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جدلية العالقة بين بنية الدولة الريعية وأزمة تراكم رأس المال وإعاقة الديمقراطية*
م.م .سعيد محمد كريم/كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  /جامعة كويه
الملخص :

جاءت مبادئ الدظمقراطية لتحميل الفرد  -بصفته الشخصية  -مسؤكلية إدارة شؤكنه ،كاملساشمة يف حيػاة اتتمػ و كنشػ ت
الدكلػػة بشػ املا املؤاسػػث الػػدرا الػػدظمقراطث ،كالػػت بػػدكردا لاقػػم ػعابس دالػػل اتتمػ ملمػ سػػاس ػػات اجتما يػػة م يمػػة
اػػم مقاليػػد اليػػاة ايجتما يػػة ،كدػػما دػػع مفملػػعـ الدكلػػة الدر ػػة ،أم دكلػػة جملاتتمػ املػػد جمل اك ال ػ الرشػػيد الػػمم ي ر ػػعف
الفرد يه بدا لركابس ائاية ،أك قباية ،أك ااطعرة م يمػة مبػ مػص مصػدر طػائفثو إف الدكلػة يف الشػرؽ ألػمت مػص مؤاسػات
الدكلػػة الدر ػػة مهادردػػا قػػس ،إ ػػا ة إ ااػػت مافا بش ػ ل ممحػػرؼ ،دمػػا أدل إ قعرػػة أ ػػحاب السػػاطة يف اتتم ػ  ،بيممػػا
املطاعب مٌن عابس دـ اات ماؿ الساطة د املعاطمٌن ،الدكلة مدنا كاياة لفرض املزرد مص ايات باد ،بيمما يف القيقػة
الدكلة دث ربررر املعاطص مص ايات باد ،إف إش الية كجعد الدكلة يف اتتم ا ما م قدة لاغارة ،كفا جعانػ مت ػددة ،ك ػعد دػم
اإلش الية إ التالؼ ميق بٌن قاليد املما ك قاليد ال امل الغريبو
حيح أف املؤاسات قدظمة قدـ اتتم البشرم ،كل ص ربعؿ الدكلة نفسملا إ مؤاسػة مػص املؤاسػات ،أم انفصػاؿ اػاطتملا
ص شخص الاك  ،كاكتساب دم الساطة لطاب قانع ي شخصث ،دع إذماز كبػًن لا صػعر الدر ػةوإف أك ػر مػا ظميػز الدكلػة
الدر ة ص الدكلة القدظمة دث دكلة قانعف ،مص دما بػدك دكؿ املمطقػة يف شػرؽ ايكاػس كلصع ػا الػدكؿ الرر يػة مازالػم اقػرب
إ دكلة القعة ممملا إ الدكلة الشر ية ،كأقرب إ دكلة القبياة كالزب العاحد ،ممملا إ دكلة املؤاساتو كدث اقػرب إ دكلػة
األشػ خاص ،ممملػا إ دكلػة الداػػتعرواقرب إ دكلػة الػعيء الشخصػػث ،ممملػا إ دكلػة املع ػع ية القانعنيػػةو كبػدي مػص أف ر ػػعف
الداتعر اابقا ام شخص الاك كالساطة السيااية  ،إنه ي رزاؿ يف غالبية األحعاؿ رتب ه كهاهو
ليسم الشمعلية اياتبداد قس كي التساس قس كي طغياف افاجس األمين كح األجملزة األممية املاتملمة لادكلة قس كي
طغياف القم ال اررة قس كي التح بالرر مص لالؿ الساطة ،بل إهنا يف اجلعدر الرتاؽ اتتم مص دالل آليا ه الما ية
كاإلمساؾ به بميعران حبيا ر عف القم ال ارم العاياة املعازرة كليس المع يةفما التماك البميعم لاف ل مص الداللو إهنا طغياف
املستعل السيااث ام ايجتما ث ،قد رصل يف هنارته املمطقية كال ماية إ التملاـ اتتم أك جػ اه يف أحسص األحػعاؿ يحػقة
ضعرة باملستعل السيااث ،كدث مل ام التدمًن املمملجث املمهّ ل ّل أش اؿ التمهي ايجتما ية باأللص املستقاة،
رؤدم إ افيممة الشاماة لادكلة ام اتتم كالفرد رتحعؿ اتتم دبقتضا إ قطي ليس أمامه إي ايمت اؿ كاخلضعع،
كالسيطرة التامة ام لماؽ اتتم مص دالاه كلارجهو دما اخلمق ر ين معت السيااة بامل ىن ال ميق لا بارة كخبا ة معت
السيااة املستقاة ص الدكلةو إف ااتقالؿ السيااة مسة نع ية لامجتم ات الدظمقراطية الت مص ش ف أحزاهبا الرة ش يل
ضاء ركرم لاحياة السياايةو
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إف التقالي ػػد املعج ػػعدة يف نتم ا م ػػا د ػػث قالي ػػد ا ػػاطعرة ميق ػػة اجلػ ػمكر ،رجػ ػ ا ػػاررا قب ػػل امل ػػيالد ،يف افي اي ػػة
املعجػػعدة كردبػػا يزالػػم معجػػعدة ح ػ اليػػعـ – الا ػػر مػػا دػػع إي ػراك لاما ػػثو كيف دػػما السػػياؽ نػػرل إف األدرػػاف
السػػماكرة أرض ػان نػػادت بتحػػرر اإلنسػػاف مػػص اخلػػعؼ مػػص اله ػعادر الطبي يػػة اك السػػاطة املطاقػػة لاماػػعؾ كايبػػاطرة ،حبيػػا

رصػػبح اإلنسػػاف حػرا ظمػػارس مسػػؤكليته الشخصػػية حبررػػةو ت أ ػػم مبػػادئ الدظمقراطيػػة لت مػػل مػ األدرػػاف ربميػػل الفػػرد -
بص ػػفته الشخص ػػية  -مس ػػؤكلية إدارة ش ػػؤكنه ،كاملس ػػاشمة يف حي ػػاة اتتم ػ و كنش ػ ت الدكل ػػة بش ػ املا املؤاس ػػث ال ػػدرا
ال ػػدظمقراطث ،كالػ ػػت بػ ػػدكردا لاقػ ػػم ػ ػعابس دال ػػل اتتم ػ ػ ملم ػ ػ سػ ػػاس ػ ػػات إجتما ي ػػة م يمػ ػػة اػ ػػم مقاليػ ػػد اليػ ػػاة
ايجتما ية ،كدما دع مفملعـ الدكلة الدر ة ،أم دكلة جملاتتم املد جمل اك ال الرشيد الػمم ي ر ػعف الفػرد يػه بػدان
لركابس ائاية ،أك قباية ،أك ااطعرة م يمة مب مص مصدر طائفثو جملاتتمػ املػد جمل إ ف دػع الغارػة الػت صمػ أف ربميملػا
الدكلة الدر ةو إف الدكلة يف الشػرؽ ألػمت مػص مؤاسػات الدكلػة الدر ػة مهادردػا قػس ،إ ػا ة إ ااػت مافا بشػ ل
م عس ،دما أدل إ قعرة أ حاب السػاطة يف اتتمػ  ،الدكلػة يف نتم ا مػا كاػياة لفػرض املزرػد مػص اياػت باد ،بيممػا

يف القيقػػة الدكلػػة دػػث ربررػػر املػعاطص مػػص اياػػت باد ،إف إشػ الية كجػػعد الدكلػػة يف نتم ا مػػا م قػػدة لاغارػػة ،كفػػا جعانػ
مت ددة ،ح اآلف ي عجد دكلة كاحدة رتفق ايملا صبي  ،ك عد دم اإلش الية إ التالؼ ميق بػٌن قاليػد املمػا
ك قاليد ال امل الغريبو
ػػحيح أف املؤاس ػػات قدظمػػة ق ػػدـ اتتم ػ البشػػرم ،كل ػػص رب ػػعؿ الدكل ػػة نفس ػػملا إ مؤاسػػة م ػػص املؤاس ػػات ،أم
انفص ػػاؿ ا ػػاطتملا ػػص ش ػػخص ال ػػاك  ،كاكتس ػػاب د ػػم الس ػػاطة ط ػػاب ق ػػانع ي شخص ػػث ،د ػػع إذم ػػاز كب ػػًن لا ص ػػعر
الدر ػػةو إف أك ػػر مػػا ظميػػز الدكلػػة الدر ػػة ػػص الدكلػػة القدظمػػة دػػع أهنػػا دكلػػة قػػانعف ،بيممػػا لػػيس لادكلػػة القدظمػػة مػػص مرج ػ
اعل شخص حاكمملاو
مص دما بدك دكؿ املمطقػة يف شػرؽ ايكاػس كلصع ػا الػدكؿ يالرر يػة  مازالػم اقػرب إ دكلػة القػعة ممملػا إ

الدكلػػة الشػػر ية ،كأقػػرب إ دكلػػة القبياػػة كالػػزب العاحػػد ،ممملػػا إ دكلػػة املؤاسػػاتو كدػػث اقػػرب إ دكلػػة األشػػخاص،
______________________________________________________________________________________________
_

ي دولة الريعية دع مصطاح يف ال اعـ السيااية كال القات الدكلية رشًن إ الدكلة الت ستمد كل أك جزء كبًن مص إرراداهتا العطمية
ص طررق جًن املعارد احملاية ل مالء لارجيٌنو أهاتخدـ مصطاح الدكلة الرر ية ممم القرف ال شررص لإلشارة إ الدكؿ الغمية باملعارد
الطبي ية م ل المفس كالغاز ،كل مه ظم ص أف رشمل دكين غمية باألدكات املالية م ل ال ماة ايحتياطيةو كالدكؿ الت ت مد ام املعارد
ايارتا يجية ،م ل القعا د ال س ررة لادكلة الرر ية أرب ة لصائص رئيسية-1:حايت الرر اائدةو-2ر تمد ايقتصاد ام الرر
بش ل كبًن كبالتايل مامص حاجة لقطاع إنتاجث حماث قعمو-3نسبة غًنة مص الس اف مشاركة يف عليد الرر و-4ال عمة دث
املستفيد األكؿ مص الرر اخلارجثو
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ممملػػا إ دكلػػة الداػػتعرو اقػػرب إ دكلػػة ال ػػعيء الشخص ػػث ،ممملػػا إ دكلػػة املع ػػع ية القانعنيػػةو كبػػدي مػػص أف ر ػػعف
الداػػتعر اػػابقا اػػم شػػخص الػػاك كالسػػاطة السيااػػية ،إنػػه ي رػزاؿ يف غالبيػػة األحػعاؿ رتب ػػه كهاػػه ،كرػرهتص بإراد ػػه،
كغالبا ما رزكؿ بزكاله ،أك ك ا هو
إف الدكلة الدر ة قعـ ام مبدأ ساكم املعاطمٌن صبي ا يف القعؽ كالعاجبات أماـ القانعف ،أمػا يف دكلمػا تفتقػد
ال القات الطاب املع ع ث املؤاسث ،ك قعـ ام صبيات تماقض م مبدأ املساكاة أماـ القانعف يف الدكلة الدر ةو
ػ مه أشميػػة مع ػػعع االدكلػػة الرر يػػة كنهامملػػا ايقتصػػادم ،كإ اقتملػػا لادظمقراطيػػة ك ػراك رأس املػػاؿ ،الػػت كراػػم لػػه
ال درد مص الدرااات كاألحباث اجلادة ،هبػدؼ ربايػل طبي ػة مؤاسػة الدكلػة ػر التػاررا القػد ،كالػدرا ،بغيػة الع ػعؿ
إ قعانٌن امة فسر كجعد مؤاسة الدكلة كضركرة اجتما ية ،ككحارس لامصػا ايجتما يػة كالطبقيػة ،ككانػم نتيجػة
دم األحباث ببساطة :اي فاؽ ام أف مؤاسة الدكلة ركرة لاتقدـ كالتطعر اإلنسػانيٌن كلػيس السػيطرة اػم ايقتصػاد
بش ل كامل مص جان الدكلة كلمق الدظمقراطية ك طيل كل املؤاساتو
كدما هملر اإلش الية ،دل الدكلة دػث ػال أداة لاطبقػة املسػيطرة اقتصػادرا ا كإ ا كانػم كػملك ملػل سػيطر الدكلػة
بػػالقم اجلسػػدم املباشػػر أـ أهنػػا ربتػػاج إ نػػعع مػػص يالتقبػػل ايجتمػػا ث مػػص لػػالؿ اخلػػدمات ال امػػة الػػت قػػدمملا إ
معاطميملا ،كمص لالؿ السيطرة األردرعلعجية ام كا ة نشاطات اتتم ا دل دماؾ  -ال  -إم انيػة لتحػعؿ مؤاسػة
كل طبقات اتتم ا كيف دػما اإلطػار أرضػا
الدكلة الرر ية مص مفملعـ الارس ملصا الطبقة املسيطرة اقتصادرا ،إ دكلة ّ
ظم ػػص التمييػػز بػػٌن اػػاطة الدكلػػة السيااػػية كبػػٌن مؤاسػػات الدكلػػة مػػص اجػػل راػػيا الػػدظمقراطث كال ػ الرشػػيدا كدػػل
ماية راك رأس املاؿ يف ظل بمية الدكلة الرر ية ألمت مساردا التارطمث الصحيح و
كدما بدأ ر ية حب ما حعؿ ال القة بٌن دي ايػة الدكلػة الرر يػة املسػيطرة اقتصػادرا ػر اػيطرة قػعل اجتما يػة م يمػة
اػػم مصػػادر امل ػعارد الطبي يػػة كلا ػػة الػػمفس كاي تمػػاد ال اػػث اػم الررػ كا ػػابة رأس املػػاؿ بػػال ق  ،أم حػػدكث لاػػل
بميعم يف ماية راك رأس املاؿو دما أدل ا إاتقالؿ الساطة السيااية ص اتتم اقتصػادران ك طيػل كا ػة مؤاسػات
الدكلة كا راغملا مص م مادا القيقثو
إف قداف الدكلػة املؤاسػا ية دػث مػص أبػرز مسػات اليػاة نتم ا مػا ،كيف دػما اإلطػار صمػ التفررػق بػٌن السػاطة مػص
جملػة ،كالدكلػة مػػص جملػة ألػرل ،رمػػص لػدرما اػػاطات أك صبا ػات سبػارس السػػاطة ،كلػدرملا اجلملػاز سػ رم كقم ػث ل ػػث
سبارس دم الساطة ،ل ص دم املماراة ي ين أبدا أف الدكلة معجعدة ،إف الدكلة كمؤاسة فػا كظػائم م يمػة يف حيػاة
اتتم  ،غًن كظيفة القم  ،إف الدكلة يف الشرؽ مل تفث دبماراة القم املادم املباشر قس ،بل سبػارس القمػ الف ػرم
كاإلردرعلعجث ر كاائل مت ػددة مػص ػحا ة إ املؤاسػات الرتبعرػة كالت ايميةووووكدػما القمػ ر ػعف أدػ مػص القمػ
املادمو
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أوالً :التاريخ السياسي للدولة

إف الف ر السيااث الغريب طمتام ص الف ر السيااث يف اتتم ات الشرقية مػص حيػا أف األكؿ مل صمػاكز كعنػه
مايػػة ػػبس لاسػػاطة يف سػػفملا إزاء املػعاطص ،كنالحػػر أف كػػل الف ػػر السيااػػث الغػػريب سبحػػعر حػػعؿ قضػػية ممػ الدكلػػة
مص اي تداء كذباكز ام حقعؽ املعاطص ،ككيفية ج ل الدكلة سبارس ااطاهتا دكف اجلعر ام املعاطصو تارطميػان كمػص أرػاـ
ال صر الركما نرل أف الركماف أدركعا أف الت دد ظمم اينفراد بالسػاطة ،كبالتػايل ظممػ الت سػم ،كفػما أ طػعا ػالحيات
كاا ػ ة  -نع ػػا مػػا  -ملػػا رسػ ّػمم دبجاػػس المػػبالء آنػػماؾ ،أرضػػا اليعنػػانيعف القػػدماء أدلا ػعا مفملػػعـ القػػانعف إ نػػتم مل ،
كحققػعا جملاتتمػ املػػد جمل مػػص لػػالؿ طػػعرر مايػػا ،ككػػانعا اػػباقٌن يف ربقيػػق جملاتتمػ املػػد جمل ػػص طررػػق إنشػػاء جملالقػػانعف

املػد جمل ،ب ػػددا جػاء يمعنتسػػي ع  ليقػعؿ بػ الث اػاطات ،اػػاطة مفيمرػة ،كاػػاطة شػرر ية ،كاػػاطة قضػائية ،انطالقػػا
مص مبدأ أف الساطة عقم الساطة ،كل مص له اػاطة ظميػل إ إاػاءة ااػت مافاو أ ّف إاػاءة ااػت ماؿ السػاطة مسػة امػة
يف طبي ة البشررةي 1و
أما نتم ا ما ا رؼ دما املبدأ ألاباب ارطمية كإقتصادرة كإجتما ية كدرمية ،ك أما الساطة يف الف ر الشرقث
انم ،كيزالم ،ين جملافيبة جملأك جملالسيادة جملو كمص دما نرل أف اح الساطة دع اح السيادة ،ممادم
الاك بسيادة الرئيس ،كل دما ر ين أف اإلنساف يف نتم ا ما ي كجعد له كفرد ،ك ي ضبارة له كشخص بش ل
مستقل ص الدكلة ،إ ا ة ا لك إف اررا الدكلة يف الشرؽ طمتام ص اررا الدكلة يف ال امل الغريب ،تاررا الدكلة
يف األكؿ دع اررا الطبقة الاكمة ،أما اررا الدكلة يف ال ا ملع اررا اتتم  ،إف الدكلة يف ال امل الغريب دث
أاس الف ر الغريب ي 2و
شخص م معم ،ك هبما املفملعـ اترد نض أردرما ام ّ
راث الدكلة يف نتما ما ملع راث جملالسالطٌنجمل ،كالقعا د الت اسم ايملا الدكلة كانم يف م همملا دث
األح اـ ااطانية الت رب دبقتضم الاك  ،ك ؤاس ح مه ،ك ضمص ر اديته دكف إ تبار لقعؽ الر ية ،أك
______________________________________________________________________________________________
_

ي شارؿ لعم دم اي عندا امل ركؼ باا يمعنتيس يع كلد يف جمعب غرب رنسا بالقرب مص مدرمة بعردك اـ ي1689
ياسعؼ رنسث اح نهررة صل الساطات المم تمد غالبية األنهمة حاليا ،حيا اّ القعؽ كأ بح ضع برملاف اـ
) 1714ك يف اـ ي 1748نشر معنتيس يع أد كتبه جملركح القعانٌنجمل يف جميم يف  31جزءا كأ حم مص أبرز املراج يف ال اعـ
السيااية ،ك عيف 1755و
ي 1يف الدظمقراطية -مص الدكلة الت بعرة إا الدكلة التساطية ،مالك حسص يناة المملج ،مركز ايحباث كالدرااات ايشرتاكية يف ال امل
ال ريب ،بًنكت ،ال دد 1999 ،19
ي 2برداف غايعف يكآلركف  :حعؿ اخليار الدظمقراطث – درااة نقدرة ،ط ،1مركز درااات العحدة ال ربية ،بًنكت،1994 ،
ص139-137و
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مصالملا ،كدكف أف سمح بعجعد أم مؤاسات ألرل صعف دم القعؽ ك دا
لشخص الاك  ،ألف دكلتما ليسم حقيقة نردةو

مملا كلملك الدكلة مدنا تب

رتحمل قس مػص امل قفػٌن مسػؤكلية دػما الع ػ ك قصػًن ،حيػا مل ر ػص فػ دكر ا ػل يف دػم القضػارا ،ملػ -
يف م ه ػ األحيػػاف -أقػػرب إ جمل قملػػاء السػػاطافجمل مػػممل إ املف ػررص األح ػرار مسػػتقاٌن ،حيػػا كػػاف كػػل شممل ػ التررػػر
لتقاػػد السػػاطة ،مػػص اجػػل الصػػعؿ اػػم م اا ػ كالع ػػعؿ ا املما ػ و لػػملك كػػانعا أ عان ػان جمللاسػػاطة اياػػتبدادرة،
كقس الر ركزكا جملعدد ام حماربة ايات مار ،كمل ر طعا قضية الررات ال امة أشميتملا املع ع يةي 1و
إف أزمة الررة كالدظمقراطية كإقامة ما رسمم بػال الرشػيد دػث أزمػة ارطممػا ،كمملمتمػا اليػعـ إصمػاد البػدائل ل ػل مػا
دػػع مطػػركح ،كل ػػل مػػا دػػع أحػػادم ،ا ػ ػػد الدظمقراطيػػة ر ػػا رمل ػ امل قفػػٌن ،أك اػػا ة نسػػتعرددا مػػص اخلػػارج ،بػػل دػػث
ػػركرة حيعرػػة خلػػركج مػػص مػػق الزجاجػػة ،كدػػث السػػبيل ياػػت ادة الػػمه الاكمػػة شػػر يتملا ،كمصػػداقيتملا ،كدػػث السػػبيل
يات ادة اإلنساف لدكر ب د أف قدداو

ثانياً :جدل السلطة بين السياسة والثقافة.

رمطعم لساف ال رب ام اميح لػاطم ملفملػعـ السػاطة ،حيػا جػاء يػه أف جملالسػاطة دػث :القملػر ،كقػد اػاطه الاّػه
تسػػاس اػػيمل  ،كاياػ مػػص السػالطة اػػاطة بالضػ و ك بػػدك لمػػا ػػعرة دػػما املفملػػعـ الػػت رقػػدمملا لسػػاف ال ػػرب أف الاغػػة
ال ربية امل جمية ركز ام جان التساس يف مفملعـ الساطة ،ك سدؿ الستار ام ذبايات دػما املفملػعـ كم انيػه املختافػة
الػت ػرز يف الاغػات ال ربيػة امل ا ػرة كرقػدـ قػامعس ييركس (Laroussالفرنسػث ررفػان ملفملػعـ السػاطة رشػتمل اػم
أب ػػاد متمع ػػة كغامضػػة يف آف كاحػػدو السػػاطة ) Autoriteكمػػا كردت يف دػػما القػػامعس جملدػػث الػػق كالقػػدرة اػػم
التح  ،كازبا األكامر ،كإلضاع اآللررص ي 2و
ػدلل يف
إف ال القة الت قػعـ بػٌن دم اػث السػاطة السيااػية كدم اػث السػاطة ال قا يػة دػث القػة يف غارػة الت قيػدو رت ّ
ػػياغتملا ػػدد كبػػًن جػػدان مػػص ال عامػػل اإلجتما يػػة ،كالسيااػػية ،كاإلقتصػػادرة ،كال قا يػػة ،كالمفسػػيةو كدػػما مػػا صم ػػل ممملػػا
القة ي ظم ػص ربدرػددا بشػ ل هنػائث ،بػل ربقػم الػعار يملػا مفتعحػان كمػص ظماػك السػاطة السيااػية رػدلل يف ػراع مػ
مما سيه ،إمػا أف ضمػتفر هبػا ب ػد القضػاء اػيمل إ حػٌن رػ مه اػعاد  ،كإمػا أف ر لػمكدا ممػه ب ػد القضػاء ايػه إ أف
ر مه مص دع أقعل مممل ي لمدا مممل و ككل مص رتمت بالقدر ال ايف مػص القػعة كامل انػة اػي مل اػم امػتالؾ السػاطة،
كرقدـ ام انتزا ملا دمص ظمسك هباو
إ ّف المتائج ظم ص ااتخال ملا بسملعلة ،كرؤرددا التاررا ،تصبح الساطة م اران لمزا ات متملث حبركب تجدد دائمػان:
______________________________________________________________________________________________
_

) (1حسص الصدرق :اينساف كالساطة كإش الية ال القة كا عفا اإلش الية ،ط ،1ارباد ال تاب ال رب ،دمشق ،2001 ،ص28و
) (2بٌن التساس كالساطة  -درااة رباياية ،اث اضبد كطفة يناة الف ر السيااث ،دمشق ،ال دد 1998 ،3و
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السػػا كالممل ػ طاب ػان ملزرػػد مػػص ال ػػركة ،الفتعحػػات لتعاػػي األمػػالؾ ،اإلردػػاب لفػػرض القػػعة ،كالغػػزكات الربيػػة إلظملػػار

الشجا ة بتعاي ناؿ السػيطرة ،دػم كاملػا صػبح كاػائل الع ػعؿ إ السػاطةو إف التػاررا اإلنسػا رب ّػٌن أف أ ػحاب
الساطة األباطرة يف القد ،كاليػعـ ا ػحاب السػاطة يف الػدكؿ املتخافػة كلػاص الدكلػة الرر يػة ،غػًن متفػرغٌن يمػتالؾ ام
المػػعع مػػص امل ػػارؼ ،كد ػ غالب ػان ليسػػعا ،قبػػل ااػػتالممل السػػاطة ،دمػػص ظما ػػعف امل ر ػػة الػػت سب ػػص ػػاحبملا مػػص اكتسػػاب
ايح ػرتاـ كاإلجػػالؿ يف العاػػس اإلجتمػػا ث ،كذب اػػه رملػػيمص اػػم أ ػراد  ،يسػػم عف رأرػػه ،كضمت مػػعف إليػػه مػػد الاجػػة،
كرسػامعف دبػا رصػدر مػه ،ملػ حباجػة إليػه ألنػه رشػ ل مرج ػان حيا يػان كرعميػان ك مايػان ل ا ػة أشػ اؿ ال القػات اإلنسػػانية
كاإلجتما ية كالدرمية كالت رطمية كالقضائية كاملالية كالركحيػة ،صمػدكف لدرػه ردكدان اػم كػل احتياجػاهت ك سػاؤيهت  ،كحاػعين
ل ل مش الهت  ،كلملك إف أ حاب الساطة السيااية حباجة إ دػؤيءو كدػما ر ػين ا ػرتاض أف السػاطتٌن يف األ ػل

كانتا نتم تٌن لضركرة كل كاحدة ممملما لأللرل ي 1و

ك ام الرغ مص أشمية دم املس لة إف الدرااات املخصصة فا قاياةو عد إ ال اعـ اإلنسػانية الدر ػة الػت أاسػملا
الغرب األكركيب يف القرف التاا شر ،كبدأت طث شباردا يف القرف ال شػررص ،كيف مقػدمتملا اػ األن ركبعلعجيػا ال قا يػة
ك ا السيااةو أما قبل لك التاررا اف األمر رقتصر ام مالحهات امة ،كيف اتتم ػات امل ا ػرة ذمػد أف املسػ لة
ق ػػد حس ػػمم يف الغ ػػرب كالعير ػػات املتح ػػدة األمًنكي ػػة كب ػػض دكؿ ال ػػامل ،إ أ ػػبح اإلدتم ػػاـ معجمل ػان إ آلي ػػة إنتق ػػاؿ
الساطة كدماراتملا مص لالؿ مؤاسات ايااية كقانعنية كثقا يةو
ا جان ػ ل ػػك يف اتتم ػػات الش ػػرقية معمػ ػان لا ػػدرص دكر كب ػػًن يف ربدر ػػد د ػػم ال الق ػػة ب ػػٌن الس ػػاطتٌن السياا ػػية
كال قا يػػة ،كدػػما رػػؤدم إ إثػػارة مشػ اة ػػد جػػعدر القضػػية برمتملػػا :كدػػث مػػا مصػػدر السػػاطةا مػػص أك مػػا الػػمم ر طػػث
ػس القضػػية رقػػعـ اػػم أف ي اػػاطة إلنسػػاف اػػم آلػػر،
إنسػانان مػػا اػػاطة مػػا اػػم أليػػه اإلنسػػافا كيف دػػما اتػاؿ أف أاػ ّ
إي بدليل ظم مه مص لكو كأف مراقبة ػاررا البشػررة اػم الػتالؼ الزمػاف كامل ػاف ربػٌن لمػا أف دػما الػدليل كػاف درميػان يف
بدارا ه مد كل اتتم ات ي 2و
شبػة ثابتػػاف رقػرراف طبي ػػة ال القػة بػػٌن السيااػث كال قػػايف كرفسػراهنا ،كشمػػا ّامػاف ي القػػة فمػا حبضػػارة مػا يف زمػػاف أك
ػدلالف يف طعردػػا ،كشمػػا غػػًن ممفصػػاٌن ،كإسمػػا رػػدلالف يف القػػة كثيقػػة ،كرػػد ماف مػػا
م ػػاف مػػا ،كإسمػػا شمػػا إنسػػانياف رتػ ّ
امقعله ص مفملعـ الساطة السيااية كالساطة ال قا ية ،كرش الف قا دة فمرص املفملعمٌنو
-1أف مملمػػة السػػاطة السيااػػية يف جعدردػػا دػػث الػػد اع ػػص اتتمػ

ػػد نقػػاط ػ فه الما يػػة ،كمسػػا د ه يف ربقيػػق

______________________________________________________________________________________________
_

) (1الفرد كالساطة يف الف ر ال ريب ،لايل حامد يناة الف ر السيااث ،دمشق ،ال دد 1999 ،3 ،و
) (2جعرج قرـ ،التممية املفقعدة _ درااات يف األزمة الضاررة كالتممعرة ال ربية ،ط ،2دار الطاي ة لاطبا ة كالمشر ،بًنكت،1985 ،
ص44-37و
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نقػاط قع ػه الدالايػة ،كالفػػاظ اػم ااػتقرار ك طبيػق قعا ػػد جدرػدة هتي ػه لتغػًنات تمااػ مػ طػعر اليػاة يف القاهتػػا
املت ددة ،الدالاية كاخلارجية ،كي ت ارض م مبادئه اجلعدررة كثعابته التارطمية كالف ررةو
-2كج ػػعد نه ػػامٌن يف العاق ػ اإلنس ػػا الض ػػارم :األكؿ د ػػع المه ػػاـ ال ػػع كال ػػا د ػػع المه ػػاـ اإلنس ػػا و كرقص ػػد
بالمه ػػاـ ال ػػع معق ػػم اتتمػ ػ أك الض ػػارة امل مي ػػة م ػػص املف ػػادي ال الث ػػة :يا  ،كاإلنس ػػاف ،كال ػػعف  ،ك ص ػػعردا ف ػػم
املفػػادي و كدػػع صػػعر رقػػعـ اػػم غايػ كاحػػد مػػص دػػم املفػػادي اػػم اآللػػررص ،ت ػػعف الضػػارة مصػػبعغة بصػػبغة دػػما
ػس المهػػاـ ال ػػا اإلنسػػا الػمم رقصػػد بػػه آليػػة ال القػػة بػػٌن الفػػرد كالفػػرد ،أك بيمػػه
املفملػعـ الغالػ و كدػػع نهػػاـ رشػ ل أاػ ّ
كب ػػٌن اتتمػ ػ كالس ػػاطة ،أك ب ػػٌن اتتمػ ػ كالس ػػاطة ام ػػةو كد ػػث آلي ػػة تبػ ػدل يف الس ػػاعؾ الي ػػعمث ،كيف املعاق ػػم ال ام ػػة،
ك م س يف كل مهادر الياة اإلنسانية كأش افاو كالمهاـ اإلنسا رقعـ يف آليته ام المهاـ ال ع الػمم رصػعغ دػم
اآللية ،كرش ل مرج ية فا يف حركتملا اليعمية ،كرفسردا ،كرقيّمملاو كبملك إف صعر حضارة ما لامهػاـ ال ػع رػم س
يف صػػعردا لطبي ػػة ال القػػة بػػٌن اإلنسػػاف كاإلنسػػاف يف دػػم الضػػارة كبػػٌن اإلنسػػاف كال ػػعف كا و ال القػػة بػػٌن المهػػامٌن
جعدررة كجدليػة ،إ رػؤثر كػل ممملمػا يف اآللػر ،كر يػد فسػًن ك طػعرر  ،كإف كػاف المهػاـ ال ػع رشػ ل ثابتػان امػان اػم

حٌن أف المهاـ اإلنسا ر د متحعين يف إطار ال ابم ي 1و

ثالثاً :الدولة الشمولية وتاريخ االستبداد

ر ِّرؼ امل ايجتماع األملا يماكس ير  الساطة السيااية ب هنا جملالقدرة الت سب ِّ ص يأ مص الماس مص ج ل
يب مص الماس رف ل ما قد ي رف اه دبحض إراد ه ،كبش ل رتفق م أكامر يأ أك مقرتحا ه ليس املقصعد بالساطة
دما ما ارؼ ايه الماس يما بيممل  :أم نمع ة املؤاسات كاألجملزة الت سب ص أ حاهبا مص إلضاع املعاطمٌن يف
دكلة م يمة ،الدكلة دث املؤاسة الت سباك يف إطار نتم ما احت ار ال مم املشركع ي 2و
______________________________________________________________________________________________
_

ي 1حسص الصدرق ،املصدر السابق ،ص29و

ي ماكسيمياياف كارؿ إميل ير ي 1920– 1864كاف املا أملانينا يف ايقتصادكالسيااة ،كأحد مؤاسث ا ايجتماع الدرا
ن
كدرااة اإلدارة ال امة يف مؤاسات الدكلة ،كدع مص أ م بت ررم البًنكقراطية ،ك ماه األك ر شملرة دع كتاب ياأللالؽ الرك ستانتية
كركح الرأمسالية حيا أف دما أد أ ماله املؤاسة يف ا ايجتماع الدرين كأشار يه إ أف الدرص دع امل غًن حصرم يف
طعر ال قا ة يف اتتم ات الغربية كالشرقية ،كيف ماه الشملًن أرضا جملالسيااة كمملمةجمل رؼ الدكلة :ب هنا ال ياف المم ضمت ر
ايات ماؿ الشر ث لاقعة الطبي ية ،كأ بح دما الت ررم حمعرران يف درااة ا السيااةودرس ير صبي األدراف ككاف ررل أف
األلالؽ الركاتمتانتية ألالؽ م الية كممملا ااتقم الممعدج امل ايل لابًنكقراطية كالمم رتميز بال قالنية كالرشادة ،كل ص طبيقه يف
 ،كلع طبق يف التمهي لع ل أل ام درجات الرشادةو كلقد ميز ير بٌن ثالثة سما ج م الية لاساطة تمد ام
العاق
صعرات خمتافة لاشر ية دث :الساطة املاملمة ،الساطة التقايدرة ،الساطة القانعنيةو
) (2لعراف اعرم ،ماكس ير ،رصبة ،حممد اث مقاد ،ط ،1دار ال تاب اجلدرد املتحدة ،بًنكت ،2008 ،ص91-88و
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دماؾ مص ي ررل يف الساطة مع ع ان اياايان ر ان رتجسد يف كياف ما ،كإسما رقصد هبا ك ية م قدة
لا القات يف نتم ما ،كدث القات سبارس انطالقان مص نقاط ي حصر فا ،كيف إطار ماابات متحركة غًن مت ا ةو
ملث نتاج مباشر لاتقسيمات ،كالال ا ؤات ،كايلتال ات الت قعـ يف دالل اك ال القاتو ك ام لك إف
الساطة تجسد يف كل اآلليات الت تح يف ال القات اإلجتما ية بش ل اـ ،ك صبح بملك نمعع القات
القعل كاآلليات املت ددة يف نتم ما ،يف زماف كم اف م يمٌن ،كالت رمتج مملا املفملعـ الشائ لاساطةو الساطة مص
لالؿ لك معجعدة يف كل زماف كم اف ،حيا عجد ال القات اإلجتما ية ،كي ظم ص إزالتملا أبدان ،كإسما صم الت امل
م ملاو كأم ااطة دث القة صم رباياملا ك ملمملا مص لالؿ طر يملا :الطرؼ األكؿ المم صدر مه الراالة أك األمر،
كالطرؼ ال ا المم رتاقم اك الراالة أك طمض لملك األمرو كطررقة دماراة الساطة ك طبيقملا يف العاق ت اق أرضان

هبمرص الطر ٌن ،كحبس ال القة بيمملما عف ال القة جدلية ،ك تخم الساطة أش افا املختافة تصبح ر ائية ،أك
إلزامية ،املصطاح املمكعر رتضمص ال درد مص البىن كاملماراات كأش اؿ القسر كالتمهي املعجعدة يف أسماط ألرل
لادكلة ،أك المه السيااية القدظمة أك امل ا رة ،كاألد مص لك أف ب ض املف ررص السياايٌن كالباح ٌن اإلجتما يٌن
رفضاعف إاتخداـ مصطاحات ألرل مدما رت اق األمر ببادانما ،م ل إاتبدادم أك ساطث أك أمينو يف حٌن رمد

قس آلر مص امل قفٌن مدنا إ القعؿ بغياب الدكلة بامل ىن الدرا لا امة ام األقلو مص املم ص القعؿ إف اغا
الدكؿ الرر ية دث مشػعلية أك ااتبدادرة أك أممية دب ىن ما ام يد اإلقتصاد المم را
يه القسر السيااث دكران
كبًنان يف التعزر ام األقل إف مل ر ص يف اإلنتاج ي 1و
رش ل مصطاح الدكلة األممية ديلة ام الدكلة الت رش ل افاجس األمين يملا احملدد األاااث لسيااتملا
الدالاية كح اخلارجية إ حد كبًنو ليس دما حس بل إف األجملزة األممية يملا ش ل العاياة كاألداة الرئيسية
الت رت ال هبا ك ردا ،األمر المم رؤدم يف هنارة املطاؼ إ التملاـ دكر الدكلة إف مل ص التملاـ الدكلة يف
األ ل مص قبل األمصو كدما نضيم الصفة الرر ية ا الدكلة سباك دم الصفة مص لالؿ امتالؾ كايطرة الدكلة ،ام

اإلقتصاد ككل مصادر املعارد الطبي ية ،مص لالؿ القسر السيااث أكين كمص لالؿ إلغاء املسا ة الفا اة بٌن الدكلة
كحيّز اـ ،كبيمملا كحيّز لاص لا ائالت أك الف ات الاكمة حبيا تحعؿ الدكلة ،يف المملارة إ جايب معيت
ليّزدا اخلاص ر احت اردا لالقتصاد كمصادر املعارد الطبي ية كلا ة المفس ي 2و
كدماؾ اذبا الر مفث إم انية كجعد الشمعلية يف نتم ا ما ،إ أف كجعد الشمعلية رفرتض باألااس كجعد اتتم
املد المم اتقعـ بالرتاقه مص دالل بميته كباألدكات اهتا الت أذمبم دما اتتم  ،كمص بٌن دم األدكات ال ما ر
______________________________________________________________________________________________
_

) (1مالحهات يف ايقتصاد السيااث امل ا ر ،ا اد لًنم يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد 1996 ،269و
ي 2جعرج قرـ ،ال رب – يف القرف الادم كال شررص مص راغ القعةوووا قعة التغًن ،ط ،1دار الطاي ة ،بًنكت ،2011،ص-236
237و
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الت معلعجيا ،ا ا ة ا أف إردرعلعجيا دم الدكؿ غًن قادرة ام التحعؿ ،أك مل قدر أف تحعؿ إ درص اما بدرل
ملا دع قائ  ،أك أف اإلردرعلعجيا بامل ىن الف اث لا امة غًن معجعدة باأل لو
دب ىن أف اتتم املد امل ّعف ر التاررا ،كخبا ة أك بالتحدرد ر اررا طعر الرأمسالية ،دع شرط يزـ كل ص
غًن كاؼ لقياـ الشمعلية يف ظركؼ ارطمية لا ة مد ايطرة الدكلة ام دما اتتم ينتم مد  ،كألف دما
الع رش ل الممع ج ظم ص أف رتبادر إ المدص أف يشثء دم ص لارجه ،يف حٌن أف باإلم اف صعر يغ مقاربة
فما الممع ج ،م اه يف لك م ل كل الهعادر كاملؤاسات ايجتما ية الت كلدت يف الغرب بدءان مص الدكلة الدر ة،

كانتملاءن بالدظمقراطيةو إف ااتبداد الدكلة الرر ية الدر ة ر تمد ام بًنكقراطية الدكلة ،ألهنا دث أ م ب ًن مص أف
عف دكلة مشعلية كيف املرحاة الرادمة ،إ فتقد إ اإلردرعلعجيا أ الن إي إ ا أطاقما سمية إردرعلعجيا ام دما
اخلايس مص اإلرداب كالراغما ية السيااية كاخلطاب السيااث المم رشمل ش ياه مص الداثعرة كاإلاالمية
كالش بعرةي 1و
ب د دم املالحهات ات الطاب اجلديل م املصطاحات السيااية األلرل يبد يف احملصاة مص اإلمساؾ
باحملتعل الف اث لاشمعلية ،ليسم الشمعلية اياتبداد قس كي التساس قس كي طغياف افاجس األمين كح األجملزة
األممية املاتملمة لادكلة قس ،كي طغياف القم ال اررة قس ،كي التح بالرر مص لالؿ الساطة ،بل إهنا يف اجلعدر
الرتاؽ اتتم مص دالل آليا ه الما ية كاإلمساؾ به بميعران حبيا ر عف القم ال ارم العاياة املعازرة كليس المع يةفما
التماك البميعم لاف ل مص الداللو إهنا طغياف املستعل السيااث ام ايجتما ث ،قد رصل يف هنارته املمطقية
كال ماية إ التملاـ اتتم أك جػ اه يف أحسص األحػعاؿ يحػقة ضعرة باملستعل السيااث ،كدث مل ام التدمًن
املمملجث املمهّ ل ّل أش اؿ التمهي اإلجتما ية باأللص املستقاة ،رؤدم إ افيممة الشاماة لادكلة ام اتتم
كالفرد رتحعؿ اتتم دبقتضا إ قطي ليس أمامه إي ايمت اؿ كاخلضعع ،كالسيطرة التامة ام لماؽ اتتم مص
دالاه كلارجهو دما اخلمق ر ين معت السيااة بامل ىن ال ميق لا بارة كخبا ة معت السيااة املستقاة ص الدكلةو إف
ااتقالؿ السيااة مسة نع ية لامجتم ات الدظمقراطية الت مص ش ف أحزاهبا الرة ش يل ضاء ركرم لاحياة

السيااية ي 2و

______________________________________________________________________________________________
_

ي 1برداف غايعف ،املصدر السابق ،ص83-81و
) (2إدكار معرس يكآلركف  :المفس كاياتبداد – ايقتصاد السيااث لادكلة الرر ية ،ط ،1م ملد الدرااات ايارتا يجية ،بًنكت،
 ،2007ص168-162و
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المبحث الثاني
أوالً  :الشمولية وموت السياسة والديمقراطية.

إف معت السيااة كانتفاء الدكلة كحيّز اـ كربعّفا إ حيّز لاص مص لالؿ التملاـ الساطة فا ر ين يما ر ميه
احت ار السيااة كطغياف اخلطاب الرمسث األحادم اجلان  ،الرا ض ل ل لطاب معاز أك م ارض بملك ي بقم
لتحعؿ إ حشد مص الر ارا رتحرؾ قس مدما ررد
لامجتم إي اين فاء ام نفسه كاين زاؿ ص نرل األحداث كا ّ
الساطة ممه لك يف حشعد قطي يةو
بملك لص ربقم أماـ األ راد اعل التضحية ب ل شثء بدءان مص ال رامة كالررة ،كانتملاءن بالسيااة يف ابيل الفاظ
ام الياة بع فملا الشثء العحيد املتبقث ب د أف مت انتزاع كل شثء مممل ر ايلرتاؽ البميعمو إف دما اير داد إ
الياة البيعلعجية ر ين معت السيااث ك ياع ركح املسؤكلية كاملبادرة كما ر ين آكل القا دة األلالقية الضركررة
لامجتم كالفردي 1و
إف الشمعلية دث الممس المع ّث امل ا ر مص اياتبداد كالطغياف كالتساّس سمس معجعد دالل نطاؽ اتتم
التدلل املباشر لادكلة يف القاٌن اإلقتصادم كاإلجتما ث ،كخبا ة السيطرة ال اية ام كاائل اإل الـ
الدرا ،ك ّ
كاي صاؿ ،كالممع السرطا لابًنكقراطية ،كاملؤاسة ال س ررة كأجملزة األمصو إف الدكلة الت كجدت يف األ ل خلدمة
اتتم كما ررل ي عماس دعبز ،كجعف لعؾ ،كجاف جاؾ ركاع  ك بس را ا ه الدالػاية ،ك ماف كحد ه
كااتمرار  ،بدأت م مركر العقم كممم زمص غًن قرر تحعؿ شي ان شي ان لتصبح ايدة ايه ،كل مملا مل قم مد

دما ال ّد ،بل إهنا يف حايت ك ًنة كنتاجان لهركؼ كشركط م قدة مل ستط أف سبم نفسملا مص ذباكز دكردا ،باذبا
ربعؿ دما التدلل إ ًنكرة م ااكرة ًنكرة التملاـ اتتم المم
ًنكرة دلايّة كاا ة المطاؽ يف اتتم  ،ل ص ّ
كجدت الدكلة يف األ ل مص أجاهو
أف التدلل املتصا د لادكلة يف اإلقتصاد اعاء مت لك ام قا دة الممس الرأمسايل الصررح يف اإلنتاج ،أـ ام
قا دة رأمسالية الدكلية العطمية ،أما ػام قا دة الدكلة الػ امة دما الدكر التدلاث رش ل االحان ا حدرص ملع مص
______________________________________________________________________________________________
_

) (1ايادة الدكلة كحقعؽ اينساف ،ح مم ح ي يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد 1992 ،250 ،و
ي توماس هوبز ي 1679 - 1588كاف امل ررا يات ك ياسعؼ إذمايزمو ر د عماس دعبز أحد أكر الافة القرف الساب

بإذمارتا جون لوك ي 1704- 1632دع ياسعؼ ذبرريب كمف ر ايااث إذمايزمو جان جاك روسو ي ، 1778 -1712دع

شر

كا ك ياسعؼ جميفث ،ر د مص أد كتاب صر ال قل ،كدث رتة مص التاررا األكركيب ،امتدت مص أكالر القرف الساب شر
إ أكالر القرف ال امص شرو
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جملة قا دة إل ادة عزر الما ج القعمث بطررقة أقرب إ ال دؿ يف معاجملة السعؽ املمفاتة ،كمص جملة ألرل رش ل
دما التدلل مدلالن يف اياقات ارطمية م يمة لإلمساؾ خبماؽ اتتم كرب القبضة الساطعرة ايه ،كالتالؿ ماية
راك
إ
د
كرم

رأس املاؿ لاصا الف ة ايجتما ث القابضة ام الساطة ي 1و
ان ليس دماؾ مشعلية بامل ىن لا بارة بدكف قا دة اقتصادرة ،كلملك رش ّ ل القطاع املؤم أحد أد األاس الت
بالبًنكقراطية إ التشبا به إ حد ما ،حي ما متفث القا دة ت رض القمة مص حيا املبدأ إ التآكل،
مدمرة ام األ دة كا ةو إ ا كاف مص الصحيح أف
س لك ام الص يد اإلقتصادم كاإلجتما ث يف أزمات ّ

دلاث رؤدم إ الشمعلية،
الشمعلية ستد ث دكران دلايان كاا ان يف اإلقتصاد إنه ليس مص الصحيح أف كل دكر
ّ
التدلاث العاا لادكلة
كإي ل انم كل دكلة دلايه مشعلية ،التدلل يف حدكد م قعلة كليس ابتالع اتتم و إف الدكر
ّ
ّ
يف ايقتصاد شرط يزـ كليس العحيد ،كل مه اجز ص أف رفسر بمفسه الشمعلية ،األمر لما رمبغث البحا مه يف
امليدانٌن اإلجتما ث كاإلردرعلعجث كالسيااث كال قايفو
إف الشمعلية دث الت ا رزت التطعر امل قد لاسياؽ التارطمث امل ا ر ،كخبا ة األزمات ايجتما ية كالسيااية
الادة يف الرأمسالية ،كظركؼ اينتقاؿ يف الهركؼ يمملا قرربان بش ل أك بآلر يف الرأمساليات املتخافة كما دث أرضان
ا رزت ظركؼ اينتقاؿ إ التجارب الت مسيم يف حيمه اشرتاكية ام قا دة التخام الرأمسايل ،كدث هبما امل ىن
افعة بٌن العاق املتخام كالطمعحات املشرك ة بطررقة عقية كااطعرة كايااية يف
مام ام حرؽ املراحل ك ضيق ّ
الغال األ و إف أد ال ما ر املعلّدة لاشمعلية ام قا دة الهركؼ ايجتما ية املعجعدة دث قا دة اقتصادرة،
كإردرعلعجية ات طاب مشعيل أك إحت ارم كحزب ايااث ش بعم ر ر ص مصا طبقات ك ات إجتما ية كبش ل
رئيسث الرجعازرة الطفياية ال ر ر م يف ظل الدكلة كل ص بش ل م عس كناقص كإ طاء دكر لافالحٌن كلا ة يف
املؤاسة ال س ررة ي 2و

ثانياً :تاريخ اإلستبداد واسبابة في الشرق.

لقد مرت رتات طعراة يف اررا الشرؽ مل ص الساطة يملا زبض إ أم م يار أك قا دة اعل القيادة مص
جان الساطة كاخلضعع مص جان الش و كمل ر ص رعجد أم أااس نهرم بىن ايه القة الفرد بالساطة ،كإسما
كانم األمعر مرتككة ملشي ة الاك رتصرؼ باتتم كيفما رشاء :ر طث ملص رشاء ،كر لم دمص رشاءو
ل ص املف ررص مبملعا خلطعرة دما الع

املقاعب ،كبدأكا رس عف إ صحيحهو كقد ااتطا عا إرااء قا دة جدردة

______________________________________________________________________________________________
_

ي 1إدكار معرس يكآلركف  ،املصدر السابق ،ص330-325و
) (2رأمسالية الدكلة ايحت اررة ،دناف عرد يناة المملج ،مركز ايحباث كالدرااات ايشرتاكية يف ال امل ال ريب ،بًنكت ،ال دد ،24
ي 2000و
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كمتقدمة لتحدرد دم ال القة ،كهبما سب ص املف ركف مص ربعرل اجلدؿ الزائم المم كاف ردكر يف السابق حعؿ أحقية
دما الاك أك اؾ يف ال  ،إما ام أااس انتسابه إ قبياة م يمة أك جدار ه ام ضبارة الدرصوو أك غًن لك ،إ
جدؿ حقيقث أاااه البحا يف كظيفه الساطة يف القتملا ب رادداو
قد بٌن مص لالؿ املماراة التارطمية أف اجلدؿ املمكعرة دث األااس يف اينتقاؿ باتتم ات مص طعردا الطبي ث إ
طعردا املد  ،كملا كانم ايادة الاك ام الش مررة باملمف ة الت صمميملا الش مص أ اؿ الاك  ،قد بات مص
يمهو أم أف ر عف الاك قائدان كلادمان ،كأف ر عف الش ،
املمطقث أف قرتف قيادة الاك لاش خبدمته لاش
بالف ل نفسه مطي ان كخمدكمان ي 1و كل ص رمص ن يش كنمتمث إ باداف رش ل اياتبداد ال مصر األبرز يف ارطمملا
السيااث قدظما كحدر ا ك لك لالاباب التالية ي: 2
ا-ل بم الشركط الطبي ية لإلنتاج يف الشػرؽ دكران مملمػان يف إاػماد كظيفػة ايقتصػاد لادكلػة دبػا يف لػك بػالطب غيػاب
املا يػػة الفردرػػة اخلا ػػة لػػألرض جمبػان إ جمػ مػ مركػػزة الشػػؤكف ال امػػة يف رػػد الدكلػػة ،كقػػد شػ ّ ل دػػماف ايمػراف أحػػد
أد القعا د املعلّدة لالاتبدادو
ب-أسم ػػاط ايقتص ػػاد ايكتف ػػاء ال ػػمامه كالطبي ػػث ك ػػاف ل ػػه دكران يف إ ػ ػ اؼ الس ػػيطرة ايقتص ػػادرة املركزر ػػة لادكل ػػة يف
اياػػتبداد القػػد ،،بيممػػا انتقػػاؿ ايقتصػػاد مػػص مرحاػػة ايكتفػػاء الػػمامه ا مرحاػػة التبػػادؿ م ػػززان بػػملك م انػػة الدكلػػة مػػص
اجل السيطرةو
ج -طعر آلة الدكلة ككاائاملا ك طػعر كاػائل المقػل كاي صػاؿ كاإل ػالـ ككحػدة الرتبيػة كالت اػي و األمػر الػمم ر ػين أف

الشمعلية أ مق معدران كأكا أ قيان دما كاف ايه حاؿ الدكلة يف املا ثو
د-مل ر ػص اياػتبداد القػد ،قػادران اػم ممػيس اتتمػ م ػل الشػمعلية امل ا ػرة ك لػك ػص طررػق شػب ة مهػي دائاػػة
املخرتقة لامجتم بميعرانو
ق-يف اياػػتبداد القػػد ،كانػػم دمػػاؾ ال ػػًن مػػص اينتمػػاءات السػائدة الػػت كانػػم قػػم حػػاجزان أمامػػه ،كاإلنتمػػاءات
ال شػًنرة كاإلقايميػػة كالدرميػػة كاملمدبيػػة كال رقيػػة يف حػػاؿ اإلمراطعررػػات بػػل كالشػػركط اجلغرا يػػة الطبي يػػة كاجلبػػاؿ كاملمػػاطق
الع رة الب يدة ص املراكز الضررة األمر المم كاف مص ش نه قايص رد الدكلةو
ك-مل ر رؼ اياتبداد القػد ،ظػادرة الشػعد اجلمادًنرػة افائاػة بالقػدر الػمم دػث ايػه اليػعـو كالػت تقػاط يف لهػة

مػػا مػ ظػػادرة غررػػزة القطيػ كمػػا مل ر ػػرؼ اياػػتبداد القػػد ،العظيفػػة السيااػػية كالد ائيػػة كالقم يػػة فػػم الشػػعد بالقػػدر
المم دث ايه اليعـو
______________________________________________________________________________________________
_

) (1بد الرضبص بص حممد بص لادكف ،مقدمة ابص لادكف ،م تبة ابص ايما لامشر كالتعزر  ،القادرة ،2009 ،ص169 ،167 165و
) (2بًنم اندراعف ،دكلة الشرؽ كاياتبداد ،رصبة :بدر مر نهمث ،ط ،1مؤاسة ايحباث ال ربية ،بًنكت ،1983 ،ص،60 ،59
73و
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ظم ػػص الق ػػعؿ إف دم ػػاؾ ار باط ػان م ػػص ن ػػعع م ػػا ب ػػٌن ايا ػػتبداد الق ػػد ،بص ػػفته قائم ػان ا ػػم بمي ػػة إجتما ي ػػة حم ػػددة كب ػػٌن
الشػػمعلية الدكلػػة الرر يػػة اليػػعـ ،اػػم الػػرغ مػػص التغػ ّػًن الػػمم أ ػػاب دػػم البميػػة ألف ركاا ػ حقيقيػػة ميقػػة يف البميػػة
المدميػػة كالركحيػػة كاأللالقيػػة لالاػػتبداد القػػد ،مػػا ػزاؿ قائمػػة أمػػاـ الشػػمعلية أقػ ّػل ك ػػعرنة دبػػا يرقػػاس اػػم ػ يد الػػاك
كاحمل عـ م انو
إف دم البمية كذبسيداهتا يف املماراة ال ماية كخبا ة يف القل السيااث دبا يف لك املعقم مص الدكلػة كالسػاطة ي
زاؿ حا رة يف الع ث كاملماراة الػرادمٌن ب شػ اؿ خمتافػةو إف اجلملػل كثقا ػة اخلػعؼ ك صػمة السػاطة ،كاي ػاؿ ايملػا،
كايحت ػػاـ لاقضػػاء كالقػػدر ،كالصػػمم املت ػعاطص ش ػ ّ ل أر ػان لصػػبة ل ػ ّػل س ػاّس أك طغيػػاف أك ااػػتبداد أك مشعليّػػة يف
نتم ا ماو

ثالثاً:الصراع بين االقتصاد والسياسة وأزمة تراكم رأس المال

يف األنهمة الشمعلية ،كما دث الػاؿ يف باػدانما ،دمػاؾ أزمػة ػراك رأس املػاؿ الػت تسػب بتعليػد ػغعطات ي
قػػاكـ ،كاملسػػب الرئيسػػث فػػم األزمػػة دػػث الرجعازرػػة الػػت ممػػع يف كمػػم الدكلػػة الرر يػػة أك دب ػػىن آلػػر الدكلػػة الرر يػػة دػػث
الت ا رزت دم الرجعازرة ،كالت مل ام رض ديممتملا ايقتصادرة ،كرمتج ص دما قداف الدكلػة ياػتقالليتملا ػر
اياتيالء ايملا مص قبل القعل ايااية ك اإلجتما ية الت سيطر ام مصػادر املػعارد األكليػة ،كدػم القػعل يسباػك ام
مشركع ايااث أك إقتصادم أك ثقايف غًن صب ال ركة ،إ ا ة ا إلضاع الدكلة لاقيعد ايقتصادرة ػص طررػق املمهمػات
الدكليػػة يالبمػػك كالصػػمدكؽ الػػدكليٌن يف دػػم الرجعازرػػة سبيػػل دائم ػان ا اإلاػػتدانة اخلارجيػػة نتيجػػة لتعاػػي ك ضػػخ
نفقات الدكلة بش ل خميمو كيف هنارة إف مستازمات راك رأس املاؿ دث الت عجه د ة السيااػة ،كمػا إف زبفػق قػعل

إجتما ية مستقاة يف ربقيق لك ،ح تع قعل اإلجتما ية غًن كا حة امل امل ام الساطة ي 1و

الدكلة يف الشرؽ قبة يف كجه الررة ايقتصادرة ،الدكؿ العراثية اك ما رطاق اية ال ا ػ ياػالمة كياػة  الػدكؿ

ات نهػػاـ يصبا يػػة ام ذبم ػ بػػٌن لصػػائص المهػػامٌن ياجلمملػػعرم كاملا ػػث كالػػت سػػيطر اػػم القطػػاع ايقتصػػادم
______________________________________________________________________________________________
_

) (1ا راار حسص ،ايقتصاد السيااث لالزمات ايقتصادرة يف المسق الرأمسايل – حماكلة يف مل اجلمكر ،ط ،1دار الركاد املزددرة،
بغداد ،2011،ص263-262و
ي االمة كياة مص معاليد مدرمة بًنزرم يف اسطٌن امة 1955و ب العررعس يف ال اعـ السيااية مص جام ة بغداد امة 1979
مل يف املقاكمة الفاسطيمية ت يف اليسار ال ريب ،كيزاؿ رمشس مص أجل ال مل املاركسث ال ريب.اجص شبانية امعات يف السجعف
السعررة.كت يف ال درد مص الصحم كاتالت ال ربية م ل الطررق الابمانية كالمملج كدرااات ربية كالعحدة.
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بصػػعرة كاماػػة ،ك سػػخر اإلقتصػػاد خلدمػػة متطابػػات دظمعمػػة اػػاطتملاو كدمػػا مػػص املش ػ اة اػػم كجػػه الدقػػة يف إاػػتقالؿ
الدكلػػة إقتصػػادران ػػص اتتمػ  ،األمػػر الػػمم ر ػػزل م يػػاران إ ال قا ػػة السيااػػية-الػػت دػػث إحػػدل شبػػار التسػػاطية كالتب يػػة –
املفتقػػرة إ ال قالنيػػةو إ ف يف الػػدكؿ الرر يػػة دمالػػك ػرا ان قائمػان بػػٌن ال قايػػة اإلقتصػػادرة كال قايػػة السيااػػية ،بػػٌن لاػػق
ال ركة كلاق الساطةو كحس كجػه نهػر املاركسػية ػإف البميػة اإلقتصػادرة التحتيػة ػم س البميػة السيااػية كايردكلعجيػة،
إ قعـ الدكلػة أاااػا خبدمػة ممطػق ػراك رأس املػاؿ ،أمػا يف باػدانما ر ػعف اإلقتصػاد يف لدمػة السيااػة ،كرتمتػ ػماع
القرار نتيجة امتالكمل لارر دبما ة ثقا ية د ال قاية اإلقتصادرةو
إ دماؾ القة بػٌن ػراك رأس املػاؿ كال ػركة لػدل السػاطة السيااػية املسػيطر اػم ايقتصػاد ،ظم ػص لاػرتاك رأس
امل ػػاؿ أف ضمػ ػدث يف ن ػػاؿ إقتص ػػادم متم ػػارز ػػص الق ػػل السياا ػػث ل ػػص التج ػػارب ال ػػت لا ػ ػتملا البا ػػداف الش ػػرؽ مػ ػ
الدظمقرطية ،ؤكد ب ف دم سبػارز ي ظم ػص ربقيقملػا إي ب ػد صػل الدكلػة ػص ايقتصػاد ،كيف الباػداف الرر يػة الػت مل ضمصػل
دما التمارز ،بل حصل زكاج بٌن السيااة كاإلقتصاد لاصا السيااة ك ام حساب راك رأس املاؿ ي 1و
ربػػدك أف مقاكمػػة الررػػة ايقتصػػادرة كالسػػيطرة اػػم صبي ػ قطا ػػات ايقتصػػاد ،جػػزء ي رتج ػزأ مػػص ممطػػق الدكلػػة
الرر ية الت رب مملا أقاية زمبعرة ش بعرة ،يهنا ممم ايطرهتا مام ام إزاحة الطبقػات الػت كانػم اػائدة يمػا مضػم،
كظملػرت ما ػػر جدرػدة قعرػػة كم بػ ة ،دمػا م مػم المهػاـ مػػص لاػػق حالػة مػػص التػعازف دالػػل الرتكيبػػة السيااػية ػػص طررػػق
عزر ػ ائػػدات الرر ػ  ،ك ك ػ حػػد لاص ػراع بػػٌن القػػعل ايجتما يػػة ك فررغملػػا مػػص ام م ػػىن طبقػػثو عنػػم لػػدل دػػم
الدكلػػة كتاػػة ػػخمة مػػص البًنكق ػراطيٌن املػػدنيٌن كال س ػ ررٌن ،ك تمػػد قي ػػادهت ا ػػم احملس ػػعبيات ك القػػات القراب ػػةو إف
ايطرة الدكلة ام قطاع ال اـ ،كقدر ه ام اياتفادة مص الرر يك ائدات المفس  ،ظممحانه اإلاػتقاللية ،ػص الطبقػات
اإلجتما يػة كدػما الررػ  ،إ ػػا ة إ أنػه اػا د يف قايػػل أشميػة الضػغعط اػػم المهػاـ بشػ ف زرػػز شػركط ػراك رأس ملػػاؿ
العطميةو
إف ااػػتقالؿ الدكلػػة إقتصػػادران م تمػػدان بػػملك اػػم الرر ػ قػػد م مػػه مػػص ػػياغة ايااػػا ه ك قػػا ملصػػاحة الدكلػػة

ال ايػػا ،كلػػيس مصػػا الطبقػػات اإلجتما يػػة أك ح ػ الرأمساليػػة العطميػػة ،دػػما إف كجػػد يف دػػم باػػدافو كمػػا أف حفػػر
األمػػص الػػدالاث ك سػػخًن امل ػعارد لصػػا الص ػراع اخلػػارجث قػػد احػػتال األكلعرػػة اػػم حسػػاب مسػػتازمات ػراك رأس املػػاؿ
الضركرم لبماء الصما ات الدالاية ك زرز مص قدرة الدكلة التصدرررة ك قايل اإل تماد ام الرر  ،كبالتايل ػإف متطابػات
ع ًن قعة دما اإلاتقالؿ قد أ اقم ال ماية السيااية كاإلقتصادرة ي 2و

______________________________________________________________________________________________
_

) (1بعؿ كعليًن ،مايار نسمة ربم لس الفقر – ملا ا زبفق البالد ايشد قران يف ال امل ا كما المم ظم ص ماه حياؿ لكا ،رصبة،
دي جعدت نشعامه ،ط ،1م تبة ال بي اف ،الرراض ،2010 ،ص100-92و
) (2إدكار معرس يكآلركف  ،املصدر السابق ،ص123-120و
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إف اململاـ الرئيسية لادكلة الرر ية مص يف الد اع ص معارددا األاااية ،كيف دما اتاؿ كاف القطػاع ال ػعمث كمػا
رػزاؿ مصػػدران حامسػان لاػػدلل اػعاء كػػاف لادكلػػة أك لقسػ كبػػًن مػػص الف ػػات اإلجتما يػػة كمػػص غػػًن املم ػػص اإلات ا ػػة مػػه

بالضرائ املت ية ػص القطػاع اخلػاصو مػص دمػا ظم ػص القػعؿ بػ ف الدكلػة الرر يػة قػعـ بت ػعرص طبقػة رأمساليػة طفعليػة ممػع
يف ظل الدكلة ،كمص جان آلر دث مضطر لت مٌن مصا زمبه األاااية ،كالت عف دب ابة د امػة لاحفػاظ اػم دكر
لادكلػػة يف ايقتصػػاد ،أف دػػم المخبػػة كانػػم اػػابقان بػػال ما يػػة رسػػتخدمعف الدكلػػة دب ابػػة اػػا إلر قػػائمل  ،كمػػا أف دػػم
اجلما ػات الزبيػة كالبًنكقراطيػة الػت شػ ل البػىن الف ايػة لادكلػة فػا ركػائز إردرعلعجيػة كمادرػةو أمػا اململمػة ايلػرل لادكلػػة
الرر يػػة دػػث ضبارػػة قا د ػػه اإلجتما يػػة الػػت سػػتمد اليملػػا يف اإلنتخابػػات ك سػػتخدـ كسػػالح ػػد طبقػػات اإلجتما يػػة
اآللػػرل الػػت ػػعف مصػػالملا متماقضػػة م ػ مصػػا الدكلػػةو ػ ف امل ػػعف لمسػػيج المهػػاـ لػػدرملا القػػدرة اػػم الػػد اع ػػص
مص ػػالملا دال ػػل مؤاس ػػات المه ػػاـ م ػػص ل ػػالؿ ايمتي ػػازات املتاح ػػة ف ػػا يف املمهم ػػات دال ػػل خمتا ػػم الف ػػات كشػ ػرائح
اإلجتما ية كدما رسب يف شال اتتم املد ي 1و

رابعاً :بنية الدولة الريعية وإمكانية التغيير.
إف غيػػًن طبي ػػة الدكلػػة الرر يػػة متمع ػ ة ،يف البميػػة اإلجتما يػػة-اإلقتصػػادرة لاسػػاطة السيااػػية ،أف الػػدا املباشػػر
لاتغػػًن غالبػػا مػػا ر ػػعف ايااػػيان ،بيػػد أف الضػػغس األاااػػث إلج ػراء غيػػًن كملػػما رت ػ م جػػمرران كبصػػعرة طبي يػػة ،ػػص أزمػػة
إقتصادرة نتاج ص ايطرة الطغمة السيااية املغتصبة لاساطة اػم املػعارد اإلقتصػادرة كظماراػعف التجػارة كالسيااػة يف آف
كاحدو ذبد دم األزمة جمكردا يف الطبي ة الف اية إلارتارتيجة ش يل الدكلة الرر ية دم ايارتا يجية أ ػ فم القطػاع
اخلػػاص ،كألفقػػم مػ لػػك يف ج ػػل القطػػاع ال ػػعمث حمركػػا ػػاي ل جاػػة ػراك راس املػػاؿ ،كإ ػػفاء الطػػاب السيااػػث

ام كل شثء دمػا أدل إ إلضػاع ممطػق الػرتاك إ األدػداؼ السيااػية كاحملسػعبيات كاإل ػراط يف ػع ًن ػرص ال مػل
كإنتػاج السػا اياػتملالكية الرليصػة اػم حسػاب نفقػات الدكلػػة دكف أف ػعف فػم ال مايػة أم إنتػاج ،كقػد كػاف دػػما
ان اا ػػا لالا ػرتا يجية بم ػػاء الس ػػاطة الدكل ػػة الرر ي ػػة ك عا ػػي ملا كإقح ػػاـ الطبق ػػات اإلجتما ي ػػة ال ػػدنيا ك الح ػػٌن كا ػ اف
األرراؼ بصفة لا ة يف السيااة لصالملا ،كاملش اة يف دم ايارتا يجية أهنا مزع إ شجي اإلاػتملالؾ اجلمػادًنم
ام حسػاب ػراك رأس املػاؿ ،كمػا أف بمػاء قا ػدة قعرػة لسػاطة الدكلػة الرر يػة ااػتازـ أرضػا ااػتًناد مػعاد ػما ية بدراػة
ي2
أدت إ اإل تماد ال اث ام إاتًناد ،دما لاق أزمه يف ميزاف املد ع اتو
إف الرر املت مه مص الػمفس حػ بدارػة القػرف الػادم كال شػررص كاملتػاح لػدكؿ الشػرؽ األكاػس لصع ػا ،شػ ل ػامالن
مسػػا دان يف إاػػتمرار إا ػرتا يجية المهػػاـ ،كل ػػص م ػ دبػػعط م ػػدؿ الرر ػ ذباػػم دشاشػػة دػػم اإلا ػرتا يجية كمػػا أف أزمػػة

______________________________________________________________________________________________
_

)(1مالحهات حعؿ الصراع الطبقث ،جاؾ كًنكعت يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد 1997 ،274
ي 2جعرج قرـ :ال رب – يف القرف الادم كال شررص ،املصدر السابق ،ص266-260و
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الرتاك كاف فا أثر أك ر مامعاية ،كقػد بػدل يف أزمػة ماليػة ،الدكلػة الػت عاػي حجمملػا ك فػاق انفاقملػا نتيجػة لاررػ ،
مل ر د بعا ملا المملعض ب بػاء ضػخمملا ككظائفملػا مػ ػد م ػدؿ الررػ  ،كدػما مػا أكجػ ايااػة التقشػم ك قايػل يف
اينفاؽ ال عمثو
كأدل بالتايل إ راج قدرة الدكلة املالية ػمص دػما الع ػ امل قػد بػدأت الدكلػة ممػم بدارػة ال قػد ايكؿ مػص القػرف
الػػادم كال ش ػررص بػػالاجعء إ القطػػاع اخلػػاص كالرجعازرػػة العطميػػة الض ػ يفة كاخلجعلػػة ملػػلء الف ػراغ اإلقتصػػادم ،باملقابػػل

كاف ي بد فم األلًنة أف سبمح ب ض ايمتيازات ،كد ما بدأ باب اخلصصة باإلنفتاح ي 1و

ربدك أف الرجعزارة يف ظل الدكلة الرر ية زبعض مايػة الممػع ،كل ػص بصػعرة ناقصػة اك مبتػعرة ،أف الدكلػة دػث الػت
ا ػػا دت يف كيدة الرجعازر ػػة ،كل ػػص بش ػ ػ ل م ػػعس ،المخب ػػة الس ػػاطعرة نفس ػػملا ق ػػد رج ػػزت م ػػص ل ػػالؿ قياممل ػػا
بمشاطات أك أ ماؿ ذباررة ،أم أهنا راكمم رأمساين لا ا ام حساب راك رأس املاؿ العطينو
كل ص دػل شػ ل دػم الرجعازرػة إحػدل قػعل املػؤثر يف قػدـ اتتمػ ا مػص جملػة فػا مصػاحة يف إاػتمرار دكر
الدكلػػة ،ألف دػػما الػػدكر ر تػػر مصػػدران لت اقػػداهتا التجاررػػة كإحت اراهتػػا كضبارتملػػا ،إنػػه السػ ث إ ربقيػػق الررػ حػ أقصػػم
الدكد بدي مص ايات داد لامما سة يف األاعاؽ ،يف العاق إف دػم الرجعازرػة اليػعـ رحػ بإ سػاح اتػاؿ أمػاـ مشػاركة
أجمبية أكا  ،كمساح لارأس املاؿ اخلاص باإلات مار يف حقعؿ نشاط كانم يف السابق ح ران ام الدكلةو ربقػم السػؤاؿ
امل ػػًن لاجػ ػػدؿ ،بػ ػػامل ىن اإلقتصػ ػػادم ،بصػ ػػدد رأس املػ ػػاؿ اخلػ ػػاص يف الدكلػ ػػة الرر يػ ػػة ،كدػ ػػع إ أم مػ ػػدل باغػ ػػم قػ ػػدرهتا
لالات مار يف القطا ات اإلنتاجية ،املمتجػة لاسػا  ،مػ األلػم ب ػٌن اي تبػار ك ػرة الفػرص املتاحػة لػارج أكطاهنػا كأنػه ي
ظم ػػص ل جاػػة ايقتصػػاد أف ػػدكر إي إ ا كظفػػه الدكلػػة رأمسالػػه اإلاػػت مارم يف مشػػارر إا ػرتا يجية طعراػػة األمػػد ،كلػػيس
املشارر ات املردكد السرر كال ايل كاألمد القصًن ي 2و
إف الرجعازرػػة م ػػا زاؿ ػ يفة ،كممقس ػػمة إ ح ػػد مػػا ب ػػٌن الرجعازرػػة املؤر ػػدة لا ػػدكؿ الرر يػػة كنهاممل ػػا السياا ػػث
كالرجعازرة الت مل مدمج قطا اهتا م المهاـ ب د إف يف الصًنكرة السيااية لاتاررا الدكلة الرر ية لػيس مفاج ػان أف ػعف
احملصػػاة مامي ػان يف اينفتػػاح ك ػػك مػػق رأس املػػاؿ مػػص قبػػل الدكلػػة بغيػػة قاػػيص األ بػػاء اإلقتصػػادرة لادكلػػة دكف اإل ػرار
دبص ػػالملا كا ػػيطرهتا ،م ػػص جمل ػػة الت ػػدلل اإلقتص ػػادم لادكل ػػة آل ػػم يف ال ػػتقاص ،مفس ػػحان ات ػػاؿ ل ػػدكر أكاػ ػ لاقط ػػاع

اخلػػاص ،كمػػص جملػػه آلػػرل ػػإف ايااػػة التقشػػم الػػت حػػدت مػػص اياػػت مار ال ػػعمث كنفقػػات الػػت ػػد ملا الدكلػػةو قػػد
ظملػػرت حقػػعؿ نشػػاط جدرػػدة أمػػاـ السػػعؽ بفضػػل ك ػ حػػد لػػب ض احت ػػارات الدكلػػة يف ميػػداف التجػػارة اخلارجيػػة ،كمل
ر ػػد رمهػػر اآلف إ القطػػاع اخلػػاص اػػم انػػه نػػرد قطػػاع مسػػا د لاقطػػاع ل ػػعمث املعجػػه ،بػػل بع ػػفه احمل ػػرؾ لاتط ػػعر

______________________________________________________________________________________________
_

) (1المفس كالدكلة كالسيااة ايقتصادرة يف ال راؽ ،مصباح كماؿ يناة ال قا ة اجلدردة ،بغداد ،ال دداف 2007 ،323-322
*مالحهة ب د اـ  2003انتقل مركز طبا ة ناة ال قا ة اجلدردة مص اعررا – دمشق ا بغداد و
) (2مسًن أمٌن ،الرأمسالية املتملال ة ،رصبةو ملمية شرؼ الدرص كاماء ابعشقرا ،ط ،1دار الفارايب ،بًنكت ،2003 ،ص245-240و
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اإلقتصػػادم ،أك اػػم األقػػل نػػدان لاقطػػاع ال ػػعمث ،كشب ػػة ق ػعانٌن جدرػػدة ش ػػر م يف الػػدكؿ الرر يػػة اخلا ػػة بالض ػرائ
كالتعظيػم املػػايل املتمتػ بايمتيػػازاتو بقػم دائػػرة القػعل احملركػػة ايااػػيان كإقتصػادران غػػًن م تماػة مػػا مل صمػرم قيػػي مػػا إ ا

كانم الررة اإلقتصادرة أك الفصل بٌن السيااة كاإلقتصاد جل يف حدكث ددرة ايااية كإنشاء ح الرشيدو
الرجعازرػػة يف الػػدكؿ الرر يػػة يسباػػك الرغبػػة كي القػػعة كػػث طالػ بت ددرػػة السيااػػية كال ػ الرشػػيد مقابػػل مصػػالملا
ايقتصػػادرة كااػػت ماراهتا املاليػػةو أف الت ددرػػة السيااػػية مصػػر أاااػػث مػػص أجػػل ػراك رأس املػػاؿ يف الررػػة اإلقتصػػادرة
كالررػػة السيااػػية س ػًناف م ػانو أف األد ػ مػػص الدظمقراطيػػة ب ػرأم الرجعازرػػة العطميػػة القيقيػػة دػػع اياػػتقرار مقرتن ػان بتزارػػد
الررػػات الفردرػػة اإلقتصػػادرة ،كالش ػراء كالبي ػ كالت بػػًن ػػص ال ػرأم كإ ػػادة لاػػق نتم ػ م ػػد مس ػػتقل ،ك صػػل المش ػػاط
اإلقتصادم ص السيااة ي 1و

اإلستنتاجات والتوصيات
ا ايقتصاد يف لدمة املمطق السيااث ام املدل القرر  ،كل ص ام املدل الب يد ،رمبغث أف
 -1ظم ص ك
ر ملد دبستازمات راك رأس املاؿ إ طبقة رأمسالية العطمية املستقاةو كالفصل بٌن ايقتصاد كالسيااة كربررر ماية
راك رأس املاؿ كال ركة مص رد الطغمة السيااية القابضة ام الساطة يف الدكلة الرر ية ،كالتقايل مص اجليش البًنكقراطية
الطفياث الت يش ام نفقات ال امة لادكلةو
 -2األ ضل تب نطاؽ الصراع بٌن ال قايتٌن السيااية كاإلقتصادرة يف أطعار خمتافة ما إف صبح بمية الدكلة
عف دم الدكلة قادرة ام ممح األكلعرة ملستازمات راك رأس املاؿ ،كإ طاء دكر حقيقث لقطاع
متماا ة ،ح
اخلاص ك تح باب اخلصخصة ك ق شركط كقعانٌن كا حة امل املو
 -3إف أزمة الررة كالدظمقراطية كإقامة ما رسمم باتتم املد دث أزمة ارطمما ،كمملمتما اليعـ إصماد البدائل ل ل
ما دع مطركح ،كل ل ما دع أحادم ،ا د الدظمقراطية ر ا رمل امل قفٌن ،أك اا ة نستعرددا مص اخلارج ،بل دث
ركرة حيعرة خلركج مص مق الزجاجو
 -4إ ادة القراء الدقيقة ملمطاقات الف ر السيااث كج املا ماية بس لاساطة يف سفملا إزاء املعاطص ،كنالحر
أف كل الف ر السيااث الغريب سبحعر حعؿ قضية مم الدكلة مص اي تداء كذباكز ام حقعؽ املعاطص ،ككيفية ج ل
الدكلة دماراة لساطاهتا دكف اجلعر ام املعاطصوالدكلة يف لدمة املعاطمٌن كليس ال سو
 -5ال القة الت قعـ بٌن السيااة كال قا ة دث القة م عس بدين مص اينتقاد كاخلعؼ مص طغياف الساطة

رتدلل يف ياغة دم
ا بح امل قم لائفان ام الساطة يف بزكاؿ الساطة زكؿ كل ايمتيازات الت حصل ايملا و ك ّ

______________________________________________________________________________________________
_

) (1حازـ الببالكم ،ايقتصاد ال ريب يف صر ال عملة ،مركز اإلمارات لادرااات كالبحعث اإلارتا يجية ،ط ،1ابعظيب،2003،
ص220-214و
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ال القة دد كبًن جدان مص ال عامل اإلجتما ية ،كالسيااية ،كاإلقتصادرة ،كال قا ية ،كالمفسيةو كدما ما صم ل ممملا
القة ي ظم ص ربدرددا بش ل هنائث ،بل ربقم العار يملا مفتعحانو
 -6مملمة الساطة السيااية الد اع ص اتتم كلدمة اتتم د نقاط فه الما ية ،كمسا د ه يف ربقيق نقاط
قع ه الدالاية ،كالفاظ ام ااتقرار ك طبيق قعا د جدردة هتي ه لتغًنات تماا م طعر الياة يف القاهتا
املت ددة ،الدالاية كاخلارجية ،كي ت ارض م مبادئه اجلعدررة كثعابته التارطمية كالف ررة ،كالت رل ب ف الدكلة يف لدمة
اتتم كليس ال س كما نرادا يف نتم ا ما اتتم كالدكلة يف لدمة الساطة السيااية ،كحصران لدمة ة إجتما ية
م يمةو
 -7ثًن الدرص يف اتتم ات الشرقية يف لادرص دكر كبًن يف ربدرد ال القة بٌن السيااية كالفرد ،كالدرص فا دكر يف
رص

يف مصاح الساطة السيااية ،كالدرص مال أمٌن لساطة كضمتمث به يف ك ًن مص

قدرس الساطة ،كدما الع
ايحياف كظمارس القم بإمسهو
 -8حق املعاطمة يف نتم ا ما قتصر ام المرص رمتمعف إ الف ة ايجتما ية املسيطرة ،إما ص طررق ال رؽ أك
املمد أك حزب م ٌن ،إ صم أف قعـ كل األك اع يف اتتم حبيا رش ر كل معاطص ب نه رمتمث انتماء كل معاطص
آلر إ كطصو
المراجع
أوالً :الكتب.
ي 1إدكار معرس يكآلركف  :المفس كاياتبداد – ايقتصاد السيااث لادكلة الرر ية ،ط ،1م ملد الدرااات
ايارتا يجية ،بًنكت2007 ،و
ي 2بعؿ كعليًن :مايار نسمة ربم لس الفقر – ملا ا زبفق البالد ايشد قران يف ال املا كما المم ظم ص ماه حياؿ
لكا رصبة ،دي جعدت نشعامه ،ط ،1م تبة ال بي اف ،الرراض2010 ،و
ي 3برداف غايعف يكآلركف  :حعؿ اخليار الدظمقراطث – درااة نقدرة ،ط ،1مركز درااات العحدة ال ربية ،بًنكت،
1994و
مر نهمث ،ط ،1مؤاسة ايحباث ال ربية ،بًنكت،

ي 4بًنم اندراعف :دكلة الشرؽ كاياتبداد ،رصبة ،بدر
1983و
ي 5حسص الصدرق :اينساف كالساطة كإش الية ال القة كا عفا ايش الية ،ط ،1ارباد ال تاب ال رب ،دمشق،
2001و
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ي 6حازـ الببالكم :ايقتصاد ال ريب يف صر ال عملة ،ط ،1مركز ايمارات لادرااات كالبحعث ايارتا يجية ،ابعظيب،
2003و
ي 7جعرج قرـ :التممية املفقعدة – درااات يف األزمة الضاررة كالتممعرة ال ربية ،ط ،2دار الطاي ة لاطبا ة كالمشر،
بًنكت1985 ،و
ي 8جعرج قرـ :ال رب – يف القرف الادم كال شررص مص راغ القعةوووا قعة التغًن ،ط ،1دار الطاي ة،
بًنكت2011،و
ي 9مسًن أمٌن :الرأمسالية املتملال ة ،رصبة ،ملمية شرؼ الدرص كاماء ابع شقرا ،ط ،1دار الفارايب ،بًنكت2003 ،و
ي 10ا راار حسص :ايقتصاد السيااث لالزمات ايقتصادرة يف المسق الرأمسايل – حماكلة يف مل اجلمكر ،ط،1
دار الركاد املزددرة ،بغداد2011 ،و
ي 11بد الرضبص بص حممد بص لادكف :مقدمة ابص لادكف ،قد ،،إرملاب حممد إبرادي  ،ط ،1م تبة ابص ايما
لامشر كالتعزر  ،القادرة2009 ،و
ي 12لعراف اعرم :ماكس ير ،رصبة ،حممد اث مقاد ،ط ،1دار ال تاب اجلدرد املتحدة ،بًنكت2008 ،و
ثانياً :المجالت والدوريات.

ي 1يناة المملج ،مركز ايحباث كالدرااات ايشرتاكية يف ال امل ال ريب ،بًنكت ،ال دد . 1999 ،19
ي 2يناة المملج ،مركز ايحباث كالدرااات ايشرتاكية يف ال امل ال ريب ،بًنكت ،ال دد  2000 ،24و
ي 3يناة الف ر السيااث ،دمشق ،ال دد  1998 ،3و
ي 4يناة الف ر السيااث ،دمشق ،ال دد  1999 ،3و
ي 5يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد  1992 ،250و
ي 6يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد  1996 ،269و
ي 7يناة ال قا ة اجلدردة ،دمشق ،ال دد  1997 ،274و
ي 8يناة ال قا ة اجلدردة ،بغداد ،ال دداف  2007 ،323-322و
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