لصلك اآلليا  م  طرف  اطتغا   إذ  حا  الصافي بصيغص  

نرب  الى )الضب  الد الني المصصاعد لصقلي  هذا  النزوع بالرغم م  . في هذا المجاع أ  ذاك الد ل 

  فإا الضب  هذا مازاع  عمل   في  privatizationصة خالخص   رغم الجنوح المصصاعد ناو (ة ل 

 . بعض الاقوع  شصغل بقوة

  اقتصادا مختلطا  إا الواتع  قدم لنا  إذا  ليس اتصصاةا سوتيا  بارأ الوصر  الليبرالي  الجد دة  بل     

  عني ذلك أا اسمر ال  صعلق  . نا  بصدخل ارومي ملاوظ في تطاعا  مصعدةةايا إتصصاة الروق مقر 

                                                           
22

 J.Kay and J.Vickers: Regulatory Reform in Britain, Economic Policy, October 1988.  
23

 50  مصدر سابق  ص ".....اقل تدخل الد ل  "  كاربينرري.أ: تارا  
24

   خصوصا  الرصلي  1883   ارشو "الم هب اإلقتصادي اإلجتماعي لميلتو  قريدما "  بيلرا.م :م  الصراصيل اوع هذا المذهأ تارالمز د  

 (.باللغ  البولند  ) اس ع  الثاني 
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  بل أا الرعلي  فمثل هذا اسمر ارمص  الصجرب  الصار خي  ؛بصدخل أ  عدم تدخل الد ل   في الممارس 

 .هذا حةي و طكا  التدخ  الحكوميالقضي  تصعلق بالرر تا  في 

أكثر الليبراليي   ( ال تزاع مشصعل ) 5008الصي اندلعت في عام  مي اسزم  االتصصاة   العال لقد اتنعت    

أن  م  الضر ري أايانا القبوع بأا تصدخل الد ل  إلصحح ب  الروق  ينوا الماافظي  تعصبا لق

ي ذأا الروق الانها لمرارت  . ع  الصخل  منها" اليد الخري "االخصحال   تدارك اسخطاع الصي عجز  

جد  العقوة الماضي  على إتصاع الرياس  تدر جيا م  مراصل رئير  للشأا العام لم  ارص سدنص  طواع

    تواجه لجأ إليها عند أ ع أزم  جدّ يسو  الد ل  ل
25

الخحف القائم هو بي  م   لصمروا تدخح   . 

ئما تبل م  شأن  أا  عيد اسمور إلى مرارها اصى ال  صغير أي شيع في الوضع الذي كاا تاللد ل  ماد ةا 

اسزم    بي  م   طالبوا باسصعاةة الصوازا في العحت  بي  الرياسي  االتصصاةي  صوال إلى إصحح 

 . للخلل الذي ترببت في  الهجم  اس د ولوجي   العملي  للررر النيوليبرالي  الرياسا  المرتبط  ب 

" المدار ذاتيا  "أ  " الروق الارة"هوم د  طراوا الرررة القائل  بأا مر إا خصوم النموذم الليبرالي الجد   

هو مرهوم  نصمي الى الماضي  أ  لاقل النظر   الصرف   تد تجا زه الصار ،  الواتع   هم بذلك  نرر ا 

 ةإا الروق المدار: "إا العبارا  الصالي  تؤكد هذه اسطر ا . في الظر ف المعاصرة ااشصغاع سوق كهذ

 تد كانت الارب العالمي  اس لى تمثل المعلم الذي ال  خط  . ا القرابالمو  مع بدا   هذ  ذاتيا تد بدأ

 صمثل . تمثل رصاص  الرام  1833 – 1858المميت هذا  في اي  كانت اسزم  اإلتصصاة    هالمرض

"صضم  العد د م  العناصر الطوبا    تذاتيا   ةالربأ في ذلك في أا الروق المدار
26
. 

الشرل المادة لصدخل الد ل   في إتصصاة الروق الرأسمالي    إختياركانت تضي   م  جه  أخر      

   إنصقلت م  اقل النقاشا  النظر   م  القرا العشر   موضوعا  لرجاال  ساخن  في سنوا  الثمانينا 

تلك جد دة في   بعادا  هذه النقاشا   إتخذ   إحتدمتفقد . الصرف  الى اقل الممارس  اإلتصصاة   الملموس 

بر طانيا في  ( ريغا رونالد )في الوال ا  المصادة    إي لاظ  إنصقاع الرلط  الى الماافظي ةالرصر

بصطبيق مذهبهم المصطرف في الممارس   الليبراليو  الةددفري هذه الرنوا  بدأ (. تانئر مارغريت)

 تأثيرصادةـ تات تها في بدا   الصرعينا    خصوصا  في الوال ا  الم تد بلغت المناتش  ادّ . اإلتصصاة  

أمام اإلتصصاة اسمر ري   الصي لم  رصطع اسمر راا تذليلها في ظر ف سياةة  اليابا المخاطر الصي خلقصها 

 المذهأ الليبرالي الجد د
27
. 

فم  المعلوم ". المعةزة اليابانية"الرجاع الرابق بالنقاشا  الصي كانت تد ر اوع ما رمى بـ  تغ ى تد    

مثاال  سهم نجاح إتصصاةي بعد الارب العالمي  الثاني    م  هنا فإا نصائج  إسصخدمت  أا هذا البلد تدم

فأنصار الصدخل الارومي  رجعوا النجاح الياباني . بمثاب  اج  لصالح كل م  أنصار النموذجي  الرابقي 

لمذهأ الليبرالي في الاقل اإلتصصاةي الى الرياس  الصناعي   الد ر الرعاع للد ل   في اي   رجع أنصار ا

 .    الجد د ذلك الى النشاط العروي آلليا  الروق

نظر   " بدعة"ناو مذهأ الليبرالي  الجد دة ليس  التحو أا  البد هنا م  محاظ  اسصدراكي   هي    

 قرضيةم   إنطالقا  ةاخل اإلتصصاة الرياسي المريطر في البلداا الرأسمالي  المصطورة بل  جأ ةراسص  

الصي  عاني منها اإلتصصاة  األزمة اإلقتصادية العميقة نتاجهو  "التحو  الفكري"امها أا هذا بريط  تو

نهيار اكل مظاهر الررح الرياسي الغامر ب  بالرغم م  م  القرا الماضي الرأسمالي منذ بدا   الربعينا 

عمق اسزم  في النرق عصبارها إنعراسا  لاالنظر الى الليبرالي  الجد دة ب  صعي   إذا . خرآلاالقطأ 

 الرأسمالي العالمي  تمثل إ د ولوجي  كامل  إلةارة تلك اسزم  البنيو  
28

هو   حد المخارج النظريةإا . 

هذا المذهأ الذي أرتب  بهيمن  العناصر الماافظ  أ  ترصح  القو  الصي لعأ فيها الماافظوا ة را  

إلتصصاة   بدأ  صرس،  عي مادة في أ ساط القو  فمع اسصمرار هذه اسزم   تراتم اس ضاع ا .مقررا  

المريطرة في هذه البلداا باقيق  الرشل الذي منيت ب  فلرر  إةارة رأسمالي  الد ل  اإلاصرار   الصي  ضع 

                                                           
25

محاولة قي قهي  –االقتصاد السياسي لالزما  االقتصادية قي النس  الر سمالي العالمي "لح  اسر ار   صا.ة: لمز د م  الصراصيل تارا 

 .مصدر سبق ذكره" الة ور
26

 J.Kovacs, Regulative planning, Referat in UNESCO Conference in Budapest 1998, p.1 
27

 . الاقا   108   خصوصا  الرصل الرابع  ص (باللغ  البولند  ) 1881 ارشو   "؟ نةام  م قئ  –الريغانية " ،بيلرا.تارا م 
28

ان  عمل مهم  كصاب .   مصدر سابق"الوجيز قي تاريخ النيوليبرالية"ة ريد هارفي  : لمز د م  الصراصيل اوع الصار ، الرعلي للنيوليبرالي  تارا 

 .صرا  580  إال اا الرصاب  قع في ي تار ، النيوليبراليف وجيزجد ر بالقراعة   رغم اا هارفي  شير الى اا عمل  هذا عبارة ع  
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لقد كانت الوصر  الرينز   عاجزة ع  مواجه  اساداث . أصولها اإلتصصاةي اإلنرليزي المعر ف كينز

بربأ عجز جهازها المراهيمي ع  تقد م  م  القرا العشر     الربعينا المعقدة الصي جر  في بدا 

ترريرا  منطقي  مقبول  للقضا ا  الصعوبا  الصي إرتبطت باسزم  المذكورة   بالصالي عدم تدرتها في 

صياغ  الوع تصجا ز اسزم  المذكورة 
29

 صعي  الصأكيد على أا الرياسا  الرينز    الصي إسصند  الى . 

شي  للد ل  في الاياة اإلتصصاة    تد اققت نجااا  ملموس  على الصعيد   اإلتصصاةي تدخل ن

كبح جماح الصضخم أ  على  الاقا غير أا اسة ا  الصي إسصخدمصها تلك الرياس  لم ترصطع.  اإلجصماعي

رشي  ج  الدت  لم ترصطع مواجه  أزم  الرراة الصضخمي  ما رافقها م  مظاهر   ما إتصرا بذلك م  ت

للبير تراطي   العرررة  مما  ضع هذه الرياسا  موضع النقد  المراعل    بالصالي بدأ  ترقد بر قها 

 لصالح الرياسا  الليبرالي  الجد دة
30
. 

 

 في مواجه  هذه الاقائق  راح الجناح اليميني في الررر اإلتصصاةي المريطر في البلداا الرأسمالي     

  ةاعيا  لنبذها  الصخلي عنها  "بائرة"لى الرينز   بوصرها تد أصبات  صر   ش  هجوما  تو ا  ع المصطورة

 بقياةة "مدرس  شيراغو" ةاعيا  في الوتت ذات  الى تبني سياس  جد دة   ضعت أسرها النظر   في 

" مدرسة طيكاغو"أ  " النقدوية"   هي الرياس  الصي عرفت بمصطلح (5003 -1815) ميلتو  قريدما 

إا هذا الصيار اا ع جاهدا  العوةة . (النيوكالسيك) المدرسة الكالسيكية الةديدة نصمي الى  اتيار  تمثل

  آليا  السوق الطليقةو الحرية اإلقتصادية : بالرأسمالي  الى جذ رها اس لى رافعا  شعارات  الشهيرة

الذي تلعب  كمضخ  ةاعيا  في الوتت نرر  الى تقلي  ة ر الد ل  في النشاط اإلتصصاةي  إلغاع الد ر 

لصنشي  آليا  النظام" إتصصاةا  العرل"للطلأ الرعاع  أ  م  ايا الصركيز على ما رمى بـ 
31

    عاةي 

 تد اتصرا . "خرير"الصدخل الارومي في مجاع االتصصاة  العدال  االجصماعي    ركز على  ظير  الد ل  كـ 

تاةتها القو  المريطرة في هذه البلداا  اصى  ذلك كل  بالهجم  العاصر  للد مقراطي  على صعيد عالمي 

فعلى . لمصابع المشهد المصارك على اسرل تشرل مجموع  م  المعاةال  الصي  صعي  الصوتف عندها بدا

باإلتصصاة الليبرالي  بالصالي  مر  ( كبني  سياسي ) اإللااح على مرا اة الد مقراطي    سبيل المثاع جر

بارأ  –هذا مع العلم ان  بالنرب  النصار هذه المقارب  .الديمقرا ية= لسوق ا: كصاب  المعاةل  الشهيرة

هو االةاة الرار   الرريل  بأا تصل بالمجصمع الى اال ضاع " –رمزي زكي .المررر المصري الراال ة

 المثلى ة ما  طالما اا اطار المنافر  مصوفر    صيح للجميع الصعامل  الصجا ب مع ماترسل  آليا  العرل

"  الطلأ م  اشارا   معلوما 
32

 . 

  هو ليس مقول  معلق  في موضوع اد ثناالذي  جري الصأكيد علي  في الرصرة " السوق" نظرا  سا هذا    

 معادلة  خرىالمطلوب هو سوق رأسمالي في إطار الرأسمالي   فإن   مر  كصاب   السوقالهواع  بل أا 

 .الر سمالية= السوق : هي

تلك المعاةال  " جوهر"أا  نستنتجالوثيق  بي  هاتي  المعاةلصي   نرصطيع أا " الرابطة" إذا كشرنا    

 .ديمقرا يةال= ر سمالية ال: بارأ أطر اا  الررر اإلتصصاةي المريطر هو الصالي 

 يخلطفي مثل هذه الظر ف   الديمقرا يةعلى  التئديدذلك سا . منذ بدا صها تثير الئكوك هذه المعاةل     

فم  نااي  الصطور  .سمير  مين المررر االتصصاةي المصري المعر ف اق بالباطل  على اد تعبيرال

  ايا أا سياةة مباةئ االصار خي كانت الرأسمالي  كأاد موة ح  الصطور تامل الد مقراطي   القمع في آ

الصراكم البدائي لرأس تصرنت بالصدخل اإلسصعماري   ال ااج  للدخوع في الصراصيل فصار ، االليبرالي  تد 

 الماع شاهد ال  خط  على هذه الرررة
33

لقد اققت الرأسمالي  عبر تطورها الصار خي المد د شرح  أ    اقا  . 

غير أا ة مقراطي  المرصو  . بالمقارن  مع الصجارب الصي سبقصها أ  رافقصها أفضلصيغ  للد مقراطي   
                                                           

29
صالح  اسر .ة: كذلك  ؛81  ص (1888مركز ةراسا  الوادة العربي    :بير  " )اإلقتصاد العربي تحت الحصار"  رمزي زكي.ة: تارا  

 . الاقا   103  ص مصدر سبق ذكره  "تصصاة   الرأسمالي  الد لي جدلي  العام  الخاص في اسزم  اال"  ار 
30

  .21-30   ص531العدة   "الثقاقة الةديدة"  "البرجواز   المعاصرة  الد ل  المشرتي " عصام الخراجي : تارا  
31

 15مصدر سابق  ص   ".... الم هب اإلقتصادي"  بيلرا.كذلك م ؛81  مصدر سابق  ص "......اإلقتصاد العربي "  رمزي زكي. ة: تارا 

 . الاقا  
32

ةار المرصقبل : القاهرة)  الطبع  اال لى "المعاصرة للر سماليةمالحظا  حو  التوجها  الةديدة  –الليبرالية المتوحئة "ي زكي  رمز.ة: انظر 

 .31  ص (1883العربي  
33

 .(1883ةار الرارابي   :بير  ) مصطرى كر م.ترجم  ة. "عصر ر س الما "  ع الدراس  الهام  سر ك هوبربا ملمز د م  الصراصيل راج 



18 

 

  النظام ذات   ترير مصناتض  مع المرصو  الرياسي ظلت   سصظل كذلك سسباب ترم  في طبيع

الى منطق الملري  الخاص   المنافر   الصي ال  يرتكناإلتصصاةي  الذي ال مر  أا  روا ة مقراطيا  سن  

 مر  أا تروا ة مقراطي  أصح   سا القانوا اإلتصصاةي المارك للنظام ال  جري تاقيق  بي  أطراف 

.   بل عبر عمليا  صراع  منافر  ضارب   إبصحعا  مصواصل "ة جنصلمااساة"العملي  اإلتصصاة   بإتراق 

. م  للصشريل المذكور  ليس م  إخصراع خصوم  الررر ي ظهذا هو المنطق الموضوعي لعمل القواني  النا

إا النم  الرأسمالي ال  ررل الد مقراطي   فرضا  بل تم الصوصل إليها عبر مرا ما  تار خي  بي  القو  

غير أا . معمدة بالدم  الصضايا  الجريم    في العد د م  االاياا ارع    كانت هذه الصيغ المصص

الصشريل الرأسمالي تد خلق مجموع  م  الميرانيزما  اإلتصصاة    غيرها تجعل أفراة المجصمع ال 

إلتصصاةي  المرصو  ا( الد مقراطي ) شعر ا باإلضطهاة المرافق للصناتض الناش  بي  المرصو  الرياسي 

 ذلك برضل ظاهرة اإلغصراب الصي تارم ( الملري  الخاص   المنافر  بصيغصها الصقليد   أم المعاصرة)

 جميع أ ج  الاياة اإلجصماعي   الوعي
34
. 

صند ق النقد الد لي  البنك الد لي )الد لي  المصخصص   الرأسمالي   الشك أا إصرار المؤسرا    

  خحع الصبشير بالد مقراطي  صنوا  إلتصصاة الروق  اصيل  للصار ر  الاروما  الغربي  م( تاد دا  

اإلتصصاةي الليبرالي  الصأكيد بأا الد مقراطي  سبأ  نصيج  معا  للنمو اإلتصصاةي في إطار الليبرالي  

فالصار ، اإلتصصاةي غني بالدر س . لاقائق الصار ، الصارم  مناهضاإلتصصاة    إا هذا اإلصرار 

الصار ر اإلتصصاةي الليبرالي   "ة مقراطي "مناتض  لمقوال  الصند ق  البنك الد ليي  بصدة  العبر ال

في غياب الد مقراطي   الصعدة   في بعض البلداا ذلك سا الثورة اإلتصصاة   الرأسمالي   الصنمي  تد تاققصا 

كذلك . ليابا  زمن الميةيا في  نابليو  الثالثزم   قرنسا في  بسماركزم    لمانيامنها تاد دا  في  

 تجارب   منها البلداا العربي  لإلصحح اإلتصصاةي في العد د م  البلداا النامي  التةار  الةاريةفإا 

ة ع امر را الحتيني   كذلك في  العد د م النمو العارم في إطار الرأسمالي  أ  الليبرالي  اإلتصصاة   في 

النزع  الرلطو    وتواص بغياب الد مقراطي   تاد دا   إقترنتة ع الجنوب اسسيوي تد 
35

 إذا كانت . 

هي  سيل  الرأسمالي  المعاصرة لرفع     بطبعصها المصطرف   على الصعيد العالمي الةديدة الليبرالية

إعاةة الايو   لصراكم رأس الماع  النري الجزئي لصناتضاتها الداخلي   فإا بهدف مصوس  معدع الربح 

 السعي إلحتواء ه ه المنا   وإبتكار آليا  عني  م  بي  أمور عد دة  " دا  الناميةالبل"في  تطبيقها

البلداا الرأسمالي  القو  المريطرة في تمّر  اإلاصرارا  المصعد   الجنري    جديدة للهيمنة واالستغال 

ونظي  عالج تناقضا  تصدع دولة الرقاه موع جزئيا  " قا ض قيمة تاريخي جديد" خلق م المصطورة 

بعد فشل الليبرالي  المعاصرة في تحع رأس الماع في عحم هذا الصصدع  اإلطتراكية الديمقرا ية

 تناتضات  
36

 . 

خاصا  سن  عاةة ما  البد م  ا حعه اهصماما   االنصقاع الى النيوليبرالي  هذا ةاخل  ااد عنصر ثم   لر     

 رأس تراكم ا أزم فم  المعر ف ا. ي  رصاق ذ همل أ   مر علي  بررع   م  ة ا اعطائ  الوزا ال

  الصضخم المصصاعدة البطال  رب  خحع م  اسصثناع ة ا الجميع طالت المنصرم القرا سبعينيا  في الماع

 العمالي  الاركا  تواد  بدأ عاما   االسصياع كاا. Stagflationالمصرارع  نشوع ظاهرة الصضخم الركوةي 

 امكانيةإلى  مما كاا  ؤشر المصقدم الرأسمالي العالم م  اسعظم القرم في ني المد الاركا  االجصماعي  مع

 لصراكم أساسا   شرلت  الصي الماع  رأس بي  العمل "االجصماعي  الصار خي  الصرو  "مال   ال بد ل ظهور

 كاا ظاهرةال هذه  في .الارب العالمي  الثاني  ايا فصرة صعوة الرينز   بعد ما فصرة في الماع لرأس ناجح

 الرأسمالي  في البلداا سواع مراا كل في الااكم   الطبق  االتصصاة   للنخأ  اضح سياسي تهديد ثم 

  المرريك الصشيلي مثل) النامي  الد ع العد د م  في أم ( البرتغاع  اسبانيا  فرنرا إ طاليا مثل) المصقدم 

 (. اسرجنصي 

                                                           
34

قضية "  سمير أمي : كذلك ؛ الاقا 133ص   11/1880  العدة "الفكر الديمقرا ي"  "م  تار ، مرهوم اإلغصراب"  فالح عبد الجبار: تارا  

 15مصدر سابق  ص   "..... الديمقرا ية
35

  نظر   أساسي   إشراال  تطبيقي  عربي  إشراال)صحح اإلتصصاةي  اسصهداف الروق اإل"  لؤي أةهم: م  الصراصيل أنظر الدراس  الهام لمز د  

 . الاقا   32  1883شصاع /35العدة   "النهج"  "(
36

تغيير "  أنور عبد الملك: تارالمز د م  الصراصيل . اسسصاذ أنور عبد الملك المررر المصري الراال نا  مد نوا بصياغ  هذا المصطلح الى 

 .(1882/  نوفمبر اآلةابمجلس الوطني للثقاف   الرنوا ال: الرو ت) (82)سلرل  عالم المعرف    "العالي
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 أاد كاا لذا فقد . اضاا    العليا الااكم   النخأ الطبقا  لموتع االقتصادي التهديد كاا ذلك  فيما عدا    

 العليا للطبقا  االتصصاة   القوة  صمثل بضر رة لجم تقر با   البلداا جميع في الارب بعد ما ترو   شر ط

  ".الرعر  االتصصاة  " م  أكبر اص  العماع  عطى  أا

 اسرجنصي  في على الرلط  العررر  اسصيحع الصشيلي  في  تع الذي باالنقحب الدموي الالوع أاد جاع    

 الصاوع  هرذا اسصنصجت القو  المريطرة أا .الوال ا  المصادة م   بدعم العليا الطبقا  م  ةاخلي بصشجيع

 تشير المعطيا  االاصائي  الى . الواادة الطبق  عوةة سلط  إنجاز إلى  هدف مئروع النيوليبرالي  ناو

 نربص  ما اص  كثيرا   ارترعت القرا العشر   أ اخر سبعينيا  في النيوليبرالي  لرياسا ا تطبيق أن   بعد

 عند بالمائ  3 ع   ز د ما إلى 1818 عام بالمائ  5 م  القومي الدخل م  مرصربي الدخل م  بالمائ   ااد

 الصنريذ ي  الشركا  مدراع معاشا  إلى تعو ضا  العماع مصوس  نرب  ازةاة  بينما   1888 عام الوع

 نرر  ارترعت الوتت  في. 5000عام  الوع مع 200:1م    قرب ما لصرترع الى 1810 عام في 30:1م  

م   فقرا   اسكثر الرراا  ُخمس غنى الد ع أكثر في  عيشوا الذ   سراا العالم ُخمس بي  الدخ  ثغرة

 1881عام  في 13:1 الى   1880 عامفي  30:1 نربص  ما  ثم الى 1830 عام في 30:1
37

 . 

 وإعادة العالمية الر سمالية تنظيي إلعادة  نها مئروع عل  ومن هنا يمكن تفسير صعود النيوليبرالية    

 هو . االقتصادية النخب سلطة واستعادة الما  ر س المال مة لتراكي والظروف الئرو  تأسيس

" الحيازة نزع خال  من كيالترا"ترمي  ( David Harveyة ريد هارفي )المشر ع الذي أطلق علي  

هي  رئيري  مزا ا بأربع  -بارأ هارفي  – الذي  مصاز 
38

 : 

 رأس الماع لصراكم جد دة مياة   فصحهو  المشر ع لهذا  اس ع الرئيري فالهدف :والتسليع الخصخصة. 1

 أنواعها  أشرالها برل العام  الرباي   كالمرافق ارابا  اد ة خارم تعصبر تزاع  ال كانت مجاال  في

 (الصاي   الصقاعد  الرعا    الصعليم اإلسراا) االجصماعي  الصقد ما   كذلك(  النقل  االتصاال  المياه)

 لصاري  الضر ر   االجصماعي  الخدما   اصى(  الرجوا الباوث  مخابر الجامعا ) العام   المؤسرا 

 .الرلا  االجصماعي  بعض أاواع

 

 بأسلوبها 1880 عام بعد الصي انطلقت المالي  اسعماع م  العارم  وج الم تميز  :المالية العمليا . 8

 (3.5) ايا سجل الد لي  اسسواق في المالي  للصعامح  اليومي اإلجمالي فمثح ارترع الاجم .المضارباتي

 عام للصدا ال  الرنوي الاجم  بلغ . 5001العام  بالوع ة الر مليار (130) إلى 1883 عام ة الر مليار

 لدعم الحزم ة الر مليار (800) مبلغ مع بالمقارن  (مليار 30000)تر ليوا ة الر  (30) مبلغ 5001

  .اإلنصاجي  االسصثمارا   تدفقا  الد لي  الصجارة

 تبلغ الصقد را  اس لي  لمصوس  اجم الصعامل اليومي في هذا الروق  فقا لبنك الصرو ا  الد لي   االيا

مليار ة الر  5000000تر ليوا سنو ا أي  5000ما  قارب ) ساع  53كل  تر ليوا ة الر (2.332)

   هو رتم أسطوري برل المقا يس  ايا  عني ذلك أا مصوس  اجم الرميا  الصي  صم تباةلها في !!(

هذا مع العلم ان  . مليار ة الر في الدتيق  الواادة (3.1)مليار ة الر  أ   (555.1)  بلغ الواادة الراع 

تر ليوا ة الر  أي أن  خحع الرنوا   (3.838) بلغ مصوس  إجمالي المعامح  اليومي   2010ام في ع 

في المائ   أ  بمعدع نمو سنوي  33.1الثحث الرابق  اقق الروق العالمي للنقد اسجنبي نموا بمعدع 

المي  معدال  في المائ    هو معدع نمو كبير  روق مصوس  معدال  النمو االتصصاةي الع 11.3مصوس  

 النمو الرنوي في الصجارة الد لي 
39
. 

 لنشاط الرئيري  المراكز م   اادا    صبح سا المالي للنظام  تدخل الد ل  تنظيم م  "الصارر" أتاح هذا لقد

 .المضارب  خحع م  إعاةة الصوز ع

 

 ب  تصرم  الذي لبا   المخاةع غا المضارباتي الهائل الاجم هذا  راع :بها والتالعب األزما  إدارة .3

 الوسيل   شرل الذي "الد   ف،"نشوع  عنها  نجم أكثر عمقا   عملي  ترم  النيوليبرالي  المالي  الصحعبا 

                                                           
37

 .58-58  مصدر سابق  ص "الوجيز قي تاريخ النيوليبرالية" تارا ة ريد هارفي   
38

 .553-511ة ريد هارفي  المصدر الرابق  ص : لمز د م  الصراصيل تارا 
39

 http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2013/10/18: الصالي مصاح على االنصرنيت على الراب . الروق العالمي للنقد االجنبي: تارا 
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المررح  على بها  الصحعأ  إةارتها اسزم  خلق فم  المعر ف أا. الايازة نزع م  خحع للصراكم اس لى

". الغني " إلى "الرقيرة" الد ع للثر ة م  مقصوةة توز ع ةإلعاة" جميح   فنا  "لصصبح  كلها تطور  العالمي

 كثير أمرا   -الرصينيا  م  القرا العشر    في تر  معر ف  لم الصي -الد وا  أزما   هرذا أصبات

 .بها تصأثر لم نامي  ة ل  نجد  تلما . الصرعينيا  الثمانينيا  في الاد ث

 

 م  خحع  الدخل الثر ة توز ع إعاةة على أ ضا   تعمل ايا :الدولة تتواله ال ي التوزيع إعادة. 3

  اسجور المداخيل م  بدال   على االسصثمار العائدا  م  لإلفاةة الضرائأ تانوا في تدخلها تعد ح 

 المرصهلك  رسوم على  فرل (المبيعا  ضرائأ مثل) تانوا الضرائأ في الصنازلي  النرأ  تشجيع

 . للشركا  الضرائأ م  مؤتص  لمالي  إعراعا ا الدعم م   اسع  مجموع   تقد م

 توليد عن عوضا   والدخ  الثروة توزيع إعادة في تمثل للنيوليبرالي  الرئيري الجوهري االنجاز  لهذا فإا

 .والدخ  الثروة

 

االرتام  ؟الما  ر س تراكي تحفيز قي النيوليبرالية نةحت درجة إل   ي هو إذا نرر   طرح الذي  الرؤاع

   ليرت تلك المصنع  في مخصبرا  العقيدة النيوليبرالي  تشير الى الاقائق الصالي  الرعلي
40

 : 

 خحع انخرضت ثم الماضي القرا سصينيا  ذلك في ناو أ % 2.3 اإلجمالي  العالمي النمو معدال  كانت -

  % 3.1 سجلت ذلك بعد معدال  النمو لر %. 3.5 إلى كثيرة اضطرابا  شهد  الصي أعوام الربعينيا 

 تاريز في عموما   تد أخرقت النيوليبرالي  أا على  هذا ما  دلل الصوالي على للثمانينيا   الصرعينيا % 1.1

 .العالمي النطاق على النمو

لمنهج  خضعت الصي أ ر با  بلداا  س  الرابق  الروفياتي االتااة مناطق مثل الااال   بعض  في -

 الررة ةخل انخرض الصرعينيا  مثح أعوام فري. كارثي  ثم  خرائر انتك النيوليبرالي   "بالصدم  العحم"

  .( سنصادث ع  هذه اآلثار بالصرصيل الاقا)سنو ا  % 2.3 ر سيا االتااة   بمعدع في

 م  الضائع العقد)" اتصصاة ا   النيوليبرالي  ركوةا   أنصجت الالتينية  مريكا ة ع معظم بالمقابل  في -

  (.اسرجنصي  في كما) اتصصاة   انهيارا  تعقبها نمو مراجل  فصرا  أ ( نيا الثماني في "الرني 

  .إ جابي  تغييرا  إلاداث مهما ترعل النيوليبرالي  شيلا   فلم  قريقيا أما في-

 الهند تبعصهما  تد .آسيا طرق وجنو  طرق في إال للنمو إ جابي أي سجل مع النيوليبرالي  تصرافق  لم -

 النمو طر ق على الد ع الرائرة إال جدا   الهام الد ر تلعأ لم عينها المنطق  هذه  في ما  اد مؤخرا   إلى

 .اقا   نيوليبرالي  ليرت لرنها

 

لقد كاا  !!الماع رأس تراكم تاريز في النيوليبرالي  "نجات" ةرج  اا الاقائق اعحه تشير الى أي   

 .على الازا  بعا ما برل مليع الرعلي سجلها

 

 "!!طريق ثالث"مناورة مفاهيمية أم " ... اقتصاد السوق االجتماعي"منوذج 
بربأ الصناتض الرام  في بنيص   اشرالي مصطلح هو" اقتصاد السوق االجتماعي"بدا    مر  القوع إا     

 قي السوق مصدر الصناتض  رم  في أا  ". االجصماعي"  " الروق: "ايا  جمع بي  شقي الراى

 "اقتصادية"و  تناقسية  الجد دة   هي بالصالي القد م  الليبرالي  مراهيم ارأ يةاجتماع األساس ليست

 في الصعامل في ال ُقبل شيلا ال ملك  م   البيع   الشراع  رصطيع شرائي  تدرة معا يرها  فم   مصلك في

 –ي   م  جانأ اخر ه. الاقوق أ  الااجا  ارأ اجصماعي   ال تصعامل ليرت فالروق م  هنا .الروق

ة موتراطي   ليرت بالصالي  هي "استدر"   "استو "   أي انها مناازة الىوانتقا ية تمييزية -أي الروق 

عاةل   ليرت أنها كما
41

 . 

                                                           
40

  .511 -510  مصدر سابق  ص "الوجيز قي تاريخ النيوليبرالية" تارا ة ريد هارفي   
41

ثاع جمعي  العلوم االتصصاة   الرور    ند ة الثح  "االجتماعي السوق اقتصاد الدولة قي وتدخ  السوق آليا  دور"مرز ق   نبيل .ة: تارا  

 http://www.syrianeconomy.org: مصاح على الراب  الصالي .58/11/5002ةمشق االتصصاة   الصاسع  عشرة  
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يمر  اخصصاره بصدخل الد ل  لصوجي  بعض االنراق  االسصثمار لصلبي  ف هنا" االجتماعي"مرهوم اما 

 بهذا المعنى فاا المقصوة هنا . الطليق ث بها آليا  الروق االاصياجا  االجصماعي    هذه اهداف ال ترصر

 : 42هو  -" اتصصاة الروق االجصماعي"ارأ منظري  -" اجتماعي"بصعبير 

 .آلياتها  ترعيل الروق في االتصصاة   المنافر  اما   -

 .الدخل توز ع في االجصماعي  العدال  تاقيق -

 .االجصماعي  الصوازا الضماا تاقيق في هاما عنصرا لصروا الروق آليا   -

 .الد لي  الشرائع بموجأ المثبص  االنراا اقوق تامي  على العمل -

     

 :الصالي  المالحظا تصيح المحاظا  الرابق  بلورة     

م  ايا تخصي    آليات نطلق م  مباةئ اتصصاة الروق   عمل  فق " اتصصاة الروق االجصماعي"اا  - 

رصهلري   المنصجي   مع تاقيق الصوازا  الضماا االجصماعي  خاص  الموارة  المنافر   الار   للم

 .للطبقا  الراةا    ذلك م  خحع ة ر الد ل  في المراتب   الصدخل اال جابي مع ااال  فشل الروق

الد ل  )  (  اركصها اسسواق) بي  التفاع  فررة على  قوم اإلجصماعي الروق فاا اتصصاة هرذا إذا    

 صعا نا  أا  جأ شر ري   اعصبارهما  اسسواق الد ل  لد ر مصوازن  برو   اإلعصراف أي  ( توجهاتها

ا. مصلاصهما لصاقيق الرياسي  النظام تطور  مرصو  أهداف على فصصوتف الشراك  هذه  بيعة أمَّ

  :اإلجصماعي  الروق إلتصصاة  طكا  عدة توجد  لذلك. اإلتصصاةي

 ؛(اإلةاري الصوجي ) على إتصصاةها إةارة في صمدالصي تع اليابانية الصيغة فهناك* 

. "اجتماعيو  طركاء" هم العمل  أصااب أا العماع اعصبار على القائم  األلمانية الصيغةكما توجد * 

 الميثاق"بـ ( شر  در) الرابق اسلماني المرصشار عبرَّ عن  ما  هذا المرة ة   ز اةة مرؤ ليصهم  م 

 ؛"اإلجصماعي

 الشراك " فمرهوم اسخر   الد ع م  رأسمالي  أكثر  باعصبارها   المتحدة االمريكيةالواليا أما* 

 .غيرها م   أتل ماد ة فيها النقابا  العمالي  ة ر ليس مهما هنا   لهذا فإا "االجصماعي 

 بما اا اتصصاة الروق االجصماعي هو شرل م  اشراع اتصصاة الروق فهو بهذا المعنى ليس مرال   -

أ  ( ن   نطلق اصح م  مباةئ اتصصاة الروق ذاتها   عمل  فق آليات س)ي  الى اتصصاة الروق الارة قالانص

 . الى االشصراكي 

المبني  على الربح   الصنافس  آلية السوقفي العملي  الصنمو    هما  ماا ل  للصوفيق بي  مصناتضي ان   -

 . والعدالة االجتماعية االهداف الررة    

 .بي  اتصصاة الروق الارة  اتصصاة الروق االجصماعي الفروقا ع  ( 1)د ع رتم   عبر الج

 

 (0)جدو  رقي 

 الفروقا  بين اقتصاد السوق االجتماعي واقتصاد السوق الحرة
 اقتصاد السوق الحرة اقتصاد السوق االجتماعي

الصركيز على الصوازا بي  االهداف االتصصاة   

  االجصماعي 

 التصصاة  ا لو   االهداف ا

 الصركيز على الار   الررة   الصركيز على اقوق االنراا

 الصركيز على االنصاجي  الصوازا بي  االنصاجي   االهداف االجصماعي 

 اياة الد ل  تجاه الروق الصدخل المنظم للد ل  في االتصصاة

 الساسي تضييق ةائرة الضماا االجصماعي على الاقوق ا توسيع ةائرة الضماا االجصماعي

Source: Sperling, S. Easy Guide to Social Market Economy, Friedrich Ebert Stiftung, 

Indonesia, 2004, 958 P. 

                                                           
42

 Pascha, Werner. On The Relevance of German Concept of "Social Market Economy" for Korea, paper 

prepared for the 9th international conference of the academy of Korea studies on "100 year s of modernization in 

Korea: toward the next century, Seoul, June, 26 to 28, 1996, p 49. 
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االجصماعي ال  جوز الصعامل   االتصصاة الروق اتصصاة بي  العالقة م  الضر ري الصأكيد هنا على اا     

 ماروم   جأ النظر اليها في جدليصها  تار خيصها  بمعنى انهامعها باعصبارها عحت  جامدة بي  مرونيها بل 

 المناطق في الرأسمالي    هي العولم  فصرة في غيرها" البارةة الارب"فصرة  في فهي . المراا بالزماا

 المعاةل    كما اشرنا سابقا  هذه إا بل. النامي  البلداا في غيرها الرأسمالي  الصناعي  المصطورة  البلداا

 اآلخر  طرفها الرأسمالي   بالروق المادة النرع فرةي الرباي االقتصادي: طرفيها بي  بالصناتض وم مار

 .الروق على المجصمع بأ لو   المادة المنرع  جماعي -االجتماعي –

العحت  بي  العدال  االجصماعي   الرعالي      م  النااي  الصار خي  كانت البد م  الصذكير هنا بأن    

صاة   تال على اراب أاد طرفي المعاةل   فأي رفع لمرصو  العدال  االجصماعي  كاا  رافق  تصور االتص

 .أن   ؤةي إلى انخرال الرعالي  االتصصاة    العرس صايح

الرصل بي   أن  باالمرااصطور القو  المنصج   ل المصدني مرصو الإذا كاا في الرابق   بربأ      

 الرعالي  االتصصاة    إال أن  اليوم   صضح مع الوتت أا هذ   العاملي   ضر رتي العدال  االجصماعي 

 ندمجاا في بعضهما البعض   أصبح أادهما  صطلأ اآلخر   انخرال  ضعف أادهما  ؤةي تلقائيا  إلى 

اسجور  عحتصها )لذلك تصبح العدال  االجصماعي  بمرهومها الضيق  .ضعف  تراجع العامل اآلخر

جزعا  مرونا   فاعح  في عملي  الرعالي  ( مرصو  المعيش   نوعيصها)رهومها الواسع  م( باسرباح

 االتصصاة    كما أا الرعالي  االتصصاة   بصطورها تؤم  أرضي  تأمي  ااجا  العدال  االجصماعي 
43
. 

معاةل   مثاع الصايح بي  طرفي ال التفاع مثاع :  الاقيق  أا الصجرب  الصار خي  كانت تاصوي المثالي     

 .أ  لاراب أادهما كليهما بينهما على اراب االختال 

 

ماهي عحت  اتصصاة الروق  اصى لو كاا اجصماعيا   بأشراع الملري  :  هنا ثم  سؤاع  طرح نرر   هو    

 ؟ (خاص  ة ل   عام  إل،)المخصلر  

 

ا ؟ ي التصصاة الروق معومّ  اا ع البعض أا  صنصل م  هذا الموضوع  كي  بقى الطابع االجصماع    

 جأ أا  خدم في ظل  جوة مصالح  قئة اجتماعية/ بقةمصال   ية : هو هنا  المقصوة باالجصماعي

قي  القومييةري توزيع الدخ   كيف :الصوافق فيما بينها؟ أي برحم آخر  رصايلمصناتض  في المجصمع 

؟ لذلك  بقى الرحم ع  اتصصاة الروق عارماهي العالقة بين األجور واألس في نها   المطاف  المةتمع؟

 االجصماعي بح معنى  إذا لم  حمس أشراع الملري  الصي تؤثر على طر ق  توز ع الدخل
44
. 

 

هو م  ايا  "اتصصاة الروق االجصماعي" مرهوم  مر  القوع إااسصناةا الى المحاظا  اعحه      

كما عرفصها الرأسمالي   بي  مباةئ تناتضها تصعلق بي  تواني  االتصصاة الار  للتوقي محاولة الجوهر 

بالجانأ االجصماعي  ايا تاصل مباةئ العدال   المرا اة  ترافؤ الررص  الضمانا  الصاي   الصعليمي  

 ري  "بماا ل  لخ   هذا ما ةفع بعض البااثي  الى اعصباره أشب  . المرتب  اس لى م  سلم االهصماما 

 االشصراكي  تصميز باسصمرار اضور الد ل   القرار الرياسي في صياغ   مراتب  بي  الرأسمالي   "ثالثة

ـ  رمي البعض هذا الخيار ب  لهذا. العحت  بي  الصنافس  الصضام   بي   اشي  الروق  العدال  في الاياة

  ".الملطفة الر سمالية" طلقوا علي   آخر ا  "المنظمة الليبرالية"

 

"اتصصاة الروق االجصماعي"لـ تعر ف تقد م ليس هدف هذه الرقرة     
45

الى ان     هنا بل نوة االشارة  

 بأن  اتصصاة القائل   فمنهالصوضيح ما المقصوة ب  الصعار ف م  العد د بربأ طابع  االشرالي فقد تدمت

 الي الم المؤسرا  تر م ل  مرهوم  هو) الروق فشل ااال  لمعالج  في  الد ل  تصدخل الذي (الار) الروق
                                                           

43
: رنيت على الراب  الصاليمصاح على االنص  "السياسا  االجتماعية واقتصاد السوق االجتماعي"تدري جميل  : تارا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59347 
44

 مصدر سابق  "السياسا  االجتماعية واقتصاد السوق االجتماعي"تدري جميل  : تارا 
45

 Sadowski Zdzisław, „Społeczna gospodarka rynkowa”, Polskie Towarzystwo :لمز د م  الصراصيل اوع المرهوم تارا 

Ekonomiczne, Warszawa, 2003.                                                                                 
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 في االجصماعي االاصجام  تنامي اركا " الهيرلي الصرييف" لبرامج الذر ع الرشل ااال  بعد الد لي 

 تجا ز االنعراسا  مع الروق آليا  الى الصاوع "بأن   هناك م   ر (. البرامج هذه طبقت الصي الد ع

 " البطال   الصهميش االفقار بعمليا  منها ما صعلق الصاوال    خاص  لهذه الرلبي  االجصماعي 
46

  ذهأ . 

 على القائم  الروق لقواني  أساسي  أهمي  تعطي تشريل  اجصماعي "على أن   بعيدا فيعرفون آخر ا 

 "سيل  اذا كانت تعد لها  تاا ع جيدة اذا كانت الروق تواني  مع تصأتلم  هذه الصشريل   الطلأ  العرل
47
.  

 االجصماعي الروق اتصصاة اعصبار    مر عصام الزعيي.دال  بارأ المررر االتصصاةي الروري الرا    

 نظام م  ل  مقوما   أخذ  المجصمع الروق  جمع وهةين االخاص   القطاع الد ل   جمع مختلط ا اقتصاد ا

  كانت  . أخر  ة ل  بي  تخصلف تطبيق  آلي  لر  . الصنمي  االجصماعي  الرعا   نظام م   أخر  الروق

 على بل أااة  ا  روا أا بد ال الخيار أا  عني ال هذا لر  الخيار االتصصاةي ارم هي عتزا  ما المشرل 

 الصنمي   غائي   الرباي لي  الروق القائم  على الصنافس آ بي  أي  جمع خيارا مركبا  روا إن  العرس

االجصماعي    الرفاهي  البشر  
48
.  

ماعي  ليس تعو ذة تاةرة بلمر  ساار على إ قاف تو  إا مصطلح اتصصاة الروق االجص  لهذا  مر  القوع    

المنرلص   المصواش   المرتبط  بقو  الروق العالمي   فالشرل النهائي  الملموس ل  سصادةه المالي  الروق 

على اسرل ماصل  صراع القو  االجصماعي  المخصلر    الذي  جري في بيل  إتليمي   عالمي  غير محئم  

 .ظير  في جهاز الد ل   المجصمعمؤتصا  للقو  الن

 

  ربعاة نمااذج  فقةا لةذلك  مرة  تمييةز .  تصبا   عاةة الصطبيقا  الصرصةيلي  التصصةاة الرةوق االجصمةاعي    

 :أساسي 

 

  ؛النموذم الياباني. 1

  ؛النموذم اسلماني. 5

  ؛ نموذم الد ع االسرندنافي    خصوصا  الرو د. 3

 ."اتصصاة الروق االشصراكي"ـ ي سمي ب أخيرا  النموذم الصيني الذ. 3

 

 نشةأ  فةي (الرفاه ة ل  االجصماعي  أ  الرعا   نموذم) البد م  الصذكير هنا الى أا بعض هذه النماذم     

 العولمة  مة  الرةابق  المرالة  خةحع "البارةة الارب"   الرأسمالي   االشصراكي  نظامي بي  الصراع تلأ

 .الشامل  غير الد لي  االمطلق   سوته غير الرأسمالي 

 لرة  فةي الرصةرة الصةي اعقبةت انهيةار . نجااا  اققتالنماذم م  المريد االشارة هنا الى اا بعض هذه      

مة   تعرل هذا النموذم  تاد ةدا  ة ر الد لة  لهجةوم عنيةف  تررك المعررر االشصراكي االتااة الروفييصي

  تجرب  تطبيق النمةوذم النيةوليبرالي مة  عواتةأ كارثية  أسرر  عن  ما غير أا  صقور الليبرالي  الجد دة

عةاة  أ  ( ال تةزاع) 5008 الصي ترجر   تمظهر  في ازم  مالي  ثم تاولت الةى أزمة  عميقة  فةي عةام 

 .باعصباره أاد الخيارا  لمواجه  االزم   آثارها خر أاالعصبار التصصاة الروق االجصماعي مرة 

 العودة اىل اجلذور
في موتع  الصايح  تقصضي الضر رة المنهجي   الصار خي  " اتصصاة الروق االجصماعي"ضع م  اجل     

 "الليبرالي "  إذ انبثقت م  (نظام ككرررة )إلى الليبرالي    في سيات  المرهومي  عوةالصأكيد على أن   

 تخصلف (. المنّظم )ث  نماذم اتصصاة    سياسي  مصعدةة  خصوصا   الليبرالي  الرحسيري    الليبرالي  الاد 

لعحت  الد ل  بالاياة ( االتصصاة الار)  م  خحع نموذم الكالسيكيةع  الليبرالي   المنظمة الليبرالي 
                                                           

46
 .  مصدر سبق ذكره"..االجتماعي السوق اقتصاد الدولة قي وتدخ  السوق آليا  دور"مرز ق   نبيل .ة 
47

  الصاسع  عشرة االتصصاة   ثاعالثح ند ة  –  جمعي  العلوم االتصصاة   الرور  "والتطبي  الفكرة بين االجتماعي السوق اقتصاد"ماا  ياياا سل 

 http://www.syrianeconomy.org: مصاح على الراب  الصالي. 5  ص 58/11/5002  ةمشق
48

  جمعي  العلوم االتصصاة   "الو نية والتحديا  العولمة محددا  االجتماعي بين السوق اقتصاد"الزعيم   عصام: لمز د م  الصراصيل تارا 

: مصاح على الراب  الصالي. 3  ص 55/11/5002  ةمشق الصاسع  عشرة التصصاة  ا الثحثاع ند ة  –الرور  

http://www.syrianeconomy.org 
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الذي طرا  " ةع   عمل  ةع   مر"االتصصاة    ايا  رفض أنصار الليبرالي  المنظم  اتصصاة 

  فق   فالد ل  تناط بها مهم  تاقيق اإلطار    ة ر الد ل  الراعي  لألمسميث آدماالتصصاةي الرحسيري 

  المناق  الذي  رمح بإطحق الاياة االتصصاة     ضماا المنافر 
49
. 

على   مآسيها  اس لى العالمي  الارب بعد الخوف  مشاعر م " االجصماعي الروق اتصصاة"فرر  نشأ    

 الغربي العالم مجمل بعضها  عطا الرابق   م  الصجارب عدة على فعل كرةة  أتى الد ل   انهيار

 . بألمانيا خاصا اآلخر بعضها اين    كاا في الصناعي

( فا مر جمهور  ) كنف الررر في هذا نشأ المباشر  الصار خي  بالمعنى   
50

 كل مواجه  في  أتى القلق   

 .   االتصصاة  الرياسي الناز   الماركري   الصوجها  االشصراكي  الررر البرماركي  الرابق   المرال  م 

- ArmacK  ALFred "  ارماك –الفريد مولر كما تدم   "االجصماعي الروق اتصصاة" أتي     

Muller " لوةفيغ إ رهارة "Ludwig-Erhard"  مدرس  " تد تم صياغص  في تاليح  نظر   على  د

جاال  الاياة الررة    ال فالليبرالي  المنّظم  الصي انبثقت ع  هذه المدرس   تعني أا مخصلف م ."فرا بوك

توجد منعزل  ع  بعضها  ال  مر  صياغصها  فق مباة ع  تواعد مصناتض   سا تشابك  تداخل النظام 

العام   رصرل الصنريق بي  مخصلف أجزائ   عناصره المرون  ل    الصي  مر  أا تعمل عملها  فيما إذا تم 

 .مصرامل مع بعضها البعضصياغ  مجمل مباة ع  تواعد هذا النظام  بشرلها ال

   فيما بعد ليواد (اشصراكي  اكثر مع ار   اكثر)في البدا   فررت   ليواد   جمع  ارماك –مولر تدم     

( مباةئ ار   الروق مع مباةئ الصوازا االجصماعي)  جمع 
51

 1833 تد عبر ع  افراره  برنامج  عام . 

  ايا عرل في  "اقتصاد مخطط واقتصاد سوق" : اوع اتصصاة الروق االجصماعي في كصاب  الموسوم

المبدأ االساسي الذي  جأ اا  قوم علي  اتصصاة الروق االجصماعي 
52
. 

 أطلقوا ايا  فق ر اةها كماا ل  لبعا الليبرالي  " اتصصاة الروق االجصماعي"هرذا نشأ  مدرس      

الوتت الااضر   اسمها  المعر ف  في "النيوليبرالية" غير طبعا  هي  "الةديدة الليبرالية" اسم عليها

 تقوم  هي  االنتظامية الليبراليةأي  (ordo liberalismus)ليبراليزم   اس رة  هو اسصلي اسصلي

 الكالسيكيين ليبراليةهي  إاياعها تدعي الصي  الليبرالي  .والليبرالية قكرتي االنتظام بي  المزاوجة على

  شصمل على فرر مبني   وال فهي: معها الصشاب  نقاط بعض فعح رزالصي تب عئر الثامن القر  نهاية قي

خحع  م  اساداث في الصأثير تصوخى الصوج   نخبو   ثانيا هي  معا   االتصصاةي الرلرري البعد   على

 الجامعا  في مؤ د ها ةائرة لصوسيع مركزة مر جوها جهوةا  بذع تبشير    ثالثا  هي النخأ  في تأثيرها

 . المااضرا  النشر 

 

 ؟ما هي عناوين ه ه المدرسة

عنا    هذه المدرس  باخصصار كالصالي  ابرزاسصعرال   مر 
53
 : 

 هي بل  البئر لدى  و  بيعية قطرية  و تلقا ية ليست الليبرالية إا تقوع  ادياالقتص المستوى عل 

 على ترير تركت إذا ر   الرط اا الليبرالي  شارا   تضيف هذه المدرس  . تار خيا إراة ا مبني نظام

                                                           
49

 .338 ص  (5002ةار الرضا للنشر  : ةمشق) اقتصاد السوق االجتماعي واتةاها  تطوره المستقبلية"  عدناا سلماا
50

ر   كنصيج   1833 عام إلى 1818 عام الرصرة م مهور   الصي نشأ  في ألمانيا في هي الج( Weimarer Republik: باسلماني )جمهور   فا م 

باسم مد ن  فا مر الواتع  بوس  ألمانيا  الصي اجصمع بها ممثلوا الشعأ   سميت الجمهور   الناشل. لارب العالمي  اس لى  خرارة ألمانيا الاربل

اي  تمر  الزعيم الناز  أة لف هصلر م   1833الجمهور   اصى العام  اتبعص     الذي لصياغ  الدسصور الجد د للجمهور 1818اسلمانى في العام 

 .اعصبر المؤرخوا هذا الادث نها   جمهور   فا مر .إارام سيطرت  على مقاليد الارم في برلي  بعد تولي  منصبى المرصشار    رئاس  الجمهور  

 : لمز د م  الصراصيل تارا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%

D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1 
51

 Joerges; Christian; Rodlflorian, Social Market Economy as Europe's Social Model, European University 

institute, Italia, 2004, 1521.    
52

 Ozbideciler, Umut (2003), Social Market Economy: on Inquiry into Theoretical Bases of German Model of 

Capitalism, Middle East technical university, p. 1241. 
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  الرن  الثالث    ونيو (3)  العدة "لموند ديبلوماتيك"  "اتصصاة الروق االجصماعي نموذجا للبناا"شربل نااس  : لمز د م  الصراصيل تارا 

 في  عقد   رأة نا  كونراة للدراسا   مؤسر  اللبناني المركز نظمها ند ة ضم  ألقيت مااضرة م  مرصقاة  المقال . 32 – 58  ص 5008

 .5008  ونيو 55   51  ومي بير  
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 الليبرالي  م  لاما   مطلق  ااج  ثم  فإا لذا.  الصقهقر الدمار  بالضر رة إلى بررع  تنصهي هواها

 م  عملها  تنظم االتصصاة   تاي  بالار   اجصماعي  أنظم   إلتام  تلقائيا  إلي  تناو الذي االناراف

  .ثاني  جه  م  ةائما  اهصماما الصعو ضا  االجصماعي  مرأل   تعير جه  

 رترز الى  مارم نهج إلى مقاربصهم" اتصصاة الروق االجصماعي"  ترجم ر اة عل  المستوى االجرا ي

 لرل سياس  أساسيا معيارا المناقسة تحقي   توام  الرياسي  الدسصور في مضم " ةسصور اتصصاةي"

  اسصقرار اسسواق  ةخوع  ار   النقد  ثبا : لهذا الدسصور" المباةئ الصاسيري " م  أبرز . اتصصاة  

 عمل في بدت " ليبرالي  اس رة "  ميز ر اة . إل،..  االسصثمار لصرهيل االسصشراف االتصصاة   الرياسا 

 تطوع الصي  تلك (االتصصاة    اي  بالاياة ما كل)تطوع اسطر  الصي اسعماع بي  العام  الرلطا 

 . (هابذات االتصصاة   الارك )المرارا  

 كذلك كانت لو سنها  قردية وليست قيمة اجتماعي نظام الليبرالية إا تقوع  الفلسفي الصعيد عل 

ليرت  الار   إا   قولوا ذلك  م  أبعد إلى  ذهبوا بل. مجصمعي إلى تأطير ااج  ة ا م  ذاتها لررضت

 لخدم   سيل  خير هي صصاة   الار   االت االجصماعي  االنصظام هي المطلق  فالقيم  مطلق   خلقي  تيم 

 .م  الوسائل  سيل  لرنها العالي الهدف هذا

 الرطاي  بعض االعصقاةا  على تياسا الفص  بمرارت  المقارب   هذه تؤةي  عل  الصعيد السياسي اما

 المهام بعض الد ل  إ حع مرأل  ليرت فالمرأل . في المجصمع  تأسيريا أساسيا الد ل  ة ر جعل إلى الرائدة 

 م  عدة في اسنظم  المجصمعي  أ لو   تنعرس إذ. إرادية مةتمعية  نظمة وضع في بل ترم  االجصماعي  

 -اإلجرائي   فضائلها على الليبرالي   أا العصبارهم أشراع االاصرارا   كل ماارب  أبرزها م . المجاال 

 .المنشوةة عطل مراعيلها ت الليبرالي  تقصل  االاصرارا  باسصمرار  تولد االاصرارا   -باربهم


