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دساشاث

ّ
اعجبُذ غملُت ازتزاُ ؤلانالح اإلااؾس ي الظي ّ
غبرث غىه الخُت الخمؿُت الػاقغة التي هضقذ بلى جدغٍغ
ْ
ّ
الىمى الػام في اإلاىُهت ،وحظبها بلى
لُبرالي لالنخهاص ،بخًاقغ ؤلاعاصة الؿُاؾُت الؾخعجاُ نُل زماع
الكًاء الاؾدثماعي الؿىعي ،مؼ جُىٍغ قغٍدت صًىامٌُُت مً عحاُ ؤغماُ حضص ًخمحزون بهابلُتهم
للخػىلم ،وبىاء جدالكاث اؾتراجُجُت واهضماحُت مؼ قىائٌ عؤؽ اإلااُ الخلُجي والؿىعي اإلاؿترب وألاحىبي
َ
غىامل مىيىغُت زاعحُت وصازلُت.
بػضة
ّ
ؤؾاؾُحن هما:
ونض اعجبُذ الػىامل اإلاىيىغُت الخاعحُت بػاملحن
ألاول :ا جكاع حجم الكىائٌ الخلُجُت التي ًاهذ جبدث غً مىايؼ لالؾدثماعّ ،
وخثها الهُاصة الؿىعٍت
ّ ع
غلى حؿغَؼ وجحرة جدغٍغ الانخهاص الؿىعي وجُىٍغ البِئت الاؾدثماعٍت في ؾىعٍت .قاعجكػذ هظه الكىائٌ
بػض الاخخالُ ألاهجلى-ؤمحرًي للػغام في هِؿان/ؤبغٍل  2003وبػض ا جكاع ؾػغ بغمُل ّ
الىكِ وناصعاث
ع
الضوُ الىكُُت الػغبُت مً الهُضعويغبىهاث ،زم اعجكػذ هدُجت طلَ غائضاث ّ
الهاصعاث الىكُُت الػغبُت
مسج ًلت بظلَ ّ
ّ
مػضُ ّ
همى بلـ
مً  195.1ملُاع صوالع في الػام  2004بلى 281.1ملُاع صوالع في الػام ،2005
ّ
ؾىىٍت
 ،%44غلى الغؾم مً جباَا الُلب الػالمي غلى الىكِ في الػام  ،2005والظي جغاحؼ مً ػٍاصة
ّ
الُغصًت بحن ؤصاء الانخهاص
بلؿذ %7.3في الػام  2004بلى  %1.5في الػام  ،2005وطلَ بؿبب الػالنت
الػالمي والُلب الػالمي غلى الىكِ(.)1
الثاوي :وحىص عؤؽ ماُ ؾىعي يبحر في الػالم نابل لالؾدثماع في ؾىعٍت في خاُ جىاقغث بِئت مالئمت
لالؾدثماعّ .
ونضع حجم هظا الغؤؾماُ بما ال ّ
ًهل غً  135ملُاع صوالع ،وًان جغجِب ؾىعٍا ألاوُ زالُ
ؾبػُيُاث الهغن الػكغًٍ بحن الضوُ الػغبُت في هغوب ألامىاُ بلى الخاعج التي ججاوػث صًىجها في طلَ

)(1

1

الخهغٍغ الانخهاصي الػغبي اإلاىخض لؿىت  ،2006الٍىٍذ ،نىضوم الىهض الػغبي ،2007 ،م  16و .86
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الىنذ( .)2واعجكػذ وجحرة هظا الهغوب في ؤوازغ الؿبػُيُاث ومُلؼ الثماهُيُاث حغاء نُىص جدىٍل الػملت
في ؾىعٍت واعجكاع مػضُ الكائضة في مهاعف الضوُ اإلاجاوعة( ،)3ولم ًجخظب ناهىن الاؾدثماع عنم  10في
ً
ّ ً
ؾىت  1991بال نضعا بؿُُا مجها زالُ قترة الاهضقاع الاؾدثماعي ( )1994-1991حغاء جىنل ؤلانالخاث
الانخهاصًت(.)4
ّ
ّؤما الػىامل الضازلُت قخمثلذ في ثالثت غىامل ؤؾاؾُت هي:
-1

ّ
ّ
ّ
نابلُت اؾخهغاع اإلااقغاث الٍلُت لالنخهاص الٌلي الؿىعي التي ًخإلل مجها اإلااقغ

ً
ّ
اإلاغيب إلاىار الاؾدثماع ،لجظب الاؾدثماعاث( ،)5بط ًان الاَمئىان يبحرا غلى ؾالمت هظا ؤلاَاع وجىاػهه في
ألاغىام  2007-2005بما ٌكحر بلى نضعجه غلى اؾدُػاب غملُت الخدغٍغ ،والخدىُ مً مغخلت "الاشخلشاس
ؾغَػت مً غملُت بغاصة
الىلذي" التي محزث مغخلت ؤلانالح الاهخهائي الثاوي( )1996-1987بلى مغخلت
ٍ
ّ
الهٍُلت؛ قهض ًان الانخهاص الٌلي ًخمحز بعجؼ مىاػهت وجطخم مىسكًحن( ،)6وَػخبر اهسكايهما وقو
مػاًحر الاجداد ألاوسوبي ومىُهت الصىق املشتركت لذول الششق والجىىب ألافشيلي ( )Comisaوالجماعت
ً
الاكخصادًت لغشب أفشيليا ( )Ecwasصلُال غلى الاؾخهغاع الانخهاصي( ،)7يما ًاهذ اإلاضًىهُت الخاعحُت

((2

عمؼي ػًي" ،الانخهاص الػغبي جدذ الحهاع :صعاؾاث في ألاػمت الانخهاصًت الػاإلاُت" ،بحروث :مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت ،1989 ،م .88
))3
ًمًٌ جكؿحر اعجكاع مػضُ الهغوب في ؤوازغ الؿبػُيُاث بػىامل مخػضصة ،بُجها اعجكاع مػضُ الكائضة غلى الػمالث ألاحىبُت بلى  %20في اإلاهاعف التريُت واللبىاهُت
وألاعصهُت ،وػٍاصة َلب الهُاع الخام غلى الضوالع في ألاؾىام اإلاجاوعة .اهظغ :مُاهُىؽ خبِب" ،ؤوعام في الانخهاص الؿىعي" ،صمكو :صاع الغيا ،2006 ،،م ،297
ومدمض الػماصي" ،جُىع الكٌغ الخىمىي الؿىعي" ،صمكو :صاع َالؽ ،2004 ،م .211-210
))4
هبُل ؾٌغ ،مهضع ؾبو طيغه ،م .16-15
ً
)ً )5خٍىن اإلااقغ اإلاغيب لالؾدثماع في البلضان الػغبُت مً اإلااقغاث الانخهاصًت الٍلُت التي حكمل ماقغاث الؿُاؾت الىهضًت (مػبرا غجها بمػضُ الخطخم) والخىاػن
ً
الضازلي(مػبرا غىه بعجؼ ؤو قائٌ الحؿاب الجاعي في محزان مضقىغاث الضولت الخاعحُت مؼ الػالم ييؿبت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،وَؿخسضم مػضُ الىمى الحهُهي).
اهظغ" :مىار الاؾدثماع في الضوُ الػغبُت" ،2009 ،الٍىٍذ :اإلااؾؿت الػغبُت لًمان الاؾدثماع وائخمان الهاصعاث ،2009 ،م  www.dhaman.org .18جاعٍش اإلاكاهضة /6
.2011 /3
ً
ً
()6
جمثلذ ماقغاث جىاػن الانخهاص الٌلي في قائٌ محزان اإلاضقىغاث واإلاحزان الخجاعي وؿبُا ،وصًً صازلي ػهُض نُاؾا غلى مخىؾُه في ؤلانلُم والػالم ،واخخُاَي مغجكؼ
ً
حضا مً الىهض ألاحىبي ،وعجؼ مىاػهت وجطخم مىسكًحن .وصًً زاعجي ػهُض ،وؾُىلت يبحرة في اإلاهاعف ونلذ في الػام  2003بلى هدى  549ملُاع لحرة ؾىعٍت .إلاؼٍض مً
الخكهُالث اهظغ " :مسح اإلاؿاعاث" ،م.309-300
))7
ببغاهُم الػِؿىي ،مهضع ؾبو طيغه ،م .325 – 324
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بؿُُت ،واؾخهغاع ؾػغ الهغف يمً جظبظباث مدضوصة ونابلت للخضزل الكاغل .وًاهذ الضولت جمخلَ -
بؿبب غىائض الىكِ الؿىعي ،وما حىخه الخؼاهت مً ؾُاؾاث الاهٌماف في ؤلاهكام الػام غلى مؿخىي
ً
ً
ؾُاؾاث "الاؾخهغاع الىهضي" التي صقػذ الكئاث الىؾُى والكهحرة زمىه مسؼوها اخخُاَُا مً الػمالث
ً
ألاحىبُت لخمىٍل هدى  29قهغا مً اإلاؿخىعصاث ،ؤو  %65مً غغى الىهىص ،ؤو %90مً الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي( .)8وًان مسؼون الاخخُاَاث الضولُت مً ؤغلى مساػن الػمالث الهػبت في صوُ اإلاىُهت الػغبُت،
مؼ ؤن حجم الاخخُاَاث الضولُت ال ًهِـ بالًغوعة نابلُت الاؾخضامت غىض مؿخىٍاث ًاقُت ،وغضم
ّ
ّ
اإلاؿخهغ ًمىذ الكػىع باالَمئىان
هًىبه الؿغَؼ في ألاخىاُ ؾحر اإلاىاجُت .وًان هظا ؤلاَاع الٌلي الؿلُم ؤو
ً
وحمىصاث بيُىٍت.
حكىهاث
والثهت بالىكـ ،مؼ ؤهه ًسكي زلكه
ٍ
ٍ
-2

ّ
ؾغغذ الخُىاث التي نُػتها ؾىعٍت في بىاء بِئت حاطبت لالؾدثماعاث غبر الخعجُل بىيؼ ؤلاَاع

الدكغَعي والؿُاؾاحي لبِئت ألاغماُ مً زالُ ما ُغغف بـ "زىعة اإلاغاؾُم" التي جمحزث بؿماث "الُكغة"
(حػضث زالُ  2005 -2000هدى 1200ناهىن ومغؾىم ونغاع بصاعي) في بَاع صمج الانخهاص الؿىعي
واخض إلاىاءمت الهىاهحن والدكغَػاث الىَىُت مؼ
َغف
بؿحروعاث الانخهاص الػالمي ،والاؾخجابت مً
ٍ
ٍ
مػاًحر مىظمت الخجاعة الػاإلاُت في ظل اإلاهُضاث ألاوعو -ؤمحريُت (الىقام غبر ألاَلس ي) لػملُت اهًمام
ؾُاؾُت جغجبِ بةعؾام ؾىعٍت غلى الاوؿماؽ في
ألهضاف
ؾىعٍت بلى مىظىمت الكغايت ألاوعو  -مخىؾُُت
ٍ
ٍ
الؿغٍغ الاؾتراجُجي ألامحرًي الجضًض للمىُهت.
 -3ؾُُغة ؾىعٍت غلى ماقغ مخاطش الذولت على الاشدثماساث في شىسيت ،وبغوػ نىة الانخهاص
ً
ً
الؿىعي زالُ ؾىىاث ( )2005-2000زهىنا ،وؾىىاث  2007غمىما ،غلى الغؾم مً ؤجها ًاهذ
ؾىىاث ايُغاب حُى -بىلُدٌُُت في الػالم وؤلانلُم عقػذ ماقغ مساَغ الضولت غلى الاؾدثماعاث في
()8

3
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ؾىعٍت .قهض اعجكػذ وجحرة الًؿىٍ الخاعحُت غلى ؾىعٍت بػض الاخخالُ ألامحرًي للػغام ( 9هِؿان/ؤبغٍل
 ،)2003وجبؼ طلَ ؾُاؾت "اخخىاء" ؾىعٍت بالًؿِ والخُىٍو واؾخهضاع "الػهىباث ألاخاصًت"
والهغاعاث الػهابُت الضولُت ،زم جدىٍل لبىان ،حغاء اؾخُاُ عئِـ الىػعاء اللبىاوي عقُو الحغٍغي في 14
قباٍ/قبراًغ ،2005بلى مىهت غملُاث إلجهاء صوع ؾىعٍت ؤلانلُمي ،بل إلاداولت جىظُم اههالب صازلي ّ
يض
الغئِـ بكاع ألاؾض بؿبب مىانلخه الؿُاؾت الخاعحُت الؿىعٍت في مجاُ الهغاع الػغبي -ؤلاؾغائُلي،
ً
وعقًه ؤصاء اإلاهمت "الهظعة" بجزع ؾالح خؼب هللا لهاء بهاء ؾىعٍت غؿٌغٍا في لبىان.
مً جصذًش الاشدثماساث إلى حزبها
عقػذ الحٍىمت الؿىعٍت في يىء هظه الػىامل اإلاىيىغُت الخاعحُت والضازلُت وجائغ جدغٍغ الانخهاص
ممًٌ مً الكىائٌ اإلاالُت الخلُجُت والؿىعٍت اإلاؿتربت الطخمت بخإزحر
حجم
الؿىعي اللخهاٍ ؤيبر
ٍ
ٍ
"الكىعة اإلاالُت" بؿُت جدهُو قؼ ؾغَؼ ّ
إلاػضُ الىمى الانخهاصي .وجمٌىذ هظه الؿُاؾاث بالكػل مً
ٍ
عٍ
ّ
ومهضع ٍة لالؾدثماعاث في الػام ،2001
صولت ًُحجم الهُاع الخام غً الاؾدثماع قحها،
جدىٍل ؾىعٍت مً ٍ
ِ
ً
ّ
مهضع ٍة
غغبُت
صولت
بلى
ٍ
حاطب نىي وؿبُا لها في الػام  .2005ونض ًاهذ ؾىعٍت في الػام  2001سابع ٍ
ٍ
للغؤؾماُ بػض صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة والٍىٍذ واإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت .لٌجها اخخلذ في الػام
 ،2005غلى الغؾم مً الػىامل الؿُاؾُت اإلاخىجغة في اإلاىُهت التي عقػذ مً مؿخىي ما ًُلو غلُه اؾم
ّ
"ماقغ مخاطش الذولت" ،اإلاغجبت الشابعت بحن الضوُ الػغبُت في حظب الاؾدثماعاث الػغبُت البُيُت ،بؿبب
ً
حؿاعع وجحرة حؿانِ بػٌ آزاع الكىائٌ اإلاالُت الىكُُت في قًائها الاؾدثماعي ،والظي ٌػخبر بضوعه حؼءا
ً
ً
مً حؿانِ هظه آلازاع في الكًاءاث الاؾدثماعٍت في الضوُ الػغبُت .و َُػخبر الػام  2005غاما اؾخثىائُا
بجمُؼ اإلاػاًحر في مجاُ خغيت الاؾدثماعاث البُيُت الػغبُت .وبمهاعهت الاؾدثماعاث الػغبُت البُيُت زالُ
4
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الػامحن  2004و 2005هجض ؤن هظه الحغيت ّ
سجلذ ػٍاصة في بخضي غكغة صولت غغبُت مؿخهبلت
لالؾدثماعاث ،وؤجذ ؾىعٍت بلى حاهب الؿػىصًت والؿىصان ولبىان واإلاؿغب في عؤؽ الضوُ اإلاؿخهبلت
لالؾدثماعاث الػغبُت البُيُت الخانت ،بط بلـ مجمىغها زالُ الػام  2005هدى  38ملُاع صوالع ؤمحرًي مهابل
 5.9ملُاعاث صوالع في الػام  .2004واعجكػذ خهت ؾىعٍت قحها مً  427ملُىن صوالع في الػام  2004بلى
ّ
 1672ملُىن صوالع في الػام  .)9(2005ووقو مهكىقت الخىػَؼ الهُاعي لخلَ الاؾدثماعاث اإلاغزو لها في
الػام ّ 2005
جىحهذ مػظم الاؾدثماعاث البُيُت في ؾىعٍت ،والبالؿت  1672ملُىن صوالع بلى الخضماث
بالضعحت ألاولى وبلى الهىاغت بالضعحت الثاهُت( .)10وبلؿذ خهت عؤؽ اإلااُ الؿىعي اإلاؿترب -الخلُجي مً
ً
اإلاكاعَؼ التي عزهذ وقو ناهىن الاؾدثماع في الػام  2005هدى  %30مً مجمىع اإلاكاعَؼ اإلاسجلت مهاعهت
ً
بـ  %5في الػام  .2004ومً اإلاػخهض ؤن نؿما مجها ًان ألاؾغع في الاؾدثماع الكػلي ،وهى ما نض ًٍىن ؾاهم
بما ٌػاصُ  %5مً بحمالي الىاجج اإلادلي ؾحر الىكُي(.)11
بشهامج إلاصالح الاكخصادي أو اللبرلت الاكخصادويت
اؾترقضث ؾُاؾاث الخدغٍغ الؿىعٍت في مغخلت ازتزاُ ؤلانالح بلى جدغٍغ انخهاصوي
بدؼمت مً الخهاعٍغ
ٍ
ّ
وقًلذ الحٍىمت الؿىعٍت
والاؾدكاعاث الضولُت واإلادلُت لهُل زماع اعجكاع الىمى الػام في اإلاىُهت.
ّ
الخدغٍغ الؿغَؼ غلى الخمهُض له بالخمٌحن ّ
بحجت غضم قىاث الهُاع ،بط ّؤن خؼمت الخمٌحن اإلاالكت مً
ؤلانالخاث اإلااؾؿُت وؤلاصاعٍت واإلاالُت وبنالخاث الكغًاث الحٍىمُت نض جدخاج بلى ما بحن  8و 12ؾىت

()9

مدمىص غبض الكًُل" ،يكاءة الاؾدثماعاث في الانخهاصاث الػغبُت وغالنتها بالخىمُت" ،صمكو :حمػُت الػلىم الانخهاصًت ،2007 ،م .5-3

()10

غبض الكًُل ،اإلاهضع الؿابو هكؿه ،م.5-3

()11

جهغٍغ بػثت نىضوم الىهض الضولي بلى الجمهىعٍت الػغبُت الؿىعٍت ،جهغٍغ زبراء الهىضوم في بَاع مكاوعاث اإلااصة الغابػت ،صمكو :جهغٍغ زام 13،جمىػً/ىلُى ،2006
م.11
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ّ
لخدهو هخائج مثمغة في بَاع ماؾس ي ،ولظلَ قةن جدهُو هظه ؤلانالخاث ًجب ؤن ًخم بمىظىع اإلاؿخهبل
ولِـ بمىظىع الحايغ( ،)12بِىما نُل الثماع في مخىاوُ الُض في يىء ماقغاث خاػمت في هظا الاججاه.
ّ
قٍل اؾخهباُ هظه الكغنت "اإلاىاجُت" مىُلو ما ًمًٌ ؤن ًُلو غلُه "بشهامج إلاصالح الاكخصادي" .ومؼ
ّ ّ
ً
جهغ نِ هظا البرهامج بهىعة عؾمُت ،قةجها اؾدىضث بلُه مغحػُا في غملُاث الخدغٍغ،
ؤن الحٍىمت لم
وؾاعث ؾُاؾاتها وجغجِباتها وبحغاءاتها غلى هضًه( .)13وال جٌمً اإلاكٍلت في مبضؤ الاؾترقاص بخىنُاث هاالء
ّ
"اإلاجغبحن" وانتراخاتهم ،بهضع ما جٌمً في مىهجهم وعئٍتهم اإلاكٍلت بؿبب ونكاث "الٌخب"
الخبراء
اللُبرالُت الجضًضة لحل اإلاكٌالث الانخهاصًت في البلضان الكهحرة.
ّ
ويؼ هظا البرهامج في ؾُام اخخضام الاههؿاماث بحن وػعاء الحٍىمت الؿىعٍت في قإن الخُت التي قٍلذ
ً
"كيض سمل" الخباًىاث والخالقاث والاههؿاماث ،وقٍلذ في ونذ واخض "مىهت" لضمج الاههؿاماث
الخهلُضًت في ؤوؾاٍ الىسب البحرونغاَُت الػلُا ،وختى في صازل ؤنُاب الكغٍو الانخهاصي اللُبرالي هكؿه
في قإن الىكىط والهالخُاث مؼ عقٌ الخُت والخملو مجها .وؤقط ى طلَ بلى ؤن الهُاصة الؿُاؾُت عقػذ
قػاع "انخهاص الؿىم الاحخماعي" ،بِىما َغح اللُبرالُىن اإلاخُغقىن الخدغٍغ الؿغَؼ للخجاعة الخاعحُت
باغخباعها بدؿب الىنكت اللُبرالُت اإلاخُغقت هي التي جهىص الىمى .ؤما اللُبرالُىن اإلاىكخدىن غلى اإلاهاعباث
ؤلانالخُت اإلااؾؿُت ،قهض جٌُكىا في قغوٍ حػهُض لػبت الؿلُت مؼ نىاغض اللػبت الخدغٍغٍت الجضًضة
"اإلاىكلخت" وؤصمجىا هظه اإلاهاعباث في نلب الخُت.

()12
مىخضي البدىر الانخهاصًت ،جهغٍغ الىانؼ الانخهاصي في ؾىعٍت ،الكهل ألاوُ :ؾُاؾاث الانخهاص الٌلي وؤصاء الؿُاؾاث الػامت ،صمكو :مىخضي البدىر
الانخهاصًت ،2005 ،م .29
()13
ّ
م
ن
ًان مً ؤهمها البرهامج الظي خمل هظا الاؾم غلى وحه الخدضًض ،وؤغضه اهذس شىد ( )Inder Sodألاؾخاط بجامػت حىعج جاو  .بن جهاعٍغ بػثاث نىضو الىهض الضولي
التي ججغي مكاوعاث مىخظمت مؼ الحٍىمت الؿىعٍت ،بمىحب اجكانُت الهىضوم ،وجغقؼ جهاعٍغ مىخظمت بلى الحٍىمت غً ويؼ الانخهاص الؿىعي وبنالح ؾُاؾاجه ًاهذ
جلخهي مؼ هظا البرهامج.
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جمكهلذ جإزحراث الاججاه اللُبرالي اإلاكغٍ في الكغٍو الانخهاصي اللُبرالي ؤو "اإلاخلبرُ" بمً قُه ألانغب بلى
مهاعباث "وفاق واشىطً املىشع" ،مؼ عئٍت بػٌ "سحال ألاعمال الجذد" الىافزًً في الؿلُت ،والظًً
ْ
بؿُِ ؤو مً مىظىع "ممكصك"
ؤزظث قغٍدتهم جبزؽ وجبرػ في جبني مىظىع "لُبرالي" و"انخهاصوي"
ٍ
للخىمُت( )14بهضف عًىب مىحت اعجكاع مػضُ الىمى في ؤلانلُم ،وال ؾُما في صوُ الخلُج ،ونُل زماعها في
صة لالؾدثماعاث بلى
احخظاب ٍ
مؼٍض مً الاؾدثماعاث الخلُجُت والؿىعٍت اإلاؿتربت ،وجدىٍل ؾىعٍت مً َاع ٍ
مؿغٍت لالؾدثماع وبؾغاء الغبذ ،وجهضًم يماهاث بخػؼٍؼ هظه البِئت وجدضًثها.
بِئت
ٍ
حاطبت لها ،وجىقحر ٍ
ٍ
ً
ّبن هظا البرهامج حػل مكغوع ؤلانالح اإلااؾس ي ؾُدُا ،ومسخه بلى مكغوع جدغٍغ انخهاصوي ،انترن
قُه الخدغٍغ الخجاعي بهضع الخهيُؼ .بط جغاقو مؼ غملُت ازتزاُ "ؤلانالح" بلى "جدغٍغ" ،مؼ ججمُض ًاقت
ّ
ؤقٍاع ومهترخاث ومكاعَؼ بنالح اللطاع العام الصىاعي الظي ؤلكذ ألحله لجان غضة في قترة (-2000
 )2005بكٍل قبه جام ،لضقػه بلى مالناة مهحره "اإلادخىم" وهى "اإلاىث الؿغٍغي" بضًال مً غضم الهضعة،
ؾُاؾُت ،غلى "زصخهخه اإلاباقغة" ؤو بغاصة هٍُلخه وقو ؤقٍاُ الخصخهت ألازغي
احخماغُت-
ألؾباب
ٍ
ٍ
ٍ
ً
واخض باغخباعه "زاؾغا" ،وٍخطخم بالػمالت
ونذ
التي انترخها البىَ الضولي ،وغضم الثهت بةنالخه في ٍ
ٍ
"الكائًت" واإلادضوصًت ؤلاهخاحُت ،واإلاكاًل اإلاؼمىت .وهظا ما ًك ّؿغ ؤن "الخدشيش" في الكغوٍ الؿىعٍت
ً
ً
انترن بـ "هذس الخصييع" إلاهلحت جطخُم اليكاٍ ألاؾغع عَػُت وغائضًت في نُاع الخضماث ؤلاهخاحُت التي
نُكذ الُبهاث الهىٍت زماعها الٌبري.
ّ
ال ًخػاعى ؤلانالح اإلااؾس ي مؼ الخدغٍغ ،بل ًمثل الخدغٍغ ،بمػاهُه الانخهاصًت والاحخماغُت والهاهىهُت
ً
ً
ً
وحىهغٍا مً غىانغ ّ
ؤي بغهامج بنالحي ماؾس ي حػمل غىانغه،
والؿُاؾُت الكاملت ،غىهغا ؤؾاؾُا
()14

وؿبت بلى ججغبت اإلاٌؿَُ التي ناصث خغٍت الخجاعة في الػالم ،وَبهذ الخدغٍغ الٍامل للخجاعة ولحغيت عئوؽ ألامىاُ والخصخهت الٍاملت ،لٌجها غاصث بضءؤ مً الػام
 1998غً هظه الؿُاؾت التي ؤلحهذ الىباُ بها .اهظغ هؼٍه ألاًىبي" ،جطخُم الضولت الػغبُت :الؿُاؾت واإلاجخمؼ في الكغم ألاوؾِ"( ،جغحمت ؤمجض خؿحن) ،مغاحػت قالح
غبض الجباع ،بحروث :اإلاىظمت الػغبُت للترحمت ،2010 ،م .692

7

املشكز العشبي لألبداث و دساشت الصياشاث

العلذ ألاخير في جاسيخ شىسيت ()5-2

ً
مخٍاملت" ،مدغعة اإلاباصعاث الكغصًت والجماغُت الانخهاصًت والؿُاؾُت
"ؾلت
وجدباصُ الخإزحر قُما بُجها ،يـ
ٍ
ٍ
والاحخماغُت مً ؾلبُاث حمىصها "اإلاىعوزت" مً الىظام الخىمىي البحرونغاَي قبه الغَعي -والخىػَعي
الؿابو ،ومً الاخخٍاع والؿُُغة البحرونغاَُت ،بلى اإلاىاقؿت والدؿابو وبَالم الكاغلُت ؤلابضاغُت الحغة
اإلاىخجت.
ّبن عبِ الخدغٍغ باإلنالح هى حىهغ ما ّ
ًمحز الخىمىٍحن غً اللُبرالُحن الانخهاصوٍحن والخصحُدُحن
ً
الخهلُضًحن .قالخصحُدُىن الؿُاؾُىن والبحرونغاَُىن الؿىعٍىن ،زالقا للخىمىٍحن ،الظًً ظلىا
ّ
الػكغٍت ألاولى مً الهغن الػكغًٍ
مخمؿٌحن َُلت الكترة اإلامخضة مً ؤواؾِ الثماهُيُاث وختى مىخهل
بإؾُىعة جهىُ بخػاعى ؤلانالح والخدغٍغّ ،
ممىهحن بظلَ مهالحهم في "جهب" الهُاع الػام ،وجدىٍله بلى
"بهغة خلىب" ّ
ّ
حؿلُُت طاث َابؼ انخهاصي -احخماعي
جمىُ قبٍاتهم" الزبائييت" ،وبلى ؤصاة ؾلُىٍت
الزترام الػالناث الانخهاصًت–الاحخماغُت -الؿُاؾُت .يما ّ
جمحزوا غً اللُبرالُحن الانخهاصوٍحن الظًً
ّ
ْ
الىمى".
جهضع مىانكهم مً هظغٍت" :الخجاسة جلىد
ًاهذ هظه الىظغٍت اإلاغحؼ ؤو ّ
الىمىطج الزتزاُ ؤلانالح في ؾُاؾاث ( )2010-2006والظي ّ
ًاصي بلى جدغٍغ
انخهاصوي جهىصه قغٍدت "سحال ألاعمال الجذد" ّ
الؿىعٍحن الباػؾت ،باججاهاتها اإلاخػضصة واإلاسخلكت .ونض
ً
ً
ّ
غبر ؤخض ناصة هظه الكغٍدت غً هظه الىظغٍت بهىله" :الخجاعة ؤوال ،زم الؿُاخت وهي هكِ ؾىعٍت ،وؤزحرا
الهىاغت"( .)15ؾحر ّؤن مضاع الجضُ ال ّ
اإلابؿِ الظي اؾدبُىخه ّ
ًخدضص مؼ هظا الىمىطج ّ
الؿُاؾاث اللُبرالُت
الانخهاصوٍت الؿىعٍت غً صوع جدغٍغ الخجاعة في جدكحز ّ
الىمى ،ؤو مؼ الىمىطج "الخصحُخي" الخهلُضي الظي
ّ ً
ّ
ّ
الىمى ،وال ّبض مً عبِ جدغٍغ الخجاعة بهًاًا
مضغُا ّؤن "الحماًت" قغٍ
ًترصص بحن جدغٍغ الخجاعة والخىمُت
ّ
ّ
الخىمُت البكغٍت .والىانؼ ّؤن ّاصغاءاث ّ
ًل مً الىمىطححن الخدغٍغي الانخهاصوي
(الخىحه بلى الخاعج)
()15
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ً
ّ
(الخىحه بلى الضازل) حػٌـ حاهبا مً حىاهب الخىمُت ،قال الحماًت بمػىاها
و"الخصحُخي" الخهلُضي
الخهلُضي ،وال الخدغٍغ بمػىاه الانخهاصوي ّ
ًدههان في ّ
ّ
الىمى ما لم ًغجبِ بالخمٌحن ،وبالخالي
خض طاتهما
بهًاًا الخىمُت البكغٍت .قلى نِـ الاهكخاح يما ًهاؽ في اإلاضعؾت التي عقػذ قػاع "جدغٍغ الخجاعة ًهىص
ّ
الىمى" وحػخمض وؿبت الخجاعة بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي يماق ٍغ غلى غملُت الخىمُت ،الغخبرث نهت ؤمحرًا
ّ ً
الالجُيُت التي ناصث الػالم في غملُت جدغٍغ الخجاعة ّ
مسُبت
نهت هجاح همىطحُت ،مؼ ّؤن الىخائج ًاهذ
ً
لآلماُ( ،)16يما خهل في ججغبت الخىمُت في اإلاٌؿَُ التي غاهذ نهىعا في الخىمُت ؤَلو غلُه ظاهغة
ْ
"اإلاٌؿٌت".
ّ
ّ
الضولُحن.
زايذ اإلاٌؿَُ ججغبت في ؤلانالح الانخهاصي نىامها بغهامج مخإزغ بخىنُاث بػثاث مً الخبراء
ً
ّ
مػض ًلت غً بغامج الخدغٍغ الىمُُت التي ّ
وسخت ّ
ّ
اإلااؾؿاث الضولُت ،وبكٍل
جخبىاها
وقٍل هظا البرهامج
زام نىضوم الىهض الضولي والبىَ الضولي .وًان هظا الخػضًل ختى في يىء اإلاىظىع اللُبرالي
ّ
املىشع".
(الانخهاصوي) ؤنغب بلى مهاعباث "وفاق واشىطً" الؿابو مىه بلى "وفاق واشىطً
مشاخل إعادة حشكيل ششائذ سحال ألاعمال الصىسيين الكبري" :إلاماسة والخجاسة"
ّ
الخىؾؼ
حضًضة مً عحاُ ألاغماُ الؿىعٍحن لهُاصة
قغٍدت
انترن الاهضقاع بلى حظب الاؾدثماعاث بخٍىًٍ
ٍ
ٍ
ؾُما نُاغاث الؿُاخت والخضماث اإلاالُت واإلاهغقُت ّ
والىهل ّ
في مجاُ الخضماث ؤلاهخاحُت ،وال ّ
الجىي
ّ
ّ
الغبدُت الؿغَػت ،والتي قٍلذ اإلاجاُ الجاطب لخلَ الاؾدثماعاث
وؾحرها مً الهُاغاث طاث اإلاغصوصًت
الباخثت غً قغمً .اهذ هظه هي اإلاىحت الثالثت الٌبري التي قهضها الانخهاص الؿىعي زالُ الػهىص
ألاعبػت ألازحرة في غملُت بغاصة حكٌُل قغائذ عحاُ ألاغماُ.
()16

غالم ؾحر مدؿاو" ،هُىٍىعى :بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي،2005 ،
جهغٍغ الخىمُت البكغٍت لػام " ،2005الخػاون الضولي غلى مكترم َغم :اإلاػىهت والخجاعة وألامً في ٍ
م.121-119

9

املشكز العشبي لألبداث و دساشت الصياشاث

العلذ ألاخير في جاسيخ شىسيت ()5-2

ّ
ّ
اعجبُذ اإلاىحت ألاولى بالكغٍدت الُبهُت اإلاالكت الخدالل ؾحر "اإلاغئي" بحن الىسبت البحرونغاَُت اإلاغؾملت
اإلاؿخدىطة غلى حهاػ الضولت (ما ُصعي بمهُلح ؾحر صنُو البىعحىاػٍت البحرونغاَُت) ،وبحن عحاُ ألاغماُ
الػاملحن في اإلاهاوالث الثاهىٍت للهُاع الػام والىؾُاء مؼ الكغًاث ألاحىبُت (ما ُصعي بمهُلح ؾحر صنُو
ّ
الىمى الؿغَؼ في ؾبػُيُاث الهغن اإلااض ي خحن بلـ
البىعحىاػٍت الُكُلُت) .ونض خضر طلَ ّببان مغخلت
ً
ً
ّ
الىمى مخىؾُا ؾىىٍا مهضاعه َُ %10،5لت قترة الؿبػُيُاث.
ُ
وإلغُاء قٌغة غً عَػُت الكؿاص ألاؾىص ،وصوعها في حكٌُل هاجحن الكغٍدخحن ،قهض ن ّضعث عَػُت الكؿاص
هدُجت الػمىالث التي جضقػها الكغًاث ألاوعوبُت في بػٌ بلضان الػالم الثالث بما ًتراوح بحن 20و %50مً
ّ
واإلاػضاث) قىم الخٍلكت ألانلُت( .)17ومً بحن مماعؾاث البحرونغاَُت
جٍالُل الخٍىًٍ الغؤؾمالي (اإلاباوي
اإلاغؾملت هظه ،اإلاكؿضة للخىمُت ،ؾُُغتها غلى ؤعاض ي الضولت بىيؼ الُض غلحها ْ
غبر الاؾدئجاع اإلاجحل
وجضوٍغ نؿم مً ألامىاُ ألاحىبُت التي جإحي في قٍل مػىهاث غُيُت وههضًت بلى الجُىب الخانت ،والخدٌم
ً
ً
ً
ً
في زضماث اإلاغافئ ،وجىظُم غملُت التهغٍب وال ؾُما مً لبىان خُث ّ
خههذ جغايما عؤؾمالُا ّؤولُا يبحرا
ّ
وظ ْ
كخه في مكاعَؼ ّ
ألابهت واإلاؼاعع ،وقغاء ألاعاض ي
(بلؿت ًاعُ ماعيـ) ؤو ما ًُلو غلُه "الغَؼ" ،لٌجها
ّ
الخام في بَاع صًىامُاث
والػهاعاث واإلاًاعبت بها ،ؤو قغايت "الىحاهت/الحماًت" مؼ بػٌ عحاُ الهُاع
ّ
الػالنت الؼبائيُت .ولم ًىضمج "عَػها" ؤو جغايمها الغؤؾمالي ّ
جالُت في
مغخلت
ألاولي في الؿىم بال في
ٍ
ٍ
الدؿػُيُاث وبػضها مً زالُ ألابىاء وألانهاع وألانغباء ،وبغػ طلَ ؤيثر ما بغػ في اإلاُاغم الؿُاخُت التي
ًان ًملٌها ؤو ٌؿدثمغها ؤقغاص هظه الكغٍدت ،زم في بػٌ نُاغاث الخضماث ألازغي.

()17

مدمىص غبض الكًُل" ،مكهىم الكؿاص ومػاًحره" ،في "الكؿاص والحٌم الهالح في البلضان الػغبُت"(جدغٍغ مدمض حماُ باعوث) ،بحروث :مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت،
ٍ ،2006 ،2م.84
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بؿبب الهُىص غلى جدىٍل الػملت ،وَبُػت الىظام الؿُاس ي طي الهبؿت الغَػُت الخىػَػُت ،لجإث هظه
الكغٍدت بلى تهغٍب الغٍىع الغؤؾمالُت التي عايمتها بلى الخاعج ،لُهل حجم عؤؽ اإلااُ الؿىعي ّ
اإلاهغب بلى
هدى  135ملُاع صوالعً ،ان جغجِب ؾىعٍت ألاوُ زالُ ؾبػُيُاث الهغن اإلاىهغم بحن الضوُ الػغبُت في
ّ
ألامىاُ ّ
اإلاهغبت بلى الخاعج والتي ججاوػث في مجمىغها صًىن ؾىعٍت ًلها في طلَ الىنذ( .)18وقٍل هاالء
ّ
ّ
الػامت (وهم مً لِؿذ له نُىص لضي
اإلاهغبىن ،نىام قئت اإلاٌخىمحن الٌباع" في مىظىمت قئت اإلاٌخىمحن
ً
الضوائغ الًغٍبُت ،وال حػغف هظه ّ
الضوائغ قِئا غجهم ،ؤو التي جبهحهم بمىحب صًىامُاث الكؿاص زاعج
ّ
ً
الهُىص) .وًان مػظم "ويالء" الكغًاث ألاحىبُت الظًً ٌػملىن في ؾىعٍت ،وال ًىزهىن وًاالتهم ؤنىال
ًيخمىن بلى هظه الكئت(.)19
وجال طلَ جٍىًٍ قغٍدخحن يبحرجحن ؤزغٍحن في الثماهُيُاث غلى زلكُت ألاػمت البيُىٍت التي ًان ًىاحهها
ّ
وزلى زؼٍىت الضولت مً الهُؼ الىاصعة ،وهما قغٍدت "الهُاعقت" بمً قحهم عحاُ
الانخهاص الؿىعي،
ؤغماُ الخضماث والخدىٍالث اإلاالُت الظًً وكُىا في "الؿىم الؿىصاء" للػملت ألاحىبُت ،وقغٍدت
ّ
"اإلاهغبحن" للمىاص الؿلػُت بلى ؾىعٍت ومهغبى اإلادغوناث اإلاضغىمت بلى الضوُ اإلاجاوعة .ويكل انُضام
خٍىمت الٌؿم في مىخهل زماهُيُاث الهغن اإلاىهغم بكغٍدت "الهُاعقت" قبٌت الػالناث اإلااقُىػٍت التي
جغبِ هظه الكغٍدت بإصحاب الىكىط والؿلُت.
ّؤما اإلاىحت الثاهيت لػملُت بغاصة جٍىًٍ قغٍدت عحاُ ألاغماُ ،قدضزذ زالُ ؾىىاث ؤلانالح
الانخهاصوي الاهخهائي الثاوي في قترة  .1994-1987وجمحزث هظه الكغٍدت مً الكغائذ الخمض الؿابهت
بإن ا جكاع ّ
ّ
مػضُ ّ
بالخىؾؼ في ؤلاهخاج الؿلعي وناصعاجه بلى الاجداص الؿىقُاحي وصوُ محزان
همىها اعجبِ
ع
()18
عمؼي ػًي" ،الانخهاص الػغبي جدذ الحهاع" ،م.88
( )19ؾمحر ؾػُكان" ،التهغب والتهغٍب :مهاعبت نغٍدت" ،مدايغة في حمػُت الػلىم الانخهاصًت ،صمكو .2001/3/13 :اإلاٌخىمىن باليؿبت بلى اإلاٍلكحن هم الظًً ًهىمىن
ً
بٌخمان جام للمػلىماث اإلاخػهلت بيكاَهم اإلاالي قال جهل بلى الضوائغ اإلاالُت ،وبالخالي قهم ال ًضقػىن ؤي يغائب غلى ؤلاَالم ،وهظا هى ؤيثر ؤقٍاُ التهغب ؤماها.
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اإلاضقىغاث في بَاع بغهامج "اإلاهانت" (مباصلت الضًىن بهاصعاث ؾلػُت ؾىعٍت) ،ومً زمً نُامها بكىعتها
الاؾدثماعٍت زالُ ؾىىاث ( 1991ـ  )1994بػض نضوع ناهىن الاؾدثماع عنم  .10ونض ؤوػل بغهامج
الهاصعاث الؿىعٍت قغائذ الهُاع الخام الهىاعي اإلادهىع في اإلايكأث الهؿحرة واإلاخىاهُت في الهؿغ،
وؤجاح للترايم الغؤؾمالي لضي بػٌ قغائذ البحرونغاَُت اإلاغؾملت التي ًاهذ في بػٌ مىانػها في ّ
الؿلُت
ً
حؼءا مً عئوؽ ؤمىالها في بػٌ الهىاغاث ،وهى وكاٍ هخج مىه ّ
ألوُ مغة وكىء بػٌ الهىاغاث
جىظل
الٌبحرة واإلاخىؾُت ،وبؼوؽ بػٌ اإلاؿخدضزحن مً عحاُ ألاغماُ الهىاغُحن الظًً ؾدخمحز مىخجاتهم
ّ
واإلاخىؾُت
بجىصتها ونضعاتها الخىاقؿُت واعجكاع حجم ناصعاتها ،وحكؿُل غكغاث وعقاث الؿؼُ الهؿحرة
ّ
ّ
َ
الػكغٍت ألاولى
مالبـ حاهؼة .ونض قٍل هاالء هجىم غالم ألاغماُ في
في مُضان اليؿُج وجدىٍل طلَ بلى
ّ
مً الدؿػُيُاث باؾخثىاء البػٌ مً ّعواص هظه الكغٍدت الظًً ؾهُىا في بقالؾاث هدُجت نهىع الٌكاءة
ؤلاصاعٍت التي حػؼي بلى ؤلاصاعة الػائلُت الالغهالهُت ،وؤلاهكام ؾحر اإلاًبىٍ ،واعجكاع الكىائض التي جضقػها
للىصائؼ الػائلُت ،ؤو حغاء ؤلاقالؽ الاخخُالي(.)20
ونض اؾخدىط بػٌ عحاُ ألاغماُ الظًً ًيخمىن بلى جلَ الكغٍدت في مغخلت نػىصها في الدؿػُيُاث غلى
ّ
خىى مالي هائل باإلاػاًحر الؿىعٍت هاحم غً مضزغاث نؿم مً ؤبىاء الكئاث الىؾُى ،وجمثل طلَ في
احخظاب وصائؼ غائلُت لهاء غائض قهغي ؾحر غهالوي ًهل بلى ما ًتراوح بحن  %25و %30بضغىي اؾدثماعها
في مكغوغاث ّ
ًغوحىن لغبدُتها بدؿاباث وهمُت جلبـ لبىؽ الكغغىت "ؤلاؾالمىٍت" لخمُحز ّ
الغبذ مً
ّ
الغبىٍت .ووكُذ غملُاث "الىهب" هظه في مجاالث نىاغُت وججاعٍت نؿحرة ومخىؾُت ،وفي
الكائضة
اإلاًاعبت باألعاض ي .وهخج مً طلَ ًله في ؾىىاث  1996-1994مىحت اجهُاعاث وبقالؾاث يبري في نكىف

ً
()20
ًان لهظه هظه الػىامل مجخمػت قإن في بقالؽ هجىم الهاصعاث في الثماهُيُاث والدؿػُيُاث مثل الضًغي وحغبىع وبالف وؾحرهم في خلب .وقغاع بػًهم بةقالؽ
ً
اخخُالي بلى الخاعج مثل ًىٍكاجُت .وًان هاالء حمُػا ،اؾخدىطوا غلى وؿبت مغجكػت مً اإلاضزغاث الػائلُت ،التي قٍلذ ؤخض ؤهم مهاصع اؾدثماعاتهم.

12

املشكز العشبي لألبداث و دساشت الصياشاث

العلذ ألاخير في جاسيخ شىسيت ()5-2

ً
هاالء اإلاجاػقحن ؤو "اإلادخالحن" ،وبغوػ ما ُغغف ناهىهُا باؾم "حامعي ألامىال" الظًً ؤهخجتهم ظاهغة عحاُ
ألاغماُ اإلاكلؿحن.
جغجبِ اإلاىحت الثالثت لػملُت بغاصة حكٌُل َبهت عحاُ ألاغماُ في قغٍدت نُاصًت مؿخدضزت لؤلغماُ هي
قغٍدت عحاُ ألاغماُ الجضص ،بمغخلت الخدىُ مً ؤلانالح اإلااؾس ي بلى الخدغٍغ اللُبرالي الانخهاصوي في
الػكغٍت ألازحرة .وجىدضع ؤنىُ هظه الكغٍدت – وقو لىائذ جإؾِـ قغيخحن نابًخحن يبرًحن في ؾىعٍت
ً
مسخلكت مً عحاُ ألاغماُ .وجًم هظه الالئدت مؼٍجا مً الىسب
ؤحُاُ
هما "الكام" و"الؿىعٍت" – مً
ٍ
ٍ
ً
ً
ً ّ
التي جيخمي "ؤبا غً حض" بلى غائالث ججاعٍت ونىاغُت مػغوقت وعزذ غً غائالتها جغايما عؤؾمالُا ًمٌجها مً
الاؾدثماع وجىىَؼ وكاَها يمً "مجمىغاث غائلُت" وبػٌ قغائذ اإلاهاولحن والىيالء في الؿبػُيُاث الظًً
ّ
ًىهىا زغواتهم مً وكاَهم اإلاغجبِ بالكغٍدت البحرونغاَُت اإلاغؾملت .ؾحر ّؤن بغوػ مػظم هسب هظه
ّ
اإلاىؾؼ ( ،)1996-1987وال ؾُما بػض
الكغٍدت ونػىصها ٌػىص بلى قترة الخدغٍغ الثاوي بمػىاها الؼمني
الكىعة الاؾدثماعٍت التي ؤقط ى بلحها ناهىن الاؾدثماع عنم  10في قترة (.)1994-1991
وجسخلل غملُت بغاصة حكٌُل قئت "عحاُ ألاغماُ الجضص" في الػكغٍت ألازحرة غً غملُت حكٌُلها في
اإلاىحخحن الؿابهخحن ،في ؤن هظه الػملُت نض اعجبُذ بخدغٍغ الؿُاؾاث اللُبرالُت للمجاالث التي ًاهذ
الضولت جدخٌغها في نُاع الخضماث ؤلاهخاحُت ،وقخدها ؤمام اؾدثماع الهُاع الخام ،في ؾُام قخذ ؤي
ً
نُاع جدخٌغه الضولت ،وٍٍىن الهُاع الخام ناصعا غلى الاؾدثماع قُه .وبظلَ انترهذ غملُت بغاصة حكٌُل
همى الهُاغاث ؤلاهخاحُت الجضًضةّ .
هظه الكغٍدت مً قغائذ حاُ ألاغماُ با جكاع ّ
مػضُ ّ
وٍخسظ هظا ألامغ
ع
ع
ّ
همِ الكغايت بحن الضولت والكغًاث الهابًت الٌبري.
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الششكاث اللابضت الكبري :جدالف املئت الكباس
أ  -حزوس الششكاث اللابضت املصاهمت وشىق ألاوساق املاليت في الخاسيخ الاكخصادي الصىسي الحذًث
ً
ً
بن جإؾِـ قغًاث نابًت مؿاهمت وؾىم لؤلوعام اإلاالُت لِـ حضًضا جماما في ؾىعٍت .قلهض غغقذ
ؾىعٍت قٌغة "الكغيت اإلاؿاهمت" لخػبئت اإلاضزغاث وجدىٍلها بلى اؾدثماع مىظ الػام  1909خحن ًان لُكي
الحكاع ( ،)1968-1885وهى ؤخض ؤبغػ عحاُ الحغيت الػغبُت الكامُت ًىمئظ ،ؤخض الغواص الظًً ؤغاصوا في
ؤوائل قترة الاهخضاب الكغوس ي ،مً مىنػه في ؾغقت ججاعة صمكو ،ؤلالحاح غلحها( .)21واعجبِ وكىء الهىاغت
الؿىعٍت وجُىعها َىاُ الكترة اإلامخضة مً ؤوائل الثالزُيُاث بلى مُالؼ الؿخِىُاث بخإؾِـ الكغًاث
اإلاؿاهمت اإلاؿكلت ،وبغػث مىحت جإؾِـ قغًاث نىاغُت وججاعٍت وػعاغُت مؿاهمت َىاُ قترة
الخمؿُيُاث .وفي مغخلت الىمى الهىاعي الؿغَؼ الثاوي في الخمؿُيُاث ببان مغخلت الجمهىعٍت الػغبُت
اإلاخدضة ( )1961-1958التي ًاهذ "فشدوشا" للهىاغت الخدىٍلُت الؿىعٍت خحن ؤنبلذ الكغًاث الػائلُت
غائلُت مؿكلت .ونامذ في هظا الؿُام ؾىم ؤولُت لؤلوعام اإلاالُت جخضاوُ
مؿاهمت
قغًاث
غلى جإؾِـ
ٍ
ٍ
ٍ
ؤؾهم الكغًاث وجيكغ ألازباع غجها في الصحل ،وجكخذ ؤمام ّ
اإلاضزغًٍ واإلاؿدثمغًٍ زُاعاث اؾدثماعٍت غضة.
وًاهذ اججاه اث اإلاىصغحن هي الاؾدثماع في الكغًاث الهىاغُت الخدىٍلُت ،قبلـ غضص اإلاؿاهمحن في هظه
الكغًاث غكغاث آلاالف.
في هظا الؿُام الػام مً اهدكاع مكهىم الكغيت اإلاؿاهمت في اليكاَاث الانخهاصًت الؿىعٍت اإلاسخلكت
ظهغث ؤهىاع مً الكغًاث الهابًت اإلاؿاهمتً ،ان ؤبغػها وؤيبرها الكغيت "الخماشيت" (الكغيت الخجاعٍت
ً
الهىاغُت اإلاخدضة اإلاؿاهمت اإلاؿكلت) في صمكو التي ععى الحٌم الىَني بػض الاؾخهالُ ،وجدضًضا قٌغي
()21

ًان لُكي الحكاع ؤوُ مً َغح جإؾِـ الكغًاث اإلاؿاهمت في اقخخاح اإلاىخضي الخجاعي في صمكو في حكغًٍ ألاوُ /ؤيخىبغ  ،1908بحروث :حغٍضة "الاجداص الػثماوي"،
 24حكغًٍ ألاوُ/ؤيخىبغ  ،1908م .1
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الهىجلي ،وهى ّؤوُ عئِـ للجمهىعٍت بػض الاؾخهالُ ( )1949-1943زم الغئِـ في خهبت (،)1958-1955
ً
جإؾِؿها لخُىٍغ الجهًت الهىاغُت والخجاعٍت الؿىعٍت .ونض غملذ هظه الكغيت قغيت نابًت مؿاهمت
ّ
ً
جخملَ ؤؾهم الكغًاث ألازغي ،وحؿُُغ جبػا لظلَ غلى مجالـ بصاعاتها .ونض ناعث ،بؿبب عغاًت الىظام
ؤبغػ ّ
الكغًاث التي اؾخكاصث مً صغم ّ
ّ
والؾُما الحهىُ غلى الػملت ألاحىبُت
الضولت اإلاالي،
الؿُاس ي لها،
ّ
الكغيت في ّ
الؿُاؾت ،قخدالكذ مؼ هظام
لخمىٍل مؿخىعصاث الؿؼوُ( .)22وؾغغان ما اهسغَذ هظه
ّ
نىة يؿِ انخهاصًت غلى
الػهُض ؤصًب الكِكٌلي ( ،)1954-1951وجدىلذ بػض ؾهىَه بلى ؤيبر ِ
الحٍىمت الجضًضة ،وبلى هازب يبحر في الاهخساباث ّ
الػامت ،وختى في اهخساب عئِـ الجمهىعٍت .لٌجها ّ
حػغيذ
ٍ
ٍ
للخإمُم الٍامل في ؤوازغ غهض الجمهىعٍت الػغبُت اإلاخدضة ،ؾحر ّؤن ؾلُاث الاهكهاُ ؤغاصث ملٌُتها بلى
ّ
ؤصحابها ،زم ما لبثذ ؤن ؤغاصث جإمُمها ّ
مجمىغت ّ
مجض ًصا ّ
هت مً اإلاالٌحن،
حغاء جغيؼ عؤؾمالها في
يُ ٍ
ٍ
ّ
ّ
وجضزلها الهى ّي في الػمل الؿُاس ي وجدٌمها في اججاهاجه(ّ .)23ؤما مضًىت خلب التي ًاهذ في مغخلت ما بػض
الاؾخهالُ ّ
وختى اؾخالم خؼب البػث الؿلُت في  8آطاع/ماعؽ  1963في جىاقـ قضًض مؼ صمكو ،قهض
ً
ّ
مدلُا بمجمىغت " ّ
الحجاج الخمصت"
حكٍل هىع ؾحر عؾمي مً الكغيت الهابًت اإلاؿاهمت غغقذ

()24

الظًً غملىا في اؾخدضار الكغًاث اإلاؿاهمت ،وفي جملَ ؤنىُ الكغًاث اإلاؿاهمت ألازغي في ؾُام
ً
()22
في الػام ّ 1946ػوصث الحٍىمت الهىاغُحن الؿىعٍحن بالضوالع ههضا لخمىٍل مؿخىعصاتهم مً الؿؼوُ ،ونض اؾخكاصث الكغيت الخماؾُت مً مبلـ نضعه  740ؤلل صوالع
ًىمئظ ،ونامذ باالؾخحراص الكػلي بِىما نام مػظم الظًً نبًىا الضوالع بالُض ببُػه في الؿىم الؿىصاء .ناعن مؼ حضوُ وػٍغ الانخهاص خؿً حباعة ؤؾماء الظًً اؾخلمىا
الضوالعاث مً وػاعة ؤلاغاقت وفى مػظمهم حػهضه الاؾخحراص ،ونض اؾخكاص ًل مً صًاب بزىان وغاصُ الخجا وؤهىع نُب وٍاؾحن صًاب مً هدى  740ؤلل صوالع ،ؤما الحاج
وهبي الحغٍغي قاؾخكاص مً  182ؤلل صوالع .الجلؿت الؿابػت في  5قباٍ/قبراًغ ،1946الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  11 ،29جمىػً/ىلُى  ،1946م.123-122
ً
()23
جإؾؿذ الكغيت الخماؾُت في الػام  ،1945وؾمُذ الخماؾُت وؿبت بلى ماؾؿحها الٌباع الخمؿت .و بلـ غضص مؿاهمحها  100مؿاهم وعؤؾمالها  10مالًحن لحرة
ؾىعٍت وؾاًتها "الهُام بمكاعَؼ ججاعٍت ونىاغُت وػعاغُت ونبىُ ًاقت الىًاالث" بدؿب الهغاع عنم  10جاعٍش  1950 /1/15والىظام ألاؾاس ي للكغيت الخجاعٍت الهىاغُت
اإلاخدضة اإلاؿاهمت اإلاؿكلت (الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  9 ،7قباٍ/قبراًغ  ،1950م  .)548ونض قملتها نىاهحن الخإمُم الىانغٍت في جمىػً /ىلُى  ،1961زم عقؼ غجها الخإمُم
زالُ اإلاغخلت ألاولى مً الاهكهاُ الؿىعي في الػام  ،1961لًٌ خٍىمت بكحر الػظمت في غهض الاهكهاُ ؤغاصث جإمُمها بؿبب جغيؼ عؤؽ اإلااُ قحها ،وجضزلها في الحُاة
الؿُاؾُت.
()24
مً ؤبغػ هاالء الحاج ًامل هٍُل ،وجىقُو الحاج غلي زًحر وؤبى الىىع خمامي وهىعي الحٌُم ،وقٍل هاالء مدكظت مالُت اؾدثماعٍت لالؾخدىاط غلى الكغًاث
اإلاؿاهمت ألازغي ،ؤو اؾخدضاثها .واحؿػذ قئت "حجاج" خلب لدكمل نىاغُحن مجاػقحن لٌجهم مهغة ،مثل الحاج وهبي الحغٍغي قاؾل الضهُا ومالىء الىاؽ في خلب في
ألاعبػُيُاث ،والحاج غبض الهاصع قباعم وبزىجه ،والحاج ؾامي نائم الضهغ ماؾـ ؤوُ مػمل للهىاغت الخدىٍلُت الؿىعٍت .ونض يغبذ نىاهحن الخإمُم هاالء
ً
اإلاؿخدضزحن ًلهم باؾخثىاء مً قغ بغئوؽ ؤمىاله ووحض غمال له في اإلاؿغب ولبىان.
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اخخضام الهغاع بحن اللُبرالُحن الخهلُضًحن في ًل مً الحؼبحن الٌبحرًً" :الحؼب الىَني" و"خؼب
()25

الكػب"

غلى حػؼٍؼ نىتهما الؿُاؾُت بهىة انخهاصًت .وؾاب طلَ ًله َُلت مغخلت ()1987-1963

لخػىص قٌغة بغاصة هٍُلت الكغًاث الهىاغُت الػامت في قغًاث مؿاهمت ،وجإؾِـ قغًاث نابًت،
وبخضار ؾىم لؤلوعام اإلاالُت وؾِ الاؾخهُاب بحن "الخصحُدُحن" و"الخدغٍغٍحن" في ؤوازغ الػام .1987
ب  -الششكاث اللابضت في مشخلت الاشخلطاب" الخصحيحي -الخدشيشي"
ًان جإؾِـ نىاصًو اؾدثماعٍت حػبئ مىاعص الهُاع الخام في نىاصًو اؾدثماعٍت يبحرة ،في قٍل قغًاث
نابًت ،وبخضار ؾىم لؤلوعام اإلاالُت يإوغُت وكُت لالصزاعاث والاؾدثماعاث ،ؤخض ؤبغػ غملُاث بغاصة
الهٍُلت الانخهاصًت التي جبىاها الخدشيشيىن في ؤوائل الدؿػُيُاث بػض نضوع ناهىن الاؾدثماع عنم  ،10في
يىء خهُهت ؤن ؾُاب هظه ألاوغُت الاؾدثماعٍت ًان ؤخض ؤبغػ غىامل لجىء الكئاث الىؾُى في الىهل
ألاوُ مً الدؿػُيُاث لخىظُل مضزغاتها لضي قغٍدت مً ؤَلو غلحهم اؾم "حامعي ألامىال" .ؾحر ّؤن
مهاومت "الخصحيديين" خالذ صون جُىٍغها وجهىُجها يمً قغوٍ جهؿُم الازخهاناث التي ّ
ؤنغها
ّ
الغئِـ الغاخل خاقظ ألاؾض ( ،)2000-1970بحن الهُاصة والحٍىمت وألاحهؼة التي جخىلى الكإن الضازلي،
والؿُاؾت الخاعحُت .لًٌ قٌغة جإؾِـ هظه ّ
الؿالم ّ
بِىما اههغف بلى مكاوياث ّ
الهىاصًو غاصث بلى
ّ
مجض ًصا في ّ
الظهىع ّ
الىهل ّ
ألاوُ مً الػكغٍت اإلاايُت ،خحن نضع اإلاغؾىم الدكغَعي عنم  7لػام 2000
ّ
وؾماها الكغًاث اإلاؿاهمت اإلاؿكلت الهابًت ،وؤزًػها لكغوٍ الكغًاث اإلاؿاهمت .لًٌ هظه الدؿمُت
ُّ
ًاهذ ؾامًت ختى ّبن ّ
ؤي غًى مً ؤغًاء لجىت الـ ( )33التي ؤلكذ إلنالح الهُاع الػام الهىاعي لم
ّ
واؾخهغث اللجىت وقو "شيىاسيى لعىت الفشاعىت" غلى الػىصة بلى
ًًٌ ٌػغف مػنى "الكغيت الهابًت".

()25

ظهغ هظان الحؼبان في الػامحن  1947و 1948غلى زلكُت اهدالُ" الٌخلت الىَىُت" التي ناصث الىًاُ الىَني الؿىعي يض الاهخضاب الكغوس ي( )1943-1920في
مغخلت مابػض الثىعة الؿىعٍت الٌبري .وًان الهغاع ألاقض بُجهما في مضًىت خلب.
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ججغبت اإلاهغٍحن قحها ،والظًً ًاهىا نض َبهىها مىظ ؤًاع/ماًى  1991مؼ ببغام اجكانُت بغهامج ؤلانالح
ً
الانخهاصي مؼ نىضوم الىهض الضولي(ّ .)26
وجم ؤزحرا ،بػض مػغقت نُؿت الكغيت الهابًت اإلاؿاهمت،
بصماحها في ؤخض مكاعَؼ اللجان اإلاٍلكت بةنالح الهُاع الػام الهىاعي ،والتي جبيذ بغاصة هٍُلخه في
ً
ششكاث كابضت ومؿاهمت ؤؾىة بالخجغبت اإلاهغٍت في هظا اإلاجاُ( .)27وبظلَ جٍىن ؾىعٍت نض جإزغث هدى
غهضًً مً الؼمان ،في بغاصة هٍُلت الكغًاث الهىاغُت في قٍل " قغًاث نابًت" غلى حضوُ ؤغماُ
ؤلانالح الانخهاصي ،وجهىحن هظا الكٍل والكغوع في جُبُهه(.)28
ّبن اعجكاع وجحرة بلؿاء الهُاصاث" الخصحيديت" و" جهلُم" هكىطها في البحرونغاَُت ألامىُت والؿُاؾُت في
ً
َ
الىهل ألاوُ مً الػكغٍت اإلاايُت جىاؾب َغصا مؼ حؿانِ آزاع الكىعة اإلاالُت الخلُجُت في الكًاء
الاؾدثماعي الؿىعي ،وقخذ الباب غلى مهغاغُه للؿحر في غملُت إعادة الهيكلت وبخضار ؾى ٍم لؤلوعام
اإلاالُت (بىعنت) .ونض اعجكػذ وجحرة جضقهاث عئوؽ ألامىاُ الخلُجُت مً  427ملُىن صوالع في الػام 2004
بلى  1673ملُىن صوالع في الػام  .)29(2005لًٌ غملُت بغاصة الهٍُلت "اإلاىظمت" التي جخسُى خضوص الػملُت
ً
الخلهائُت مخمثلت في جىؾُؼ صوع الهُاع الخام ،انخهغث غلى الهُاع الخام مً صون الهُاع الػام
ّ
الهىاعي الظي ُجغى لُىاحه مهحره اإلادخىم ،وهى الخأًل واإلاىث بدُث ّ
ًهكي هكؿه بىكؿه .وقٍل جإؾِـ
انخهاصًت اؾدثماع ٍٍت
وكاَاث
ششكت شىسيت  -كطشيت كابضت بغؤؾماُ  200ملُىن صوالع لخػمل في
ٍ
ٍ
مسخلكت في ؾىعٍت ؤخض ؤيبر الحىاقؼ إلنضام عحاُ ألاغماُ الؿىعٍحن غلى الخٌخل والخدالل مؼ جضقهاث
ٍ
ً
()26
مهابلت شخهُت ؤحغاها الباخث في عبُؼ الػام  2008مؼ قااص لحام غًى اللجىت ومػاون وػٍغالهىاغت ًىمئظ .وَػني "ؾِىاعٍى لػىت الكغاغىت" ؤن ؾىعٍت جدخظي غاصة
ً
ً
ما جدخظًه مهغ انخهاصًا وحكغَػُا بكاعم ػمني ًتراوح بحن ؾىت وزمـ ؾىىاث.
()27
لم جىاقو الهُاصة الهُغٍت ًىمظاى غلى مكغوع بغاصة الهٍُلت الظي انترخخه اللجىت.
()28
في الػام  1980نضم وػٍغ الانخهاص اإلاهغي الؿابو غبض الغػام غبض اإلاجُض ؤوُ انتراح بخدىٍل الكغًاث الػامت في مُضان الخجاعة الخاعحُت والخإمحن بلى قغوع
ً
لكغًاث نابًت مسخلُت زانت وغامت .وفي الػام  1981نضم وػٍغ الهىاغت اإلاهغي الؿابو َه ػًي انتراخا ًهط ي بـ"قهل ؤلاصاعة غً اإلالٌُت" ،وجإؾِـ قغًاث نابًت
جخىلى بصاعة عؤؾماُ الكغًاث اإلاسخلُت الػامت والخانت واإلاسخلُت .اهظغ :هؼٍه ألاًىبي" :جطخُم الضولت الػغبُت" ،م.677-676
()29

مدمىص غبض الكًُل" ،يكاءة الاؾدثماعاث في الانخهاصاث الػغبُت وغالنتها بالخىمُت" ،مهضع ؾبو طيغه ،م.5-3
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عؤؽ اإلااُ الخلُجي ،ونُل زماع طلَ ،بِىما جمثل خاقؼ الحٍىمت في جسكُل وَإة ؤلاهكام الاؾدثماعي
للحٍىمت ،وحظب الاؾدثماعاث ،وبوػاف الانخهاص ،وزلو قغم غمل حضًضة.
ج -اشخدذاث الششكاث اللابضت :الششاكت بين الحكىمت وسحال ألاعمال الجذد
ٌ
قغًاث نابًت يبحرة غضة للػمل يهىاصًو اؾدثماع ٍٍت
ظهغث في هظا الؿُام زالُ الػامحن 2007-2006
في اؾخدضار ألاغماُ وجملَ ؤنىُ الكغًاث اإلاؿاهمت اإلادضزت ،ؤو التي ًمًٌ ؤن ًخم اؾخدضاثها .وًان
مً ؤبغػها غلى مؿخىي الحجم والىكىط قغيخا "الكام" و"ؾىعٍت" الهابًخان.
ّ
مثل سامي مخلىف عئِـ " صىذوق املششق" الاشدثماسي الظي جمحز بمباصعاجه "صًىامى" جإؾِـ هظه
الكغًاث ،وصقؼ قغًاث الهُاع الخام واإلاؿدثمغًٍ قُه بلى التهٍُل قحها ،إلبػاص قبهت اؾخئثاعه ؤو اؾخئثاع
خلهت يُهت مً غائلخه بهُاع ألاغماُ غلى زلكُت نًُت قغيت "ؾحرًاجُل" لالجهاالث وما ؤزاعجه مً
حهت أولى( ،)30ومً حهت زاهُت،
نغاع يبحر
"نازب" بحن قئاث عحاُ ألاغماُ الهاغضًً والىاػلحن .هظا مً ٍ
ٍ
غمل مسلىف غلى حػبئت اإلاىاعص الاؾدثماعٍت لٌباع عحاُ ألاغماُ الؿىعٍحن بالخدالل مؼ عؤؽ اإلااُ الخلُجي
بكٍل وؿبي
والؿىعي اإلاؿترب وألاحىبي اإلاهبل غلى الاؾدثماع في ؾىعٍت ،لخٌبحر "الٌػٌت" ،وجهاؾمها
ٍ
"جهاغضي" بدؿب اعجكاع وؿبت اإلاؿاهمت .يظلَ لجإ بلى بؾغاء عحاُ ألاغماُ بخإؾِـ هظه الكغيت
والحهىُ غلى مىاقهت مؿبهت لـ "صىذوق املششق الاشدثماسي" اإلاغجبِ به غلى الٌثحر مً اإلاكاعَؼ "
الجاهؼة" للخىكُظ( .)31ومً حهت زالثت ًان مسلىف مً زالُ طلَ ًله ًغي ؤهه ّ
ًلبي ؤهضاف الحٍىمت
ِ
ْ
ونُل زماع ّ
الىمى الػام في اإلاىُهت.
الؿىعٍت في بوػاف الانخهاص
(ّ )30
جهضع هظه اإلاػاعيت زالزت هىاب ًمثلىن الهُاع الخام مً ؤغًاء مجلـ الكػب هم عٍاى ؾُل ومإمىن الحمص ي ومديي الضًً خبىف ،ولًٌ مً ناص اإلاػاعيت
والحملت يض عؾى الػغى غلى مسلىف ًان عٍاى ؾُل الظي جدىُ بلى نكىف اإلاػاعيت الؿُاؾُت ،وخٌم غلُه بالسجً .غً ؾحرة ؾُل ،اهظغ" :ججغبت عٍاى ؾُل:
همىم في الهىاغت والؿُاؾت" ،صمكو :بال هاقغ.1999 ،
()31
 http://www.iqtissadiya.com/index.aspجهغٍغ غً الكغيت ،جاعٍش اإلاكاهضة  10آطاع/ماعؽ .2011
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ًاهذ مهالح نؿم يبحر مً عحاُ ألاغماُ الؿىعٍحن يما ُج ّبحن ّ
الؿحر الظاجُت اإلاهىُت للظًً اهسغَىا في
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
جإؾِـ هظه الكغًاث مخدالكت بالكػل مؼ عؤؽ اإلااُ الخلُجي ،ومضعيت مؿبها الكغنت "الؿاهدت" في
"اكخىاص" ا جكاع ّ
ّ
الىمى في اإلاىُهت ،ووحىص قىائٌ ّ
مالُت ضخمت جبدث غً الاؾدثماع .ولهظا ًاهذ
مػضُ
ع
ً
مغجكػت غلى الايخخاب في مكغوع قغيت "الكام الهابًت" .وهظا ما ّ
ًكؿغ ّؤن الايخخاب قام
وجحرة بنبالهم
ّ
الخىنػاث ،بط بلـ الايخخاب ّ
ختى مىغض بَالنه الغؾمي  350ملُىن صوالع ؤمحرًي ،بِىما ًان الهضف حظب
 200ملُىن صوالع قهِ(.)32
جىاقـ يبحر بحن يباع عحاُ ألاغماُ غلى بصاعة الكغًاث الهابًت .ونض ّ
ٌ
جُىع الخىاقـ في بػٌ الحاالث
ونؼ
ّ ّ
جضزلذ قُه ،بكٍل ّ
زكي ،نىي ياعبت في الؿلُت ،اهداػ بػًها إلاهلحت مسلىف بِىما
ياع
بلى نغ ٍاع ٍ
ّ
ونل البػٌ آلازغ ّ
يضه .وغلى مؿخىي الخىاقـ ،اؾخدضر هُثم حىص عئِـ مجمىغت "حىد" في الالطنُت
ّ
ّ
قغيت نابًت مؿخهلت غً مكغوع قغيت "الشام" ،وجمسًذ هظه اإلاىاقؿت غً وكىء قغيخحن يبحرجحن
هما قغيت "الكام" الهابًت ّ
(ؤؾؿها 71عحل ؤغماُ بغؤؽ ماُ نضعه ملُاع و 350ملُىن صوالع ؤمحرًي)،
ّ
وًان ناخبا ؤيبر ّ
خهت قحها عامي مسلىف ومدمض ًامل قغاباحي الهىاعي الحلبي الكهحر ،بِىما جغؤؾها
عحل ألاغماُ الضمكهي الؿىعي اإلاؿترب في الىمؿا مدمض هبُل الٌؼبغي( .)33وًاهذ زغوة مسلىف غائلُت في
ّ
ألاؾاؽ ،لٌىه جمًٌ مً جىمُتها باؾخدىاطه غلى بػٌ اإلاكاعَؼ مثل قغيت ألاؾىام الحغة زم قغيت
ُ
ً
الخهاّ ،
بالخدالل مؼ عحل ألاغماُ اإلاهغي هجُب ؾىٍغؽ .وبطا ما ؤزظ في الاغخباع ؤبىاء غائلت
"ؾحرًاجُل"
ّ
مسلىف اإلاؿاهمىن في الكغيت قةن هظه الػائلت يمجمىغت حكٍل ؤيبر اإلاؿاهمحن قحها غلى ؤلاَالم .ونض
ؾعى عامي مسلىف لخدىٍل الكباب مً ؤنغبائه بلى عحاُ ؤغماُ.
ً
()32
اهظغ" :ظاهغة الكغًاث الهابًت في ؾىعٍت (قام الهابًت همىطحا) ،جهغٍغ زام ،صمكو :اإلاٌخب الانخهاصي الؿىعي ،خؼٍغانً/ىهُى  ،2007م .12
ً
( )33زالقا ّ
لالصغاءاث الؿُاؾىٍت بهُام الكغيت غلى زُىٍ َائكُت ،قةن الكغيت هي قبٌت مهالح انخهاصًت مالكت مً مؿلمحن ومؿُدُحن ،ووؿبت اإلاؿلمحن(مً
ً
ً
اإلاظهب الػلىي) مدضوصة حضا ،وؤنل مً وؿبت اإلاؿلمحن(مً اإلاظهب االؿني) .غً خهت مسلىف وقغاباحي ،اهظغ :هُام غلي" ،الٌؼبغي عئِؿا ..ومسلىف هائبا"(جهغٍغ
بزباعي) ،حغٍضة "الثىعة" ،صمكو.2007 /7 /29 :
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ّ
قُخدضع مً بِئت نىاغت
ّؤما ؤبى ًامل قغاباحي (وهظا هى الاؾم الظي اقتهغ به مدمض ًامل قغاباحي)
َىعث غملها في ؤواؾِ الثماهُيُاث مؼ ّ
اليؿُج الحلبُت الخهلُضًت التي ّ
جُىع بغهامج الهاصعاث ،وًان
خمُه (والض ػوحخه) ،لٌىه اهكهل غىه بػض جُىع اإلاكاعَؼ التي اؾخدضثها والتي ّ
ٌػمل مؼ ّ
جدىلذ بلى
بخضي ؤبغػ اإلاكاعَؼ الٌبحرة غلى مؿخىي اإلاىُهتّ .ؤما الكغيت الثاهُت قهي قغيت "الصىسيت اللابضت" التي
ً
ّ
ؤؾؿتها مجمىغت مً عحاُ ألاغماُ غضصهم  23مؿاهما بغؤؽ ماُ نضعه  4ملُاعاث لحرة ؾىعٍت(،)34
وبظلَ ّ
يمذ الكغيخان هدى مئت مؿدثمغ يبحر ومجمىغاث ؤغماُ في مجاُ الهىاغت والخجاعة والخضماث
ؤلاهخاحُت ،وٍيخمي بػًهم بلى عحاُ ألاغماُ اإلاؿُُغًٍ غلى مجالـ بصاعاث ؾغف الخجاعة والهىاغت في
صمكو وخلب وَغَىؽ والالطنُت.
ّ
نضع سامي مخلىف يبحر اإلاؿاهمحن في قغيت "الكام" الهابًت حجم وكاٍ ماؾؿحها بِـ  % 60مً اليكاٍ
الانخهاصي الؿىعي( ،)35بِىما ّ
نضعث بػٌ الضعاؾاث حجم وكاٍ ماؾس ي "الؿىعٍت الهابًت" بإيثر مً
ملُاع صوالع ؤمحرًي(.)36
الششاكت بين الذولت وسحال ألاعمال الجذد
ع ّ
الكغٍَ الٍامل في جدكحز جإؾِـ الكغًاث الهابًت ،وال ّ
ؾُما قغيت "الكام"
نامذ الحٍىمت بضو
ّ
الهابًت ،وفي خث يباع اإلاؿدثمغًٍ غلى الاهًمام بلحها ،ومىذ مىاقهت مؿبهت غلى اإلاكاعَؼ الاؾدثماعٍت
التي حغي الخكٌحر في اؾخدضاثها في ؾىعٍت ،بدُث جهبذ قغايت الضولت مؼ الهُاع الخام غلى ؾغاع

()34

اإلاهضع الؿابو ،م  12و.24
()35
ناعن جهغٍذ عامي مسلىف هائب عئِـ مجلـ بصاعة" الكام" الهابًت ،في مجلت "الانخهاصًت"،غلى الغابِ ،www.iqtissadiya.com :جاعٍش اإلاكاهضة  15آطاع /ماعؽ
.2011
()36
اإلاهضع الؿابو ،م  .24اهظغ جهغٍذ عامي مسلىف للخػغف بلى مكاعَؼ ؾىعٍت الهابًت في الغابِ الخالي ،http://www.souriaholding.com :جاعٍش اإلاكاهضة 15
آطاع /ماعؽ .2011
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الكغايت التي نامذ مؼ هظه الكغيت( .)37ؾحر ّؤن الحٍىمت زًػذ لهظه الكغًاث وإلاهالح هسبها ؤيثر ّ
مما
ُ
ؤزًػذ هظه الكغًاث واإلاهالح بلى ؾُاؾاث الضولت الخىمىٍت( .)38وَػىص طلَ بلى ازتزالها بغهامج ؤلانالح
اإلااؾس ي في الخُت الخمؿُت الػاقغة بلى بغهامج جدغٍغ انخهاصوي" ْ
ملبرُ" ،بخإزحر مً الىظغٍت الهائلت بن
"الخجاعة الخاعحُت جهىص الىمى" بدؿب عؤي بػٌ ؤغًاء قغٍهها الانخهاصي .وهى ما ًظهغ في الازتزاُ
ً
ؤنال غلى الخكاغل وغلى الػالنت ّ
الىضًت بحن الكاغلحن
اللُبرالي للدكاعيُت .قىظغٍت "الدكاعيُت" مبيُت
ّ
ّ
اإلااؾس ي بالخدغٍغ اللُبرالي
الخام واإلاجخمؼ اإلاضوي .لًٌ ؾُاؾت ؤلانالح
الثالزت :الضولت والهُاع
الانخهاصوي ازتزلتها بلى غالنت جدالل ؤو حػانض انخهاصوٍت نغقت ًهىصها ؤنىٍاء الكغًاث الهابًتّ ،
وجخم
الخام الىَني والاؾدثماعاث ألاحىبُت غلى ؤؾاؽ ؤزظ ّ
ّ
الهىة الكغائُت
بىظام التراض ي بحن الضولت والهُاع
ُ
للػمالث بػحن الاغخباع .(Purchasing Power Parity) P.P.P. .صحُذ ّؤن هظا ّ
الىىع مً الػهىص َ ّبو في
ّ
ّ
صة مثل مكغوع مدُت الحاوٍاث في مغقإ الالطنُت ،ؾحر ؤهه ًان ٌكحر بلى ألاًلىلت الانخهاصوٍت
ٍ
خاالث مدض ٍ
إلاػنى الدكاعيُت بحن الهُاغاث الثالزت وختى مؼ نُاع الاؾدثماع ألاحىبي .وبهظا الكٍل َّ
قغؽ الازتزاُ
اللُبرالي للخُت الخمؿُت الػاقغة اإلاًمىن الدكاعًي الىاؾؼ اإلابني غلى قلؿكت "امللعب املىبصط" مً
مدخىاه الجىهغي إلاهلحت صًىامُاث اللػبت اإلاهكلت بحن يباع البحرونغاَُت ويباع اإلاؿدثمغًٍ.
ً
لم جًٌ مكاعنت في بَاع جلَ الػالنت بحن الىسب البحرونغاَُت اللُبرالُت الػلُا الىايػت للؿُاؾاث
والهغاعاث (الحٍىمت واإلاجلـ ألاغلى لالؾدثماع) وبحن قئت عحاُ ألاغماُ الجضص ،ؤن حكترى الحٍىمت مؼ
عحاُ ألاغماُ الجضص في جىحُه الاؾدثماعاث هدى الهُاغاث الخضمُت طاث الغبدُت الؿغَػت .صحُذ ّؤن
( )37اهظغ الخهغٍغ ؤلازباعي اإلاُىُ غً الاحخماع بحن عئِـ الحٍىمت الؿىعٍت وؤغًاء قغيت الكام الهابًت ومضًغي قغًاتها ،وغغى اإلاكاعَؼ التي ّ
جىكظها ،غلى الغابِ مؼ
 ،http://www.syriastory.comجاعٍش اإلاكاهضة  15آطاع/ماعؽ .2011
ً
()38
في ًاهىن الثاويً /ىاًغ  2010ناعح غبض هللا الضعصعي هائب عئِـ مجلـ الىػعاء للكاون الانخهاصًت الباخث بإن الحٍىمت باجذ غاحؼة غً الؿحر بػملُت ؤلانالح بلى
ً
مؿخىي جىاقس ي ًٌؿغ اخخٍاع الهلت بؿبب مػاعيت عحاُ ألاغماُ وقئاث بحرونغاَُت هاقظة .واؾخسضم الضعصعي ًىمئظ حػبحرا ٌكحر بلى ؤن هاالء هم الظًً ٌػاعيىن
ؤلانالح الانخهاصي الحهُهي ونُام انخهاص ؾىم .وفي هظه الكترة ًاهذ الخالقاث بحن الضعصعي وبحن بػٌ عحاُ ألاغماُ غلى ؤقضها (مهابلت شخهُت للباخث مؼ غبض
هللا الضعصلي في ً 22اهىن الثاويً /ىاًغ .)2010
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ّ
مخكاوجت
حاث
الهىاغت والُانت ًاهخا في غضاص اإلاجاالث الاؾتراجُجُت الؿخت التي خضصتها جلَ الكغًاث بضع ٍ
ٍ
يمجاالث اؾدثماع ٍٍت لها ،وهي الؿُاخت والػهاعاث والهىاغت والىهل واإلاهاعف والُانت والصحت .ؾحر ؤن
ٍ
وكاَها الاؾدثماعي الكػلي ّ
جىحه بلى الاؾدثماع اإلاباقغ ؤو بهُؿت هظام( B.O.T.بىاء ،حكؿُل ،ههل بصاعة
ألانل بلى الضولت) في نُاغاث الػهاعاث واإلاهاعف والؿُاخت واإلاجمػاث الخضمُت الطخمت اإلاترايبت
ّ
حت
وحؿىم ومُاغم
الىظائل (قىضم ومغيؼ ماجمغاث
حت ؤولى ،وفي نُاع الىهل بضع ٍ
ومهاه و ؾحرها) بضع ٍ
ٍ
ً
زاهُت ،لُؿُب الاؾدثماع في نُاغاث الهىاغت والصحت والُانت ًلُا مً مجاالتها الاؾدثماعٍت.
ٍ
ّ
اإلاههىص هىا ّ
جىحه اليكاٍ الاؾدثماعي لهظه الكغًاث "الهابًت" ،وجغيؼها ولِـ وكاٍ مؿاهمحها ؤو
ّ
الكغًاث التي جخإلل مجها ،وقحها بػٌ الكغًاث الهىاغُت .لًٌ جغيحز الكغًاث الهابًت غلى الاؾدثماع
ّ
ًان ّ
حهضص باخخماُ خغف هظه الكغًاث غً الاؾدثماع في اإلاكاعَؼ الهىاغُت التي ًاهذ الهضف مً جإؾِؿها
ً
زالقا ّ
لخىحهاث عحاُ ألاغماُ الهضامى في مغخلتي
في ألاؾاؽ ،بلى التريحز غلى اإلاجاالث الخضمُت اإلاظًىعة
ْ ً
ألاعبػُيُاث والخمؿُيُاث الظًً ًان ّ
جىحههم اإلاغيؼي
مىهبا غلى جإؾِـ الكغًاث اإلاؿاهمت في الهىاغت
ّ
الخىحه اإلاغيؼي
الخدىٍلُت ،ؤو اإلاؿاهمت قحها ؤو في جإؾِـ مغاقو ؤؾاؾُت مثل قغيت مغقإ الالطنُتّ .ؤما
ّ
لغحاُ ألاغماُ الجضص قُتريؼ غلى اإلاجاالث الػهاعٍت اإلاغجبُت باليكاَاث الؿُاخُت والخضمُت الؿغَػت
اإلاغصوص.
ّ
ً
ّ
الكغًاث التي ّ
قغغُت لها
قغزتها الكغًاث الهابًت يكغًاث
بن حغصة بمكاعَؼ

()39

ّ
حكحر بلى جغيؼها في

ّ
اإلاجمػاث الخضمُت ّ
ّ
ّ
واإلاىحهت بلى جلبُت َلب الُبهاث ألاؾنى
اإلاخػضصة واإلاترايبت الىظائل،
الطخمت
ً
ً
وألانىي مً الخضماثّ ،
ّ
اإلاجمػاث جهلُضًا وهمُُا يما في نُاع الخُىٍغ ؤو ؤلاهماء
وٍاصي نُام هظه

()39

مثل مكاعَؼ " بىابت خلب" و" ؤبغاج صمكو" وقىضم "عوجاها" واإلاجمػاث الؿُاخُت غلى الكاَىء الؿىعي ومكغوع جدىٍل زٌىت َاعم بً ػٍاص الػؿٌغٍت الهضًمت بلى
مجمؼ قىضقي وزضمي يبحر ...بلخ.
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ً
ّ
ومبالـ قحها ،وٍازغ ؾلبا في نًُت الخىمُت البكغٍت مً زالُ
يبحرة
الػهاعي بلى اعجكاع نُمت ألاعى بهىعة
ٍ
ٍ
ً
ّ
الهخي واؾدثماع اإلاكاعَؼ الهؿحرة واإلاخىاهُت في ّ
الهؿغ باهظت الثمً .وما ًؼٍض ألامغ ؾىءا
حػل اإلاؿًٌ

ً
ً
ّ
اى ػعاغُت مثل مكغوع "بىابت خلب" ومكاعَؼ "ٌػكىع"
ؤن نؿما يبحرا مً هظه اإلاكاعَؼ ًهام غلى ؤع ٍ
وؾحرها.
في هظا اإلاىظىع جىضعج هظه اإلاكاعَؼ في مػنى واؾؼ لئلهماء ؤو الخُىٍغ الػهاعي غلى ؤؾاؽ اإلاػاًحر
الخام ّ
ّ
ّ
لىحهذ
جىمىٍت للحٍىمت في الدكاعى بُجها وبحن الهُاع
"الكسمت" .بِىما لى ًاهذ هىاى ؾُاؾت
ّ
خل مكٍلت الػكىائُاث التي ًهًُ قحها ما ال ّ
مكاعَؼ ؤلاهماء الػهاعي هدى ّ
ًهل غً  %40-30مً ؾٍان
الىمىّ ،
اإلاضن اإلالُىهُت واإلائت ؤلكُت .قالهضف مً الاؾدثما اث في اإلاىظىع الخىمىي لِـ قؼ ّ
ّ
ألن عقؼ
مػضُ
ع
ع
ً
ّ
ً
هضقا في ّ
ّ
وبضال مً ؤن ّ
ّ
جخىحه هظه
خض طاجه بال بهضع ما ًغجبِ بهًاًا الخىمُت البكغٍت.
الىمى لِـ
مػضُ
الكغًاث بلى الاؾدثماع في مجاُ الُانت ،قهض ّ
خملذ الحٍىمت مؿاولُت جؼوٍضها بالُانت ،وع ّصث بزكام
بػٌ مكاعَػها الهىاغُت التي ّاصغذ ؤجها ؾاعث في اؾخدضاثها بلى غضم حػاون الحٍىمت مػها( .)40بِىما
ّ
اقتريذ الكغًاث الهابًت ًلها في بؾهاٍ الاؾدثماع الؼعاعي الىباحي والحُىاوي ؤو جهيُؼ اإلاىخجاث
الؼعاغُت مً مجاالث اؾدثماعاتها ،مؼ ّؤن اهخمامها بالهىاغت ًكترى اهخمامها بالؼعاغت ،وهظا الاهخمام
هى الظي ّ
ٌػؼػ الغوابِ الخلكُت وألامامُت بحن الؼعاغت والهُاغاث الانخهاصًت ألازغي ،وال ّ
ْ
نُاعي
ؾُما
الهىاغت والخضماث ؤلاهخاحُت.

()40
اهظغ السجاُ الظي صاع بحن غبض هللا الضعصعي هائب عئِـ مجلـ الىػعاء للكاون الانخهاصًت ،وبحن هُثم نبخي حىص عئِـ مجلـ بصاعة الكغيت "الؿىعٍت
ً
الهابًت" ،والغئِـ الخىكُظي إلاجمىغت (حىص) التي حػخبر مً يبري اإلاجمىغاث اإلااؾؿت لـ "الؿىعٍت" واإلاؿاهمت قحها .قلهض اصعى حىص ؤن الحٍىمت ؤخبُذ مكغوغا
ً
ً
نىاغُا ضخما للكغيت خحن لم جىقغ الُانت لها ،بِىما ّعص غلُه الضعصعي بالهىُ بإن جىقحر الُانت هى مً مؿاولُت الكغًاث التي حؿخدضر هظه اإلاكاعَؼ .عاحؼ جكهُالث
هظا الجضُ في مجلت "الانخهاصي" غلى الغابِ  ،http://www.aliqtisadi.comجاعٍش اإلاكاهضة  15آطاع /ماعؽ.2011
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ٌ ً
ًلُاّ ،
وؤن اهخمامها باالؾدثماع
جٌكل مهاعبت زُاب ناصة الكغًاث الهابًت ّؤن اهخمامها بالؼعاغت ؾائب
والاصغاء بإن اؾدثما اتها ّ
ّ
ّ
والصحت هى اهخمام قٌلي ّ
لظع ّ
جخمخؼ
الغماص في الػُىن،
في الهىاغت والُانت
ع
بكمىلُت الغئٍت في ؾلت جىمىٍت مخٍاملت .وحػٌـ عئٍت هيثم حىد يبحر ّ
ماؾس ي "الصىسيت اللابضت"،
ٍ
ٍ
وعئِـ مجلـ بصاعتها َبُػت الهُاغاث التي ّ
جكًل الكغًاث الهابًت الاؾدثماع قحها ،قهى ًهىُ" :الخجاعة
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
جدخل الهىاغت مٍاهت زاهىٍت وؤزحرة في هظه
ؤوال ،زم الؿُاخت وهي هكِ ؾىعٍت ،وؤزحرا الهىاغت"(.)41
ً
ّ
الغئٍت التي ّ
ٌػبر غجها زُاب حىدة بِىما حؿُب الؼعاغت ًلُا غجها .وٍخمثل الىحه الثاوي لهظه الغئٍت في
ؾُاب ّ
خٍىمُت غً جىحُه الاؾدثماعاث الجضًضة بلى الهُاع الؼعاعي( .)42بِىما جىٌكل خهائو
ؾُاؾت
ؤي
ٍ
ٍ
ّ
الخىحه لالؾدثماع في الُانت غً قغايت مؼ الاؾدثماعاث ألاحىبُت الىكُُت مثل الكغايت مؼ قغيت
ً
ّ
) )Gulfsand Petroleumلخُىٍغ مكغوغاث ّ
الىكِ والؿاػ ،التي لِؿذ بال غىىاها لهىاغت اؾخسغاحُت .وفي
مثل هظه الكغاًاث التي مً اإلاكٍىى قُه ؤن ًٍىن لكغيت "الكام الهابًت" بؾهام حضي في اؾدثماعها،
ّ
ًدل ؤنىٍاء الكغًاث الهابًت في الكغايت مؼ الاؾدثماعاث مٍان قغايت اإلاهالح الخانت للبحرونغاَُت
الؿابهت مؼ هظه الكغًاث.

()41

مهابلت مؼ هُثم حىص  ،http://www.aliqtisadi.comجاعٍش اإلاكاهضة  17آطاع/ماعؽ .2011
جاؾـ لدكغَػاث ّ
(ً )42ان حىص نض طيغ ّؤن "عئٍت الحٍىمت ما ػالذ غالنت خٍىمت بكالح ،ولم ّ
حصجؼ الاؾدثماعاث الؼعاغُت" .وعص الضعصعي غلُه بإهه مدو في طلَ باليؿبت
ّ
هُىع ختى آلان الدكغَػاث التي ّ
ّ
بلى الؼعاغت ،قىدً لم ّ
حصجؼ الاؾدثماعاث الٌبري في الؼعاغت ،ولضًىا في طلَ ّ
مبرعان :ألاوُ هى ؤن ًل اإلالٌُاث الؼعاغُت في ؾىعٍت
ّ
هخضزل في الػالنت بحن اإلاؿدثمغ وناخب ألاعى ّ
ألجها ملٌُت زانت .وبما ّؤن ؤعاض ي
باؾخثىاء خىى الكغاث حػخبر ملٌُاث زانت ومكخخت ،وهدً يدٍىمت ال وؿخُُؼ ؤن
ً
ً
الضولت غلى خىى الكغاث هي الىخُضة التي ًخاح للضولت َغخها لالؾدثماع ،قةهىا آلان ويػىا لها هظاما زانا لالؾدثماع وٍمًٌ للغاؾبحن صعاؾخه والدكاوع مػىا" .مجلت
"الانخهاصي" غلى الغابِ .http://www.aliqtisadi.com :جاعٍش اإلاكاهضة  20آطاع/ماعؽ  ،2011لًٌ ما جٌكل غىه هظه اإلاؿاحلت هى ؤن حىص لم ًُغح مؿإلت جُىٍغ
ّ
الحٍىمت لدكغَػاث الاؾدثماع الؼعاعي بال بهضف ؤلاخغاج ولِـ ألؾباب جُىٍغ جلَ الدكغَػاث.
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املىافصت الاخخكاسيت :مً فلصفت" امللعب املىبصط" إلى هظام اخخكاس الللت
ازخلكذ َبُػت قئت عحاُ ألاغماُ الجضص ّ
اإلااؾؿحن للكغًاث الهابًت غً الكئاث البحرونغاَُت ْ
اإلاغ ْؾملت
حهت أولى ،وغً قئت عحاُ ألاغماُ في مغخلت
والىؾُُت (الىيالء) والُكُلُت التي همذ في الؿبػُيُاث مً ٍ
ثاهيت ،في ّؤن َبُػت اإلاجمىغت ألاولى عَػُت بحرونغاَُت وَكُلُت همذ في ؾُام
حهت
ٍ
الدؿػُيُاث مً ٍ
َ
الؿُاؾت الحمائُت الدؿلُُت ،بِىما اإلاجمىغت الثاهيت نىاغُت همذ في بغهامج الهاصعاث وفي بَاع الضقػت
ً
ً
التي ؤَلهها ناهىن الاؾدثماع .وًان مكهىم الؿىم ؤيثر ويىخا لها وقاغلُت بدٌم اههغاقها بلى الخهضًغ
الخاعجي ،لٌجها ؤنغب مً ؾحرها بلى الحمائُت بمػىاها الهاهىوي الانخهاصي التي ّ
جُىعث الهىاغت الؿىعٍت
ً
غُض حكٌُلها في ّ
ٍسُا في ؾُانها ،بِىما ًاهذ اإلاجمىغت الجضًضة يما ُؤ َ
جٌخل الكغًاث الهابًت طاث
جاع
ً
ً
ً
َبُػت زضمُت ومغجبُت بؿىم الخضماث غمىما وؾىم الخضماث الجضًضة زهىنا وهي ألايثر "حعىملا".
ً
ً
وًاهذ هسب هظه اإلاجمىغت مً ؤيثر الىسب الؿىعٍت حػىإلاا ونابلُت للخػىلم ،لِـ بؿبب جٍىٍجها الػلمي
ألاًاصًمي الحضًث في الجامػاث ألاوعوبُت وألامحريُت قدؿب ،بل بؿبب الُبُػت اإلاػىإلات للخضماث في
ّ
الػالمّ ،
وجدىلها بلى زضماث نابلت لالججاع.
َهما وكاٍ هظه اإلاجمىغت "الهابًت" في ؾىم ؾىعٍت ّ
مكىهت جدمي الاخخٍاعاث ؤيثر ّ
مما جدمي اإلاىاقؿت،
ّ
ّ
جخدؿـ مؼاًا الاؾدثماع في ؾىعٍت ؤيثر ّ
مما
وجهىم ؾُاؾاتها غلى خماًت "اخخكاس الللت" بضغىي حػلها
ً
ً
ّ
مثلذ هظه ّ
الؿُاؾت جغاحػا واضحا غً فلصفت "امللعب
جهىم غلى فلصفت "امللعب املىبصط" .ونض
ّ
ً
ّ
ّ
اإلااؾؿُت للخُت الخمؿُت الػاقغة ،بل ههًُا لها ،بط نامذ
املىبصط" الظي جبيخه الغئٍت ؤلانالخُت
جلَ الغئٍت لـ "جدهُو الخىاػن الضنُو" بحن مهخًُاث الٌكاءة ومخُلباث الػضالت" و"ألازظ بكلؿكت اإلالػب
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بِئت
اإلاىبؿِ ،خُث ًىاحه حمُؼ الالغبحن في الؿاخت الانخهاصًت الهىاغض هكؿها
غامت في بَاع ٍ
بهىعة ٍ
ٍ
ّ
ماؾ ّ
وخامُت للمىاقؿت"(.)43
مىاوئت لالخخٍاع،
وحكغَػُت
ؿُ ٍت
ٍ
ٍ
ٍ
وجدض مً الاخخٍاعّ ،
ّ
ّ
وفي ؾُام يػل الؿىم
قةن
وحكىهها ،وؾُاب الدكغَػاث التي جدمي اإلاىاقؿت
الىكىط "اللىلبي" لكغٍدت حاُ ألاغماُ الجضص مً ّ
مخسظي الهغاعاث في البحرونغاَُت الحٍىمُت اللُبرالُت
ع
ً
ّ
ؤو "اإلاخلبرلت" ،واإلاؿدىض مغحػُا بلى الكغايت بحن الضولت والكغًاث الهابًت ،ؤقط ى بلى بغوػ ظاهغة ما ًُلو
ّ
يبضًل مً
مىافصت اخخكاس ٍيت" بحن ؤنُابها ألانىٍاء
هىع مً "
ٍ
ٍ
غلُه البػٌ "اخخكاس الللت" ،ووكىء ٍ
اإلاىاقؿت الحهُهُت التي جكتريها نىاغض الؿىم الغؤؾمالُت الحهُهُت(.)44
ّ
ويمثاُ ّ
مػب ٍر غً" اإلاىاقؿت الاخخٍاعٍت" في بَاع "اخخٍاع الهلت" ،هظيغ لػبت اإلاىاقؿت الاخخٍاعٍت بحن قغيتي
ٍ
ً
"شيرًاجل" ( )Syriatelو" ام .ث .ن" )MTN( .لالجهاالث التي ًملٌها زمؿت غكغ مؿاهما قهِ ،والتي
ً
ً
ّ
جهاى
زالث في الخضمت .قهض صزلذ "ؾحرًاجل" في غملُت
عايمذ ؤعباخا هائلت بؿبب غضم صزىُ مكؿل ٍ
ٍ
يض الحٍىمت في قإن اخدؿاب ّ
ّ
مضة غهضها ،هل ٌؿغي مً جاعٍش الدكؿُل ؤم مً جاعٍش جىنُؼ الػهض،
حهت ،ولالؾخمغاع في اخخٍاع الؿىم زالُ قترة الخهاض ي
وًاهذ الؿاًت جإزحر اؾخالم الضولت ألنىلهما مً ٍ
ّ
زاهُت .ونض ؤحى طلَ غلى خؿاب اإلاؿتهلَ ،بط ّبن صزىُ اإلاكؿل الثالث ال ًهط ي غلى "اإلاىاقؿت
حهت ٍ
مً ٍ
ً
ًدؿً الخضماث ّ
الاخخٍاعٍت" بحن الكغيخحن قدؿب ،بل ّ
وٍسكٌ الخٍلكت غلى اإلاؿتهلَ ؤًًا .قكي ججغبت
ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة التي قهضث صزىُ اإلاكؿل الثاوي قغيت الاجهاالث اإلاخٍاملت بضولت ؤلاماعاث
الػغبُت اإلاخدضة ،وهدُجت مباقغة لضزىُ اإلاىاقؿت ،اهسكًذ ؤؾػاع زضماث اهترهذ الىُام الػغٌٍ

()43

حىصث غبض الخالو" ،الؿُاؾاث الٍلُت لخهلُل الكهغ في ؾىعٍت" ،صمكو :وعنت زلكُت للخُت الخمؿُت الػاقغة.2004 ،
()44
مدمىص غبض الكًُل ،الػغب والخجغبت آلاؾُىٍت ،مهضع ؾابو ،م .195
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ً
 ،:31يما قهضث الؿىم اهسكايا في ؤؾػاع اإلاٍاإلااث الضولُت ونل بلى  :75غلى مٍاإلااث الهاجل الثابذ
و :65غلى مٍاإلااث الهاجل اإلاخدغى ،بِىما اهسكًذ عؾىم الاقتراى في زضماث الهاجل اإلاخدغى .)45( :65
ً
ً
ّ
لهض عايم مكؿال الخلُىي ؤعباخا يبحرة بؿبب اخخٍاع الؿىم ،وجإزغ بنغاع الحٍىمت لئلَاع الخىظُمي إلاجمل
ّ
ّ
نُاع الاجهاالث ،وجلٌإث في بصزاُ اإلاكؿل الثالث .وحػخبر ؾىعٍت مً آزغ الضوُ في اإلاىُهت التي لم
ّ
ّ
مكؿل زلُىي زالث ّ
ًكػل اإلاىاقؿت بحن اإلاكؿلحن ،وٍغقؼ وجحرة الاهدكاع ،غلى الغؾم مً اخخماُ
ًضزل قحها
َ
ْ
غهضحهما في الػام  ،2013ألن مً مهلحتهما جإزحر
جهلُو اإلاكؿلحن الؾدثماعاتهما بؿبب نغب اهتهاء
ّ
الخدىُ
غهضحهما غً الخدىُ مً غهىص الامخُاػ بمىحب هظام( )B.O.T.بلى هظام الترزُو( .)46ما ٌػني ّؤن
ً
زمىا ّ
للغزهت.
بلى الترزُو ؾُىحب صقؼ مئاث مالًحن الضوالعاث
ً
ّ
ّ ّ
وٍازغ جإزغ صزىُ اإلاكؿل الثالث في غائضاث الضولت هظغا بلى اعجكاع مؿاهمت نُاع الاجهاالث في الىاجج
ّ
اإلادلي ؤلاحمالي .بط ٌؿاهم نُاع الاجهاالث بىدى  %4مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ،ؤي بمؿاهمت مباقغة
ً
ْ ً
جىاػي مؿاهمت نُاع الدكُِض والبىاء ؤو نُاع اإلاهاعفّ .
مىعصا ملحىظا
وًىهذ بًغاصاجه في الػام 2008
ً
للخؼاهت الػامت ( %7مً ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت) ،وهى ما ٌػاصُ جهغٍبا ( )%39مً بًغاصاث الىكِ

()47

ومؼ

ّ
جدىٍل" امخُاػ" اإلاكؿلحن بلى عزهت ،وجغزُو اإلاكؿل الثالث ؾتزًض غائضاث الخؼاهت غكغاث مالًحن
الضوالعاث .بِىما جبلـ مؿاهمت هظا الهُاع الؿىىٍت اإلاباقغة في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للػام  2009في صولت
ؤلاماعاث الػغبُت  ،%4.9وفي ألاعصن  .% 9.5وبطا ما ؤيُكذ بلى هظه اليؿبت في ألاعصن اإلاؿاهماث ؾحر
اإلاباقغة لهظا الهُاع قةجها جهل بلى ّ .%14.3ؤما في ؾىعٍت ّ
قةن اإلاؿاهمت اإلاباقغة لهظا الهُاع في الىاجج
()45

اإلاهضع الؿابو هكؿه.
()46
ؾمحر الػُُت" ،اؾتراجُجُاث الاؾدثماع في نُاع الاجهاالث واإلاػلىماث في ؾىعٍت في ظل ألاػمت الػاإلاُت" ،صمكو:،وػاعة الاجهاالث والخهاهت في الجمهىعٍت الػغبُت
الؿىعٍت ،ؤًاع/ماًى  ،2009م .42
()47
الػُُت ،اإلاهضع الؿابو ،م .24
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اإلادلي ؤلاحمالي يةًغاصاث نُاع الاجهاالث (الهاجل الثابذ والخلُىي بكٍل عئِـ) بلؿذ  %5في الػام
ّ
اإلاىهغم( .)48وال ًمًٌ جكؿحر هظا الخإزغ بؿبب يػل الغهان غلى غائضًت عزهت اإلاكؿل الثالث قدؿب،
َ
بل بؿبب مغاغاة مهالح اإلاكؿلحن في اؾخمغاع اخخٍاع الؿىم يمً مىُو "اإلاىاقؿت الاخخٍاعٍت" بُجهما،
وعبما جُلػهما بلى الؿُُغة غلى اإلاكؿل الثالث بُغٍهت الىاحهت ؤو الكغايت ؤو الخدالل.
لهض غملذ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت مً زالُ حػل الكغًاث الهابًت جسخو باإلاكاعَؼ الخضمُت الؿغَػت
قئت
الغبذ وبٌثحر مً الحىاقؼ الًغٍبُت والدؿهُالث في مجاُ اؾخمالى ألاعاض ي ،غلى جغيؼ الثروة في حُىب ٍ
جالُت خحن جم الخكٌحر في بنضاع حكغَؼ
مدضوصة مً عحاُ ألاغماُ الجضص في ؾُاب اإلاىاقؿت .وفي
مغخلت ٍ
ٍ
ٍ
ًمىؼ الاخخٍاع وٍدمي اإلاىاقؿت انُضمذ هظه الاججاهاث بمػاعيت هظه اإلاجمىغت ،لِـ ألن اإلاىاقؿت
جدض مً جطخم ؤعباخها قدؿب ،بل ألجها جخًمً حػل الػهىص "بالتراض ي" في اإلاكاعَؼ الهابلت للخىاقـ
ً
ً
ائكت هي اإلاىانكاث اإلاُلىبت التي ال
خالت زاهىٍت .في خحن جدىُ "الػهض بالتراض ي" بلى
ناغضة بضغىي ػ ٍ
ٍ
جخىاقغ بُغٍهت اإلاىاقؿت.
ؤبغمذ غهىص مػظم مكاعَؼ الكغًاث الهابًت مىظ جإؾِؿها وختى ؾىت  2010بُغٍهت "الاخخكاس" ؤو
"اإلاىاقؿت الاخخٍاعٍت" ولِـ بُغٍهت "امللعب املىبصط"ّ .
وجم جمىٍه َغٍهت "الاخخٍاع" بالهُؿت الهاهىهُت لـ
"الػهض بالتراض ي" ،والؾُما الػهض وقو هظام ( .)B.O.T.وبلـ غضص الػهىص التي صعؾتها لجىت الػهىص زالُ
ْ
هظامي ( (B.O.T.و ( (B.O.O.T.ؤي" :بىاء ،ملٌُت ،حكؿُل ،ههل ألانل بلى الضولت" هدى
الػام  2010وقو
ً
 176غهضا بلؿذ نُمتها ؤلاحمالُت  1540ملُىن ُ.ؽ ،.وحكمل هظه الػهىص الخضماث ؤلاهخاحُت في
()48

اهظغ الخهغٍغ الؿىىي ألاوُ لؿىم الاجهاالث في صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ،الخهغٍغ ألاوُ لػام  ،2009ؤبى ظبي :الهُئت الػامت لخىظُم نُاع الاجهاالث 2010 ،غلى
الغابِ .http://www.tra.gov.ae/news_The_Telecommunications_Regulatory_Authority_released_its_first_Annual_Market_Review -167-9-A.php :وغً
ألاعصن اهظغ" :جهُُم ألازغ الانخهاصي لالجهاالث وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث غلى الانخهاص الىَني في ألاعصن" ،غمان :وػاعة الاجهاالث وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث،2009 ،
 ،http://www.arabianbusiness.com/arabic/576916ومؼ  www.tra.gov.aeجدذ غىىان "جٌىىلىحُا الاجهاالث واإلاػلىماث في صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة".
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ّ
والجىٍت والخضمُت الُابهُت اإلاترايبت الىظائل التي جىىء نضعاث
مجاالث البيُت الخدخُت اإلاغقئُت والُغنُت
الضولت بدىكُظها(.)49
ً
ّ
ال ّ
ومكخهاجه ًخًمً بُبُػخه خىاقؼ يبحرة للمؿدثمغًٍ ،لًٌ مكاعَػه حػىص
قَ في ّؤن هظام الـ ()B.O.T.
ّ
ّ
اإلاخىؾِ ؤو الُىٍل ألامض ،وٍىضعج في غضاصها حكؿُل الػمالت ،وجىَحن الخهاهت والخىظُم،
بالىكؼ غلى اإلاضي
وعقؼ ؤغباء ؤلاوكاء الباهظت غً الضولت ،يما جكُض ّ
الضولت في جىمُت البيُت الخدخُت التي ال حؿخُُؼ الضولت
ً
ً
ّ
ؤن حؿدثمغ قحها صوما بؿبب جٍالُكها الػالُت وؿبُا واقخهاص الخبرة اإلااؾؿُت و الخهاهُت .وٍمثل هظام
ً
ً
ّ
وٍسكل غجها غبء
 B.O.T.بظلَ هظاما قاغال ٌؿمذ للضولت بإن جىكو ؤيثر غلى مُاصًً الخىمُت البكغٍت،
ّ
ّ
وٍدض مً مساَغ
"الخػب" ؤو" ؤلاجهاى الخىمىي" ،يما ٌؿمذ بـ "جىاػن اإلاىاػهت" والخسكُل مً عجؼها،
ّ
ّ
جخمثل في َبُػت هظا الىظام في ّ
ّ
الضًىامُت التي جدٌمه خحن حؿُب
خض طاجه بل في
الخطخم .لًٌ اإلاكٍلت ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ماؾؿاث وهُئاث وقغًاث
ماؾؿاث الؿىم الك ّكاقت إلاهلحت
وٍدل الاخخٍاع ،وحؿُب
اإلاىاقؿت
ً
"الانخىام" التي حػمل في الؼوا ٍب الخلكُت .وجٍىن زمغة اقخؿاُ هظه ّ
الضًىامُت مخمثلت في هضع مهالح
ع
ّ
الخانت بكٍل ؾحر غهالوي ال جهبله خؿاباث الجضوي وجهضًغاث
الضولت الػامت إلاهلحت جطخُم اإلاهالح
ً
الػائض اإلاػهىلت .وٍىضعج في غضاص طلَ مىذ الكغًاث الهابًت ّ
مضة َىٍلت الؾدثماع اإلايكأث اإلابيُت وقو
هظام( )B.O.T.ال ّ
جهل غً  49-46ؾىت.
ّ
ّ
زام مجالـ اإلاضن ،والكغًاث التي
ُونػذ هظه الػهىص بُغٍهت "التراض ي" بحن الجهاث ؤلاصاعٍت ،وبكٍل
ّ
ؤهمُت الػىصة بلى
جدٌمها صًىامُت الكؿاص بما هي صًىامُت احخماغُت( .)50وهى ما ًثحر في مداولت قهمها
احخماغُت ،وطلَ في يىء مكهىم الػلىم الاحخماغُت ،ؤي صعاؾت الظاهغة مً زالُ
يضًىامُت
الكؿاص
ٍ
ٍ
()49

مظيغة وػاعة الىهل اإلاهضمت بلى احخماغاث مجلـ اإلاؿدكاعًٍ في الػام  ،2010ونض اؾدىض الباخث بلى نىعة غجها لضي بػٌ ؤغًاء هظا اإلاجلـ.
(ً )50ان مجلـ مضًىت خلب مً مجالـ اإلاضن التي ّ
جىؾػذ بػهىص" التراض ي" مؼ الكغًاث وقو نُؿت( ،)B.O.T.زم ؤنُل عئِؿه وؤونل غضص مً ؤغًائه ويباع مىظكُه
ّ
للكَ.
بتهم الكؿاص بحن ؤوازغ الػام  2010وؤوائل الػام  ،2011وهى ما ٌػني ّؤن الهكهاث التي ؤبغمها اإلاجلـ زايػت
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الػملُاث ؤو الؿحروعاث الاحخماغُت( .)51وحؿمذ هظه اإلاهاعبت بالهىُ في يىء الؿحروعاث الكػلُت والػملُت
ّبن ببغام غهىص "التراض ي" في "ًىعٍضوعاث" البحرونغاَُت الؿىعٍت التي حػِل مً الخضمت ّ
الػامت ؤيثر ّ
مما
ّ
بتريؼ الثروة واؾخؿالُ الىكىط وبالخالي بالكؿاص .وهظا ّ
الىىع مً الكؿاص ،هى ،غلى وحه
حػِل لها ازخلِ
ً
الخدضًض" ،الكؿاص الٌبحر" .قةطا ًان الكؿاص الهؿحر نض اعجبِ انخهاصًا بكهضان الخىاؾب بحن "ألاحىع" و
"ألاؾػاع" ،وغضم نضعة ألاحىع غلى جمىٍل هكهاث الحُاة ألاؾاؾُت للػائالث الؿىعٍت التي جغجكؼ قحها
ً
ً
ّ
ؤًًا بًؿىٍ ّ
مغجبُا ّ
بخىؾؼ
الجهم الاؾتهالًي الظي باث
مػضالث ؤلاغالت الػمغٍت والانخهاصًت ،يما اعجبِ
نُاع الخضماثّ ،
قةن "الكؿاص الٌبحر" ًغجبِ بكبٍاث وصهالحز ههل" مغئُت" بحن عحاُ ألاغماُ
جىؾؼ يثح ًرا في ْ
والبحرونغاَُت .وٍمًٌ اغخباع مجلـ مضًىت خلب الظي ّ
مىذ هظه الػهىص لغحاُ ؤغماُ مً
ً
ّ
ّ
الكغًاث "الهابًت" ومً ؾحر ّ
ّ
مخػضصة ألاطعع
ماؾؿحها ،همىطحا إلاغيؼ العجلت في قبٌت ماقُىػٍت
ماؾس ي
في ألاحهؼة البحرونغاَُت اإلاسخلكت ،مؼ ّؤن عحاُ ألاغماُ هاالء ُغؼلىا مً مىانبهم بحن ؤوازغ الػام 2010
ّ
ّ
ؾلُاث ؤزغي
وؤوائل الػام  .2011وَػىص طلَ بلى ؾُاب الككاقُت غً جلَ الػهىص ،وزًىغها لخضزالث
ٍ
آمغة للؿلُاث الػامت الغؾمُت ،ؤي ؤجها ّ
ّ
بالهىة الاحخماغُت التي جدُذ لها اؾخسضام ؾلُت ألامغ
جخمخؼ
ّ
ًدخل ؤغًاء مجالـ اإلاضن في جغاجبُت الػالناث بحن ّ
ّ
الهىة
والىهي ،وؾلُت الثىاب والترنُت والػهاب ،بط
ّ
ً
ً
والؿلُت مٍاهت يػُكت ٌؿهل قحها الخدٌم وجىححههم إلاهلحت الجهاث الىاقظة التي ؤونلتهم بلى هظه
ً
اإلاىانب .ألامغ الظي ًمثل جدىٍال للمكاعَؼ بلى ما ًىنل بـ " عؤؾمالُت اإلاداؾِب"(Crony Capitals).
ً
ّ
وٍمثل بظلَ مهابال للمىاقؿت التي جهىم غلى آلُاث الككاقُت وؤلاههاف صازل غالم ألاغماُ ،والككاقُت
()52

والجزاهت والىنىُ بلى اإلاػلىماث

ّ
التي حكٍل مػاًحر "امللعب املىبصط" ،وبظلَ ٌؿاهم اغخماص هظام

ّ
يبضًل مً هظام اإلاىاقؿت ،في جغيؼ
الػهىص بـ "التراض ي" في اإلاىظىمت البحرونغاَُت الؿىعٍت الؿائضة،
ٍ
()51

غلي الؼغبي وزلضون خؿً الىهُب" ،صعاؾت خالت الٍىٍذ في الكؿاص والحٌم الهالح" ،م .613- 612
()52
هىع الضًً الػىفي" ،ماقغاث الحٍامت وآلُاث الاهخهاُ الضًمىنغاَي :خالت اإلاؿغب" ،في اإلاهضع الؿابو ،م .919
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ؾُاؾُت .وختى في اإلاىظىع اللُبرالي ّ
ّ
الىمُي
مهلحُت ؤو
لضواع
قئت مسخاع ٍة مً اإلاؿدثمغًٍ
ٍ
الثروة في نبًت ٍ
ٍ
ّ
البدذّ ،
قةن الػالنت اللىلبُت بحن البحرونغاَُت مً حهت ،وؤنىٍاء الكغًاث الهابًت الظًً باجىا
ّ
ًًُلػىن بىظُكت ّ
اإلاخضقهت ،والباخثت يما في ّ
ًل مٍان في الػالم غً ّ
الغبذ ،مً حهت
"بىابت الاؾدثماعاث"
ؤزغيّ ،
مهبىلت لهىاغض اللػبت التي ًدترمها الالغبىن؛
ؾُاؾاث
جاصي بلى جضهىع نضعة الضولت غلى ويؼ
ٍ
ٍ
ّ
جمثل "اإلاهلحت ّ
واخضة مً
مؿاقت
الػامت" غلى
خُاصًت
يؿلُت
وَػني طلَ غضم نضعة الضولت غلى الػمل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
وجدىلها بلى حؼء مً جًاعب اإلاهالح الخانت لهىي الؿىم الخىاقؿُت،
الجمُؼ يمً نىاغض اللػبت،
ْ
وحؿلب الػالناث "الٍىعٍضوعٍت" و"الضهالحزًت" غلى الهىاهحن في ّ
ظل خماًت الاخخٍاع والبػض غً َمإؾؿت
اإلاىاقؿت.
ً
ً
يبحرة لهضوع ناهىن
لهظا ؤبغػ عحاُ ألاغماُ الجضص غبر هكىطهم في البحرونغاَُت اللُبرالُت مهاومت
ّ
اإلاىاقؿت وحكغَػاث الككاقُت وؤلاقهاح التي جىاُ مً هظام "اإلاىاقؿت الاخخٍاعٍت" ؤو" اخخٍاع الهلت"(.)52
ً
ّ
وَكٍل طلَ حؼءا مً اإلاىنؼ اإلاخىانٌ لكغٍدت عحاُ ألاغماُ الجضص في الىظام الانخهاصي -الؿُاس ي
ً
ّ
الؿىعي .وٍخمثل هظا اإلاىنؼ اإلاخىانٌ في ّؤن قغٍدت عحاُ ألاغماُ هظه حػمل غلى صقؼ الضولت صوما بلى
ّ
اؾخهاللُت طاجُت جهائُت غً
حؿغَؼ ؾُاؾاث الخدغٍغ ،لٌجها ال جسخاع بالًغوعة "لبرلت" انخهاصًت ًاملت ،وال
ً
ّ
ّ
ّ
ًكًل البهاء غلى مهغبت مً الضولت( .)54وَكٍل هظا ألامغ ألاؾاؽ اإلاىيىعي
الضولت ،بل ّبن يثحرا مجها
ً
ّ
ًّ
ّ
نىة وهكىطا .ويما ًهىُ حان
للخدالل الؿُاس ي بحن قغٍدت "اإلائت" التي جمثل هسبت عحاُ ألاغماُ وؤيثرهم
لٍُا" :ما الظي ًلؼم هظه الجماغت الاهسغاٍ في قػل ؾُاس ي مٌكىف خحن ًٍىن في اؾخُاغتها الحهىُ
ّ
غلى هظا ًله لهاء نضع ّ
مخمؿٌت بالؿُاؾاث البحرونغاَُت ؤو
ؤنل مً الخٍلكت غلحها مً زالُ البهاء

()53

مهابلت في صمكو مؼ غبض هللا الضعصعي هائب عئِـ مجلـ الىػعاء للكاون الانخهاصًت ،صمكو .2010/1/22
()54
هؼٍه ألاًىبي ،جطخم الضولت الػغبُت ،مهضع ؾبو طيغه ،م .800
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ّ
جدخل
بؿُاؾاث الههىع الحٍىمُت ،خُث الكبٌت الالعؾمُت للخًامً الػائلي واإلاىاَهي والكئىي هي التي
مىنؼ الهلب مً اللػبت"؟(.)55
ّ
الخدالف الاشتراجيجي بين الششكاث اللابضت وسأس املال الخليجي وألاحىبي:
ّ
ألابعاد والذالالث والخدالفاث والخعىلم على املصخىيين الخذمي والصلعي
يكل وكاٍ الكغًاث الهابًت غً اعجكاع وجحرة حػىإلاها واهضماحها بغئوؽ ألامىاُ الخلُجُت وألاحىبُت
ّ
ّ
الخام الؿىعي،
الهىٍت في الهُاع
مً زالُ نُـ الخدالل الاؾتراجُجي .وٍمًٌ الهىُ ّبن الىسب
ّ
واإلااؾؿت لهظه الكغًاث ،نض صزلذ في صوعاث هظا الخدالل بىؾاَت هسبتها الهائضة ّ
الهاغضة في
الكغًاث الهابًت التي ّ
بالخدالل مؼ عئوؽ ألامىاُ جلَ .وال جسلى "صهالحز" هظا ّ
جىكظ مكا َػها ّ
الخدالل
ع
َػُت" ؾحر ّ
مً ؤبػاص "ع ّ
"مغئُت" ،بحن الاؾدثماعاث الخلُجُت وألاحىبُت وبحن الكغًاث الهابًت باغخباع ّؤن
ّ
اخخل ؤنىٍاء الكغًاث
هظه ألازحرة هي التي خهلذ غلى اإلاىاقهت الحٍىمُت إلنامت هظه اإلاكاعَؼ .قلهض
الهابًتّ ،
الىاقظًً في وؾِ البحرونغاَُت الحٍىمُت الهاوػت للؿُاؾاث والهغاعاث ،مٍاهت ّ
"بىابت"
ّ
الاؾدثماعاث اإلاخضقهت ،لالؾدثماع في ؾىعٍت ،وحؿهُل جمغٍغ مكاعَػها ،ويمان ؤعباح مغجكػت لها بكٍل
مؿبو ،وجسغٍج نُـ مخػضصة للدكاعى اإلاخباصُ اإلاهالح مػها جدذ اؾم الخدالل.
ًمًٌ اغخباع الخدالل صًىامُت احخماغُت ،ؤي ؾحروعة وغملُاث .وٍمثل الخدالل بهظا اإلاػنى صًىامُت
احخماغُت إلاباصلت اإلاهالح الاؾدثماعٍت /الخضمُت ،قهي صًىامُت حؿهل الخػهُضاث البحرونغاَُت ؤمام
ممًٌ مً زضماث الضولت .وال جسلى هظه الضًىامُت مً عَػُت يمىُت
نضع
الاؾدثماعاث ،وحني ؤيبر ٍ
ٍ
للخضماث التي ّ
ّ
وٍخإؾـ هظا الىىع مً "صهلحزًت"
جهضمها هسب الكغًاث الهابًت لالؾدثماعاث الحلُكت.
()55

ألاًىبي ،اإلاهضع الؿابو ،م.801-800
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اإلاهالح لغئوؽ ألامىاُ الخلُجُت في الاؾدثماع الؿُاحي في ؾىعٍت بدٌم ّ
جىىع اإلاىاعص الؿُاخُت الؿىعٍت
غلى مؿخىي الػغى ،واعجكاع الُلب الؿُاحي غلحها .قهض حظبذ ؾىعٍت في الػام  2005هدى  %77مً
ّ
وقٍل طلَ ؤخض غىامل قخذ ّ
قهُت عئوؽ
بحمالي الؿُاخت الػغبُت البُيُت التي جهل بلى هدى .)56( %40
ألامىاُ جلَ لالؾدثماع في ؾىعٍت ْ
وحني ؤعباح يبحرة وؾغَػت .وبص ٍيء مً جىؾُؼ مكهىم مشكز العجلت
ّ
وأر عها وجكييفه (ّ ،)hub-and-spoke effect
قةن الاؾدثماعاث الخلُجُت وألاحىبُت جمثل مغيؼ العجلت،
س
ّ
بِىما جمثل الكغًاث الهابًت ؤَغاقها بمغجبت خلكاءّ .
وألن جدالكها ما قىم وَني ؤو قىم نىمي ّ
قةجها جمثل
ً
في الىنذ هكؿه صًىامُت مً صًىامُاث الخػىلم في اإلاجاُ الخذمي.
ً
ّؤما في اإلاجاُ الصلعي ،وغلى الغؾم مً ّؤن ؾىعٍت لِؿذ ختى آلان َغقا في املىظىمت ألاوسو -مخىشطيت
ّ
ً
ً
ّ
للخٌُل مؼ مػاًحر جلَ
ؤو في مىظمت الخجاسة العامليت ،قهض نُػذ قىَا يبحرا في جإهُل انخهاصها
ّ
الكغاًاث ،بل ّبن الكغايت الؿىعٍت -التريُت التي حغي جُىٍغها بلى مجلـ حػاون اؾتراجُجي ناعث جمثل
ً
ّ ً
ّ ً
ّ
ّ
الكغايت ألاوعو -مخىؾُُت .وفي هظا الؿُام ّ
خههذ ؾىعٍت ّ
ؤهم
مُىعا غً اجكانُت
همىطحا مهؿغا
صًىامُاث الخػىلم وهي جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت التي جىػٌـ غلى اإلاجاالث الخضمُت (اإلاغجبُت بهُاصة هسب
الكغًاث الهابًت) والؿلػُت (اإلاغجبُت بالهُاع الهىاعي ؤلاهخاجي الؿلعي).
ّ
وجاصي صًىامُاث الخػىلم اإلادؿاعغت بلى جدىٍل ؾغَؼ للىمِ الخىمىي ّ
الؿىعي مً همُه الخاعٍخي ؤي
"الخىحه بلى الخاعج" ،وٍىػٌـ طلَ في صًىامُت مً صًىامُاث ّ
"ا ّ
ّ
الخدالل
ملىحه إلى الذاخل" بلى همِ
والاهضماج بحن الهىاغت الؿىعٍت وبحن عؤؽ اإلااُ الخلُجي وألاحىبي الظي ٌػمل في مجاُ ؤلاهخاج ّ
الؿلعي،
ّ
ّ
لٌجها جدؿم بضوعها بػضم جٍاقا الثهل بحن مغيؼ العجلت وؤَغاقها .وٍمًٌ قهم اهدكاع همِ " الػهض مً
ّ
ً
الباًَ” ( )sub-contractingقهما ًخسُى ألابػاص الانخهاصوٍت في يىء مكهىم غضم الخٍاقا بىنكه مً
()56

مسح اإلاؿاعاث الانخهاصًت الٍلُت ،مهضع ؾابو ،م .411

33

املشكز العشبي لألبداث و دساشت الصياشاث

العلذ ألاخير في جاسيخ شىسيت ()5-2

صًىامُاث الخػىلم ( .)57وغلى الغؾم مً أن الخعاكذ مً الباطً ٌكمل في الحهُهت مجاالث ؤلاهخاج ًلها بما
ً
في طلَ الؼعاغت الخػانضًت وناصعاث الخضماث والؿلؼ ،قهض باث قائػا لجىء الكغًاث اإلاىخجت للخضماث
ّ
والؿلؼ بلى جُبُو اؾتراجُجُاث صولُت مخٍاملت في بهخاج الخضماث مً زالُ ججؼئت غملُاث بهخاج الخضماث
غضة بلضان .وفي ّ
وجىكُظها في ّ
الىمِ الؿىعي وفي ؾُام حكابٍاث ألاؾىام والخٍامالث ؤلانلُمُت ،قةهه
ّ
ّ
ّ
زام بخىلي مغيؼ العجلت اؾخهُاب املششوعاث الصغيرة واملخىشطت التي جدؿم باإلاهاعة
ًغجبِ بكٍل
ّ
الخٌُل مؼ مىانكاث الكغًاث اإلاخػانضة .وٍسخلل مؿدثمغو هظه اإلاكاعَؼ غً اإلاؿدثمغًٍ
وبالهضعة غلى
ً
في الكغًاث الهابًت في ؤن جٍىٍجهم الؿىؾُىلىجي -الثهافي نض ّ
جم ؤؾاؾا في قًاءاث احخماغُت-زهاقُت
ّ
جهلُضًت ،بِىما ّ
خضًث نابل للخػىلم ومػىلم .لًٌ همِ
قًاء
جُىع جٍىًٍ مؿدثمغي الكغًاث الهابًت في
ٍ
ٍ
ّ
احػت
"الخػانض مً الباًَ" ،بما هى صًىامُت حػىلم
"جبػُت" ومخباصلت اإلاهالحً ،مًٌ ؤن ًكط ي بلى حؿظًت ع ٍ
حضًضة في الخٍىًٍ الخهلُضي ألولئَ اإلاؿدثمغًٍ.
إلات
جىُىي غلى
شحىت مخػى ٍ
ٍ
ٍ
ّ
الكائؼ لهظا الىظام ّ
ٌكخؿل ّ
َ
حىاهب بًجابُت مً هاخُت
بالخهيُؼ بههض الخهضًغ ،وٍىُىي غلى
الىمِ
ً
ّ
الخُىع الخهاوي ،وايدؿاب مؼاًا جىاقؿُت وؿبُت .وبطا ًان هظا ألاؾلىب نض اعجبِ جهلُضًا بالخهيُؼ الظي
ّ
ّ ّ
ّ
ؤؾاؾُت
بهىعة
قةن الالمشكزيت والالسأشيت في خلهاث ؤلاهخاج الػاإلاُت جكًُان
غمالُت،
ٌػخمض غلى يثاقت
ٍ
ٍ
ّ
مخسههت حػخمض غلى الٌثاقت الخهاهُت ،ؤو مً زالُ
بلى اؾخسضامه في قغاء ؤو جهيُؼ خلهاث مىخجاث
ّ
الحو في اؾخسضام
بنضاع الترازُو ومىذ الػالماث الخجاعٍت ،ؤو مً زالُ بنامت بػٌ الػملُاث مهابل
الػالمت الخجاعٍت وجغزُو اؾخسضامها ،وهى ؤمغ قضًض ألاهمُت في اؾتراجُجُت الدؿىٍو التي حكٍل الػالمت
الخجاعٍت بخضي ؤبغػ مدضصاتها .وجخمثل الضاللت الجىهغٍت لهظا الىىع الاؾدثماعي في ػٍاصة اهضماج الانخهاص
ً
بيُىٍا في ؾالؾل ؤلاهخاج في الانخهاص الػالمي ،وفي ّ
ؾمت
غالنت
جدىُ هظا الاهضماج بلى
الؿىعي
صازلُت ؤو ٍ
ٍ
ٍ
()57

يمثاُ غلى طلَ نُام قغيت ؾىعٍت بخهيُؼ مالبـ غماُ غضص باعػ مً ؤقهغ ماعًاث الؿُاعاث الػاإلاُت مثل مغؾُضؽ وؤوبل ،يما جهىؼ لكغيت ؤصًضاؽ الػاإلاُت
اإلاالبـ الغٍايُت باؾمها .يما ؤن ؤقسغ ؤنمكت عبُاث الػىو الباعَؿُت ًهىؼ في وعقاث نىاغُت ماهغة في خلب وصمكو.
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بيُىٍت مً ؾماث الانخهاص الؿىعي ًؼوُ قحها يثحر مً ّ
مهُضاث زىائُاث الضازل والخاعج ،وَؿضو مكهىم
ٍ
ً
ّ
"الهىاغت الىَىُت" قحها يػُكا ؤو ًخالش ى في انخهاص غالمي مخٍامل ومىضمج ومىػع الحلهاث .وفي آلاوهت
ّ
ألازحرة ؤزظ قُىع هظا الىمِ ًىدكغ في بَاع الخٍامل الؿىعي -الترًي .وجخمثل خغيخه ألاؾاؾُت الؿائضة في
ّ
اجبُت غلى مؿخىي ّ
الهىة بحن "معلم" مخػانض (مغيؼ العجلت) مً الخاعج مؼ "صاوع" ماهغ
ؾىعٍت في جغ ٍ
َ
مخػانض مػه مً الضازل (ؤطعع العجلت).
مداولت جشكيب
ّ
اإلااؾس ي خحن ازتزُ في جدغٍغ انخهاصوي ،ؤلاَاع الؿُاؾاحي الظي ُؤ َ
ّ
غُض قُه
قٍل مكغوع ؤلانالح
ّ
حكٌُل َبهت عحاُ ألاغماُ الؿىعٍت ،وبغوػ قغٍدت عحاُ ألاغماُ الجضص الظًً قٍلىا "قغًاث نابًت"
ّ
ّ
الخلُجُت .ونض بغػث
لهُل زماع الاؾدثماعاث الٌبحرة اإلاخضقهت غلى ؾىعٍت في مغخلت الكىائٌ اإلاالُت
ّ
ّ
الخىؾؼ في مجاُ الهُاغاث الػهاعٍت ّ
ّ
ّ
الخضمُت مً
والؿُاخُت واإلاالُت
قاغلُت هظه الكغٍدت في نُاصة
نُاغاث الخضماث ؤلاهخاحُت ،غبر ّ
ّ
الخلُجُت وألاحىبُت وقو ناغضة مغيؼ
"الخدالل" مؼ عئوؽ ألامىاُ
العجلت وؤطعغها .ونام حكٌُل هسب نُاع ألاغماُ غلى ؤؾاؽ "مخػىلم" ،الظي ّ
ؾغع وجائغ غملُت الخػىلم
الضازلُت لالنخهاص الؿىعي ،و ّ
جٌُكه مؼ الؿُاؾاث الخدغٍغٍت" اللُبرالُت" الجضًضة في يىء مىظىع ًهىُ
ّ
ّ
ّ
الىمى" .وٍمثل حكٌُل هظه الكغٍدت بهظا اإلاػنى ؤخض ؤبغػ بقغاػاث
بن "جدغٍغ الخجاعة والخضماث ًهىص
ّ
غملُت بغاصة الهٍُلت الجاعٍت في اإلاجخمؼ الؿىعي ،والتي جخسُى ألابػاص الانخهاصوٍت لػملُت بغاصة الهٍُلت
بلى ألابػاص الاحخماغُت وألاهثروبىلىحُت والثهاقُت والغمؼٍت والػمغاهُت في صًىامُاث غملُت "الخؿُحر
ّ
الكغغُت وقغًاث ّ
ّ
ماؾؿحها،
الاحخماعي" الجاعٍت في ؾىعٍت .وناصث هظه الكغٍدت بما في طلَ قغًاتها
الىمى الانخهاصي في ؾىعٍت زالُ ّ
ّ
الىهل ألازحر مً الػكغٍت ألاولى في الهغن الحاصي والػكغًٍ،
غملُت
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وحظب الاؾدثماعاث بلحها ،وؾاهمذ ،غلى الغؾم مً ؾىىاث الجكاف وجإزحراث ألاػمت اإلاالُت الضولُت
الؿىعٍحن ،في جدهُو ّ
ّ
مػضالث ّ
همى انخهاصوٍت مػهىلت .لًٌ
اإلاباقغة وؾحر اإلاباقغة في الانخهاص واإلاجخمؼ
ّ ّ
حكىهاث جىػَؼ ّ
ّ
ّ
ّ
الىمى الانخهاصي
الىمى .قما هي خهُلت
الضزل مً الىاجج اإلادلي مثلذ الىحه آلازغ لهظا
ّ
ّ
الػكغٍت ألاولى؟ وما صوعها في بهخاج الكهغ؟ وما الػىامل التي جدٌمذ في اعجكاع
زالُ جلَ الكترة وقترة
ّ
وؿبت َمً هم جدذ زِ الكهغ في ؾىعٍت؟
ّ
هظا ما ؾدخىنل غىضه الحللت الثالثت.

36

