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واقع واآفاق التنمية العربية يف ظل املتغريات الدولية والإقليمية
 The reality and prospects of Arab development

in light of international and regional changes

د. اأحمد منري احلم�ش )*(
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية العربية للبحوث االقت�صادية

ا�صتقاللها  لتحقيق  طريقها  �صق  العربية  االأقطار  وحماوالت  ال�صيا�صي  اال�صتقالل  بعد   
املحاوالت  هذه  واجهته  وما  والقومي،  القطري  امل�صتويني  على  التنمية  وحتقيق  االقت�صادي 
من حتديات واخفاقات، تطرح ق�صية التنمية من جديد يف ظل املتغريات الدولية واالإقليمية 

والتطبيق اجلائر لل�صيا�صات االقت�صادية الليربالية اجلديدة.

يف هذه العجالة اأبني ما يلي:

قد تكون بع�س االأقطار العربية قد حققت بع�س التقدم على طريق التنمية، ولكن يف   -1
االإجمايل ومبواجهة �صريحة وجدية، جند اأن االإخفاق هو ما يحكم هذه العملية بوجه 

عام، رغم بع�س التفاوتات بني قطر واآخر، ح�صب ظروف كل قطر.

من  خلفها  يقف  ومن  الدولية  املوؤ�ص�صات  وتعمل  م�صتمرة،  ح�صارية  عملية  التنمية،   -2
الدول ال�صناعية املتقدمة، على الرتكيز على اأن التنمية عملية تاأخر زمني للبلد املعني، 

يف مقابل تقدم الدول االأخرى.

ويف الواقع فاإن هذه امل�صاألة يجب اأن تدر�س من خالل اآليات التقدم والتاأخر، وعالقات الدول 
الغنية بالدول الفقرية اأي عالقة ال�صمال باجلنوب، ذلك اأن هذه العالقة قائمة على اال�صتغالل 

والنهب االإ�صتعماري التاريخي.

وتريد تلك الدول من خالل ال�صيا�صات االقت�صادية الليربالية اجلديدة، ا�صتمرار العالقة 
دول  تاأخر  اأن  على  ت�صر  ولهذا  واال�صتغالل،  النهب  على  القائمة  ال�صعوب  بني  املتوازنة  غري 

)*( m.alhemsh@gmail.com

مقاالت الراآى لالقت�صاديني العرب:
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اجلنوب هو تاأخر زمني واأن انتهاج ال�صيا�صات االقت�صادية الليربالية، �صحيح اأنه �صيوؤدي اإلى 
تركز الرثوة، ولكن هذه الرثوة �صتعود لتت�صاقط من االأعلى اإلى االأ�صفل.

يف  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  اجلنوب  دول  على  االقت�صادي  النهج  هذا  )فر�س(  مت  وقد 
حماولة الإبقاء الدول الفقرية و�صعوب اجلنوب بوجه عام يف اإطار النظام العاملي االإمربيايل.

وما مل تك�صر هذه احللقة، ال اأمل بتحقق التنمية.

وهذا يطرح علينا مهام جديدة تت�صمن جانبني:

االأول: رف�س معادلة اأن التاأخر هو تاأخر زمني.

اإقامة تنمية حقيقية  بناء معادلة وطنية اقت�صادية جديدة، ملجتمع متحرر، يريد  والثاين: 
تقوم على اأ�ص�س احلرية والعدالة االجتماعية والعلم والثقافة.

3- متت �صيادة الليربالية االقت�صادية اجلديدة وفر�صياتها على العامل بقوة ونفوذ الواليات 
املتحدة، ونتيجة ملجموعة ظروف، ازداد نفوذ الواليات املتحدة بعد اأن خرجت من احلرب 
الثانية قوة عظمى ع�صكريا واقت�صاديا، واعتمدت يف تعزيز نفوذها على �صعوب  العاملية 

العامل على اأمرين رئي�صيني:

االأول: قوة اقت�صادها الذي بنته لي�س فقط، على حجم هذا االقت�صاد يف االقت�صاد العاملي، 
واإمنا على نفوذها الذي فر�صته على املوؤ�ص�صات الدولية وعلى حتويل الدوالر اإلى 
اإ�صدار العملة الورقية.  عملة احتياطية دولية، واإلى قدرتها غري املحدودة على 

هذا اإلى جانب قوتها الع�صكرية.

والثاين: �صعف الطرف املقابل، ونعني به:

-القطب االآخر يف ال�صيا�صة الدولية اأي االحتاد ال�صوفياتي، وتراجع قوته ثم انهياره.

- الدول وال�صعوب املتو�صطة والفقرية، مبا فيها �صعوب الدول ال�صناعية الغنية )بعد 
تراجع قوى الي�صار والتقدم والنقابات(

4- التغريات على ال�صاحة الدولية وعلى النظام العاملي، 
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لعل اأهم هذه التغريات:

- �صعود ال�صني وو�صولها اإلى م�صتويات عالية يف االأداء االقت�صادي وتزاحمها على املوقع 
االأول يف العديد من املوؤ�صرات االقت�صادية.

- رغبة رو�صيا با�صتعادة دورها القدمي.

- انك�صاف االآثار الكارثية لدى �صعوب العامل يف تداعيات ال�صيا�صات االأمريكية بوجه عام، 
ومن انتهاج ال�صيا�صات االقت�صادية الليربالية اجلديدة.

- ظهور االإرهاب وتنظيماته التكفريية العبا موؤثرا على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والدويل.

- تفاقم م�صكلة التلوث البيئي.

- ت�صاعد اأهمية النزوح والالجئني.

- تطور نظام الربجميات والذكاء ال�صناعي.

5- االأزمات االقت�صادية والتحوالت يف االقت�صاد االأمريكي، وكان اآخر هذه االأزمات عام 2008، 
االقت�ص����اد  يف  جدي����دة  حقائ����ق  ك�صف����ت  والت����ي  العق����اري،  االئتم����ان  قرو�����س  باأزم����ة  املعروف����ة 
االأمريك����ي، وم����ن ه����ذه احلقائ����ق والتح����والت اجلارية يف ه����ذا االقت�ص����اد من اقت�ص����اد منتج اإلى 
اقت�صاد مايل مقاوالتي، وتراجع اإنتاجيته، وانتقال ال�صناعات الكبرية واملهمة اإلى دول ال�صرق 
االأق�ص����ى واأمري����كا الالتيني����ة، واملح����اوالت العبثي����ة الت����ي يق����وم به����ا )ترام����ب( ال�صتع����ادة الدور 
االأمريك����ي املتحك����م مبفا�صل ال�صيا�صة الدولية من خالل �صعار )اأمريكا اأوال(، وتزداد ممار�صات 
الوالي����ات املتح����دة حتدي����ا الإرادة ال�صع����وب واإمعان����ا يف فر�س حال����ة من التوتر وع����دم اال�صتقرار 

نتيجة ا�صتخدامها الآليات العقوبات االقت�صادية التي هي اأقرب اإلى عمليات خنق اقت�صادي.

6- االنتق���ال اإل���ى عامل جديد تريده الواليات املتحدة ا�صتم���رارا لهيمنتها ونفوذها، وتريده 
�صع���وب الع���امل )ع���امل متعدد االأقط���اب(، ويف هذه املرحل���ة االنتقالية الت���ي نعي�صها، يزداد 
التوتر يف العالقات الدولية، فمن جهة تعنت الواليات املتحدة ومت�صكها باالنفراد يف قيادة 
الع���امل، ومن جهة ثانية، �صعي الدول االأخ���رى اإلى تفكيك قدرة الواليات املتحدة واإحالل 

نظام جديد قائم على التعددية بقيادة ال�صني ورو�صيا والدول البازغة.
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وتت�صع  واالأهلية،  االإقليمية  احلروب  وتنت�صر  اجلرائم،  ترتكب  االنتقالية  املرحلة  هذه  ويف 
وتعم  حدة،  على  دولة  كل  وداخل  والفقرية،  الغنية  الدول  بني  الفجوة  وتزداد  الفقر  دائرة 

الفو�صى التي يريدها االأمريكان )خالقة( وتريدها التنظيمات االإرهابية )عارمة(.

7- تزع���م الليربالي���ة االقت�صادي���ة اجلدي���دة اأن �صيا�صاته���ا االقت�صادي���ة �صت���وؤدي اإل���ى من���و 
اقت�ص���ادي اأ�ص���رع واأن الفوائ���د �صتت�صاقط من االأعلى اإلى االأ�صف���ل. وي�صبح اجلميع يف حال 
اأف�ص���ل، مقاب���ل خف�س االأجور وخف����س النفقات االجتماعية وان�صح���اب الدولة من ال�صاأن 

االقت�صادي والقبول بحكومة احلد االأدنى.

لكن ما حدث خالل ال�صنوات املا�صية هو:

- تباطوؤ النمو على امل�صتوى العاملي واالإجتاه نحو الركود.

- ا�صتفادة الطبقة العليا القليلة من ثمار النمو.

- ركود يف االأجور

- ت�صاعد يف عمليات واأرباح االأوراق املالية واالأعمال امل�صرفية.

كل هذا اأدى اإلى تفاوت كبري يف الدخول وعدم عدالة يف التوزيع ف�صال عن البطالة والت�صخم.

البديل:

- اإذا كان النموذج الليربايل االقت�صادي اجلديد قد �صقط، 

- واإذا كان النموذج االإ�صرتاكي ال�صوفيتي قد ف�صل، 

- واإذا كانت ال�صني ال�صيوعية قد اأوجدت منوذجها اخلا�س بالتعاي�س بني احلزب ال�صيوعي 
وراأ�س املال )املحلي واالأجنبي(،

- واإذا كانت التجارب التنموية يف البلدان العربية قد اأخفقت يف حتقيق اأهدافها،اإذن ما هو 
البديل؟

ينبغ���ي اأوال: اخل���روج من حتت عباءة الليربالي���ة االقت�صادية اجلديدة، مبا يف ذلك االنعتاق 
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من اأ�صر املوؤ�ص�صات الدولية ون�صائحها، والتخل�س من اأوهام )ال�صوق املنفلتة من القيود(، 

وينبغ���ي ثانيــا: اخل���روج م���ن �صج���ن اآلي���ات الري���ع املنت�ص���رة يف �صراي���ني املجتم���ع، ويف جميع 
القطاع���ات االقت�صادي���ة، والتخل�س م���ن تاأثري جمتمع اال�صتهالك واأ�صالي���ب احلياة االأمريكية 

وال�صلوك االأمريكي وعاداته وقيمه.

وم���ا يج���ب الرتكي���ز علي���ه ثالثا: ه���و الرتبي���ة والتعلي���م، وبراجمها املوؤث���رة يف خل���ق اأجيال 
امل�صتقبل، وي�صمل ذلك البحث العلمي وبحوث التكنولوجيا واملعلوماتية، وت�صحيح م�صار برامج 

التعليم العايل.

ويف املج���ال االقت�صادي، االهتمام باالقت�ص���اد ال�صيا�صي وجماالت الفكر االقت�صادي وتاريخه، 
والتقليل من اآثار الطابع الريا�صي ذي النزعة الليربالية االقت�صادية اجلديدة على االقت�صاد.

وينبغ���ي رابعــا : درا�ص���ة جت���ارب تنموي���ة معا�ص���رة لال�صتفادة م���ن درو�صها، ونخ����س بالذكر 
جتربة دول جنوب �صرق اأ�صيا.

وقب���ل ذل���ك، البد من اإجراء مراجعة علمية لل�صيا�صات االقت�صادية املتبعة يف البلدان العربية 
وما �صببته على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي.

ياأت���ي بعد هذا و�صع ال�صيا�صات االقت�صادية املالئمة الإقامة املجتمع التنموي اجلديد، القائم 
على العدل وامل�صاواة وتكافوؤ الفر�س. من خالل )اأجندة( اقت�صادية خمتلفة تقوم على:

- اإيجاد التوازن ما بني ال�صوق والدولة، تقود الدولة االقت�صاد وتوجهه بينما يحافظ لدور 
قوانني ال�صوق واآلياته. 

تتولى  حيث  التنمية،  يف  اخلا�س  القطاع  دور  وعلى  اخلا�صة  امللكية  على  املحافظة  مع   -
القطاع  يحجم  التي  العام  اال�صتثمار  وم�صاريع  التحتية  البنية  م�صاريع  اإقامة  الدولة 

اخلا�س عن اال�صتثمار فيها.

- ويو�صع نظام ت�صاعدي لل�صريبة العادلة، باجتاه تغليب م�صالح الفقراء واأبناء الطبقة 
الو�صطى.
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- انتهاج �صيا�صة حازمة يف جمال منع اال�صتغالل واالحتكار ومراقبة االأ�صواق وتوفري املواد 
وال�سلع يف الأ�سواق ب�سروط منا�سبة.

- والبد يف هذا املجال من �صيادة نظام �صيا�صي منفتح على النا�س، يعيد توزيع ال�صلطات مبا 
يحفظ لل�صعب اأداء دوره، واإنهاء حالة التهمي�س واال�صتعباد. يف اإطار عمل حكومي فعال 

يف مواجهة االحتكار والف�صاد و�صيادة القانون وال�صفافية يف العمل.

هذا ...

وم���ن املفي���د اأن نذكر اأن هناك بع�س التوجهات املعار�ص���ة لل�صيا�صات الليربالية اجلديدة 
ب���داأت تظهر يف �صفوف بع�س االأكادميي���ني واالقت�صاديني االأمريكان، ومن هذه التوجهات 
جن���ده يف مق���ال ل� )جوزيف �صتيجلز( ن�صر موؤخ���را )4 من نوفمرب 2019( بعنوان “نهاية 
الليرباليــة والتاريــخ يولــد مــن جديــد”، يك�ص���ف �صتيجل���ز ع���ن اخل���داع ال���ذي مار�صت���ه 
الليربالي���ة االقت�صادي���ة اجلدي���دة، عندما اأعلن���ت وعودها مب�صتقبل باه���ر لالقت�صاد الذي 
يلب���ي �صروطه���ا، اأي، تخفي����س االأج���ور وتخفي����س النفق���ات العام���ة وت�صغ���ري احلكوم���ة، 
وتخفي����س ال�صرائ���ب عل���ى االأغني���اء ... انطالق���ا م���ن ان ه���ذه ال�صيا�صات �صتق���ود اإلى منو 
اقت�ص���ادي اأ�ص���رع، واأن الفوائد �صتت�صاقط من االأعلى اإلى االأ�صفل. حتى ي�صبح اجلميع مبن 

فيهم االأكرث فقرا يف حال اأف�صل.

لك���ن يق���ول اإنه وبع���د اأربعني عاما، كان���ت النتيجة تباط���وؤ النمو، وذهبت ثم���ار النمو اإلى 
القل���ة وم���ع ركود االأجور وارتفاع �صوق االأوراق املالية تدفقت الدخول والرثوات اإلى االأعلى 

بدال من الت�صاقط اإلى االأ�صفل وهنا �صعر املواطنون العاديون اأنهم �صحية لعملية ن�صب.

ويقول )�صتيجلز(: نحن ن�صهد االآن العواقب ال�صيا�صية املرتتبة على هذا اخلداع االأكرب:

- انعدام الثقة يف النخبة.

- انعدام الثقة بالعلوم االقت�صادية الليربالية اجلديدة.

- انعدام الثقة بالنظام ال�صيا�صي.

ويقول )�صتيجلتز(:
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الليربالية االقت�صادية ماتت ويجب دفنها، لكن ما هو البديل االأن�صب لرفاهية الب�صر:

بع���د اأربع���ة عقود م���ن اعتماد العوملة والتجارة احل���رة كاآليات اقت�صادي���ة، مت الرتويج لها 
على اأنها احلل االأمثل لتحقيق الرفاهية والعدالة للب�صر، يرى اجلميع االآن اأن تلك االآليات 

والنظام باأكمله اأ�صبح يف عداد املوتى ويجب دفنه، لكن ما هو البديل،

ن�صر )�صتيجلــز( يف جريدة )غارديان الربيطانية( يف ال�صهر ال�صاد�ش من عام 2019 
مقاال ا�صتعر�ش فيه ما حققته الليربالية االقت�صادية اجلديدة من:

- فر�س �صرائب اأقل على االأثرياء.

- اإلغاء العقود املنظمة ل�صوق العمل و�صوق االإنتاج.

- زيادة حجم وتاأثري املوؤ�ص�صات املالية.

- العوملة.

وبالتحليل وجد اأن هذه ال�صيا�صات ف�صلت ف�صال ذريعا فقد:

- اأ�صبح النمو اأقل مما كان عليه يف ربع القرن التايل للحرب العاملية الثانية.

- تراكم اأغلب النمو لدى الطبقة العليا.

وفاة  اعالن  يتحتم  انخفا�صها،  حتى  اأو  دونهم،  هم  من  دخول  ركود  من  عقود  بعد   -
الليربالية االقت�صادية اجلديدة ودفنها.

ويرى اأن هناك ثالث بدائل:

1- القومية اليمينية املتطرفة.

2- الي�صار االإ�صالحي.

3- الي�صار التقدمي.

الراأ�صمالية  يف  ويراه  الثالث،  البديل  على  يركز  والثاين،  االأول  البديلني  ي�صتبعد  اإذ  وهو 
التقدمية التي تفر�س اأجندة اقت�صادية خمتلفة اختالفا جذريا ا�صتنادا اإلى اأربع اأولويات:
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القيام  م�صوؤلية عن  احلكومة  املدين،  واملجتمع  والدولة  االأ�صواق  بني  التوازن  ا�صتعادة   -1
مبا ل ت�ستطيع الأ�سواق اأو ل تريد القيام به يف جمال ال�ستثمار والن�ساط يف البحوث 

االأ�صا�صية والتكنولوجيا والتعلم.

2- االعرتاف باأن )ثروة االأمم( تكون نتيجة البحث العلمي، وهي معرفة ما يدور يف العامل 
حولنا، والتنظيم االجتماعي الذي ي�صمح ملجموعات كبرية من النا�س العمل �صويا من 

اأجل ال�صالح العام.

االأ�صواق لها دور بالغ االأهمية فتوؤديه مبا يتعلق بالتعاون املجتمعي، على اأن تخ�صع للقانون 
ول�صوابط الدميقراطية

3- معاجلة امل�صكالت املتنامية املرتبطة بقوة ال�صوق املركزة على كيانات بعينها.

4- قطع الروابط بني القوة االقت�صادية والنفوذ ال�صيا�صي.

الرتكيز على اأجندة �صاملة للتعليم والبحوث وامل�صادر االأخرى للرثوة.

اإن م���ا ميك���ن ا�صتخال�ص���ه م���ن جت���ارب النم���و والتنمي���ة، يف العامل���ني املتق���دم واملتخل���ف، ان 
االإندم���اج باالقت�ص���اد العامل���ي ونظامه املايل وحترير احل�صابات املالي���ة و�صعر �صرف العمالت، 
يعن���ي اأن الب���الد املعني���ة ال متل���ك �صيا�صة وطني���ة م�صتقل���ة، وال متلك القدرة عل���ى التحكم يف 

م�صري البالد االقت�صادي.

ذلك اإنه عندما تر�صخ الدولة اإلى مقت�صيات برنامج ال�صندوق والبنك الدوليني، فاإنها تتخلى 
ع���ن جمي���ع و�صائل و�صيا�ص���ات اقت�صادية ذات �صف���ة ا�صتقاللية، وبذات الوقت ت�صم���ح للموؤ�ص�صات 
الدولي���ة وال���دول الت���ي تقف خلفه���ا بالتدخل يف االقت�ص���اد ويف م�صار اال�صتثم���ار والتنمية، فعلى 
�صبيل املثال عندما ت�صمح الدولة بحرية حركة االأموال )دخوال وخروجا( وترتك لل�صوق حتديد 

االأ�صعار، فاإن هذا يعني نزع القرار االقت�صادي من يد الدولة ل�صالح ال�صوق وقواه الغا�صمة.

اإن ال�صبي���ل اإل���ى تنمي���ة عادل���ة ومتوازن���ة و�صامل���ة وم�صتدام���ة، وذات اأف���ق م�صتقل، يب���داأ بنبذ 
النم���وذج اللي���ربايل االقت�ص���ادي اجلدي���د، وانته���اج �صيا�صات اقت�صادي���ة واجتماعية، م���ن �صاأنها 

تعزيز قوة االقت�صاد ومتا�صك املجتمع و�صيانة م�صتقبل االأجيال.




