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 وتطبيقاته امللموسة النيوليربايلبعض جتليات اخلطاب 

 
 يسجال مفاهيم – بني العلم واإليديولوجيا.. اخلصخصةمفهوم  :املبحث االول

  ! حلل كل مشاكل التنمية "الوصفة السحرية"
كل من صندوق النقد الدولي والبنك " يقترحها"ال بد من التذكير هنا مجددا بأن البرامج التي اعتاد أن     

بصفة أساسية عبر عدة آليات  إعادة الهيكلة، ومن جهة أخرى التثبيت النقدي والماليالدولي هي من جهة 

 . الخصخصةمن بينها 

الخوصصة أو مفاهيم الديمقراطية والليبرالية اإلقتصادية بإشكالية مهمة أخرى هي  ارتبطتلقد     

 privatizationالخصخصة 
1
لهذا المفهوم دون  روج ويروج النيوليبراليأن الخطاب  يالحظحيث  

حيحة لهذه غير أن المقاربة الص .من مسلمات الفكر المذكور ال تحتاج الى مناقشة مسلمةمساءلة، كأنه 

في إطار التحوالت الفكرية التي جرت في اإلقتصاد السياسي  الى هذا المفهومالنظر  تتطلب القضية

وال يمكن فهم تلك التحوالت الفكرية بمعزل عن التحوالت الفعلية . في البلدان الرأسمالية المتطورة المهيمن

 و "صةخالخص" و "اللبرلة" و "اإلنفتاح" التي جرت في الحقل اإلقتصادي والتي أدت الى أن تتقدم مفاهيم

 .البد منها "ضرورات"ـ ي قدمها كذكمفاهيم مفتاحية للخطاب المذكور ال الخ..  "الهيكلي التكييف"

 

وصعود المفهوم المذكور الى المقدمة في الخطابات المعاصرة، يتعين علينا  الخصخصةوإذا أردنا فهم    

إنها . نعوامل متنوعة ومعقدة في آ تفاعلتستمد زخمها من التأكيد على دراستها كظاهرة مركبة 

باختصار، ترتبط شديد االرتباط بتفاعل مجموعتي العوامل الداخلية المتبلورة في إقتصاد معين والمتعاطية 

العالمي واتجاهات تطوره ذات البعد  الرأسمالي مع مجموعة العوامل الخارجية الناشئة في اإلقتصاد

فهم هذا التقسيم الى مجموعتي العوامل وكأنهما متقابلين، بل من خالل جدل العالقة  ال ينبغي. الكوني

 .بينهما

 

أن الخصخصة مرتبطة بمجمل  فرضيةالبعد، يمكن االنطالق من  الكونية، العوامل الخارجيةبصدد    

لك التغيرات إنها ت. التغيرات ذات البعد الكوني، والذي  يهمنا هنا التغيرات على الصعيد اإلقتصادي

والتطورات الحاصلة في قسمة العمل الدولية الرأسمالية المعاصرة واالتجاهات الجديدة المتوضعة في 

وباختصار، يمكن القول أن النمط الراهن من تقسيم العمل المذكور يعاني منذ بداية . اإلقتصاد العالمي

حث عن مخارج وأنماط جديدة من السبعينات، من القرن العشرين، من أزمة عميقة ترتبط بضرورة الب

القوى "تشكل " البلدان النامية"الصناعات القاطرة للنمو في البلدان المتطورة وعن قوى اجتماعية في 

للتحوالت الالحقة " القائدة
2
. 

 الدولة دور لتقليص العام االتجاه سياق نفس في الخصخصة سياسة نحو البلدان تلك في التحول تم وقد    

 األموال رؤوس فائض بتضخم يتعلق األهمية بالغ سياسي/اقتصادي بدافع حد، أقصى إلى االقتصاد في

                                                           
1
: توب بالعربية على تعابير من قبيلالمك االقتصادي، حيث نعثر في األدب privatizationبالعربية يقابل مفهوم  موحد صطلحلم يتم نحت م 

على وجه  أنه لم يتم الوعي بعدإن عدم التوصل الى صياغة دقيقة لهذا المفهوم باللغة العربية يعني . الخ..... الخوصصة، التخصيص، الخصخصة 

 المصطلح ضبط إشكالية الباحثين في العلوم االقتصادية تواجه التي اإلشكاالت المعروف أن منو .الفعلية العملية لهذا المفهومالمضامين بالدقة 

 المصطلحات وضع في ضطرابا واضحاا يلمس اليقظ والمتتبع. عموما   المعاصر في بلداننا للفكر االقتصادي مالزمة بقيت وهي إشكالية ونحته،

بعشرات المصطلحات ( نموذجك privatizationوهنا )  الواحد الغربي المفهوم فمثال ينقل. األجنبية للمفردات المقترحة ابالتالمق تناسق وعدم

 مساهمات في" التير، عمر مصطفي: لمزيد من التفاصيل قارن  .المفهوم ضبابية إلى يؤدي مما مصطلحات عدة واحد لمفهوم نجد وقد. العربية

 .والحقا 01 ص ،(0121معهد االنماء العربي، : بيروت) األولى الطبعة ،"االجتماعي البحث أسس
2
العدد  ،"عربية دراسات"  ،"الرأسمالية للعمل ةموضوعات حول االتجاهات واآلليات الجديدة في القسمة الدولي" ياسر حسن، صالح.د: قارن 

دار : بغداد" )األكسيولوجيا –األنطولوجيا  –األبستمولوجيا  .ة الدوليةالعالقات االقتصادي" صالح ياسر حسن، .د: والحقا ؛ كذلك 03، ص 4/0121

 .872 – 811الفصل االول، الصفحات /وخصوصا الباب الثاني( 8113الرواد المزدهرة للطباعة والنشر، 
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 وهذا .عامة بصفة الدخل وارتفاع فيها الدخل توزيع سوء نتيجة البلدان تلك في الرأسمالية الطبقة لدى

 العمالت وأسواق البورصات في االضطراب تثير ساخنة أموال إلى تحول األموال رؤوس من الفائض

 منذ وبالتحديد من القرن العشرين السبعينات بداية منذ لذلك المثالية الظروف لها توافرت أن بعد خاصة

 تاله وما ،0170 أغسطس /آب  01 في (التعويم) ذهب إلى الدوالر تحويل قابلية بإلغاء األمريكي القرار

 التي الفوضى تعاظمت وقد .ةالرئيسي الحرة للعمالت الكامل التعويم إلى النهاية في أفضت تداعيات من

 ضوء على واألوروبية األمريكية والبورصات العمالت أسواق في الهائمة األموال رؤوس فوائض أثارتها

 اليابانية التجارية والفوائض (صدمة اسعار النفط اوائل السبعينات) البترولية الفوائض من مهم جانب تدفق

 لفتح ماسة حاجة وخلق بالذات األمريكي االقتصاد في تتحرك التي األموال حجم من ضاعف بما إليها

 .األمريكي المال رأس أمام العالم أسواق

 اللتان المتحدة والواليات بريطانيا في وبالذات المتقدمة الرأسمالية الدول في الخصخصة سياسة وكانت    

 األموال لتقييد وسيلة السياسة هذه كانت...وسخونتها األموال رؤوس فوائض من الجميع، من أكثر عانتا

 لن وهى نهاية لها البلدان تلك في العامة األصول ألن ونظرا .ةثابت بأصول ربطها عبر الجامحة الساخنة

 إليها، األجنبية األموال رؤوس تدفقات أو المحلية األموال رؤوس فائض تقييد أو ألسر الدوام على تكفى

 النامية، الدول في العام القطاع لخصخصة دعوتها يف بدأت المتقدمة الصناعية الرأسمالية الدول فان

 استثمارات صورة في سواء المال رأس حركة "تحرير" أجل من قوية بضغوط الدعوة هذه واقترنت

 الدول من األموال رؤوس فائض أمام النامية الدول أصول إتاحة لضمان وذلك مباشرة غير أو مباشرة

 المتقدمة الصناعية الرأسمالية
3
. 

أدت، وتؤدي، الى تقليص  أخطارالمتعاضم للعملية اإلنتاجية وما يرافقها من  والتدويلاألزمة  تعمق إن   

في مجاالت تتخطى العملية اإلنتاجية المباشرة  توظيفاتالحوافز على االستثمار اإلنتاجي دافعة للبحث عن 

الموجات من الحركات المتواترة يستطيع المتابع أن يشهد وبسهولة تلك (. اللجوء الى المضاربات المالية)

ونظرا  ألن دائرة رأس المال المالي . عن توظيفات مضارباتية ،والضخمة للرساميل وهي تبحث، يائسة

تتقدم ببطء ملحوظ، فقد أدى ذلك الى  وكانت تنمو بوتيرة أسرع من دائرة اإلنتاج التي ظلت راكدة أ

ذلك باألزمات العاصفة والتطهيرية  تمثلذا، وقد للتغلب على الوضع ه" تطهير"ضرورة القيام بعملية 

لقد كسب رأس المال طابعا  عالميا  مستقال  عن النظم . التي شهدتها البورصات في مختلف البلدان المتطورة

للنظم ( أي المحصور ضمن بقعة جغرافية محددة) "الوطني"اإلنتاجية الوطنية وبالتالي أخذ الطابع 

تضاؤل ليحل محله نظام إنتاجي ذو بعد عالمي اإلنتاجية بالتالشي أو ال
4
األمر الذي تطلب إعادة النظر في  

البحته وخلق الشروط لظهور قوى جديدة من صلب الطبقات المسيطرة  المحليةالتحالفات اإلجتماعية 

 .لملء المكان الجديد في التقسيم الدولي المذكور( وليس من خارجها)

 

يجب أن " منطقة التخلف"شارة الى أن طبيعة القوى الجديدة في بلدان وبحسب هذه الرؤية، يتعين اإل   

تتفق مع التحوالت في تناسب القوى على صعيد البلدان الرأسمالية المتطورة وداخل بنية قواها المسيطرة 

. وسعيها للبحث عن أشكال وصيغ جديدة من التحالفات على المستوى العالمي( صعود الصقور المحافظة)

في ظل أزمة  التخصص إشكاليةط هذا التطور بالملموس بالفكر الليبرالي الجديد الذي طرح لقد ارتب

لقد تم خلق الشروط لمثل تلك التحوالت التي أشرت اليها سابقا ، من خالل . إقتصادية عميقة، دولية ومحلية

أرقاما  فلكية  بلغتبمديونية هائلة " البلدان النامية" متنوعة، من بينها بل أهمها، إغراق  وسائل
5

وفرت  ،

وقد تم . المطلوبة" التحويل"إمالء شروط للبلدان الرأسمالية المتطورة ومؤسساتها الدولية المتخصصة 

على وجه " التكييف الهيكلي" و" التثبيت االقتصادي" ما يسمى ببرامج تطبيقذلك من خالل 

الخصوص
6

 . الحقا   بالتفصيل عنها سيجري الحديث، والتي 

                                                           
3
 . 7ص ( 8117مكتبة الفالح، : اهرةالق" )الجدل أثارت ولصفقات واآلليات للسياسة نقدية قراءة ...الخصخصة"احمد السيد النجار، : قارن: قارن 
4
 .84 – 80، ص 08/0111العدد " الفكر الديمقراطي"، "0141تأمالت في تطور النظام الرأسمالي العالمي منذ " ،عبد هللا الحريق: قارن 
5
؛ 011 – 013، ص 0/0118لعدد ا –عية كتاب العلوم اإلجتما –" جدل" ،"المديونية الخارجية للبلدان العربية فاقآ" ،سر حسنصالح يا.د: قارن 

 .481 – 012مصدر سابق، ص ، ...."العالقات االقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: كذلك
6
معضالت سياسة "، كوليج.كذلك ي ؛والحقا   071مصدر سابق، ص ، "المديونية الخارجية للبلدان العربية فاقآ" ،سر حسنصالح يا.د :قارن 

 (.باللغة البولندية) الحقا  و 017، ص (0111المعهد البولندي للشؤون الدولية، : وارشو) "التكييف في العالم الثالث
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في الخطاب  الترويجالمقبول للتحول نحو الخصخصة جرى " اإلطار النظري"إطار السعي لخلق وفي     

الدولية المتخصصة، وفي الفكر اإلقتصادي المسيطر، ألطروحة قوامها أن  الرأسمالية الرسمي للمؤسسات

قطاع ت هو التنمية في البلدان النامية وانحباس أفقها وما رافقها من تداعيا أزمةاألول عن  المسؤول

وبالتالي يتعين تحجيم نشاطه وخلق ( طبعا  بدون تعيين هويته ومضمونه بهدف خلط األوراق) الدولة

الشروط، عبر إجراءات ملموسة، ضمن برامج التكييف المذكورة، لدور جديد، قيادي للقطاع الخاص 

  !!. لينجز مشروعه التاريخي وبرامجه التحويلية

نموذج التطور، وبالتالي  بانهيارقيقة أخرى، على الصعيد الدولي، تمثلت لقد ارتبط هذا الواقع بح   

، وبالتالي إنهار (بما فيها اإلتحاد السوفياتي سابقا  )في بلدان أوربا الشرقية والوسطى  المشروع التاريخي

ذلك بهجوم شنه  إقترنوقد . ذلك المشروع الذي كان قطاع الدولة يلعب الدور القيادي والمقرر فيه

 !قطاع وبيعه الى القطاع الخاص بثمن بخس هذا ال إلعادة تفكيكالرأسمال المحلي والدولي في هذه البلدان 

 

فتحت األبواب أمام القطاع الخاص ألن يملي شروطه تحت حراب " حقائق جديدة " نحن، إذن، شهود    

س إنطالقا  من حقائق ولي( حول الخصخصة وجدواها)المؤسسات الدولية المتخصصة وشعاراتها البراقة 

" شرعي"أن يتبوأ هذا القطاع مركز القيادة الفعلية للتنمية كوريث ( أو ال تستحث)التطور والذي تستحث 

إنني، ومنعا  ألي إلتباس، . للقطاع الحكومي الذي عجز عن أداء دوره الفعلي في هذه السيرورة المعقدة

الدور القيادي ألي قطاع شرط بل شديد االعتقاد بأن  لست من أنصار هيمنة هذا القطاع أو ذاك دون قيد أو

ال يقوم على محاججة إيديولوجية صارخة بل على أساس دراسات ملموسة تنيط بهذا القطاع أو ذاك 

ومن هنا  .دوره الفعلي، الحقيقي، وليس المفترض في أذهان صائغي الخطابات المصممة لكل المقاسات

الشائعة " المسلمات"القطاعين العام والخاص من خالل التغلب على أهمية تجاوز الجدل حول دور كل من 

بأن القطاع العام يعني الخسارة وأن القطاع الخاص يعني الربح وبالتالي يجب المباشرة بخصخصة 

فورية، إذ أن الواقع يشير الى وجود أمراض اقتصادية تنتاب كال القطاعين، ويتعين العمل على تجاوزها 

 .بشأن من يتحمل المسؤولية" حرب المتاريس" بدل االنشغال في

عقب عقود من   أتى" الحملة العالمية"أن الخصخصة والمناداة بها ضمن  ويتعين اإلشارة كذلك الى   

اإلنفاق بسخاء على تطوير الهياكل اإلرتكازية من قبل الدولة والذي رافقه إستنزاف متواصل لقطاع الدولة 

( والكومبرادورية الفئات البيروقراطية والطفيلية)تي أنتجها التطور التبعي من قبل الفئات اإلجتماعية ال

ومن القطاع الخاص الرأسمالي 
7

كما يمكن تسجيل تراجع ملحوض، منذ سنوات، في مستوى االستثمار . 

نفاق المتعاضم على العسكرة العام في الصناعة التحويلية، وهذا ناجم عن عوامل عديدة، من بين أهمها اال

إشباع الحاجات األمنية المتنامية بإستمرار و
8
بلدان تتوافر  014 في العسكري هذا مع العلم ان اإلنفاق .

 رقم وهو ، 2010 عام في (مليار دوالر 0411أي )دوالر  تريليون( 0.4) تجاوز  مثال ، عنها البيانات،

من الناتج المحلي % 8,3شكل في العالم، كما ي خمسين بلدا ألفقر اإلجمالي المحلي الناتج يفوق مجموع

االجمالي العالمي 
9
. 

 

القوى المسيطرة في البلدان النامية تطور القوى المنتجة في قطاع الدولة الى مأزق  أوصلتهكذا، إذن،    

ببروز دور " المنطقي"في القطاع الخاص، مما يعني وصول عتبة االرتداد الى مداها " نضج"والى 

ذن يؤدي مأزق تطور نموذج رأسمالية الدولة الى نتيجته المنطقية المتمثلة وهكذا إ. القطاع الخاص ذاته

بل تعيد انتاجه في  بانفجار تناقضاته الداخلية وضرورة إتخاذه لصيغة جديدة ال تؤدي الى سقوط النظام

 !"أكثر حداثة"ظروف جديدة على قواعد 

                                                           
7
 00، ص 0/0118العدد  ،"جدل" ،"الخصوصية العربية: اليا  وتأخر دمجه نيوكولونياليادمج اإلقتصاد العربي كولوني" ،عصام الزعيم.د: قارن 

 .والحقا  
8
أن البلدان العربية أنفقت على مشتريات السالح خالل  دمحم حسنين هيكل الصحفي المصري المعروفدر قفي أواسط التسعينات من القرن العشرين  

الدور المنتظر لمصر في القرن " أنظر محاضرته الموسومة . (مليار دوالر 0111أي ) دوالر ما يقارب تريليون (العشرين) ربع القرن األخير

 .0114( أكتوبر) تشرين األول /01 – 81ومي في ي" القدس العربي"، والمنشورة في " 12الـ
9
 .04، 84، ص 8100، واشنطن "1122تقرير التنمية البشرية "، UNDPبرنامج االمم المتحدة االنمائي : لمزيد من التفاصيل قارن 
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 ضرورة موضوعيةتقدم لنا وكأنها  صةخالخصعلى أن هذه المالحظات ال تلغي حقيقة مهمة جدا  هي أن    

للتحول باتجاه التطور  –وليست مفترضة  –إمكانية فعلية  هل توجد: ومن دون إثارة السؤال الحاسم وهو

 الرأسمالي الذي يلعب فيه القطاع الخاص الدور القيادي المقرر ؟

 

 االطار احملدِد ... حول اخلصخصة 
فقد شاعت  "تقدم اقتصادي" من هآلياتو الحرة السوق اقتصاد لنظام عةتب  الم البلدان حققته ما إلى استنادا    

 الموارد وتعظيم استخدام في االقتصادية الكفاءة السوق تعمل على تحقيق آليات بأن المقاربة التي ترى

 لقطاعا مشاركة االتجاه نحو تزايد فقد وبالتالي المتاحة، على موارده اعتمادا بالمجتمع االقتصادية الرفاهية

 على "حكرا" كانت التي و العامة في المنافع مشاركا ليصبح ياالقتصاد النشاط في وتفعيل دوره الخاص

 العام لعقود طويلة من الزمن القطاع
10
 . 

صاحب كتاب ثروة االمم ( سميث آدم)وبالعودة الى الجذور يمكن االشارة الى ان     
11
كان قد ذهب في  

الفردية، وذلك من اجل التخصص  كالمبادرة على قوى السوق، تماداالع فكرة الى تدعيم 0773 سنة

 .على المستوى الكلي او الجزئي االقتصادية وتقسيم العمل، وبالتالي تحقيق الكفاءة

 العمومية من المؤسسات الكثير بيع اليابان فعرفت الخصخصة، فكرة لتطبيق األفكار تترامى بدأت وقد    

 كل من في مماثلة حاالت كما صاحبها عشر، التاسع القرف من لتسعيناتا في وذلك الخاص القطاع إلى

 .والبيرو األرجنتين

 سياسة لتحقيق ألمانيا محاولة (0111-0113)ن العشرين القر من الثاني النصف بدايات وشهدت    

لتجربة خصخصة  االرجنتين، كما تعرضت 0110في عام  بريطانياوقد سبقتها محاولة  الخصخصة

 .ية حيث باعت مؤسسات النقل البري للخواصاضطرار

 –ان هذه المقدمة الكثيفة تشير الى انه ولحد السبعينات من القرن العشرين لم تكن الخصخصة     

 .يحظى بهذا االهتمام او كظاهرة موجهة ايديولوجيا - كمصطلح

 

ف االخيرة، فمثال اصبح ابتداء من العقود الثالثة وني الحالي بمفهومه يتردد الخصخصة حلمصط بدأ    

-0103) هيث ادواردففي حكومة . 0171يتردد في أروقة حزب المحافظين البريطاني ابتداء من عام 

8111 )Edward Heath  حكومة أصغر"نشر المكتب المركزي للحزب دراسة وضع فيها تصورا لـ" ،

ة عن القطاع العام داعيا الى ازالة البيروقراطية عن طريق تحويل الوظائف والنشاطات العام
12
 . 

 أن مفهوم الخصخصة مفهوم حديث نسبيا في األدب التنموي والبد لالشارة مجددا الى    
13

، حيث شاع 

 -خاصة في امريكا الالتينية التى اخذت بمفهوم التخطيط الجزئى -عندما اضطرت بعض البلدان النامية 

الى التخلى عن اسلوب  -المديونية الخارجيةتحت وطئة االزمات االقتصادية التى اصابتها خاصة ازمات 

هذه العملية  التخطيط الجزئى وتقليص حجم القطاع العام ونزع ملكية مشروعاته وتسليمها للقطاع الخاص

 ".الخصخصة"اطلق عليها 

واخر الثمانينات اكتسح هذا المفهوم الكثير من البلدان النامية، أوعندما انهار المعسكر االشتراكى في     

 ".سياسة االصالح االقتصادى" -تضليال   –ندما اخذت بما اطلق عليه ع

 

 
                                                           

10
 –لية في احداث التنمية االسواق المالية وخصخصة المؤسسات االقتصادية العمومية ودور العم"مختار حميدة، : لمزيد من التفاصيل قارن 

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة "دراسة حالة بعض المؤسسات العرية

 .01، ص 8101/8100السنة الجامعية ، 0الجزائر 
11

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

 David Howell, A New Style of Government, London, 1970 , p.34 
13
الذي أنكر على الدولة القيام  ابن خلدونهذا مع العلم ان احد الباحثين ذهب بعيدا حيث ارجع فكرة الخصخصة دون استخدام المصطلح، الى  

مختار حميدة، : لمزيد من التفاصيل قارن. وأشار الى ان التجارة من السلطان مضرة بالرعية ومفسدة للجبايةبأعمال هي من صميم القطاع الخاص، 

 . 84، مصدر سابق، ص .. االسواق المالية وخصخصة المؤسسات العمومية ودور العملية في احداث التنمية"
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 سجال مفاهيمي... بني العلم وااليديولوجيا : مفهوم اخلصخصة
مفهوم ثابت وجامد وناجز وقابل لالستخدام في كل زمان من بداية، يتعين االشارة الى أنه ليس هناك     

فالمفهوم مرتبط بتاريخ نشأته، أي بالمشكالت التي كانت . ومكان، حتى تلك المفاهيم التي تبدو لنا كذلك

بنوعية التي رافقت هذه المشكالت أي  باالشكاليات النظريةمطروحة في وقت نشوئه، كما هو مرتبط 

فهو . هاتمواجه المفكرونالتي دارت حول المشاكل المطروحة والطريقة التي حاول بها  الفكرية المناظرة

ثم إن المفاهيم ال تولد في النظرية . ريخية اجتماعية محددة وهو ابن فكر محدد أيضابن بيئة تاإبالضرورة 

ظهورها وتطورها فقط وعبر التفكير أي ال يستل واحدها من اآلخر بصورة منطقية ورياضية، ولكن 

ويبدو أنه ليس هناك من مفهوم . االستراتيجي االستخدام، أي بنوع من يرتبطان بالصراع االجتماعي

العوامل التي تجعل منه مفهوما ديناميكيا جدا ومتحوال وملتبسا في الوقت نفسه أكثر من  كلبق عليه تنط

 .الخصخصةمفهوم 
 والرافضين المؤيدين بين ذاتها، حد في الخصخصة سياسة وصحة ضرورة بشأن بالجدل يتعلق فيما    

 لمواجهة "ضروري حل" وأنها العالم بلدان من كبير عدد في متبعة سياسة أنها على المؤيدون اعتمد؛ لها

 على "فرضت" السياسة هذه أن على الرافضون أكد بينما ،فيه الفساد وانتشار العام القطاع أداء تردي

 نالذي والبنك الدولي الدولي النقد صندوق قبل ومن لها الدائنة الدول قبل من المدينة البلدان من العديد

 بطابع اتسمت فرضها عملية أن كما .صحتها يعني ال انتشارها وأن الدائنة للدول ينكوكيل نيعمال

 الشركات أفضل بيع تم حيث دولة، لكل واالجتماعية االقتصادية الظروف يراع لم تعسفي يديولوجيإ

. بالخصخصة المقصودة هي تكن لم األداء متردية الشركات فإن وبالتالي الخصخصة عملية في الرابحة

 مع األفضل التعامل أن ثم الفساد، من مروع مستوى على انطوتصخصة الخ أنعلى  الرافضونويلح 

 لتنفيذ اآلليات أفضل حول أيضا الجدل انصب كما. إهداره وليس فيه الفساد ومنع إصالحه هو العام القطاع

 .فيها الفساد ومنع الخصخصة سياسة

 

ة الخصخصة ليس شكليا إذا فهمناه ما بين المؤيدين والمعارضين لعملي الخالفوالبد من االشارة الى ان    

وليس )ومن بين هذه االسئلة . بالعمق، بل انه يتعلق باسئلة مهمة تحتاج الى إعمال العقل لالجابة عليها

 (: وحدها طبعا

  هل فشلت حقاً قطاعات الدولة من أداء مهماتها؟ وأين تكمن األسباب؟ 

 اديات ضعيفة ومتدهورة وهل يمكن لعملية الخصخصة والقطاع الخاص أن ينتشل اقتص

 ومتخلفة بالدول النامية من الركود والفساد واالنهيار؟ 

  وفق منظور صندوق النقد " اإلصالحات االقتصادية"وهل أصبحت الخصخصة و

 للدول الفقيرة؟" الحلم المنشود"الدولي والبنك الدولي هي القدر و 

 

فهوم معاصر بدأ استخدامه في أوائل هو م" االصالحات االقتصادية"هذا مع العلم ان مصطلح     

وكان أول من ". Developmentالتنمية "أو كرديف عن مفهوم  كبديلالثمانينات من القرن العشرين 

كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في " االصالحات االقتصادية"أي   –استعمل هذا المفهوم 

هشيم، في تقارير ومذكرات الحكومات ووسائل تقاريريهما، وسرعان ما سرى المفهوم كالنار في ال

 .األعالم، وكذلك الدوائر األكاديمية ومراكز البحوث وغيرها

 

ما هي : وينطرح هنا سؤال . يتعين علينا، إذن، ونحن نسعى لضبط اشكالياتنا، أن نقوم بضبط المفهوم أوال  

 الخصخصة؟

 

، النيوليبراليمعاصر، وخصوصا في الخطاب في الخطاب ال الخصخصةينبه التداول الواسع لمفهوم و    

وتحديد مدلوالته النظرية  تهاعادة صياغ الى ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل المفهوم عبر

والعملية، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية، والعودة الى الفضاء الزماني الذي شهد والدته، ورسم 
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 .الفكر النيوليبراليات التي طرأت عليه في سياق المالمح العامة للتطورات والتمايز

 

 من والتي تباينت " الخصخصة" تعريفات كثرةمنعا ألي التباس البد من االشارة، في البداية، الى     

 . تعريفها في التوجهات فتلفاخت آلخر، باحث

ومنهم من يراها  ،على المستوى الكليومنهم من تناولها  على المستوى الجزئيفمنهم من تناولها     

من وراء نا هدفونحاول هنا اجراء جردة سريعة للتعريفات المطروحة، و. غايةومنهم من يراها  وسيلة

التعاريف  ستنطاقال نسعى هنا ذلك ليس مشاكسة كاتب بعينه فليس األمر خالفا فرديا مع أي كان بل

جهدنا  ال ينبغي أن يتوقف! دبشكل عفوي أو مقصو "منسيال"عنه أو  مسكوتال من اجل كشف المختارة

عن  (أو قل مشاكستها)يتعداه الى مسائلتها ، بل هذه التعاريفعند الحدود الظاهرية لنصوص  هنا

 .نحو أفق المساءلة والنقد فتحهاعن حقيقتها، أي  تكشفالمضامين الفعلية، لكي 

 

 كيةلالم تحويل" على انها ويقصد بها هنا . انها عملية نقل الملكيةعلى  (الخصخصة)فهناك من يعرف  -

او  الدولة او تنهض به يتبع ما فيوشراء  بيعا وأ مشاركة أو ايجارا او إدارة الخاص، القطاع إلى العامة
" العامة الخدمات مجال وأ فةلالمخت ياالقتصاد النشاط قطاعات في ،تهيمن عليه

14
. 

ض الخصخصة والنظر إليها على أنها ويالحظ على هذا التعريف قصوره في االحاطة بكل أبعاد واغرا    

يحمل في طياته  كما ان هذا النوع من التعاريف. من القطاع العام الى القطاع الخاص نقل للملكيةمجرد 

العام وترك الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص للتصرف في جميع اوجه  وجوب التخلي الكلي عن القطاع

 . النشاط االقتصادي

فإن االمر أبعد من  –باعتبارها عملية نقل الملكية  –ا يجري الحديث عن الخصخصة والواقع انه وعندم    

 ،الملكية الخاصة لوسائل االنتاج تعظيم فمن جهة هو. عملية مزدوجة الطابعشكلي بل هو  -اجراء حقوقي

الرئيسية  االدارة انتقال همر الذى يترتب علي، األالملكية اإلجتماعية لهذه الوسائل تحجيم من جهة اخرىو

وبالتالى  .الى ايدى القطاع الخاص وإعمال آليات السوق واطالق قوى العرض والطلب المحليلإلقتصاد 

، وتخصيص الموارد االنتاجية بين مختلف من السيطرة على مقدرات االقتصاد تمكين رجال االعمال

مال في االجل القصير، على لرجال االع( الفردى)االنشطة االنتاجية بما يعظم العائد االقتصادى الخاص 

ال بد هنا من النظر الى بهذا المعنى فانه  .جل الطويلفي األ الوطنيحساب العائد االجتماعى لإلقتصاد 

الحقوقي ألن عملية النقل هذه  –الطبقي وليس بمعناها الشكلي /عملية نقل الملكية بمعناها السياسي

 .ما يحمله ذلك من استحقاقاتسياسيا جديدا بكل  –يترتب عليها اصطفافا طبقيا 

 

الوطني في ادارة االقتصاد  ثالثة اشكال رئيسية ويؤكد ذلك ان التجربة المعاصرة تشير الى وجود    
15
: 

، وممارسة نشاطها ادارة تقوم ايديولوجيتها على تبنى سياسات الحرية االقتصاديةهناك : الشكل األول

لكية الخاصة لوسائل االنتاج، ويضطلع القطاع الخاص ، وحيث تسود المالحرة من خالل اقتصاد السوق

  .بالدور القيادى في تسيير النشاط االقتصادى من خالل آليات السوق وتفاعالت قوى العرض والطلب

وهذا الشكل من االدارة يقف وراءة استراتيجية للتنمية غير معلنه، تضع أجندتها الشرائح األقوى     

وفى ظل هذه االدارة يمكن ان تتواجد درجات مختلفة من . ة لوسائل االنتاجسيطرة من بين الفئات المالك

 .التخطيط الجزئى في بعض مجاالت االنشطة االنتاجية

 

، حيث الملكية االجتماعية لوسائل االنتاج هى يستند الى آليات التخطيط الشاملفي االدارة  والشكل الثانى

الجتماعية الشاملة االداه الرئيسية لتوجيه وتسيير النشاط المسيطرة، وتكون خطة التنمية االقتصادية وا

أي والسمة االساسية لخطة التنمية شموليتها، . االقتصادى، ويضطلع القطاع العام بالدور القيادى للتنمية

، وكافة اقاليمه، وكافة المتغيرات االقتصادية الرئيسية التى الوطنيشاملة لجميع قطاعات االقتصاد انها 

                                                           
14
دراسات الوحدة العربية،   مركز :بيروت" )العربية البلدان في السوق صاداقت الى الهيكلية والتحول الى التصحيحات"العبد هللا،  دمحم مصطفى 

 .47ص  ، (0111
15
 على االنترنيت متاح". رؤية نظرية لسياسات الخصخصة وكيفية مواجهتها" ،الفونس عزيز. د: قارن 
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ن خالل تفاعالتها مع بعضـها البعض في توجيه ودفع عجلة النشاط االقتصادى، هكذا يمكن تتحكم م

  .ن يلعبا دورا مكمال للدور القيادى للقطاع العامأ الخاص والتعاون :للقطاعات

  

قيام اقتصاد مختلط تتزاوج فيه آليات السوق دارة االقتصاد القومى يمارس من خالل إمن  والشكل الثالث

، حيث يتعايشا معا، في الملكية الخاصة والملكية االجتماعية لوسائل االنتاج، المركزيالتخطيط  وآليات

دوارا رئيسية في توجية وتيسير النشاط االقتصادى وتتحدد هذه االدوار أويلعب القطاعان العام والخاص 

بمدى عمق اختالل  وتتحدد هذه المساحة .بالمساحة التى يمكن لكل من القطاعيين ممارسة نشاطه فيها

فمثال في اقتصاد يعانى من اختالل مزمن وكبير في هيكل االنتاج، فان . هيكلّي االنتاج وتوزيع الدخل

المساحة التى يسمح بها للقطاع الخاص لممارسة نشاطه تكون محدودة، حيث امكانيات القطاع الخاص، 

  .رية والمزمنة محدوده وضعيفةخاصة في البلدان النامية، لمواجهة االختالالت الهيكلية الجذ

في تحديد حجم مساحة النشاط المسموح به لكل من القطاعيين العام والخاص  ايضا يؤثر كما    

 .الشرائح االجتماعية المختلفةالطبقات والفئات وبين  الصراعات االيدولوجية

 

بيع مؤسسات  هناك من يرى ان الخصخصة ال تقتصر على مجرد. الخصخصة مجموعة من السياسات -

مجموعة السياسات المتكاملة الهادفة التي "القطاع العام الى القطاع الخاص بل إنها أوسع من ذلك لتشمل 
السوق والتخلص من القيود والمعوقات  تحقق التنمية للمجتمع وذلك بفكر ومبادئ القطاع الخاص وآليات

" التي يتميز بها القطاع المملوك للدولة
16
 . 

 

وال يهتم بآليات " مجموعة السياسات المتكاملة"يف يهتم بالخصخصة من الجانب الكلي هذا التعر    

بهذا المعنى فإن هذه المقاربة ". فكر ومبادئ القطاع الخاص وآليات السوق"وتقنيات تحقيقها إال عبر 

 :منحازة وتفصح عن نفسها من خالل تأكيدها على العناصر التالية

  المتكاملة الهادفة التي تحقق التنمية للمجتمع مجموعة السياسات"الخصخصة هي." 

  بفكر ومبادئ القطاع الخاص وآليات السوق"ان هذه السياسات تتحقق." 

 التخلص من القيود والمعوقات التي يتميز بها القطاع المملوك " تلك السياسات هو  هدف

 ".للدولة

 

، فهو يشير من جهة الى ان المتناقضعه التعريف المذكور الى مكوناته يسمح باكتشاف طاب تفكيكإن     

، ولكنه من جهة اخرى "مجموعة السياسات المتكاملة الهادفة التي تحقق التنمية للمجتمع"الخصخصة هي 

 ".  فكر ومبادئ القطاع الخاص واليات السوق" يؤكد على أن تحقيقها لن يتم إال من خالل 

 

 ريتحرلل سياسة"رف الخصخة على انها هناك من يع. الخصخصة سياسة للتحرير االقتصادي -

عن طريق بيع بعض وحدات القطاع ( العرض والطلب)السوق  آليات ي من خالل االعتماد علىاالقتصاد
من اجل تطوير االعمال، وذلك من خالل التحويل من النظام الشمولي الى نظام السوق، وفتح اسواق  العام

" جديدة محليا وخارجيا
17
 . 

 التحرير"و  ه من غير المقبول منهجيا المطابقة بين الخصخصةأن إلى اإلشارة من البد بدايةو    

 عملية قادت التي (شرنتامارغريت ) قبل البريطاني االقتصاد أن يدعي أن يمكنه ال أحدا ألن "االقتصادي

 في الخصخصة بعملية بدوره انطلق الذي( انغريرونالد ) قبل األمريكي االقتصاد أو ،هناك الخصخصة

 أكثر كانا ببساطة فهما المركزي، التخطيط على قائمان أو!  اشتراكيان اقتصادان كانا ،االقتصاد المذكور

 تحرير مع المجاالت كافة في للعمل الخاص للقطاع الكاملة الحرية إتاحة بمعنى تحررا العالم اقتصادات

 .عالية بدرجة الخارجية االقتصادية العالقات

                                                           
16
 . 00-08، ص (0111 الكويت، لجامعة ةالعام المكتبة :الكويت) 1 ط ،"االقتصادية العامة للمرافق المعاصرة التطورات "عباس، صالح 
17
 . 80، ص (0114المكتبة االكاديمية، : القاهرة" )سمالية الجديدة وبيع الشركات لالجانبأالر" محمود وهبة،  
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 تحوال يكن لم المتقدمة الصناعية الدول في الخصخصة سياسة اعتماد فإن أعالهوفي ضوء المالحظات     

 االقتصادي الدور تهميش باتجاه تحوال كان وإنما البداية منذ حرة كانت ألنها االقتصادات تلك تحرير نحو

 بعد تصاداالق على الخاص القطاع هيمنة تعظيم لصالح( والقوى االجتماعية المرتبطة بها)  للدولة المباشر

 الداخل في للدولة االقتصادية األهداف تحقيق على طويلة ولسنوات قدرته القطاع الحكومي أثبت أن

 باألعباء االلتزام عن فضال للدولة، الشاملة للقوة رئيسي كمكون االقتصادية القوة تعظيم وعلى والخارج

 .الضرائب سداد في أساسا المتمثلة العامة

 

سياسة للتحرير "الخصخصة  و، "مجموعة من السياسات"الخصخصة : اعاله إن تفكيك التعريفين    

 وتعظيمدور الدولة في النشاط االقتصادى  تهميشالى  تهدفالخصخصة  يتيح القول ان، "االقتصادي

اقتصاد السوق، يمكن أن يتمثل و آليات ، األمر الذي يفرض بالضرورة سياسات تتفق الطليقةقوى السوق 

 همها فيما يلىأ
18
: 

 كذلك  ،، بل والعمل على الغائهاتقليص سلطات واختصاصات اجهزة التخطيط المركزية

 .إضعاف سلطات البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومختلف االجهزة الرقابية

 التى تختص بوضعها وزارة المالية، والتى تشمل السياسة  اضعاف دور السياسة المالية

سات الدعم واإلعانات وسياسات الدين العام المحلى وسياسات الضرائبية والجمركية وسيا

عامة في حجم الموازنة ال تقليصالخ، األمر الذي يهدف إلى ...االنفاق الجارى واالستثمارى

خاصة العمل على تقليص حجم االنفاق االستثمارى العام على  تسيير النشاط االقتصادي،

الى ان تقليص  هنا هذا وتجدر االشارة .جيةمشروعات البنية التحتية والمشروعات االنتا

بل ايضا يؤدى الى انقاص ، االنفاق االستثمارى العام اليؤثر فقط على إنشاء مشروعات جديدة

سباب انهيار الخدمة أويعد هذا من اهم . حجم المخصصات المطلوبة لعمليات االحالل والتجديد

 .من الكوارث لمواطنين لكثيرفي مختلف مشروعات البنية التحتية، وبالتالى تعرض ا

 االعتماد أساسا على السياسة النقدية Monetary policy  والتى يختص بوضعها البنك

فى توجية النشاط االقتتصادى، واالداة الرئيسية في هذا الصدد سياسات اسعار  -المركزى

تصادى بشكل الفائدة، اذا يلجأ البنك المركزى الى رفعها او خفضها في ضوء حالة النشاط االق

عام وما اذا كان يعانى من ضغوط تضخمية واتجاهات انكماشية، وبما يتفق اساسا ومصالح 

 .القطاع الخاص

 

ومن األهمية في هذا الصدد اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي في ظل الخصخصة يلعب دورا مهما  في     

ها اساسا الودائع االدخارية للمواطنين، إثراء رجال األعمال، إذ أن البنوك تقدم لهم القروض والتى مصدر

مر الذى يعنى ان المواطن العادى يسهم بمدخراته في تمويل مشروعات التنمية التى يقوم بها القطاع األ

الخاص، بينما يحصل رجال االعمال على االرباح العالية، فان المواطن العادى اليحصل اال على عائد 

 .اليقارن بتلك االرباح العالية( اته البنكيةمتمثال  في الفوائد على مدخر)بسيط 

 

 في مختلف المشروعات اإلنتاجية،  فتح االبواب على مصراعيها امام االستثمارات األجنبية

والسماح للبنوك االجنبية بفتح فروع لمراكزهــا الرئيســية في الخارج والسماح لها بالتعامل 

ت والبنوك االجنبية على االقتصـاد القومـــى، وال يخفى خطورة هذه االستثمارا .بالنقد المحلى

موارد البلد فـي النقد  استنزافاذ تعمل على تحويل ارباحها الى الخـارج مما يؤدى الى 

 .االجنبى، ويساعد على ذلك الغاء السلطات النقدية الرقابية على التعامل بالنقد االجنبى

 انتاجية كانت أم استهالكية ،نهائيةتحرير اسعار السلع سواء السلع الوسيطة او السلع ال .

مر الذى يؤدى الى فوضى االسعار واشتعالها، وبالتالى واخضاع هذه االسعار لقوى السوق، األ

 .انخفاض حجم الدخول الحقيقية للمواطنين العاديين

                                                           
18
 ، مصدر سبق ذكرهرؤية نظرية لسياسات الخصخصة وكيفية مواجهتها" ،الفونس عزيز. د: قارن 



10 

 

 والغاء القيود على حجم الملكيات الزراعية تحرير االيجارات الزراعية. 

 والعمل على الخفض التدريجى للرسوم الجمركية ستيراداً وتصديراً تحرير التجارة الخارجية ا ،

على الواردات مما يؤدى الى اغراق السوق المحلية بالمنتجات االجنبية وتهديد الصناعات 

 .المحلية باالغالق وزيادة اعداد العاطلين

 

هذه المقاربة ان هناك من يربط بين الخصخصة والكفاءة فيرى اصحاب  .الخصخصة تعني رفع الكفاءة -

وقوى آليات العمل على رفع كفاءة االدارة وتشغيل المشروعات العامة من خالل تطبيق "الخصخصة هي 
" السوق والقضاء على التعقيدات الروتينية والبيروقراطية في االداء

19
. 

 

 فهناك من يعرف الخصخصة على. تعاريف تربط بين الخصخصة وفشل القطاع العامبالمقابل هناك  -

فشلها او عدم صالحيتها لالستمرار لعدم توافر جدوى  ثبت التي العام القطاع حداتو تصفية : "انها
" اقتصادية منها

20
 أنهوسيلة للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام ونعني ايضا  "، أو انها 

" خاسرة من قبل بتحول هذه الوحدات الى القطاع الخاص ستحقق انتاجية وربحية أعلى حتى لو لم تكن
21
. 

 

الوحدات التي ثبت " تصفيةمن  ينطلقان، وما يماثلهما الكثير، هو انهما التعريفينان ما يثار على هذين     

العائدة للقطاع العام، ولكنهما ال يجيبان على السؤال الجوهري وهو ان " الوحدات الخاسرة"او " فشلها

منها، " الخاسرة"ؤسسات القطاع العام وليس فقط كثيرا من تجارب الخصخصة تم فيها تصفية جميع م

ويدلل على ذلك ما (. تصفية حساب مع القطاع العام والقوى االجتماعية التي يمثلها)ألسباب ايديولوجية 

الخوصصة في ظل االسواق المفتوحة تؤدي الى القضاء على : "قاله احد الباحثين حين جاهر بموقفه قائال
" الشتراكيون والبيروقراطيينالشعارات التي يستخدمها ا

22
وال ندري ما هو االساس أو الفرضية التي . 

والتي اتاحت له المطابقة بين  -اطروحة ماجستير –، وهو يجري بحثا علميا المذكور انطلق منها الكاتب

 "!!.االشتراكيين والبيروقراطيين"

التي أدت الى ذلك، وهل هي أسباب علما ان التعريفين ال يربطان بين فشل هذه المؤسسات و األسباب     

ولذلك ال يمكن القبول بهذه التعاريف إال بعد االجابة على هذه االسئلة . موضوعية أم ذاتية أم كليها

ستحقق "فتصفية مؤسسات القطاع العام وتحويلها الى القطاع الخاص بحجة انها . االستراتيجية الطابع

ت خيارا فنيا، كما يجادل البعض، بل إن األمر يتعلق بخيار ، إن هذه العملية ليس"انتاجية وربحية أعلى

و الكفاءة االجتماعية " الكفاءة االقتصادية"انه صراع بين . سياسي من الطراز االستراتيجي –اقتصادي 

وما عدا ذلك . اقتصادية تختلف عن االخرى-، وكل منهما ينتمي الى مرجعية فكرية(العدالة االجتماعية)

 .ايديولوجيةليس سوى ثرثرة 

 

تغيير نمط الملكية " عبر  العادة هيكلة االقتصاد آليةالخصخصة بمثابة مجرد في حين هناك من يعتبر  -
السوق لتنشيط المنافسة وتطوير الكفاءة وزيادة االنتاجية  من خالل آليات... العامة الى الملكية الخاصة

" والحد من البيروقراطية
23
. 

                                                           
19
، العدد سمعة عين شمالمجلة العلمية لالقتصاد والتجارة بجا، "القتصادي لبرنامج الخصخصة المصريالتحليل ا"عبد الحميد صديق عبد البر،  

 .048، ص 0112الثاني، القاهرة 
20
 .01، ص (0114دار العلم للطباعة، : القاهرة" )الخبرة الدولية في الخصخصة"سامي عفيف حاتم،  
21
 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة، "دراسة بعض التجارب المغاربية"عيلها الخوصصة ودور السوق المالية في تف"بوعاملي ياسين،  

، 8111/8101، السنة الجامعية (الجزائر)، جامعة قسنطينة التسيير علوم و االقتصادية العلوم كلية، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم في الماجستير

 .3ص 
22
 غير وهذا "االشتراكية"و" العام القطاع" بينهنا  يطابق غير مقبول، حيث منهجيا خطأ كبيرت الكاتب هذا سف،لأل. 84 ص السابق، المصدر 

 اجتماعية ظاهرة هو العام القطاع ان حين في. به ةالخاص الفوقية وبنيته االقتصادي أساسه له كامل اقتصادي - اجتماعي نظام فاالشتراكية .دقيق

 ظاهرة فالدولة القائم االقتصادي-االجتماعي النظام طبيعة عن النظر وبغض. معها وتستمر ولةالد والدة مع ولدت موضوعية، جزئية، ،اقتصادية

 االقتصادي والنظام والتقدم للتخلف السياسي االقتصاد في بحث" دليلة، عارف: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد. معقدة اجتماعية

 (.0127 الطليعة، دار: بيروت)  الثانية الطبعة ،"العالمي
23
 . 00 ص ،8110/ابريل – الثاني كانون عدد ،المعاصرة مصر مجلة ،"للخصخصة االقتصادية بعاداأل" قناوي، ملوك عزت 
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لى انه ليس هناك ما يشير جازما الى ان الخصخصة عند تطبيقها في بلد ما، والبد من التنبيه هنا ا    

وخصوصا في البلدان النامية، ستؤدي الى توسيع قاعدة الملكية كما أنها ال تضمن توزيعا افضل وعادال 

أدت الى تركز وتمركز رأس المال  -أي الخصخصة  –للدخول بل ان تجارب عديدة برهنت على انها 

. واستبدال احتكار القطاع العام لبعض القطاعات الخدمية واالنتاجية االساسية باحتكار الخواصواالنتاج، 

ونظرا ألن التجربة في العديد من البلدان النامية تشير الى أن المستثمرين المحليين يفتقرون الى رؤوس 

نسيات على االقتصاد الوطني االموال الكافية لذا فان هناك امكانية كبيرة لسيطرة االحتكارات المتعدية الج

 .عبر الخصخصة، واالمثلة في هذا المجال كثيرة وتفقأ العين

    

على مقاربته لهذه " العلمية"و " المبررات الموضوعية" اضفاءفي " األمام الى خطوة"وهناك من يتقدم  -

ل دراسة حالة او ان ادراك االخفاق الذي صاحب القطاع العام لم يأتي من خال: "االشكالية فيكتب قائال
وانما جاء االدراك من خالل العدد الكبير للمؤسسات الخاسرة التي ارغمت  بدراسة قطاع بقطاع آخر

" المفكرين والمسؤولين ان يحكموا بفشل القطاع العام
24
 . 

 

هكذا اذن وبجرة قلم واحدة وبتعميم ال يجوز ان يصدر من باحث علمي، تم اصدار احكاما قاطعة تتمثل     

وال يتركنا الباحث نلتقط . دون ان يحدد أين؟ وهل في كل البلدان؟" العدد الكبير للمؤسسات الخاسرة"ـ ب

من المؤسسات الخاسرة هو " العدد الكبير"انفاسنا عند قراءة تعريفه هذا حتى يداهمنا باستنتاج آخر هو ان 

هذه الفقرة هناك تعميم اضافي  في". المفكرين والمسؤولين ان يحكموا بفشل القطاع العام"الذي ارغم 

هنا تطرح  مالحظة منهجيةثمة . ؟متىو  أينولكن من دون ان يشير لنا " المفكرين والمسؤولين"تضمن 

" العدد الكبير من المؤسسات الخاسرة"نفسها بإلحاح وهي ان هذه المقاربة وفي الوقت الذي تشير الى هذا 

وما هي القوى التي أدت الى هذه الخسارة  األسباببالبحث عن لكنها لم تتقدم بالتحليل خطوة مهمة لألمام 

الذين حكموا " المفكرون والمسؤولون"من ذلك، وانما استندت الى مقاربتها هذه على ما طرحه  المستفيدة

" المفكرين والمسؤولين"وبعيدا عن التمويه االيديولوجي يمكن القول ان هؤالء ". بفشل القطاع العام"

في مقاربتهم لألمور بل هم انصار اقحاح للخصخصة وآليات السوق الطليقة وبالتالي فهم  ليسوا محايدين

في الواقع خصوم اشداء للقطاع العام ودوره في التنمية االقتصادية او حتى في الخروج من االزمات 

 .االقتصادية، فهم مهتمون بفشله وافشاله لكي يبروا مقاربتهم هذه

ال يمكن ... تحقيق التنمية االقتصادية "بين يستدركان، في مكان آخر، قائلين ان هذا مع العلم ان الكات    
تركها آللية السوق بل ال بد من قيام الدولة بالتصدي لها بما تمتلكه من سلطات ومؤسسات كما مارست 

دية حكومات الدول الراسمالية المتقدمة نفس الدور لمعالجة واصالح ما نتج من مثالب اجتماعية واقتصا
" تتعلق باالستقرار االقتصادي وبالتوازن االجتماعي والكفاءة االقتصادية

25
. 

 

 تناول في وليس علمي يديولوجيا منطق سيادة في والمالبسات الظروف جملة من ساهمت هكذا إذن    

 قاالنطال لتحقيق منه التخلص ينبغي كابوس أو خطيئة العام القطاع وكأن أحيانا األمر بدا وقد .ةالقضي

 الرأسمالية الدول في القطاع العام دور وتعاظم تطور التجربة الملموسة تشير الى أن رغم االقتصادي،

 الدولة تدخلت عندما العشرين القرن ثالثينات في العظيم الكساد أزمة لمواجهة كآلية المتقدمة الصناعية

 .العام إلنفاقا خالل من التشغيل مستوى ولرفع االقتصاد في الكلي التوازن الستعادة

 الضروري من كان حينما الثانية العالمية الحرب بعد أيضا الدول تلك في العام القطاع دور تعاظم كما    

 لالقتصاد الحيوية المجاالت بعض والقتحام الحرب خربته الذي االقتصاد بناء إلعادة الدولة تتدخل أن

 .القومي واألمن

                                                           
24
 االقتصادية العلوم مجلة ،"8110 عام بعد ما العراق في واتجاهاتها الخصخصة طروحةأ" منير، سامي عامر العبيدي، محمود الجبار عبد 

 .003 ص ،8101 لسنة 24 العدد ،80 المجلد ،واإلدارية
25
 . 001، مصدر سابق، ص ..."1112اطروحة الخصخصة واتجاهاتها في العراق ما بعد عام "عبد الجبار محمود العبيدي، عامر سامي منير،  
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وال نريد . 8112الدولة به في البلدان الراسمالية وهي تواجه ازمة  كما ال يمكن نسيان الدور الذي قامت    

للتدليل على هذا الدور " البرقيات"هنا الدخول في تفاصيل كثيرة بل نود االشارة هنا الى العديد من 
26
: 

  سهما 711في سوق المال بمنع البيع على المكشوف لحوالي  االمريكية تدخلت الحكومةفمثال 

 .سهم األمريكيةفي سوق األ مدرجة

  حتى مليار منها 011تم إنفاق . مليار دوالر 711خطة إنقاذ بتكلفة  اإلبن قدمت إدارة بوشكما 

لحل المشاكل  أخرى مليار دوالر 211بتقديم  كما تم الحقا الوعد 8112/ أواخر شهر نوفمبر

 .ةالمالية المختلف

  الرهن أكبر مؤسسات ىأحد -ندي ماك اللجوء إلى تأميم العديد من المؤسسات المالية مثل إوتم 

 .العقاري في أمريكا

  من شركة التأمين الكبرى%  21امتالك الحكومة لحصة هذا اضافة الى AIG . 

 

، مجموعة من اإلجراءات الجديدة الهادفة 81/00/8112 في هذا وكانت السلطات األمريكية قد أعلنت    

وتتضمن هذه . والردمليار ( 011)قيمتها حوالي الى دعم قروض االستهالك وقطاع العقارات تبلغ 

" مليار دوالر تمتلكها شركتا ( 211)اإلجراءات شراء بنك االحتياطي الفيدرالي  قروضا  تصل قيمتها الى 

ديهما مرتبطة بقروض عقارية تصل قيمتها الى لللتمويل العقاري وألسهم "  فريدي ماك" و" فاني ماي

 .  مليار دوالر( 011)

 

من عام  سبتمبر/أيلولفقد تم تأميم العديد من البنوك والمؤسسات، فعلى سبيل المثال في  أوروبافي ما ا    

 .بريطانيا ، أكبر مؤسسات القروض العقارية في بينجلي& برادفورد تم تأميم  8112

 

أكبر مؤسسة  ثالث( Glitnir Bank" )جلتنر بنك"من مؤسسة % 71بشراء  يسلنداآقامت حكومة كما 

 .قراض فيهاإ

 

وطبيعي االشارة الى ان هذه االجراءات، وغيرها الكثير، لم يكن هدفها الدفاع عن مصالح الطبقات     

( 8100عام )مليون شخص ( 43.8) في الواليات المتحدة الكادحة والفقراء عموما، والذي بلغ عددهم
27

 ،

ت انقاذ مصالح الطبقات المسيطرة بل كان الهدف من االجراءا( والتي تضررت كثيرا بسبب هذه االزمة)

 " !تشريك الخسائر"و " خصخصة االرباح"التي تعمل في العادة على 

 الدول هذه في الخاص القطاع لعجز نتيجة النامية الدول في األحوال غالبية في نشأ العام القطاع أن كما    

 االقتصادات مع التخلف فجوة دوس االقتصادي التقدم لتحقيقوالمكلفة  الضرورية االستثمارات تنفيذ عن

 هذا فإن وبالتالي .قوى موقع من الدولي االقتصاد مع التفاعل على قادر اقتصاد أسس وبناء المتقدمة

 فيه الفساد ومنع إصالحه ويمكن بالذات، النامية االقتصادات في مهم بدور ويقوم قام العام القطاع

 السياسية السلطة تداول يتضمن كامل ديموقراطي نظام وجود حالة في حدث، إذا ومكافحته
28
. 

 

وهناك من يركز على الدوافع االقتصادية ويعتبرها االساس في تطبيق الخصخصة على الصعيد  -

يعمل  مما المنافسةالعام ادى الى تزايد  القطاع التوجه نحو الخصخصة والتخلص من وحدات "فـ . العالمي
 تشير التي سواء، ولعل المعدالت  حد على األسعار فيضتخومستوى الجودة و األداء معدالت رفع على 

التضخم  معدالت ارتفاع و البطالة انتشار هي النامية العمومي خصوصا في الدول القطاعضعف  إلى
 االقتصادية التنمية عن تحقيق عجزوهذا ما يبرهن على ان القطاع العمومي  والعجز في الميزانية

                                                           
26
الح ياسر حسن، ص.د: ، ولمزيد من التفاصيل قارن8112كنت قد عالجت، في عمل مستقل، االزمة االقتصادية العالمية عندما اندلعت في  

   .، مصدر سبق ذكره" ...محاولة في فهم الجذور –زمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي االقتصاد السياسي لأل"
27

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/09/130917_us_poverty  
28
 .4ص  ، مصدر سابق،"الجدل أثارت ولصفقات واآلليات للسياسة نقدية قراءة ...الخصخصة"احمد السيد النجار، : قارن 
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 توزيعا المجتمع طبقات توزيع الدخل بين إعادة في عجز الحكومي لقطاعا نأ إلى باإلضافة المنشودة، هذا

" عادال
29
. 

 

بل على العكس فإن نتائج . العملي ال صله لها في الواقع تعميماتوالواقع ان هذا التعريف يتضمن     

االستقطاب كالبطالة و اآلثار االجتماعيةتجربة العديد من البلدان برهنت على حقائق وآثار أخرى من بينها 

والتجارب الفعلية تشير الى . االجتماعي وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل بين الطبقات والفئات االجتماعية

تعمق التفاوتات االجتماعية، كما ازداد الفقراء فقرا مقابل ازدياد االغنياء غنى، أي تعاظم الفقر من جهة 

 .وتعاظم الغنى من جهة ثانية

 االقتصادية التوازنات بعض استعادة من الدول من العديد في الهيكلي التكييف مجبرا نتمكّ نعم، لقد     

 وما صةخالخص إجراءات بسبب والبطالة الفقر زيادة إلى أدت االجتماعي الجانب ومن أنها إال الكلية،

 تخفيض وكذلك األسعار، دعم عن والتخلي اللبرلة المتعاظمة وبسبب للعمال، تسريح من عنها ترتب

 :لنعاين هنا بعض الحقائق. الحكومي نفاقاإل

 

 مليون (1.7) من افريقيافي  البطالة ازدادت (المتحدة لألمم التابعة إلفريقيا االقتصادية اللجنة) فحسب    

 . العاملة القوة مجمل من %41 بحوالي أي 1985 سنة مليون( 88) لىا1980  سنة

  بين ما الهيكلي التكييف تطبيق أثناء الفقراء عدد حولت قدف امريكا الالتينيةاما على مستوى قارة     

 01مليون نسمة خالل ( 11)، أي بزيادة مليون (021) إلى نسمة مليون (001) من1990  -1980

 الستينات في المحقق التقدم من كبير جزء على القضاء الهيكلي التكييف برامج آثار من وكان. سنوات فقط

 تفوق مداخيل على يحصلون  غنى األكثر %81 أن نجد بحيث كبير بشكل قالفوار زادت كما .والسبعينات

را فق األكثر السكان من %81الـ   مداخيل مرة 20 ـب
30
. 

من المعروف ايضا ان من اهم االختالالت الهيكلية التى تعانى منها غالبية البلدان النامية، هو اختالل     

وفى ظل ( ، الفوائدالريوعاالرباح، )عوائد حقوق التملك و( االجور) هيكل توزيع الدخل بين عائد العمل

سياسات الخصخصة واضطالع القطاع الخاص بالدور األكبر في النشاط االقتصادي والذي يهدف أساسا 

إلى تعظيم دخول على حساب تحجيم االجور، فان هذا الوضع يزيد من اختالل هيكل توزيع الدخل 

أما في ظل االقتصاد . ديدة واشاعة انماط االستهالك االستفزازيةالطفيلية الج الفئاتوبالتالى ظهور 

المخطط ووضع حدود عليا للملكية الزراعية وسيادة الملكية االجتماعية لوسائل االنتاج فان هذه االوضاع 

  .تؤدى الى تزايد نسبة االجور الى الدخل المحلى وعلى حساب عوائد حقوق التملك

في أواخر المرحلة الناصرية بلغت نسبة االجور و مثال لصدد إلى انه في مصروتجدر اإلشارة في هذا ا    

ان  يقدرفي ظل الخصخصة فإن نصيب االجور  المراحل التي تلتها ومن الدخل، أما في  %11 حوالى

 .من الدخل% 81يكون قد هبط الى اقل من 

 

وبموجب هذه الخلفية تُعّرف !. باعتبارها استعادة لحق مستلببالمقابل هناك من ينظر الى الخصخصة  -

 هذه صاحب باعتباره المجتمع إلى الدولة من أوجهها بجميع الملكية حقوق إعادة: " الخصخصة بانها

 سلطات من عليه تنطوي وما اإلنتاجية لألصول وتحويل إنهاء فيه وهذا ثانيا، منها والمنتفع ال،وأ الحقوق

 أو جزئي ا) للدولة المملوكة االقتصادية المؤسسات ملكية تحويل أي الدولة، يد في كانت أن بعد الفرد يد إلى

" خاصة ملكية إلى (كلي ا
31
. 

 

دون ) ن الدولةلو أحيث يفهم من هذه المقاربة كما . الى توضيح يحتاج التباس منهجييبدو هنا ان ثمة     

 المجتمع هذا ثلالقطاع الخاص ممان و ..مع المجتمع بالمطلق على قطيعة (تحديد شكلها ومضمونها

                                                           
29
 .00المصدر السابق، ص  
30
 دار: الجزائر" )والسياسات اآلليات :الدولي النقد صندوق االقتصادي، الدولي القانون في دراسات" العزيز، عبد قادر: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .والحقا 031 ص ،(8110 ،هومة
31
 . 4، ص 0/8108، العدد 81، المجلد العلوم االنسانية/مجلة بابل، "الساسية لنجاح برنامج الخصخصةالمتطلبات ا"حسن،  حسين علي: انظر 
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وحدة سلطة ، هي وحدة داخلية متميزةتحمل الدولة دائما   فعلى العكس من ذلك!(. وحدانية التمثيل)

تتمثل في  -بحسب هذا التعريف  – ان وظيفة الخصخصةكما  .الطبقة المسيطرة أو الفئة المهيمنة

 إلى من سلطات عليه تنطوي ماو اإلنتاجية لألصول وتحويل إنهاء "استعادة الحقوق المسلوبة من خالل 

ولكن فات على على هذه المقاربة حقيقة انه ليس كل مؤسسات ". الدولة يد في كانت أن بعد الفرد يد

". اصحابها الشرعيين"القطاع العام كانت مؤسسات خاصة واستحوذت عليها الدولة حتى تتم اعادتها الى 

سسات التي شيدتها الدولة وهي ثروات وطنية تعود وهنا البد من التمييز بين االصول االنتاجية والمؤ

فالمطابقة بين النوعين من  ،وبين تلك التي تم تأميمها في بعض البلدان المعني ملكيتها الى المجتمع

 .االصول غير دقيق

 :المالحظات االضافية التالية مجموعة ثمة حاجة لالشارة هنا الىواضافة لذلك     

طبيعة الدولة ومحاولة وضعها في مكانها الطبيعي ضمن تطور التشكيل البد من إعادة التفكير ب -

فللدولة وظيفة سياسية شاملة تسعى الى تحقيق ترابط مستويات التشكيل . اإلجتماعي التاريخي الملموس

ويعني ذلك أن إعادة إنتاج هذه األوضاع . اإلجتماعي وذلك بإعادة إنتاج التناقضات واألوضاع القائمة

داخل ( المهيمن أو االئتالف الطبقي)اقضات يسير في اتجاه تحقيق مصالح الطبقة المسيطرة وتلك التن

بل على  -"قوة" أداة باعتبارها  –للدولة " التقليدي " إذن يتعين عدم االكتفاء بالفهم  .التشكيل اإلجتماعي

ويعني ذلك تعريف . (مشياغر)ى ذلك المفكر اإليطالي الكبير أشار ال وهو ما، أيضا "منظم للهيمنة"أنها 

 .الدولة انطالقا من دورها اإلجتماعي والسياسي بالدرجة األولى

في الواقع يجب النظر الى . كما بين القوى المتصارعة، كما تبدو ظاهرياالدولة، إذن، ليست محايدة وح  

قية تمتلك تماسكا إذ أن المؤسسات في الدولة الطب –هذه الوحدة ممكنة . سلطة الدولة بكونها وحدة متناقضة

هذه . داخليا خاصا بها ومستقال تجاه البنيات اإلقتصادية وكذلك تجاه الطبقات أو فئات الطبقة المسيطرة

 . المالحظة ضرورية إذ أنها تتحاشى جعل الدولة مجرد شيء وأداة بيد الطبقة المسيطرة

تعني استقالل هذا الجهاز عن من الضروري في هذا المجال التذكير بأن استقاللية جهاز الدولة ال  -

فاستقالل جهاز الدولة هذا ال يكون . ، بل عن الفئات الطبقية داخل الطبقة المسيطرةالطبقات المتصارعة

يتيح له  -أي جهاز الدولة  - معنى هذا أن استقالله النسبي. إال في تبعيتها المباشرة للطبقة المسيطرة ككل

ات الطبقة المسيطرة ومنعها أن تنفجر حين تعجز فئة أو طبقة من ضبط تطور التناقضات الثانوية بين فئ

إن التدخل المباشر لجهاز . المهيمنالمسيطرة أو االئتالف الطبقي  ةفرض هيمنتها الطبقية داخل الطبق

الدولة هو إذن إلنقاذ الوجود المسيطر للطبقة المسيطرة، بتحقيق الهيمنة الطبقية للفئة المهيمنة فيها، والتي 

االستقالل "ولهذا فإن المقصود هنا بـ . عجز في ظروف تاريخية محددة، من فرض هيمنتها الطبقيةت

الممارسة السياسية والعملية، والتي يتعين عليها بإستمرار أن  محصلةللدولة هو أن سياستها تمثل " النسبي

ذه التسويات توفق بين مصالح جماعات مختلفة والتي تكون شديدة التأثر بتاريخ طويل لمثل ه

لذلك فإن سياسات الدولة ليست بالضرورة عقالنية بأي معنى من . تقف ورائها واإليديولوجيات التي

غير أن أهمية االستقالل النسبي للدولة يتجلى بوضوح صارخ في حقبات تاريخية تصبح . المعاني البسيطة

ألي من  ،في اللحظة التاريخية المعنية ،فيها التناقضات شديدة الى حد كبير، وال يسمح ميزان القوى القائم

هذه الطبقات أن تفرض سلطتها بصورة مستديمة، مما يستدعي مجيء بيروقراطية الدولة وارتقائها فوق 

ويعبر النموذج البونابرتي . سلطتها غير الخاضعة للرقابة ،مؤقتا ،الطبقات، ناصبة نفسها قوة مستقلة وتقيم

 عن هذه األطروحة بأعمق الوضوح
32
. 

وإلنجاز هذه . للدولة وظيفة مركبة، أي أن لها أبعاد ومستويات إقتصادية، سياسية، إيديولوجية -

والتي يناط بها إنجاز ( المؤسسات والموظفين) الوظيفة المركبة يتعين انبثاق ما يسمى بأجهزة الدولة 

نتاج إتم التركيز على اعادة ي المستوى االقتصاديفعلى . أهداف هذه الوظيفة الشاملة بمستوياتها المختلفة

المستويين اما على . نتاج تمايز الفرص بين الطبقاتإنتاج قوة العمل، اعادة إالعالقات االنتاجية، اعادة 

عادة إنتاج افيتم التركيز على إدارة الصراع لصالح حائزي سلطة الدولة، السياسي وااليديولوجي 

 . عي المبعدين عن حيازة السلطةتزيف ووإيديولوجية حائزي السلطة واحتضانها،  

                                                           
32
 (.دار التقدم: موسكو) "لويس بونابرت"برومير  من عشر الثامنكارل ماركس، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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ال بد من بين الطبقات والدولة بل  "سور صيني"فان المقاربة الصحيحة ال تمر عبر وضع  اولهذ -

الى الدولة كمؤسسة مادية وهنا يجب النظر . وسلطة الدولة االجتماعية بالعالقة ما بين الطبقات االهتمام

إذ ليس الدولة، من هذا . المحدد لمجتمعاات القوة ضمن تتمركز عندها عالق (ولكن غير منعزلة) منفصلة

ومن أجل أن ندرس مكان . المنظور، سلطة بذاتها، حيث أنها المؤسسة التي تتجمع السلطة فيها وتمارس

ما : الدولة ضمن عمليات إعادة اإلنتاج اإلجتماعي، يتوجب علينا، قبل كل شيء، أن نطرح السؤال التالي

عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج، : رئيسية ثالثة أموريمكننا أن نحدد  جوابا على ذلكو الذي يعاد إنتاجه ؟

. وطابع جهاز الدولة، والبنى الفوقية واإليديولوجية المعنية، بأجهزتها المتخصصة في التأهيل واإلخضاع

تم فيه إعادة إنتاج عادة إنتاج المواقع والعمليات، في نفس الوقت الذي تافي هذه المجاالت الثالثة كلها تتم 

 .افية لملء المراكزكوبأعداد ( أو تجنيد عناصر جديدة)األفراد المناسبين 

، بل يحتمل شكل الدولة تغيرات هي نتاج ورهان الدولة في بنيتها ليست واقعا ثابتان إبهذا المعنى ف -

تصرف حر إرادي  ال تستخدم البرجوازية الدولة كما لو أنها عالقةفمثال . الصراع الطبقي السياسي

 02" في  ماركستتشكل البرجوازية، ويعاد تشكيلها، كطبقة بفضل تغيرات الدولة كآلة، كما أشار . تجاهها

سميا، فهو حاضر عمليا، ويظهر إوإذا لم يكن مفهوم آلة الدولة قد أعلن . "برومير لويس بونابرتمن 

مثل )تتضمن السلطة السياسية لطبقة ما  .كنتاج للنضاالت التكوينية الصرفة للبرجوازية كقوة سياسية

، والتي هي نتاج وشرط لسيادتها الطبقية اإلقتصادية، سلطة فعلية لممثلي هذه الطبقة على آلة (البرجوازية

لذلك يمكن للسلطة . وهؤالء الممثلون هم أنفسهم دوما أعضاء شريحة محددة من الطبقة المسيطرة. الدولة

إال أنه يجب عدم خلط السلطة الفعلية الخاصة . فيما بين هذه الشرائحالسياسية أن تكون رهان صراع 

إن هذه السلطة المنظمة قانونيا : بالماسكين بآلة الدولة مع سلطة آلة الدولة المنظمة قانونيا على المجتمع

باشرة شكل عالقة م وال تظهر السلطة السياسية للدولة، أبدا، في. هي التي تؤول الى تحقيق السلطة الفعلية

تحفظ ويعاد إنتاجها على مستوى السلطة  العالقة الطبقيةإنه لصحيح من جهة، أن  .بين طبقة وأخرى

ل السيطرة السياسية للدولة، كما أنه صحيح، من جهة أخرى، أن وجود الدولة كأداة، يحقق في شكل معدّ 

  .السياسية للطبقة المسيطرة

بيد أن الميكانيزم الذي . في الميدان اإلقتصادي، خرن آتحقق آلة الدولة عالقة طبقية تنعقد في مكا -

فال دخل أبدا للدولة، كأداة، بالطبقات كطبقات، وال . يحقق هذه العالقة، يحققها وهو يعمل، على إخفائها

إن عمل الدولة األخير الذي يتكون بفعل . بالطبقات التي تمسك بالسلطة، وال بتلك المسيطر عليها سياسيا

، باعتبار هذا لآلخرن بها، هو تكوين المجتمع والدولة نفسها في مواجهة أحدهما لها الخاصيّ وجودها وتحو

وهي تجعل سيطرة المصالح المهيمنة ممكنة بفضل تحقيقها . التعارض هو في الوقت نفسه، تبعية وتوحيد

من قبل الممثلين هكذا يسمح اشتغالها بممارسة السلطة . من خالل تغليف المجتمع الذي تحققه بمثابة دولة

الذين تكونوا لهذا الغرض، من أجل احتالل موقع ممثلي المجتمع، الموقع الذي اكتسب " الشرعيين"

 .عبر الممارسة اإليديولوجية شرعيته سياسيا وتم إخفاؤه

السلطة السياسية بين " تقاسم"لـ ال تعني المالحظات السابقة أن الدولة طاقم مفكك األقسام كتفسير  -

، بل العكس، ففوق التناقضات ضمن األجهزة وخلفها، تحمل الدولة دائما متعددة شرائحوفئات ووطبقات 

وحدة داخلية متميزة، هي وحدة سلطة الطبقة المسيطرة أو الفئة المهيمنة، ولكن هذا يحدث بشكل معقد 

 . وليس بصيغة مباشرة، بل عبر توسطات

جهاز ومفهوم  سلطة الدولةالخلط بين مفهوم هو  ولاأل: من أمرين التحذيروإضافة لذلك ال بد من  -

أداة في يد الطبقة  هاومن ثم يتبنى مفهوما أداتيا للسلطة السياسية يعتبر. واعتبارهما شيئا واحدا الدولة

الحاكمة، وليست عالقة قوى طبقية بين الطبقات الحاكمة، وبين تلك الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة 

عدم التمييز بين الطبقة أو الطبقات المسيطرة سياسيا والطبقة أو هو  الثانيألمر ا. من ناحية أخرى

هذا المفهوم للسلطة مفهوم ميكانيكي ألنه فمثل . ، وهو خطأ منهجي واضحالطبقات المسيطرة اقتصاديا

ن السلطة في حين أ. يعتبر السلطة أداة في يد الطبقة الحاكمة، ويعتبر السلطة والثروة وجهين لعملة واحدة

عالقة قوى طبقية وليست أداة طبقية، كما أنها ليست انعكاسا آليا للملكية والثروة، والطبقة  ،كما ذكرنا ،هي

 . وفي التاريخ امثلة عديدة على ذلك المسيطرة اقتصاديا ليست بالضرورة الطبقة المسيطرة سياسيا
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 والليبرالية االقتصادي التحرر اساتسي أن"بحيث يرى  هناك من يذهب بعيدا في مقاربتهوبالمقابل  -

 هناك كانت ما إذا المجتمع، ورفاهية االقتصادي النمو من عالية تحقق مستويات أن شأنها من عام بشكل

 للنهوض متسرع، وغير ومدروس علمي بشكل االقتصادية تطبيق السياسات على قادرة كفوءة قيادة

" االزدهار لها وبما يحقق االقتصاد قطاعات بمختلف
33
. 

 

بشكل عام عبارة عن سياسات " سياسات التحرر االقتصادي والليبرالية"وهكذا فان هذه المقاربة تعتبر     

واذا دفعنا هذه االطروحة الى نهايتها ". قيادة كفوءة"، لذلك ربطت أمر نجاح هذه السياسات بوجود محايدة

 -بحسب هذه المقاربة  –ال تعبر " عام بشكل والليبرالية االقتصادي التحرر سياسات أن"ألمكننا االستنتاج 

وهذا ما ". االزدهار لها وبما يحقق االقتصاد قطاعات بمختلف للنهوض"عن مشروع محدد بل تسعى 

يتعارض مع تجارب البلدان التي سارت على هذا الطريق والذي كان من بين نتائجه االجتماعية تفاقم 

هنا اذن وفي هذا . ئح قليلة للغاية من المجتمع من جهة أخرىالبؤس والفقر من جهة والثراء الفاحش لشرا

قيادة "ثم ان ربط أمر نجاح هذه السياسات بوجود . االقتباس طفحت االيديولوجيا بدل المقاربة العلمية

من "يعني اعطاء مجموعة من العوامل االخرى المقررة دورا ثانويا، والرهان على اشخاص " كفوءة

 ".طينة خاصة

 

وما تزال  8112، التي انطلقت نيرانها في أي حال، يبدو أن األزمة المالية واالقتصادية العالمية على    

والخصخصة  السوق لقوانينأقنعت الجميع، بمن فيهم أكثر الليبراليين والمحافظين تعصبا  حرائقها مشتعلة،

وتدارك  "ختالالتاال"القبول بأن تتدخل الدولة إلصالح  " !أحيانا"، أنه من الضروري الشاملة

وربما لن نجد بعد اليوم من يجرؤ على إنكار أن . عن تقويمها "اليد الخفية"التي عجزت  "األخطاء"

 . للسياسة كلمتها التي ال بد أن تقولها في الشأن االقتصادي

 

طوال العقود الماضية على  "سدنتها"التي حرص  وخصخصة كل شيء لمفارقة أن السوقوهكذا فإنها     

ية صاء السياسة تدريجيا من مفاصل رئيسة للشأن العام لم تجد سوى الدولة لتلجأ إليها عند أول أزمة جدّ إق

لذلك ال يوجد اليوم . وبالفعل فإن مصير السوق اآلن يتوقف على قرارات سياسية في المقام األول. تواجهها

القتصادي على أساس التشبث عن التدخل في الشأن ا الحكوميةمن يطالب بإبعاد السلطات الكثيرين م

 "تدخال محدودا"القائم هو بين من يلتمسون  الخالفإنما . !"دعه يمر... دعه يعمل"بالمبدأ الليبرالي العتيد 

من شأنه أن يعيد األمور إلى مسارها حتى ال يتغير أي شيء في الوضع الذي كان قائما قبل األزمة، وبين 

قة بين السياسي واالقتصادي وصوال إلى إصالح جدي للخلل الذي من يطالبون باستعادة التوازن في العال

 . والسياسات المرتبطة به النيوليبراليتسببت فيه الهجمة األيديولوجية والعملية للفكر 

النظري للفكر النيوليبرالي  اإلطار الذي اشار الى ان (ديفيد هارفي)وهكذا يمكن االتفاق مع مالحظة     

 وقيم بُمثل االلتزام السياسي مع تنسجم ال النيوكالسيكي لالقتصاد العلمية فالصرامة"، ليس منسجما بكليته

 إن وقسرية قوية لدولة الحاجة مع الدولة سلطة المفترضة بجميع الثقة انعدام يتناسب ال كما الفرد، حرية

" التجاريةباألعمال  القيام وحريات الفردية والحريات الخاصة الملكية عن حقوق تدافع األمر لزم
34
. 

 

تنادي بانهاء فيما بينها، هو أنها  اختالفات شكلية، بغض النظر عن وجود ما يجمع التعاريف اعالهإن     

ولكن صناع هذه التعاريف يتناسون حقيقة مهمة هي ان القطاع الخاص في البلدان . دور الدولة االقتصادي

 في المساعدةخل الدولة في مجال التشريع و النامية، لجملة اسباب، ال يمكنه القيام بنشاطه دون تد

                                                           
33

مجلة الغري ، "االقتصادية والليبرالية السياسية المركزية بين نالصي"الموسوي،  جواد دمحم الوهاب عبد .الخاقاني، د الرسول عبد نوري .د  

 .8، ص 8104، السنة العاشرة، المجلد السابع، العدد الثالثون، للعلوم االقتصادية واالدارية
34
 .00، مصدر سبق ذكره، ص "الوجيز في تاريخ النيوليبرالية" انظر ديفيد هارفي،  
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بالدور المناط به  الخاص القطاع والقانوني لقيام التشريعي فاإلطار االستثمار، تحفيزالموارد ل تخصيص

من خالل دور الدولة  يأتي إنما
35
. 

 

مقاربة ، وبغض النظر عن التعاريف السابقة وما احتوته من جوانب مختلفة، فانها تحتاج الى الخالصة    

ترمم اوضاعها وتتعلم من "( مراكزها"وخصوصا )فاذا انطلقنا من حقيقة ان الرأسمالية . أبعد مما قيل

ازماتها 
36

ضمن النسق " االطراف"، فقد ادركت القوى المسيطرة هناك ان تنظيم عالقاتها مع دول 

System تكرار الوقوع في ازمة  الرأسمالي العالمي في مرحلة التوسع التالية وعلى النحو الذي يجنبها

المديونية ونتائجها المدمرة، وعلى النحو الذي يؤهلها الستمرار نقل الفائض االقتصادي من هذه البلدان، 

للسيطرة على مجمل االوضاع االقتصادية واالجتماعية في تلك  آليات جديدةأدركت أن األمر يتطلب خلق 

وزيع الثروة والدخول، ودور الدولة، والعالقات البلدان، من بينها نمط التخصص وتقسيم العمل، وت

وهذه جميعها آليات تشكل توجهات النيوليبرالية التي تركز على اضعاف دور الدولة . االقتصادية الخارجية

واالعتماد على آليات السوق !! وابعادها عن التدخل في النشاط االقتصادي وتحويلها الى مجرد خفير 

واالنفتاح بقوة على االقتصاد ( مع تصفية القطاع العام)سيلعبه القطاع الخاص والمراهنة على الدور الذي 

الراسمالي العالمي 
37
 . 

 

وفي هذا االطار، ومن اجل وضع األمور في نصابها الصحيح، تجدر االشارة الى ان محاولة     

ترمي  كانت -"االصالح االقتصادي"كمحطة مهمة واساسية من محطات سياسات  -الخصخصة عالميا 

الى تحقيق عدد من االهداف السياسية واالقتصادية وااليديولوجية التي يمكن بلورتها في القضايا التالية 
38

  : 

 ؛"العالم الثالث"تقويض االساس االقتصادي لرأسماليات الدولة في . 0

ملكية الخاصة تاكيد االنتصار االيديولوجي للنظام االقتصادي الرأسمالي القائم على القطاع الخاص وال. 8

 .على النظم التي قامت على القطاع العام والتخطيط المركزي

الهيمنة على الجانب المهم من االصول االنتاجية في الدول النامية التي كانت مغلقة امام االستثمارات . 0

 .االمريكية واالوربية واليابانية

 

، افضت الى ان عملية صنع القرار كل هذه االهداف، وفي ظل اآلليات التي اشرنا اليها سابقا    

من محيطها المحلي انطالقا من ضرورات التنمية في الداخل واالحتياجات الحقيقية  ،االقتصادي انتقلت

صندوق النقد الدولي، البنك : الى المستوى الدولي عبر هيئة اركان النظام الراسمالي العالمي ،للمواطنين

الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
39
 . 

 

حيث  .االجتماعية سلبية شديدة الوطأة على األوضاعآثار سياسات الخصخصة ل تشير التجربة الى ان    

، ويزيد عدد الذين يعيشون في المقابر في ارتفاع إلى ما دون خط الفقر يهبطوننسبة السكان الذين 

تزداد حاالت الطالق واألحياء العشوائية، وتزداد معدالت اإلصابة باألمراض ومعدالت الوفيات، وكذلك 

الخ، ...وانهيار الكثير من االسر االجتماعية وزيادة عدد اطفال الشوارع وارتفاع معدالت االمية والجريمة

هذا وتوضح نشرات التنمية البشرية التى  .مر الذى يؤدى الى فقدان االستقرار االجتماعى والسياسىاأل

يونسيف تردي االحوال االجتماعية في غالبية البلدان يصدرها برنامج االمم المتحدة االنمائى ومنظمة ال

الخصخصة على أنها تؤدي الى النمو " نسور"ومع ذلك يصر  .النامية التى تبنت سياسات الخصخصة

 !!!!.والفعالية االقتصادية والرفاه 
                                                           

35
دراسة حالة بعض  –ية وخصخصة المؤسسات االقتصادية العمومية ودور العملية في احداث التنمية االسواق المال"مختار حميدة، : قارن 

، السنة 0، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر "المؤسسات العرية

 .01، ص 8101/8100الجامعية 
36
المجلس الوطني للثقافة والفنون، مارس : الكويت( )047)، عالم المعرفة "الراسمالية تجدد نفسها"فؤاد مرسي، .د: ن التفاصيل قارنلمزيد م 

0111.) 
37
 .048، ص (0117دار المعارف للنشر، : القاهرة" )االقتصاد المصري من تجربة يوليو الى انموذج المستقبل"احمد السيد النجار، : قارن 
38
 .042، ص (8110الهيئة المصرية للكتاب، : القاهرة" )مصر والعالم"محمود عبد الفضيل،  :قارن 
39
 .008، ص (8111القاهرة، " )تغيير طبقة ودوران الدولة المصرية في ضوء النمو التابع لصندوق النقد الدولي"احمد ثابت، .د: قارن 
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  :املبحث الثاني
 Economics Stabilization Programsبرامج التثبيت االقتصادي 

توزيع الوظائف بيّن أطراف هيئة أركان النظام الرأسمالي العالمي وفي مقدمتها صندوق النقد في اطار     

 صندوق عاتق علىتقع  والمتابعة عدادواإل التصميم في البرامج هذه مسؤوليةالدولي والبنك الدولي، فان 

 الدول في اءاتهوإجر االقتصادي التثبيت بأفكار الصندوق يهتم حيث ختصاصها من وتكون الدولي النقد

 فيالصندوق   ويعتمد .الوظيفية مهماته أطار في األفكار هذه لوقوعوغيرها ممن تخضع لوصفته  النامية

-New المدفوعات لميزان كالسيكيةالنيو النظرية على (وهي برامج قصيرة األمد) البرامج هذه تصميم

classical Economic Theory   جيمس ميد والتي بلغت ذروة نضجها في كتاباتJemes Meede 
40
 هيكل في الضرورية والتكييفات ومشكالتها الديون تراكم بين القائمة الصلة تحليل إلى تستند و .

 التدهور من المحلية العملة قيمة على والحفاظ العامة والموازنة المدفوعات ميزان لتعديلد الوطني االقتصا

 االستثماري( الكلي الطلب في التحكم على االعتماد يتم الغاية هذه ولتحقيق .وذلك على المدى القصير

 االقتصادي االستقرار إلى للوصول المحلي الناتج مع متوازنا   وجعله تقليصه على فتعمل( واالستهالكي

 القصير األجل في
41
. 

 أصولية سياسات عن عبارة هيو" ةاالقتصادي اإلصالحات" من األول الجيل تمثل ان هذه السياسات    

Orthodoxesمنطلقاتها وتجد، الدولي النقد صندوق يتبناها التي السياسات تلك ، والتي تعّرف على أنها 

 .نقدية ظاهرة التضخم أن يعتقد الذي النيوكالسيكي الفكر في الفكرية

 :نموذجين إلى السياسات هذه تستندو

من  0118م ول مرة في عاوقد عرض أل باالستيعا أو االمتصاص مقاربة أوAlexander نموذج  -

 .Alexander قبل االقتصادي

المدفوعات  لميزان النقدية او المقاربة Polakنموذج  -
42
.  

 

 تلك وهي، Heterodoxes األصولية غير السياساتومقابل هذا النمط االصولي من السياسات هناك     

 مقاربات عن ةمختلف نظرية أسس على معتمدة الدولية، المنظمات دخلت عن بعيدا اعتمادها يتم التي

 ويةالبني المقاربة هي السياسة هذه تعتمدها مقاربة همأو. الصندوق
43
. 

 

 التجارة وة الحر السوق أن على تؤكد التي الليبيرالية األطروحة البنيوي تفنيد التحليل تيار حاول لقد    

 و المتقدمة الرأسمالية للدول التحتية البنى بين الفارق التحليل، هذا يضع و ،النمو يضمنان الحرة الدولية

 مصدرة تعتبر النامية الدول معظم أن وبما متخلفة، اقتصادية بنية من تعاني األخيرة فهذه .النامية الدول

 الخارجية التجارة فإن تحديده، تملك ال المواد هذه سعر و مادتين أو مادة األحيان غالب في األولية، للمواد

 "النمو طريق في السائرة" الدول تميز أن كما .لية المتطورةالرأسما الدول لصالح  -حتما -ستكون 

 توجيه على قدرتها عدم و ،االرتكازية للهياكل متدهورة وضعية و مجزأة و ضعيفة أسواقا بامتالكها

 الحياة في الدولة تدخل رأيهم في تبرر العوامل هذه .أهمية األكثر القطاعات نحو المتوفرة الموارد

. االقتصادية
44

  

                                                           
40
 James Meede (1955), “The Balance of Payment”, London, Oxford University Press. 

41
 (.0112والتوزيع،  والنشر للطباعة األهالي :دمشق)األولى  الطبعة ،"الوحيد الخيار ليست العولمة" ،منير الحمش: قارن 
42
 و يلالتمو" ،"معمر و جريء مخطط :الدولي النقدي للصندوق النقدي النموذج"، كبوالجاك . ج: لمزيد من التفاصيل حول هذا النموذج قارن 

 .01 -16  ص ص ،4 عدد ، 34 م ،0117 ديسمبر 01 ،"التنمية
43
 المطبوعات ديوان: الجزائر) ،"تقييميه تحليلية دراسة الكلية االقتصادية السياسات إلى المدخل" قدي، المجيد عبد: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .870 ص ،(8111، ةالجامعي
44
 Choukri Benzarour, The theoritical framework of the IMF supported programs,Universite d'Alger, Algerie, 

2001, p.4 
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يعكس، في التحليل ( عجز ميزان المدفوعات)نيوكالسيكية تري أن اإلختالل الخارجي الرؤية ال إن هذه    

يفوق حجم الموارد الذاتية المتاحة، األمر الذي يدفع البلد إلى اإلستدانة وزيادة  فائض طلباألخير، وجود 

ب الديون الخارجية يتطلب األمر وإنه لتالفي مشكالت اإلختالل الخارجي ومتاع. أعباء الديون الخارجية

كبح نمو الطلب المحلي للوصول إلى وضع مستقر، قابل لإلستمرار، يكون البلد قادرا  فيه على تغطية 

. العجز في الحساب الجاري بتدفقات رأسمالية طوعية، تتوافق مع قدرة البلد على خدمة ديونه الخارجية

هو زيادة  والهدفهو جوهر البرنامج،  اإلنكماش كن القول اناذا دفعنا هذه المالحظة الى نهايتها فإنه يم

 لتزامات ديونه الخارجيةاقدرة البلد على الوفاء ب
45

ونظرا ألن تشخيص الصندوق للمشكلة يتمثل في . 

زيادة معدل )وجود فائض الطلب، ولما كان هذا الفائض يترافق مع وجود فجوة في الموارد المحلية 

وبوجود عجز في الموازنة العامة للدولة وبإرتفاع معدل التضخم،  (خار المحلياإلستثمار عن معدل اإلد

 "إدارة الطلب"ـ حول ما يسمي ب يتمحوروهي أمور ذات صلة باإلختالل الخارجي، فإن منهج الصندوق 

إلى خفض معدل نمو الطلب المحلي عن طريق  يهدفالذي 
46

 : 

 

 . خفض فجوة الموارد المحلية. 0

 .عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي تخفيض نسبة. 8

 . إمتصاص السيولة المحلية لتخفيض معدل التضخم. 0

 .المحلية تخفيض القيمة الخارجية للعملة. 4

 

هو  –التي تمثل جوهر برامج التثبيت  –لسياسة خفض الطلب المحلي  الهدف الحقيقيمن هنا فان     

لي بحيث ينعكس ذلك في تحجيم العجز في الحساب الجاري، وعلى النحو الذي الطلب الكلي المح تحجيم

يرفع من قدرة البلد المدين على خدمة ديونه مستقبال، وان يصل الى ذلك الوضع الذي يمكن عنده تغطية 

العجز المتبقي في الحساب الجاري بتدفقات رأسمالية مستمرة تمثل تحويالت طوعية وطويلة المدى 

ن المقرصين االجانب للموارد م
47
 . 

إستعادة التوازن الكلي لإلقتصاد من  ستهدفت االقتصادي برامج التثبيتوبموجب هذه الرؤية فان     

سعر  (لبرلة) في الموازنة العامة للدولة وتحرير لعجزاتصحيح  الهادفة الىخالل مجموعة من اإلجراءات 

ية والمالية التي إنبثقت عن برنامج التثبيت مع إن حزمة السياسات النقد. الفائدة وتوحيد سعر الصرف

، عن زيادة محسوسة في أسعار الفائدة المدينة والدائنة، البلدان التي طبقت فيهاالصندوق تمخضت في 

مع تحرير  للعملة المحليةووضع سقوف إئتمانية ال يتجاوزها الجهاز المصرفي، وخفض القيمة الخارجية 

ي والعمل مع خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خالل زيادة الموارد التعامل في سوق الصرف األجنب

زيادة الضرائب، وإرتفاع أسعار الطاقة، وزيادة رسوم الخدمات العامة، وإرتفاع أسعار منتجات )السيادية 

، إلى أدني الحدود المقدم عن طريق تقليل الدعم)وخفض معدل نمو اإلنفاق الحكومي ( القطاع العام

 (.لتوظف الحكومي ، والضغط على اإلنفاق العام اإلستثماريوخفض ا

 تهدف السياسات من حزمة أنها"ى عل -من وجهة نظر فنية بحتة  -االقتصادي التثبيت برامج تعّرف لذا    

 عجز من األختالل ذلك على يترتب وما المحلي والطلب المحلي العرض اجمالي بين األختالل ازالة إلى

 من حالة أحداث إلى السياسات تلك تسعى حيث لالسعار العام المستوى وارتفاع اتالمدفوع ميزان في

 لميزان مرغوبة نتائج تحقيق إلى يؤدي الذي النحو وعلى واألحتياجات المتاحة الموارد بين التوفيق

" المحلية االسعار مستويات على الضغوط وتقليل المدفوعات
48
. 

                                                           
45
دار المستقبل  :القاهرة)، الطبعة االولى "تامالت اقتصادية في هموم مصرية وعالمية - فى وداع القرن العشرين: "رمزى زكى . د : قارن 

 .887، ص (0111العربي، 
46
  .882-887 نفس المصدر السابق، ص 
47
 .01، ص 0128(/8)، العدد (01)، المجلد "التمويل والتنمية"، "بعض المسائل المتعلقة باستخدام موارد الصندوق"اندرو كروكيت، : ارنق 
48
مجلة ، "8101 – 0111للمدة  األردن الجاري في الحساب عجز في الهيكلية اإلصالحات أثر"قصي الجابري وغيداء جعفر الزبيدي، : انظر 

 .80 ، ص17/8100، السنة السادسة والثالثون، العدد (الجامعة المستنصرية) صاداالدارة واالقت
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التثبيت  برامجية والمالية التي يفترض انتهاجها من خالل السياسات االقتصاد القول انويمكن     

التي ترى أن  "نييوالنقد"االقتصادي التي تفرضها وصفة الصندوق الدولي، بأنها تتبنى وجهة نظر 

اإلفراط الداخلي في كل  يعكساالختالل في ميزان المدفوعات، وما يترتب عليه من مديونية خارجية، إنما 

مما يعني في التحليل األخير أن هناك فائضا  في الطلب المحلي، . ستثمار أو بكليهمامن االستهالك أو اال

 وبالتالي فإن برامج التثبيت تنطلق من السعي إلى خفض الطلب الكلي من خالل المحاور التالية
49
  : 

دة وزيا يرتكز على فكرة تحجيم اإلنفاق العام حيث خاص بالموازنة العامة للدولة :المحور األول -

تنطلق سياساته بإجراء تخفيض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماعي، و .الضرائب

وخاصة ما يتعلق بالدعم التمويني وزيادة أسعار المحروقات، وعدم االلتزام بتعيين الخريجين الجدد، 

للقطاع الخاص وتخفيض اإلنفاق االستثماري بالكف عن الدخول في مجاالت االستثمار التي يمكن 

وإلى جانب ذلك تعظيم إيرادات الدولة من الضرائب غير . أن يقوم بها( وبالذات االستثمار األجنبي)

لقطاع ا مؤسساته الى المباشرة وتجميد األجور، والتخلص من القطاع العام من خالل تصفيته أو بيع

تصادية وتجارية كي يحقق على أسس اق( أجنبية في الغالب)الخاص أو إدارته من قبل شركات خاصة 

 . ربحا  من خالل زيادة أسعار منتجاته

أن يسدد ما يتبقى  يشترطولما كان الصندوق ال يتوقع أن يقضي على العجز في الموازنة مباشرة، فإنه     

األوراق النقدية أو االقتراض  عمن عجز عن طريق موارد حقيقية، وأن تمتنع الدولة من اللجوء إلى طب

ف، وأن تستبدل ذلك باللجوء إلى السوق النقدي والمالي بأوعيته االدخارية المختلفة لالقتراض من المصار

 (. الخزانة اتأذون)منه شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص، عن طريق 

وبما أن االنفاق العام، بشقيه الجاري واالستثماري يمثل نسبة ال يستهان بها من الطلب االجمالي، فان     

 -من وجهة نظر الصندوق –لعجز بالموازنة العامة وما ينجم عنه من مشكالت، يتطلب العمل محاصرة ا

 تلخيصويمكن . على كبح نمو االنفاق العام وان تعمل الحكومة في نفس الوقت على زيادة مواردها العامة

السياسات التي تهدف الى تحقيق ذلك كالتالي 
50
: 

، وبخاصة ما هو متعلق بدعم ويلية ذات الطابع االجتماعياجراء خفض كبير في بند النفقات التح. 0

افضلها )وفي العادة يوصي الصندوق باستخدام عدة وسائل من بينها . اسعار السلع التموينية والضرورية

، االلغاء الكلي لهذا الدعم مرة ، من خالل زيادة اسعار هذه السلع حتى تتساوى (من وجهة نظر الصندوق

دون ذلك فعندها ( اضطرابات او احتجاجات)ا حالت االوضاع االجتماعية والسياسية اما اذ. مع كلفتها

 .، أي الرفع التدريجي السعار هذه السلع"خطوة.. سياسة الخطوة: "تكتيك اخرباالمكان اتباع 

وبخاصة تلك التي تستخدم في اغراض االستهالك العائلي، واالقتراب من  زيادة اسعار مواد الطاقة. 8

النقل والمواصالت )هذا فضال عن زيادة اسعار الخدمات العامة للحكومة . ر العالمية لهااالسعا

 (.الخ.. واالتصاالت، والتعليم والخدمات الطبية 

، ويكون ذلك برفع الحكومة يدها تدريجيا من االلتزام بتعيين تغيير سياسة الدولة تجاه التوظيف. 0

بين العرض والطلب في سوق العمل، حتى لو أدى ذلك الى الخريجين الجدد، كي يمكن إعادة التوازن 

 .زيادة معدالت البطالة في السنوات االولى من تنفيذ البرنامج

                                                           
49
متاح . 03/4/8118محاضرة القيت في الجمعية االقتصادية السورية بتاريخ . "الجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصادي"منير الحمش، . د: قارن 

 http://www.syrianeconomy.org: على االنترنيت على الرابط التالي
50
دار سينا : القاهرة" )الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة للدولة في العالم الثالث"رمزي زكي، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .017 – 044، ص (0110للنشر، 
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حصر دور االستثمار الحكومي العام فقط في المجاالت المتعلقة ببناء واستكمال شبكة البنى . 4

وخصوصا )ي يمكن للقطاع الخاص ، وان تكف الدولة عن الولوج في المجاالت االستثمارية التاالساسية

اكفأ من القطاع العام في اقامة وادارة هذه  -بحسب الصندوق –ان يقوم بها فهو ( االجنبي أو المشترك

 .المشروعات

، وتجميد األجور والرواتب المطالبة برفع فئات بعض الضرائب غير المباشرةيحرص الصندوق على . 1

 .ة والقطاع العاموالعالوات للعمال والموظفين في الحكوم

من جراء وجود وحدات انتاجية في القطاع  التخلص من الدعم االقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة. 3

تصفية هذه الوحدات اصال، او بيعها للقطاع : ويكون ذلك بوسائل عديدة من خالل. العام تحقق خسارة

 . الخاص، او العمل على ادارتها بعنصر اجنبي

وهو مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تهدف إلى : خاص بميزان المدفوعات :المحور الثاني -

 : قدرة الدولة في الحصول على النقد األجنبي من خالل زيادة

 . زيادة الصادرات* 

 . تقليل الواردات* 

 .اتجاه الموارد الى االستثمار في قطاع الصادرات* 

التجارة الخارجية، أي إلغاء القيود النوعية والكمية  liberalization في إطار سياسة تحريروذلك     

على الواردات واالكتفاء بالرسوم الجمركية مع تخفيضها وإلغاء الرقابة على الصرف، والسماح بدخول 

 . وخروج النقد األجنبي، وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية وإعطاء حوافز لالستثمارات األجنبية

نفيذ البرنامج، يتعين على الدولة ان ترفع احتياطياتها النقدية الى مستويات يراها صندوق وخالل فترة ت    

النقد الدولي ضرورية الستعادة الثقة االئتمانية بالبلد المدين، وكصمام أمان تلجأ اليه الدولة لدفع اعباء 

 .ديونها الخارجية بعد انتهاء فترة اعادة الجدولة

، التي تعطي أهمية ارتكازية لضبط نمو حور المتعلق بالسياسات النقديةوهو الم :المحور الثالث -

عرض النقود ضبطا  محكما ، ألن فائض الطلب المسبب للتضخم يرافقه إفراط في السيولة المحلية، ولهذا 

  :فإن برامج التثبيت تتضمن سياسات نقدية صارمة أهمها

 :ا بان هذه الزيادة سوف تؤدي الى نتيجتين مرغوبتين، اعتقادزيادة أسعار الفائدة المدينة والدائنة. 0

 ، وتتمثل بزيادة االدخار المحلي؛االولى

 .، ترشيد استخدام رأس المال بزيادة كلفة القرضالثانية

، حتى لو ادى هذا ال يجوز تعديلها خالل فترة البرنامج لالئتمان المصرفي (سقوف) وضع حدود عليا. 8

  .ت العامة وباالنتاج في مؤسسات القطاع العامالى االضرار بتمويل الخدما

 . األسواق المالية ها فيوتحرير التعامل في تنمية أسواق رأس المال. 0

بمجموعة من الخصائص من أهمها  تمتازصندوق النقد الدولي  قروضهذا ومن الجدير ذكره ان     
51
 : 

                                                           
51
 http//www.imf.org.external/index.htm , 20/03/2008: لمزيد من التفاصيل قارن 
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 تصحيحلكي يتمكن من  هايعتمد أن ضالمقتر البلد التي يتوجب على بالسياسات مشروطةقروض  إنها. 0

 عدم ضمان على الدولي النقد صندوق بقروض المرتبطة الشرطية وتساعد .المدفوعات ميزان مشكلة

 والتأكد الديون، من مزيد وإنشاء الصعبة االختبارات تأجيل لمجرد الصندوق لقروض المعني البلد استخدام

 أن وفي الممارسة العملية جرت العادة على. قترضالم المبلغ وسداد اقتصاده تعزيز على قدرته من

 فإن كذلك الالزمة، االقتصادية السياسة إجراءات على الدولي النقد وصندوق المقترض البلد "يتفق"

 صعيد على المقررة اللتزاماته البلد المدين بتنفيذ ترتبط مراحل على القروض بصرف يقوم الصندوق

 .السياسات

 فترات قد على القروض تصرف أن يمكن المستخدم، اإلقراض تسهيل سبفح ؛مؤقتة قروض إنها. 8

 إلى  (0.81) بين السداد فترة وتتراوح سنوات، أربع إلى لتصل تطول أو شهور ستة إلى لتصل تقصر

 سنوات (01) إلى( 4.1)  أو (االئتماني االستعداد اتفاقات بموجب) األجل قصيرة للقروض سنوات (1)

 .الممددة االتفاقات بموجب لاألج للتمويل متوسط

 الميسر اإلقراض تسهيل بموجب المنخفض الدخل ذات البلدان إلى القروض المقدمة سداد فترة أما    

 ونصف سنوات خمس طولها سماح فترة مع سنوات، 10 الفقر فهي من والحد النمو تسهيل باسم المعروف

 .األصل لسداد

الديون "أي انها من صنف ) قروضه لسداد لويةأو إعطاء المقترضين من الصندوق يتوقع. 0

 الصندوق ويطبق .المحدد الموعد في قرض الصندوق يسدد أن يجب المقترض فالبلد ،"!(الممتازة

 .الفائدة أو رسوم المدفوعات سداد عدم أو المتأخرات تراكم لمنع رادعة إجراءات

التمويل  احتياجات من فحسب ةصغير نسبة الحاالت معظم في يقدم فهو الصندوق، يقرض عندما. 4

سير  إلى إشارة تعد القروض منح على الصندوق موافقة ألن ولكن. المعني للبلد الالزمة الخارجي

 والدوائر الرسمية المستثمرين تطمئن فهي ،"الصحيح الطريق" على المعني البلد في االقتصادية السياسات

  .المصادر هذه من إضافي تمويل توليد على وتساعد

 

 ! للرأمسالية" اإلجنيل اجلديد" –برامج التكييف اهليكلي  :املبحث الثالث
 يف حقبة العوملة الرأمسالية عناصر إسرتاتيجية جديدة عاملية البعد: وصفة البنك الدويل

    

بداية ال بد من االشارة الى مالحظة نراها ضرورية وهي أن برامج التكييف الهيكلي، أو ما يطلق عليها     

 "capitalist restructuringإعادة الهيكلة الرأسمالية "الكتاب  بعض
52

، التي يطبقها البنك الدولي، ال 

. تختلف في تشخيصها لألزمات االقتصادية التي تعاني منها البلدان المدينة عن رؤية صندوق النقد الدولي

وأن حدّة هذه االزمات، وشدة التي ارتكبتها هذه الدول،  تراكم في االخطاءفهي تشخص االزمات على أنها 

هذه الدول في إجراء عمليات التكييف الالزمة للقضاء على االختالالت  تأخروطأتها، قد نجما بسبب 

والخالصة من هذه المقاربة هي أن البنك والصندوق الدوليين ال يعترفان بخطورة العوامل . الهيكيلية

فهاتان المؤسستان ينظران . المدمرة على تلك الدولالخارجية التي ساهمت بشكل رئيسي في افراز آثارها 

قد حدثت واستقرت، وانه يتعين على البلدان النامية المدينة ان  متغّيرات خارجيةالى تلك العوامل على أنها 

تكييف سياستها واقتصادياتها مع هذه المتغيرات 
53

  . 

  

                                                           
52
األدق علميا  هو ، "capitalist restructuring إعادة الهيكلة الرأسمالية" في ان مصطلح الدكتور نادر فرجانيمع مالحظة  يمكن االتفاق 

، و reform" اإلصالح: "راها غير مبررة، بداية، من أمثاليعلى إيحاءات إيجابية  -حسب وجهة نظره  – عوضا  عن مصطلحات أخرى تنطوى

أن استعمال مصطلحات ذات مضامين  -وهو على حق  –لذلك يرى فرجاني . (adjustment) واحدة هي عريبات لكلمة، كت"التعديل"أو "التكيف"

نادر .د: لمزيد من التفاصيل قارن. إيجابية يحمل قدرا  من الترويج لتوجهات اقتصادية واجتماعية بعينها، يقوم على قبول نفسانى دون تمحيص عقلى

متاح على االنترنيت على الرابط ". لة الرأسمالية على البشر في البلدان العربيةآثار إعادة الهيك "فرجاني، 

 http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/NaderFarjany01.htm:التالي
53
السنة الرابعة /االول، العدد "الطريق"، "الراهن والمحتمل في تأثير برامج التثبيت والتكيّف الهيكلي على التنمية البشرية"رمزي زكي، . د: قارن 

 . 30، ص 0111فبراير  –يناير /شباط–والخمسون، كانون الثاني 
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 :وما يميّز هذه البرامج الخصائص التالية    

 

 .اشيةالطبيعة االنكم -

فمعظم السياسات التي صممت لخفض مستوى . انحياز تلك البرامج لمصلحة رأس المال -

الطلب الكلي تمخضت عن اعادة توزيع واضحة في الدخل والثروة لصالح اصحاب 

 .رؤوس االموال على حساب كاسبي االجور والمرتبات

ر الرائد للقطاع حيث تم ذلك بعد اطالق قوى السوق والمراهنة على الدو. اضعاف الدولة -

 .الخاص

 

 والشروط اإلجراءات من مجموعة عن عبارة هي الهيكلي ثبيت االقتصادي والتكييفالت سياساتان     

 جدولة إلعادة ظروفها تضطرها التي المدينة الدول على الدولي والبنك الدولي النقد صندوق يمليها التي

  الخارجية ديونها
54
. 

 

التي توضع تحت يافطة  – التكييف الهيكليوبرامج  من القرن العشرين تأوائل عقد الثمانينامنذ     

واستهداف إقتصاد  اعتماد الليبرالية اإلقتصاديةالرامية الى  – برامج اإلصالح اإلقتصاديعريضة هي 

 .الكثير من البلدان في العديد من قارات عالمنا المعاصر تكتسحالسوق 

إحداث تغييرات  ،(حسب نادر فرجاني ،عادة الهيكلة الرأسماليةاو إ)والمقصود بالتكييف الهيكلي هنا 

جذرية فى الهياكل االقتصادية تجاه سيادة توجهات نظام السوق الحر فى النشاط االقتصادى، محليا  وعلى 

ويعنى هذا التوجه، على وجه الخصوص، تنصيب رأس المال الخاص على أنه الفاعل . الصعيد الدولى

. الحافز األساسى، فى إحداث النمو االقتصادى، الذى يُصبح صنو التقدمباعتباره ربح الرئيسى، وإعالء ال

وكثيرا  ما تُقدم إعادة الهيكلة الرأسمالية على أنها شبه قد ر ال فكاك منه، حيث يُدّعى أن االندماج فى 

ى، الذى هو للنمو االقتصاد" الوحيد"هو السبيل ( وهو في جوهر راسمالي)االقتصاد العالمى الواحد 

 .55 إلى التقدم -األوحد -بدوره منفذ البلدان النامية

 

 إحدى بوصفه ، 1979 عام في الهيكلي التكييف أجل من اإلقراضأدخل  الدولي البنكمن المعلوم أن     

 تطبيق خالل من وذلك الثانية البترولية الصدمة مع للتعامل األعضاء البلدان ليساعد االقتراضية، األدوات

 سريع إقراض هو التكييف أجل من واإلقراض الهيكلي، واإلصالح للتثبيت الضرورية راءاتاإلج

 .معينة سياسات باتباع مشروط الدفعات

 اقتصادية إجراءات اعتماد القروض لتقديم الدولي البنك اشترط الهيكلي التكييف سياسات إطار ففي    

 للدعم إلغاء ،الحرة السوق اقتصاد إلى تقالاالن على والعمل العامة المؤسسات خصخصة :منها ملزمة

 التجارة وتحرير القيود، من االستثمار تحرير عن الفض األسعار، تحرير ثم األساسية، للسلع الحكومي

 سعر وتخفيض الجمركية، التعرفة لوائح وتعديل الواردات على السعرية غير القيود بإلغاء الخارجية،

 وغيره الحكومي قاإلنفا في والتقشف الوطنية العملة
56
. 

أن  أولهاجوانب  عدةمن  (سماليةأالتكييف الهيكلي أو اعادة الهيكلة الر) هذه الظاهرة أهميةتتضح    

في الفلسفة والغايات اإلقتصادية  تشتركاإلصالحات اإلقتصادية التي تأخذ بها العديد من البلدان 

 يةآلومحوراً للنشاط اإلقتصادي  الحرة إعتماد السوقالى  ،كلها ،تهدفواالجتماعية والسياسية إذ 

وإن إختلفت هذه اإلصالحات من حيث اإلتساع والعمق والمراحل الزمنية  لممارسته ولتوجيهه

دور الدولة اإلقتصادي وإعطاء القطاع  تضييقالى  تسعىكما إن اإلصالحات اإلقتصادية . واألكالف

                                                           
54
 .03المصدر السابق، ص  
55
 .، مصدر سبق ذكره"...آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية "نادر فرجاني، .د: قارن 
56
، 0، ط والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت) "الدولية االقتصادية العالقات" الحجار، بسام .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .088-080ص  ،(8110
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مختلف الحوافز والمزايا الضريبية والمالية الخاص األولوية في السياسة اإلقتصادية، وذلك بمنحه 

 .والتجارية، وإجتذاب اإلستثمارات األجنبية ومتعددة الجنسية

                                 

النيوليبرالي الى الخطاب  التوجهيتعين، إذن،    
57
ومشاريع التكييف الهيكلي التي صاغتها المؤسسات  

كعناصر أساسية إلستراتيجية اولة لحل أزمة البلدان النامية، بل الدولية المتخصصة ورؤيتها ليس كمح

 .في اإلقتصاد العالمي الحاصلةعالمية البعد لتكييف تلك البلدان للظروف الجديدة 

البلدان  حاولتجديرة بالتوقف وهي أنه في الوقت الذي  مفارقةالى  اإلشارةولكن قبل ذلك يتعين    

زمة اإلقتصادية داخليا  من خالل الليبرالية الجديدة واإلتجاه نحو السياسات األ مواجهةالرأسمالية المتطورة 

ليات المنفلتة لقوى السوق والعمل على إضعاف تدخل الدولة باآلالنيوكالسيكية المحافظة التي تؤمن 

ً في نهاية المطاف  يعنيوتغيير عالقتها بالقطاع الخاص، مما كان  ية عن الكينزية، فإن الرأسمال تراجعا

حاولت على الصعيد العالمي أن تحل أزمتها من خالل  –وعبر مؤسساتها الدولية المتخصصة  –العالمية 

، حينما إعتمدت سياسة القروض السهلة وبكميات (0128 – 0170) خالل الفترة  (الكينزية)العودة الى 

من أهم لتصبح عميقة أخرى، أنشوطة المديونية لنتفجر في أزمة  تفاقمت هائلة الى البلدان النامية، حتى 

 ".حداثة"العتالت إلدماج هذه البلدان في اإلقتصاد الرأسمالي المتطور على أسس أكثر 

 

 لتحديد المصادر الفكرية ضرورةعناصره األساسية، هناك  وتحديد النيوليبراليالخطاب  تفكيكوبهدف    

من هذه المصادر  سييننوعين أسايمكن تحديد  ،وباختصار. ليبرالية التكييف صاغتالتي 
58
 : 

األفكار المحددة التي أتفق عليها واضعوا التقرير الشهير المعروف باسم هو تلك : النوع األول*     

ليه إ، والذي تجري اإلشارة "شركاء في التنمية"معروف على صعيد عالمي باسم وهو " تقرير بيرسون"

وألول  صاغية وخطورة هذا التقرير تكمن في أنه إن أهم". شركاء في تشويه التنمية"بتهكم باسم احيانا 

أن تعتمدها عند تعاملها مع " البلدان المتخلفة"التي يتوجب على  األسسمرة، وعلى أساس عالمي، 

 .االستثمارات الخاصة األجنبية

 الدولية الرأسمالية التي طورتها المنظمات اإلقتصادية الشروط والمبادئويتمثل بتلك : النوع الثاني*  

 ".البلدان المتخلفة"المتخصصة، وأساساً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول كيفيات التعامل مع 

 

إن هذه الشروط والمبادئ تعتبر من ضمن األسلحة الفعالة، بل قل الخطيرة التي اعتمدتها البلدان     

وتشديد استغاللها " المتخلفة"لتسهيل مهمة اختراقها للبلدان  ومؤسساتها المتخصصة الرأسمالية المتطورة

لهذه البلدان ضمن السياقات العامة لإلستراتيجية التي رسمتها القوى المسيطرة للخروج من األزمة بأقل 

 ".اآلخرين"الخسائر وعن طريق تحميل أعبائها على 

 

 هبلورة واضحة ألول مشروع أممي يصوغ ،سوية ،مثال المصدرينيمكن للمرء أن يؤكد بأن هذين     

" الجنوب"بـ " الشمال"إعادة صياغة عالقة  وتكمن أهمية هذا المشروع في. رأس المال العالمي

 .وإرسائها على أسس جديدة، واضحة ودقيقة

نشأت الرأسمالية كنظام عالمي، وهي تسعى دائما  أن ومنعا  ألي التباس البد من التأكيد على أنه ومنذ    

األجزاء غير الرأسمالية في مختلف " تكييف"وكان . روط حركتهاع العالم لمتطلبات نموها وشألن تخض  

كي تتالءم مع الحاجات المتغيرة واألزمات المختلفة للمراكز الرأسمالية شرطا   ، أي رسملتهاأنحاء العالم

الذي جري " عمليات التكييف"ولهذا فإن مصطلح . ضروريا  والزما  الستمرار النسق الرأسمالي العالمي

ه، منذ فترة طويلة، في كتابات المنظمات الدولية الرأسمالية المتخصصة، ال يشير الى ظاهرة الترويج ل

                                                           
57
 ،"امكانية أم ضرورة –وصفة الخطاب الليبرالي الجديد . نحو حوار هاديء حول قضايا ساخنة"صالح ياسر، . د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 . 8110ر ايا 00/ 32السنة /08عدد ، ال"طريق الشعب"
58
، مصدر سبق ذكره" مالحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة. الليبرالية المتوحشة" ،رمزي زكي.د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .والحقا   027ص 
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على  تعاد صياغتهاجديدة، بل هو في حقيقة األمر يعبر عن ظاهرة قديمة، قدم النظام الرأسمالي نفسه، 

 .أسس جديدة

المؤسسات  طرف تمدة منفي برامج التكييف المع العناصر األساسيةمن الضروري اإلشارة الى أن    

من بلد آلخر بحسب طبيعة  تختلفالسياسية الملموسة  اإلجراءاتغير أن  ،الدولية المتخصصة متشابهة

 .وحجم الدين والظروف الملموسة

تتدخل تدخال  مباشرا  وحاسما  في عادة ما ومن المهم اإلشارة هنا الى أن المؤسسات المالية الدولية    

ولكن ما يميز هذا التدخل هو أن ممارسته تتم في جو ". اإلصالح اإلقتصادي"أو  برامج التكييف صياغة

 أقوىمن مفارقات نظام التوسع العالمي المجدد للعسف اإلمبريالي أن  مفارقةولعلها . من الكتمان الشديد

بة بل وتأثيرا  ، موردا  وسلطانا  ومها(أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) مؤسساته المالية والتمويلية 

ً للتفاوضحاسما  في تقرير اإلصالح اإلقتصادي على صعيد العالم بأسره،  مع  تعتمد السرية شرطا

 .!الشفافية في المشاورات معها  عادة وترفضالحكومات حول اإلصالح المذكور، 

 

  

 –التطبيقيةواإلشكاليات النظرية  -برامج التكييف اهليكلي : املطلب األول
 بعض  املالحظات االنتقادية -واملمارسة نقد اخلطاب 

 

يف يبرامج التك"، أو ما يمكن تسميتها بـ يف الهيكلييالتك برامجبداية، البد من االشارة الى ان     

إلى برنامجي قروض اإلصالح بجذورها تعود و، سياسات حديثة التطبيق نسبيا ، "االقتصادي الدولية

 اللذان أطلقهما البنك الدولي " SECALS" ي القطاعيوقروض اإلصالح الهيكل "SALS" الهيكلي

59( البنك الدولي)ويعرف اختصارا بـ  (IBRD)لالنشاء والتعمير 
ليدخل بذلك ميدان السياسات  0121عام  

تفجر أزمة "بـ  أيضا واساساارتبطت نشأتها . االقتصادية الكلية التي كانت حكرا  على صندوق النقد الدولي

بإعالن المكسيك، ومن ثم بعض دول  -0128التي اجتاحت البلدان النامية منذ العام " ةالمديونية الخارجي

وإفريقيا، خصوصا ، إضافة إلى دول من آسيا عن  ،(البرازيل وشيلي واألرجنتينك)أمريكا الالتينية 

 عجزها عن القدرة على سداد ديونها الخارجية
60
.  

، في الواقع، وما تتضمنه من سياسات يف الهيكلييالتك امجببرهذا االهتمام الواسع والمتزايد  ويعكس    

 -من نواح متعددة، تتمثل في األهداف أو اإلجراءات أو النتائج وآثار التطبيق  البرامجحول هذه  الجدل

 .سواء في التطبيق العملي أو من الناحية النظرية

التي يعتمد فيها على النظرية  يالتثبيت االقتصادعلى خالف صندوق النقد الدولي المعني ببرامج     

 يعتمدو النيوكالسيكية حول ميزان المدفوعات، فان البنك الدولي يختص ببرامج التكييف الهيكلي ورعايتها

 تخصيص وتوزيع الموارد في النيوكالسيكية النظرية على
61

ولكن وبغض النظر عن االختالف في . 

التكييف )والبنك الدولي ( التثبيت االقتصادي)توزيع المهمات والوظائف بين صندوق النقد الدولي 

 أو للتثبيت االقتصادي بالنسبة سواء بند أهم تشكل العام القطاع خصخصة و "تحرير" ، فإن(الهيكلي

 .التكييف الهيكلي

 في مشتركة أرضية على المؤسستان هاتان تتفق أن الطبيعي من كان المالحظات أعاله، ضوء في و    

أو  "المتبادلة المشروطية" بـ  عليه يطلق ما هو أبرزها من لعل و .المدينة لمع الدو "التعاون"

ض البلد قبول بها يصبح التي الحالة هيو "المتقاطعة المشروطية" إحدى  لدى االقتراض لشروط المقتر 

                                                           
59
الدولي  النقد صندوقل التوأم ، ويعتبر البنك المؤسسة( Bretton Woodsبريتون وودز )وبمقتضى اتفاقية  1945 عام في الدولي البنك أنشأ 

لمزيد من التفاصيل حول نشأة  .األجل طويلة االستثمارات و القروض ميدانبالمدفوعات، في حين يختص البنك  موازين و النقد ميادين في العاملة

 407، ص ، مصدر سابق..." األكسيولوجيا –األنطولوجيا  –األبستمولوجيا . العالقات االقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: المؤسستين قارن

  .والحقا
60
 .74، ص 0111، بيروت، 000، العدد08، السنة "المستقبل العربي"، "نحو سياسات عربية بديلة: أزمة المديونية الخارجية"فهد الفانك، : قارن 
61
 ،(8114المعارف،  منشأة :االسكندرية)  األولى الطبعة ،"القومي الدخل توزيع على الدولي النقد صندوق سياسة آثار" زكى، دمحم كريمة: قارن 

 .800ص  
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بين  التنسيق هذا سيتحول عندئذ، األخرى المؤسسة من ماليا دعما لتلقيه مسبقا شرطا المؤسستين

 لحرية كبير تقييد إلى ذلك يؤدي قد و . إحداهما مساعدة طلب على بينهما مشترك ضغط إلى تينالمؤسس

 يؤخر و المفاوضات تشعب من يزيد أنه كما تنفيذها، و االقتصادية سياسته وضع في العضو البلد عمل

إنجازها 
62
. 

 بالقاعدة" يسمى ما النامية دوللل القروض تقديم عند الدولي النقد صندوق وهكذا اذن فانه وعندما يتبنى    

 على الهيكلية التغيرات من بمجموعة تسهيالته تطلب التي المعنية الدولة فإن ذلك يعني إلتزام ،"الشرطية

للشرطية، ومع ذلك  الدقيق المفهوم تحديد حول االقتصاديين آراء تعددت قد و. الوطن االقتصاد مستوى

 ،"الرأسمالية الهيكلة إعادة" مصطلح عندما أكد على أن جاني فر رناد ما طرحه الدكتور  نكرر اتفاقنا م

 غير إيجابيا إيحاءا تتضمن التي األخرى المصطلحات عوضا عن علميا، األصح و األدق المصطلح هو

" التعديل الهيكلي"، "التكييف"، "اإلصالح"مثل  ، مبرر
63
. 

 واألكثر الدائمية االقتصادية االختالالت الجةمع إلى الهيكلي التكييف برامج تهدفوبحسب مهندسيها،     

 دورها تلعب السوق قوى لجعل وتأهيله هيكلته والعادة والطويل المتوسط دينفي األم االقتصاد في عمقا  

 التشوهات وازالة عليها المفروضة القيود من والخارجية الداخلية االقتصادية المعامالت طريق تحرير عن

ـ ب أيضا البرامج هذه وتسمى ذلك، لتحقيق الالزمة والقانونية المؤسسية األطر يرتوف عن االسعار فضال   في

 .للطلب معين مستوى عند المعني االقتصاد يؤمنها التي (إدارة العرض سياسات)

 

فان السؤال  القصير، المدى فى التنمية على سلبى أثر ذات والتكييف التثبيت سياسات واذا كانت    

 ؟األجل الطويل عن ذاما :المطروح هنا هو

 على جادة تنمية حدوث احتماالت في معرض االجابة على هذا السؤال تشير بعض الدراسات الى أن    

أمران  القول هذا ويفسر .للغاية ضعيف احتمال هو التثبيت الهيكلي سياسات لتطبيق نتيجة الطويل المدى
64
: 

 خطير شئ هو بل بسيطا ، أو عارضا   شيئا ليس يرالقص المدى سلبية على آثار من يحدث ما أن :األول    

 أم الطويل، األجل فى التنمية فرص من بالحد سواء البعيد، المدى السلبية على نتائجه تتراكم أن يمكن

  المستقبل؛ فى التنمية مسيرة تعرقل اقتصادية واجتماعية تشوهات حدوث

 أن يعتبرون الذين الجديدة االقتصادية الليبرالية تألنصار سياسا التنموية بالفلسفة يتصل :الثانى األمر    

 .النمو باحداث الكفيل هو السوق ويعتبرون النامى، مشكالت المجتمع لحل "المفتاح "االقتصادى النمو

 التى العقبات أزيلت ما إذا يقع أن يمكن تلقائى عمل عندهم هو االقتصادى النمو فان أخرى بعبارةو

 .االقتصاد "تحرير" تم  ما إذا أى ،السوق قوى عمل تعترض

  

بين متطلبات  اومتين اواضح اترابطهو ان المالحظات السابقة تتيح التأكيد على أن هناك  خالصة القول    

من رؤية موحدة، فحواها أن مأزق المديونية الخارجية  ينطلقانكل من الصندوق والبنك الدوليين، فهما 

دان المدينة، إنما يعود في التحليل األخير، إلى أخطاء السياسات والركود االقتصادي الذي تواجهه البل

للخروج من هذا المأزق ومن حالة الركود يتعين على و هفإن وفي ضوء ذلك. االقتصادية الكلية الداخلية

البلد المعني أن يقوم بإحداث تغييرات في هذه السياسات حتى لو تم ذلك بتكلفة مرتفعة وعلى حساب 

تماما  العوامل  يهمالنأن كل من الصندوق والبنك الدوليين  هنا ومما تجدر مالحظته. تماعيةاألهداف االج

" االطراف"و " المراكز"الخضوع في اطار العالقة التاريخية بين /وتحديدا عالقات الهيمنة) الخارجية

أنها مجرد ها غير موجودة أصال ، ويشخصان المشكلة على ن، ويعتبرا(ضمن النسق الرأسمالي العالمي

                                                           
62
 . 007 ص ،(0111 التوزيع، و للنشر مجدالوي دار :عمان" )الدولي التمويل" ي،الحسن تقي عرفان 
63
 .مصدر سبق ذكره". العربية البلدان في البشر على الرأسمالية الهيكلة إعادة آثار" ،فرجاني نادر: قارن 
64
متاح على االنترنيت على ". مالمح تطور االقتصادي المصري في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية"رجاني، خيري ابو العزايم ف.د: قارن 

 : الرابط التالي

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%CF.%CE%ED%D1%EC%20%C7%C8%E6%20%C7%E1%

DA%D2%C7%ED%E3%20%DD%D1%CC%C7%E4%EC  
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ف يالوصفة المفروضة من قبلهما على برامج االستقرار والتكي بّ أخطاء ارتكبتها البلدان المدينة ولهذا تنص

 وعلى المسائل الداخلية فقط
65
 . 

 

 االفتراضات التاليةمن  البنك الدولي ينطلقفي صياغته لبرامج التكييف الهيكلي     
66
: 

مو وتفاقم أزمة المديونية إلى التشوهات السعرية و التدخالت وبطء الن المشكالت اإلقتصاديةتعود  .0

  .الحكومة في النشاط اإلقتصادي تمارسهاالواسعة التي 

 – فآليات السوق ،اإلعتماد على آليات السوق وتحجيم دور الدولة البد منهذا كله  ومن اجل تجاوز. 8

ادة اإلنتاجية وإعادة توزيع الموارد على نحو كفيلة بأن تعمل على إذكاء المنافسة وزي -بحسب البنك الدولي

 . يرفع من كفاءة إستخدامها ويجعل البلد قادرا  على تلقي اإلستثمارات األجنبية 

 لذاوالتأقلم مع الصدمات الخارجية  على العالم الخارجي أكثر قدرة على مواجهة مشكالتهالبلد المنفتح . 0

 وهناك. يهاجم البنك سياسة التصنيع القائم على بدائل الوارداتكما . يعارض البنك حماية الصناعة المحلية

 لألقتصاد الداخلية واالختالالت الخارجية للصدمات تكتيكية استجابة يمثل الهيكلي بأن التكييف يرى من

الكلي 
67
. 

 التحرير" عملية من رئيسا   جزءا   يشكل المالي القطاع إصالح أن ، باعتبارالمالي السوق تحرير. 4

 ".قتصادياال

عبارة عن مجموعة التدابير  يه -بحسب البنك الدولي – "التكيف الهيكلي"برامج ولهذا، فإن . 1

من خالل تحرير  ةواإلجتماعي ةاإلقتصادي البنيةتهدف في النهاية إلى تعديل جذري في اإلقتصادية التي 

 .امةاألسعار، تحرير الواردات والتحول نحو التصدير، القضاء على الملكية الع

التي تعيش في مستوي  في المقام األول إعادة التوازن المالي للبلدان" التكيف الهيكلي"يستهدف . 3

، وذلك حتى يمكن حماية مصالح دائنيها أوال، ثم (تقليل الواردات) أعلي من ذلك الذي تكفله لها مواردها

زيادة الصادرات التي ) جارية والمالية، أي جعلها قادرة على اإلندماج في المبادالت الدولية، الت"تعويمها"

تخذ التدابير ي، ومتمتعة بمصداقية الشريك الذي (أهمية محورية في قروض التكيف الهيكليب تتمتع

الضرورية التي تحول دون إعساره مرة أخرى، والتي تنصب في آن معا  ، على ميزان المدفوعات 

  .ما فيما يتعلق بالمالية العامةالخارجية وعلى الوضع المالي والنقدي الداخلي، السي

 حرية العمل اإلقتصادي" يفي برامج التكيف الهيكلي، ه" القاعدة الرئيسية"وبتعبير أشمل فإن . 7

التي تحول دون " لتشوهاتا"لـ ، والعودة الشاملة إلى قوي السوق درءا  "والخصخصة واألسعار الحقيقية

 ظرية السوقالتخصيص األمثل للموارد على نحو ما تتصوره ن
68
. 

، "تصفية القطاع العام " أو" نزع الملكية العامة للدولة"أي  Privatizationالخصخصة  مثلت. 2

ً من محاور برامج التك " الخصخصة " وأصبح اإلذعان لهذه التصفية أو  يف الهيكلييمحوراً أساسيا

وشرط أساسي إللغاء ضمن مشروطية إعطاء القروض والتسهيالت الجديدة والسماح بإعادة الجدولة 

بعض الديون الخارجية، وتوجيه حصيلة هذه المبيعات التي تودع في الخزانة نحو نادي لندن و نادى 

 باريس
69
. 

  

وتنص  المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية مجموعة السياساتيف الهيكلي يتتفرع عن قروض التكو    

على التالي 
70

 : 

 ،تحرير الحساب الجاري)لغاء القيود على المدفوعات الخارجية تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية وإ -

 (.في مرحلة تالية تحرير حساب رأس المالو

 . إحالل الرسوم الجمركية مكان القيود الكمية -

                                                           
65
 .مصدر سابق. "الجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصادي"منير الحمش، . د: رنلمزيد من التفاصيل قا 
66
 .882، مرجع سابق، ص "...فى وداع القرن العشرين"رمزى زكى، . د : لمزيد من التفاصيل قارن 
67
 .08 ص ،(0113 ،ةالمتحد األمم :كنيويور) البشرية التنمية دراسات سلسلة ،"العربي الوطن في البشرية التنمية تمويل" البستاني، باسل: قارن 
68
 .40ص  ،(0110دار المستقبل العربى، : القاهرة)أحمد عبد العليم، الطبعة االولى : ، ترجمة"الشمال و الجنوب"كريستيان كوميليو، : قارن 
69
 .11، ص (8111دار سطور للنشر، : القاهرة)، الطبعة الثانية "عولمة الفقر"ميشيل تشوسودوفيسكى، : قارن 
70
 .841، مرجع سابق، ص "...فى وداع القرن العشرين"رمزى زكى، . د : لمزيد من التفاصيل قارن 
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 .خفض الرسوم على الواردات -

 . إلغاء المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات -

 . التخلي عن حماية الصناعات المحلية -

 .اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية إلغاء -

 .السماح بتمثيل الوكاالت األجنبية -

يف الهيكلي بالدول التي تواجه أزمات اقتصادية ترتب ييرتبط تطبيق سياسات التكومن جهة اخرى،     

ل عليها العجز عن سداد مديونيتها الخارجية، بحيث اقتضت إعادة ثقة الدائنين بها، لجدولة ديونها والحصو

ويطلق  على تمويل جديد، اللجوء إلى الصندوق والبنك للحصول على شهادة بسالمة أوضاعها االقتصادية

 ، (Conditionality) "المشروطية"، بعد التزام هذه الدول بما يسمى بـ (Seal of Approval) عليها

جبه ربط بين الصندوق والبنك من جهة والدولة المدينة من جهة أخرى، يتم بمو اتفاقهي عبارة عن و

استمرار التدفقات المالية الخارجية، من منح وقروض، بإجراء تغييرات في السياسة االقتصادية للدولة 

الصادر عن حكومة الدولة المعنية، " خطاب النوايا"ويعبر عن هذا االتفاق من خالل ما يعرف بـ  .المدينة

من التمويل الخارجي والتمويل المتاح بشكل سنوي، متضمنا  تحديدا  لسياسات التكيف واحتياجات الدولة 

وعلى الرغم من أن خطاب النوايا يصدر في النهاية عن حكومة . من الصندوق والبنك وهيئاته التابعة

ف الهيكلي، إال أن هذا الخطاب في الواقع ما هو إال حصيلة مفاوضات يبسياسات التكي تلتزمالدولة التي 

للحكومة المعنية،  تعهدات ملزمةك، تتخذ في النهاية شكل بين هذه الحكومة وكل من الصندوق والبن

 ، في حال عدم الوفاء بها(مساعدات وقروض)تستدعي العقاب المتمثل في وقف التمويل الخارجي 
71
.  

وثمة مالحظة مهمة ال بد من ذكرها هنا وهي انه وإضافة الى االهداف التي جرت االشارة اليها سابقا     

التي و االسمنت المسلح لبرامج التكييف الهيكلي المصاغة من طرف البنك الدولي تشكلثالثة فان هناك 

المستندة في هذه المرحلة الى الفكر النيوكالسيكي، وهي التالية  تعبر عن الرؤية الرأسمالية في التنمية
72
: 

 عالمية،ال المديونية أزمة بتفجر ارتباطها حيث من الهيكلي يفيالتك سياسات نشأة أسباب ضوء في. 1

 فان الدائنين، تجاه كاملة بالتزاماتها بالوفاء المدينة الدول التزام لمبدأ الدوليين والبنك الصندوق وتبني

 يفيالتك سياسات تبنت التي الدول لتلك الدائنة الغربية البنوك إنقاذ هو هنا االول االساسي الهدف

 النظام" يهدد بما بالتزاماتها، الوفاء عن لمدينةا الدول توقف حال في باإلفالس مهددة كانت والتي ،الهيكلي

 حجم عن تزيد قروضا   قدمت قد كانت البنوك تلك وأن خصوصا   ،"بكامله العالمي الرأسمالي المصرفي

 .بكثير مالها رأس

 شروط كأحد "التجارة تحرير" خالل من الرأسمالية البلدان منتجات أمام نةالمدي البلدان أسواق فتح. 8

 تعتبر التي لمنتجاتها الحمائية لسياساتها الرأسمالية الدول إبقاء مع الهيكلي، فيالتكي سياسات إجراءات أو

 لتقريرا فمثال. االطروحة هذه تدحض التاريخ دروس ان غير. النامية البلدان مديونية تفاقم أسباب أحد
 التجارة جعل" بعنوان األخرى الهيئات من عدد مع باالشتراك المتحدة لألمم اإلنمائى البرنامج أصدره الذى

 من اعالة االطروحة تدحض التي الهامة االستنتاجات من جملة يعرض "الناس لصالح تعمل العالمية

 :73 بينها

 وليس ثراء وتقدما، ازدادت كلما تجارتها وتحرير الحواجز بإلغاء تقوم الدول أن هى منها المتيقن العالقة -

 .العكس وليس ، التجارة تحرير إلى يؤدى الذي هو النمو أن ومن هنا يمكن االستنتاج. ذلك قبل

                                                           
71
   .010، ص 0123، الكتاب الثاني، القاهرة، "قضايا فكرية"، "آليات التبعية في التطبيق: مصر وصندوق النقد الدولي"جودة عبد الخالق، : قارن 
72
و فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدولي في ضوء أزمة االقتصاد الرأسمالي الدولي نح"رمزي زكي، : لمزيد من التفاصيل قارن 

القروض األجنبية واالستقالل "رودني ويلسون، : ؛ كذلك043، ص0121، بيروت، 01و 1، العدد 25السنة  ،"دراسات عربية"، ("الجزء الثاني)

 .001، ص0127، لندن، 00، العدد "الباحث العربي"، "الوطني في دول العالم الثالث
73
 .UNDP et al, Making Global Trade Work for People, Earthscan Publications, 2003: قارن 

، بحث مقدم الى المؤتمر السابع "نموذج التنمية الرأسمالية ومدى مالئمته لمصر في ضوء نتائج تطبيقه" ابراهيم العيسوي، : عند ايضا وقد ورد

 .00، هامش رقم 1، ص 8111مايو  01-82لعربية للبحوث االقتصادية، القاهرة، للجمعية ا
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 أن أى .لهما مسبقا شرطا وليس ، الناجحين والتنمية للنمو نتيجة العالمى االقتصاد فى االندماج يعتبر -

  .خاطئ امسلكيعتبر  والتنمية النمو من ولمعق مستوى إحراز قبل االندماج

 التطور الذى مستوى عن النظر بغض الدول مختلف على موحدة تجارية قواعد تطبيق المنطقى من ليس -

العالمى  فى االقتصاد األضعف األطراف تحابى التى القواعد إلى للنظر حاجة وثمة .منها كل أحرزته

 قواعد أنها على (التجارة العالمية منظمة باصطالحات ميزةوالمت الخاصة المعاملة أو التفضيلية المعاملة)

 . منها استثناءات مجرد وليست العالمى، التجارى للنظام العامة للقواعد مكملة

 الى األسواق والنفاذ التجارة لتحرير الترويج على الحالى التجارى النظام تركيز من للتحول حاجة ثمة -

 والمعايير تخفيف القواعد ضرورة يعنى ما وهو .الوطنية سياساتال لرسم أوسع بحيز الدول تزويد إلى

 النظام فى األقوى لصالح األطراف تفرض ما عادة والتى الخارج، من المفروضة الدولية وااللتزامات

 عند الوطنية المصلحة لتغليب النامية الدول أمام بالتالى المجال إفساح و العالمى، والتجارى االقتصادى

  .والتنمية النمو سياسات وضع

 حيث الفقر،البطالة وال تقليص   لتخفيض  تكفى ال وحدها التجارةومن الضروري التأكيد هنا على أن     

 .وليس غير ذلك التنمية بأهداف تستهدى تجارة أى إنمائى، توجه ذات تجارةمثال  الفقر تخفيض يتطلب

بهدف استثمار رؤوس األموال الغربية فيها  يالقتصاد الرأسمالي العالمافي  البلدان المدينةإدماج . 0

 .وتعظيم هيمنتها وزيادة أرباحها

 مفهوم التكييفاشكاليةيف : املطلب الثاني
من المفاهيم التي اتخذت مواقعها داخل الجهاز المفاهيمي لإلقتصاد السياسي البرجوازي  الكثيرهناك     

تقع خارج  "مسلمات"قتها المديونية حتى أصبحت بمثابة المتعبة التي أرّ  الذاكرةوحفرت لها وجودا  في 

، وهل تحول الى التكييفواحد هو  مفهومعلى  هنا قتصرنومن بين هذه المفاهيم س. النقاش والمساءلة

 مترسخ على أساس علمي ومعرفي ؟" كيان"

 

عرفة المتولد عن يمثل والدة لفعل الم جوهر برامج التكييفالسؤال عن  ميالدنود االشارة هنا الى أن    

الى طالسم  ُحولتحقيقة ما يقال لنا عن هذه البرامج، التي  تعرفالناس في بلداننا بأن " بسطاء" شغف

هذه الفقرة  هدفولهذا فإن . بحكايات تعود الى زمان آخر وعالم آخر أشبهمستعصية على الحل، أو أنها 

ولهذا فإن هذا ". منسيال"أو  اهعن مسكوتال عنبرامج التكييف المذكورة والكشف  استنطاقهو 

حتى تفصح لنا " مشاغبتها"تلك البرامج و" خلخلة"يسعى الى  التأويلمن  نوعاالستنطاق سيكون بمثابة 

تلك البرامج  تكفوبذلك . انطالقا منها كل سياساتها التوسعية وسيطرتها علينا تمارستلك المناطق التي 

ً عن أن تكون   محاولتناعلينا، في  يتعينولكن . يتعلق بحوار طرشان األمركأن على وعينا، و نسيجاً متعاليا

 تلك مصاغة بطريقة بالغة التعقيد البرامجويقظين، وذلك ألن  حذرينتلك البرامج، أن نكون " طالسم"لفك 

عند  يتوقفلذلك فإن الجهد في هذا المجال، ال ينبغي أن . ، تريد أن تقول كل شيء وال شيء"الحرفنة"و 

عن  تكشفعن المضامين الفعلية، لكي  أسئلةلظاهرية لنصوص تلك البرامج، بل ضرورة طرح الحدود ا

  .نحو أفق المساءلة والنقد فتحهاحقيقتها، أي 

الخطاب والبرامج التي  استجابليس فقط هو هل  التجربة الملموسةالذي تطرحه  السؤالإن     

نطالقا من إكيف ؟  نللواقع اإلقتصادي لبلداننا ولك (وقبله صندوق النقد الدولي) الدولي البنك" أقترحها"

  .والنتائج الفعلية التي تحققت؟ اعتمدتالتي  السياساتما هي و، أدواتأي 

 

ته المعلنة، وعلينا أن ال الدولي غاي البنكما نطمح إليه، في هذه المعالجة، هو أن ال يطمس فكر  غاية    

اإليديولوجي الذي يخيم على تلك  الضبابمعرفتنا الى ما وراء  هي التقدم في الغايةننسى، ولو للحظة، أن 
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عدم االكتفاء بما يقدم لنا، ذلك أن جملة من المقوالت المصاغة بشكل  التحليل اإلنتقادييقتضي . البرامج

نردها الى سياقاتها ، يتعين علينا أن البنك الدوليتصادفنا أينما اتجهنا في نصوص برامج " بداهات"

 .نكشف عن جوهرها الفعليو النظرية

 

لوجدنا العديد  والبنك الدولي األدبيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تتبعناعدنا الى الجذور و لو     

داخل " الخالفات"لكي نالحظ بعضا  من  هانعرضمن التعاريف لمفهوم التكييف، لذلك يتعين علينا أن 

 .أوساط مفكري الصندوق حول المفهوم ذاته

 

 . تعريف البنك والصندوق الدوليينولنبدا من     

 

مجموعة من السياسات "هو عبارة عن  ،وفقا  لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،"التكييف الهيكلي"    
االقتصادية التي تهدف إلى تحرير االقتصاد والتجارة من خالل رفع السيطرة والضبط وإتباع الخصخصة 

 ".تصدير وإجراء تعديالت على هيكل االقتصاد الوطنيوتطبيق سياسات موجهة نحو ال

هو  -أي التكييف الهيكلي –يريد اإليحاء بانه  –على مستوى الشكل  –هذا التعريف في اطاره العام     

غير ان تفكيك التعريف ودفعه الى نهايته المنطقية . المحايدة" مجموعة من السياسات االقتصادية"مجرد 

بل هو " سياسات اقتصادية" ليس مجرد  -أي التكييف  –ة هذه السياسات، فهو سيتكشف لنا عدم حيادي

فالرؤية تحمل في العادة . واضح وضوح الشمس" الرؤية"و " السياسات"، والفرق بين رؤية اقتصادية

ويتجسد هذا في الواقع العملي عندما نتوقف عند الجزء الثاني من . مشروعا او منهجا يعرف ما يريد

 :الذي يعلن اهدافه بوضوح وهيالتعريف و

 ؛"تحرير االقتصاد" -

 ؛"اتباع الخصخصة" -

 ؛"تطبيق سياسات موجهة نحو التصدير" -

 ".إجراء تعديالت على هيكل االقتصاد الوطني " -

 

هو عبارة عن مجموعة التدابير اإلقتصادية التي تهدف في " يف الهيكلييالتك"ولهذا ، فإن برنامج     

في البنيان اإلقتصادي واإلجتماعي من خالل تحرير األسعار، تحرير الواردات  النهاية إلى تعديل جذري

" والتحول نحو التصدير، القضاء على الملكية العامة
74
. 

محددة هي في لحمها ودمها، عبارة عن وصفة  visionإن هذه االهداف في مجملها تعبر عن رؤية     

ليات من آللبلد المدين الى الظروف الجديدة عبر االقتصاد المحلي  تكييفرأسمالية خالصة تهدف الى 

إن هذه االهداف غير محايدة، . تحرير االقتصاد، الخصخصة، تطبيق سياسات موجهة نحو التصدير: قبيل

، من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشروطةوعدم حياديتها كونها نابعة من حقيقة انها 

 منظمتان أنهما على( الصندوق والبنك الدوليين)فقد برهنا . لمتقدمةاالرأسمالية من قبل الدول  ومدعومة

الوطنية  للجهود تقييدهما خالل من الكولونيالية العالقات إنتاج إلعادة ، فهما يعمالنسياسيتان أساسيتان

 مفهوم مع أساسي بشكل توجهاتهما تتعارض أن كما. الشعوب أغلبية لصالح الهيكلية التحوالت تشجع التي

المستقلة  والتنمية الذات عتماد علىاال
75
. 

 

أن صندوق النقد الدولي يتولى برامج ب هناك من يعتقدإن  والبد هنا من مالحظة استدراكية و هي     

وكانهما بهذا يعمالن كجزيرتين  التثبيت الهيكلي فيما يتولى البنك الدولي برامج التكييف الهيكلي

ارتباط " هناكحيث  .تماما يقة التطبيق والممارسة تختلف عن ذلك، إال أن الواقع العملي وحقمنعزلتين

ن أحد دائنيه يعني عجزه تجاه ن بأن عجز المدين عن الوفاء بديّ وهو ما يفسر بلغة الديّ " تبادلي لعدم الوفاء

                                                           
74
 .882ص  ، مصدر سابق،..."...ي وداع القرن العشرين ف"رمزي زكي، . د 
75
لتخلف بدول دراسة في اثر  نظام النقد الدولي على التكون التاريخي ل: التاريخ النقدي للتخلف"رمزي زكي، .د: انظر: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .004 – 000، ص (0127المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، : الكويت) 002، عالم المعرفة؛ "العالم الثالث
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عن الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي ال يخوله  بلد ماأن عجز  هذه الحالةوهو يعني في  ،جميع دائنيه

حق في سحب الشرائح التالية من شرائح البنك الدولي لقرض من أجل اإلصالح الهيكلي أو اإلصالح ال

 الهيكلي القطاعي والعكس صحيح أيضا
76
. 

 

تكييف أنماط االستهالك، وإعادة تخصيص  "هو عبارة عن  التكييفهناك من يعتقد بأن وبالمقابل    
الزمة الستعادة النمو المتواصل في وجه بيئة خارجية غير الموارد والتغيرات في تراكم عوامل اإلنتاج ال

" مالئمة
77

  . 

 :اثنين حقلينالتكييف، إذن، في  يحصرإن هذا التعريف    

 تكييف أنماط االستهالك. 

 إعادة تخصيص الموارد والتغيرات في تراكم عوامل اإلنتاج. 

    

 التكييفبأوسع مداه فيعرف  إقتصادي –مستوى الماكرو هناك من يرى عملية التكييف على في حين     

عملية توفيق اإلقتصاد بحيث يعيش في حدود إمكانياته، وال يمكن تحقيقه دون تكلفة، سواء دعمه "بأنه 
" صندوق النقد الدولي أم لم يدعمه

78
. 

في هذا التعريف هو أن إقتصادات البلدان النامية تطورت خالل الفترة المنصرمة ليس " الجديد"إن    

آتية عن اإلقراض الدولي الذي شح الحقا ،  خارجيةوإنما بإمكانيات " الذاتيه"العتماد على إمكانياتها با

بأن هذه  االعترافومن جهة أخرى يجب  ."حدود إمكانياتها"وبالتالي يجب أن تعيش هذه البلدان في 

 ،ت ال تجري اإلشارة إليهافي متطلباتها وبالتالي ال تتحقق دون تكلفة اجتماعية، وإن كان صارمةالبرامج 

 .أو تهمل عن قصد

 

تناول هذه العملية من جانبها التقني توراء مسحة علمية وموضوعية،  يختفت التعاريف السابقةغير أن    

من الحيرة والقلق " الدوامة"ال يتركنا نعيش في هذه  نائب الرئيس السابق للبنك الدوليولكن . الصرف

عملية سياسية واجتماعية بقدر ما هي إقتصادية، " هو عبارة عن التكييف فيحسم أمره مشيرا  الى
" ن أمران حاسمان إذا أردنا استئناف النمووالوصول الى رأس المال األجنبي وتخفيض الديّ 

79
. 

 

مساءلتها  بل نحاولوإذا كنا ال نريد قراءة عمومية، مسطحة، لهذه التعاريف، على تنوعها الظاهري،    

حول قدرة تلك  نفسه يطرح سؤال فان ثمةر األساسية التي تتضمنها وقيمتها المعرفية، حول العناص

ويرتبط بهذا السؤال، . ؟فهيالواقع اإلقتصادي، الذي يضع الصندوق برامجه لتكي تعكسأن  علىالتعاريف 

 هل كان مفهوم التكييف يدخل ضمن تصور علمي للمشكالت التي تواجهها البلدان :آخر فحواه سؤال

في مختلف صياغاته، ليقدم تأسيساً اقتصاديا يؤدلج الممارسة " يجتهد"أم أنه  "الوصفة"المطبقة لهذه 

 ؟ للمؤسسات الدولية ضمن إستراتيجية رأس المال الدولي" التحويلية"السياسية 

    

لتفكيك متعددة تستند الى أرضية لإنها ، قابلة ألكثر من تفسيرأن التعاريف السابقة  إبتداءً يمكن القول    

مختلفة للتستر لدرجة تصبح فيها مستويات التواصل المتعارف عليها مالئمة  سبالً األبعاد، وهي تسلك 

في الحقيقة ما تريد تخفي  إذن، أن لغة التعاريف السابقة نستطيع القول،. الختراق جدار تلك التعاريف

الى منظومات  تنتميوعة الجذور، توظف مصطلحات وتستخدم تعابير متن التعاريفهذه إن ! توصيله 

إن المفاهيم المصاغة هنا، وانطالقا ". التصوف"شبيهة بلغة " أكاديمية"فكرية متنوعة، ولكنها تغلفها بلغة 

عن  بل ،من اللغة المصاغة بها، غير ناجمة عن تحليل ملموس للسيرورة التاريخية الفعلية للبلدان المدينة

وبالتالي يمكن القول بأن كامل . ضات وحركة الواقع المادي الملموسشكلي لحركة التناق" منطقي"تصور 
                                                           

76
ً  االقتصادي التكييف برامج"، يوسف عبد العزيز محمود. د: لمزيد من التفاصيل قارن  متاح . "النامية الدول على وآثارها الدولية للمنظمات وفقا

 http://www.almethaq.info/news/article843.htm :نيت على الرابط التاليعلى االنتر
77
 .00، مصدر سابق، ص ...".التكييف في الثمانينات" ،مارسيلو سيلوفيسكي: قارن 
78
 .8، ص 0122/ ر، عدد ديسمب"التمويل والتنمية " ،"الفقراء وبرامج التكييف التي يدعمها الصندوق" بيتر هيلر،: راجع  
79
 .8 ، ص0121/عدد حزيران ،"التمويل والتنمية" ،لشؤون إقليم أمريكا الالتينيةع المقابلة مع رئيس البنك الدولي راج 
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البناء النظري لمفهوم التكييف، والمصاغ في التعاريف السابقة يكون موضع شك عندما نتساءل عن قيمته 

تها المنطقية وتساءلنا عن القيمة المعرفية واألساس االى نهاي( التعاريف)ولو دفعنا النصوص . المعرفية

برامج "ـ الدولي الى تسمية تلك البرامج ب البنكي الذي دفع صائغي البرامج المصممة من قبل أساطنة الماد

، وما هي القوى اإلجتماعية المستفيدة من التكييف المذكور، وما هي وجهة "تكييف اإلقتصادات المدينة

 نطقت تلك التعاريف بشيء التكييف، لما "مشعل"ـ التي سيسير عليها القطار الحامل ل" السكة"التكييف و 

 ".محايدة"انها عناصر مهمة من خطاب وليس مجرد سياسات  ."المنتصرين"علمي بل تنضح بايديولوجيا 

 

الخطاب  استنطاقهذه أسئلة بسيطة، لكنها حارقة على أية حال، ولن نعثر على إجابة لها مهما حاولنا    

 الوعي، ألن هذا الخطاب غير معني بتحسين (لدوليوحتى صندوق النقد ا) الدولي البنكالذي يقدمه لنا 

ذلك الوعي المتعب والمثقل بهموم  تزييفليه هو إما يهدف  غاية، بل إن بلداننا منها تعانيبالمشكالت التي 

 . بالغة التعقيد والتنوع

 

ً نستطيع إذن أن نقول بأن      او  لماذا هذه األطروحة. مفهوم التكييف مفهوم إيديولوجي وليس علميا

جميع التعاريف إنما تريد تأجيل البحث الملموس في ؟ هذا االستنتاج مستخلص من مالحظة أن االستنتاج

تريد التعاريف . بهدف صياغة برنامج محدد للتغلب على المشكالت الفعلية التي تواجهه الواقع الملموس

ال يرتقي إليها " صادقة"لمات من مس تنطلقفي مسعاها لصياغة مفهوم التكييف أن وما يماثلها، السابقة، 

وليس في الواقع اإلجتماعي في لحظته الراهنة  البنكصياغات تدور في ذهن إستراتيجيي ومن الشك، 

ولهذا تقتضي الضرورة الى التقدم خطوة اخرى من اجل كشف  .وشرطه الحاضر وتمييزه المحدد

برامج التكييف الهيكلي وهو ما سنتناوله في التناقضات بين المرجعيات الفكرية واالهداف والنتائج الفعلية ل

 .الفقرة التالية

 

املرجعيات النظرية جدل التناقضات بني  - برامج التكييف اهليكلي: املطلب الثالث
 الفعليةوالنتائج واآلثار  واألهداف

 

من فكرة أن كل فكر محكوم بشروطه  انطلقناإذا    
80
ئها التي أنتج في ضو الشروطبأن  القول، نستطيع  

البناء  عجزلهذا فقد . شروط مجتمع رأسمالي متطورالصندوق منظومة برامج التكييف هي  "فكر"

على الواقع اإلقتصادي للبلدان  القبض المعرفيمفهوم التكييف عن  صياغةالنظري الذي إستند عليه في 

. ، وليس اعادة انتاجهايتيح لها التغلب على مشكالتها الفعلية، وما أكثرها برنامج ملموس وصياغةالمدينة 

منظومة مفاهيم من  (وعلى نفس الطريق سار صندوق النقد الدولي)البنك الدولي منظرو  قتلعاوهكذا 

، الرأسمالية المتطورة، وسعوا العتمادها كأدوات لصياغة برامج لحل أزمة الملموسة تربتها التاريخية

هذه المفاهيم وكأنها صالحة لكل  فبدت، "الثالث  العالم" المديونية العالمية وخاصة أزمة مديونية بلدان 

ويبدو أن التاريخ . ماركسوالحال أن التاريخ ال يتكرر إال بملهاة أو بمأساة، على حد قول . زمان ومكان

األزمة يتكرر بمأساة سفينة المديونية  وتاريخ ،فالنظرية تعاد صياغتها بشكل مسطح. بالصيغتين يتكرر هنا

 !       نحو حتفها األخير " برمودا مثلث"المتجهة صوب 

 

" التكييف" برامجمحق تماما  حين أشار الى أن  سمير أمينالمفكر االقتصادي المصري المعروف إن     

 تتفقفهي ليست خطط تحويل الهياكل اإلنتاجية لكي . في مثل هذه الظروف ال تستحق تسميتها تفرضالتي 

 إدارة األزمةخاضعة لمنطق  تكييفات ظرفية تعدو أن تكون إنعاش األسواق وتوسيعها، بل ال شروطمع 

 في األجل القصير، خاصة لمقتضيات ضمان الربحية المالية لفائض األموال، ولو على حساب التنمية
81

  . 

                                                           
80
الطبعة  ،"مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني" ،مهدي عامل: لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة قارن 

 (. 0120، دار الفارابي :بيروت) الثالثة
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حجم المبادالت التجارية العالمية ال يزيد على الى أن  اإلشارةوللتدليل على صحة هذه األطروحة تكفي    

الى  01111مليار سنوياً، فإن حجم التدفقات المالية السنوية ال يقل عن  2111لي على مبلغ حوا

 ضعف الرقم األول 21مليار دوالر سنوياً، أي  211111
82
 . 

احدثت تغيرا في انماط التجارة في  8112هذا مع العلم ان االزمة االقتصادية العالمية التي اندلعت في عام 

فمثال واردات جميع الدول المتقدمة ال تزال ادنى من مستوياتها . حد سواء البلدان المتقدمة والنامية على

كما سجلت وتيرة نمو تجارة اقتصادات البلدان الناشئة تباطؤا شديدا خالل . قبل اندالع االزمة المذكورة

 : واجماال فان هذا االتجاه للتراجع العام للتجارة الدولية يعكس حقيقتين. نفس الفترة

 انب الضعف التي ال تزال البلدان النامية تواجهها؛جو: االولى

 .البلدان المتقدمة ال تسجل سوى تقدم واهن: والثانية

 

والواقع ان هذا الوهن الذي تعاني منه معدالت نمو التجارة الدولية يرتبط شديد االرتباط بضعف     

فقط % 0.7ى سو 1121 – 1110معدالت نمو الناتج العالمي والذي لم يبلغ خالل الفترة 
83
. 

 

البرامج  مشروعية عن نتساءل، بعد هذا العرض البالغ التكثيف للتكييف الهيكلي أن ناآليتعين     

ومن المفيد . كالسيكينيومشروعيتها من الفكر ال تستمدالمقترحة وجدواها العملية، تلك البرامج التي 

لك خارج حدود هذه الدراسة ولكن ذلك التذكير بأن هذه الفقرة ليست مخصصة لنقد الفكر المذكور، ألن ذ

كالسيكي لتفسير واقع نيوأدوات التحليل العدم كفاية  ال يمنع من إثارة بعض المالحظات هنا، بهدف تبيان

 . قدرته على تقديم حلول لتلك المشكالت مدى وبالتالي ،البلدان النامية ومشكالتها الفعلية

 

 :؟ نجيب باختصار لماذا :من سؤال بسيط  ينطلقيمكن للمرء أن وهنا، 

 

 بقضية النموإ ً ، ذلك ألنه أنتج على أساس تحليل ن الفكر النيوكالسيكي ال ينشغل أساسا

التوازن إذن هو ينشغل أساسا  بشرح أوضاع . قتصاد رأسمالي متطور توطدت دعائمها

ا للمنتج والمستهلك ويسعى للحفاظ على التوازن المذكور، في حين أن بلدانن اإلستاتيكي

 .(الجانب الديناميكي) تحتاج الى نظرية للتنمية

 الفكر المذكور أعاله ينقل مركز الثقل في التحليل من مجال اإلنتاج الى مجال التداول ،

وعندما يتناول قضية التوزيع ال يتناولها إال بإعتبارها قضية ثانوية، أي بعد تولد الدخول 

لكن و ،"أسواق تنافسية كفء"على وجود  الفكر يقوم هذا.مهمال  عالقات اإلنتاج أصال   ،كليا  

بل تتراكم الكتابات . الناميةقائمة، وال متطلباتها محققة فى االقتصادات ليست هذه األسواق 

. عن معوقات عمل األسواق فى هذه االقتصادات، مثل الفساد والبيروقراطية وغيرها

لنهاية، ال تُعنى بمسألة التنمية، أى فى ا نهاأكما  وبالتالى فإن آلية األسعار ال تعمل بكفاءة

بهدف تعظيم القدرات البشرية والتقانية  الناميةإحداث تغيرات هيكلية فى االقتصادات 

 growth "النمو"إن أفلحت، هو مجرد  وأقصى ما تصبو إليه هذه اآللية،. واإلنتاجية

التنمية فى  التخلى عن قضية تعني إعادة الهيكلة الرأسماليةوبهذا فان . االقتصادى

المجتمعات المتخلفة، أو هى تُمثل، بعبارة أخرى، ردة إلى اعتماد مفهوم النمو الذى يسود 

، "التنمية"ويتبدى هذا التوجه فى توارى مفهوم . اتفاق على عدم كفايته للقضاء على التخلف

 من alleviation" التخفيف"فى إطار نظام السوق فى " النمو االقتصادى"والتعويل على 

والواقع أنه يتعين فى . على الفقر eradication" القضاء: "الفقر عوضا  عن غاية التنمية

األسواق الحرة وتوفير متطلبات عملها بكفاءة، وضبطها  "خلق"كثير من البلدان النامية 

                                                           
82
 .11 ص السابق، المصدر 
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، نيويورك 8100 تقرير التجارة والتنمية، (االونكتاد)مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية : لمزيد من التفاصيل حول هذه االتجاهات قارن 
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regulation  أن وما يثير االنتباه  .للدولة ، وهذه أدوار مهمة"الصالح العام"لضمان تحقق

 السوق، فى مثل هذه البيئة المؤسسية الخربة، يوطد أركان غياب المنافسةإطالق قوى 
84
 . 

 

 نالحظ، إذن، إحداث إسقاط نظري مستخلص من تجارب مختلفة تاريخيا  ومكانيا  وبشكل فوقي    
85
إن  .

ع يهمل الواقهو مدخل يعتمده صندوق النقد الدولي بصدد التكييفات الهيكلية إنما اعتمده والمدخل الذي 

فعلى سبيل المثال، ال توجد في هذه البلدان تلك المتطلبات التي يفترضها . والسمات المميزة للبلدان النامية

، مثل المرونة التامة لألسعار و عوامل اإلنتاج، وجود أسواق متطورة ومتكاملة "منظروه" الصندوق و

الت الفائدة وكذلك وجود طبقة تسمح بتدفق حر للموارد بين القطاعات وسهولة تعبئة اإلدخارات عبر معد

اإلقتصادية الملموسة  –إن األوضاع اإلجتماعية . الخ( ..... طبقة الرأسماليين)من المستثمرين الخواص 

كالسيكية نيوللبلدان المدينة تكون في غالب األحيان معكوس المنطلقات التي تتألف منها ترسانة النظرية ال

 ".صافي"قتصاد رأسمالي االمتعلقة ب

 

متمثلة إن برامج التكييف تنظر الى الوضع الراهن للبلدان النامية المدينة في لحظة تجليه الخارجية،    

جوهر مشكلة هذه البلدان، أي  ،عامدة ،تتجاهل في ميزان المدفوعات، لهذا فهي اختالل التوازنفي 

لبرامج تلك إنما تتجاهل إن ا. األصول التاريخية للوضع الراهن وآليات استمرار ونمو التبعية والتخلف

في ظل العالقات التاريخية " العالم الثالث"تنتهجها بلدان انتهجتها وواقع فشل التجارب التنموية التي 

والموقع المتخلف الذي تحتله هذه البلدان في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل بشقيه  برأس المال العالمي

والصندوق في ) في برامج التكييف البنكالتي يقدمها " ئحالنصا"وبغض النظر عن . التقليدي والمعاصر

الصرف، إال أن المسعى " التقني"الحياد عليها والتركيز على جانبها  إضفاء، التي يريد (برامج التثبيت

تلك إنما يتركز على التأكيد على سراب إمكانية التغلب على مشكلة المديونية " النصائح"الجوهري لكل 

نمط تنموي محدد، دون االتكال على ما يوفره رأس المال الدولي من رؤوس أموال  انتهاجوبالتالي 

وتكنولوجيا 
86
. 

سلسلة جديدة من الشروط التي يطرحها رأس المال العالمي  بدايةبهذه األطروحات يعني  القبولإن    

ا  بما يتناسب ومنطقه لتحقيق تلك الديناميكية التنموية وتهيئة المناخ الداخلي اجتماعيا واقتصاديا وسياسي

في تقسيم  "تحويرات"ضرورة إجراء  ،ببساطة ،ويعني األمر. في تثمير رأس المال من أجل التراكم

مطالبة بنقل التقسيم المذكور الى طور جديد " التحويرات"العمل الدولي الرأسمالي المعاصر، تلك 

عالمي، لكن مع اإلبقاء على األسس ال الرأسمالي يتناسب مع الظروف الجديدة التي يمر بها اإلقتصاد

قتصادية الدولية فقط من العالقات اال شكلإن التعديالت تلك ينبغي، إذن، أن تمس . الجوهرية للتقسيم ذاته

 غير أن تمس جوهرها، وهو الشيء األهم
87
. 

 

فكر التي يفكر بها ال األدوات والمفاهيم النظريةنستطيع أن نلخص ما قلناه سابقا  بالقول بأن    

نفسها األدوات والمفاهيم التي أنتجت في ظروف تطور كالسيكي، عند دراسته للبلدان المتخلفة، هي نيوال

الى  يدعوإن الفكر المذكور حينما . رأسمالي ناضج يواجه مشكالت ومعضالت من طبيعة أخرى

ا ال يسأل نفسه هل هذه المفاهيم واألدوات من أجل تأسيس الليبرالية واقتصاد السوق في بلدانن إستعارة

اآلثار الملموسة التي خلفتها السيرورة التاريخية الفعلية التي  شبكةيمكن لهذه المفاهيم أن تنتمي الى 

عن اإلجابة مبرزا  إشكاليات أخرى من  يسكت؟ إنه واالستقطاب محليا وعالميا أنتجت التخلف والتبعية

قتصاد السوق كتلك التي عاشتها البلدان الرأسمالية إ "صحوة" قبيل أن هذه البلدان تعيش نهضة ليبرالية و

وتأسيس ممارسته " عمارته النظرية العتيدة"وفي مسعاه المتواصل لبناء . المتطورة في الفترات السابقة

                                                           
84
 .، مصدر سابق...آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية "نادر فرجاني، : قارن 
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الملموسة في البلدان النامية يلح هذا الفكر على إلغاء أو شطب الحاضر بدعوى أنه من صنع الدولة ذات 

ويبدو أن . التطور المزعوم أنه اشتراكي، وهو لم يكن يوما  كذلك أبدا  " إلغاء"أو " المضمون االشتراكي"

الواقع بمختلف آليات الكبح والصياغات " قمع"تجعل الخطاب هذا يجتهد في " فجاجتها"هذه الحقيقة على 

صح  إن" فكر سلفي" إنما هو( ليبرالينيوال)قول أن المذهب الكالسيكي الجديد النستطيع و. الغامضة

أو )التعبير، ألنه يدعو الى مماثلة حاضر بلداننا بماضي الرأسمالية في البلدان المتطورة، دون أن يعي 

. اختالف سيرورات التطور المختلفة ولحظة انطالق وتطور الرأسمالية هنا وهناك( أنه ينقض ذلك أصال  

وليبرالي في تحاليله ورؤيته وبالتالي رفض الخطاب الني االستعارة الميكانيكية رفضومن هنا ضرورة 

لمشكالت بلداننا، ألن القبول به وبتحاليله إنما يعني القبول بإعادة إنتاج التخلف والتبعية والسيطرة بطبعة 

 ".متحضرة"جديدة 

    

التي ترتكز عليها إيديولوجيا  األصول الفكريةالتأمل العميق في اضافة الى ما طرحناه سابقا فان    

 األهداف الفعليةاستخالص العديد من يتيح الي التكييف الليبر
88
: 

 

  العالم"خلق جيش احتياطي متزايد من العاطلين عن العمل وتنميته بإستمرار في بلدان 

خفض  ضماننحو الرأسمالية، وذلك بهدف  تحولتالتي  "الشرق أوربية"بلدان الو" الثالث

 .شركات المتعدية الجنسيةعنصر العمل الرخيص أمام ال وتوفيرمعدالت األجور الحقيقية 

 "مما يفتح الطريق أمام  من الحقل اإلقتصادي وإبعادها كلية عن آليات السوق" طرد الدولة

 .رؤوس األموال األجنبية لفرض هيمنتها، من مواقع قوية، على النشاط اإلقتصادي المحلي

 إرغام البلدان من خالل  لعمل على التدمير المنتظم والتدريجي للطاقات اإلنتاجية المحليةا

وأساسا  تجارة االستيراد، " تحرير التجارة الخارجية" قة لوصفة التكييف على انتهاج مبدأالمطب  

مما يساعد على غزو السلع القادمة من البلدان المتطورة ألسواق البلدان النامية ومنافستها 

الصناعات المنتجة  ميرتدللسلع المحلية، التي تمتاز أصال  بقدرة تنافسية ضعيفة، مما يؤدي الى 

 .لتلك السلع، على الصعيد المحلي

 ليس بهدف تمويل عملية التنمية ولكن أساسا   العمل على توفير رصيد كاف من العمالت الصعبة

لتمويل تحويالت أرباح ودخول الشركات المتعدية الجنسية العاملة في البلدان التي تطبق 

ت هذه البلدان وكذا تمكين الدولة من تسديد وصفة التكييف الهيكلي، وكذلك تمويل واردا

 .التزاماتها الناجمة عن عبء المديونية الخارجية أساسا  

  فئات اجتماعية تستفيد من " خلق"التأثير في العالقات اإلجتماعية من خالل العمل على

" الناجح والمضمون"إن التطبيق . التكييف الهيكلي حزمة السياسات التي تتضمنها برامج

والعمل " التقليدية"التحالفات اإلجتماعية  تفكيكالبرامج يستحث، من بين أمور عديدة،  لتلك

على خلق الشروط لنشوء وتطور تحالفات اجتماعية جديدة، تتضمن تلك القوى اإلجتماعية 

متينة لسلطة الدولة  قاعدةالتي تدافع عن تلك الحزمة من السياسات الجديدة وتكون أساسا  أو 

 ".التكييف الهيكلي"فعلية في استمرار تنفيذ برامج ولها مصلحة 

 

 

 
 
 

                                                           
88
 "مالحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة - الليبرالية المتوحشة" ،رمزي زكي. د: األهداف قارنن التفاصيل حول هذه لمزيد م 
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  !  حسابات البيدر ال توافق حسابات احلقل: املبحث الرابع
 وبالتالي اقتصادية، كلامش لمعالجة أساسا   وضعت إنما الهيكلي فيالتكي سياسات أن من الرغم على    

 لتشمل امتدت قد السياسات هذه آثار فإن ، بحتة اقتصادية جوانب ، المجردة الناحية من تستهدف، فهي

 يفيالتك سياسات وآثار نتائج عن الحديث فإن ثم ومن. لها المنفذة الدولة داخل وسياسية اجتماعية جوانب

 .جتماعيةالا و قتصاديةالا الجوانب بين التمييز يستدعي الهيكلي

 

 منهجين بين هنا التمييز ويمكن لقياسها، دقيق منهج تحديد النتائج، هذه حقيقة على فالوقو يستدعي    

ين إثن
89
: 

 Target Variables المستهدفة المتغيرات مستوى بين بالفرق الهيكلي يفيالتك سياسات آثار قياس( 0)

 .السياسات تلك تنفيذ بعد و قبل

 

السياسات و هذه  تطبيق عند المستهدفة المتغيرات أداء بمقارنة الهيكلي التكييف سياسات آثار قياس( 8)

 .بدونها ائهاأد

 

يف الهيكلي، يوجود تناقض في إجراءات سياسات التك واستنادا الى المالحظات أعاله التي تشير الى    

في التالي  أن هذه السياسات إنما تسهمفان هناك من الباحثين من يذهب الى 
90
: 

 خلق ركود اقتصادي؛ -

 .تغذية التضخم -

 

 الكثير من التأييد من نتائج التطبيق على أرض الواقع، ومن ويبدو أن هذه االستنتاجات النظرية تجد    

 .  ذات واضعي هذه السياسات

كان الهدف المعلن وبحسب ما طرحه الصندوق والبنك الدوليين وهو ما اشرنا اليه اعاله بالتفصيل، فقد     

حرية  على يقوم ف الهيكلي، التحول إلى اقتصاديسياسات التثبيت االقتصادي والتكيو الخصخصة من

رفع الكفاءة االقتصادية وتشجيع النمو االقتصادي، وتحقيق "، مما يؤدي إلى واالحتكام الى آلياته السوق

كما يعلن صندوق النقد الدولي، إال أن النتائج المحققة في الدول  -"االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي

، (لبلدان النامية والدول االشتراكية السابقةا) التي اضطرت تحت ظروف معينة إلى انتهاج هذه السياسات

وإلى مجموعة من  "انكماش الناتج الوطني بصورة حادة"أدت باعتراف المؤسسات الدولية ذاتها إلى 

االختالالت االقتصادية واالضطرابات االجتماعية والتوترات السياسية، وإلى فقدان عدد من هذه البلدان 

أدت اإلصالحات االقتصادية في البلدان الرأسمالية  كمااالقتصادي،  درجة كبيرة من استقاللية قرارها

 (.الرفاه)الصناعية المتطورة إلى تراجع ما كان يدعى دولة 

التي ستتحقق في البلدان " الجنة الموعدة"فرغم الهالة التي مارستها ايديولوجيا التكييف الهيكلي حول     

دراسة فبحسب . تائج البيدر جاءت غير مطابقة لحسابات الحقلالمطب قة لوصفة التكييف الباذخة إال ان ن

تناولت سياسات اإلصالح، المرتبطة باتفاقات مع الصندوق و 0111عام صدرت لصندوق النقد الدولي 

ست وثالثين دولة متوسطة الدخل،  وضمت، 0110وحتى منتصف  1988خالل الفترة من منتصف 

بينما لم تظهر ذات ، اليجابي كان أساساً في الحسابات الخارجيةاالنجاز االقتصادي اأظهرت الدراسة أن 

التحسن في أداء االقتصاد  كما أن .النتيجة على صعيد األهداف الداخلية من تضخم واستثمار وتنمية

                                                           
89
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الكلي، الذي انتهت إليه الدراسة، قد حدث، في أغلب تلك الدول، اثناء فترة تنفيذ سياسات اإلصالح تحديدا ، 

 تحتفظ جميعها بهذا التحسن في الفترة الالحقة بحيث لم
91
 . 

، التي تندرج ضمن القطاع الخارجي الذي ترى على مستوى الديون الخارجية و وبالمقابل فإنه    

قد تم فيه، فإن العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا لم تستطع الوفاء  اإلنجازالدراسة أن 

عدم تدفق رؤوس االموال بالقدر الكافي، والتي تشكل أحد األدوات الرئيسية في بالتزاماتها الخارجية ل

 .يف الهيكلي، وتراجع نمو الصادرات مقارنة بما كان عليه مع بداية سياسات اإلصالحينجاح سياسات التك

  

ابل انخفاض ففي مق .كثر مدعاة للتشاؤما، فتبدو النتائج على المستوى الداخليأما فيما يتعلق باألهداف     

في  تصاعداً معدالت التضخم في عدد قليل من البلدان، موضع الدراسة، فإن بقية هذا البلدان قد شهدت 

 .معدالت التضخم، أو على األقل، استمرار معدالت التضخم المرتفعة التي كانت تعاني منها

 

 أدت اقتصاداتها، صالحإل النامية البلدان بعض على المفروضة الهيكلي والتكيف التثبيت برامج إن    

 الدخول ألصحاب والسيما المعيشة مستويات انخفاض وإلى النمو معدالت انخفاض إلى واضح وبشكل

 اقتصاديات لبحوث الدولي المعهد مؤتمر إلى مقدمة دراسةفحسب . منخفض دخل ذات صالأ هي التي

 التنمية اقتصاديات مستقبل عن المتحدة األمم لجامعة التابع التنمية
92

 الهيكلي يفيالتك برامج تطبيق فإن ،

 %1.2 بنسبة والكاريبي الالتينية أمريكا منطقة دول في للفرد الحقيقي الدخل متوسط انخفاض إلى أدىقد 

 الشرق منطقة في أما سنوي ا، %0.1 على التسعينيات في نموه معدل يزد لم حين في الثمانينيات، في سنويا

 ولم الثمانينيات، في سنوي ا %1 بمعدل الفرد دخل متوسط في نخفاضا حدث فقد اأفريقي وشمال األوسط

 دولة 28 في الحقيقي المحلي الناتج في االنخفاض وقدر التسعينيات، في سنوي ا %0  على نموه معدل يزد

 جنوب اإفريقي في أما التسعينيات، خالل %01 بنسبة السابق السوفييتي واالتحاد اأوروب شرق في

 وزهاء الثمانينيات في% 0) ملحوظا للفرد الحقيقي الدخل متوسط في االنخفاض انك فقد ،الصحراء

 (.8110و  0111 بين ما 1.0%

 

إفريقيا في كل من " االقتصاد الكلي"توصلت إليها دراسة أخرى حول أداء ماويعزز النتائج السابقة     

يف يعلى ضوء تنفيذها لسياسات التك ، باعتبارهما المنطقتين الرئيسيتين،جنوب الصحراء وأمريكا االتينية

في هاتين  ،وتتلخص النتيجة هنا في أن أداء االقتصاد الكلي قد ازداد سوءا خالل فترة الثمانينات .الهيكلي

.القارتين
93

  

 

 انخفاض يف الهيكلي فييالقارتين كوحدة واحدة، تتمثل نتائج تطبيق سياسات التكهاتين فعند النظر إلى     

في بلدان  وكذلك، وبرغم إظهار الحساب الجاري .خفاض االستثمارات، وازدياد التضخمدخل الفرد، وان

القارتين لبعض التحسن، فإنها بقيت تعاني من عجز كبير، على الرغم من جدولة وعدم سداد خدمة ديون 

  .تقييد الوارداتوتلك البلدان 

 

ل بعدم وجود أي تحسن في عجز الموازنة أما عند النظر إلى القارتين بشكل منفصل، فإن النتائج تتمث    

ا في أمريكا الالتينية أزدادفي أفريقيا جنوب الصحراء فيما   . األمر سوء 
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يمكن ادراجها في المجموعات التالية ! تفقأ العين اجتماعيةآثارا هناك واضافة لذلك فان     
94
: 

 

لطلب على السلع المستوردة وتهدف إلى خفض ا :، سياسة خفض اإلنفاق الكليالمجموعة األولى. 0

وتنصب هذه السياسة أساسا  على . وعلى السلع المنتجة محليا  بغرض الحد من التضخم والعجز الخارجي

األجور من خالل تخفيض قيمتها الحقيقية، وكذلك السياسات المالية التي تعمل على تخفيض، إن لم يكن 

إلى تلك السياسات، ولغايات تخفيض العجز الداخلي،  ويضاف. إلغاء، الدعم واإلعانات في الموازنة العامة

إلغاء الدعم الضمني لبعض السلع والناجم عن استهداف سعر صرف مغالى فيه، أو زيادة اإليرادات العامة 

االجتماعية لهذه المجموعة من السياسات ثار اآل تظهر .من خالل زيادة االعتماد على الضرائب المباشرة

 .نكماشيةا نها سياساتبحكم كو بصورة فورية

 

وذلك بتحويلها من القطاعات  ، وتهدف إلى إعادة تخصيص الموارد االقتصاديةالمجموعة الثانية. 8

المنتجة للسلع غير القابلة للتصدير إلى تلك المنتجة للسلع القابلة للتصدير، وكذلك من االستهالك إلى 

تحرير سعر )يل وسياسات التجارة الخارجية وتشمل هذه المجموعة كال  من سياسات التشغ. االستثمار

 . الصرف، تشجيع الصادرات، تقييد الواردات، وإعادة النظر في هيكل األسعار النسبية ومستواها

 .آثار المجموعة الثانية تظهر خالل فترة زمنية أطول من األولىومقارنة بالمجموعة االولى فإن 

 

ي تهدف إلى تحقيق زيادة في الكفاءة والنمو في األجل هي تلك السياسات التو، المجموعة الثالثة. 0

، في الشأن االقتصادي التجارة، والحد من دور الدولة (لبرلة) ، كتحريرالطويل من خالل إصالحات هيكلية

 . وتهدف في النهاية إلى الدخول في إقتصاد السوق.... وإصالح هيكل األسعار

 

تتمثل يف الهيكلي، ياسية الناجمة بشكل مباشر عن سياسات التكاآلثار االجتماعية األس وبالملموس فإن    

جملة عناصر يمكن ادراجها في  في
95
 :  

 

يف الهيكلي، والمتمثلة ينتيجة للسياسات االنكماشية التي تتضمنها سياسات التك: تعاظم مديات الفقر: أوال

والخدمات الحكومية وفرض  تخفيض القيمة الحقيقة لألجور، وتخفيض وإلغاء الدعم عن بعض السلع: في

بما يستتبعه ذلك من ارتفاع  المحلية أو زيادة الرسوم على هذه الخدمات، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة

في أسعار السلع المستوردة أو المشتملة على مدخالت مستوردة، وكذلك فرض الضرائب غير المباشرة، 

 .ة الفقرف الهيكلي بصورة مباشرة في زياديسياسات التكي تسهم

  

إنطالقا  من حقيقة أن خفض قيمة العملة قد أدى إلى ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي، مثل و    

إلخ، ومن ثم فإن المستفيد من سياسات ... السماد وقطع غيار المعدات واآلالت الزراعية وأجور النقل 

 ،الزراعية، دون صغار المالك نحصر في كبار، ولربما متوسطي، مالك األراضيايف الهيكلي يالتك

ة الجنسية، على اعتبار أن هؤالء المستفيدين المتوقعين قادرون على تحمل يإضافة إلى الشركات متعد

وتجد وجهة النظر األخيرة تأييدا  لها من خالل نتائج التطبيق الفعلي  .االرتفاع في أسعار مدخالت اإلنتاج

إزدياد ( صوصا  في أمريكا الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراءخ)لسياسات التكيف الهيكلي، والتي أظهرت 

نسبة الفقر في المناطق الحضرية، وعدم إمكانية القول بانخفاض هذه النسبة في المناطق الريفية، بل إن 

.هناك تجارب تظهر إرتفاع نسبة الفقر في المناطق الريفية
96
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 . يكلي تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر عموما  ف الهيوبصورة عامة يمكن القول إن سياسات التكي    

ن ازدياد نسبة الفقر تفضي غالبا  إلى آثار إجتماعية أخرى قد تكون شديدة ومن المفيد االشارة هنا الى أ    

 الخطورة كالهجرة إلى الخارج
97
انتشار هذا اضافة الى بما تعنيه من إهدار للكفاءات والموارد البشرية،  

الة األطفال والنساء، في محاولة لمواجهة إرتفاع األسعار وتعويض الدخل المفقود، الجريمة، وانتشار عم

 . والتي البد وأن تنعكس سلبا  فيما يتعلق بانتشار البطالة بين الذكور البالغين

 

أحد آثار األخذ بسياسات  ويعتبر هذا. التفاوت في توزيع الدخلتعاظم االستقطاب االجتماعي و: ثانيا

وثيق الصلة بازدياد نسبة الفقر، فإضافة إلى ما ذكر سابقا  عن دور تلك السياسات وهو يكلي، ف الهيالتكي

تعمل، من جهة أخرى، على تعزيز  (ف الهيكلييأي سياسات التكي)في تعميق الفقر وزيادة نسبته، فإنها 

اءاتها العليا في المجتمع غالبا ، من خالل عدد من إجر والشرائح الفئاتالطبقات ووضع فئات أخرى، هي 

وتتمثل هذه العوامل أو اإلجراءات أساسا  في تخفيض . التي تنعكس بشكل إيجابي على وضع تلك الفئات

 الخصخصة اتقيمة العملة الوطنية ورفع أسعار الفائدة محليا ، إضافة إلى عملي
98
.   

 

مع وبين العليا في المجت والشرائح الفئاتالطبقات وبين  تعميق الفجوةوتزداد الصورة قتامة، من خالل     

الخصخصة التي تهدف إلى بيع مؤسسات القطاع  ات، من خالل عمليشرائحو فئاتو طبقات غيرها من

ومن البدهي أن القدرة على شراء مثل هذه المؤسسات إنما تتوافر ألبناء تلك . العام إلى القطاع الخاص

لهيكلي التي تعمل على يف اي، وبالتالي فإن سياسات التكالمعني من المجتمع "العليا"والشرائح  الفئات

ومن ثم يظهر األثر  ،تقليص القيمة الحقيقية لألجور، تعمل في المقابل على زيادة الدخول المتمثلة باألرباح

السلبي لعملية الخصخصة من خالل تعميقها للتفاوت في توزيع الدخل، بين أولئك الذين يجنون األرباح 

وهؤالء يشملون الجزء األكبر من أبناء الطبقة )ورواتب وبين الذين يحصلون على أجور ( الفئات العليا)

 "(.الدنيا"الوسطى وأبناء الطبقة 

 

يف يلتكاحد النتائج المباشرة لألخذ بسياسات أيمثل االرتفاع في نسبة البطالة، : ةالبطالزيادة معدالت : ثالثا

ن بينها م سياسات على البطالة، من عدة نواح  هذه الويظهر األثر السلبي ل. الهيكلي
99
:  

فمن ناحية، وفي سبيل خفض االنفاق العام، كأحد أهم األهداف التي تسعى هذه السياسات إلى تحقيقها،  -

أو تسريح جزء / إبطاء أو إيقاف التعيينات في القطاع العام؛ و: اللجوء إلى إحدى وسيلتين أو كلتيهمايتم 

الدعم عن عدد من مؤسسات القطاع العام، ، وكنتيجة إليقاف نفس السياق وفي .ةمن العمالة الموجود

وتصفية بعضها، فإن ذلك البد وأن يسهم في فقدان عدد، قد يكون كبيرا ، من الموظفين لوظائفهم وبالتالي 

 .الدخول في عداد البطالة

على أي أما من ناحية أخرى، فتؤثر سياسة رفع أسعار الفائدة سلبا ، ليس على قدرة القطاع العام فحسب،  -

إنما أيضا  على قدرة القطاع الخاص على توفير وظائف تسهم في التخفيف من حدة  ،توسع في التشغيلال

البطالة، خصوصا  وأنه، وإضافة إلى أسعار الفائدة، فإن هذا القطاع يتعرض لضغط المنافسة في الخارج 

بحيث يبدو  ،الهيكلي يفيعند التصدير، والمنافسة في الداخل كنتيجة لتحرير التجارة بحسب سياسات التك

من المتوقع، لخفض كلفة االنتاج، تقليص عدد العمالة واالعتماد بصورة أكبر على عنصر كثافة رأس 

العديد  ويظهر الواقع العملي، تطابقا  مع اإلستنتاجات السابقة، من خالل ارتفاع معدالت البطالة في. المال
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98
لمزيد من التفاصيل . رمزي زكي. ثمة تحليل ممتع لهذه القضايا يمكن العثور عليه في العديد من اعمال المفكر االقتصادي المصري الراحل د 

دار سينا، : القاهرة) "دراسة في اآلثار االجتماعية والسياسية لسياسات التكيف في الدول النامية :الية المستبدةالليبر"مزي زكي، ر: قارن

دار المستقبل  :القاهرة) "مالحظات حول التوجيهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة. الليبرالية المتوحشة" ،رمزي زكي. د: كذلك؛ (0110القاهرة، 

 (.0110العربي، 
99
 :كذلك؛ 000، مصدر سابق، ص ..."بعض اآلثار اإلجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في مصر"هبة أحمد نصار، : يد من التفاصيل قارنلمز 

ندوة اآلثار اإلجتماعية لتصحيح ، ورقة مقدمة إلى "شبكات الحماية اإلجتماعية، تجارب بعض الدول العربية"فارس جرادي وعدي قصيور، 

 .والحقا 8ص ، 0113كانون الثاني  02 -07، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة دول العربيةاالقتصادي في ال
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يف الهيكلي، عما يتينية خالل فترة تبني سياسات التكافريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الال مثل من المناطق

 كانت عليه قبل ذلك
100
.   

 ، فإنيف الهيكلييأحد النتائج المباشرة لألخذ بسياسات التكيعتبر االرتفاع في نسبة البطالة،  ورغم ان    

 هو الحال فيصران على أن هذا األثر، كما ينفيان مثل هذا األثر، وإنما يال الصندوق والبنك الدوليين 

 وكذلك تخفيض)الفقر، سيكون في المدى القصير، حيث ستؤدي هذه السياسات إلى تعزيز فرص العمل 

!!  على المدى الطويل بعد أن يأخذ االقتصاد مسار النمو المطرد( نسبة الفقر
101
. 

 

السلع،  ينعكس التخفيض الحكومي للنفقات، وضمنها إلغاء الدعم عن بعض :آثار إجتماعية أخرى: رابعا

وتخفيض اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعية، وخصوصا ، الصحة والتعليم؛ إضافة إلى فرض 

الرسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة؛ وتحرير األسعار؛ وفرض ضرائب جديدة أو زيادة 

حي والمستوى ضرائب قائمة، ينعكس كل ذلك بصورة سلبية على المواطنين من عدة نواح كالمستوى الص

 التعليمي على وجه الخصوص
102
 . 

 

 هذه البرامج نمطية وتفتقد للمرونة وفقا  لتوجهها العام وخطوطها األساسيةواالكثر من ذلك فان     

، وتتعامل مع جميع البلدان النامية بالطريقة نفسها كونها تعتبر اإلطار العام للمشكلة واحدا  في "الحمراء"

 .ذ باالعتبار الخصائص والظروف الملموسة لكل بلد منهاوال تأخالدول هذه جميع 

 

الى عدد من  التجربة االردنيةتوصلت احدى الدراسات العلمية حول وباالنتقال من العام الى الخاص،     

 وليس الخدمية المشاريع على ركز األردن الذي طبقته االقتصادي التصحيح برنامج أن النتائج  من بينها

 اإلصالح في البنك الدولي تدخل أدى كما .الذاتي االكتفاء تحقق للبلد التي ستثماريةاال المشاريع على

 التعليمية الخدمات تكاليف وارتفاع البطالة، نسبة وارتفاع الفقر، حجم إلى ارتفاع األردن في االقتصادي

 والصحية
103
 . 

  

  8101 - 0111الفترة ايضا خالل  االردنفي " االصالحات"وتوصلت دراسة اخرى  شملت تطبيق     

 االصالح برنامج تطبيق منذ هذا البلد في الدخول زيادة من الرغم الى استنتاج مهم قوامه انه على

مليون دينارا ( 014.4)ارتفعت لتبلغ  0121مليون دينار عام ( 84.1)فبعد ان كانت حوالي )االقتصادي، 

 نسبة وقدرت . الفقر خط تحت اصبح نياألرد المجتمع نصف ، إال أن(0111مليونا عام  021عام  و 

 يقف في ،عديدة اسباب وارجعت الدراسة هذا الوضع الى %.07.8بحوالي  0117لعام  األردن في الفقر

الدعم  وتقليص الحكومي االنفاق في انحسار من عنها تمخض وما "االقتصادي االصالح" برامج مقدمتها

  .المحدودة الدخول لذوي

 

 االقتصاد انكشاف درجة من عّمقت الهيكلية االصالحات ذات الدراسة الى ان ومن جهة اخرى توصلت    

 واستمرار منه الجاري وخاصة هذا البلد في العام االنفاق تزايد استمرار نتيجة الخارج االردني نحو

 اتجالن الى للحكومة الخارجية الديون نسبة ارتفعت فقد موازنتها، تمويل في الخارجية على الديون اعتمادها

 8101في % 07لتصل الى  8110في عام % 81المحلي من 
104
. 

                                                           
100
 Stewart, Frances, “The Many Faces of Adjustment….”, op, cit, p 148-149.  

101
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102
 رؤية اقتصادية اجتماعية مع تركيز خاص على حالة: التكيف الهيكلي والنظام التعليمي"دمحم عبد الشفيع عيسى، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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 المملكة :حالة دراسة االقتصادية والسياسية التنمية على الدولي البنك سياسات أثر" بعنوان قبالن محمود بشار: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .8111، اليرموك جامعة اآلداب، كلية ة،السياسي العلوم قسم إلى ماجستير مقدمة رسالة، "(1111 -  2909)األردنية الهاشمية 
104
 0111للمدة  األردن الجاري في الحساب عجز في الهيكلية اإلصالحات أثر"قصي الجابري وغيداء جعفر الزبيدي، : لمزيد من التقاصيل قارن 
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وبالمقابل هناك العديد من الدراسات ُكرست للتجربة المصرية     
105

وسنتحدث عن هذه التجربة ) 

 أبعاد رصد إلى اضافة ومكوناته وآلياته، االقتصادي اإلصالح ماهية ، حيث توقفت عند(بالتفصيل الحقا

 اإلصالح برنامج التي اعترضت الرئيسة ورصد التحديات وأهدافها، صرم في الخصخصة تجربة

 . هذا البلد في االقتصادي

 تجربة حصاد لخص فيها إبراهيم العيسوي.دمهمة للمفكر االقتصادي المصري المعروف  دراسة وفى    

 امتداد على مصر فى الجديدة االقتصادية الليبرالية سياسات  وتطبيق المنفتح السوق اقتصاد إلى التحول

 على قدرتها وعدم التخلف من مصر إخراج عن السياسات هذه عجز تبيّن( 8114 – 0174)  عقود ثالثة

والمطردة، وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج من  الشاملة التنمية على طريق لالنطالق قاعدة بناء

لدرجة وصفه  لحوظ في عملية التصنيعبينها هبوط معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي، تراجع م

، وتفاقم معدالت البطالة، وانتشار الفساد بوتائر  De-industrialization للتصنيع إهدار أو تفكيك بانه

غير مسبوقة 
106
 . 

 

فنود االشارة هنا وباختصار ( وسنتحدث عنها الحقا بالتفصيل ايضا)التجربة الجزائرية اما بخصوص     

ع دراسات عديدة؛ ودار حولها جدل صاخب، كما قدمت بشأنها مقاربات مختلفة الى انها كانت موضو

 على األداء في تحسنونتائج تطبيقه، رغم  الهيكلي اإلصالح برنامج محدوديةاكدت العديد منها على 

 والسبب في ذلك هو ان. األجنبي الصرف احتياطي وارتفاع والخارجي الداخلي والعجز م،التضخ مستوى

 عوامل نتيجة كان %2والذي بلغ  المحقق النمو مستوى أن أظهرت الجزائر في البرنامج يذتنف نتائج

 صاحبوقد  .ةداخلي منها أكثر (زيادة اسعار النفط والغاز والتي يستند عليها االقتصاد الجزائري) خارجية

 أن على دلي مما اإلنتاجية القطاعات في النمو نسبة في محسوس تراجع النمو مستوى في التحسن هذا

 . الوطني االقتصاد منها يعاني زال ال حقيقية هيكلية صعوبات

 االقتصادي المستوى على نتائج من تحقق ماأن واضافة الى ذلك فقد اشارت احدى الدراسات الى     

 تقليص يخص فيما اتهوانعكاسا الهيكلية التصحيحات صدمات بسبب االجتماعي الجانب حساب على كان

 سلبية انعكاسات وما تركته من والبطالة الفقر وانتشار ،للمواطنين الشرائية القدرة وتراجع، ةالعام النفقات

 الجماعي التسريح نتيجة  30% يقارب ما إلى ارتفعت فقد للبطالة بالنسبةف .االجتماعي النسيج على

 حيث الفقر وزيادة المعيشة مستوى تدني ذلك على ترتب وقد .االستثمارات وتراجع التوظيف وتجميد

 هؤالء نصف حوالي يعيش ،الفقر دائرة في نسمة مليون 17 يعادل ما أو السكان من %01 حوالي أضحى

 االجتماعية واألمراض األطفال وعمالة ،والتشرد واإلعاقة التسول ظاهرة انتشار مع، مدقع فقر حالة في

 واالجتماعي السياسي االستقرار وعدم كالمخدرات
107

 . 

 تكريس في اليوم وإلى وبعدها "اإلصالحات االقتصادية"فترة  طيلة االجتماعية وضعيةال ساهمت لقد    

 االجتماعي بسبب الحرمان النفسي واالجتماعي في الجزائر، االستقرار وعدم االجتماعية االضطرابات

 طارإ في المقررة والمساعدة التوزيع أساليب من خالل والذل بالبؤس واإلحساس للعيان ظاهرا بات الذي

  .الجزائر في االقتصادية األوضاع مستقبل حول األحوال والتوقع سوء عن فضال االجتماعية، الشبكة
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مصدر سبق  تطبيقية نتائج ضوء فى لمصر مالءمته ومدى لرأسماليةا التنمية نموذج" العيسوى،ابراهيم .د: قارن على سبيل المثال ال الحصر 

، (8114 المجلس االعلى للثقافة،: القاهرة" )للتصنيع تفكيك أم إصالح :مصر في الهيكلي والتكيف التثبيت"جودة عبد الخالق، .د: ذكره؛ كذلك

الهيئة المصرية العامة  :القاهرة) 0عبد المقصود، ط جمال.، ترجمة د"الخصخصة في مصر، توصيف و تقييم" أمل صديق عفيفي،. د: كذلك
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عبد المجيد الراشد، : ، مصدر سابق؛ كذلك..."في وداع القرن العشرين" ،رمزى زكى. د :كذلك ،(8110 دار الهالل، مارس: القاهرة) 387العدد 

: ، متاح على االنترنيت على الرابط التالي"نموذج مصر -الخصخصة الخائنة"
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 . والحقا 81
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 حقائق تفقأ العني... اىل صقور اخلصخصة 
 

بالتقييم  تناولت و ت مناطق اخرىدراسات وتقارير عديدة خصّ  الى المالحظات أعاله، هناكواضافة 

 . خاص بوجه التجارة تحرير وسياسات ، عام بوجه والتكييف التثبيت برامج العملى

 

 لبرامج التشاركية للمراجعة الشبكة الدولية به قامت الى ماعلى سبيل المثال ويمكن االشارة هنا     

 التحرير لبرامج واالجتماعية االقتصادية اآلثار بصياغة مشروع لبحث( SAPRIN) الهيكلى التكيف

 التكييف برامج مكونات أهم تشكل التى التقشف اإلدارية، والخصخصة وسياسات والضوابط القيود وتفكيك

 بما يلي تقريره فى المشروع إليها صلتو التى لنتائجا أهم وتتلخص. الهيكلى
108
:  

 

الدخل  مستوى حيث من المبحوثة الدول تنوع من بالرغم أنه التجارة بتحرير يتعلق فيما يالحظ. 0

 هذه ولهذا فإن .بالصادرات بالمقارنة الواردات فى أكبر نمًوا شهدت جميعًا أنها إال ، االقتصادى والتطور

 مما ميزان المدفوعات؛ فى الجارى والحساب التجارى الميزان من كل عجز فى زيادات واجهت الدول

 بالسلع المستوردة المحلية وإغراق السوق الواردات تحرير أدى وقد. الخارجية مديونياتها مستوى من زاد

 من الكثير بخروج الوطنية الطاقة اإلنتاجية تدمير وإلى المحلية، المنشآت من الكثير تعثر الى الرخيصة

 إلى أفضى الذى األمر لإلفالس؛ أو تعرضها اإلنتاج مجال من والمتوسطة الصغيرة الصناعية المنشآت

 المنافع يفوق بشكل المجتمع من واسعة لقطاعات القدرة الشرائية تخفيض وبالتالى البطالة، معدالت ارتفاع

 لم أخرى، ةجه ومن. األرخص المنتجات أمام االستيراد فتح أبواب جراء من للمستهلكين المفترضة

 المرتبطة المكاسب تركزت بينما ،المبحوثة لالقتصادات دافعة قوة إلى المدفوع بالصادرات النمو يتحول

 زاد الذى األمر ؛ األنشطة من قليل عدد وفى السكان من محدودة شرائحفئات و أيدى فى بنمو الصادرات

 . القومى الدخل توزيع فى التفاوتات من حدة

 

فى  االقتصادية الكفاءة زيادة إلى يؤد لم أنه التقرير يوضح ،المالى القطاع تحريرب يتعلق وفيما. 8

. الدول المبحوثة فى االدخار فائدة وسعر اإلقراض فائدة سعر بين الهامش اتسع حيث المصرفى، القطاع

 انواأك سواء الوسطاء الماليين كل وطالت التحرير أعقاب فى األخرى الفساد وصور الرشوة انتشرت كما

 األجل قصيرة المالى المضاربات القطاع تحرير شجع كما .الخاص القطاع أم العام القطاع إلى ينتمون

 . االستهالكية القروض وكذلك اإلنتاجية، غير األنشطة فى واالستثمار

 

 نم مما زاد المال؛ لرأس شديدة سيولة الحدود عبر األموال انتقال وتحرير الفائدة أسعار تحرير وأحدث    

 . الخارجية للصدمات المبحوثة االقتصادات تعرض

ا،  : المالى بما يلي التحرير اقترن وعموم 

 ؛المالى القطاع حركة وضبط توجيه فى الدولة دور إضعاف -

  ثانية؛ جهة من المصرفى التمويل من وافر بقسط استأثرت التى جماعات المصالح تقوية -

  .ثالثة جهة من االحتكارية أى التنافسية غير الممارسات على للنمو يقوم نمط تعزيز -

 الفوارق اتساع إلى الخاص القطاع أفراد من قليل عدد أيدى فى أكبر بدرجة األصول المالية تركز أدى -

 . توزيع الدخل فى
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اختالف  على المبحوثة الدول شهدت التشغيل، على واآلثار العمل سوق اصالحات يخص وفيما. 0

 محسوسة فى وزيادة التوظف مستويات فى ملحوًظا اتدهور  العمل سوق حاتتنفيذها الصال درجات

 زيادة كثيرا، فى الحرة الصناعية المناطق فى أقيمت التى التجميع صناعات تسهم ولم .البطالة معدالت

 الحقيقية تدهورت األجور كما .ضعيفة المحلى باالقتصاد المناطق هذه صلة وأن خاصة العمل، فرص

 إذ .التكيف برامج فى قبل البدء عليه الحال كان عما التفاوت من أعلى بدرجة يتصف الدخل يعتوز وأصبح

 ظروف فى العمال تعمل من أكبر نسبة وأصبحت فى الناتج المحلي االجمالي، األجور نصيب انخفض

 ماعاتالج على وطأة البطالة أشد وكانت .الناقص التشغيل نسبة زادت كما الوظيفى، األمان إلى تفتقر

 من النساء وعانت .كبيرا األجور الحقيقية مستوى بانخفاض الجماعات هذه تأثر كان كما الدخل، منخفضة

 السن، وكبار األطفال عمالة نسبة كما زادت .العمل قوة باقى من أكبر بدرجة العمل سوق "اصالحات"

 أنصار توقعه ام يحدث لم وأخيرا،. دخل األسرة مستوى على طرأ الذى االنخفاض لتعويض وذلك

 . والتنافسية اإلنتاجية فى نطاق واسع على زيادة من العمل سوق إصالح سياسات

 

 حيث زادت ،اإلنتاجية الشركات فى مختلطة نتائج المبحوثة الدول فى الخصخصة آثار تحليل أظهر. 4

 .رهزادت خسائ ربما أو الخسارة فى اآلخر البعض استمر بينما المخصخصة، الشركات بعض أرباح

 الملكية شكل عالقة بتغيير لها تكن لم اإلنتاجية الشركات بعض حققتها التى اإلنتاج فى فالزيادة وعموما

 الملكية انتقال ومثل رؤوس األموال، حركات تحرير مثل أخرى، وظروف أسباب عن ناتجة كانت ما بقدر

 يتعلق فيما أما .لعملياتها الزمال على التمويل الحصول فى كبيرة قدرات ذات الجنسية متعدية شركات إلى

 واالتصاالت، والنظافة والكهرباء كالمياه المرافق العامة خدمات وخاصة الخدمات، شركات بخصخصة

 نوعية فى يذكر تحسن دون وذلك الخصخصة، زادت بعد قد الخدمات هذه أسعار أن التقرير فيسجل

 صعوبة من زاد الذى األمر المختلفة؛ انيةالسك للمناطق والجماعات الخدمة تغطية نطاق فى أو الخدمة

ا األمور وازدادت .هذه الشركات خدمات على الفقيرة األسر حصول  يوجه كان الذى الدعم بإلغاء سوء 

 حرمان إلى أدى أنه إال للدولة، العامة الموازنة عجز من قلل كان فهو وإن. خصخصتها قبل المرافق لهذه

 من كثير أصول أيلولة إلى وبالنظر .الخدمات هذه على الحصول من المناطق النائية وسكان الفقراء

 زادت فقد األجنبية، الشركات إلى العامة المرافق قطاع فى أم اإلنتاج قطاع سواء فى العامة الشركات

االقتصادية  للسيادة تهديد ا يشكل الذى األمر الوطنى؛ االقتصاد فى تأثيرهم وزاد ،ملكية األجانب نسبة

 ما وهو الصعيد العالمى، على الربح تعظيم الشركات العتبارات هذه سياسات خضوع مع اصةخ الوطنية،

 والدخل الثروة توزيع الخصخصة على آثار أن التقرير يسجل كما .المحلية االحتياجات مع يتوافق ال قد

 . المبحوثة االقتصادات فى متزايد بشكل مقلقة أصبحت

 

سبع  فى الحالة دراسات أظهرت فقد والصحة، التعليم على الهيكلى التكيف برامج بآثار يتعلق وفيما. 1

إلى  أدت قد والصحة التعليم نظم على أدخلت التى اإلصالحات أن الالتينية وأمريكا أفريقيا فى دول

 العظمى من للغالبية العامة الخدمات توفير على قدرتها وفى الدولة دور فى وملموس منتظم انخفاض

 .السوق وآلياته لقواعد متزايد بشكل يخضع الخدمات هذه على الحصول جعل ذىال األمر السكان؛

 الدعم جراء خفض من كثيرة وأعباء تضحيات بتحمل مطالبة المنخفض الدخل ذات الفئات وأصبحت

 التعليمية فى المؤسسات النفقات واسترداد التكاليف فى المشاركة نظم وتطبيق االجتماعى اإلنفاق ونقص

 على وعملت الفقر فى معالجة فشلت قد الفقراء، استهدف أى ، الدعم تصويب أساليب أن ماك .والصحية

 يقترن لم العالج أو التعليم كلفة االرتفاع فى أن المالحظ ومن .الدخل توزيع فى القائمة التفاوتات استمرار

 والصحة التعليم على اإلنفاق أن التكييف الهيكلى سياسات تجاهلت وهكذا .الخدمة مستوى فى بارتفاع

 يمكن إنفاق أنه على معه وتعاملت العنصر البشرى، فى استثمار الحقيقة فى هو لهما الموجه والدعم

 الدعم تقلص بينما أنه التقرير المذكور يسجلها التى ومن المفارقات .الموازنة عجز لتصحيح منه التخفف

 فى الدعم من أخرى أنواع استمرت ، غيرهم من أكثر منها الفقراء يستفيد والتى العامة للخدمات الموجه

 بل ، الضريبية والحوافز لالئتمان ضمانات وتقديم القروض دعم الخاصة، مثل الشركات إلى الوصول
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 توزيع على سلبيا السياسات هذه أثر كان فقد ولذا .المتعثرة والبنوك إلنقاذ الشركات الموجهة اإلنقاذ وحزم

 . ةبخاص وعلى الفقراء بعامة الدخل

 

 األمم لجامعة التابع التنمية اقتصاديات لبحوث الدولى المعهد مؤتمر إلى مقدمة دراسة اخرىوتوصلت     

 انخفاض إلى أدى قد التكييف الهيكلى برامج تطبيق أن التنمية إلى اقتصاديات مستقبل حول المتحدة

 الثمانينات، فى سنوي ا %1.2بنسبة  منطقة امريكا الالتينية والكاريبي دول فى للفرد الحقيقى الدخل متوسط

سنويا % 0.1على  التسعينات فى نموه معدل يزد لم بينما
109
. 

 

 أنها إلى الالتينية أمريكا دول من عدد فى الهيكلى التكييف سياسات وتجدر االشارة الى ان تطبيقات    

 . فظيعة  كوارث إلى أدت

الدولىيين  والبنك أسمالية وفي مقدمتها الصندوقفمثال كانت المؤسسات المالية و النقدية الدولية الر    

لنجاح  "ساطعا نموذجا" باعتبارها التسعينات من القرن العشرين أوائل فى األرجنتينبتجربة  مفتونة

 واقتصادية اجتماعية كارثة أكبر شهدت أنها إلى على االرض تشير  الوقائع في حين كانت سياساتها،

 %18 وكان ،%01ال تتجاوز الـ  الفقراء نسبة كانت 1957 عام ال فىفمث. من تاريخها عام مائتى خالل

 الفقراء نسبة ارتفعت  2000و  1999 عامي كارثة وبعد ولكن. المتوسطة الطبقة إلى ينتمون السكان من

 %. 88إلى  المتوسطة الطبقة إلى ينتمون من نسبة وانخفضت ،%31إلى 

 فى عار وصمة إلى التسعينات بداية فى ه المؤسساتهذ لدى أثيرة كانت التى تحولت التجربة وهكذا    

والعشرين  الواحد القرن من األولى والسنوات التسعينات أواخر جبينها فى
110
. 

 

% 0 بمعدل الفرد دخل متوسط فى انخفاض حدث فقد أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أما فى    

فى  االنخفاض وبالمقابل قدر .التسعينات فى سنويا  %0على  نموه معدل يزد ولم الثمانينات، فى سنويا

خالل  %01بنسبة  السابق السوفيتى واالتحاد أوروبا شرق فى دولة 28 فى الحقيقى المحلى الناتج

 .ملحوظا للفرد الحقيقى الدخل متوسط فى االنخفاض كان فقد الصحراء، جنوب أفريقيا فى أما .التسعينات

 

في معظم الدراسات التي تتحدث عن التكييف  مفقودةعادة ماتكون وثمة قضية مهمة ولكنها مع ذلك     

فقد اشار تقرير لألمين العام لالمم المتحدة . قضية حقوق االنسانالتي تتركها، واقصد بها  الهيكلي واآلثار

 الإعم على المعنية البلدان قدرة في سلبا أثرت انهأل واسعة بانتقاداتقوبلت  الهيكلي يفيالتك برامجالى ان 

 تعطي أن يعني هيكليال التكيف برامج تنفيذ كان األمر، واقع فياضاف إنه و. وتعزيزها اإلنسان حقوق

 حساب على األجنبية العمالت احتياطيات وتكوين الجارية الحسابات لفائض األولوية الفقيرة النامية البلدان

 هذه تخل ولم .االجتماعية القطاعات في خاصة تخفيضها، الالزم من كان التي الحكومية، النفقات

.القصير المدى يخص فيما األقل على خطيرة، عواقب من اإلصالحات
111

 االقتصادية السياسات وأدت  

 على بشدة النامية البلدان قدرة إضعاف إلى الدوليةالرأسمالية  المالية المؤسسات فرضتها التي ةقحالال

 حماية إلى الرامية المعونات ضتخفّ  كما. األساسية الضرورية الخدمات توفير وعلى ابهشعو حماية

 وخلفت. األجنبية المنافسة لخطر عرضة تركها مما الوليدة، والصناعات المحليين الزراعيين المنتجين

 من جموعا الهيكلي التكيف لبرامج أساسيا، ركنا شكلت التي التجارة وتحرير الخصخصة سياسات

 فقرا الفئات أكثر تحملت وقد .األغذية أسعار ارتفاع عن الفض النامية، البلدان من العديد في العاطلين

 تراجع في تمثلت التي الهيكلي فيالتكي برامج تبعات من األكبر العبء واألطفال، النساء فيها بما وضعفا،

                                                           
109

 V. Polterovitch and V. Popov. "Appropriate economic policies at different stage of development",  

Op, cit, p. 42. 
110
 .81، مصدر سابق، ص "..التنمية في عالم متغيير"ابراهيم العيسوي، .لمزيد من التفاصيل قارن د 
111

 حقوق بجميع الكامل التمتع على الخارجية والديون االقتصادي االصالح سياسات اثار" العامة، الجمعية/ المتحدة االمم: قارن: قارن 
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 المستفيدين على رسوم فرض أو واالجتماعية الصحية الخدمات نقصان وإلى الحقيقية بالقيم األسر مداخيل

ت دماالخ هذه من
112
. 

 

 فيالتكي برامج تنفيذ في الدولية المالية المؤسسات بدء على ما يقارب الثالثة عقود ونصف مضىلقد     

 أن على عديدة حاالت تدل الحقيقة، وفي .إن لم يكن معدوما طفيفا تقدما   سوى الفقراء يشهد ولم الهيكلي

ر لم أنها دكالمؤ ومن .هحققت الذي النفع من ركثأ أذى ألحقت قد المؤسسات هذه سياسات  فيا  كا اهتماما   تُع 

 عن منهم الفرد دخل يقل الذين الفقراء عدد أن الدولي البنك بيانات وتظهر .لبرامجها التوزيعية لآلثار

 و 1991 األعوام بين والباسيفيك آسيا شرق منطقة باستثناء المناطق فةكا في ازداد قد يوميا دوالرين

 الزهيدة األجور ولكن .أجر على يحصل األقل على واحد شخص الفقيرة سراأل معظم لدى ويوجد .8114

 عدد تضاعف الصحراء، جنوب الواقعة اإلفريقية الدول وفي. للفقر الرئيسي السبب هي للعامالت وخاصة

 فيالتكي من عقدين من ثركأ خالل لليوم واحد دوالر من أقل مدقع فقر في يعيشون الذين األشخاص

 في مليون  298لىا 1981 في مليون 164 من -الدولي البنك بيانات حسب - العدد ارتفع حيث الهيكلي،

أمين عام األمم المتحدة، أن عدد  (بان كي مون)أعلن  8101يوليو /تموز 7في هذا مع العلم أنه  و. 8114

حيث  8104بنسبة النصف تقريبا، في العام   األشخاص الذي يعيشون درجات جد متدنية من الفقر ارتفع

 0111مليونا عام  203مليار عوضا عن  0.1وصل إلى 
113
 . 

يصران  الدوليين ، فإن الصندوق والبنكعلى المستويين الخاص والعام وعلى الرغم من النتائج السابقة    

 يف الهيكلي من الناحية الفكرية النظريةيعلى سالمة سياسات التك
114

، ويرجعان فشل هذه السياسات، في 

، بتطبيقها بصورة تضمن فعاليتها، البرامج والسياساتإلى عدم التزام الدول المتبنية لهذه جوانب منها، 

إضافة إلى عوامل خارجية كالجفاف وشروط التبادل التجاري
115

.!!  

معدالت  ضعف لتفسير تكفى ال ولكنها ،ابراهيم العيسوي.دبحسب  صحيحة، األسباب هذه تكون وقد    

 هو الجوهرى و هنا الغائب والسبب. الخ.. لة والفقر واالستقطاب االجتماعيالنمو وتفاقم معدالت البطا

 االلتحاق لدعاوى ةواستجاب ،"نواشنط توافق" هدى على صيغت التى التنموية السياسات خصائص

العالمى الرأسمالي االقتصادى النظام فى واالندماج بطبعتها الرأسمالية بالعولمة
116
 . 

 

واشنطن  توافق/الجديدة االقتصادية الليبرالية نموذج المرء الى كبير عناء ليثبت مسؤولية وال يحتاج    

النامية التي طبقت وصفات وبرامج المؤسسات المالية والنقدية  البلدان فى التنموى األداء قصورعن 

 ". تحرير التجارة"الدولية الراسمالية ومن بينها 

 

 8111ليو يو /فوفقا لدراسة صدرت في تموز    
117
 اقتصادات على التجارة تحرير أثر وكرست لبحث 
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 على مليار دوالر 272  الصحراء جنوب أفريقيا كلف قد التجارة تحرير هذه الدراسة الى أن توصلت

 وبحسب الدراسة المذكورة، يمثل هذا المبلغ الدخل. التي سبقت اعداد تلك الدراسة سنة العشرين امتداد

 عبء وتخفيف والقروض للمعونات كثمن لتحرير تجارتها، نتيجة المنطقة هذه دول على ضاع الذى

 .معونات من الصحراء جنوب أفريقيا عليه دول حصلت ما تقريبا يوازى المبلغ وهذا .الديون

 نتيجة ضاع الذى الدخل أن المبكية هو ما تشير اليه الدراسة ذاتها وهو/قات المضحكةومن المفار    

 مليار 72 بقاء مع الصحراء جنوب أفريقيا على دول المستحقة الديون لسداد يكفى كان "التجارة تحرير"

 .لمنكوبةا المنطقة هذه فى المدرسة إلى الضرورية وذهابهم بالتطعيمات األطفال كل لتزويد تكفى دوالر

 

 مع تتكامل تيالتثب برامج تضمنتها التي األجل قصيرة السياسات أنوالبد من االشارة هنا مجددا الى     

 بين المنهجي التنسيق إلى ذلك ويرجع .الهيكلي يفيالتك برامج تضمنتها التي األجل طويلة السياسات

 المشروطية"ـ ب يعرف فيما منهما كل أهداف بين التعارض عدم لضمان الدوليين والبنك الصندوق

 يتوقف الدولي البنك موارد استخدام أي المؤسستين، من كل شروط بين التداخل تعني والتي" المتقاطعة

 من بكل الخاصة المشروطية تنفيذ إلى باإلضافة وهذا الصندوق يضعها التي المشروطية تنفيذ على

  .المؤسستين

نظر في تلك الإعادة  علىالتي أجبرت هذه المؤسسات هي  ويبدو أن هذه النتائج، وغيرها الكثير،    

 (اإلطار الشامل للتنمية)دعاها  جديدة "مبادرة"السياسات حيث أطلق البنك الدولي 
118

 وتستند هذه. 

 "جديد"نظر في السياسات الليبرالية لإلصالح االقتصادي والتنمية، وإلى طرح العلى إعادة  "المبادرة"

السعي لتحقيق النمو االقتصادي "أن  حينذاك رأى رئيس البنك الدولي فمثال. المفهوم التنمية ومؤشراته

استقرار االقتصاد " و "التوازنات المالية"وأن اعتبارات  ،"كثيرا  ما جرى على حساب  التنمية االجتماعية

ا فقد دعا لذ. واالجتماعية والبشرية للتنمية البنيويةقد طغت على االعتبارات المتصلة بالجوانب  "الكلي

الدولة لهذه الرؤية، بما يراعي  "امتالك"وإلى أهمية  "رؤية طويلة المدى للتنمية"البنك الدولي إلى بلورة 

عددا  من االعتبارات التي تؤمن فعالية أكبر في تنفيذ استراتيجيات التنمية وتخفيض الفقر مما يستلزم توافر 

لي يتكامل فيه الجانب االقتصادي والمالي الكلي مع لتحديات التنمية وبلورة إطار ك( مقاربة شمولية)

 الجانب الهيكلي واالجتماعي البشري
119
 . 

 االقتصادية اإلصالحات برامج تضمين ضرورة الى تشير الدوليين والبنك الصندوق ادبيات بدأت كما    

 شبكات نظم :منها السكان نم قطاعات لحماية معينة تدابير يماثلهما، وما المؤسستان، هاتان لها تروج التي

 بمساعدة خاصة صناديق إنشاء المستحقة، للفئات غذائي دعم توجيه المباشرة، النقدية التحويالت األمان،

 .الخ..  لإلصالحات اآلثارالمعاكسة هذه من تخفف مشاريع لتمويل الدائنين من

 للتنمية الشامل اإلطار أن اعتبر ندماع لب،االمط هلهذ الظاهرة القوة من وخفف عاد الدولي البنك أن إال    

 هيئات أضاف حيث والبرامج االحتياجات تحديد في "المشاركة" على – أخرى أمور ضمن – يقوم

 والقطاع المدني والمجتمع الحكومة" وهي األمور، هذه تحديد في المشاركة األطراف إلى المعونة

 . "الخاص

 المنطقة هذه في الجديدة التحوالت ولمواجهة االشتراكي، عسكرالم وانهيار السوفيتي االتحاد تفكك وبعد    

 والبنك الدولي النقد وصندوق المتحدة الواليات حكومة) العالمي الرأسمالي النظام اركان هيئة اطلقت

 Washington Cusensus" واشنطن توافق( "الدولي
120
. 

                                                                                                                                                                                     

 www.africafocus.org 
118
 .01-81ص  ، مصدر سابق،"التنمية في عالم متغير"، إبراهيم العيسوي. د: لمزيد من التفاصيل قارن 
119
 .، مصدر سابق"..الجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصادي"منير الحمش، . د: قارن 
120
 تم التي التوجيهية والمبادئ والتوصيات السياسات من مجموعة يتضمن (Washington Consensus) ( 0121" )واشنطن توافق" تعبير 

 كمرحلة تطبيقها بهدف واشنطن، مركزها ثالثة أطراف وهي الدولي، والبنك الدولي النقد وصندوق المتحدة الواليات حكومة بين فيما إليها التوصل

 والبلدان ،الراسمالية الى االشتراكية من انتقلت التي الشرقية وأوروبا السابق السوفياتي االتحاد دول في "االقتصادي اإلصالح" ساتلسيا أولية

 تحرير نحو التحرك مع الخصخصة، عمليات في والتوسع السوق، اقتصاد بأفكار الدفع ضرورة على" واشنطن توافق" استراتيجية وتنص. النامية

 على فقط ليقتصر االقتصادى النشاط في الدولة دور تقليص يتم أن على ،القطاع الخاص مؤسسات دور تعزيز وضرورة المالية، األسواقو التجارة
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 والتكيف التثبيت برامج / الجديدة اديةاالقتص الليبرالية نموذج / واشنطن توافق عناصر تلخيص يمكن    

 التالية العشر النقاط فى
121
: 

 

 العامة المالية انضباط. 0

 العام اإلنفاق أولويات ترتيب إعادة. 8

 الضريبى اإلصالح. 0

 الفائدة أسعار تحرير. 4

 تنافسي صرف سعر. 1

 التجارة تحرير. 3

  الداخل المباشر األجنبي االستثمار على االنفتاح. 7

 الخصخصة .2

 القيود إلغاء. 1

 الملكية حقوق حماية. 01

     

 عن المنبثقة واإلجراءات السياسات أسفرت( العشرين القرن من التسعينات عقد) الزمن من عقد وخالل    

 تعاملهما في خاصة الدوليين والبنك الصندوق من كل نصائح برعايتها قامت والتي( واشنطن توافق)

 السياسات هذه أسفرت االتحادية، روسيا في االقتصادية ولإلصالحات اآلسيوية ليةالما لألزمة وإدارتهما

 والمختصين الساسة من كل بين الحاد والنقاش االتهامات تبادل من وساخن هائل فيض عن واإلجراءات

 االقتصادية الليبرالية لمبادئ وفقا   تنظيمه وإعادة "السوق إصالحات" يسمى بما والمهتمين والمعلقين

 الجديدة
122

 تحقيق على قادرة غير وأنها واإلجراءات السياسات هذه كفاءة عدم التجربة نتبيّ  فقد. 

 االطروحة مع االتفاق يمكن لذا. المنشودة االجتماعية والعدالة االقتصادي واالزدهار السياسي االستقرار

 النمو توليد فى فشلت قد اتوالتسعين الثمانينات فى اتبعت التى واشنطون توافق سياسات أن: "تقول التي

 هناك ليست أنه كما .."الدخول توزيع فى التفاوتات تفاقم إلى أدت ما وكثيرا الفقيرة، الدول معظم فى

 بحلول النصف إلى الفقر تخفيض بشأن األلفية قمة بأهداف للوفاء النامية الدول لمعظم بالنسبة تذكر فرصة

                                                                                                                                                                                     

 والتحرير والخصخصة االستقرار: هي رئيسية عناصر ثالثة على ركزت االستراتيجية تلك فإن لذا .الكلى االقتصاد استقرار على العمل مجرد

 .االقتصادي

 .، مصدر سابق"..الجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصادي"منير الحمش، . د: قارن" توافق واشنطن"يد من التفاصيل حول لمز
121
 John Williamson, A Short History of the Washington Consensus. Paper commissioned by Fundación CIDOB 

for a conference “From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, Barcelona, September 

24–25, 2004, P. 3-4. 

Marangos, J. (2008). The evolution of the anti-Washington Consensus debate: from “post-Washington 

Consensus” to “after the Washington Consensus”. Competition and Change, vol. 12, No. 3, pp. 227-244. 

Alfredo Saad-Filho, Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth, 

November 2010. 

Fine, B., and A. Saad-Filho (2011), Neoliberal development and its critics. In: Politics of Neoliberalism, H. 

Webber, ed. London: Routledge. 
122
 Joseph جوزيف ستيجلزمن داخل البنك الدولي على يد  جاءت" واشنطن توافق"أهم نقد للسياسات المنبثقة عن ومن المفارقات المهمة ان  

Stiglitz (االقتصادي األول والثاني األقدم لرئيس البنك الدولي.) وفاق "ن فشل فقد تحدث عن عجز توصيات سياسات الليبرالية الجديدة وع

وسجل انتقادات حادة من أهمها أن هذه السياسات كانت محدودة المدى أو ضيقة األفق، سواء ما يتعلق باألهداف أم بالوسائل، وكذلك في  ،"واشنطن

و مطرد وعادل الخلط بين األهداف والوسائل، حيث اعتبرت الخصخصة وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة أهدافا  في حد ذاتها، ال وسائل لنم

وفاق »وديمقراطي، وحيث تم التعامل مع التنمية من منظور ضيق للغاية حال دون العناية بالجوانب الهيكلية والمؤسسية ويعتقد استجلتز أن 

ال يكفيان  أي التحرير،( األسعار الصحيحة)عجز عن فهم دقائق عمل اقتصاد السوق، ولم يدرك أن توافر الملكية الخاصة والوصول إلى « واشنطن

، (8111 ، دار الشروق :القاهرة" )التنمية في عالم متغير "ابراهيم العيسوي، .د: لمزيد من التفاصيل قارن .لجعل اقتصاد السوق يعمل بنجاح

، (ناتوخصوصا من االزمة االسيوية في التسعي)تعرض، بعد مواقفه هذه  جوزيف استجلتزومن الجدير ذكره هو ان . والحقا 23مصدر سابق، ص 

 !!. السائدة في هذه المؤسسة وما يماثلها " الشفافية"الى الفصل من البنك الدولي مما يدلل على 
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" السياسات بهذه العمل استمرار مع 2015 عام
123

 لـ الناقدة الدراسات من العديد الحقيقة هذه اكدت وقد. 

" واشنطن توافق"
124
 . 

وفي ضوء الدروس المستفادة، خاصة من أزمة دول  "واشنطن توافق"في مواجهة هذا النقد لمبادئ     

جنوب شرق آسيا وروسيا، فقد أعادت أطرافه النظر فيما حققته توجيهاته من إيجابيات وما شابها من 

وعلى هذا الطريق قامت تلك االطراف بمناورة ايديولوجية ليظهر هؤالء كما لو انهم غيروا . بياتسل

حسب التعبير  –معتقداتهم االيديولوجية الراسخة رسوخ النظام الراسمالي ذاته باعتباره نهاية التاريخ 

االثير لفوكوياما 
125

دوات من أجل هدف يؤيد استخدام مجموعة صغيرة من األ "التوافق"كان  فبينما. 

دعوة إلى  ،"الموسع واشنطن توافق"، في اطار أصبحت هناك( النمو االقتصادي)ضيق نسبيا  هو 

استخدام مجموعة أوسع من األدوات واألهداف، مثل رفع المستويات المعيشية عن طريق مكافحة الفقر 

كما طرحت مسألة . جماليوتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وليس مجرد زيادة الناتج القومي اإل

التنمية المستدامة، وضمان نتيجة عادلة وديمقراطية يكون فيها باستطاعة فئات أوسع من المجتمع، وليس 

( 8)والجدول رقم  . فقط من هم عند قمته، التمتع بثمارها والمشاركة بوسائل مختلفة في صنع القرارات

 ".الموسع واشنطن وفاق" و "واشنطن وفاق"يوضح الفروقات بين 

 (1)رقم  جدول
 "الموسع واشنطن توافق" و "واشنطن توافق"

 سعالمو واشنطن وفاق            واشنطن وفاق                 

 الشركات حوكمة. 0 العامة المالية انضباط .0

 الفساد مكافحة. 8 االنفاق العام أولويات ترتيب إعادة .8

 العمل أسواق مرونة. 0 الضريبي اإلصالح .0

 العالمية التجارة منظمة ضوابط إلى االنضمام. 4 الفائدة أسعار تحرير .4

 الدولية المالية والمعايير الرموز إلى االنضمام. 1 تنافسي صرف سعر .1

 بحذر المال رأس حساب فتح. 3 التجارة تحرير .3

 وسيطة غير الصرف أسعار أنظمة. 7 الداخل المباشر األجنبي االستثمار على االنفتاح .7

 التضخم استهداف / المركزية البنوك استقاللية .2 صةخالخص .2

 االجتماعي األمان شبكات. 1 القيود إلغاء .1

 الفقر محاربة. 01 الملكية حقوق حماية  .01

Source: Dani Rodrik, growth strategies, august 2004. 

http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/publications.html 

مصدر سابق، ، ..."االسواق المالية وخصخصة المؤسسات االقتصادية العمومية ودور العملية في احداث التنمية"مختار حميدة، : وقد ورد عند

 . 80، ص (0)جدول رقم 

 

 أال يجب أنه على أكد حين الحمش منير الدكتور طرحها التي اللماحة المالحظات مع االتفاق ويكمن    

 العديد حول المطروحة أفكارهم أن كما معتقداتهم، واغير قد" واشنطن توافق" أصحاب أن المرء يتوهم

 األفكار في حصل الذي فالتغير. التنموية للسياسات بالنسبة كبيرة دالالت لها يكون ال قد القضايا من

 جديدة استراتيجية قبول على ينطوي مما أكثر( واشنطن توافق) في الجوانب بعض رفض على ينطوي

 الجديدة االقتصادية الليبرالية عن مختلفة سياسات أو للتنمية
126
 . 

 

                                                           
123
 See: D. Nayyar and J. Court, Governing Globalization: issues and institutions, The UNU/WIDER, policy 

Brief, no. 5, 2002, P. 15-16.  
124
 Alfredo Saad-Filho, Growth, Poverty and Inequality: From Washington: لى سبيل المثاللمزيد من التفاصيل قارن ع 

Consensus to Inclusive Growth, op,cit. p. 3-6.                                                               
125
  .مصدر سبق ذكره ،"البشر موخات التاريخ نهاية" فوكوياما، فرانسيس: قارن التفاصيل من لمزيد 
126
 ، مصدر سابق"..الجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصادي"منير الحمش، . د 
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 التكييف سياسات تطبق التي البلدان تلك في حلّت قد حاسمة تاريخية لحظة ثمة إن: والخالصة    

 السياسات بصنع المتعلقة القضايا أن قوامها صارخة حقيقة في وتتجلى إبرازها، ويتعين الهيكلي

 البلدان هذه قبضة تحت من خرجت قد تكون حقالال التطور آفاق وتحديد اإلجتماعية – اإلقتصادية

 الدولي المستوى الى أي ،"خارجية مركزية قيادة" الى تخضع اللحظة هذه منذ إقتصاداتها، وباتت

 .األجانب والمستثمرين القروض ومانحي المتخصصة الدولية المنظمات بمستوى ممثالً 

 اإلجتماعي التحالف يسعى الذي" التاريخي وعالمشر" هي الهيكلي والتكييف التثبيت برامج كانت ولئن    

 الرأسمالي النسق في االندماج نحو والتطلع مواقعه لتوطيد تلك، البرامج خلفية على تشكل الذي الجديد،

 من واسعة قاعدة هناك فإن التعقيد، البالغ النسق هذا تراتيبية في محدد موقع على والحصول العالمي

 صياغة الى تحتاج إليها، المشار التكييف برامج همشتها لتيا اإلجتماعية الشرائح والفئات الطبقات

 ". الحرية مملكة الى الضرورة مملكة من اإلنتقال" لها يكفل أن بإمكانه الذي النقيض، مشروعها

 

 السياسة وأن الرأسمالي المجتمع تحكم" السوق" أن تدعي التي اإلقتصادية اإليديولوجيا عكس وعلى    

 أن هي جدا   مهمة حقيقة تثبت الرأسمالي المجتمع لتاريخ فاحصة نظرة فإن التحكم، هذا الحتياجات تتكيف

 التشكيل ضمن الناشطة اإلجتماعية القوى لعمل ملموسا   إطارا   تحدد دولة دون لها وجود ال السوق

 الحقيقي لفعلها محددا   مضمونا   السوق هذا تعطي والتي الملموس، التاريخي
127
 . 
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