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 ! قارة املعجزات واخليبات ...اآسيجتارب اخلصخصة يف 

 بعض اخلالصات

 

 "الدراما االسيوية"أم " املعجزة االسيوية: "االول الفصل

 ، وما تزال تثير عاصفة من الجدل النظرى"المعجزة االسيوية"او  آلسيويةأثارت قصص النجاح ا    

! بحق وحقيق خرينوالسياسي ايضا، وكثيرا ما روج البعض على انها تجربة تصلح ألن تكون نموذجا لآل

 "نموذج نظرى"تلك وثيق الصلة بصياغة  "النجاح"ذلك أن كل قراءة أو تفسير لقصص وهذا أمر طبيعي 

لتحديد وجه سياستها الصناعية والتجارية، والتنموية بصورة  "العالم الثالث"إلى بقية بلدان يقدم  معين

، الذى يضرب اآليديولوجياألسيوية ماثالً فى قلب الصراع  "المعجزة"ومن ثم أصبح تفسير . عامة

هة السياسة عمق المصالح الطبقية المتناقضة فى كل بلد وعلى النطاق العالمى، حول تحديد وج بجذوره فى

 االقتصادية
1
 . 

حولها الصراع هو ما إذا كانت السوق الطليقة وحرية التجارة  دار وما يزال يدوروأحد المحاور التى     

وبالطبع ليس مطروحا . اآلسيوية "النجاح"لة عن قصص ؤوأم تدخل الدولة فى آليات السوق هى المس

ذلك الصراع، فهذه البلدان جميعا هى فى النهاية احالل الدولة محل السوق، كما يجرى أحيانًا تصوير 

التطرف وإنما المسألة تدور حول  تهيمن فيها عالقات اإلنتاج الرأسمالية، اقتصاديات سوق رأسمالى

 . للسوق الطليقة وحرية التجارة فى مواجهة الحماية والتحكم فى آليات السوق من قبل الدولة الليبرالى

سيوية من قبل الليبرالية الجديدة بما يتوافق مع عقيدة السوق للنظرية اآل "المعجزة"لقد فسرت     

وقام  البنك . االقتصادية النيوكالسيكية، فاعتبرتها معجزة من معجزات اليد الخفية للسوق وحرية التجارة

م العال"ف الهيكلى فى مختلف بلدان يبرامج التكي ترويجوالصندوق الدوليان بتوظيف هذا التفسير من أجل 

، باعتبارها كفيلة و االتحاد السوفيتي السابق السابقة فى أوربا الشرقية االشتراكية، والدول "الثالث

بتحويلها إلى نمور صناعية تصديرية على نمط النمور اآلسيوية، وباعتبارها بديالً ناجًحا الستراتيجية 

 بل لقد .بلدان العالم الثالث التى  وصلت إلى طريق مسدود وعصفت بها األزمة فى بقية تاحالل الوارد

 !! النمور اآلسيوية باعتبارها بديالً ناجحا لالشتراكية واقدم نأالنيوليبرالية باآليديولوجيا بلغ الحد بصقور 

 

 
                                                           

1
؛  .Paul Krugman, The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs; Nov/Dec 1994; p. 62-78 :لمزيد من التفاصيل قارن 

عمرو : ؛ كذلك(0111، مركز األهرام للنشر والترجمة والتوزيع: القاهرة) "نهاية المعجزة االسيوية: ترويض النمور "، روبرت جران: كذلك

  (.8111دار الشروق، : القاهرة)، الطبعة االولى ترجمة سمير كريم، "والدروس المستفادة واآللياتالجذور  –أزمة النمور االسيوية "محيي الدين، 
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 تفجر عاصفة من اجلدل النظري" املعجزة االسيوية: "االولاملبحث 

 من المسؤول عن النجاح وعن الفشل؟

واستنتاجات استخرجت من الظاهرة  قضاياإال أن هناك  ،"معجزة اآلسيويةال" عنسال كثير من الحبر     

 المعروف يشير المفكر االقتصادي المصري .نقاش جديل ااآلسيوية، تستحق، رغم تسرعها، أن تكون هدف

 بالتمييزهذه المسائل المعقدة يجب االهتمام  حول الى انه ولكي نستطيع أن نتقدم في نقاش سمير أمين

ين مستويات التحليل المختلفة التي تتناول البنى االجتماعية والقوى الفاعلة على مستوى النظام ب الدقيق

إن االنخراط النشيط والمراقب في العولمة هو خيار مختلف جدا عن اإلستراتيجية االقتصادية . العالمي

وبيّنت التجربة أن . مختلفةينبنيان على كتل اجتماعية داخلية خياران فهذان . المبنية على أولوية الصادرات

بلدان شرق آسيا نجحت بمقدار ما استطاعت إخضاع روابطها الخارجية لمتطلبات تنميتها الداخلية تحديدا، 

وذلك هو تعريف فك االرتباط، الذي يخلطه . لالتجاهات المسيطرة عالميا" فيالتكي"أي بمقدار ما رفضت 

( االوتاركية)قارئ متسرع مع مفهوم االنعزال 
2
. 

: سيكون مفيدا اإلشارة الى ما روجه صائغو سياسات البنك والصندوق الدوليين لحزمة ما يسمى بـ     

أو ما يسمى بـ  مستندين في ذلك الى جملة تجارب من بينها  قراءة تجربة النمو اآلسيوي ،التكييف الهيكلي

إلى مرتبة القوة الدافعة الوحيدة  (قوى السوق)، حيث استندت هذه القراءة إلى إعالء "المعجزة االسيوية"

برامج التكييف الهيكلي في لغة ايديولوجية ماكرة تحاشى مهندسو و. للنمو االقتصادي في هذه البلدان

للبرهنة على ان  مكر االيديولوجيا الى التجارب الملموسة لهذه البلدان ولجأوااالشارة الى  والخصخصة

، وهو مالم يحدث في الممارسة طرد الدولة من االقتصادس هذه البلدان قام تحديدا على أسا" نجاح"

 .العملية

الذي تتكسر عليه رؤوس آيديولوجيي  لن نلجأ هنا الى مكر ايديولوجي معاكس بل الى الواقع ذاته    

بقضها وقضيضها بهدف الكشف عن اسباب صعودها " المعجزة االسيوية"، الى الخيار النيوليبرالي

" منظريها"في اذهان صقور المؤسسات المالية والنقدية الدولية و  ، المفتريينال ،ونكوصها الفعليين

 ".المعجزة"الكبار، وموقع الدولة في كل هذه 

قراءة أخرى أكثر دقة لتجربة  الصندوق والبنك الدوليين، فإن" منظري"بغض النظر عن ادعاءات     

ً  نتيجة مغايرةإلى تقود عموما " المعجزة االسيوية"ولـ " النمور االسيوية" تدخل الدولة وهى أن : تماما

من الستينيات إلى  الذي شهدته بلدان هذه المجموعةهناك شكل القوة الدافعة الرئيسية للنمو االقتصادي 

كوريا الجنوبية التسعينيات في القرن العشرين، وخاصة في بلدان الجيل األول، وبصفة أخص في 

 .وتايوان

 ما يليهذه القراءة  معالموأهم 
3
: 

النجاح اآلسيوي في ميدان " قصة"إنه ليس تدخل الدولة في حد ذاته ما يفسر : تدخل الدولة الفعال :أوال

بتبنى سياسة    -"ريس جنكينز"كما يقول  –، والذي سمح "الفعال"التصنيع والتنمية ولكنه تدخل الدولة 

                                                           
2
 .  001، ص (8112دار الفارابي، : بيروت) "عد الراسمالية المتهالكةما ب"سمير امين،  
3
آسيا من  :، القسم االولمجموعة األوراق الخلفية -دراسة آسيـــــــا"، دمحم عبد الشفيع عيسى: لمزيد من التفاصيل حول هذه التجربة قارن: قارن 

 (.8112، العربية واألفريقية والتوثيق مركز البحوث العربية للدراسات: القاهرة" )المعجزة إلى األزمة
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على دفع عملية  والتركيز والتناسق، ئيةواالنتقا، المرونةرئيسية هي  ربع سماتأبصناعية ناجعة تتميز 

 التطوير واالرتقاء بدالً من مجرد الضبط أو التوجيه
4
 . 

والحقيقة أن جميع نماذج نمور شرق آسيا تدحض ادعاءات النيوكالسيك، حتى أشد تلك النماذج تطرفًا     

ولنتوقف هنا قليال عند . فقد كان تدخل الدولة وايحا في مختلف المجاالت فى تطبيق سياسة التجارة الحرة

 .Park Chung-heeالذي يعود تأسيسه الى بارك شونج هي " النموذج الكوري"

 ،(بارك شونج هي)في كوريا الجنوبية من طرف الجنرال  االستيالء على السلطةتم  01/11/0110 فيف

كل ركز  وقام بتعديل الدستور بحيث( 1696 – 1691)والذي اصبح رئيسا للجمهورية خالل الفترة 

 . الصالحيات بيّده

التي كانت من أكثر " تحديث كوريا"وهنا أطلق بارك حملة شاملة للتنمية االقتصادية تحت شعار 

 المجتمعات الزراعية فقرا وتخلفا
5

االستراتيجية للنهوض باقتصاد البالد تعتمد على  بارككانت خطة . 

  :رئيسية هي محاور عدة

فكانت استراتيجيته . لهامة وعدم التوسع بها دون إجراء تخطيط دقيقعلى بعض الصناعات ا التركيز. 0

أولويات التحول "تقضي باختيار بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية بدقة متناهية، وجعلها تشكل 

   .بدءا بصناعة النسيج "الصناعي

 في شتى أنواع المهن وتم هذا من خالل ابتعاث آالف الطالب من ذوي القدرات العالية .بناء القدرات. 8

، لكسب المزيد من (الخ.. وربا والواليات المتحدةأاليابان، ) الى دول خارجية متطورة واالختصاصات

ثم أنشئت . التأهيل في العلوم التقنية التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التي يُراد تطويرها

  .جامعتان تقنيتان في البالد

المكافآت المالية والمعنوية والترقيات لمن ينجز أعماله بإتقان، ومعاقبة وفصل كل  وشمل منح .التحفيز. 2

وكان على خريجي الجامعات أن يتنافسوا في االمتحان، من أجل التعيين في . من يفشل في إنجاز عمله

 .الحكومة أو في الشركات الكبرى بعيدا عن الواسطة

                                                           
4
 Rhys Jenkins, The Political Economy of Industrialization: A comparison of Latin American and East Asian 

Newly Industrializing Countries, in: Development and change, SAGE, London and New Delhi, Vol. 22 (1991), 

pp. 23-197).    
5
 :لمزيد من التفاصيل حول التجربة الكورية الجنوبية قارن 

Young Iob Chung, South Korea on the Fast Line Economic development and Capital Formation; Oxford 

university press, 2007. 

Kownkai sun, Chau Leung Chuen, Francis T Lui, Larry D Qui; Industrial Development in Singapore, Taiwan, 

and South Korea, World Scientific Publishing, 2001. 
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التعليم هو " :بأن مع الفلسفة الكونفوشيوسية التي تقول هذا يتساوق وكان. إصالح النظام التعليمي. 2

وعليه جرى التأكيد على أهمية التعليم المهني ألنه أساس ". المفتاح الوحيد للنجاح في الحاير والمستقبل 

  :ومن أبرز ما اعتمدته هذه االستراتيجية ما يلي. التطور في البالد

، وقد وصل عدد طالبها إلى أربعة ماليين طالب يمثلون إلزاميا اعتبار التعليم في المرحلة االبتدائية  . أ

 .المدرسةمن األطفال الذين يستحقون دخول % 011نسبة 

استوعبت المدارس العدد نفسه كما في المرحلة االبتدائية، وكانت الدراسة  المرحلة المتوسطةوفي .  ب

 .الزراعيةإلزامية في بعض المناطق، خاصة مناطق صيد األسماك والمناطق 

إذ % 12وقد بلغت نسبة من التحقوا بهذه المرحلة . فهي غير إلزامية وغير مجانية المرحلة الثانويةأما .  ج

 .اكاديمي، فني، مهني، ومراسلة: كان االقبال عليها شديدا، بسبب المرونة التي توفرها برامج التشعيب

، وتم توجيهها نحو تنمية الموارد  دولةمن اجمالي موازنة ال%  11بلغت مخصصات التعليم نسبة .  ج

والتدريب المتقدم والمتواصل في العلوم   (Quality Education)البشرية من خالل التعليم المتميز

 .اقتصاد المعرفةوالتكنولوجيا، وكذلك في اإلدارة واالقتصاد والمحاسبة، وهو ما أطلق عليه 

الخاص على تحقيق الهدف الوطني األعلى، وهو أن  تم االتفاق بين الدولة والقطاع. توحيد الهدف. 1

ويتطلب هذا التوحيد توجيه . تخرج كوريا الجنوبية من نطاق الدول النامية وتلتحق بنادي الدول المتقدمة

المال كله نحو االنتاج الصناعي االستراتيجي، وإتباع سياسة االدخار والتوفير من قبل الحكومة والشركات 

 . الخاصة الكبرى 

أسند لوكالة المخابرات الوطنية مراقبة األداء الوظيفي، واإلبالغ عن الفساد اإلداري . مكافحة الفساد. 1

كما ُطلب من وسائل اإلعالم أيضا أداء نفس الدور، . والمالي إليقاع العقوبات الرادعة على مرتكبيه

 . ومراقبة منتسبي الحكومة والشركات على حد سواء

طوير والتنمية في أوائل الستينات على استراتيجية التحول الصناعي، من خالل الجمع لقد بُنيت خطة الت    

( 0111ــ  0118)وتم اعتماد الخطة الخمسية األولى  .بين نظام التخطيط المركزي ونظام اقتصاد السوق

مثل والتي ارتكزت مبدئيا على الصناعات الخفيفة كصناعة النسيج، ثم انتقلت إلى الصناعات الثقيلة 

 ، وجاءت كورياماليين سيارة سنويا (2)صناعة السفن وصناعة السيارات التي وصل انتاجها إلى 

 .في المرتبة السادسة بين أكبر مصدري السيارات في العالم الجنوبية

كان تدخل الدولة كثيفا وشامالً، وكان ( وتايوان قريبة منه)هكذا اذن فانه في النموذج الكوري و     

فأوجد كما تؤكد باحثة متخصصة فى . ى طول الخط مع آليات السوق الطليقة وحرية التجارةمتناقضا عل

 االقتصاد الكورى
6
من خالل السيطرة على األسعار، وتخفيض سعر الفائدة " خاطئة بشكل متعمد اأسعار" 

عر الفائدة فلم تعتمد فى تعبئة المدخرات على رفع س( مع خصم معدل التضخم) اأو حتى كان سلبي. الحقيقى

المباشر الستهالك الطبقة السائدة، وعلى حرمان العمال من حق التنظيم المستقل، ومن  التقييدوإنما على  

وجمعت بين (. أو أن يكون ارتفاعها أقل من ارتفاع معدل االنتاجية)ثم االبقاء على األجور منخفضة 

ا مجال لعريها، وبين تشجيع الصادرات على بأساليب شديدة التعقيد ليس هن يةالمحل ة القوية للسوقالحماي

                                                           
6
  Alice Amsden, Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, 1989. 

P.20 
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لالستثمار األجنبى المباشر،  التقييد الصارموعملت على . االختراق الهجومى لالسواق الخارجية

واعتمدت  على القروض األجنبية التى خضعت لسيطرة الدولة، واتبعت أسلوب التخطيط بصورة ال تقل 

وذلك رغم أن . قية، وليس أسلوب التخطيط التأشيرىفى أوربا الشر "األوامرى"إحكاما عن التخطيط 

الذى اقتصر على عدد من  الحكوميخطط الدولة استندت أساًسا على القطاع الخاص وليس على القطاع 

 . الصناعات االستراتيجية مثل صناعة الصلب

ن مكّ  يه اعاله،المشار ال 1691عام  تأميم القطاع المصرفى، فى أعقاب انقالب الجنرال بارك فى ثم ان    

الدولة من فرض سيطرتها على القطاع الخاص وقراراته االستثمارية، والتى لم تقتصر على التوجيه على 

وللصادرات، وإنما امتدت إلى الرقابة  والدعم االنتقائى لصناعات بعينهاالمستوى الكلى من خالل الحوافز 

استخدمت الدولة أساليب االكراه فقد قتصادى وفضالً عن وسائل الحفز اال. على االداء اليومى للمشروع

 .واألوامر المباشرة، أو حتى عقوبات السجن واالعدام لفرض انضباط البيزنس

الثقيلة القاعدة الصناعية للتوسع الديناميكى فى  اتصناعات إحالل الوارد وفرتوفى المقابل     

ة التكنولوجيا وقد تحققت الدفعة الكبرى وعالي تطوير هيكلها نحو الصناعات كثيفة رأس المالالصادرات و

. من القرن العشرين فى هذا المجال فى خطة الدولة القامة الصناعات الثقيلة والكيماوية فى السبعينيات

بحسب بعض و. وبعد فترة تعثر قصيرة تطلبت إعادة هيكلة واصلت الدولة تلك االستراتيجية فى الثمانينات

، لذلك ظل يةلنيوكالسيكفي طبعتها ا "المزايا النسبية"لنظرية  امباشر ارقتمثل تلك الصناعات خالباحثين، 

 البنك الدولى يهاجمها حتى اليوم
7

 . 

 "العالم  الثالث"ويالحظ أن االقتصاديين النيوكالسيك كانوا يقدمون النموذج الكورى خاصة لبقية بلدان     

جهوا فى بداية اوحينما و. ف الهيكلىييالتك قيدة السوق، ومن أجل ترويج برامجكبرهان على صحة ع

الثمانينات فى أول مناظرة مع نقادهم بحقائق الدور التدخلى للدولة اخترعوا نظرية حرية التجارة 

والتى )زاعمين أن الحماية المفروية على الواردات   Virtual free trade( أو الفعلية)االفترايية 

وازنتها بدعم الصادرات لتكون النتيجة النهائية تحقيق جرت م( تعنى فى نظرهم التحيز يد الصادرات

مبدأ حرية التجارة الذى يعنى ممارسات حيادية إزاء االنتاج للسوق المحلى أو للتصدير، أو إزاء المنتجات 

 .! اخرى نفس األسلوب ألنه مكلف اداريوبالطبع عاريوا أن تتبع الدول األ. المحلية واألجنبية

 ً بإزاء الجماعات االجتماعية " قوة الدولة"الرئيسي لحدوث التدخل الفعال هو " ولىالمتطلب األ: "ثانيا

وينصرف  .االستقاللية النسبية للدولة: المختلفة، أو بالتعبير المتداول في الكتابة السياسية الراديكالية

قدرة الدولة على "إلى  –حسب بعض الباحثين المهتمين بهذه التجربة  –" االستقاللية النسبية للدولة"مفهوم 

اتباع سياسات تصب فى مصلحة رأس المال الخاص ككل، حتى وإن كانت تتعارض مع مصالح شرائح 

وهذه القدرة تتصف بالنسبية بمعنى أن الدولة ال يمكن أن تتصرف  -بعينها من الطبقة االجتماعية المسيطرة

للطبقة المسيطرة فى مجملها  المدىبما يناقض المصالح طويلة 
8 
. 

، ليتوافق مع المهمة التنموية ا إعادة بناء جهاز الدولةهمتطلبات أولية مترتبة على ما سبق، وأهم: ثالثا  

 :إقامة األسس اآلتيةوتتمثل إعادة البناء المذكورة في . في ميدان التصنيع بصفة خاصة

 .قادر على تنفيذ سياسة الحكومة بناء جهاز بيروقراطي -أ

                                                           
7
 -االنطولوجيا -االبستمولوجيا. العالقات االقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل حول نظرية التكاليف النسبية قارن 

 .012 – 021، ص (8111دار الرواد المزدهرة، : بغداد" )االكسيولوجيا
8
 Rhys Jenkins, The Political Economy of Industrialization…, op,cit, p.202. 
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، ابتداء من إنشاء جهاز التجانس والتناسق بين أجهزة الدولة المختلفة توفير حد أدنى معين من -ب

في  Economic Planning Board EPB( مجلس التخطيط االقتصادي)مركزي يابط على غرار 

 .في تايوان CIECDكوريا الجنوبية ومجلس التعاون االقتصادي الدولي والتنمية 

عن الجهاز الحكومي، وبعبارة " التسييس"نزع بدًءا من  ،توفير حد أدنى من استقاللية جهاز الدولة -ج

عدم ربط هذا الجهاز باعتبارات التشكيلة الحزبية أو السياسية القائمة، سواء في تكوينه العضوي : أخرى

 .أو في توجهات النشاط

المصرفي  وتمثل ذلك، كما أشرنا، في السيطرة على النظام. توفير األدوات الالزمة لقيام الدولة بدورها -د

 .كمدخل حاكم لتمويل التنمية والتصنيع، وخاصة من قناة االقتراض األجنبي

فإن االستقاللية النسبية العالية " جنكينز"تعبير  وبحسب: بقضية التنمية" االلتزام السياسي: "رابعا  

إن هذه جميعاً  –الفعال في الحياة االقتصادية  هاللدولة، والتشكيل الداخلي المناسب لجهاز الدولة، وتدخل

ً كافياً، إذ يضاف " الشرط الضروري" اعتبارهتمثل ما يمكن  للنمو الصناعي السريع، ولكنه ليس شرطا

، وهذا يتعين الوفاء بها" رسالة مقدسة"االقتصادي  باعتباره  بالنموالتزام قوى من جانب الدولة : إليه

ما حدث فى كل من كوريا الجنوبية وتايوان إلى حد بعيد 
9 

تعهد تعاقدى "فقد كان هذا االلتزام بمثابة  .

 State- Privite Capital، يمن صيغة معينة للتحالف بين الدولة ورأس المال الخاص "يمنى

Alliance  . وفى هذه الصيغة بين الطرفين كانت الدولة هى األقوى، بقدرتها على أن تقرر التوجهات

خاص وعلى أن تحمل هذا القطاع على تنفيذها، بكل ما تملك الرئيسية التى ينبغى أن يسير عليها القطاع ال

من أدوات، ابتداًء من احتكار مرفق التمويل وانتهاًء باإلرغام العينى المجسد والذى يصل إلى حد سجن 

 .المخالفين

من ذلك أن التنمية، بل النمو، ال يمكن تحقيقه من خالل صيغة  النتيجة الرئيسية المستخلصةإن     

هو القائد أو الرائد من الناحية  -أي الخاص – بين الدولة والقطاع الخاص يكون فيها هذا القطاع للتحالف

تتولى استكشاف رغبات رأس  Facilitatorوبحيث تتحول الدولة إلى مسهل  Actual leaderالعملية 

سوق االستثمار،  إلى" الدخول"المال الخاص المحلى واألجنبي، وتبادر بتلبيتها بدًءا من تيسير إجراءات 

 ". نوعى"أو على أساس " زمني"وانتهاء بسخاء اإلعفاءات الضريبية، سواء على أساس 

طبعا ) دولة ملتزمة بقضية التنمية، هي الدولة في النموذج الشرق آسيويالنقاط السابقة أن  خالصة    

للنظام " الشرعية السياسية"، باعتبار أن اإلنجاز االقتصادي يمثل قاعدة (سماليأالتنمية على النهج الر

 .السياسي القائم

 

 

                                                           
9
مركز : القاهرة" )النموذج الكورى للتنمية: "، فى"د األجنبية فى التجربة االئتمانية الكوريةدور الموار"دمحم عبد الشفيع عيسى، . د: قارن 

 .112-181، ص ص (0111الدراسات اآلسيوية، 
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؟ وما هي البيئة "املعجزة االسيوية"أين تكمن جذور دور الدولة القوي يف : الثاني املبحث
 احمللية والدولية التي جعلت هذا الدور ممكنا؟

بدرجة عالية  الدولة تتمتع عادةوفي معرض االجابة على هذا السؤال ال بد من االشارة الى ان  ،بداية     

 فى كوريا وتايوان بصورة استثنائية مثال وقد تحقق ذلك. خالل الفترات االنتقاليةمن االستقالل النسبى 
10
 .

 ،"المعجزة االسيوية"، كما كانت تسمية القوى المسيطرة في بلدان "الخطر الشيوعى"فمن المعروف ان 

ى بلدان أخرى دون ثورة فالحية، لكنه إصالح زراعى لم يكن من الممكن أن يتحقق ف تطبيقأدى إلى 

امكانية مثل تلك الثورة ليتحقق فى آن واحد القضاء  إجهاضمن أجل  العديد من هذه البلدانتحقق فى 

الجذرى على العالقات السابقة على الرأسمالية وتخليص الدولة بشكل جذرى من نفوذ طبقة كبار مالك 

ليس هذا فقط، وإنما . ن أو الطبقات الكادحة بصورة عامةاألرايى، لكن دون أن تقع تحت نفوذ الفالحي

وفى مثل هذه . اليساريةتمكين الدولة من تشديد قبضتها القمعية على هذه الطبقات وقوى المعارية 

النشاط المهيمن فى االقتصاد، ال تكون  تمثلالظروف االنتقالية فى مجتمع كانت التزال الزراعة 

من القوة الحد الذى تتمكن فيه من الحلول محل طبقة كبار مالك األرايى فى قد بلغت  المحليةالبرجوازية 

وبصورة عامة كانت الرأسمالية الخاصة فى كل من كوريا وتايوان حديثة العهد . بسط نفوذها على الدولة

 بالملكية الرأسمالية، حيث ترجع ملكيتها إلى ما استولت عليه من الرأسماليين  اليابانيين السابقين
11
. 

وفى  .وكانت التنمية هى مفتاح االستقرار السياسى، حيث لم يكن قمع الطبقات الكادحة وحده كافيًا لذلك

. المحليةمن البرجوازية  فئة متميزةنفس الوقت كانت تحقق المصالح الخاصة للبيروقراطية بوصفها 

فى هذا الصراع، لم وفضالً عن ذلك، ونتيجة لصراع الحرب الباردة والدور المحورى لسلطة الدولة 

تنسب المساعدات، وفيما بعد القروض مباشرة، إلى القطاع الخاص، وإنما تجمعت أوالً فى يد الدولة قبل 

وعلى ذلك فإن نشأة . أن تعيد يخها فى االقتصاد، مما كان يعزز استقاللها النسبى عن البرجوازية المحلية

ن نتاج حصيلة معينة للصراع الطبقى وعالقات كا  Developmental State الدولة التنمويةما يسمى 

 القوى الطبقية محليا وعالميا
12
. 

أنها ستعمل يد  المحليةوبطبيعة الحال ال يعنى االستقالل النسبى للدولة وسلطتها عن البرجوازية     

على حساب  كان ذلكمصالحها الطبقية، وإنما على العكس ستعمل من أجل مصالحها االستراتيجية، وإن 

بما فى ذلك البرجوازية الصناعية فى تجارب  المحليةفالبرجوازية . صالحها اآلنية قصيرة األجلم

التصنيع المتأخر تعانى من التناقض بين االعتبارات االستراتيجية واالعتبارات اآلنية وقصيرة  األجل 

لحل هذا التناقض يتضمن وكان تدخل الدولة . المتعلقة بتراكم رأس المال فى سياق  بناء قاعدتها الصناعية

وقد شمل ذلك تقييد السلوك . مزيجا من الحوافز والتحكم وأحيانا القسر، السيما فى كوريا الجنوبية

، والسياسة الصناعية من أجل بناء الصناعات االستراتيجية الثقيلة، واستراتيجية السائدة االستهالكى للطبقة

 .التصدير

                                                           
10
د المعجزة االسيوية وقضايا االقتصا. مجموعة األوراق الخلفية -دراسة آسيـــــــا صالح العمروسي،: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن 

 .22 – 81ص ، (8112، مركز البحوث العربية للدراسات العربية واألفريقية والتوثيق: القاهرة" )السياسي للتنمية
11
 Rhys Jenkins, The Political Economy of Industrialization…, op,cit, p. 206.  

 .03، مصدر سابق، ص .".المعجزة اآلسيوية وقضايا االقتصاد السياسى للتنمية"صالح العمروسى، : قارن 12
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مشروعات الخاصة معدالت ربح أعلى مما يمكن أن تحققه من خالل الدولة، قبل كل شئ، لل أمنتلقد     

 آليات  السوق، أى أمنت لها فائض ربح يزيد عن المعدل الوسطى للربح فى ظل آليات السوق
13

وقد . 

تحقق ذلك من خالل مختلف أشكال الدعم وحماية السوق المحلى، ايافة إلى تأمين الشروط العامة 

لعاملة والمنتجين الصغار من خالل قمع الحركة العمالية لالبقاء على األجور لالستغالل المفرط للطبقة ا

 .من أجل تعظيم االرباح عند أدنى مستوى ممكن

لم تلجأ إلى وصفة النيوكالسيك  "المعجزة االسيوية"العديد من بلدان الدولة فى وما يثير االنتباه هنا ان     

والتى تفشل فى ذلك فى الحقيقة على حين تنجح )يع االدخار التى تدعو إلى رفع سعر الفائدة من أجل تشج

وعلى العكس اتبعت سياسة الكبح المالى التى أبقت سعر الفائدة منخفضا أو حتى (. فقط فى ركود االستثمار

، وفى نفس الوقت انتهجت سياسة التقييد الصارم (بعد خصم نسبة التضخم)جعل سعر الفائدة الحقيقى سلبيا 

 . لترفى للبرجوازية المحليةلالستهالك ا

 خاللها من قادت التى الصناعية سياستها فى الويوح من مايكون بأشد للدولة النسبى االستقالل يبرز و    

 العادة في تعاني التي ،"الثالث العالم" بلدان فى البرجوازية بطبيعة وارتباطا. الصناعى الهيكل تطويرالى 

 الصناعات باقامة الصناعية للبنية االستراتيجى للتطوير الحاجة بين الحل على المستعصي التناقض من

 ظروف فى - تكون التى الخفيفة، االستهالكية الصناعات فى االستثمار نحو المويوعى ميلها وبين الثقيلة

 الصناعى الهيكل تطوير المستحيل من كان لهذا للمخاطرة، تعرًيا واألقل ربحية األعلى - الثالث العالم

 . الدولة تدخل يرورة استتبع الذي األمر للسوق، العفوية اآلليات لخال من

 وراء السوق آليات تكن لم" االسيوية المعجزة" بلدان من للعديد الفعلية التجربة نإف خرىأ جهة ومن    

 النسبية المزايا نظرية وفق يفترض، التى الِعمالة كثيفة السلع فى حتى فيها، التصدير استراتيجية نجاح

 تنافسية بميزات فيها تتمتع" الثالث العالم" بلدان جميع أن النيوكالسيكى، القتصادل
14
 هراء محض فهذا 

 ويع إلى للوصول كافية ليست الرخيصة فاألجور. رصينة علمية محاججة امام يستقيم ال ايديولوجي

 األجور أثر يعادل أن يمكن أخرى بلدان فى االنتاجية مستوى أن ذلك العالمى، السوق فى تنافسى

 كثيفة السلعة - القطن نسيج فى حتى االنتاج لدعم للتدخل وتايوان كوريا حكومتا ايطرت فمثال. الرخيصة

 الدعم لجعل يكفى حد إلى األجانب المنافسين أجور ترتفع أو المحلية االنتاجية ترتفع ريثما - نسبيًا العمالة

 Alice Amsden الباحثة وبصواب ذلك الى اشارت كما نافالً 
15

 نفس تبيّن كما الجنوبية، كوريا ففي. 

 الخاص، للقطاع اختيارا تكون أن عن عويا متزايد بشكل إجبارية الصادرات بارك نظام جعل الكاتبة

 . الهائل التصديرى األداء يعزز القسر من قوى عنصر هناك كان الدعم، إلى فإيافة

 على ارتكز آسيا شرق" وأشبال نمور" فى الفائق الرأسمالى التراكم ان الى شارةاإل الضروري ومن    

 الصغير السلعي االنتاج نمط فى األخرى الكادحة والطبقات العاملة للطبقة المفرط الرأسمالى االستغالل

 فى الناجحة للمنافسة الرئيسية العوامل أحد المفرط الرأسمالى االستغالل ذلك ويمثل. والمدينة الريف فى

 دول جميع فى سادت التى االستبدادية األنظمة تلك دون ذلك يتحقق أن الممكن من نيك ولم. العالمى السوق

 أي االطروحة لهذه مؤدلج تأويل من هنا التحذير من والبد. عسكرية ديكتاتورية نظم ومعظمها آسيا، شرق

                                                           
13
 Akyüz, Yilmaz and Charles Gore, “The investment–profits nexus in East Asian industrialization”, World 

Development, Vol. 24, No. 3 (1996), pp. 461–470. 
14
 : لمزيد من التفاصيل حول المنافسة في االقتصاد المعاصر، المعولم قارن 

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, [red.] M. Noga, M. K. Stawicka, 

CeDeWu, Warszawa 2008. 
15 Alice Amsden, Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, op, cit. p.20  
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 مكنت التي هي - االنظمة هذه أي – باعتبارها االستبدادية واألنظمة العالمية المنافسة في النجاح بين الربط

 كخيار به القبول ذلك يعني ان دون فقط الواقع توصيف ارادت المالحظة هذه ان بل النجاح، هذا من

 .فقط امكانية بل وحيد،

 العمالية والحركة اليسارية الحركة يد موجها الديكتاتوريات لتلك الحال بطبيعة الرئيسى النصل وكان    

 العمل وساعات األجور على التفاوض امكانية ثم ومن المستقل، النقابى التنظيم حقوق من حرمت التى

 حدة تلطيف إلى السريع الصناعى النمو من الناجحة االنتاجية تطور يؤد ولم. المصنع فى العمل وشروط

" الثالث العالم" فى االستغالل معدالت أعلى من ظلت وإنما الرأسمالى، االستغالل
16
. 

 اىل االزمة ... من النمو 

 ،0112عام فى  "المعجزة االقتصادية"لى أية حال لم تمض سوى سنوات معدودة على نشر تقرير ع    

هزت العالم  وبدايتها في دولة المكسيك بعد عامين ال غير من اندالع األزمة في بلدان أمريكا الالتينيةو

لعاصمة التايلندية من العالم، في ااآلخر كانت األزمة الجديدة قد اندلعت في الطرف . أزمة أعظم خطرا

مطوقة اياها  وانطالقا من هناك، مضت األزمة تنتشر ظاللها على بقية بلدان جنوب شرق آسيا. بانكوك

مجددا على محك النقد والمساءلة في مسعى كثيرين " المعجزة االسيوية"ممها التي ال ترحم مما ويع بحُ 

 . الخسائر بعد ان ظلوا منتشين بخصخصة االرباح تشريكالى 

، آسيااجتاحت كل بلدان جنوب شرقي " عاصفة هوجاء"و " زلزال عنيف"هكذا اذن صحا العالم على     

تموز من عام /ففي منتصف يوليو. في المنطقة" الصاعدة"و أ" البازغة"عصفت بما كان يسمى بالدول 

ور معدودات، في جنوب شرق آسيا، خالل أيام وشه" النمور اآلسيوية"فوجئ العالم أجمع بانهيار  0111

واحدة وراء األخرى كما تتساقط قطع لعبة الدومينو  ،ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة
17
.  

 انفجرت األزمة اآلسيوية هكذا اذن    
18

غرقت دول جنوب شرقي آسيا ودول شرق آسيا في أزمة و، 

سوا لهذه التجربة، وبشكل يتناقض تماما مع ما كان يكتبه الكثيرون من الخبراء واالقتصاديين الذين تحم

كان دون البحث في االسباب العميقة لهذه االزمة و. وبالذات خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

الدور ، هو عموما واالقتصاديين النيوكالسيك وخبرائه ، فى نظر صندوق النقد الدولىالمتهم الرئيسى

 Crony "رأسمالية المحاسيب"نشوء على  –باعتقاد هؤالء  – التدخلى للدولة التى شجعت

Capitalism ، قبضة الدولة عن االقتصاد  تفكيككان أحد محاور سياسة الصندوق الدولى هو في حين

 .وتخفيف القيود الحمائية الخ

الجنوب " تلك المجموعة من الدول، التي خرجت من ِعداد بلدان  لقد اصابت! ؟إذن نم   أصابتاألزمة     

األزمة، نقلتها  هذه العقدين اللذين سبقاومعدالت عالية من النمو واإلنتاج خالل ، وحققت نسبا "المتخلفة

                                                           
16
 مصدر سابق ،"...ميةالمعجزة االسيوية وقضايا االقتصاد السياسي للتن"، صالح العمروسي: قارن 
17
، الطبعة "عولمة المال"سنغ كفالجيت، : ، مصدر سبق ذكره؛ كذلك.."أزمة النمور االسيوية"عمرو محي الدين، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 :والحقا؛ كذلك 001، ص (8110فارابي، دار ال :بيروت) االولى

Kaufman, GG., Krueger, TH., Hunter, WC. (1999) The Asian Financial Crisis: Origins, Implications and 

Solutions. Springer.  ؛Noland, Markus, Li-gang Liu, Sherman Robinson, and Zhi Wang (1998) Global Economic 

Effects of the Asian Currency Devaluations. Policy Analyses in International Economics, no. 56. 56. 

Washington, DC: Institute for International Economics.              
18
االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي "صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل حول االزمة االسيوية هذه قارن 

في جنوب شرقي آسيا وروسيا االتحادية " رابات النقديةااليط"ساسية لـ المعالم األ: خصوصا الفصل الخامس الموسوم" محاولة في فهم الجذور –

 .821 -812، مصدر سبق ذكره، ص في التسعينات
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الى مستوى الدول المتقدمة في بعض صناعاتها، والبعض منها انضم الى نادي الدول الغنية المصنعة في 

.مثل كوريا الجنوبية (OECD) والتنمية منظمة التعاون االقتصادي
19

  

فقد كانت هذه . مة فارقة في التاريخ المعاصر لهذه المجموعة من الدولعال 1669هكذا سيظل عام     

األزمة قوية وعنيفة، فعصفت باقتصادات هذه الدول وعّريتها لمأزق اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث 

بشكل غير مسبوق،  المحلية هوت أسعار األوراق المالية الى الحضيض، وانهارت أسعار صرف عمالتها

ت النمو االقتصادي، وتراجع أداء الصادرات، وزادت البطالة إلى مستويات عالية، وانخفضت معدال

األزمة  أدت، (مورغان ستانلي كابيتال انترناشنال)ووفقا لـ . وتعرض مستوى المعيشة للتدهور السريع

 رضهذا إيافة الى تع. المائتي مليار دوالرثروة تتجاوز  تدميرالنقدية في دول جنوب شرقي آسيا الى 

دكتاتور فض هو شديدة وساخنة، بلغت ذروتها في اإلطاحة ب سياسية واجتماعية لتوترات هذه الدول

 رئيس اندنوسيا (سوهارتو)
20
 . 

 !والشيطان يف التفاصيل .. واملقاربات متعددة.. األزمة واحدة: الثالث املبحث

بحصول أزمة مالية  0111تموز طبقا لتشخيص صندوق النقد الدولي، بدأت األزمة اآلسيوية في مطلع     

غير أن التحقيب الصحيح لها يرى أن البداية الحقيقية تعود إلى بداية التسعينيات، عندما وجدت . في تايالند

الكامل ألسواقها المالية " التحرير"بلدان شرق آسيا نفسها ملزمة باالنخراط في موجة 
21

، تلبية لضغوط 

مما جعل الشرق آسيويين . ومن الواليات المتحدة بصورة خاصة الرأسمالية المتطورةشديدة من الدول 

 -هذا التغير السياسي . يزيلون حواجز حدودهم أمام حركة دخول الرساميل وخروجها، الوطنية واألجنبية

تعيش انتعاشاً اقتصادياً واسعاً منذ ثالثين عاماً، لكن مع اإلبقاء على كانت االقتصادي المفاجئ، في منطقة 

ا، أدى إلى تدفق الرساميل إليها بمعدالت غزيرة، لكنها رساميل قصيرة األجل وبشكل استثمارات انغالقه

تاريخ البداية في   -كما اشرنا أعاله  – ، وهو0111يونيو سنة /تموزففي . هادفة إلى الربح الكبير والسريع

ا، ماليزيا، تايالند، الفليبين، كوري) االنفجارات المالية واالقتصادية التي اجتاحت بلدان جنوب شرقي آسيا 

من ديون هذه البلدان في صورة أسهم وسندات وأوراق مالية قصيرة % 18كانت نسبة ( الخ..  واندنوسيا

األجل، تستحق السداد في اجل دون اثني عشر شهرا، إن لم يكن اقل من هذا بكثير 
22
. 

في بناء المصانع والتجهيزات اإلنتاجية  بالتالي تتمثل في أنه وبدالً من االستمرار النتيجةوكانت     

نحو االستثمار في قطاعات  (وفي تايالند خاصة)المربحة على المدى الطويل، اتجه الشرق آسيويون 

البناء العقارية الفخمة والضخمة والمكلفة، بحيث تجاوز العرض حدود الطلب بكثير جداً، مما أدى عملياً 

 . مرة في هذه القطاعات غير المنتجةإلى شلل كامل لألموال الضخمة المستث

العقارية، " الفقاعات"فعندما انفجرت . المحطة التايلنديةالحقيقية لألزمة اآلسيوية من  البدايةكانت     

سارعت رؤوس األموال القصيرة األجل، الجبانة بطبيعتها، إلى مغادرة تايالند بأسرع وأسهل من الطريقة 

                                                           
19
أزمة "ريتشارد روبيسون ، . د: ؛ كذلك 22، ص (8118دار المدى للثقافة والنشر،  :دمشق) "دكتاتورية رأس المال" ،اديب ديمتري :قارن 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ) ، الطبعة األولى 21 ، سلسلة محايرات اإلمارات"نتائجاألسباب وال: جنوب شرقي آسيا

 .(0111ظبي، 
20
سابق، ، مصدر  "محاولة في فهم الجذور –االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي "صالح ياسر حسن، .د: قارن 

 .808ص 
21
 The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies, Report by the      :    قارن 

UNCTAD Secretariat, Task Force on Systemic Issues and Economic Cooperation.United Nations, New York 

and Geneva, 2009.   
22
 .مصدر سابق، "اتورية رأس المالدكت"أديب ديمتري، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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ثم إلى " Bhat البات"العملة الوطنية  إضعافي أن يؤدي ذلك إلى وكان من الطبيع .التي دخلت بها

 ً هذه الحالة التايلندية، المأسوية . في سوق العمالت الصعبةبها انهيارها بالكامل بعدما لم يعد أحد راغبا

، كالنار في النموذجية، لم تقتصر مفاعيلها التدميرية على تايالند وحدها، بل سرعان ما انتشرت عدواها

في باقي بلدان المنطقة المشابهة لتايالند اقتصادياً وما رافق ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية  هشيم،ال
23
 . 

بقليل بدأت األزمة المالية اآلسيوية تتحول الى أزمة مالية  من عام نه وبعد أكثرإومن جانب آخر ف    

دوالرات عند نهاية عام  (2)ل الى أسعار النفط ليصل سعر البرمي انخفاض عالمية، إذ تركت أثرها على

 (.أوبك)، األمر الذي أدى الى حدوث أزمة وسط دول منظمة البلدان المصدرة للنفط 0112

بحسب مؤسسة   -كانت الخسائر  0111وعندما يربت األزمة المالية جنوب شرق آسيا في يوليو     

Morgan Stanley – من الديون المعدومة، في  (يارمل 0211) تريليون دوالر (1.1) قد بلغت حوالي

 0111) تريليون دوالر بأكثر منحين انخفض الناتج القومي للدول المتضررة باألزمة في هذه المنطقة 

 دوالر (مليار 8011تريليون أي  8.0) هذا باإليافة خسائر الرسملة في البورصات قدرت بحوالي (مليار
24

  . 

التي تقف  األسبابحول  الصاخب والمتنوع كبيرة من الجدل هذه األزمة أثارت موجة اندلعتمنذ أن و    

األسباب الكامنة وراء انهيار اقتصاد دول جنوب شرقي آسيا تلك  لفهموجرت محاوالت عديدة . وراءها

مقاربات وشرق آسيا، يمكن حصرها في عدة
25
: 

من لسوفيتي السابق سارت على خطى االتحاد ا" النمور اآلسيوية " تجربة ، ترى أن المقاربة األولى -

 الفشل، ومن ثم كان ال بد أن يكون مصيرها. الدولة لعبت في هذه الدول دورا محوريا ومركزيامنظور أن 

 !مثل مصير النموذج السوفيتي

، وخلصت الى القول، بأن دول الغرب الصناعي المؤامرة في التفسير نظرية تلجأ الى، المقاربة الثانية -

هذا النمو الكاسح الذي تحقق في جنوب شرقي آسيا، حيث أصبحت هذه المنطقة قد أصابها الذعر في ظل 

مرشحة الن تكون هي منطقة الجذب للتراكم الرأسمالي في القرن القادم، ولهذا كان ال بد من توجيه يربة 

 .قاصمة لها إلنهاء هذا التحدي اآلسيوي

                                                           
23
فبراير /، عدد شباط"لموند ديبلوماتيك"آسيا، " نمور"عندما تلهث . دافيد كامرو، دينامية التفكك: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر 

8110.  
24
محاولة في فهم  –الرأسمالي العالمي االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق "صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .802ص ، مصدر سابق، "الجذور
25
؛  01، ص (8111دار المدى للثقافة والنشر، : دمشق) "قصة صعود وهبوط دول المعجزات االسيوية. المحنة االسيوية"رمزي زكي، . د: انظر 

مصدر سبق ذكره؛  ،"آسيا من المعجزة إلى األزمة: األول، القسم مجموعة األوراق الخلفية. دراسة آسيـــــــا" ،دمحم، عبد الشفيع عيسى: كذاك

 :؛ كذلك 0111 حزيران،2العدد ،21المجلد  ،"التمويل و التنمية"مجلة  ،"الناشئة األزمات المالية في األسواق"دونالد ماشيسون، : كذلك

Kaufman, GG., Krueger, TH., Hunter, WC. (1999) “The Asian Financial Crisis: Origins, Implications and 

Solutions”, Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Jong-Wha Lee and Changyong Rhee, “Social Impacts of the Asian Crisis: Policy Challenges and   Lessons”, 

Occasional Paper 33, January 1999. 

Berg, Andrew, “The Asia Crisis: Causes, Policy Responses, and Outcomes”, IMF Working Paper 99/138, 

(Washington: International Monetary Fund, 1999). 
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رت في ة التي أثّ وسيلقيم اآلسيوية الكونفوشيتتعارض مع ا "الرأسمالية الحق"، ترى أن المقاربة الثالثة -

تجربة هذه الدول ومن ثم كان ال بد أن تصل الى مأزقها الحقيقي وان تواجه تحدي التحول الى القيم 

 .الرأسمالية االنجلوسكسونية

وتضخم حجم الديون المصرفية  هشاشة النظام المصرفيرجع هذه األزمة الى فتُ  المقاربة الرابعةأما  -

 .كوك في تحصيلهاالمش

الذي كان يضرب بجذوره في الجهاز المصرفي  الفساد اإلداري تنحى باألزمة على المقاربة الخامسة -

 .وأجهزة الدولة، وهو ما انعكس في محاباة األقارب واألصدقاء وذوي النفوذ في السلطة

 .المفرط في االستثمار األزمة قد حدثت بسبب النموالتي ترى أن  المقاربة السادسةوبالمقابل هناك  -

لهذه الدول، بينما تساءل البعض اآلخر  السياسات المحليةوهناك بعض المحللين ممن القى اللوم على  -

 . في إطالة أمد األزمة دور التمويل العالميعن 

ت كان" األزمة اآلسيوية"ومن دون التقليل من أهمية هذه المقاربات إال انه ال بد من التأكيد على أن     

، التي تهدف من العوامل الخارجية والمحلية في وحدتهما وتفاعلهما وتأثيرهما المتبادل مزيجاتشكل 

ثم  1997سنة صيف كما أن هذه األزمة التي يربت جنوب شرق آسيا منذ . الى دمجها الرأسمالية العولمة

، تعود جذورها الى 0111في يناير سنة  البرازيلثم  أوكرانيا و روسيا االتحاديةامتدت بعدها الى 

الثمانينات، مع صعود العولمة المالية، وبؤرة التلوث فيها، قروض من هذا النوع، وباألخص القروض 

 . قصيرة األجل

لهذه األزمات هو تكوين رأسمال مالي بالغ  المحرك األساسيويمكن االتفاق مع الفكرة القائلة بأن     

ديدة دون حواجز أو قيود على النطاق العالمي، وتحط رؤوس القوة، ينتشر بفعل سياسات الليبرالية الج

؛ لتأخذ مكانها (أسهم وسندات وأوراق مالية من شتى األنواع وكلها اسمية)األموال هذه، السائلة أو الوهمية 

في أي موقع، حسب اإلغراءات المتاحة في أسواق البلدان التابعة اقتصاديا، والتي يطلق عليها أحيانا 

 "الصاعدة"أو " ت الناميةاالقتصادا"
26
. 

 األزمةجذور 

التي خلقتها  النتيجة الحتميةبعيدا عن التفسيرات التآمرية، يمكن القول أن تلك األزمة ما هي إال     

سياسات وإجراءات معينة بوعي وإرادة معظم الحكومات والقوى المتنفذة، استجابة لضغوطات البلدان 

هذه البلدان وبسرعة في االقتصاد  إدماجالمالية والنقدية الدولية كي يتم الرأسمالية المتطورة أو المنظمات 

س أالعالمي من خالل نهج ليبرالي متطرف يزيح الدولة بعيدا عن اإلشراف والرقابة، وطبقا لشروط ر

فهذه السياسات . وقد ارتبط ذلك بسياسات واسعة للتحرير المالي والنقدي والتجاري. المال المالي الدولي

لمصالح الطبقية الوايحة، باإليافة الى البيئة اإلقليمية، والظروف العالمية، هي التي قادت الى حدوث وا

 . تلك األزمة

واألمر المثير لالنتباه انه ورغم كل هذه اآلثار التي تركتها األزمة نتيجة هذه السياسات المدمرة إال أن    

ن بجالء قد زعم أن االنهيار في هذه البلدان قد بيّ ( ميشيل كامديسو) في حينه رئيس صندوق النقد الدولي

                                                           
26
 .والحقا 21مصدر سابق، ص ، "دكتاتورية رأس المال"أديب ديمتري، : انظر 
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، وان دول النمور لم تكن، بأي حال من "كبرأيمضي قدما وبكثافة "أن االنفتاح االقتصادي يجب أن 

بل كانت يحية ما فيها من تشابك متين بين الدولة واالقتصاد وما "األحوال، يحية عملية تحرير سريعة 

" ليه العالقات العائلية والرشوةيسودها من اقتصاد تسيطر ع
27

وفي يوء ذلك، يمكن القول أن الجذور . 

الحقيقية، أي العوامل الجوهرية التي تقف وراء هذه األزمة تتمثل في ما يلي 
28
 : 

تنامي صافي التدفقات المالية الدولية الخاصة المتجهة نحو اقتصادات األسواق اآلسيوية الناشئة من . 0

ومن المفيد اإلشارة الى أن . 1669مليار دوالر عام  (91.6) الى 1661في عام  مليار دوالر( 19.2)

في  محافظ استثمارية قصيرة األجلزيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية الموجهة إلى االستثمار كان في 

ت أسواق األسهم والسندات المحلية والمضاربة على العمالت، وهذا أدى الى التعجيل بتدهور قيمة عمال

وقد كان لهذا الحجم الكبير من التدفقات المالية الدولية المتجهة نحو األسواق اآلسيوية  .دول المنطقــة

الناشئة العديد من االنعكاسات في مجمل المتغيرات االقتصادية في اقتصاديات تلك البلدان نجم عنها 

 :يوكان من ابرز تلك االنعكاسات ما يل 0111حدوث أزمة مالية فيها عام 

ترتب على زيادة تلك التدفقات في الطلب األجنبي على العملة المحلية أي زيادة عرض الصرف  -

 – 0112)األجنبي، األمر الذي أدى الى ارتفاع قيمة العمالت المحلية دوليا، وال سيما خالل الفترة 

فض من ، والذي دعمها أيضا انخفاض معدل التضخم في االقتصادات اآلسيوية، والذي انخ(0111

 .0111في عام  %(2.1) الى 0112في عام %( 1.2)

أدى ارتفاع القيمة الحقيقية للعمالت المحلية الى انخفاض القدرة التنافسية الدولية لتلك االقتصادات،  -

أدى  مما، ر في قدرة صادرات هذه االقتصادات على المنافسة السعرية في األسواق الدوليةث  أاألمر الذي 

 – 0111)والى جانب ذلك فان ارتفاع قيمة الدوالر في األسواق المالية الدولية خالل المدة  .الى انخفايها

الياباني، انعكس أيضا في يعف القدرة التنافسية الدولية القتصادات البلدان ( الين)وال سيما أمام ( 0111

 .اآلسيوية، وذلك بسبب ربط عمالت هذه االقتصاد بالدوالر

نافسية الدولية في ازدياد مقدار العجز في الحساب الجاري القتصادات هذه تسبب ضعف القدرة الت -

مليار دوالر  (4..6) ، فانه ارتفع الى0112مليار دوالر عام  (11.1) فبعد أن كان العجز يبلغ. البلدان

، وكان اعتماد هذه االقتصادات على القروض 0111مليار دوالر في عام  (41.6) ، والى0111عام 

 . القصيرة األجل في تمويل هذا العجز وما تحمله هذا الشكل من القروض من مخاطر معروفةالدولية 

تفاقم عجز موازين المعامالت الخارجية ألغلب دول منطقة جنوب شرق آسيا خاصة في ماليزيا . 8

، %2.1، % 2، % 1.2نحو  0111، إذ بلغ العجز في عام وتايالند والفلبين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية

ويعزى ذلك إلى زيادة معدالت االستثمار . من الناتج المحلى اإلجمالي على التوالي% 1.8، % 2

                                                           
27
عدنان عباس علي، عالم المعرفة . د: ، ترجمة"قيودسباب اخفاق اقتصاد السوق المحررة من الأ –انهيار الراسمالية "أولريش شيفر، : انظر 

 .011، ص 8101سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، الكويت، يناير ( 210)
28
 ؛والحقا 12، ص ، مصدر سابق"قصة صعود وهبوط دول المعجزات االسيوية. المحنة االسيوية"رمزي زكي، . د: لمزيد من التفاصيل انظر 

، ص (0111المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت) ، الطبعة االولى"العرب والتحديات االقتصادية العالمية"ابراهيم سعد الدين واخرون، 

، (8118مة، بيت الحك :بغداد) "اسبابه وانعكاساته على االقتصاد العالمي. اندماج االسواق المالية الدولية"عماد دمحم علي العاني، . د؛  والحقا 12

، ...آسيا من المعجزة إلى األزمة: األولمجموعة األوراق الخلفية، القسم . دراسة آسيـــــــا ،دمحم، عبد الشفيع عيسى: ؛ كذلك والحقا 201ص 

 .مصدر سيق ذكره ،"...نهاية المعجزة اآلسيوية: رترويض النمو"روبرت جران،  :مصدر سبق ذكره؛ كذلك
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من خـالل تدفقات رؤوس ( لتجاوز قدراتها التمويلية)واعتمادها على عجز الحساب الجاري لتمويله 

 .األموال قصيرة األجـل

ع حجم المديونية الخارجية لدول ورغم ارتفاال بد من اإلشارة أوال الى انه . انفجار الديون الخارجية. 2

إال أن نسبة تلك المديونية للناتج القومي اإلجمالي لهذه  1664 – .162خالل الفترة " اآلسيوية ةالمعجز"

كما أن معدل خدمة الدين ظل أيضا يمن الحدود . ت في الحدود اآلمنة المتعارف عليها عالمياالدول ظلّ 

اندالع  التي سبقتبيد انه لوحظ، في الثمانية عشر شهرا . الى حد ما( ندنوسيةاإلباستثناء الحالة )المعقولة 

ث ما يشبه االنفجار في الديون الخارجية وحد( 0111تموز /و يوليو 0111كانون /ما بين يناير)األزمة 

 الفتيلبة ويبدو أن هذا االنفجار كان بمثا. دول مويوع حديثنا، وبالذات ديونها الخارجية القصيرة األجللل

فمن المعلوم انه إذا تجاوزت الديون الخارجية حدود األمان المتعارف عليها . الذي أشعل األزمة برمتها

تلبث أن تنفجر وتصيب شظاياها مختلف المتغيرات  الدوليا، فإنها سرعان ما تتحول الى قنبلة موقوتة 

ويتسبب . ن الى مستويات خطرةمة الديّ االقتصادية واالجتماعية، وربما السياسية، حيث ترتفع معدالت خد

مع ما ( االستهالكية، والوسيطة، واالستثمارية)قدرة البلد على تدبير وارداته الضرورية  ذلك في إيعاف

. يترتب على ذلك من تضخم وتدهور في حجم الناتج اإلجمالي والدخل القومي ومعدل النمو االقتصادي

ويقود ذلك الى . ة المحلية ووصولها الى مستويات حرجةهذا إيافة الى الضغط على سعر صرف العمل

 . إيعاف الجدارة االئتمانية للبلد في أسواق النقد الخارجية، األمر الذي يضعف من قدرته على االقتراض

فقد لوحظ أن عجز موازين مدفوعات هذه البلدان بدأ يتجه نحو التزايد . تفاقم عجز الميزان التجاري. 2

الثمانية عشر شهرا السابقة على األزمة، بسبب األداء الضعيف الذي سجله الميزان على نحو وايح في 

 .وهكذا فبعد أن كان هذا الميزان يحقق فائضا أصبح يحقق عجزا. التجاري

رغم أن تلك الدول كانت تحقق معدالت عالية قياسية في ادخارها المحلي، إال أن . اإلفراط في االستثمار. 1

لية قد اتجهت للتزايد تحت تأثير االرتفاع الكبير الذي حدث في معدالت استثمارها، فجوة مواردها المح

كانت " النمور اآلسيوية"ومن المثير للدهشة، أن دول . وهو األمر الذي أدى الى زيادة ديونها الخارجية

ن معدل ندنوسيا وتايالند كاإففي كل من كوريا الجنوبية و. تحقق أعلى معدالت استثمارية في العالم

في % 21كان هذا المعدل كما . 0111من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 21االستثمار المحلي يشكل 

ينمو بمعدالت عالية جدا خالل فكان إنفاقها االستثماري اإلجمالي  أما. في هونغ كونغ% 22ماليزيا، و 

إفراطا لك الدول قد شهدت ويجمع عدد كبير من المحللين والخبراء على أن ت. 0111 – 0111الفترة 

وهو األمر الذي خلق حالة من الترهل االستثماري التي انعكست في وجود الكثير من  شديدا في االستثمار

فجوة الموارد  اتساعويبدو أن اإلفراط الشديد الذي حدث في االستثمار قد أدى الى .  المعطلةالطاقات 

ولكن جانبا كبيرا من هذا االقتراض . االقتراض الخارجيالمحلية التي تم تغطية قسم كبير منها من خالل 

حرجا شديدا للسلطة النقدية لخدمة  –بعد اإلفراط فيه  –كان قصير األجل، وهو االقتراض الذي يسبب 

أعبائه، بسبب سعر الفائدة المرتفع وبسبب قصر مدته، األمر الذي يتطلب مقادير كبيرة من السيولة يوميا، 

 . توفرا لتلك السلطةوهذا قد ال يكون م

لحركة واسعة " النمور اآلسيوية"تعريت . ال الى الخارجومس األؤواشتداد المضاربات وهروب ر. 1

ض موازين مدفوعاتها لعجز من المضاربات وهروب رؤوس األموال الى الخارج بكميات كبيرة مما عرّ 

كة راس المال الدولي المضارب في التزايد الهائل الذي حدث في حر فإن وفي الواقع. 0111شديد في عام 
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أسواق النقد  السنين الخمس األخيرة قبل وقوع األزمة إنما يعود الى تأثير عولمة
29
 "تحرير"من خالل  

المعامالت المالية وسرعة حركة وانتقال رؤوس األموال في لمح البصر عبر وسائل الربط واالتصاالت 

 معدلفال. مراقبة هذه الحركة من قبل البنوك المركزيةااللكترونية بين مختلف أصقاع العالم وصعوبة 

مليار دوالر في منتصف  (811)اليومي لحجم المعامالت في أسواق الصرف األجنبي قد ارتفع من حوالي 

من حجم % 21، وهو ما يعادل 0111دوالر يوميا في عام  مليار( 0811)الثمانينات الى حوالي 

ويويح هذا مدى الصعوبة التي أصبحت تواجهها البنوك . لعالما بلداناالحتياطيات الدولية لجميع 

المركزية في التأثير على أسعار صرف عمالتها الوطنية أمام الزخم الهائل من تدفقات راس المال المالي 

كما عّضد نمو هذه الحركة تطور االبتكارات المالية التي وفرت أشكاال مختلفة . الدولي قصير األجل

عكست هذه الحركة النشاط الواسع الذي قامت به الشركات  وبالمقابل. تثمار المضاربومتعددة من االس

عابرة القوميات في هذا المجال وصناديق االستثمار التي يصل عددها على صعيد العالم الى حوالي 

إن هذا النشاط المضارب الهائل الذي أصبحت تتسم به الحركة الدولية . صندوقا استثماريا يخما (211)

لرؤوس األموال يشير الى حقيقة خطيرة جدا، وهي أن الشطر األكبر من األرباح  التي تحققها كبريات 

الشركات الصناعية في العالم لم يعد يتحقق في مجال اإلنتاج الحقيقي، بل في االستثمار في حافظة 

 . به الرأسمالية المعاصرةالذي تتسم  الطابع الطفيليوهذا دليل دامغ على . (حقل التداول) األوراق المالية

هذه البلدان انفتحت مبكرا على اسواق المال، أو دخلت في عمليات اندماج مالي دون ارتكاز قوي إن . 1

وقد نجم عن . ذات الباع الطويل في هذا المجال على عوامل الخبرة الطويلة المتاحة لبعض الدول األخرى

 .دانهذا االنفتاح عمليات يغط متواصلة على هذه البل

لبعض القطاعات االقتصادية، كالقطاع المصرفي الذي راح يزاول " الخصخصة"االنخراط المبكر في . 2

عميق في التوازن المالي ما بين  اختاللوهو ما أدى تاليا الى . أنشطة مالية ال يعرف الكثير من أسرارها

لسهولة المفرطة في حرية انتقال نتيجة ا" الذوبان المالي"القروض واالحتياطيات، وقاد الى ما يسمى بـ 

وكما نالحظ، فان األزمة نشأت عن القطاعات المالية . األموال الساخنة أو الهائمة من والى تلك الدول

كالبنوك وشركات السمسرة والبورصات والتامين ألنها قطاعات يعيفة، في حين أن قطاع اإلنتاج كان 

 .قويا

عن نمط التحالفات التي تفشت بين بعض مدراء االستثمار  ، وقد نجم هذااستشراء الفساد المالي. 1

وأفراد من األسر الحاكمة، بحيث كان يمنح هؤالء األفراد قرويا على سبيل المجاملة، وبال يمانات، 

 . ومن ثم نقل المضاربات الى القطاعات العقارية

مؤسسات المالية والنقدية في تقييم األوضاع المالية لتلك البلدان من قبل ال أخطوقد صاحب ذلك . 01

الذي التزم جانب الصمت إزاء عمليات المضاربة واإلقراض  الدولية الرأسمالية، كصندوق النقد الدولي
                                                           

29
                                                                                                         :للمزيد من عولمة االسواق المالية قارن 

UNCTAD (2007), Recent developments on global financial markets, TD/B/54/CRP.2, Geneva.     

Financial globalization and emerging market capital flows, Bank for International Settlements, Monetary and 

Economic Department, BIS Papers, No 44, December 2008, Basel, Switzerland. 

Obstfeld, M., and Taylor, A. M. (2003), Globalization and capital markets, in Globalization in historical 

perspective, M. D. Bordo, A. M. Taylor, and J. G, Williamson, editors, NBER, University of Chicago, Chicago. 

Okina, Kunio, Masaaki Shirakawa, and Shigenori Shiratsuka (1999), Financial market globalization: Present and 

future. Bank of Japan, Monetary and Economic Studies 17(December): 1–40. 
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وهذه ليست السابقة األولى لمثل هذه المنظمات التي لم تعد تقارير دقيقة حيال تقييم . السابق ذكرهما

والمثير . وبالتالي فإنها تعتبر سببا من أسباب األزمة. لثاألوياع االقتصادية والمالية لبلدان العالم الثا

لالنتباه أن هذه المؤسسات الدولية ذاتها كانت على معرفة دقيقة بمالمح األزمة قبل تفاقمها، ولكنها رغم 

مارست نوعا من  -أي تلك المؤسسات  –ذلك تركتها تتفاقم حتى بلغت تلك الحدّة، األمر الذي يعني أنها 

 .التواطؤ

األساسية المسؤولة الزمة دول  الجذورمن المؤكد أن البحث عن . مسؤولية الكساد الياباني. 00

ال يكتمل دون اإلشارة الى مسؤولية الكساد في االقتصاد الياباني الذي كان قد بدأ " المعجزات اآلسيوية"

بين هذه الدول فقد كانت هناك وشائج قوية ربطت . في الظهور على نحو وايح في بداية التسعينات

المثال النموذجي  اليابانتعتبر " النمور اآلسيوية"فمن جهة، كانت دول . واليابان إبان وبعد فترة انطالقها

هذا إيافة . كما أن اليابان، من جهة ثانية، قدمت الكثير من رؤوس األموال لهذه الدول. به الذي يحتذى

بيد أن . من الصادرات الصناعية للنمور اآلسيوية% 21ستوعب أكثر من ت تكان ةالى أن السوق الياباني

، حينما بدأت الرأسمالية اليابانية تدخل في 0111هذا العمالق االقتصادي بدأ يواجه متاعب شديدة منذ عام 

الرأسمالية لم تعد حينها قادرة على التوسع، وبالتالي  تلك أزمة فائض إنتاج عميقة، األمر الذي يعني أن

المدى في تراكم راس المال في هذا البلد ظهور أزمة طويلة 
30

ورغم اتخاذ الحكومة اليابانية للعديد من . 

، حيث استمر معدل نمو الناتج المحلي الخروج من أزمة تراكم رأس المال اإلجراءات إال أنها لم تفلح في

 هذا الويع المأزوم%(. 0 -) 0112وفي عام %( 0 -) 0111اإلجمالي الن يكون سالبا في عام 

ألقى بضالله الكثيفة على دور  0111لالقتصاد الياباني الذي تطور بشكل وايح نحو األسوء منذ عام 

أمام نمو صادرات هذه الدول دورا كبيرا في تفاقم  ة، حيث لعب انحسار السوق الياباني"النمور اآلسيوية"

المصرفي داخل هذه الدول كذلك أثرت أزمة الجهاز المصرفي الياباني على أوياع الجهاز . األزمة فيها

تأثيره في إيعاف ( Yen الين)كما كان لتدهور العملة اليابانية . نظرا لعالقات الترابط والتشابك بينهما

 . القدرة التنافسية لصادرات النمور اآلسيوية

 حصاد األزمة

ثار الوايحة في ترك مجموعة من اآلقد من المؤكد أن أزمة البلدان اآلسيوية وما أحدثته من هزة قوية     

إن التأمل فيما خلقته األزمة من إشكاليات . الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي على هذه البلدان

يجعلنا نلمح اآلثار التالية 
31
: 

، سواء لحركة هروب واسعة لرؤوس األموال منها الى الخارج "اآلسيوية ةالمعجز"تعرضت دول  -

لرغبة الجامحة للمستثمرين للخروج من وطأة العمالت المتدهورة التي إبان األزمة أو بعدها تحت تأثير ا

 تدهورفمثال . 0111يوليو /تموزفقدت قيمتها بما يتراوح بين الثلث وأكثر من النصف عما كانت عليه في 

                                                           
30
     :Benjamin Powell, Explaining Japan's Recession, Mises Daily 19.11.2002. Available at        :قارن 

                                                                                                                                            www.mises.org 
31
 21مصدر سبق ذكره، ص ، "قصة صعود وهبوط دول المعجزات االسيوية. المحنة االسيوية"رمزي زكي، . د: يل قارنلمزيد من التفاص 

االقتصاد العالمي في  خرافات" ،جون ويكس: مصدر سابق ؛ كذلك، "العرب والتحديات االقتصادية العالمية"ابراهيم سعد الدين واخرون، ؛ والحقا

روبرت اولبريتن، ماكــوتـو ايتــوه، ريتشارد : تحرير. "االزدهارات واألزمات والعولمات  -تطور الرأسمالي أطوار ال" :(في. )"التسعينيات

 :والعنوان االصلي للكتاب .والحقا 811، ص عدنان حسـن: الن زويـــغ، ترجمةوستـرا، آ

Phases of Capitalist Development - Booms, Crises and Globalizations,  Edited by: Robert Albritton, Makoto Itoh, 

Richard Westra and Alan Zuege,  Palgrave 2001. 

http://www.mises.org/
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روبية في شهر  00111روبية مقابل الدوالر الى حوالي  8111من ) ندونيسيةاإل الروبيه صرف سعر

( 0112سبتمبر 
32

 .وقد اثر ذلك سلبا على موازين مدفوعاتها، 

 والفليبين كوريا تايلندا، ماليزيا، أندونسيا، في المالية األسواق رسملة وتقدر احدى الدراسات انخفاض    

 الناتج متوسط من % 11يمثل  ما وهو( 0111 نهاية إلى األزمة بداية من) دوالر مليار (..9) بمقدار

المذكورة  للدول اإلجمالي الداخلي
33
 . 

التي طبقتها هذه الدول بعد  تدهور معدالت النمو االقتصادي من جراء السياسة االنكماشية الصارمة -

 (1)يعكسه الجدول رقم ، وهو ما اتفاقها مع صندوق النقد الدولي

 

 (1)جدول رقم 

 )%(نوات السابقة تطور نسبة التغيرات في الناتج المحلي االجمالي لبعض البلدان االسيوية بالنسبة للس
 

 البلد    
 السنوات

1664 1669 1669 1662 

 02.1 - 2.1 2.1 2.8 اندنوسيا

 1.2 - 1.2 2.1 1.1 ماليزيا

 1.2 - 1.2 1.1 2.2 الفلبين

 1.1 - 1.0 1.2 2.1 كوريا الجنوبية

 1.1 - 0.2 - 1.1 2.1 تايلند

 : المصدر

A. Steiherr : Les crises financières en Asie et en Russie : qu’avons nous appris 

sur la stabilité financière ? in: A. Bouet , J. Lecacheux : Globalisation et 

politiques économiques : les marges de maneouvre (1999) éd. Economica, P. 
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وبخاصة تحت تأثير سياسة  اتكثير من المصانع والمؤسسالزيادة معدالت البطالة بعد إفالس وغلق  -

 ماليزيا في معدل البطالة أصبح. قبض األثمان وزيادة سعر الفائدة وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة

 تكون أن البطالة تكاد كانت األزمة قبل أنه علما التوالي، على% 01.1و % 2.1بـ  يقدران وأندونيسيا

 الحدية العتبة تحت يعيشون أندونيسيا في نسمة مليون100 من  أكثر البلدين، علما انه أصبح في منعدمة

للفقر 
34

 اآلالفكما لعبت سياسة الخصخصة للمشروعات العامة دورا بالغ الخطورة في تسريح عشرات . 

 .من العمال والموظفين العموميين ليصبحوا عاطلين عن العمل مع كل ما تركه ذلك من آثار سلبية

                                                           
32
 A. Guillouet : Crise(s) asiatique(s) : « Leçons provisoires et premiers espoirs » in: revue d’économie: قارن 

financières, n°48 juillet 1998 P 229.                                                                             

، اطروحة ماجستير، كلية " -دراسة حالة الجزائر –اثر تدخل المؤسسات النقدية والمالية الدولية في الجزائر "برباص الطاهر، : وقد ورد عند

 (.0)، هامش .011، ص 8111 – 8112الجزائر، السنة الجامعية /العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة
33
 .  012، المصدر السابق، ص " ....اثر تدخل المؤسسات النقدية والمالية الدولية في الجزائر "برباص الطاهر، : قارن 
34
 .011 ص ،0111 ،"الدولي للبنك السنوي التقرير" 
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تحت تأثير تفاقم البطالة؛ وارتفاع األسعار، وإلغاء  من سكان هذه الدولإفقار واسع لقطاعات عريضة  -

الدعم لضروريات الحياة، وزيادة أسعار الخدمات، وتقليص النفقات الحكومية الموجهة لمشروعات 

 . الضمان االجتماعي

ور الشديد من جراء التده خسارة المدخرين في هذه البلدان لجزء كبير من القيمة الحقيقية لمدخراتهم -

واألصول العينية األخرى %( 11 – 81التي تدهورت بنسبة تتراوح ما بين )الذي حدث في أسعار األسهم 

 . وصغار المدخرين في الصميم" الطبقة الوسطى"وقد أدى ذلك الى يرب (. األرايي والعقارات)

فاع أثمان الواردات بعد ، أما تحت تأثير ارتتعرضت هذه البلدان الى موجة واضحة من ارتفاع األسعار -

تدهور أسعار صرف عمالتها، أو تحت تأثير تدهور قدرتها على االستيراد، وإما بفعل تأثير زيادة 

وهكذا، بدأت هذه . الضرائب غير المباشرة وإلغاء الدعم وزيادة أسعار الخدمات العامة بعد خصخصتها

التي كانت قاصرة على  Stagflationالدول تعرف ألول مرة في تاريخها ظاهرة الركود التضخمي 

 .البلدان الرأسمالية المتقدمة

تعرضت اقتصادات هذه البلدان لموجة قوية من زحف ملكية األجانب على ثرواتها وأصولها الوطنية  -

وبعد إلغاء القيود التي كانت مفروية على تملك األجانب، مما  في ضوء توجهات صندوق النقد الدولي

 .وة القومية والدخل القوميزاد نصيبهم من الثر

. بعد أن كانت تحقق فائضا في الفترة التي سبقت األزمة تعاظم العجز في الموازنات العامة لهذه الدول -

كما أن التخفيض الحاد الذي حدث في أسعار صرف عمالتها قد عمق من هذا العجز بسبب ما أحدثه من 

 (.لنقد المحليمقوما با)ارتفاع عبء المديونية الخارجية العامة 

تمخضت األزمة عن وضع اقتصادات هذه البلدان تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  -

االنصياع لوصايا ( مهاتير دمحم) حينذاك وباستثناء حالة ماليزيا التي رفض رئيس وزرائها. والدائنين

ية مخالفة لتلك الوصايا، انتقلت سياسات مالية ونقد الى تحصين االقتصاد الماليزي عبرالصندوق، ولجأ 

 .عملية صنع القرار االقتصادي من مستواها الوطني الى المستوى الدولي

 . فجرت األزمة كما  ال يستهان به من الصراعات والتوترات الطبقية واألثنية والسياسية -
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 !جمددا " .. خفاقة"رايات اخلصخصة ترفرف : بعد العاصفة: الرابع املبحث 

 !خصخصة املكاسب و... تعميم اخلسائر: "اإلنقاذ اآلسيوي العظيم" ون برنامج مضم

حينما تفاقمت األزمة وانهارت أسعار الصرف وقيم األوراق المالية بمعدالت قياسية، فإنه .. كالعادة    

خارجية، واستنزفت البنوك المركزية في هذه البلدان احتياطياتها الدولية، وعجزت عن دفع أعباء ديونها ال

 رمزي زكي. دالراحل  المفكر االقتصادي المصري على حسب قول –" عربة إطفاء الحريق"تحركت 
35
 

أي صندوق النقد الدولي من خالل منح قروض عاجلة لهذه الدول ولكنه لن يمنح تلك القروض إال بعد  -

مج نمطي يفريه خبراء برنا اشرنا سابقاوهو كما ". التثبيت االقتصادي " لبرنامج صارم لـ  االمتثال

الصندوق على مختلف البلدان التي تقع في مأزق استدانتها الخارجية مهما كانت ظروفها االقتصادية 

التي  ماليزياالنمور اآلسيوية لشروط هذا البرنامج، باستثناء  "استجابت"وقد . واالجتماعية والسياسية

الخضوع لتلك الشروط ولتدخالت  Mahathir bin Mohamadحينذاك، مهاتير دمحم  رفض رئيسها

 .  ، وهو ما اشرنا إليه سابقاهالصندوق في الشؤون الداخلية لبالد

بيروقراطية، مطبقاً على األزمة اآلسيوية  -الدولي كأية مؤسسة تكنوقراطية  النقد لقد تصرف صندوق    

ً تلك التي "تعلمه"ما كان  أصابت بلدان أمريكا  في تعامله مع أزمات مالية ونقدية سابقة، وخصوصا

الالتينية في ثمانينيات القرن العشرين، والتي كانت ناجمة عن سياسات موازنة مالية أدت إلى تحليق معدل 

وكان من المنطقي أن يطلب الصندوق، قبل تقديم قروض مالية إنقاذية إلى تلك البلدان، . عاليا التضخم

لكن ما لم يكن منطقياً، هو اعتماد ". لى العمالت الوطنيةبهدف إعادة الثقة إ"تدابير يرائبية معينة اتخاذ 

 الحكومةالطرق نفسها مع األزمة التايلندية، بحيث أنه على الرغم من التدابير الصارمة التي اتخذتها 

لم تنجح في وقف االنهيار االقتصادي، ومثلها أيضاً بلدان المنطقة اآلسيوية المنكوبة بفعل فانها التايلندية 

فعلى العكس من البلدان األمريكية . روب الرساميل التي استنزفت اقتصاداتها بصورة شبه كاملةحركة ه

الالتينية، كانت البلدان اآلسيوية وتايالند بصورة خاصة، ماتزال تنعم خالل األزمة بفائض في الموازنة، 

ومن هنا .. و االنخفاضوكانت سياساتها النقدية ناجحة بحيث أن معدل التضخم كان خفيفاً بل ومتجهاً نح

بل تقع  لوحدها فقط مسؤولية االنهيارات اآلسيوية ال تقع على عاتق الحكومات اآلسيوية نفسهافإن 

، وكذلك "الدواء الخطأ"اللذين وصفا لها بالدرجة األولى على عاتق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

في توظيف الرساميل القصيرة المدى في  الذين استمروا المصارف والمستثمرين األجانبعلى عاتق 

 .األسواق العقارية التي حافظت على ارتفاعها

، الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "اإلنقاذ اآلسيوي العظيم"برنامج تضمن     

بق مليار دوالر من القروض ولم يكن له سا (..1)ما يزيد على بومؤسسات مالية دولية رأسمالية أخرى، 

كما وقعت تايالند اتفاقية . مليار دوالر أمريكي لكوريا الجنوبية (49)فمثال قدم الصندوق . من حيث الحجم

 .      مليار دوالر (11)مليار دوالر، واقتريت اندنوسيا  (19.1)مع الصندوق بمقدار 

ذين يتحملون المحليين هم ال المقترضينقوامه أن  افتراض خاطئالى " برامج اإلنقاذ"استندت     

. كليا في خلق األزمة المسِلفينالمسؤولية األساسية القترايهم المفرط من الخارج، بينما تم تجاهل دور 

المسؤولية الكبرى ألنه ال يمكن للشركات المقترية الفردية ( البنوك التجارية)في الواقع، يتحمل المسلفون 

                                                           
35
 .11، ص ، مصدر سابق..." المحنة االسيوية"رمزي زكي، . د: انظر 
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وهكذا، فان أزمة . لبلد الخارجية في قراراتهاأن تأخذ بعين االعتبار ويع االستحقاق العام لديون ا

ولكن بموجب برامج اإلنقاذ كانت . االقتراض المفرط هي مسؤولية مشتركة بين المسلفين والمقتريين

 . الشروط تفرض على المدين بصورة خاصة

ة ن سيادي يجب تسديده من قبل الدولة وعامن الخاص الى ديّ تحول الديّ " برامج اإلنقاذ"بموجب     

. تم إنقاذ المقترضين والمسلفين في القطاع الخاص بواسطة األموال العامةبعبارة بسيطة، . المواطنين

لقد أظهرت هذه البرامج بويوح انه كلما تعرض القطاع الخاص للخطر فانه كان يتوقع المساعدة من قبل 

 .الدولة والمواطنين إلنقاذه ودفع تكاليف أخطائه

اآلسيوية الى انتقادات حادة، ألنه ال يتناسب " برامج اإلنقاذ"النقد الدولي في لقد تعرض دور صندوق     

فعادة ما تشترط  هذه البرامج والتي يشرف عليها الصندوق تقديم األموال لإلنقاذ . مع األزمة المذكورة

بفرض نظام مالي بحسب وصفة الصندوق المعروفة 
36

في هذه الدول، لم تكن المشكلة تكمن في . 

ومع فرض سياسة مالية متشددة، فان . ارسات المالية للحكومات، بل في شركات القطاع الخاصالمم

ومن جهة أخرى، فان شروط صندوق النقد الدولي لزيادة . يغوط االنكماش على االقتصاد سوف تتزايد

ر من الكثيمعدالت الفائدة من اجل اجتذاب االستثمارات األجنبية أدت الى نتائج عكسية، حيث تعريت 

لقد بينت التجربة أن فرض تدابير . جعل عملية االنتعاش االقتصادي أكثر صعوبةالشركات لإلفالس، مما 

البد أن " من حيث نوعيتها وليس حجمها"اقتصادية قاسية على بلدان تعاني مشكالت اقتصادية خفيفة 

ث تفضي، في النهاية، إلى تؤدي إلى تعميق تلك المشكالت خصوصاً بالنسبة إلى الشركات اإلنتاجية، بحي

 . تشكيل خطر داهم على كامل النسيج االقتصادي المحلي واإلقليمي

و  -إن اإلستراتيجية التي طبقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تطرح سؤاال حول ما إذا كان ممكنا     

ً عندما يفرض عليها  -بموجب هذه اإلستراتيجية  اإلنفاق الحكومي  فضخإنقاذ بلدان منهارة اقتصاديا

خنق الشركات الرازحة أساساً تحت أعباء  ومن ثم"ورفع معدالت الفوائد " وبالتالي تعطيل حركة التنمية"

 باقتضاب( John Maynard Keynes)كينز  ماينارد جوناالقتصادي البريطاني علما ان ". ديون ثقيلة؟

 "!. للتقشف المناسب وقتال هو الركود، وليس االزدهار،: "ان قال وقبل عدّة عقود 

الى تباطؤ  –حسب وصفة صندوق النقد الدولي العتيدة  –ومن جانب آخر، أدى خفض اإلنفاق العام     

النسبية على ) وإيافة لذلك، فان ربط النمو بالعدالة. االجتماعية اقتصادي مرفوقا بزيادة في عدم المساواة

لمايي، تعريت للتفكك من جراء برامج صندوق النقد في ا ا، التي تمكنت بعض الدول من تحقيقه(االقل

وإيافة لذلك تضمنت الشروط . الدولي، مما أدى الى مضاعفة خسارات الوظائف وتعاظم حاالت الفقر

 World( WTO)العالمية المفروية من قبل صندوق النقد الدولي تدابير محددة من قبل منظمة التجارة 

Trade Organization  ر التجارة تحري" تقضي بـ." 

                                                           
36
، مصيدر سيبق ذكيره؛ "دراسةة فةي اآلثةار االجتماعيةة والسياسةية لبةرامج التكييةف فةي الةدول الناميةة: الليبراليةة المسةتبدة" زكيي، رمزي: قارن 

 –السيوق  اقتصياد" حسين،  صيالح ياسير :كيذلك والحقيا ؛ 112، مصيدر سيابق، ص ..."العالقةات االقتصةادية الدوليةة"صالح ياسر حسين، . د: كذلك

  :؛ كذلك12 - 21مصدر سابق، ص  ،"ثقافة الجديدةال"، ...."الدولة –الخصخصة 

Shafaeddin, M. (2006), “Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural 

Change or De-industrialization?”, in: A. Paloni and M. Zanardi (eds), The IMF, World Bank and Policy 

Reform, London: Routledge. 
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مالم تتمكن الواليات المتحدة واليابان ودول أخرى من تحقيقه لسنوات عديدة عبر و هوهكذا فان    

مفاويات ثنائية أو عبر منظمة التجارة الدولية، تمكنت من تحقيقه بسرعة خالل برنامج صندوق النقد 

 .الدولي في مهلة أسابيع قليلة

ن ين العالميين المؤسسييالمستثمر فإنصندوق النقد الدولي، وليس سرا القول انه والى جانب     

يجب محاسبتهم على مساهمتهم في خلق األزمة النقدية في كان الذين هم والمصارف التجارية العالمية، 

 .هذا المنطقة، مشاركين بفعالية في تصميم برامج اإلنقاذ

أ صدمة عالمية منذ ثالثينات القرن العشرين، أسو وبالرغم من أن األزمة االقتصادية اآلسيوية هي ربما    

فعندما وقعت . فان المصارف التجارية والمؤسسات المالية العالمية تنظر إليها كفرصة عظيمة لالستثمار

األزمة، تكبدت بعض الشركات المتعدية الجنسية والتي تعمل في المنطقة بعض الخسائر القصيرة األمد 

المستفيد الشركات باعتبارها هذه ولكن على المدى الطويل، برزت . عهامن جراء تأجيل الكثير من مشاري

من األزمة وما تركته من آثار لعدة أسباب من بينها أن تكاليف اليد العاملة والموجودات بالدوالر  الرئيسي

إن انخفاض كلفة اليد العاملة . انخفضت بحدة على اثر تخفيض قيمة العمالت المحلية في هذه البلدان

المنطقة، بينما تدني أسعار الموجودات  هذه أفاد الشركات األجنبية بنقل مراكز إنتاجها الى( الدوالرب)

 .ن األجانب من شراء هذه الشركات بأسعار زهيدةوقيمة الشركات المحلية في السوق مكّ 

 ؟ولكن من كان اخلاسر األكرب من هذه العاصفة    

بسبب خفض  "برامج اإلنقاذ"ن بشكل عام هم من عانوا من آثار في هذه البلدا مواطنييمكن القول أن     

وهم ُكثّر على أية  –عموما  والكادحون العمالاإلنفاق العام وزيادة الضرائب، وبمزيد من الملموسية كان 

تضمنت أول ما تضمنته " برامج اإلنقاذ" أملتهافالشروط التي . هم الذين عانوا أكثر من باقي الفئات -حال

وطبقا لشروط هذه البرامج فقد ". إعطاء الشركات فسحة اكبر من الحرية"عدد الوظائف من اجل تخفيض 

وقد . الوظائف من الفاآلتم إغالق الكثير من المؤسسات أو أوقفت عن العمل، مما أدى الى خسارة مئات 

بالتزاماتها  كوريا الجنوبية بتنفيذ برامج خصخصة يخمة لتوفي ندنوسيا وإ باشرت دول مثل تايالند و

ومن اجل جذب رؤوس األموال األجنبية . التي فريها صندوق النقد الدولي" برنامج اإلنقاذ"المحددة في 

لشراء وحدات القطاع العام التي تجري خصخصتها، كان على الحكومات أوال أن تتخلص من قوة العمل 

 ". الفائضة"

عمل والوظائف وإيعاف قدرة االتحادات العمالية لقد ساهمت هذه العوامل الى حد بعيد بخفض أجور ال    

فمع دخول االقتصاد بحالة ركود، وتجميد التسليفات المحلية، واجه عدد من القطاعات . على المساومات

 .االقتصادية حالة من الركود وتضاءلت فرص خلق وظائف جديدة

األجور، تزايدت حدّة الصراع بطالة واسعة النطاق وانخفاض في وظهور ومع تدني مستويات المعيشة     

وبالمقابل، وعندما بدا أن األزمة المالية ستكون واسعة النطاق في جنوب شرقي . االجتماعي في هذه الدول

آسيا، باشرت الحكومات بترحيل عدد كبير من العمال األجانب لتأمين فسحة للعمال المحليين في أسواق 

اهموا الى حد كبير في النمو االقتصادي السريع خالل مرحلة هذا مع العلم أن العمال المهاجرين س. العمل

حسب انتمائها  الطبقة العاملةلقد ساعدت هذه التدابير النخب الحاكمة في هذه البلدان على تقسيم . االزدهار

 وتحويل انتباهها عن مكامن الضعف في اقتصاد هذه البلدان (بهدف تمزيق وحدتها الطبقية) العرقي

 . سببت فيهوالقوى التي ت
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 دروس وخالصات من األزمة

لقد فجرت األزمة كما هائال من المراجعات الفكرية وأدت الى إعادة التفكير في كثير من النظريات     

والدروس والعبر  الخالصاتوأدناه جرد بأهم . واألفكار التي كانت قد راجت كمسلمات غير قابلة للجدل
37
 . 

السوق  لياتآوقد اعتمدت على الليبرالية االقتصادية " اآلسيوية ةزالمعج"رغم أن تجربة النمو لدول  -

كإطار عام، ولعب فيها القطاع الخاص المنتج دورا فاعال، إال أن الدولة كان لها دور استراتيجي ال 

فقد روج صانعو سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحزمة سياسات ما يسمى  .يستهان به

وتستند هذه . ، استناداً إلى قراءة خاصة لتجربة النمو اآلسيوي"الجنوب"في بلدان  "التكيف الهيكلي"

بيد أن قراءة أخرى . إلى مرتبة القوة الدافعة الوحيدة للنمو االقتصادي( قوى السوق)القراءة إلى إعالء 

ة الرئيسية للنمو تدخل الدولة شكل القوة الدافعتقود إلى نتيجة مغايرة تماماً وهى أن سأكثر دقة للتجربة 

، وخاصة في بلدان الجيل األول، االقتصادي اآلسيوي من الستينيات إلى التسعينيات في القرن العشرين

 . وبصفة أخص في كوريا الجنوبية وتايوان

وكانت هذه السمة وايحة في التجارب  تم الدور اإلشرافي للدولة عبر بنية استبدادية للسلطة السياسية -

ً المذكورة جميعه ولكن منذ أوائل الثمانينيات من القرن المايي أخذت قوة رأس المال المحلى . ا تقريبا

رأس المال : الكبير تستعصي على سلطة الدولة، ثم أزاحتها إلى حد كبير، وولت وجهها شطر قرينها

جنبي، وهكذا سيطر تحالف رأس المال المحلى واأل(. الشركات العمالقة عابرة الجنسيات)األجنبي الكبير 

احتفظ تحالف الدولة االستبدادية ( أندونيسيا وتايالند مثال)وفى العديد من هذه التجارب . تحالف االحتكارات

قبضة الدولة على قمم االقتصاد الحاكمة  وهنتوفى جميع األحوال، . بسطوته( العائلية)واالحتكارات 

التجارة واالستثمارات، خاصة وخاصة المصارف وأسواق المال، وفرض على الدولة أن تفتح أسواق 

يرورة : هنا هو والدرس المستخلص(. اللبرلة)استثمارات الحوافظ المالية، بدون يوابط، تحت دعوى 

الحفاظ على الدور اإلشرافي للدولة تجاه أنشطة رأس المال المحلى، وعالقاته بالشركات األجنبية 

األموال األجنبية وقنوات عملها، ومراقبة العمالقة، وفرض الضوابط الالزمة على دخول وخروج رؤوس 

فذلك هو ما يجنب االقتصاد . األداء المصرفي، وخاصة بسيطرة المجتمع على جهاز النقد واالئتمان

المحلى اآلثار المدمرة لتدفقات األموال، وخاصة بالمضاربة على ما يسمى باألموال الساخنة، كما يعصمه 

 .قتراض وال سيما بالعمالت األجنبيةمن آثار الفويى في سوق اإلقراض واال

للنمو في المراحل األولى من النمو،  امهم امصدر يعدأوضحت تجربة هذه الدول، أن تراكم راس المال  -

بيد انه بمجرد الوصول الى مستوى رفيع نسبيا لكثافة رأس المال فان التقدم التكنولوجي يحل مكان 

                                                           
37
. ، مصدر سابق،"محاولة في فهم الجذور –االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي "صالح ياسر حسن، .د: قارن 

رمزي زكي، . د :ذلكمصدر سبق ذكره؛ ك، ..."دراسة آسيـــــــا.  آسيا من المعجزة إلى األزمة"دمحم عبد الشفيع عيسى، . د: ؛ كذلك 821-812ص 

ازمة النمور " ،و محي الدينعمر: كذلك ؛082 – 001مصدر سبق ذكره، ص ، "قصة صعود وهبوط دول المعجزات االسيوية. المحنة االسيوية"

 : ؛ كذلك(8111 ،دار الشروق: القاهرة) ، الطبعة االولى"االسيوية

Paul Krugman, The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs; Nov/Dec 1994; op, cit.  
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للنمو، وهو ما ينعكس في يرورة االنتقال من الصناعات  باعتباره المصدر الرئيسي تراكم راس المال

 .التحويلية البسيطة الى الصناعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالمي

قد يؤدى إلى تعرض  -األجل منها ةخاصة قصير -إن زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية إلى الداخل  -

لنظام المالي والمصرفي من القوة والمتانة الكافية الستيعاب ما لم يكن ا االقتصاد القومي إلى هزات عنيفة

 .  اآلثار على السيولة المترتبة على حركة هذه األموال

، 1669النمو في تلك الدول قد ارتبط، قبل دخوله في المأزق عام  "نموذج"إن النجاح الذي حققه  -

النامية، ومن ثم استطاع الفكاك من ، على خالف كل البلدان بعدم الوقوع في فك المديونية الخارجية

 .متاعب أزمة المديونية وإسقاطاتها وتوابعها المدمرة

 ةالمعجز"إن ظروف البيئة العالمية التي عاصرت فترة انطالق وازدهار نموذج النمو في دول  -

دورا ال  الخ قد لعبت... ، كالحرب الباردة، واالستقطاب الدولي، واستقرار نظام النقد الدولي"اآلسيوية 

ومن هنا، قد يبدو من المستحيل تكرار تجربة هذا النموذج . يستهان به في تعضيد عوامل نجاح النموذج

وربما ال يكون من قبيل المصادفة أن أزمة هذا النموذج قد ارتبطت على . لعدم إمكان تكرار تلك الظروف

 ". الحرب الباردة"نحو وايح بانتهاء 

أن هذا النموذج ال يمثل فكاكاً من إسار االندماج غير المتكافىء ب االستنتاجة وتتيح المالحظات السابق    

إنه نموذج . في منظومة الثالوث الرأسمالي المركزي األكثر تطوراً من الناحية الصناعية والتكنولوجية

الرأسمالي العالمي، كمقابل لألطراف المهمشة  System  النسقالمندمجة في " األطراف"للتطور في 

السابق" العالم الثالث"التي تمثل جل 
38

تعطي " اآلسيوية  ةالمعجز" إن تجربة النمو االقتصادي لدول . 

درسا مهما، وهو انه من الضروري تطويع وإخضاع العوامل الداخلية والعالقات االقتصادية الخارجية 

 .نمولمنطق زيادة التراكم والنمو االقتصادي إذا أراد البلد أن يحقق أهدافه في ال

عدم االنخراط في اندماج مشروط بالنظام الرأسمالي العالمي، مع االستناد على قاعدة للقوة الذاتية  -

كما معلوم قامت تجارب شرق آسيا في إطار الصراع الدولي المصاحب للقطبية الثنائية التي . بقدر اإلمكان

حلف الناتو وحلف ) المرتبطين بهماكانت سائدة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي والمعسكرين 

وقد استحثت الواليات المتحدة نموذج النمو القائم على تصدير السلع الصناعية من أجل إقامة . (وارشو

وقد ولدت . حاجزة ألمواج الدعوات والحركات المناوئة للرأسمالية الغربية بالقيادة األمريكية قواعد أمامية

ي كنف االندماج التبعي غير المشروط في النظام الرأسمالي العالمي، ف -عدا الصين –التجارب اآلسيوية 

وكانت . سواء من حيث مصادر اإلمداد بالتمويل والتكنولوجيا، أو من حيث فرص الوصول إلى األسواق

وكان فتح هذه السوق أمام آسيا معادالً لفتح . اآلسيوية البضائعالسوق األمريكية هي أهم وأوسع أسواق 

ولكن بأفول عصر القطبية الثنائية، أخذت الواليات المتحدة تغلب . ة أمام الهيمنة األمريكيةآسيا واسع

دون إهمال " األمني -السياسي"على العالقة المتبادلة مع شرق آسيا، بدالً من الشرط " الشرط االقتصادي"

ى فتح األسواق اآلسيوية انتقال التكنولوجيا، وإل تقييدومن ثم أصبحت أشد ميالً إلى  .الشرط األخير هذا

من المصادر األمريكية والغربية عموماً، " الهائمة"على مصاريعها أمام حركات السلع ورؤوس األموال 

                                                           
38
يمن األوراق الخلفية  -سمير أمين. ، ورقة من إعداد مركز البحوث العربية بإشراف د"اإلطار الفكرى لدراسة مستقبل الجنوب فى عالم متغير" 

 .8181-0111مشروع  -(مستقبل الجنوب)لدراسة 
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وتم تقنين كل ذلك . مقابل تقييد فرص الوصول إلى السوق األمريكية ذاتها بدعوى اشتراطات عديدة معقدة

 .ر إنشاء منظمة التجارة الدوليةعب( الغات الجديدة)أو ( اتفاقات أورغواي)من خالل 

قد قام على أساس نظام سياسي صارم ذي مركزية " اآلسيوية ةالمعجز"دول " إن نموذج النمو في  -

 . ، وأهدرت فيه حقوق اإلنسان والديمقراطية وعدالة التوزيع وحريات المجتمع المدنيعالية السلطة

ة ، بزيادة ساعات العمل وشدّ نهجي للطبقة العاملةازدهرت تجارب شرق آسيا بفضل االستغالل المكما     

العمل وتشغيل األطفال والنساء وخفض األجور والخدمات غير األجيرة وحرمان الطبقة العاملة من 

فلما زادت األجور ونشطت اإليرابات مال االقتصاد الوطني إلى الركود . حقوقها النقابية والسياسية

هار هذه الدول، انه ليس صحيحا أن قضية التوزيع تحل آليا من خالل وأثبتت تجربة انطالق وازد. النسبي

كما يعتقد بعض االقتصاديين، وان فاعلية  السوق الحرة والطليقة لياتآعبر  تحقيق النمو االقتصادي

قد ثبت أن حل قضية التوزيع هي خيار سياسي ف. فاوت هذا التوزيع محدود للغايةاإلنفاق العام للحد من ت

 تنمية مع عدالة في التوزيعهو انه ال بد من  والدرس المستفاد. وان السوق يعجز عن حلها واجتماعي

وبعكسه سيحدث االستقطاب االجتماعي وما يحمله من تداعيات مستقبلية، ايافة الى الراهنة  منذ البداية

 .طبعا

هيكلي، والتعميق لقد حققت العديد من تجارب شرق آسيا نجاحاتها، عبر اطراد التحول الصناعي ال -

من أنشطة كثيفة العمالة إلى أنشطة كثيفة رأس المال، إلى أنشطة كثيفة االستخدام للعلم : التكنولوجي

ولكن عندما تباطأت عملية التحول في أوائل التسعينيات، وتناقصت الصادرات، وتزايد . والتكنولوجيا

التكنولوجيا المتقدمة، لما حدث ذلك كله،  االستهالك المحلى والواردات، واستمر االعتماد على استيراد

من هذا كله هو يرورة  والدرس المستفاد. نقصت مرونة الجهاز االنتاجي أمام التحديات الخارجية

 -اعتماداً على تنشيط المبادرة الذاتية للمجتمع العلمي إحداث التحول الهيكلي والتعميق التكنولوجي

 .التكنولوجي في البالد

ف الهيكلى القائمة على مبدأ السوق الطليقة وحرية التجارة، وانسحاب الدولة من يكين برامج التإ -

، فهذه التدخل فى االقتصاد، تتناقض كيفي ا مع استراتيجية التصدير كما طبقت فى بلدان النمور

حين أن السياسة التى  فيللدولة من أجل دعم الصادرات،  تدخال  على وجه التحديد  تقتضىاالستراتيجية 

روج لها االقتصاديون النيوكالسيك، والتى يطلق عليها استراتيجية التوجه للخارج، تعنى حسب وصف 

نظام التجارة الذى توفره التجاره الحرة، وهو يقتضى على وجه  حياد 0121تقرير البنك الدولى لعام 

حلى واالنتاج للتصدير، أو بين المشتريات من غياب الممارسات التمييزية بين االنتاج للسوق الم: التحديد

التقرير المذكور بشكل شبه صريح أن وصف استراتيجية  يعترفبل  .السلع المحلية والسلع األجنبية

 (أو فج)هو وصف غير مالئم  "محفزة للتصدير" :التوجه للخارج بأنها
39

فهم عالقة  مفتاحأما . 

التى وفقًا لها سيجد كل بلد و "المزايا النسبية"من فى نظرية استراتيجية التوجه للخارج على هذا النحو يك

، (ومن هنا يرورة الحياد فى نظام التجارة)ما ينافس به فى السوق العالمى دون تدخل فى آلياته العفوية 

 مما عرض هذه النظرية للنقد
40
.  

                                                           
39
مركز البحوث العربية للدراسات العربية واألفريقية ، "قتصاد السياسي للتنميةالمعجزة االسيوية وقضايا اال"صالح العمروسي،  :قارن: قارن 

 .81 – 01 ص مصدر سابق، ،مجموعة األوراق الخلفية - دراسة آسيـــــــا، والتوثيق
40
، مصدر سبق ... "لوجيااالكسيو -االنطولوجيا -االبستمولوجيا: العالقات االقتصادية الدولية"صالح ياسر حسن، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .ذكره
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، األزمات المالية والنقدية إن تفاقم الديون الخارجية كان، وسيظل دوما، المنبع الرئيسي الذي تنفر فيه -

الطريق الذي يقود الى جحيم المؤسسات المالية والنقدية الدولية، أي طلب إعادة  -أي الديون هذه  –وهي 

جدولة الديون والريوخ لبرامج التثبيت االقتصادي لصندوق النقد الدولي ذات الطابع االنكماشي وما يتلو 

ألسعار وزيادة الفقر والحرمان وارتهان موارد البالد والتحكم في ذلك من تفجر البطالة والركود وارتفاع ا

 .مسارات النمو لصالح خدمة دفع أعباء الديون المؤجلة

فقد بينت تجربة هذه البلدان، وبلدان . تجنب التسرع في تحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات -

ال في ميزان المدفوعات وما يعنيه ذلك من أخرى أيضا، أن البلد الذي يتسرع في تحرير حساب راس الم

إلغاء القيود على حرية دخول وخروج رؤوس األموال في أي وقت تشاء، وانفتاح األسواق المالية والنقدية 

 .المحلية أمام نشاط هذه األموال يضع مصيره في قبضة المضاربين

لألوهام التي راجت حول العولمة قد وضعت حدا " اآلسيوية ةالمعجز" إن األزمة التي اندلعت في دول  -

فقد تبين أن هذا النمط من العولمة بما انطوى عليه من . النامية للبلدان" مزاياها"بطبعتها الرأسمالية و 

إطالق حرية حركة السلع ورؤوس األموال والمعلومات عبر الحدود وفي لمح البصر من خالل شبكة 

النامية الى األزمات المالية والنقدية بعد أن أصبحت  البلدان ا قادمغالبا ما  ،االتصاالت العالمية االلكترونية

 .لمضاربات صناديق االستثمار العالمية" رائعا"مجاال 

النامية قد نجمت  لدان، أن أزمة المديونية الخارجية للبالجدد كان من المعتقد لدى كثير من الليبراليين -

وقد كشفت أزمة دول . وعن ممارسات القطاع العام عن تضخم الحكومات ودورها في النشاط االقتصادي

، حيث أن تفاقم المديونية الخارجية فيها، والتي فجرت األزمة برمتها في عكس ذلك" اآلسيوية ةالمعجز"

، لم يكن راجعا للنشاط الحكومي أو للقطاع العام، بل نتيجة للميل المفرط للقطاع الخاص في 0111عام 

تجربة أزمة المديونية  أيضا وهذا، في الحقيقة، ما كانت قد أكدته. لخارجهذه الدول لالستدانة من ا

 .0128الخارجية لدول أمريكا الالتينية التي تفجرت عام 

بشأن ممارسات صندوق النقد الدولي في تعامله  "اآلسيوية ةالمعجز"كشفت األزمة التي ضربت دول  -

 : مفارقتين مدهشتين هما مع هذه األزمة وغيرها من أزمات البالد النامية عن

  ولده من مشكالت حادة، إال أن في أزمة المديونية الخارجية وما تسبب القطاع الخاص انه بينما

، وتحديدا أغلبية الصندوق كان يصر على أن المجتمع بكامله يجب أن يدفع ثمن تلك األزمة

سات التقشف الصارمة السكان من الفقراء المحرومين وذوي الدخل المحدود من خالل تطبيق سيا

 .التي يوصي الصندوق بتطبيقها

  إن صندوق النقد الدولي يوقع العقاب وثمن الخروج من األزمة على البالد النامية المدينة، بينما

كما انه . دون أية محاسبة( مثل راس المال المضارب)يترك أطرافا فاعلة تسببت في هذه األزمة 

لخاطئة التي باتت تحكم االستثمار العالمي واإلقراض الدولي ال يتحرك لتصحيح األوياع النقدية ا

أن الصندوق منحاز بشكل فايح لصالح  ثم. والتي كان لها دور ال يستهان به في انفجار األزمة

 . الدائنين في حين المنطق يملي أن يتحمل الدائنون جانبا من المسؤولية
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عدة ت العالم وكبار االقتصاديين الليبراليين خالل ، التي شغل"المعجزة اآلسيوية"ملخص القول، أن     

الذي قدم للعالم، على انه  "النموذج" و!! ، تكشفت عن هشاشة ملحوظة كانت تعاني منهاعقود

، واإلفالت من هوة التخلف، تبي ن في نهاية األمر انه ليس معجزة وال "النموذج األمثل للتنمية والتقدم"

الليبرالية المتطرفة  ا، وسياساتهابفوضاه ةالمعولم ةالرأسمالي السوق منتوج نموذجا، وإنما هو

وقوانينها( األصولية)
41
 . 

يكمن في  جوهر األزمةالبلدان مويوع البحث تتيح االستنتاج بأن  هذه والعرض المكثف لتجارب    

تقني من ناحية، الخلل الذي تفاقم بين جودة أداء االقتصاد العيني في مجاالت اإلنتاج والتصدير والتقدم ال

واالنفالت والتوسع المفرط في نمو االقتصاد المالي، بما يشمله من أسواق للعمالت ومضاربة في األسهم 

 . والصكوك والمشتقات المالية في األسواق المالية من ناحية أخرى

ر ، بعد أن توفMITاألستاذ بمعهد ماسوشست للتكنولوجيا ( بول كروجمان)لقد خلص البروفيسور     

لماذا تعاود األزمات مجددا وعلى (على دراسة مسلسل األزمات في العقود األخيرة، في كتابه الشهير 

كبيرين  درسينالى  )الدوام
42
: 

ليست هي الترياق، وال الدواء السحري الشافي من كل "( االنفتاح"قرينتها )إن الليبرالية الجديدة أو  -

 .األمراض، كما توهم الجميع يوما

سواق المالية ليست بريئة، وال هي بعيدة عن اللوم في هذه األزمات، وبخاصة في البلدان التي وإن األ -

  .هي في طريق النمو

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

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

41
 Wade, Robert, and Frank Veneroso, The Asian Crisis: The High Debt Model vs. the Wall          :قارن 

Street-Treasury-IMF Complex, New Left Review, No. 228, March-April 1998. 
42
 .11ص  مصدر سابق،، دكتاتورية رأس المال ،اديب ديمترينقال عن  
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 !تعايش الذئب مع احلمالن .. التجربة الصينية: الثاني الفصل 

ديد من المشكالت المنهجية الع ، أثار وما زال يثيرحوالي أربعة عقودمنذ  ،في الصين ويجري جري ما    

الناجمة عن التحديد الدقيق والملموس لخصائص العمليات الجارية هناك، وتُفتح  والسياسية والفكرية

مختلفة لفهم العديد من الظواهر والعمليات االقتصادية  م مقارباتوتقدّ  أوارها، ال ينتهي تسجاال

لتي تستعصي على التحليل التخطيطي، تبدو وكأنها الصين، اوالتحوالت في البنية االجتماعية ووجهتها في 

بلد يقوده الحزب الشيوعي، ذو قطاع عام هو السائد، ولكنه ذو اقتصاد يقوم الى ثمة . حلقة من التناقضات

حد كبير على مبادئ السوق التنافسية بكل ما يترتب على هذه المبادئ من عدم تكافؤ وايطراب وتفاوت 

 .واستقطاب مجتمعي

طبيعة نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي الراهن، وآفاقه المسقبلية، يشكل .. فإن فهم الصين لذا    

واحدا من أكبر التحديات النظرية والتطبيقية التي تواجه الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية 

يبلغ عدد سكانها واألسباب وايحة، فالصين في الوقت الراهن، . ومرجعياتهم النظرية في العالم اليوم

، و  يعيش فيها ُربع الطبقة العاملة في العالم، وحيث يجري أكبر نمو في (8101)مليار نسمة ( 0.212)

 (8101تريليون دوالر في سنة  19.39 المذكوربلغ حجم الناتج ) الصادرات، وفي الناتج المحلي اإلجمالي

دوالراً  011من  ،يعفا 21بأكثر من  الواحد دفي رفع الناتج المحلي اإلجمالي للفر نجحت الصينعلما ان 

إلى  8101في عام  هاصادراتصلت قيمة وفي حين  .8101دوالراً عام  1211إلى نحو  0112للفرد عام 

 ترليون دوالر 8.022
43

، وطاقة تصنيعية توشك على تجاوز مثيلتها في الواليات المتحدة، ايافة الى ان 

 1111)تريليون دوالر امريكي  1الم حيث بلغت مدخراتها حوالي على نسبة ادخار في العأالصين تملك 

 (. مليار دوالر

قد خالل الفترة األخيرة، ف وجدير بالذكر أنه في ظل تراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فى العالم    

 ،8101مليار دوالر أمريكي في عام  (800) وصل حجم االستثمار الصيني المباشر في الخارج إلى

ومحتال المرتبة الثالثة في العالم لثالث سنوات  رقما قياسيا جديدا، مسجال على أساس سنوي،% 08بزيادة 

للمرة األولى صفوف أعلى عشر دول فى العالم من حيث حجم االستثمار  الصين و كما دخلت. متتالية

 المباشر المتراكم فى الخارج
44
باألشهر  الصينالمباشر إلى  تدفقات االستثمار األجنبيهذا مع العلم ان  .

بالمئة بالمقارنة  0.2مليار دوالر، مسجلة انخفاياً بنسبة ( 192.1) قد بلغ 8102الثمانية األولى من عام 

 .8108عام مع الفترة نفسها من 

 في تدريجيا تباطأ غير ان النمو. 8111منذ سنة % 1.1بنسبة  نمو سنوي متوسط الصين وشهدت    

 أن يتوقع ، و8102في % 1.1الى  8101في % 01.2، فانخفض من 8112بعد أزمة  السنوات االخيرة،

  8101في % 1.1إلى  في التباطؤ يستمر
45
. 

                                                           
43
  html-http://arabic.people.com.cn/n/2015/0929/c31659.8957055: قارن 

http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%

84%D8%B5%D9%8A%D9%86 
44
 http://arabic.people.com.cn/n/2015/0930/c31659-8957478.html: قارن 
45
 www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol :متاح على االنترنيت على الرابط التالي. 8102رؤية اقتصادية  –الصين : قارن 

http://arabic.people.com.cn/n/2015/0929/c31659-8957055.html
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 النمو تباطأوبرغم األخطار التي تواجهها الصين أيضاً من األزمة الرأسمالية التي تزداد عمقاً حيث     

موذج للنمو بالنسبة الى البلدان النامية والمحرك ، فإنها توشك على البروز كنالسنوات األخيرة في تدريجيا

االول في العالم 
46
.  

ومن .  األخيرة االربعةخالل العقود ل تحول الصين وصعودها االقتصادي ظاهرة محورية شكّ لقد     

ً كبيراأل ليست بظاهرة عادية" الظاهرة الصينية" المؤكد أن  ن حجمها وأبعادها وانعكاساتها، تمثل تحديا

اليابان و الواليات المتحدة :تصاد العالمي وفي المقدمة منه المراكز االقتصادية الرأسمالية الثالثةلالق

تواجه الواليات المتحدة بوصفها شريك الصين األول، و. التي تعد اكبر االقتصادات في العالم اأوروبو

 ً ً للواليات المتحدة استر ليس اقتصاديا صرفا بل صعود الصين الصناعي والتجاري باعتباره تحديا اتيجيا

ن الزخم الفائق الذي يتصف به نموها االقتصادي وهيمنتها على نظام العولمة الرأسمالي الجديد، ذلك أل

 من حيث عدد السكان إلى تحول القوة األولى يؤدييمكن أن وتطورها الصناعي، وتجددها التكنولوجي 

. المنظور في األفق الزمني ليابان واالتحاد األوروبيتحدة واإلى قوة عظمى اقتصادية، تتحدى الواليات الم

لتتربع على عرش القوى  8128من المتوقع أن تتخطى الصين الواليات المتحدة اقتصاديا، بحلول عام و

 .االقتصادية في العالم

، وكان هذا "اقتصاد السوق االشتراكي"أعلنت الصين تبنيها في مواجهة التحديات التنموية والسياسية     

ً " بحسب العديد من الباحثين، ً ع "اجتهاداً فكريا ً للربط بين االشتراكية والسوق ال سابق له موتطبيقا ليا

المفكر االقتصادي المعروف  بزعامة في ستينات القرن العشرين المدرسة البولونية هباستثناء ما طرحت

 (Oscar Lange)ه ك  وسكار النأ الراحل
47
بإقرار منهج ونظام  مهندسو هذا التحوللم يكتف و .

ً إدخال السوق الى الصين، وإنما  اقتصادي جديدين يقومان على الربط بين االشتراكية والسوق وعمليا

في مناطق الصين الشرقية  لياتهآوادخلوا االستثمار األجنبي الخاص أو المشترك أو نظام السوق 

قد باشروا وانطلقوا في وم السوق، قائم على نظا " اقتصاد رأسمالي متطور"والجنوبية، وحولوها الى 

 .تطبيق برنامج االستثمار والتنمية والتحويل االقتصادي الى السوق ليغطي شمال الصين وغربها

، Deng Xiaoping (16.6 – 1669)بينغ  -دينغ سياوفي الصين " أبي االصالحات"وبحسب     

اطق صناعية خاصة وموجهة نحو خلق من" اقتصاد السوق"في االنتقال الى  النقطة المحوريةكانت 

يتم فيها تجريب جرعات مختلفة من عمليات " فئران تجارب"التصدير، واعتبار هذه المناطق بمثابة 

لياته، بما يسمح للسلطات في الصين عزل تأثيرات االتصال بالممارسات آو" اقتصاد السوق"االنتقال الى 

السوقية عن بقية اجزاء االقتصاد والمجتمع 
48

  . 

ً يقوم على  يبنونأنهم  ويعلنون "اقتصاد سوق اشتراكي"يصف قادة الصين اقتصادهم بأنه      نظاما

 ،ما يزال االقتصاد الصيني محكوماً بجزء كبيرف. " في آن واحد"اقتصاد السوق ودولة الحزب الشيوعي 

اسي بقيادة الحزب ي ارتبط به نظام الصين السيذبنظام الملكية العامة لوسائل اإلنتاج ال ،وان متناقص

 سياسي يغير من طبيعة الدولة والسلطة تحولكما أن هذا النظام تجنب ورفض أي  .الصيني الشيوعي

                                                           
46
، ترجمة عزيز سباهي، منشورات (مقاالت مجموعة" )؟ما هي اآلن؟ والى أين تتجه. الرأسمالية، السوق، االشتراكية: الصـــــــــين: "قارن 

 .1، ص (8102بغداد، دار الرواد المزدهرة، )الثقافة الجديدة 
47
 (.0128دار الحقيقة، : بيروت)، الطبعة الثانية، ترجمة احمد فؤاد بلبع "مسائل االقتصاد السياسي لالشتراكية"اوسكار النك ة، : قارن 
48
 18، ص (8111مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت" )الدروس المستفادة –ربة االسيوية العرب والتج"محمود عبد الفضيل، : قارن 

 .والحقا
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السياسية عموما، وهذا ما يميزه عن التحول الذي حدث في االتحاد السوفيتي السابق والبلدان األخرى التي 

 .ج كارثيةانتقلت من االشتراكية الى الرأسمالية يمن مسار معقد ونتائ

تتخطى اساسا حدود الرأسمالية، " اقتصاد السوق االشتراكي"ويرى بعض المفكرين أن نظرية وتطبيق     

اي ان النظام ". مزايا اقتصاد السوق"جامعة بين تفوق النظام االقتصادي االساسي لالشتراكية و 

. االقتصادية الكفاءةسوق في المجتمع بينما يؤكد ال العدالةاالقتصادي االساسي لالشتراكية يضمن 

اقتصاد السوق في ظل اقتصاد السوق االشتراكي يشبه حصانا رّوض وربي جيدا "وبحسب هؤالء فان 

" يمكن للشعب ان يمسك بأعنته ويعمل وفقا للقيم  االشتراكية
49
 . 

وهي  "القفص في الطير اقتصاد"سميت بـ  اطلقت االطروحة الجديدة التي( 1621)وخالل تلك الفترة     

 الطيرانب (الخدمة أو السلعة على داللة)للطير  السماح يمكن انه :مؤداها حذرة إصالحية فلسفة عن تعبير

 الجمع، أي امكانية "المركزية التخطيطية بالسلطات الذي يتمثل" القفص ووجود إطار في ولكن بحرية

بين السوق والتخطيط المركزي 
50
. 

 االربعةالذي اصبح في العقود " اقتصاد السوق االشتراكي"م لنتوقف هنا قليال ولنبحث عن مفهو    

والتي اطلقها " االشتراكية ذات الخصائص الصينية الخاصة"االخيرة محور سياسة الحكومة الصينية لبناء 

اقتصاد السوق "داعيا الى اعتماد  بينغ -دينغ سياوفي الصين " مهندس االصالحات االقتصادية"

لتجنيب الصين الفقر والركود، وجسد ذلك في عبارته الشهيرة  -حسب قوله  –كطريق وحيد " االشتراكي

 ". المهم ان يلتهم الفئران..ال يهم اذا كان القط رماديا او أسود "

 يف الصني" اقتصاد السوق"مراحل التحول حنو : االول املبحث

ت بخمس مراحل هي مرّ " اقتصاد السوق"البد من االشارة الى الفترة التي شهدت التحول نحو     
51
 : 

البدء بإجراء اصالحات في في هذه المرحلة تم  .(1626 – 1692)وتشمل سنوات  املرحلة االوىل

وفي هذا الصدد، وعلى مستوى القطاع الزراعي، اتخذت عدة اجراءات منها . القطاع الزراعي والصناعي

أما على . ة على العوائل الفالحيةالغاء الكوميونات والتعاونيات الزراعية، وتوزيع االرايي الزراعي

، انشأت الصين في عام "مناطق التصنيع المخصص للتصدير"مستوى الصناعة فإنه وعلى وفق تجربة 

وبدأت في هذه المناطق تجربة عدد من السياسات التفضيلية بهدف . أربع مناطق اقتصادية خاصة 1696

فيها عملية  ت هذه المناطق مثل مختبرات تقاسوسرعان ما اصبح. جذب رؤوس االموال والتقنية االجنبية

 . اقتصاد السوق وأدائه

                                                           
49

 هي ما. السوق الرأسمالية،" االشتراكية،: الصـــــــــين: في. "السوق واقتصاد االشتراكية بين للجمع التاريخية األهمية"  يانغ، جنهاي: انظر 

 . 9 ص سابق، مصدر ،(االتمق مجموعة) "؟تتجه أين والى اآلن؟
50
، مجلة البيان، الحلقة األخيرة، "واالقتصادية السياسية التنمية مأزق ..التحول مرحلة في الوسطى آسيا" رومر، يوريس: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .1-1، ص 8111العدد الرابع، االمارات العربية المتحدة، 
51
 سياسات...  السوق اقتصاد نحو التحول في التدرج ومنهج الصيني االقتصاد" دمحم، جاسم احمد المهداوي، وفاء: قارن التفاصيل من لمزيد 

 االصالح" زانج، وي وي: كذلك ؛011-021 ص ،8108/الثالثون العدد العاشرة، السنة ،االقتصادية للعلوم العراقية المجلة ،"ومؤشرات

 فرانسواز: كذلك ؛01-02 ص ،00/0111 العدد االستراتيجية، والبحوث اساتللدر االمارات مركز ،"السياسية ودالالته الصين في االقتصادي

 (.8101 للكتاب، السورية العامة الهيئة: دمشق( )28) ثقافية آفاق سلسة كعدان، ممدوح صباح: ترجمة ،"الصيني االقتصاد"  لوموان،
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، خلقت نوعا من االستقطاب أنها الحرة المناطق سياسة على خذايؤ مما ومن المفيد االشارة هنا الى ان    

 األثرياء من طبقة خلقت أنها كما الفقر، من تعاني مناطق أخرى مقابل غنية اقتصادية مناطق أوجدت حيث

.االقتصادية  الليبرالية الى جانب السياسية بالليبرالية يطالبون بدئوا الذين همو
52

 

 صادقت، 0122 أكتوبر/تشرين األول ففي شهر (.1661 – 1626)املرحلة الثانية وتشمل السنوات 

بتحرير يبدأ  ، ويتعايش فيه السوق والخطـة نظام مختلطعلى  الشيوعي الصيني اللجنة المركزية للحزب

 التركيزوفي هذه المرحلة تم  .، وال مركزية التجارة الخارجية، وتوسيع درجة استقالل المنشآترسعااأل

 : وذلك عبر اجراء إصالحين على القطاع الصناعي

؛ من خالل تحويل هذه الشركات العامة الى شركات اصالح نظام الشركات الصناعية وأساليب إدارتها. 0

 . ق واعتماد الربح كمعيار لكفاءة هذه الشركاتومبادئ السو لياتر وفقا آلتسيّ 

، أي تحديد تسعيرين للمنتجات اصالح نظام التسعير، وذلك عبر اعتماد اسلوب التسعير المزدوج. 8

ليات آفتحدده خر فهناك اسعار للسلع تحدد من طرف الدولة لجزء من السلع المنتجة، أما الجزء اآل: السلعية

ن االسعار التي تحددها السوق كانت أعلى بكثير من االسعار التي تحددها ولكن التجربة أكدت ا. السوق

للفساد المالي استغلها بعض كبار المسؤولين لصالحهم وتحقيق امتيازات  ثغرةالدولة مما ادى الى نشوء 

 .خاصة

 استراتيجية التنمية"مدينة ساحلية وأيضا تطبيق  02شهدت الصين انشاء  1626واعتبارا من عام     

ما ميّز هذه  ابرزولعل . (4..1 – 1616)زهاو زيانج  ذاكآنالتي طرحها رئيس الوزراء " الساحلية

من  –في غضون بضع سنوات  –من الصناعات االنتاجية % 21اإلستراتيجية، هو انتقال ما يزيد على 

 ادماجلى هونغ كونغ الى جنوب الصين، كما دعمت هذه االستراتيجية تجارة الصين الخارجية وقادت ا

 . الصين باالقتصاد العالمي وهذا االخير في جوهرة اقتصاد رأسمالي

التضخم جمدت الحكومة الصينيـة اإلصالحـات، وفريت الرقابة  ولمواجهة، 1622في خريـف عام     

، صاحب هذه اإلجراءات خطاب 0121يونيو /وبعد أزمة شهر حزيران. من جديد على األسعار

مويوع  0112جعل التغيرات االقتصاديـة الجارية منذ العام  ، األمر الذيسيةوصرامة سياآيديولوجي 

 .خصام وصراع فكري

. إشارة البدء باستئناف اإلصالحات بينغ -دينغ سياو، أرسل 1661 يناير/الثانيكانون في غير أنه و    

تصاد السوق اق"جديداً هو  عشر هدفاالشيوعي الرابـع  بمؤتمر الحزوفي خريف العام نفسه، حدد 

 ".االجتماعي

 :تضمنت هذه المرحلة اجرائين .(1..1 – 1661)املرحلة الثالثة وتشمل السنوات 

. تحويل الشركات الخاسرة الى شركات مساهمة وفي حال لم تتوفق في أدائها، عندها يتم اغالقها. 0

ملين، وتفاقمت معدالت من العاالف عشرات اآل تسريحولكن كان لهذا االجراء انعكاسات سلبية تمثلت في 

                                                           
52
، مصدر سبق "...االقتصادية والليبرالية السياسية المركزية بين الصين"نوري عبد الرسول الخاقاني، عبد الوهاب دمحم جواد الموسوي، : قارن 

 .ذكره
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والعدالة ( وفقا آلليات السوق ومنطقه)بين الكفاءة االقتصادية  التناقضالبطالة مما طرح مجددا اشكالية 

 (.بحسب االشتراكية)االجتماعية 

وتطبيق ذلك ضمن المشهد االقتصادي في الصين ( بشقيه المحلي واألجنبي)تضمين القطاع الخاص . 8

 . السوق في المناطق االقتصادية الخاصةليات آن والتشريعات الضامنة لعمل من خالل تشريع القواني

ثار واآلرافقت المرحلة الثالثة جملة من التحديات . 1.11لغاية  1..1املرحلة الرابعة ومتتد من 

فاوت التركيز على النمو بدال من التنمية، تنامي البطالة، والت: السلبية ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية

الخ، األمر ... حدّة الفوارق الطبقية والتفاوت بين الريف والمدينة  تفاقمفي توزيع الدخول، هذا ايافة الى 

الذي دفع السلطات الصينية الى اعتماد مبدأ تنموي يركز على التنمية المستدامة وحماية البيئة واالستغالل 

 .  االمثل للموارد المتاحة

الكامل الثالث للجنة املركزية الـ  االجتماع والتي جسدها 1.11املرحلة اخلامسة ومتتد من 
53بإطالق سلسة من االصالحات اجلديدة للحزب الشيوعي الصيني 12

. 

انطلقت التحضيرات لهذا النوع من االصالحات من واقع ان االقتصاد الصيني يمر بمرحلة صعبة     

وما تركته من  8112في الربع الرابع من عام ويعيش آثار االزمة االقتصادية العالمية التي اندلعت 

من  Zhang Liqunوبحسب . تحديات، األمر الذي استدعى القيام بإجراءات ملموسة لمواجهة ذلك

االقتصاد الصيني يقف امام منعطف حاسم " مركز ابحاث النمو التابع لمجلس الوزراء الصيني، فان 

ة، تتيح منح العافية لالقتصاد، وهذه االصالحات تغيرات جذري بإجراءوويع معقد، بسبب انه مطالب 

 ".يجب ان تجري بسرعة وبفعالية

، االقتصادي في اكاديمية العلوم االجتماعية الصينية،  Xinhua Yu Yongding اشاروبالمقابل     

بعض المؤسسات يمكن ان تؤدي الى موجة من عدم الكفاءة  وإفالسالتقليصات المالية، " أنقائال 

بعض االيطرابات في السوق المالية، ولكن  ينتج عنهدية لهذه المؤسسات، االمر الذي يمكن ان االقتصا

جل احداث تغيرات نوعية في أهذا امر ال يمكن تجاوزه فهو هو عبارة عن الثمن الذي يجب ان ندفعه من 

تخلى عن الموديل لم ال يمكن تجاوزه، فبدونه ال يمكن للصين ان تان هذا األ" وأياف". االقتصاد الوطني

 ".االقتصادي القديم

الباحث العلمي في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، ، Jonathan Holslagوبحسب     

وموقف الحكومة الصينية يعطي رسالة قوامها ان القيادة الصينية  (1.11) فان النتائج االقتصادية الحالية

ن اعادة هيكلة هي سنة صعبة للبالد أل( 1.11)كن هذه السنة تنشيط االقتصاد، ول إلعادةتبذل كل جهودها 

انه يمكن ان تحدث صعوبات  وأياف. االقتصاد تجري في ظروف صعبة على صعيد السوق العالمية

 .ومشاكل في قطاع البنوك وفي سوق االوراق المالية

 JP Morgan ، قامت مؤسسة8102بعد اعالن نتائج االقتصاد الصيني للنصف االول من عام     

Chase  مبررة ذلك % 1.2الى % 1.1من  8102بتخفيض توقعاتها لنمو االقتصاد الصيني في عام

                                                           
53
متاح على االنترنيت على ". بعض مالمح االصالحات االقتصادية والسياسية الجديدة في الصين"صالح ياسر، .د: لمزيد من التفاصيل قارن 

  http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/8213-2013-12-04-21-17-02: الرابط التالي



33 

 

في حين كانت توقعات البنك . بانخفاض االستثمارات االنتاجية وبقاء الطلب يعيفا في االسواق االجنبية

في عام % 1.1ليبلغ  في العام المذكور ومن المتوقع ان يستمر في االنخفاض% 1.1الدولي تشير الى 

أن االقتصاد الصيني  (مصلحة الدولة لإلحصاء)أعلنت في حين . 8101في عام % 1.2و الى  8102

، وهي نسبة تعادل ما تم تسجيله 8101على أساس سنوي في الربع الثاني من عام % 1سجل نموا نسبته 

 في الربع األول
54
 8101-8102خالل الفترة % 2.0كما تبقى البطالة بحدود  .

55
. 

وكل هذا تطلب القيام بمبادرات ملموسة على أعلى المستويات لتجاوز هذه المرحلة وما تحمله من     

تشرين  08-1 خالل الفترةواستنادا لهذه الوقائع والمظاهر جرت . على االقتصاد الصيني ثارآمخاطر و

ية للحزب الشيوعي الصيني وسط للجنة المركز 02الـ  اعمال الدورة الكاملة الثالثة 8102نوفمبر /الثاني

نتيجة للدور المتعاظم  -كما اشرنا في بداية حديثنا عن هذه التجربة -اهتمام محلي ودولي غير مسبوق جاء

 اكتسبتلذلك  وإيافة. على نمو االقتصاد العالمي ملحوظ للصين كقوة اقتصادية كبرى أصبح لها تأثير

قدمت عليها القيادة الصينية الجديدة لدفع أالتي  ت الكبرىاالتجاهاهذه الدورة أهمية خاصة ألنها رسمت 

اصالح شامل ورسم التوجهات العامة للتطور خالل العشرة أعوام  وإجراءالنمو االقتصادي المستدام 

ورغم هذه الوجهة التي تم االعالن عنها فان  .في االقتصاد الصيني" دورا مقررا"السوق  وإعطاءالمقبلة 

الذي اختل بعد االزمة االقتصادية العالمية التي اندلعت في )ن اعادة التوازن االقتصادي التقدم المحرز بشأ

 .ال يزال غير مؤكد( 8112

 القصير األجلين في للنمو مهمة تزال مؤشرات ال المحلية والهيكلية االقتصادية أن السياسات ورغم    

 في النمو على مهمة آثار الخارجية لها اعاألوي في التغيرات أن فقد أكدت التجربة الملموسة والطويل،

على  المتحدة الواليات في النمو ارتفع إذا التحديد، وجه وعلى .الصاعدة ومنها الصين األسواق اقتصادات

 نقطة  0.3 بنسبة الصاعدة األسواق في إثره النمو على يرتفع واحدة، مئوية نقطة بنسبة متوقع غير نحو

سلبية  ثارآنخفاض معدل النمو وما يتركه من ونفس االمر في حالة ا مئوية،
56
 . 

لدى الحزب الشيوعي الصيني تقليد اقتراح التغيرات الرئيسية في الجلسات الكاملة من المعروف ان و    

للحزب الشيوعي الصيني  00عندما قررت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ  0112الثالثة منذ عام 

كما وافقت الجلسة . كما قيل في حينه لتنهي بذلك عقودا من العزلة "ح واالنفتاحسياسة االصال" تطبيق

اقتصاد "على تطبيق  0112للحزب الشيوعي الصيني في عام  02لجنة المركزية الـ دورة الالكاملة الثالثة ل

 . لتمهد بذلك الطريق النطالق الصين االقتصادي في عقدين متتاليين "السوق االشتراكي

للحزب الشيوعي الصيني، قدم األمين العام للجنة  02الـ الكامل الثالث للجنة المركزية  ل االجتماعوخال    

النقاب عن المبادئ التوجيهية  فيه تقرير عمل كشف (Xi Jinping شي جين بينغ)الحزب المركزية 

 . في هذه الفترة مويوع حديثنا للتنمية في الصين

لتعميق اإلصالحات بشكل شامل  الهدف العامأن  المذكور الكامل جتماعوجاء في البيان الصادر عن اال    

كما أن تنظيم اإلصالحات وتنسيقها . "نظام االشتراكية ذات الخصائص الصينية"هو تحسين وتطوير 

والسياسة الديمقراطية والثقافة المتقدمة والتناغم  "اقتصاد السوق االشتراكي"يروري لتسريع تنمية 

جعل العمل والمعرفة والتكنولوجيا واإلدارة ورأس المال تنطلق وحضارة اإليكولوجية، االجتماعي وال
                                                           

54
 http://arabic.people.com.cn/n/2015/0717/c31659-8922317.html 

55
، (8102 إبريل واشنطن،"  )متفاوتا يظل لكنه قوة، يكتسب التعافي — العالمي االقتصاد آفاق" الدولي، النقد صندوق: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .11، ص 2-8جدول رقم 
56
 .002ق، ص المصدر الساب: قارن 
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. بحيوية، والعمل على نشر جميع مصادر الثروة وتمتع جميع أبناء الشعب بعوائد التنمية بطريقة منصفة

ع وبالنسبة لتعميق اإلصالح االقتصادي، قال البيان إن السوق يجب أن تلعب دورا حاسما في توزي

كما ينبغي تحسين اآللية االقتصادية األساسية وتسريع تنمية نظام السوق الحديث والسيطرة على . الموارد

االقتصاد الكلي واالنفتاح، وذلك يتطلب تغيير نمط التنمية االقتصادية وبناء دولة مبتكرة لتعزيز استدامة 

 .واستقرار التنمية االقتصادية

 :العناصر التالية علىالكامل  أكد بيان االجتماعو    

 . شتراكية، وأن التنمية هي المفتاح لحل مسائل الصينأن الصين ال تزال في المرحلة األولية لال :أوال

 .هو موازنة العالقة بين الحكومة والسوقان مفتاح التنمية : ثانيا

 !. على الحاجة إلى بناء قواعد سوق عادلة ومنفتحة وشفافة التشديد :ثالثا

قرار اللجنة "للجنة المركزية وثيقة بعنوان  02الـ  عن دورة اعمال الدورة الكاملة الثالثة وصدرت    

وجاءت الوثيقة شاملة حيث " المركزية حول عدة مسائل مهمة تتعلق بتعميق اإلصالحات على نحو شامل

 برزأ لىاالشارة اباإلجماع، ونحاول هنا  إجراء إصالحي ..1اللجنة المركزية ما يربو على  أجازت

 : من قبيل محاورها

ليها إوبموجب الوثيقة المشار . تحرير األسواق بصورة أكبر لتعزيز استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم -

 : عاله فإن الصين ستوسع انفتاح اقتصادها من خالل جملة من االجراءات من بينهاأ

 . توسيع فرص الوصول إلى األسواق الصينية* 

 وهي خطوة تعكس بجالء رغبة القيادة ،اإلقليمي وانفتاح المدن الحدودية والداخليةتعزيز التعاون * 

 تباطؤفي إجراء إصالحات يرورية إلعطاء االقتصاد دفعة جديدة، بعد ظهور مؤشرات على  الصينية

 . النمو السريع الذي استمر على مدى ثالثة عقود

وإقامة آلية لجعل سلطات األجهزة  ئهماادابشكل يضمن تحسين  اصالح النظامين المالي والضريبي -

ً وتطبيق نظام ميزانية شامل وشفاف، وسيتم تعزيز  الحكومية تتوافق مع مسؤولياتها في اإلنفاق أيضا

 . سلطات ومسؤوليات إنفاق الحكومة المركزية باعتدال

او " الكبار النمور"ضرورة تشديد النضال ضد الفساد على مختلف المستويات سواء تعلق االمر بـ  -

االجراءات  واتخاذ،  Xi Jinping شي جين بينغ، بحسب وصف الرئيس الصيني "الجرذان الصغيرة"

 .م في الدولةأاالنضباطية يد الفاسدين بغض النظر عن المواقع التي يشغلونها سواء في الحزب 

جتماعي الريفي تعهدات بتوحيد نظامي الضمان االويعت و اجراء إصالحات في السياسة االجتماعية -

 . والحضري

ما فيما يتعلق بالزراعة حيث يعيش هناك نصف سكان الصين، فانه من المتوقع زيادة االنفاق على أ -

، والتي رغم ذلك تبقى خايعة للتعاونيات رضومنح الفالحين رقابة اوسع على األ ،القضايا االجتماعية

 وأيضايسمح لهم بحرية اكبر في زراعتها االرض مما " دارةإحق "وسيحصل الفالحون على . الريفية

 .الحصول على القروض
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الحكومة على االقتصاد ويتعلق  تأثيرالحد من الى  التي اقرها االجتماع صالحاتوبالمقابل تهدف اإل -

، التي يتمتع جزء منها بمواقع احتكارية في بعض قطاعات االقتصاد االمر بالشركات العائدة للدولة

وتشير الوثيقة . الوثيقة وعودا بتوسيع مساهمة رأس المال الخاص في القطاع البنكي كما تضمنت. الوطني

س المال أس المال الخاص ورأبمشاركة ر" بنوك متوسطة او صغيرة" تأسيسالى انه سيكون من الممكن 

 .االجنبي

 

 : مفاهيم حتت نريان النقد: الثاني املبحث

 "ت اخلصائص الصينية اخلاصةاالشرتاكية ذا"و " اقتصاد السوق االشرتاكي"

االشتراكية ذات الخصائص الصينية "و " اقتصاد السوق االشتراكي"مجددا الى مفهومي  ناآلنعود     

هذه المفاهيم من واقع ان الغموض الذي يحيط بهذين المصطلحين يترك مجاالً  نقادينطلق ".  الخاصة

بالد وخارجها واسعاً للجدل حول االصالح االقتصادي الصيني، داخل ال
57
 . 

االشتراكية "الى اقتصاد هجين، في حين يشير مصطلح " اقتصاد السوق االشتراكي"يشير مصطلح     

وهو . بويوح خراآليعاض أحدهما  نظامين اجتماعيينببساطة الى " ذات الخصائص الصينية الخاصة

، بينغ -دينغ سياووهذا يكشف كيف ان صيغة ". رأسمالية ذات خصائص صينية خاصة"يوازي القول 

إن ما يميز . كما جري تطبيقها في الصين تهدد بهدم الحدود بين الرأسمالية واالشتراكية، كما يرى البعض

هو غمويه؛ فهو يخط سبيالً جديداً للتطور، بديالً للرأسمالية  -بحسب نقاده -االصالح االقتصادي الصيني

الصين اليتواءم بدقة مع أي نوع معروف من  ويلخصون قولهم، بأن ما يجري في. السائدة في الغرب

 .التطور االشتراكي

     ً إن ما . ومع ذلك، فان هذا الغموض النظري ال يحول دون ذكر حقيقة تجريبية ال تقل عنه غمويا

التي أقرها  ،"االشتراكية ذات الخصائص الصينية الخاصة"او " اقتصاد السوق االشتراكي"يجري باسم 

يلقي الشك بشأن الحجة التي تقول ان اقتصاد الصين اليوم يقوم  ،1621ني عام الحزب الشيوعي الصي

ومن المفيد االشارة هنا ". دون الفويى والتفاوت الطبقي البنيوي الذي يتصف به نظام السوق الرأسمالي"

فمن جانب يعمل هذا االقتصاد على . يعاني من تناقضه الداخلي" اقصاد السوق االشتراكي"الى ان 

فقد شهدت هذه الفترة . يولد االستغالل والصراع الطبقيبتطور االقتصاد الصيني، وفي المقابل  سريعالت

. الخ... فجوة واسعة بين الفقراء واألغنياء، وبين الريف والمدينة، والى البطالة واالستقطاب االجتماعي

وظهور طبقة رأسمالية  ولوحظ بروز مؤسسة اقتصاد السوق على حساب المساواة والعدالة االجتماعية،

جانب المتصلين أسماليين المحليين واألمنكفأة على نفسها، فئة من الموظفين المتفسخين تتوأطأ مع الر

وهناك من يرى ان من الصعب االستنتاج بان الصين ليست بعيدة كثيراً عن . بالشركات المتعدية الجنسيات

خيران، موجات من المقاومه في صورة ايرابات اذ شهد العقدان األ. الرأسمالية وأزماتها المتفجرة

 . واحتجاجات تلقائية يد الخصخصة المكشوفة، ويد الفساد الرسمي في الصين
                                                           

ما هي . الرأسمالية، السوق" االشتراكية،: الصـــــــــين : "في". مستقبل الصين تحت النقاش: طرق متقطعه"باربارا فولي، : قارن 57

 .  62، مصدر سبق ذكره، ص "..؟اآلن؟ والى أين تتجه
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 في حينه الصيني في تقريره الى كونفرنس الحزب الشيوعي الصيني السابع عشر، تحدث الرئيس    

وحين أخذت الصين بسياسة . لسوقعن المزج ما بين النظام االشتراكي واقتصاد ا Hu Jintao هيوجنتاو

، فإنه ببساطة، لم يكن اقتصاد سوق؛ "اقتصاد السوق االشتراكية"االنفتاح، و تبنت الحكومة سياسة 

" اقتصاد السوق االشتراكي"ولكن مع تطورها، بدأ . فالحكومة كان بوسعها ان تسيطر على هذه السوق

الدولة تتحول من السيطرة على السوق الى وبدأت وظيفة . يكشف عن طابعه الرأسمالي خطوة فخطوة

 .خدمة هذه السوق

فكريا المطبقة في الصين جدال " االصالحات" وفي مثل هذا التطور المتناقض ليس مفاجئة ان تُحِدث    

؟ وهو سؤال هل الصين رأسمالية أم اشتراكية: ، وأدى ذلك الى طرح السؤال التقليديصاخباوسياسيا 

 . ري طبعايبعث على التحدي الفك

ويرى هؤالء ان . على ان الصين لم تصبح رأسمالية بعد هناك من يصرفي الصين المعاصرة، ف    

ليس إال، يستخدم من طرف الحكومة  ميكانيزم اقتصاديالمطبق هو عبارة عن مجرد  اقتصاد السوق

، الحكومة الصينية يضيف هؤالء انو .يدها إذا فشلت في تحقيقهايقتيمكن النجاز اهداف اشتراكية معينة 

تتمتع بسيطرة كلية في االقتصاد تفوق ما تتمتع به أية اشتراكية  التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني،

وتذهب . وفي الحقيقة، فإن إنتاج وتوزيع السلع يوجد في مختلف األنظمة االقتصادية. ديمقراطية رأسمالية

دورا اكثر اهمية وأساسيا في اآلن وق يلعب هذه المقاربة الى أبعد من ذلك حين تؤكد على ان الس

تخصيص المصادر بعد االصالح واالنفتاح على العالم، رغم االستدراك بان البُعد التخطيطي لم يختف 
58
. 

ان  -أي السوق –ويمكنها " محايدة"وإذا دفعنا هذه االطروحة الى نهايتها لوجدنا أنها ترى أن السوق 

الية تتكامل مع االشتراكية او الرأسم
59

فطالما . وطبيعي ان ثمة تالعب نظري هنا البد من التوقف عنده. 

تعمل في خدمة النظام االشتراكي، " السوق"، وطالما ان هذا "السوق"أن ما يوجد اليوم في الصين هو 

 .التي تتركها هذه السوق ومنطقها ثاراآلال حاجة لمناقشة  -بحسب هذه االطروحة  –فإنه 

يرى رئيس معهد دراسات الشرق األوسط بجامعة شنغهاي فمثال . بعد من ذلكهناك من يذهب أو    

ومن !  منتجات الثقافة الصينية ىعد أحدت "السوق االشتراكية"أن  تشو وي ليهللدراسات الدولية، الدكتور 

 أنها تستطيع الجمع بين النقيضين، ليس مجرد سوق أو -" وي ليه"بحسب  – أهم ما يميز الثقافة الصينية

فالسوق ال يمكن أن تحل محل . هذا تطوير في الفكر االشتراكي ويعه الصينيون"و  ،مجرد مركزية

الحكومة هي التي تتولى . الدولة، خاصة في المشروعات الكبيرة مثل الكهرباء ومحطات المياه وغيرها

 ".إقامة وتمويل هذه المشروعات

سمالية، ونشأت بسببه معضالت جدية أالر ونحقد انحرف  "االصالح"هناك من يرى ان بالمقابل     

ويدللون على ذلك استنادا الى جملة معطيات من بينها  .كثيرة
60
 : 

حيث تشير المعطيات االحصائية الى ان . تعاظم دور القطاع الخاص وإضعاف الملكية العامة: أوال

 8111لدخل القومي عام اآلن القطاع السائد في االقتصاد ونصيبها من إجمالي ا تؤلف المشاريع الخاصة

                                                           
58
ما . الرأسمالية، السوق" االشتراكية،: الصـــــــــين: في". لعالمالصين وا –اقتصاد السوق االشتراكية "تسياوكين ِدنغ، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .18 ، مصدر سابق، ص(مجموعة مقاالت" )؟هي اآلن؟ والى أين تتجه
59
االقتصاد "وفاء المهداوي، احمد جاسم دمحم، : لمزيد من التفاصيل قارن. وجدت هذه االطروحة صداها في بعض الدراسات االكاديمية في العراق 

 022، مصدر سابق، ص تصاديةقالمجلة العراقية للعلوم اال، "سياسات ومؤشرات... ي ومنهج التدرج في التحول نحو اقتصاد السوق الصين
60
، (مجموعة مقاالت) "؟ما هي اآلن؟ والى أين تتجه. الرأسمالية، السوق" االشتراكية،: الصـــــــــين :في". مئة زهرة"واي كيت جوي، : قارن 

  .21ص مصدر سابق، 
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والتوقع المستمر لهذه المشاريع يمكن أن يلمس في %. 21، فيما ال يتجاوز نصيب القطاع العام %12بلغ 

وباالرتباط الوثيق . القطاعات الحيوية كسكك الحديد والفضاء الجوي وحتى في صناعات الدفاع الوطني

مع العلم ان ملكية القطاع الخاص االجنبي كانت قد هذا . مع انحدار القطاع العام يبرز التفاوت في الدخول

 .8111في عام % 81.2بلغت 

وهو مؤشر يعكس الهوة بين ) الصيني( GINi)وطبقاً لمعامل جيني . تنامي التفاوتات االجتماعية: ثانيا

( االغنياء والفقراء
61
في  1.212بلغ  في حين، 8112عام  1.211الى  0121عام  1.82قفز التفاوت من  

 8108م عا
62
 . يكمؤشر لاليطراب االجتماع 1.2أي أعلى من المستوى الذي حددته األمم المتحدة عند  

بالمقابل، يالحظ تنامي االعداد المتزايدة من المليارديرية، والمستِغلين االحتكاريين االجانب وتعاظم     

 . دور الشركات المتعدية الجنسية

شخصا، متفوقين بذلك  112ليارديرات في الصين، إلى وصل عدد الموبحسب بعض المصادر فقد     

وكشفت قائمة أثرياء الصين الصادرة عن . مليارديرا 121على الواليات المتحدة التي تضم بين سكانها 

ذا دياليان واندا "، أن رجل األعمال الصيني، وانج جيانلن، رئيس مجموعة "هورون ريبورت"مجلة 

ويعد العقار . مليار دوالر 81غنى رجل في الصين، بثروة تصل إلى بمثابة أيعد االقتصادية، " جروب

ملياديرا، في حين أفرزت  001ساهم في اغتناء  هأبرز مصدر من مصادر الثروة في الصين، ذلك أن

 لألنباء" شينخوا"مليارديرا، وفق ما نقلته وكالة  12مليارديرا، وأثرت التكنولوجيا  12أنشطة التصنيع 
63
. 

الستنتاج بان ثمار االزدهار التنموي كانت من نصيب الباحثين عن الربح في الشركات ويمكن ا    

المتعددة الجنسية والمستثمرين المحليين الكبار، وهاتان المجموعتان ترتبطان ببعضهما البعض ارتباطا 

 . وثيقا الستنادهما على قاعدة طبقية واحدة

شركة عالمية لها  111شركة من بين أكبر  011من  يوجد أكثرومن المفيد االشارة هنا الى انه     

 .شركة من هذه الشركات لها مكاتب داخل الصين 211استثمارات يخمة في الصين وأكثر من 

فقد  .وايافة لذلك فان هناك معطيات أخرى تعزز من صورة التفاوت المتعاظم بين الفقراء واالغنياء    

% 81من الثروات فيما الـ % 10ن السكان يسيطرون على م% 81ان ( تشاينا يوث دايلي)قالت صحيفة 

الف يوان  81من السكان تجني   %2.1هناك  و%. 1.2 التي تمثل اكثر الصينيين فقرا ال يملكون سوى

وإيافة  .في السنة، لكن اكثر من النصف يجنون اقل من الفي يوان، بحسب الصحيفة( دوالر 8211)

من الموجودات بينما ال تبلغ موجودات % 21ين في المدن يملكون من أغنى القاطن% 01 لذلك كان هناك

 %0.2العشرة بالمئة من الفقراء سوى 
64
. 

                                                           
61
هو و( 0111 - 0222)  م عبر ورقة أعدها االقتصادي اإليطالي كرادو0108أداة قياس لتفاوت تركيز الدخل بالدول، وقدم عام هو معامل جيني  

  .ي التوزيعوتشير القيم المرتفعة للمؤشر إلى عدم المساواة ف 0 – 1المقياس األكثر شيوعاً الحتساب العدالة في توزيع الدخل وتنحصر قيمته بين 
62

 http://arabic.cntv.cn/program/news_ar/20130118/106479.shtml 
63
: قارن 

http://www.tahrirnews.com/posts/388130/+568+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D

9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7..+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D8%AA%D8%AA

%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83

%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8

A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA 
64
 .12 مصدر سابق، ص، "...الصين والعالم –اقتصاد السوق االشتراكية "تسياوكين ِدنغ، : قارن 
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مليون شخص  082على الرغم من تزايد الثروة في الصين إال أنه ال يزال هناك ومن جانب آخر فانه و    

 212حوالي )يوان  8211يعيشون تحت خط الفقر المحلي والذي يعرف عند مستوى الدخل السنوي البالغ 

" سي ان بي سي"، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة (، أي دوالر واحد يوميادوالرا
65

". 

من الموجودات بينما ال تبلغ % 21من أغنى القاطنين في المدن يملكون % 01 وبالمقابل كان هناك

 %0.2موجودات العشرة بالمئة من الفقراء سوى 
66
.  

الثروة قد ارتبط بالتحول السياسي في الهيمنة  توزيع ل والتفاوت فين ارتفاع الدخومن المؤكد أ    

 ."االصالحات"نتيجة هذه  والملكية بين القطاع العام والتعاوني والخاص

من المشاريع تمنع العمال من تنظيم نقاباتهم، وهذا  ، حيث هناك الكثيرل والفالحيناضعف قوة العم: ثالثا

ً الى قوكثير من وكاالت ال. اع الجماعيما يجرد العمال من حقهم في الدف ضاء واإلدارة التعير اهتماما

 . حقوق الطبقة العاملة

إحدى السمات األكثر ، أستاذة االقتصاد في مدرسة لندن لالقتصاد، فإن Keyu Jinوبحسب كيو جين     

في ظل نمو الناتج إثارة للحيرة في الصعود االقتصادي الذي حققته الصين هو أن نمو تشغيل العمالة، حتى 

 0112سنوياً منذ عام % 0.2، كان هزيال، حيث لم يتجاوز %01المحلي اإلجمالي بمعدل يتجاوز 
67
. 

أكثر  لتبلغ حاليا  الطبقة الوسطى الصينيةبالمقابل وارتباطا بطبيعة نمط التنمية الجديد ارتفعت وتائر نمو 

 .مليون نسمة 211من 

وصا بعد تفجر االزمة المالية العالمية والتي تحولت الى ازمة وخص تعاظم وتائر المديونية: رابعا

 8112اقتصادية عالمية في 
68
 . 

 82111إلى مليار  1111ن من ، انتقل الديّ 8112في سبتمبر العالمية المالية األزمة  انفجارمنذ فمثال     

، وفق مؤسسة فيتش الدولية (الدين الخاص والعمومي)ن البلد اإلجمالية ارتفعت نسبة ديّ كما . مليار دوالر

من النتاج الداخلي الخام، وجزء منها متعلق بالديون % 811إلى نسبة % 11تمانى، من نسبة ئللتصنيف اإل

 إلى درجة الخوف من انفجار النظام المصرفي الصيني ،التي منحتها مؤسسات مالية موازية
69
. 

 

 

                                                           
65
 http://gulf.argaam.com/article/articledetail/424554: فاصيل قارنلمزيد من الت 
66
 .12 مصدر سابق، ص، "...الصين والعالم –اقتصاد السوق االشتراكية "تسياوكين ِدنغ، : قارن 
67
 :متاح على االنترنيت على الرابط التالي". الصين ومعجزة النمو التي لم تخلق وظائف"كيو جين، : قارن 

http://www.project-syndicate.org/commentary/china-jobless-economic-growth-by-keyu-jin-2015-06/arabic 
68
 النسق في االقتصادية لالزمات السياسي االقتصاد"حسن، ياسر صالح: قارن هذه العالمية االقتصادية االزمة حول التفاصيل من للمزيد 

 . ، مصدر سبق ذكره.." الجذور فهم في محاولة – العالمي الرأسمالي
69
 :متاح على االنترنيت على الرابط التالي". نبعاث الحركة العمالية في الصينا"يان سيزار، : قارن 

http://www.almounadil-a.info/article3465.html 
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70!  "الصينية التجربة بستان يف تتفتح مائة نظرية دع"
 

 فكريا صراعا يفجر "االشرتاكي السوق اقتصاد"

 في الصين تستمر هل: بينها من أسئلة جملة أيضا ويطرح طرح كله هذا أن الى االشارة الطبيعي ومن    

 يشكل هل ؟ االقتصادية الليبرالية نحو المتزايد والتوجه االشتراكي السوق نظام النقيضين، بين الجمع

 ديموقراطية اشتراكية الى انتقاليا   نظاما   أو الرأسمالية، الى انتقاليا   ما  نظا" االشتراكي السوق اقتصاد"

 المعاصرة؟ الصين في تجري التي والصراعات التناقضات هي وما انتقاليا ؟ نظاما   أو مبتكرة حديثة

 للرأسمالية المعادية القوى يد في القوة نقاط هي وما ؟ المتبع الطريق في والضعف القوة نقاط هي ما

  ؟(األقل على االشتراكية، نحو الساعية)

ً  الصين في االشتراكية مستقبل حول الجدل يحتل وهكذا     ً  مكانا  الجدل هذا يلم   أن ويمكن وحياً، مركزيا

 . التغيير نحو والتحرك للتحليل، فرص من يتيحه وما المعقد، االجتماعي للواقع المتعددة بالزوايا

 وإذا .الصينية للتجربة مختلفة لمقاربات مويوعا شكلت التي هي الكثير، غيرها و األسئلة، هذه إن    

 يصبح لذا األقوال، ال األفعال على بناء يمثلونها التي السياسية والقوى البشر، على الحكم يتم أن البد كان

ً  عنه اإلجابة الواجب السؤال  . الواقع في القائم األساسي االختيار هذا بمستقبل متعلقا

 رأسمالية، طبيعة له الصينية" الحاكمة لطبقةا" لـ الحقيقي المشروع أن يرى من هناك ذلك يوء يوف    

 مع ومؤسساتها، للرأسمالية األساسية الهياكل لبناء مختصر طريق مجرد" السوق اشتراكية" تكون وبذلك

 الرأسمالية إلى للتحول المصاحبة واآلالم االحتكاكات من اإلمكان بقدر التقليل
71
.  

 ميول نتاج بل الصدفة، صنع من ليس هو أربعة عقود منذ الصين تشهده الذي الويع نأ المؤكد ومن    

 .فيه ويفعل القوى بميزان يندمج سياسي ولخط طبقي قوى ولميزان عميقة

 تفضي أن يمكنها التحوالت هذه نأب عندهم اعتقاد يسود حيث العكس، آخرون باحثون يرى حين في    

 ".الصين في االشتراكية مواقع تعزيز" الى

 فرز تتيح الصينية بالتجربة المتعلق االقتصادي االدب متابعة نإف السابقة المالحظات الى واستنادا    

 بشعابها أدرى باعتبارهم التجربة، هذه حول الصينيين نالماركسيي بين متناقضة" فكرية مدارس"
72

 : 

طريق اشتراكية ذات "وترى ان الصين تسير في " الجذور"وهي ما زالت متمسكة بـ  المدرسة األولى،. 1

اشتراكية "بعض السياسات الحكومية ومنها  يشرعنوال جدال ان هذا المنطق ". خصائص صينية

والتي تضم " المبادئ األساسية األربع"مثال ذلك، انها تؤيد اصرار الحزب على التمسك بـ ". السوق

 بينغ -دنغ سياوهذا األخير قد تم تجاوزه حقاً من جانب نظرية الماركسية وفكر ماوتسي تونغ، رغم ان 

                                                           
70
 ".دع مائة زهرة تتفتح ومئة مدرسة فكرية تتبارى: "كانت تقولالتي ماوتسي تونغ لمقولة  العنوان هو تحوير 
71
سس وطور اشتراكية أ ماوتسي تونغأن وافترايهم النظري يقوم هنا على . األخيرة ونيفرفضاً كلياً إصالحات الثالثين عاماً  هناك من يرفض 

هم ألن" اقتصاد السوق االشتراكية"هم يرفضون شرعية ولهذا ف. حتوت على تحريفية إجماليةقد ا بينغ -دنغ سياو ان نظرية متقنة وعادلة، في حين 

. واالستقطابيعتقدون بأن ال مفر ان هذه السوق أقيمت على افتراض ان الملكية الخاصة مقدسة وحتمية، وبالتالي فإنها تقود الى المنافسة واالستغالل 

: في. حديث مع جيزينونغ يي -" صالحات الصينيةأفق ماركسي لال"ي  و زيولينغ لي، جوزيف كريكوري ماهون: لمزيد من التفاصيل قارن

 .01مصدر سابق، ص ، (مجموعة مقاالت) "؟ما هي اآلن؟ والى أين تتجه. الرأسمالية، السوق" االشتراكية،: الصـــــــــين
72
، ....حديث مع جيزينونغ يي -" أفق ماركسي لألصالحات الصينية"جوزيف كريكوري ماهوني  و زيولينغ لي، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .80-01مصدر سابق، ص 
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التقدم "بشأن  هيو جنتاوومالحظات " الفكر الهام للممثلين الثالثة" جيانغ زيمينبالترادف مع مقوالت 

 ".العلمي والمجتمع المتجانس

كليا إصالحات  بعض مفكريها، رفضا يرفضفتنطلق من أفق مختلف تماماً، حيث  المدرسة الثانيةاما . 1

مرادفة لنوع " االنتقال"او " التحويل"في رأيهم، ان القيم الراهنة ذات العالقة بـ ف. األخيرة االربعين عاما

وان الشغيلة  الصين استعادت الرأسماليةويقوم رأيهم األساس على ان . من استعادة إرتكاسية للمايي

 ماوتسي تونغوافترايهم النظري يقول بأن . الشريرعادوا ثانية الى ما كانوا عليه في المجتمع القديم، 

. قد احتوت على تحريفية إجمالية بينغ -دنغ سياو أسس وطّور اشتراكية متقنة وعادلة، وان نظرية 

ألنهم يعتقدون بأن ال " اقتصاد السوق االشتراكية"وانطالقا من المالحظات السابقة فإنهم يرفضون شرعية 

ى افتراض ان الملكية الخاصة مقدسة وحتمية، وبالتالي فإنها تقود الى مفر ان هذه السوق أقيمت عل

 . المنافسة واالستغالل واالستقطاب

وتجد نظرة هذه المدرسة الثانية تبريرها في تعميق الظلم االجتماعي وازدياد االستغالل واالستقطاب     

عانت طبقتا العمال  -بحسب هذه المدرسة –فنتيجة لإلصالح ". عهد اإلصالح"الخطيرين خالل 

المتزايد سياسياً  التهميشوالفالحين، اللتان بدعمهما جاء الحزب الشيوعي الصيني الى السلطة، من 

 ً المستغلين الرأسماليين الى الدوائر  أسوءوظهر فساد خطير في صفوف كوادر الحزب، وانضم . واقتصاديا

 . العليا في السلطة

يعتقد المتمسكون بهذه المدرسة أيضاً ان . بعض األوجه المدرسة الثانيةفتماثل في  المدرسة الثالثةأما . 1

 ة، وان هذه المرحلة تحمل عناصر من استغالل الرأسمالية البيروقراطيمرحلة التراكم األوليالصين في 

ً الى الصين في ظل ماوتسي تونغ فإن هذه المدرسة تنظر الى المرحلة . والكومبرادور ومع ذلك، فقياسا

هم يوافقون على أن في الرأسمالية الكثير من األخطاء، إال انها . نة كفترة من التقدم التأريخي العظيمالراه

 . وفرت المرحلة االكثر تقدماً في تاريخ االنسانية

وتذهب هذه المدرسة بعيدا لتعبر أيضاً عن امتعاٍض شديد ألن الصين قد شجعت االصالح االقتصادي     

 . لسياسيفقط وأهملت االصالح ا

باعتباره يمثل طورا مبكرا لالنتقال من " عصر اإلصالح"ترى انه ينبغي فهم  المدرسة الرابعة. 6

ونقطة البدء فيها نظرياً هي ". االشتراكية الديمقراطية"التي بدأها ستالين وماو الى " االشتراكية التقليدية"

عما افتريه مؤسسا الماركسية، السيما في ما  أنه ورغم ان االشكال االشتراكية الستالينية والماوية تختلف

ويتأثر مفكرو . يتعلق بالنقص في الديمقراطية والروح اإلنسانية إال انها تظل مع ذلك اشتراكية في طبيعتها

ً ب غرامشي وااليطالي  (1691 -1224)لوكاش  جورجين من أمثال المجري منظرهذه المدرسة عموما

ذي ساد في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي الذي انعقد في عام ، وبنوع التفكير ال(1619 – 1261)

الموجود في أوربا  التنوع الديمقراطي الحزبيويرى هؤالء ان نموذج االشتراكية المثالي هذا، هو . 0112

لهذا، فهم إذ يدعمون االصالحات االقتصادية الصينية كخطوة مهمة أولى، يحاججون بأن . الشمالية

، نظام ربما يتألف حصراً من أحزاب تكرس نظام سياسي تنافسيهي العمل من أجل  الخطوة الثانية

يماثل الى حد " اقتصاد سوق اشتراكية"نفسها لالشتراكية وتنشئ حكما جيدا، وبناء اقتصاد مختلط، أي 

 .ما، ما لدى الصين اآلن، مشفوعاً بتطبيق نظام اكثر تقدمية ويقام بصورة واسعة على الرفاه االجتماعي



41 

 

ترى ان الصين تمر في واقع الحال اليوم، بفترة انتقال من انتصار الثورة ، مدرسة خامسةو هناك . 1

واألساس النظري الذي يستند اليه مفكرو هذه المدرسة هو اساس معقد، لكن . الديمقراطية الى االشتراكية

ارية ربما تحقق يتت البرولفي األصل، ان الثورا أنجلز و ماركسفكما معروف افترض . يمكن التقاطه هنا

وبعد ان . االنتصار، في آن واحد، في اقطار أوربية عدة، حيث يكون التقدم الرأسمالي قد بلغ شأنا بعيداً 

تأخذ البروليتاريا السلطة في هذه البلدان ستحدث، والشك، فترات انتقال عديدة بما فيها التحرك من الملكية 

أو انقراض الطبقة المستِغلة، ومحو الفوارق بين الطبقات، وانحالل  الخاصة الى الملكية العامة، وانحالل

 .الخ، ال ينبغي ان تتحقق كل هذه التغيرات لكي يقول المرء ان االشتراكية قد تحققت.. او انتهاء التبادل

وترى هذه النظرية ان فترة االنتقال منذ انتصار الثورة الديمقراطية الى االشتراكية، تستوجب ان     

تعايش، خاللها، أشكال مختلفة للملكية، ولهذا فان نظام اقتصاد السوق ال يسمح به فقط، وإنما يصبح ت

 .يروريا وفقا لمتطلبات هذه المرحلة

****** 

التوصل الى استنتاجات بنستبق القارئ  أنال نريد  .من المقاربات المختلفة؟ الخالصات الكبرىما هي     

 :الخالصات التالية اإلشارة هنا الىولكن يهمنا  ..اتهذه الفقرعد قراءة بخاصة به 

على اإلصالحات التي قام بها  االربعة األخيرةخالل العقود اعتمدت التجربة الصينية  أن: الخالصة االولى

 الخيار الجديد" بينغ -سياو، أو ما أطلق عليه 1692وخاصة ما عرف بإصالحات عام ( بينغ -دينغ سياو)

مع النظام االقتصادي  والتصالحت اقتصادية تقوم على التحول إلى سياسة السوق إذ بدأ بإصالحا ."

، وخلق مناطق صناعية وتكنولوجية خاصة، وجذب (وهو نظام رأسمالي بدمه ولحمه) العالمي

 . في اتخاذ القرار االقتصادي اشراكهااالستثمارات، والتنمية التدريجية للطبقة الرأسمالية و

شارة هنا الى أن استيعاب الطبيعة الطبقية االجتماعية الفعلية والمعقدة لهذا الخيار وما ومن المفيد اإل    

القوى تضمنه من إصالحات، يستوجب القيام بتحليل متمايز سيكون وحده قادرا على إظهار من هي 

ياسية وقد على الساحة الس –على المستويين االجتماعي واإليديولوجي  –فعليا " تدخلت " التي  االجتماعية

 .لعبت دورا هاما في تحديد المضمون الفعلي لهذا الخيار والخط السياسي الذي شكل مرجعيته

، وإنما امتازت التجربة "التنمية السياسية"التنمية االقتصادية لم تترافق مع هي ان  الخالصة الثانية

لتحوالت السياسية بما يخدم الصينية بتقديم اإلصالحات االقتصادية على اإلصالحات السياسية، وتأطير ا

ويبدو أن القاعدة التي كانت تحكم هذا المسار هي أهمية االستقرار السياسي، . التحوالت االقتصادية

ويرورة بناء شروط التحول الديمقراطي االقتصادية واالجتماعية، التي تجعل من هذا التحول تحوالً 

لسوفيتية التي اعتمدت مبدأ الصدمة، وأدت إلى سلميًّا مدروًسا في إطار مخطط، على خالف التجربة ا

تستمر  وقد ، رغم بعض التحسن،البالد مرارتها إلى اآلنتجرعت أزمة اقتصادية الى االنهيار الكامل و

 . زمنا

الذى أحل ذراع  "النمط السوفيتى"التحول من التخطيط المركزى األوامرى على  إن: الخالصة الثالثة

عن االقتصاد العالمى إلى  "سياسة االنغالق"لسوق، وكذلك التحول من الدولة محل اليد الخفية ل

بعض االقتصاديين ، إال أن "المعجزة الصينية"على هذا السوق، قد ساهم فى  "سياسة  االنفتاح"
73
 ال 

                                                           
73
، "المعجزة االسيوية وقضايا االقتصاد السياسي للتنمية. مجموعة األوراق الخلفية -صالح العمروسي، دراسة آسيـــــــا: رن على سبيل المثالقا 

 .01-02مصدر سابق، ص 
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فى  فالدولة ظلت هى العنصر الحاسم .يؤيد على االطالق الزعم بأنها نتاج السوق الحرة وحرية التجارة

مارست مختلف أشكال بل  ، ليس فقط كموجه له السيطرة الحاسمة على آليات السوق"المعجزة"هذه صنع 

التدخل فى السوق مثل دعم الصناعات التى تحددها الخطط باعتبارها ذات أولوية، واالئتمان الرخيص، 

 احا استراتيجيانفتاكما أن  االنفتاح على االقتصاد العالمى ظل  .روعات التصديرـــر لمشــاشـوالدعم المب

وبالطبع ليست . التايوانى -الجنوبي ، مثله مثل النموذج الكورىا وثيقًا بآليات السوق العالمىندماجوليس ا

هى البديل الوحيد لنموذج التخطيط األوامرى السوفيتى، السيما أنه  -أيا كان شكلها  - "اشتراكية السوق"

 يرتبط بها بالضرورة، فضالً عن أنه يؤدى بشكل محتم لم  يحدث تحوالً نحو الديمقراطية كما يزعم، أو ال

 . إلى تعاظم التمايزات االجتماعية

وال تنظر الى الحقلين  االطروحة التي تجري فصال تعسفيا بين االقتصاد والسياسة خطأ: الخالصة الرابعة

وهي بهذا . ينفي اطار وحدتهما الجدلية وتأثيرهما المتبادل وذلك عند الحديث عن االصالحات في الص

ان ما نريد قوله . السياسة هي التعبير المكثف عن االقتصاد: تعبر عن جهل بأبسط المقوالت االقتصادية

 ليس من صنع الصدفة او تم نتيجة تغليب (0112)أربعة عقود هنا هو ان الويع الذي تشهده الصين منذ 

الباحثين السياسية، كما يرى بعض عن بعيدا الوطنية، المصلحة االقتصادية
74

، هو بل نتاج ميول عميقة 

وتحوالت في البناء الفوقي ناجمة عن ميزان قوى طبقي وخط سياسي يندمج بميزان القوى ويفعل فيه 
75
. 
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، "االقتصادية والليبرالية ةالسياسي المركزية بين الصين"نوري عبد الرسول الخاقاني، عبد الوهاب دمحم جواد الموسوي، : قارن على سبيل المثال 

ويجرده من مضامينه االجتماعية  نظرة محايدةمن ذلك هناك من ينظر للسوق  واألكثر. مصدر سبق ذكره واإلداريمجلة الغري للعلوم االقتصادية 

طبيعة النظام "جواد كاظم حميد،  :انظر". ، وقابل ان يكون اشتراكيارأسمالياالسوق قابل ان يكون "ن أ فيكتب قائالالتي ينتمي اليها  واألنظمة

واألكثر من  .021، ص 8102تموز /المجلد التاسع/، العدد السادس والثالثون"العلوم االقتصادية"، "الصين نموذجا –االقتصادي المختلط واتجاهاته 

اعتبار لسيادة المستهلك "مل في طياتها حين يشير الى ان مبادئ اقتصاد السوق تح -بحسب نفس الباحث  –ذلك تبرز هذه المطابقة في اجلى صورها 

 .020نفس المصدر السابق، ص "!!. وعدم تهميشه كما في نظام االقتصاد المخطط
75
ما هي اآلن؟ والى أين . الرأسمالية، السوق" االشتراكية،: الصـــــــــين: في". الصينية اليوم" الماركسيات"االساس الطبقي لـ "روبرت ويل،  

 .والحقا 11 ، مصدر سابق، ص(قاالتمجموعة م" )؟تتجه


