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 العالقة بني االقتصادايت الدولية والسياسات الدولية:
 املنظورات الكربى، وداللة اخلربات التارخيية

 
 مدحت ماهر الليثي

 مقدمة
بني االقتصادي والسياسي يف تشكيل وتطور الظاهرة الدولية وحتوالت يقصد ابالقتصاد السياسي الدويل حتديد طبيعة العالقة 

النظام الدويل، ضمن املراحل املختلفة لتطور هذا النظام وما يصاحب ذلك ويالحقه من رؤى ومدارس فكرية ومنظورات علمية، فضاًل 
هي قدمية قدم  –كواقعة   –القتصاد السياسي وبداية جيدر مالحظة أن ظاهرة ا عن إدراكات القوى الفاعلة هلذه العالقة وأتثريها.

االجتماع البشري، ونشوء الظاهرتني السياسية واالقتصادية، سواء على املستوى الداخلي أو فيما بني الكياانت السياسية؛ خاصة فيما 
 عرف اترخيًيا ابلتجارة الدولية.

اسي واالقتصادي ومن قبل نشوء العلمني مستقلني يف وكذلك فإن االهتمام والتفكري يف هذه الظاهرة قدمي قدم الفكرين السي
تتطلب مراجعة لكل املسارين  –سواء يف الواقع/ التاريخ، أو الفكر والتنظري والعلم  –القرنني األخريين. ومن مث فإن دراسة هذه الظاهرة 

صة داخل حقل العالقات الدولية الذي التاريخ ومدلوالت خربته الغربية، والفكر ومدارسه مث املنظورات العلمية خااملتوازيني: 
 أتسس يف الربع األول من القرن العشرين يف منظوره وحمضنه الغريب.

ومن اجلدير ابلذكر، اإلشارة إىل أن جمال االقتصاد السياسي الدويل يفرتض رفًضا للفصل احلاد أو الباّت بني االقتصادي 
على الصعيد الدويل يصل كذلك بني الداخل واخلارج، كما يطرح إشكالية والسياسي، بني السياسات العليا والسياسات الدنيا، و 

ملتبادل ما العالقة بني املعرفة )الفكر، التنظري، العلم( والسلطة )الداخلية والدولية(، وخيتربها، ويشري أيًضا إىل العالقة اجلدلية والتأثري ا
وأدواته من جهة ومثيالت ذلك على صعيد هيكل النظام االقتصادي بني هيكل النظام السياسي الدويل وقواه وتفاعالته وعملياته 

الدويل، ويتساءل عن إمكانية النظر اجلامع الواصل بني النظامني من منظور ذي قدرة تفسريية وحتليلية مكافئة، وليس التناظر بني 
 إجاابت على سؤال: أيهما يؤثر على اآلخر: السياسة أم االقتصاد.

كن شرح طبيعة العالقة بني االقتصادايت والسياسات الدولية وكوهنا تتخذ صورة طريق ذي اجتاهني، وبناء على ما سبق، مي
 على مستوايت )السياسة اخلارجية لدولة، أو املشكالت والتحدايت الدولية ذات الطبيعة املزدوجة أو الطبيعة االقتصادية املؤثرة سياسًيا

نظام الدويل: هيكله وقواه وحتوالته وخصائصه(، وسوف نركز يف هذه الورقة على املستوى والعكس، أو على املستوى الثالث املعين ابل
 الثالث من خالل نقطتني:

 أ( التطور التارخيي وداللته على أمناط هذه العالقة، وفق اخلربة الغربية التارخيية. 
 دراسة االقتصاد السياسي الدويل.ب( تفسري املنظورات الكربى الغربية يف علم العالقات الدولية هلذه العالقة و 

داللة اخلربة التارخيية لتطور النظام الدويل حول أمناط العالقة بني االقتصادايت والسياسات الدولية ابلنسبة لدراسة  -أواًل 
 االقتصاد السياسي الدويل:

الغريب( تعكس أمناطًا خمتلفة للعالقة  -ويف هذا ميكن التمييز بني أكثر من مثاين مراحل اترخيية متتالية يف التاريخ )األورويب
 املقصودة بدًءا من القرن اخلامس عشر وحىت العقد األول من األلفية الثالثة: 

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية، المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية 
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  :املرحلة األوىل ما بني القرنني اخلامس عشر والثامن عشر امليالديني )مرحلة تنافس القوى املتعددة( .1

كشوف اجلغرافية، والنهضة األوروبية فكراًي وسياسًيا وصناعًيا وعسكراًي وهي املرحلة اليت شهدت نشأة الدولة القومية وحركة ال
ومن مث التوجه إىل تكريس هيمنة أوروبية على العامل، تنافست فيها قوى متعددة )بريطانيا، فرنسا، الربتغال، إسبانيا، هولندا...(. 

لة بني االقتصادي والسياسي يف اجملال الدويل، بل هي اليت وكانت التجارة الدولية هي الظاهرة الدولية األساسية اليت تعرب عن الص
قادت ونشرت املوجة االستعمارية الكربى لبقية العامل )اجلديد والقدمي(. ومن مث عرفت هذه املرحلة بتنافسية القوى املتعددة، والصعود 

القومية والثروة القومية بيد )الدولة(، وقيادة السياسات القومي املتدرج، وسيادة املذهب التجاري )املاركنتيلي( الذي برَّر اجتماع القوة 
الدولية لالقتصادايت الدولية من منطلق القوة غاية ووسيلة. وعليه تشكل النظام االقتصادي الدويل وفق األوضاع والتوجهات السياسية 

والكياانت السياسية خارج اهليكلني؛ حيث إهنا للدول األقوى )األوروبية( ومتنافساهتا وموازين القوى بينها. بينما بقيت معظم الدول 
 إما ضعيفة ومتخلفة جدًّا ومن مث اتبعة ابلقوة، أو مستعَمرة استعمارًا مباشرًا.

للجانب السياسي املتمثل يف  -قضااي وهيكاًل وعمليات وقوى وتوازانت  -فالنمط السائد هو تبعية اجلانب االقتصادي 
 النطاق األورويب( وتوازانهتا، وذلك يف إطار تنافس قوى متعددة وتغري التوازن الدويل بينهما.العالقات السياسية الدولية )ضمن 

 املرحلة الثانية: مرحلة القرن التاسع عشر )السالم الربيطاين(: .2
وضمن  على النظام الدويل سياسًيا )استعمارايً  ظهور القيادة املهيمنةوهي امتداد للمرحلة السابقة مع تغري أساس يتمثل يف 

ملت النطاق القاّري األورويب( متمثلة يف القوة الربيطانية، مع استمرار التنافسية املتعددة لكن حتت السيادة واهليمنة الربيطانية اليت ع
على تنظيم التفاعالت والتوازانت االقتصادية الدولية ضمن أو حتت شعار )حرية التجارة الدولية( لكن يف احلقيقة مبشروطية حتقيق 

صاحل الربيطانية مث األوروبية أواًل. األمر الذي تزامن مع صعود الفكر الليربايل الكالسيكي بني القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امل
امليالديني على يد مسيث وريكاردو الربيطانيني. ومن مث استمرت احلقيقة الدولية اليت تؤكد أن السياسات هي اليت حتدد االقتصادايت 

ساسيني يف ظل وجود القيادة الربيطانية: اعتبار االقتصادايت جزًءا من مفهوم القوة مبعىن أن القدرات االقتصادية تؤثر على مع تطورين أ
صورة اهليكل السياسي للنظام الدويل، والثانية تُغلف ذلك بشعار ليربايل يّدعي أن حرية التجارة الدولية ال ختضع ملوازين وإمالءات 

أن السياسة ال تؤثر على االقتصاد، وهي  -ضمًنا  –ا آلليات السوق على حنو ما سريد. وهو األمر الذي كان يعين القوة السياسية، إمن
صعود "حترير التجارة الدولية" وهو ما يصب يف صميم  -فكرًا وممارسًة  –مقولة غري دقيقة؛ ألن هيمنة القوة القائدة هي اليت فرضت 

 مصلحة هذه اهليمنة. 
)التغري يف توازن القوى  (1914 -1870وحىت اندالع احلرب األوىل ) 19الثة من هناايت القرن املرحلة الث .3

 املتعددة(:
( داخل أورواب وعرب األوروبيةتبدأ هذه املرحلة بتحوالت مهمة يف موازين القوى السياسية، مع بروز التحدي للقوة الربيطانية )

ايت املتحدة، والياابن ولقد أدى ذلك إىل عودة نظام التنافس الدويل السياسي الشرق والغرب ال سيما من قوى: أملانيا، والوال
فاالقتصادي، وتناوَب العامالن درجات من التأثري، لكن يف ظل هيمنة العامل السياسي املدعوم أبولوية القوة العسكرية والصناعية مًعا. 

بصفة عامة، وإن أتطر بفعل القدرات النسبية لقواه، خاصة القوة  وتعد هذه املرحلة هي ذروة التحول عن نظام تقليدي حمدود القوة
العسكرية وتقنياهتا وما يرتتب عليها من قوة سياسية. ومن مث، استمرار منط تبعية االقتصادايت للسياسات يف إطار نظاٍم دويل كان يف 

 طور التحول الكبري إىل نظام سياسي بديل.



7 

 

 
 )التحول حنو نظام دويل جديد(: 1945 -18امليتني املرحلة الرابعة: بني احلربني الع .4

وهي امتداد طبيعي للمرحلة السابقة ابعتبارها مرحلة االنتقال وَتشكل بذور نظام دويل جديد )ثنائي(. وابلرغم من تراجع 
من مث تراجع االهتمام به فكراًي يف املرحلة السابقة يف العالقات الدولية، و  -إال بوصفه جمااًل تنافسيًّا  –درجة وضوح العامل االقتصادي 

وعلمًيا؛ إال أن مرحلة ما بني احلربني فرضته فرًضا من خالل عوامل ومتغريات ابرزة؛ لعل أمهها: حالة االزدهار العاملي اخلمسية 
ندلعت ورمبا إىل حني ا 1933 -1929اقتصاداًي، واليت أعقبتها حالة كساد كبري وأزمة اقتصادية عاملية طاحنة  1929 -1924

ما لفت العامل وقواه الكربى إىل خطورة هذا العامل واحلاجة إىل ربط السالم العاملي ابلرخاء والنمو والتنمية.  1939احلرب الثانية 
صاحب ذلك ظهور متدرج لقوى دولية وعاملية تتنافس على خالفة القوة الربيطانية يف اهليمنة وقيادة العامل؛ على رأسها الوالايت 

وقد كان لربوز القوتني األمريكية والسوفيتية قوتني عظميني دوليًّا بعد احلرب األوىل  أملانيا والياابن. االحتاد السوفييت إىل جانباملتحدة و 
وخروجهما ضمن املنتصرين أثٌر على الفكر االقتصادي السياسي الدويل يتعلق بتبين كل منهما أيديولوجية سياسية اقتصادية ذات نزوع 

ملي مبّكر: الرأمسالية الليربالية، والشيوعية االشرتاكية. مما كان له دور يف إطار األزمة العاملية يف ظهور وصعود أفكار وأحزاب عاملي أو عو 
ريطانيا النازية يف أملانيا والفاشية يف إيطاليا والقومية املتطرفة يف حكم امليجي يف الياابن. من املهم اإلشارة إىل أن العامل الذي ساعد ب

هو ما  -وهو أسبقيتها زمنًيا وعملًيا يف الثورة الصناعية منذ القرن الثامن عشر  –لى تصدر اهليكل السياسي واالقتصادي الدويل ع
أدى حتوله ومتدده وتوسعه جغرافًيا وعمليًّا وتقدم دول أخرى فيه إىل التحول يف كال النظامني الدوليني: االقتصادي والسياسي. وعلى 

 ق أمام خالفة بريطانيا.حنو يفتح الطري
ومن مث، بدأت يف هذه املرحلة فكرة أن القوة الدولية ال تقتصر على املدلول العسكري السياسي، بقدر ما هي يف حاجة إىل 
ضم القوة االقتصادية واهليمنة االقتصادية إليها. ومن املهم اإلشارة إىل أن فشل منظومة الضمان/ األمن اجلماعي من خالل عصبة 

م قد تضافر مع الكساد الدويل االقتصادي الكبري خارج السيطرة وخارج آليات التعاون من أجل جتنبه أو احلد من عواقبه، ما جعل األم
ة املرحلة التالية قابلة لتجديد منط العالقة بني السياسات واالقتصادايت. ومن مث ميكن القول إن هذه املرحلة وإن كانت امتداًدا ألولوي

االقتصادي يف العالقات الدولية، واستمرارًا لرتاجع االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل؛ إال أن األزمات االقتصادية السياسي على 
وصعود القوتني العظميني فتح اجملال بعد هناية احلرب العاملية الثانية لنمط جديد من العالقة بني االقتصادايت والسياسات الدولية يف 

 ظل توازن عاملي جديد.
 بداية السبعينيات )مرحلة احلرب الباردة واستقرار النظام االقتصادي الرأمسايل( – 1945املرحلة اخلامسة:  .5

وهي مرحلة التحرر الوطين وظهور قوة دولية ابزغة ابسم اجلنوب أو العامل الثالث، ضمن ترسُّخ حالة القطبية الثنائية، والصراع 
فيها تنازًعا على القوة االقتصادية من املدخلني أو املنظورين املتنافسني ومنظور حياول احلضور األيديولوجي املشار إليه وقد شهد العامل 

عاملًيا حتت اسم )عدم االحنياز(. واستمرت االقتصادايت الدولية اتبعة للسياسات وما وراءها من أيديولوجيا وصراعات هيمنة. لكن 
وبية األمريكية اليت جعلت من حتالفها وتعاوهنا اقتصاداًي حمورًا أساسًيا يف قوهتا املؤشر األهم يف ذلك هو تكون القوة الغربية األور 

اعد وحتالفها السياسي. وقد متتعت هذه املرحلة هبيمنة الدولة القائد األمريكي خاصة على املنظومة الغربية وتوابعها يف العامل، وترسيخ قو 
ة تكللت مبنظومة "بريتون وودز" الصندوق والبنك الدوليني وارتكاز النظام املايل ونظم ومؤسسات للعالقات االقتصادية الدولية واملالي

 بية. العاملي على العملة األمريكية، واعتماد حرية التجارة الدولية ضمن هذه املنظومة املتطورة من القواعد اليت تعطي أولوية للمصاحل الغر 
 -غرب، غرب –ردة على مستوى كافة التفاعالت النظمية )شرق ويف املقابل، فإن اشتداد سياسات وصراعات احلرب البا

شرق( وتنامي التسابق على التسلح والتدخالت اخلارجية العسكرية أفرز صعود االهتمام ابلواقعية  -غرب، شرق -جنوب، غرب
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د "الشرق" واقتصاد الغرب، السياسية وتراجع االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل، يف وقت ابن فيه حالة انفصال بني دوائر اقتصا
 واقتصاد "املستعمرات" أو العامل الثالث.

الثمانينيات(: جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل وظهور  –املرحلة السادسة: )منتصف السبعينيات  .6
 التحدايت للنظام الرأمسايل العاملي:

نظومة تفجر املشكالت املتعلقة ابلعمالت والتنمية لكن توالت عدة تغريات انلت من هذه الصورة: أزمات عاصفة هبذه امل
واملنافسة الياابنية، وتصاعد القوة األوروبية اقتصاداًي ما خيفف التبعية للوالايت املتحدة اليت تعرضت بدورها ألزمات خاصة بعملتها 

بضرورة االعتماد الدويل املتبادل أساًسا والبطالة ومعدالت النمو وميزان املدفوعات... إىل آخره من أمور أبرزت مزيًدا من القناعة 
 للعالقات ليس فقط يف الدائرة الغربية بل عرب العامل.

ولقد أبرزت هذه املرحلة هذا املعىن لالعتماد املتبادل بني االقتصادايت والسياسات يف النطاق األورويب، وميكن القول إن 
 لدويل واملضي حنو إهناء حالة احلرب الباردة منذ منتصف السبعينيات.احلاجة العاملية لذلك هي ما يّسر اللجوء إىل االنفراج ا

حبيث تصدرت املشكالت االقتصادية الدولية صدارة اهتمامات القوى الكربى والصغرى على حّد سواء، وصار التفكري يف 
ظومة "بريتون وودز" مطلع التعاون الدويل حاكًما لسياسات وعالقات الدول بدرجة أكثر وضوًحا وتسارًعا. فقد أدى تفكك من

( واهنيار قاعدة الدوالر، وأتزمات املوازانت العامة وموازين املدفوعات، فضاًل عن حراك التكنولوجيا، وتعدد 1971السبعينيات )
عليه، ومن  القوى االقتصادية الصاعدة؛ إىل إعادة النظر يف مفهوم القوة الدولية والنظام السياسي الدويل من منظور أتثري االقتصادايت

مث شهدت مرحلة جديدة من أتكيد الطريق ذى االجتاهني بني االقتصادايت والسياسات ضمن سياسات "االعتماد الدويل املتبادل"، 
 وتراجع اهليمنة األمريكية نسبيًّا أمام املنافسني.

 فاظ على اهليمنة: استمرار جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل للح :املرحلة السابعة: مرحلة العوملة .7
وغاية هذه املرحلة وهدفها هو إحكام السيطرة على النظام االقتصادي الدويل من خالل اتفاقات التجارة العاملية واملؤسسات 

ضمن العالقة  -الدولية. وامتدت عرب التسعينيات، وهي مرحلة تعود إىل صعود قوي للعامل االقتصادي وأتثريه على السياسات 
وكان لثورات االتصاالت واملواصالت والفضاء املفتوح، والصعود الصيين مع انتهاء احلرب الباردة، فاألملاين واستمرار  -طبع التبادلية ابل

صمود القوة االقتصادية الياابنية، والتدخل الدويل لتدارك فشل خطط التنمية الوطنية يف دول العامل الثالث، واالهتمام بعالقات 
واجلنوب، والشرق الغرب، والشمال الشمال... إخل، ومن مث أتكد منط العالقة ذات االجتاهني وغري املطلقة  الشمال، واجلنوب–اجلنوب

وتبني أتثري اجملالني. بل ميكن الزعم إن هذه املرحلة أكدت حالة الدمج واملزاج بني ما هو اقتصادي وما هو سياسي يف سياق نظمي 
 العاملي واستمرار جهود التكيف إلصالحه ومحاية هيمنته، وجهود الوالايت املتحدة لتأكيد عاملي اتسم بتوايل أزمات النظام الرأمسايل

 استمرار قيادهتا النظام العاملي رغم كل ما بدأ ينال القوة األمريكية من عالمات "االحندار".
ئر الغربية النظرية والسياسية ولذا اختربت هذه املرحلة بوضوح كيف أن جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل يف الدوا
 -وفًقا لسوزان إسرتانج  -يعكس العالقة بني السلطة واملعرفة يف هذه الدوائر. فكما كان هذا االهتمام منذ منتصف السبعينيات 

رات الواقعية وسيلة حملاربة الشيوعية واالحتاد السوفييت فإنه يظل وسيلة للحفاظ على هيمنة الرأمسالية والدور األمريكي وفق املنظو 
 والليربالية، ويف مقابل النظرايت النقدية، كما سنرى الحًقا.

 (:مراجعات دولية كربى (املرحلة الثامنة الراهنة .8
تتجاوز  -( 2001لتضيف عوامل أخرى إىل دراسة الظاهرة الدولية )منذ  -جاءت هذه املرحلة ضمن مراجعات دولية كربى 

الثقايف والبيئي واملستقبلي، والعالقات بني احلضارات... إخل. ومن مث، نقف أمام مرحلة أكثر  ثنائية االقتصادايت والسياسات، لتضم
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ت اتساًعا يف الظاهرة الدولية من جمرد التأثري املتبادل االقتصادي والسياسي، ما يتطلب التفكري يف مستقبل هذه التحوالت، ويف املنظورا
 ة حقيقية ومكافئة.األكثر قدرة على التعامل معها مبنهجية علمي

 من املنظورات الكربى لدراسة االقتصاد السياسي الدويل إىل االجتاهات النقدية: -اثنًيا
 بناء على ما سبق، وعلى حقيقة أن الواقع والفكر متضافران يف إنتاج احلقيقة الدولية واقًعا وإدراًكا، ميكن اإلشارة إىل مرحلتني:

 دولية:مرحلة ما قبل أتسيس علم العالقات ال (1
وسادت فيها مدارس فكرية كربى عرب املراحل الثالث التارخيية األوىل املشار إليها آنًفا: املاركنتيلية خاصة منذ القرن السابع 

 لغريبعشر، مث الليربالية، مث املدرسة اهليكلية )املاركسية(. وكلها ضمن املرحلة الكالسيكية/ التقليدية من تطور الفكر الدويل يف منظوره ا
 املساوق لتارخيه وواقعه.

وقد أكدت مدرسة التجاريني )املذهب املاركنتيلي( على أولوية السياسي على االقتصادي يف اجملال الدويل؛ انطالقًا من مركزية 
قتصادية مفهوم القوة القومية وامتالك احلكومات للثروة والقوة وسعيها إليهما. ومن مث، فإن النشاط التجاري اخلارجي، والتفاعالت اال

 الدولية وما ينجم عنها من صورة لنظام اقتصادي دويل إن هي إال أثرًا ملوازين القوى وإرادات القوى الكربى عامليًّا.
زايدة الصادرات عن الواردات، وفتح األسواق  -دوليًّا  –خاصة أن اهلدف األساسي للقوة االقتصادية لدى هذا املذهب هو 

 مواطن املواد اخلام ال سيما املعادن النفيسة. أمام املنتجات، واهليمنة على
بينما جاء املذهب الليربايل )الكالسيكي( يف إطار مقارب، لكن بفكر يتعلق ابنفصال اجملالني االقتصادي والسياسي داخلًيا 

خمتلف بني أساس طبيعي  وأن منطق اجملالني –خاصة مع تعاظم تدرجيي لقوة رجال األعمال الصناعيني والتجار أمام الدولة  -ودولًيا 
للتفاعل االقتصادي ضمن منطق الرشادة احلرية االقتصادية، وآخر غري طبيعي يعتمد على اإلرادة البشرية والطبيعية، وهي اإلرادة 
السياسية للدول. ومن مث فاألوىل هو حترير التجارة واالقتصادايت من قيود السياسات وأن ذلك سوف يعود بتأثري االقتصادي على 
السياسي داخلًيا ابالزدهار وخارجًيا إبرساء السالم الدويل من خالل االزدهار أو الرخاء العام )للجميع(. ومن املهم اإلشارة إىل أن 

 ذلك املنظور تزامن مع صعود اهليمنة الربيطانية، ومن مث كانت حرية التجارة الدولية مشروطة واقعًيا ابملصلحة الربيطانية.
فهي تقوم على أولوية االقتصادايت على السياسات ضمن عالقة جدلية اترخيية. لكن يف  –اهليكلية  –ثة أما املدرسة الثال

ة  النهاية يوافق الليرباليون على أن العامل االقتصادي قادر على حتقيق إصالح وانفتاح ورمبا اندماجات سياسية على غرار اخلربة األملاني
 لتجربة الربيطانية.كما درسها "إجنلز"، خبالف "مسيث" يف ا

 املرحلة منذ نشأة علم العالقات الدولية: (2
واليت سبقتها فرتة تراجع االهتمام الفكري والعلمي ابالقتصاد السياسي الدويل عرب النصف  –إن نشأة علم العالقات الدولية 

 شهدت منظورات متتالية: -األول للقرن العشرين 
النظر فهذه املنظورات هي: الواقعية، واالعتماد الدويل املتبادل، واملاركسية أو فمن حيث املضمون ونسبة تكييف العالقة حمل 

 اهليكلية يف أطوارها اجلديدة.
لكن "مورجانتاو" أشار إىل أن االقتصادي  -وما وراءه من قوة عسكرية وأمنية  –فقد أكدت الواقعية على أولوية السياسي 

التأثري. وقد كان هليمنة العامل العسكري دوره يف اثنوية النظر لالقتصادي، األمر الذي جزء من مفهوم القوة أيًضا ومن مث يتبادالن 
 تداركته الواقعية اجلديدة. 

ومن انحيتها أعلنت مدرسة االعتماد الدويل املتبادل عن أتثري االقتصادايت على السياسات وأن النظام واهليكل السياسي 
ة من قبل األزمات والقوى االقتصادية. أثر يف ذلك صعود قوى أخرى من دون الدول الدويل ابت معرًضا لضغوط وأتثريات كبري 

وتصاعد دورها الدويل يف األبعاد االقتصادية والسياسية مًعا: الشركات متعددة اجلنسيات، وكذلك القضااي ذات الطابع الكوكيب من 
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ال سيما يف مرحلة ما  –يؤكد هذا املنظور على ضرورة الدمج منهجًيا  املخاطر اليت تتعرض هلا مصادر الطاقة، والبيئة، وما إليه. ومن مث،
على دراسة االقتصاد السياسي الدويل قبل اعتباره منظورًا أو مدخاًل إلعادة أو جتديد دراسة الظاهرة الدولية، حيث  -بعد السلوكية 

  اجتاه من دارسي االقتصاد السياسي. يتبادل اجلانبان التأثري بشكل تفاعلي تكاملي، وهو األمر الذي أكد عليه غري
أما املدرسة املاركسية، فهي تؤكد بطبيعتها على دور العامل االقتصادي، من منظورها اجلديل )التارخيي(. لكنها يف إطار علم 

عية وقضية املركز اجلنوب ومنظور التب–العالقات الدولية أبرزت اهتماًما خاًصا بدول العامل الثالث وعالقات الشمال اجلنوب واجلنوب
واهلوامش، ومن مث انفتح اجملال واسًعا أمام االهتمام املبكر ابلعالقة حمل الدراسة، وقدمت نقًدا مهًما لكل من واقع النظام الدويل، 

الرأمسالية ومنهجية دراسته ضمن مقوالت الواقعية أو االعتماد املتبادل وما ختفيه من حقائق التفاوت والتطور الالمتساوي يف املنظومة 
 العاملية. وهلا دور كبري يف الدخول للمرحلة النقدية الراهنة يف علم العالقات الدولية وجعل االقتصاد السياسي الدويل علًما أو جمااًل 

–سيدراسًيا مستقاًل يستهدف التغيري العاملي وليس احلفاظ على األوضاع القائمة، ومن مث يستدعي األخالق والقيم إىل التحليل السيا
االقتصادي مع االهتمام خبريطة قضااي عاملية جديدة نسبًيا )التنمية، ومكافحة الفقر، ومحاية البيئة، واهلجرة، واجلندر، واملدن...( 

 تتجاوز القضااي التقليدية للمنظورات الكربى )أسعار الصرف، واالستثمار، والديون، وحرية التجارة...(.
يست نقدية لألبعاد املعرفية واملنهاجية واملضمونية فقط وانعكاساهتا على "اقتصاد سياسي علًما أبن هذه االجتاهات اجلديدة ل

 سياسي عاملي شامل مدخاًل للحرية والعدالة العاملية. -عاملي جديد"، ولكن هي تدعو لتغيري اقتصادي
ي مل يقل بوجود عالقة مطلقة ودائمة بني وبناًء على ما سبق، يتبني أن املراحل التارخيية وما جاورها من فكر دويل مث تنظري علم

االقتصادايت والسياسات الدولية؛ إمنا جتعل األمر رهيًنا حبالة وحتوالت النظامني االقتصادي والسياسي الدوليني، واألزمات اليت 
األخري ضرورة النظر يف طبيعة  يتعرضان هلا، والفرص اليت تتوفر للجميع، مث الفكر الدويل السائد وعالقته ابهليمنة الدولية. ما يعين يف

 العالقة بني السلطة واملعرفة ودور كل منهما يف متكني اآلخر من القيام بدوره وحتقيق أهدافه. وما يفتح اجملال دائًما أمام التجديد يف
 املسارين: الدراسة واملمارسة. 
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 حنو اقتصاد سياسي دويل من منظور إسالمي مقارن: خريطة اإلشكاليات
 د. اندية مصطفى

 مقدمة
ونظرية تقتضي دراسة االقتصاد السياسي الدويل من منظور إسالمي مقارن االقرتاب من أربعة مكوانت: معرفية ومنهاجية 

 وعملية، سواء املتصلة منها ابخلربة التارخيية أو املعاصرة )مؤسسات وممارسة وقضااي(.
فإن دراسة تطور املنظورات الغربية لالقتصاد السياسي الدويل وجداالهتا وخريطة القضااي التطبيقية بوصفها نتاًجا ملدرسة 

ي لالقتصاد السياسي الدويل لعالقات القوى الكربى الغربية على املستوى أمرين: التطور التارخي -كما رأينا   –احلداثة الغربية توضح 
. النظمي، والعالقة بني السلطة واملعرفة حبثًا عن االستجاابت للتحدايت احلضارية اليت أفرزهتا تلك اخلربات يف مواجهة اهليمنة الغربية

اإلسالمي البد أن يرتبط بسياقات العامل اإلسالمي املتعاقبة وصواًل ومن مث فإن التأصيل املعريف والنظري )الفقهي( لالقتصاد السياسي 
ة للوضع احلضاري الراهن له يف إطار النظام العاملي املعاصر. حيث إن السياقات العاملية والدولية املستدعاة يف اخلربة التارخيية لدراس

وعمليات(، أما العامل اإلسالمي أو اجلنوب أو العامل الثالث  االقتصاد السياسي الدويل الغريب تتعلق ابلغرب أساًسا )أبنية ومؤسسات
فال يتم استدعاؤهم إال يف هذا اإلطار الغريب، وألغراض وأهداف حمددة تتصل ابألساس بكيفية احلفاظ على القوة العاملية املهيمنة 

 ومواجهة التهديدات من بقية أرجاء النظام العاملي.
 القتصاد السياسي العاملي، وكيف ميكن طرحه؟ إذن،  ما هو املنظور اإلسالمي ل

وبدايًة يطرح هذا االقرتاب متعدد املستوايت لعملية بناء منظور حضاري إسالمي لالقتصاد السياسي الدويل عدة إشكاليات 
اقتصاد لدي الدارسني، بدًءا من التساؤل عن حقيقة وجود "املوضوع" على مستوي الفكر والواقع؟ وما حقيقة ما نتحدث فيه: 

إسالمي؟ أم اقتصاد سياسي إسالمي؟ أم رؤية إسالمية لالقتصاد السياسي؟ أم عن اقتصاد سياسي إسالمي "دويل"؟ أم اقتصاد 
لألمة/ العامل اإلسالمي؟ أم منظور إسالمي لذلك؟ أم منظور حضاري؟ أم رؤية شرعية إسالمية؟ أم نظرية...؟!... مصحواًب حبزمة من 

 مام األطروحات اإلسالمية يف السياسة واالجتماع والثقافة، والشئون اخلارجية والعاملية واحلضارية.اإلشكاليات اجلاهزة أ
واحلقيقة أنه يكاد ال يوجد مكتوب واضح بني أيدينا بعنوان ) اقتصاد سياسي دويل إسالمي(، خبالف االقتصاد اإلسالمي، 

من البعض على مقولة )االقتصاد اإلسالمي(، وتعليقات    كان مث حتفظ  واالقتصاد السياسي اإلسالمي، فالكتاابت فيهما كثرية، وإن
كثرية حول علميته وفاعليته على َحد سواء.. لكن عامة ماهو مطروح من الناحية العلمية والنظرية هو مستوي "املنظور" 

paradigm وفكراًي لتطوير افرتاضات ومقوالت  مرجًعا معرفًيا -بسعته–، ذو املرجعية احلضارية اإلسالمية، الذي يتخذ من اإلسالم
أتسيسية يف دراسة اقتصاد سياسي دوىل سواء للعامل اإلسالمي أو للعامل برمته... والسعي الستيبان واختبار ما ميكن أن يتولد عن هذا 

لم العالقات الدولية الطرح من أفكار ومقوالت حتليلية وعناصر منهجية ومناذج تفسريية على غرار املنظورات اليت تتنافس يف ساحة ع
 بعامة، واقتصاد سياسي دويل خباصة من رؤي ومرجعيات فكرية وفلسفية وضعيه، مع تنوعها.

 اإلشكالية األوىل: اقتصاد إسالمي؟ أم اقتصاد سياسي إسالمي أم اقتصاد سياسي إسالمي دويل )عاملي(؟
إسووالمي، واقتصووواد سياسوووي وإسوووالمي، حوووىت ولوووو تطووورق  والووذائع يف األدبيوووات العربيوووة أو اإلجنليزيوووة اسوووتخدام ألفووواظ: اقتصووواد

 ، ويرجع ذلك لعدة أسباب معرفية عقدية ابألساس:1التحليل لتطبيقات أو معايري ذات أبعاد دولية
ال يوجد فصل جامد بني الداخلي واخلارجي سواء يف التأصيل اإلسالمي أو خربات املمارسة اإلسالمية.  -1

ذات امتدادات داخلية والعكس صحيح، واألمة اإلسالمية كانت تتكون من والايت  1د. حامد ربيع فالتقاليد الدولية اإلسالمية وفق
                                                           

 .أستاذ العالقات الدولية المتفرغ ورئيس أسبق لقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
يل المثال أعمال كٍل من: محمد عمر شابرا، ونجاة هللا صديقي، ومسععود شعادري، منعذر قحعع، وعبعد الحميعد ال زالعي، ورفععت العوضعي، ونعمعة انظر على سب 1

 مشهور، ومحمد أسلم حنيع.
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أو إمارات أو دويالت يف إطار خالفة جامعة مركزية أو خالفة ال مركزية أو عدة خالفات. ومل تكن الفواعل املستقلة، دواًل قومية أو 
دة وسلطة يف حدود معينة؛ مل تكن قائمة آنذاك. فنشوء جمال االقتصاد غريها من املؤسسات املسيطرة على أرض وشعب وذات سيا

السياسي الدويل احلديث اقرتن خبربة النهضة األوروبية وظهور الدول القومية منذ القرن السادس عشر امليالدي. كما أن تعريف 
املوارد، فالثروة واملوارد وفق هذه الرؤية حكر على الدولة االقتصاد السياسي الدويل الذائع يتعلق بكيفية إدارة الدولة الثروة أو الرخاء أو 

وسلطتها ولصاحل شعبها فقط على عكس الرؤية اإلسالمية وتقاليد اخلربات اإلسالمية؛ فاحلديث عن األوقاف واحلسبة واخلراج والزكاة 
 ل خارج نطاق العامل اإلسالمي.وبيت املال مجيعها تقاليد ذات أبعاد خارجية خارج نطاق املركز اإلسالمي أو مكوانته ب

ومن انحية أخرى، فإن أدبيات االقتصاد السياسي اإلسالمي )كما سنرى( تنطلق من املبادئ واألسس والرؤية الكونية 
 اإلنسانية الرحبة، كما إهنا ال تتحدث عن اقتصاد املسلمني فقط ولكن جند كلمات مثل: اخللق، والناس، والدنيا، واملصاحل.

مفهوم: "االقتصاد اإلسالمي" هو األكثر ذيوًعا من "االقتصاد السياسي" اإلسالمي. وال يعين  أن استخدام -2
ذلك أن البعد السياسي لالقتصاد أو البعد االقتصادي يف السياسة غائبان عن التأصيل اإلسالمي، ولكن الظاهرة االجتماعية يف 

االختزال ألبعادها املركبة وعدم إعطاء األولوية يف التأثري ألحدمها على الرؤية اإلسالمية تتسم ابلشمول والكلية وعدم االجتزاء أو 
اآلخر. ومن مث فال وجود للسؤال التقليدي يف أدبيات االقتصاد السياسي الدويل الغربية أال وهو أيهما الذي يؤثر على اآلخر: 

عل البعدين وكيف يؤثر أحدمها على اآلخر ومىت يربز السياسة أم االقتصاد؟ والسؤال األكثر مالءمة لرؤية إسالمية هو: ما منط تفا
أتثري أحدمها على اآلخر يف إطار أكثر كلية يستدعي منظومة القيم الضابطة لكل من البعدين، أو السنن الشارحة أو املقاصد 

ث يضحى ملفهوم االقتصاد ذاته املستهدفة أو األحكام امللزمة... والقيم والسنن واملقاصد واألحكام تصبغ الظاهرة املعنية بصبغتها حي
وفلسفته معىن خمتلف عن نظريه "الغريب الوضعي" )كما سنرى( نظرًا لصعود األبعاد القيمية الدينية والثقافية واحلضارية يف فهم 

ة األوضاع وتشكيل هذه الظاهرة االقتصادية دون انفصال عن السياسية، وبدون انفصال أيًضا بني الداخلي واخلارجي، وسعًيا حنو إدار 
 القائمة  وإصالحها  لتكون أكثر عدالة وإنسانية.

بعبارة أخرى إذا كان تطور التنظري الغريب وصل إىل التمييز بني: االقتصاد السياسي الدويل التقليدي الذي يقتصر على العالقة 
تمعي، فإن منظورًا حضاراًي إسالمًيا بني السياسي واالقتصادي، وبني املفهوم النقدي األوسع الذي يشمل األخالقي والثقايف واجمل

 يفرض هذا التمييز بل ويؤصل له.
يف التأصيل اإلسالمي  -فاالقتصاد السياسي ابعتباره ظاهرة متصلة ابملعايش واحلاجات واملوارد والثروة واملال، مل تكن يف عزلة 

ثقافية؛ نظرًا لشمول الرؤية اإلسالمية عن الظاهرة عن غريها من مظاهر احلياة السياسية واالجتماعية وال -أو اخلربة اإلسالمية 
 اجملتمعية.

ومن هنا، أمهية القراءة يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للخربة اإلسالمية وعدم االقتصار على تواريخ احلروب والتواريخ 
 السياسية للممالك والسالطني.

الباب األكرب، من أبواب العبادات والسياسات. بل إن مسائل  ومن انحية أخرى فإن األجزاء اخلاصة ابألموال يف الفقه هي 
 فقه اجلهاد والقضاء بدورها غري منفصلة عن فقه املاليات، مما يتبني معه مشول العقلية الفقهية.

يرتكن إىل فهم ركائز الرؤية ملنظور حضاري إسالمي لالقتصاد خالصة القول أن فهم هذه اجملموعة من اإلشكاليات 
 الدويل. وهي تتأسس على القيمة العليا يف الرؤية اإلسالمية وهي قيمة التوحيد.السياسي 

                                                                                                                                                                                     
  لرؤيته في هذا الصدد في: انظر تحلياًل 1

، شااي ل  ا ال اج ة اا  يةي لاا  الا اا ية السيي اا  ي اهي اا  ال ساا    العالقاا ا الليل اا  لاار السيااي الس  ساار اإسااال ر   اإد. ناديععة محمععود مصعع فى:  -

 .98-90( ص ص 2013)القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار السالم لل باعة والنشر والتوزيع، 
نافعععة ود. عمععرو حمععزاوي د.حسععن  :)فععي( ،د. ناديععة محمععود مصعع فى: قععرامة فععي أعمععال د. حامععد ربيععع عععن العالقععات الدوليععة والسياسععية ال ارجيععة -

-395(، ص ص 2004قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية،  :القاهرة )جامعة ،أع  ل الية قياءة لر تياث ح  ل يب ع)محرران(، 

442. 
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وهي تعين من املنظور احلضاري، نظرًا توحيداًي خبالف النظرة الوضعية اليت فصلت بني كل أزواج الفكر والواقع تقريًبا:  
(، )الدولة / اجملتمع(، )اجملتمع / الفرد(، )الدين / السياسة(، )الداخل / اخلارج(، )القيم / املادة(، )الروح / العقل(، )اإلميان / العلم

)االقتصاد / األخالق..( ومن ذلك الفصام بني السياسي واالقتصادي .. فبينما تقيم الرؤية الوضعية صراعات ومواجهات بني هذه 
توحيد( اليت متتد من العقيدة إىل املعرفة إىل الواقع الثنائيات كأهنا أضداد، ترفض الرؤية احلضارية اإلسالمية فكرة التجزء لصاحل فكرة )ال

 والعمل.
، وال عن داخلي دون اقتصاد إسالمي دون سياسة، وال عن سياسة إسالمية دون اقتصادومن مث فليس مطروًحا احلديث عن 

نظوًما موصول األجزاء... خارجي، وال عن خارجي دون داخلي... و يف ظل منظور حضاري يرى الظاهرة االجتماعية كالًّ متكاماًل م
تصاد وإذا فصلها جملرد الدراسة وتيسري التحليل فالبد أن يعود ويرى عالقاهتا وأتثرياهتا املتبادلة... ولذا فليس مستغراًب أن نتحدث عن اق

احلضاري من منظور حضاري إسالمي، انهيك عن مفهوم طبيعة مفهوم السياسة ذاته يف املنظور  -موصول ابلداخلي-سياسي دويل 
اإلسالمي: فهي القيام على األمر مبا يصلحه؛ قيام وإصالح على عموم "األمر" واالقتصاد معايش ترتبط ابإلنسان قبل األشياء واآللة، 

حيث –وهو من مجلة "األمر"... والقيام يف مفهوم السياسة )رعاية( و)مسئولية( تشمالن السياسي واالقتصادي، والداخلي واخلارجي 
امتداد للداخل... والقيم الفاعلة هي اليت تضمن عنصر ثبات يف املنظور والسلوك... ومن مث يُقدم  -يف الرؤية اإلسالمية– إن اخلارج

املنظور احلضاري للعلم مدخاًل جديًدا يف تعريف املفاهيم األساسية جتمع بني الواقع والواجب، واملصلحة )مبا يصلحه( والقيمة، وحيل 
 التسلط(، والتدافع )الشامل للتعاون والصراع( حمل الصراع املطلق أو التعاون املطلقالرعاية حمل السلطة )

 1اإلشكالية الثانية: دوافع ومربرات جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي اإلسالمي املعاصر
االقتصادية املعنية يف  إن طبيعة الظاهرة االقتصادية املعنية يف أدبيات االقتصاد السياسي اإلسالمي؛ ليست هي طبيعة الظاهرة

ي أو األدبيات الغربية لالقتصاد السياسي الدويل؛ املعنية ابلرأمسالية العاملية أو اقتصاد النظام الرأمسايل العاملي؛ سواء من منظور واقع
وابل واحلرير والذهب كما ليربايل أو ماركنتيلي أو ماركسي؛  سواء يف أطوار الرأمسالية التجارية أو الصناعية، واقرتنت األوىل جبلب الت

اقرتنت ابلكشوف اجلغرافية واكتشاف العامل اجلديد، واالستعمار األورويب ألراٍض جديدة. ابتداء هبوامش العامل اإلسالمي البحرية 
ند الشرقية التفافًا حول رأس الرجاء الصاحل وشبه اجلزيرة اهلندية مث جنوب شرق آسيا وصواًل إىل الياابن والصني وبقيادة شركات اهل

ل الكربى وقبلها اهلولندية والربتغالية؛ مث اجتهت املوجة الثانية من التنافس االستعماري يف ظل الثورة الرأمسالية الصناعية على احتال
 قلب العامل اإلسالمي يف أفريقيا وآسيا بل ويف شرق أورواب.

ستعمار للعامل نتاًجا للثورة الصناعية والتنافس على املوارد فقد كانت  هذه املوجة الثانية من التنافس بني القوى األوروبية ال
. وهنا تربز لنا دوافع جتدد االهتمام املعاصر والراهن 2األولية والتنافس على األسواق؛ وهذا يف لب االقتصاد السياسي الدويل احلديث

 ابالقتصاد السياسي اإلسالمي من منظور دويل.   
صف األخري من القرن العشرين( بدراسة االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة أو االقتصاد السياسي إن جتدد االهتمام املعاصر )الن

اإلسالمي )أو الدويل( هو استجابة لدافعني مرتابطني أحدمها عملي والثاين معريف. فاالقتصاد السياسي الدويل وفق املنظورات الكربى 

                                                           
ري انية وثالث جامعات أفريقية، يقدم الكتعا  رؤيعة انظر على سبيل المثال إصداًرا عن برنامج دراسات في الجامعة اإلسالمية في باكستان بالتعاون مع جامعة ب 1

 كلية: تاري ية وتأصيلية ومعاصرة عن أبعاد دراسة االقتصاد اإلسالمي من زاوية العالقة بين الدين والتنمية واأل الق: 
Asad Zaman: Islamic Economics, A Survey of the literature, Religions and Development (Research Program) 
working Paper 22-2008, at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1282786  

 انظر في هذا الصدد:   2
 (.1960، )القاهرة: مكت  الجامعات للنشر، االستع  ي األيييبر أللي ق   لر العصي الحل ثد.زاهر رياض،  -
 (1980، )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، يل   لر القين العشي نالعالق ا الس  س   اللد.سمعان ب رس فرج هللا،  -

 وانظر أيًضا:

)فعي( ناديعة مصع فى )إشعراع وتحريعر(: العالقعات الدوليعة فعي  ،العصي العث  ار  ن القية يالج  ا  إلا  بلا ا  ال سا ل  الشايق  د. نادية مص فى،  -

 (.11، الجزم 1996اإلسالم، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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ما أن النظرايت الغربية لالقتصاد السياسي تعكس اخلربة التارخيية للقوى والنقدية على حد سواء يعكس النموذج املعريف الغريب، ك
 األوروبية والغربية الكربى، وابلتايل فهناك حاجة للدراسة وعلى ضوء االحتياجات املعاصرة وعلى ضوء اخلربة التارخيية انهيك عن 

 طبيعة "املرجعية".
 تغيري الوضع العاملي للعامل اإلسالمي: -أ

بعوامل ومتغريات دولية  -كما سبق ورأينا   –االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل من منظورات غربية قد اقرتن  فإذا كان جتدد
املعاصرة متثل مقاومة ضد وضع العامل اإلسالمي املتخلف والتابع واملستنَزفة موارده  معينة، فإن أدبيات االقتصاد السياسي اإلسالمي

تصادية بقدر غرقه حتت وطأة نظائرها السياسية والثقافية. وذلك يف نفس الوقت الذي تنامت فيه والغارق يف أمناط "التغريب" االق
 جمموعة من التغيريات واالستجاابت اليت حتفز االهتمام مبنظور حضاري إسالمي. ومن أمهها: 

رات، مبا له من خصائص من انحية، ظهور العامل اإلسالمي كمجتمع عاملي نوعي ضمن املنظومة الدولية لألمم واحلضا   
ثقافية وجيوسياسية مميزة، وعالقات بينية صاعدة متثلها مؤسسات إقليمية مثل منظمة التعاون اإلسالمي، ومؤسساته الفرعية يف اجملال 

من الطفرات يف  االقتصادي واملايل مثل ")بنك اإلسالمي للتنمية )جبّدة( وأجهزهتا املتفرعة املعنية ابلتجارة واالقتصاد واألوقاف وغريها
 األدوات االقتصادية اإلسالمية اليت اتسعت شعبيتها يف العامل اإلسالمي أواًل مث خارجه، عالوة على الدور املايل واالقتصادي جملموعات

 من دول العامل اإلسالمي ذات اهلوية الظاهرة يف االقتصاد النامي يف اخلليج وإيران وماليزاي وتركيا وغريها.
ية، بروز "احلركة اإلسالمية" عرب اإلقليمية وارتباط نشاطاهتا أببعاد سياسية اقتصادية تتمثل يف صناديق العون، ومن انحية اثن

من  2001والبنوك اإلسالمية، وشركات توظيف األموال، ومتويل العمل اإلسالمي، وما اثري حوله بعد احلادي عشر من سبتمرب
على مؤسسات مالية واقتصادية إسالمية ابسم جتفيف منابع اإلرهاب... وجهود إشكاالت تتعلق ابحلرب على اإلرهاب واهلجوم 
 اإلغاثة اإلنسانية وأبعادها السياسية واالقتصادية.

ومن انحية اثلثة، التوافق ما بني أزمة االقتصاد العاملي واحلاجة املاّسة إىل أطروحات من خارج الصندوق الغريب، والدور الذي 
خارج الغرب، يف آسيا وأفريقيا، ودول احلنوب؛ وخاصة األطروحات الفكرية والعلمية...األمر الذي توازي أضحت تلعبه القوى من 

 أيًضا مع صحوة فكرية إسالمية يف جمايل االقتصاد والسياسة ضمن تيار التجديد/ التجدد احلضاري.
القتصاد السياسي الرأمسايل الغريب هدفهم ومن مث فإن من يتحدثون عن االقتصاد السياسي اإلسالمي ال يتحدثون عن إدارة ا

خيتلف عن هدف الغربيني الذين يتحدثون عنه من منطلق العالقة بني السلطة واملعرفة هبدف احملافظة على النظام الرأمسايل العاملي 
الوقوع حتت االستعمار وحل مشاكله؛ فقد شهد جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي الدويل من منظور إسالمي جبانبني: األول؛ كيفية 

 وعواقبه على اهلياكل والقوانني واملؤسسات االقتصادية اإلسالمية، والثاين؛ فشل نظرايت التنمية املفروضة علينا سواء االشرتاكية منها
 أو الرأمسالية يف حتقيق التنمية أو كسر التبعية، وهو يشهد اآلن مرحلة االستجابة وتفعيلها.

ية أمام احملتل مث عدم النجاح يف حتقيق أهداف ما بعد االستقالل الرمسي نتاَج عوامل عسكرية ومل تكن اهلزائم العسكر 
 وسياسية فقط ولكن حمصلة تفاعل جمموعة من العوامل العقدية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

مي غري العلماين؛ الذي يربط بني كما أن النظرايت الغربية تقوم على أساس معريف خمتلف عن األساس املعريف للفكر اإلسال
الدين وكل أوجه احلياة؛ فهذا جزء من تفسري عدم جناح اخلربات الغربية ألهنا مفروضة وال تعرب عن الذاتية وال تستجيب الحتياجات 

)على اختالفهما ثقافة اجملتمع أو حىت تقدر على تغيريها. وعلى سبيل املثال تناول كل من د. عبد احلميد الغزايل ود. جالل أمني 
  1املرجعي( وغريمها هذا األمر.

                                                           
د. رفععت العوضعي ود. ناديعة مصع فى د. عبد الحميد ال زالي، واقع "اقتصاد األمة" ومستقبله في تحرير المص لحات وتعدقيقها معن منظعور إسعالمي، )فعي(  - -1

، )جامععة يأز ا  الثق لا  يالتا  ا ألأع ا ل  امت ي ألاأل ا  )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهعد وأمجعد أحمعد جبريعل وعليعام وجعدي )مراجععة وتحريعر(، 

سعالم لل باععة والنشعر القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات باالشتراك مع المعهد الععالمي للفكعر اإلسعالمي، ومركعز الدراسعات المعرفيعة، ودار ال
 257-233(،ص ص 2007والتوزيع والترجمة، 
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فريى د. جالل أمني أن مفهوم التنمية انتقل إلينا؛ حيث قبلناه ببعده االقتصادي فقط وحنينا األبعاد الثقافية، مث قبلنا على 
التنمية ابالستثمار اخلارجي إىل  أساسه مفهوم "الدول املتخلفة". وقبلنا تطور مفهوم التنمية من التنمية بزايدة الدخل من اإلنتاج إىل

 التنمية البشرية إىل التنمية اإلنسانية، كما قدمتها النظرايت الغربية؛ وكلها كانت تستبعد موضوع الثقافة اليت اعتربها د. جالل أمني
ة( لذا كان البد من البحث أوسع من الدين )الذي يعتربه أحد مكوانت الثقافة، بينما يعتربه املنظور اإلسالمي املكون األساسي للثقاف

 من جديد يف مفاهيم االقتصاد الداخلي واخلارجي ويف تفاعلها مع السياسي والثقايف وغريه.
، فيتحدثون عن االستفادة من خرباتنا وثقافتنا وديننا؛ ألن فيها جوانب 1أما املتخصصون يف االقتصاد السياسي اإلسالمي

ني نسعى لبناء منوذج خاص بنا قائم على األساس املعريف اخلاص ابلرؤية لإلنسان والرؤية غري موجودة يف النظرايت املستوردة، يف ح
للكون والعالقة ابلطبيعة والعالقة ابملادة وموضع األخالق والقيم، من كل جوانبه حىت اجلوانب املادية؛ كما أن منظور االقتصاد 

منظرو االقتصاد السياسي الدويل الغربيون؛ فاألخريون يهتمون  السياسي اإلسالمي خمتلف عن طبيعة الظاهرة اليت يتحدث عنها
آبليات إدارة النظام الرأمسايل الغريب وجتلياته وكيفية احلفاظ عليه وحل مشاكله أو نقده وجانب من االهتمام  يتعلق ابحلفاظ على 

الفريق األول مبساوئ هذا النظام وكيفية مواجهة  اهليمنة الغربية حىت ولو من مدخل نقد الرأمسالية العاملية إلصالحها؛ يف حني يهتم
حتدايهتا أو إجياد البديل ألن القضية األساسية لديهم ثالثية األبعاد؛ التنمية، واالستقالل االقتصادي، واالندماج االقتصادي بني 

 الدول اإلسالمية.
ي أيًضا لنفس النموذج املعريف الوضعي الغريب لذا؛ فمدرسة االقتصاد السياسي اإلسالمي ختتلف عن مدرسة التبعية، اليت تنتم

واليت هتتم بدراسة أتثري اخلارج على الداخل؛  لكن مدرسة االقتصاد السياسي اإلسالمي تنطلق من الداخل أساًسا وليس أتثري اخلارج 
 ابتداًء فقط؛ فبناء الداخل يسهم يف مواجهة حتدايت اخلارج.

ملثال، حني وضعوا منوذجهم اخلاص حتدثوا عن بناء الداخل واالندماج بني اقتصاايت املاليزيون واإلندونيسيون، على سبيل ا
األمة؛  كما تناولوا االستقالل االقتصادي ورفض فكرة نقل اخلربات تعسفًيا. انهيك ابلطبع عن نقل النظرايت والنماذج االقتصادية 

 املنبثقة من منوذج معريف مغاير للذايت اإلسالمي.
إمعان النظر يف العالقة بني الفكر والواقع، داخل حقل العالقات الدولية، ويف تطور ظاهرة ودراسة ذا كان خالصة القول إ

االقتصاد السياسي الدويل تؤكد  كما سبق ورأينا ذلك الذي ذهب إليه النقديون، فتأسيس احلقل ومنظوراته، السيما املنظور الواقعي مث 
أغراض عملية تتعلق ابلغرب عامة والقوة األمريكية العاملية خاصة، وبرزت أنياب األيديولوجيا من الليربايل وجتديداهتما إمنا جاء ضمن 

بني األدبيات املتوالية، ومل حترص على إخفاء أجندهتا املتمثلة يف أجندة مهوم القيادة الغربية... ومن مث جاءت متابعة أمثال سوزان 
يف متابعة املستجدات العاملية اليت صاحبت أزمات اقتصادية غربية متتالية؛ وما يسببه  سرتينج وانزيل شكري وأوبراين، وكراسنر صرحية

إن اإلمعان يف ذلك كله ذلك من إشكال لكل من: هيكل النظام العاملي، والقابع على قمته ويف صدارته من مراكز القوة العاملية. 
)أببعاده الدولية والعاملية( تتمثل يف بناء منوذج جديد للتنمية  يؤكد إن الغاية من جتدد االهتمام ابالقتصاد السياسي اإلسالمي

                                                                                                                                                                                     
ص  ي مفهعوم التنميعة االقتصعادية ونظرياتهعا معن منظعور مقعارن، المرجعع السعابق.تعقي  د. جعالل أمعين علعى بحعث د. كمعال ح عا ، فع -

 98-95ص
  اصة المدارس األندونيسية والماليزية والهندية والباكستانية، انظر على سبيل المثال: - 1

- Mohamed Nejatu llah Siddiqui, Nature and Methodology of Islamic Political Economy, (paper presented to 
International workshop on Islamic Political Economy in Capitalist Globalization: an Agenda for Change, Malaysia, 
1994).  
- Masudul Alam Choudhury,” Toward Islamic Political Economy at the Turn of the Century”, American Journal of 
Islamic Social Sciences (AJISS), ( Virginia, The International Institute of Islamic Thought, vol., 13, no.,3) 
 Studies in Islamic Science and Polity,chapter5: what is Islamic Political ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععـ-
Economy,( UK: Palgrave Macmillan UK, 1998). 
-Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, “Conceptualization of Islamic Political Economy”, American International 
Journal of Social Science, (LA: American International Journal of Social Science, Vol. 4, No. 4; August 2015). 
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واالستقالل االقتصادي يف مواجهة اخلارج واالندماج االقتصادي بني مكوانت األمة ومن مث املسامهة يف تغيري وضع األمة يف 
العودة  -من أداء الدول القومية احلديثة  وفق خربة نصف قرن –وهي أمور تتطلب النظام العاملي بل واملشاركة يف التغيري العاملي. 

إىل مرجعية حضارية ذاتية تقود عملية التغيري داخلًيا وخارجًيا من منظور إسالمي. إذن ما خصوصية هذا اجلانب التأصيلي؟ مث ما الذي 
 حتقق منه على أرض "املمارسة"؟ وما وضع اخلربة التارخيية ودالالهتا؟

 مي )التوحيدي( تفعيل النموذج املعريف اإلسال  -ب
اختالف النماذج املعرفية ميارس أتثريه على بناء املفاهيم وصياغة النظرايت ومن مث على منط التطبيقات واحلركة. وإذا كانت 
االجتاهات النظرية النقدية الغربية قد انتقدت املنظورات الوضعية للعالقات الدولية يف اقرتاهبا من االقتصاد السياسي الدويل، وإذا  

انت استدعت القيم واألخالق والدعوة لتغيري االقتصاد السياسي العاملي، فإن النموذج املعريف اإلسالمي من انحية وانعكاساته على ك
الرؤية للعامل من انحية أخرى، فضاًل عما يتعلق ابألحكام والسنن واملقاصد والقيم واملبادئ اإلسالمية، هي مبثابة قاعدة التأصيل 

 ي العاملي من منظور إسالمي.لالقتصاد السياس
ومفاهيم التنمية املقارنة، على سبيل املثال، )وغريها ذات األبعاد االقتصادية( تعكس أثر هذه االختالفات بني النموذج املعريف 

واالستخالف.  ابإلضافة إىل املفاهيم اإلسالمية مثل العمران  1اإلسالمي واآلخر الوضعي العلماين يف جمال االقتصاد السياسي العاملي
كما أن واقع اقتصاد األمة ومستقبله يفرض حتديد املصطلحات وتدقيقها من منظور إسالمي، مثل مفهوم التخلف ومفهوم التنمية 

 . حيث:2ومفهوم االستتباع )وغريها( وما هلا من أبعاد دولية
الفرد أو زايدة دخل الدولة أو  إن اهلدف أو املعيار يف الرؤية اإلسالمية عن التنمية مثاًل ليس جمرد زايدة دخل (1)

زايدة معدالت االستثمار اخلارجي، بل إن مصطلح "التنمية أو النمو" ذاته غري قائم يف الرتاث الفقهي والفكري اإلسالمي هبذه املعاين 
القي القيمي املتصل املادية وغريها أو وفق اإلجراءات الفنية االقتصادية فقط. ولكن املعيار واهلدف ينطلق ابتداًء من البعد األخ

بسلوك اإلنسان االقتصادي والعالقة بني احلاكم واحملكوم والعالقة بني األمم والشعوب، ويشمل: رعاية اإلنسان وكرامته واحتياجاته، 
واإلحسان، وعدم اإلفراط يف االستهالك أو اإلنفاق والعكس صحيح، وعدم االستغالل، والعمران، واستخالف اإلنسان يف األرض 

عقيدة التوحيد. وكذلك الرؤية لإلنسان ومفهوم الثروة ومفهوم احلرية يف االمتالك واإلثراء واإلنفاق وضوابطها من قيم: العدالة،  وفق
 واملساواة، والتكافل، والرمحة، والعدل، ومساعدة الضعيف، واإلصالح، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

ادة وإىل االقتصاد وعدم متكني حتكمها يف اإلنسان. ومن مث فإن األحكام واملبادئ ومجيعها أمور حتكم وتشكل النظر إىل امل
، 4تنبثق عن الرؤية للكون والرؤية للعامل أي الرؤية اإلميانية اإلسالمية 3واألسس احلاكمة لالقتصاد اإلسالمي )والسياسي والدويل منه(
وهلا خمرجاهتا املتعلقة ابإلنسان أساًسا محايًة ألمنه متعدد األبعاد الذي وذلك وفق منظومة متكاملة تدخل يف إطارها "الشورى" أيًضا 

  5ال يقتصر على اجلانب السياسي أو االقتصادي فقط، وإمنا يشمل جماالت أخرى مثل القانون واالجتماع.

                                                           
د. رفعععت العوضععي ود. ناديععة مصعع فى )تنسععيق علمععي يير التنميععة: رؤيععة تأصععيلية مععن المنظععور المقاصععدي، )فععي( د. سععيع الععدين عبععد الفتععا ، مقاصععد ومعععا  -1

 347-273وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعليام وجدي )مراجعة وتحرير(، مرجع سابق.ص ص 
 257-233د. عبد الحميد ال زالي، مرجع سبق ذكره. ص ص   -2

3-Asad Zaman, Islamic Economics: A Survey of the literature, Op. Cit. 
Masudul Alam Choudhury,” Toward Islamic Political Economy on the Turn of the Century, Op. Cit. 
 .Studies in Islamic Science and Polity, Op. Cit ,ــــــــــــ-
-Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, “Conceptualization of Islamic Political Economy, Op. Cit.  

 (.2008، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، اليم   الييا   الحض ي   القيآا  د. عبد الحميد أبو سليمان:  -4
 انظر كل من:  -5

 (. 1996(، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 26)، سلسلة الرسائل الجامعية األبع ل الس  س   ل سجي  األ ن لر اإسال منجود،  مص فىد.   -

نسعانية العربيعة د. سيع الدين عبد الفتا ، األمن اإلنساني: رؤية إسالمية بين تكافل المدا ل والبحث المقارن، ورقة  لفية ضمن أعمال تقريعر التنميعة اإل -
 المنظور الحضاري اإلسالمي، على الراب  التالي: (/ متا  على موقع2009ال امس، )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

http://icp.hadaracenter.com/ 

http://icp.hadaracenter.com/
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خرج األساسي هلذه الرؤية  اإلسالمية هو منظومة متكاملة من "اخلريية" يف كي
ُ
فية استخدام املوارد الطبيعة بعبارة أخرى، إن امل

وثروات األمة والعامل، وانطالقًا من مفهوم العبودية واالستخالف. فاالقتصاد السياسي اإلسالمي ال يبحث فقط يف العالقة الثنائية بني 
 االقتصاد والسياسة، ولكن يربطها ابلثقايف واألخالقي واجملتمعي انطالقًا من "الشريعة اإلسالمية".

الكلية القيمية األخالقية عن البعد املادي يف دائرة اإلنسان مث األمة مث العامل ال تعين إمهال اجلوانب املادية  هذه الرؤية (2)
قط والفنية يف إدارة االقتصاد أو أن اجلانب االقتصادي يف دراسة الظاهرة الدولية ليس مهًما، ولكن تعين أن "االقتصاد" املعين ابملادة ف

لقة يف املنظومة املعرفية والفقهية لإلسالم، ولكن تتحدد وظائفه وأدواره وفق منظومة كلية مادية وقيمية على حد ليس له األولوية املط
 سواء.

، ليس هو الشائع يف الرتاث اإلسالمي. 1فإن مصطلح اقتصاد يف املفهوم الغريب الوضعي، املرادف للندرة والذي يؤدي للصراع
هو قصد، واقتصد ابملعىن اللغوي هو القصد يف الغىن والفقر، وهي كلمة تتعلق ابملعاش واملعايش ولكن مصدر كلمة االقتصاد يف اللغة 

م اإلنسانية أي ما يتعلق ابالقتصادايت واملاليات من املهن واحلرف واألنشطة اإلنسانية املختلطة ابملال. وليس مرتبطًا فقط، وفق املفهو 
جل القوة والرخاء واهليمنة على األسواق واملوارد واملصاحل. فالرؤية اإلسالمية تبحث عن الغريب الوضعي، بندرة املوارد والصراع من أ

إصالح األمة يف إطار رحب إنساين ومتكينها ضمن منظومة من القيم انطالقًا من رؤية كلية شاملة األبعاد تقوم أساًسا على مفهوم 
روي. وهي رؤية تتجاوز الثنائيات دون صراعات وعلى حنو حيقق التوازن، العبودية هلل واالستخالف وصاًل بني الديين والدنيوي واألخ

 فاهلدف هو إصالح األمة والعامل ولكن من خالل مرضاة هللا.
وال تعين تلك الرؤية أن الرخاء والقوة واملصاحل ليست من األهداف؛ فهي مستهدفة أيًضا ولكن يف إطار منظومة قيمية 

متحاضنة وحتقق القوة واملصلحة  -متعددة املستوايت –ألن املنظومة القيمية اإلسالمية  وحتقيقها.حتكم وترشد إدارة هذه األبعاد 
أيًضا. ومن مث، فإن تلك الرؤية ليست مثالية أو ماضاوية وال تتجاهل املصاحل أو الواقع، ولكن ختتلف معرفًيا وقيمًيا عن الرؤية 

طرة ولطبائع األمور(. فالرؤية اإلسالمية القائمة على الشريعة هي متسقة مع الفطرة الرأمسالية )الفردية( أو املاركسية )القمعية للف
  2واملصاحل واملبدأ األساسي هو العدالة دون خضوع للفردية التامة أو حرية السوق وال لالقتصاد املوجه.

، 3مي من مصادر متعددةالتأصيل لرؤية إسالمية لالقتصاد اإلسالمي أو االقتصاد السياسي اإلسالوأخريًا فإن هذا 
أتسس ومت تطبيقه وتطور يف إطار جمتمعي ومؤسسي خمتلف عن نظائره ابلنسبة لعلم االقتصاد "الغريب" أو االقتصاد السياسي 

. فاألخري بوصفه علًما غربيًّا قد ظهر يف إطار الدولة القومية ويف إطار القيام بوظائفها على ضوء فلسفة صراعات القوة الغريب
احل وتوازانت القوى. ويف الرتاث واخلربة اإلسالمية كان اجملتمع يقوم هبذه الوظائف ذات األبعاد االقتصادية ومن خالل واملص

 مؤسسات أخرى موجودة يف اجملتمع ومن اجملتمع ويف عالقة تفاعلية مع "السلطة" وابستقالل عنها.
تدهور اخلالفة مث التدخالت اخلارجية مث االحتالل، وبعد  وهو األمر الذي آتكل تدرجيًيا ووصل إىل أدىن مستوايته يف ظل

 أتسيس الدول القومية احلديثة. مما أبرز الفجوة بني ما عليه التأصيل وما كانت عليه اخلربة التارخيية يف مرحلة الصعود احلضاري، وبني
 ما آل إليه الوضع احلايل للعامل اإلسالمي يف النظام الدويل.

                                                           
 انظر نقدًا لفكرة الندرة المبني عليها مفهوم االقتصاد في النموذج ال ربي في: -1
أحمد حسان )مترجم( عالم المعرفة، )الكويت: المجلس العو ني للثقافعة والفنعون وابدا ،  ةألصا ع  الةيع: ةيال  الاليفرانسيس مورالييه، جوزيع كولينز، " -

 (.1983، أبريل 64العدد 
 انظر أيًضا هذه المقارنة الثالثية في: -2

- Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi,OP.CIT., 
اد أو االقتصعاد السياسعي مثعل محمعد عمعر شعابرا، حيعاة هللا صعديقي، مسععود وهي مقارنعة اسعتهدفتها دائًمعا كتابعات منظعري االقتصعاد اإلسعالمي معن علمعام االقتصع

مودودي، أبعو الحسعن شادري، منذر قحع، محمد باقر الصدر، محمد أسلم حنيع.  وكذلك استهدفتها كتابات المفكرين اإلسالميين مثل: مالك بن نبي، أبو األعلى ال
ضاوي. جميعهم تناولوا هذه المقارنات الثالثية وانعكاساتها في إ ار كلي يجمع بين العدا لي والعدولي، دون الندوي، محمد ال زالي، محمد الشعراوي،  يوسع القر

 ت صيص للدولي أو العالمي. 
 (.2010جزًما، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، يونيو  12،  يسيع  االقتص ل اإسال رانظر أيًضا: 

 (.2000، )القاهرة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القتص لي اإسال ر ص لي التياث ا ،ياسر حوراني -3
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من دوافع جتدد االهتمام بتقدمي  ه اجملموعة من اإلشكاليات، وربطًا بني اجلانبني العملي واملعريفخالصة القول  عن هذ
 1منظور إسالمي لالقتصاد السياسي الدويل، أستدعي هنا أطروحات ملالك بن نيب يف واحد من أهم كتبه.

قتصاد السياسي اإلسالمي"؛ فهو يقول إن فلقد حتدث يف املقدمة عما ميكن تصنيفه حتت عنوان "دوافع جتدد االهتمام ابال
 احملتل زرع يف عاملنا عقلية العامل املقهور اجلائع اخلائف دائًما. وحَتُوُل هذه العقلية دون أي عملية تنموية. بينما تكوين اإلنسان

 -بن نيب–بعض تواكاًل؛ لكنَّ يري املسلم، وفق دينه، يعرف قيمة "الزهد" )"ربنا اللي هيدي"، "ربنا اللي هريزق"( واليت رمبا يعدها ال
أن هناك فارقًا بني الزهد وبني التواكل؛ فالبد من الزهد مهما ازدادت األموال مع استمرار احلركة والعمل دون تواكل أو ترك األخذ 

يف املادي العلماين؛  عن فلسفة املنفعة واللذة اليت هي أساس النموذج املعر  -وفق مالك بن نيب  –ابألسباب. إذن فلسفة الزهد ختتلف 
كما ختتلف عن فلسفة املاركسية القائمة على مبدأ العطاء بقدر احلاجة وليس العمل والكسب وفق االستطاعة مبا يكفي احلاجات 

 ويزيد.
التواكل أو األخذ بقدر احلاجة تكرست يف عهد االستعمار وما بعده يف قوانني ويري بن نيب أن هذه الناحية الفلسفية أي 

يات اقتصادية واجتماعية البد من اخلروج منها من أجل التنمية. وهو أمر، يرى بن نيب أنه حيتاج لوعي وأداة وثقافة جديدة تقاوم  وآل
كل إرث االستعمار وما قبله )القابلية لالستعمار(.  وكذلك إرث االستعمار اجلديد" أي هيمنة الرأمسالية العاملية وغلبة منطق السوق 

 ملة االتصالية.وفق آليات العو 
حيث يؤكد  - 2أحد رواد أتصيل االقتصاد السياسي اإلسالمي -ومن انحية أخرى ميكن استدعاء أطروحة مسعود شادري 

أن "اإلبستمولوجيا التوحيدية" اليت ينبين عليها االقتصاد السياسي من منظور إسالمي تعتمد على مبادئ املصلحة واالستحسان، إال 
 يعد لديه القدرة على تطبيق ما ينبثق عنها من مبادئ. واألخرية غري مفعلة لغياب مؤسسات الشورى اليت قامت أن العامل اإلسالمي مل

يف صدر اإلسالم واليت حتولت ملؤسسات حداثية يسيطر عليها رجال الدين أو الدولة، وابلتايل ال توجد املؤسسات االجتماعية اليت 
 )احلسبة(. سبق وأدارت نظام السوق يف صدر اإلسالم 

وأخريًا فإن هذه الرابطة بني اجلانبني املعريف والعملي، وعلى ضوء حالة فقه الواقع؛ تدفعنا لسؤال خاص ابإلشكالية الثالثة:  
 كيف حدثت هذه الفجوة بني التأصيل وبني الواقع الراهن لألمة اإلسالمية؟ وماذا تقول اخلربات التارخيية؟

 )من اخلالفة لالستعمار للدول القومية(: رخيية لتطور االقتصاد السياسي الدويل لألمة اإلسالميةاإلشكالية الثالثة: اخلربة التا
اقرتنت الدراسات عن تطور التنظري الغريب لالقتصاد السياسي الدويل ابلربط بني التطور يف املنظورات، وطبيعتها، وبني 

إشكالية العالقة  -من مداخل عدة  –وعلى حنو يشرح  3اخلمسة األخرية.التغريات التارخيية الكربى يف النظام العاملي خالل القرون 
 بني السلطة واملعرفة وبني التاريخ والراهن، وبني الفكر واملمارسة. 

وإذا كانت األدبيات الغربية، اليت اهتمت ابخلربة التارخيية لتطور هياكل االقتصاد السياسي العاملي وعملياته، ومنذ نشأة منوذج 
القومية ومنو النظام الرأمسايل العاملي؛ قد اهتمت بدراسة مراحل هذا التطور والعوامل املؤثرة فيه على حنو يطرح إشكالية العالقة الدولة 

                                                           
 (.1987، )دمشق: دار الفكر، ال سل  لر ع ل  االقتص لمالك بن نبي، 1

2-Masoud Shoudary, Toward Islamic Political Economy on the Turn of the Century, Op. Cit.  
 ور وعن داللة تلك العالقة في:انظر نماذج من الرؤى عن هذا الت  - 3

 (.1986ديسمبر ،)  ةل  العلي  االةت  ع  ، د. نادية محمود مص فى، حول تجدد االهتمام باالقتصاد السياسي الدولي -
 (.2004) دبي: مركز ال ليج لألبحاث،  ، مركز ال ليج لألبحاث )مترجم(،االقتص ل الس  سر للعالق ا الليل  روبرت جيلبين،  -

- David N. Balaam, Bradford Dillman, Introduction to International Political Economy, (New 

York: routledge, 6th ed., 2016(, )1st ed., 2008).  
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، فإن اخلربة اإلسالمية التارخيية، واحلديثة واملعاصرة مل تكن حمل استدعاء شأهنا يف ذلك شأن كافة 1بني السياسي واالقتصادي
 2ارخيي للنظم الدولية من منظورات كربى مقارنة ابليت أسقطت "اخلربة اإلسالمية".دراسات التطور الت

بعبارة أخرى، إذا كان العامل قد مرت عليه نظم دولية متعاقبة شكلت اترخيه السياسي واحلضاري أو عربت عنهما، ويف الوقت 
أتسيًسا ملنظور  –ارتباط بتطور هذه النظم الدولية، فالبد  نفسه مر الفكر الدويل يف بعديه السياسي واالقتصادي، مبراحل متتالية ذات

من البحث عن منهاجية حتقيب للتاريخ اإلسالمي يف تفاعله مع التاريخ األورويب والغريب )يف  إسالمي لالقتصاد السياسي الدويل
منه. فال يكفي التحقيب وفًقا للخالفة أو سياق رؤية كلية وعاملية للتاريخ( بشأن االقتصاد السياسي العاملي وموضع العامل اإلسالمي 

ولكن التواريخ االقتصادية واالجتماعية والفكرية  3األسر واملمالك اإلسالمية املتعاقبة أو وفًقا لقضااي احلرب والسالم واملعاهدات فقط
 مي لالقتصاد السياسي العاملي.لإلجابة عن أكثر من سؤال  وهي يف صميم عملية بناء منظور إساليف التاريخ اإلسالمي ال تقل أمهية 

فأين موضع "القوة االقتصادية" وأدوات القوة االقتصادية اخلارجية يف حتديد موضع "الدول اإلسالمية الكربى" من التوازانت 
 العاملية ومن إدارة العالقات اخلارجية لألمة؟

 قي مكواًن أساسًيا يف القوة أو الضعف؟كيف ميثل "اجلانب املادي" إىل جانب أو انطالقًا من اجلانب القيمي األخال
كيف تفاعل اجلانب االقتصادي أتثريًا وأتثرًا مع سياسات احلروب والدبلوماسية يف التقاليد اإلسالمية؟ كيف اقرتنت 

اجع سياسات الفتوح والعمران والوحدة بسياسات اقتصادية ومالية، وما نظائرها اليت اقرتنت هبا سياسات الدفاع واجلمود والرت 
 واالنقسام؟

وكيف كانت عمليات االسرتداد "الغربية" مث االحتالل والتجزئة هي نتاج "القابلية لالحندار مث  القابلية لالستعمار من الداخل 
على حنو مكن للخارج؟ ومن مث: هل التبعية انجتة عن أسباب خارجية نظمية عاملية ابألساس، وفق منظري التبعية، أو انجتة عن 

لية ابألساس، وفق منظري الواقعية والليربالية، أم تقدم اخلربة اإلسالمية جديًدا بشأن إشكالية العالقة بني الداخلي أسباب داخ
 واخلارجي يف عمليات القوة والنمو واالستقالل أو االستضعاف والضعف والتخلف والتبعية؟

المية املتنوعة ابلنسبة إلشكالية العالقة بني القيم/ القوة، ومن مث، وأخريًا، فإن السؤال املظلة هو: ما الذي تقدمه اخلربات اإلس
القيم/ املصلحة، األخالق/ السياسة، اليت أسقطتها املنظورات الكربى لالقتصاد السياسي الدويل وهي تبحث يف العالقة بني االقتصاد 

 والسياسة؟
يف دراسة االقتصاد السياسي الدويل )كما سبق وهي اإلشكالية اليت اقتحمتها واشتبكت معها االجتاهات النقدية اجلديدة 

البيان( واليت استدعت العالقة بني األخالق والتغيري املنشود يف االقتصاد السياسي العاملي على حنو ينال من اهليمنة ويؤسس 
  4لتفاعالت أكثر عدالة وإنسانية.

صح عن قواسم مشرتكة بقدر ما تفصح عن اختالفات. واملقاربة بني الرؤية اإلسالمية والرؤية النقدية يف هذا اجملال قد تف
واألهم أن اإلجابة على السؤال األخري البد وأن يؤسس بوضوح أو يساعد على توضيح مفهوم "احلضاري" ابعتباره عملية شاملة 
                                                           

 ( في: انظر على سبيل المثال تحلياًل ألعمال مدرسة اليسار النقدية: )روبرت كوكس، إيمانويل والرشتين -1
- Christopher Farrands and Owen Worth, “Critical theory in Global Political Economy: Critique? Knowledge? 
Emancipation?”, Capital & Class, ( Ireland: University of Limerick,2015),  pp. 43-61. 

العالقا ا الليل ا  لار التا ي س اإساال ر:  اهايي مصع فى،  د. نادية مص فى، "التاريخ ودراسة النظام الدولي: رؤى نظرية ومنهاجية مقارنة"، )في( د. نادية -2
 112-37(. ص ص 2015دار البشير للثقافة والعلوم، و، )القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، حض يي  ق ين

 وسبق تقديم منهاجية مناظرة بشأن: العالقات الدولية بصفة عامة انظر: المرجع السابق. -3
)فعي(: د. ناديعة محمعود  ، الةل  اجا ةر للياسا  التلايي لار يضاع يليي العا ل  اإساال ر لار الاها   الاليلرى، د. نادية محمود مص ف -

المعهععد العععالمي للفكععر اإلسععالمي،  ة:مشععروا العالقععات الدوليععة فععي اإلسععالم، الجععزم السععابع مععن المشععروا، )القععاهر ،مصعع فى )إشععراع(
1996.) 

 انظر على سبيل المثال:  4
- James Brasset: International Political Economy and the question of Ethics. Review of 

International Political Economy. Vo17, No3, 2010 pp 425- 453. ,  available on:  

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_
Ethics 

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
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فقط. فالنهوض احلضاري  األبعاد البد أن تستدعي كافة عناصر القوة املادية وكافة أمناط التفاعالت وليس الدعوية الدينية الثقافية
والشهود احلضاري وابملثل الرتاجع واالحندار ليس أخالقًيا فقط بل الديين والقيمي واألخالقي هو املنطلق حنو جماالت أخرى مرتبطة 

 ومتشابكة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
 2ما يلي: -ية الغربية خالل القرون اخلمسة األخرية يف مقابل مراحل تقسيم اخلربات التارخي –1ومن املراحل املقرتحة للتقسيم

ففي حني كان  مرحلة الكشوف اجلغرافية وصعود الدول القومية األوروبية وأفول األندلس واملماليك واحلراك العثماين الصاعد:
لسياسي اخلادم لالقتصادي على الواقع األورويب وتوازانت القوى املتحولة تؤسس للمذهب املاركنتيلي وتعرب عنه وتربر العالقة بني ا

صعيد العامل، حيث أضحت السياسات االقتصادية التجارية اخلارجية للدول تعظم من قوة الدولة وقدراهتا. ويف املقابل كان الفكر 
نظري العامل اإلسالمي يف هذه اآلونة. فكان يعرب عن أزمة اقتصاد سياسي داخلي وبيين وخارجي، وحياول الت3اخللدوين يعكس حالة

ترشيد احلركة من خالل منظور عمراين يدعو لغّل يد الدولة عن األسواق واجلباايت والتدخل اجلائر يف املعايش والصنائع واملكاسب 
لو"إغاثة األمة بكشف الغمة" أي بتصحيح سياسات  -تلميذ ابن خلدون  -إلضرارها ابلرعااي والعمال والتجار. كذلك دعا املقريزي 

ليس داخلًيا فقط ولكن خارجًيا أيًضا، –يف التسعري واإلنتاج والسياسات املالية، وهو تيار يبدو معاكًسا للماركنتيلية التدخل السياسي 
ارة يضع ثقته يف آليات اجملتمع االقتصادي احلر. وتقدم اخلربات التارخيية العملية والفكرية مناذج متنوعة من التأصيل والتطبيق لكيفية إد

 القتصادها داخلًيا وخارجًيا. الدولة اإلسالمية
مرحلة الثورة الصناعية يف غرب أورواب وابملثل ميكن القراءة الكلية يف املراحل التالية مع االكتفاء هنا بتحديدها فقط، وهي: 

صعود فكر  وهي مرحلة وتراجع اخلطر العثماين على أورواب والتوجه األورويب حنو االستعمار وظهور التنافس على األسواق واملوارد،
ة الليربالية الرأمسالية يف نفس الوقت الذي تراجعت فيه مظاهر الفكر االقتصادي اإلسالمي إزاء النزعة العسكرية العليا للدولة العثماني
ي وأمام حالة االحندار احلضاري عرب أرجاء العامل اإلسالمي وأمام التدخالت اخلارجية متعددة املستوايت وخاصة يف اجملال االقتصاد

 واالجتماعي )عصر التنظيمات العثمانية(.
مث مرحلة االستعمار األورويب يف مظلة من االستشراق املعريف وهنب الثروات وإعادة تشكيل اهلياكل والقوانني واألطر 

ثقايف حلركة . وهي مرحلة امتزج فيها اهلدف السياسي واالقتصادي والاالقتصادية يف العامل اإلسالمي وليس فقط السياسية والثقافية
ة القوى االستعمارية وكذلك أدواهتا املتنوعة يف إطار من هيمنة مفهوم القوة الصراعية اجلربية القهرية. ولقد كانت الدراسات االستشراقي
ل املتعلقة ابجملتمعات واقتصادايهتا وطرق التجارة سواء للمجتمعات الشرقية القدمية أو العامل اجلديد لتكون رأس حربة االستغال

                                                           
 5، ص هذا العددانظر العالقة بين االقتصاديات الدولية والسياسات الدولية:المنظورات الكبرى، وداللة ال برات التاري ية، مدحت ماهر، 1

 ية واالجتماعية انظر على سبيل المثال:حول تواريخ هذه المراحل االقتصاد 2
- Charles Issawi, An Economic History of the Middle East and North Africa, (London, 

Routledge, 2010), p.1  
دار المععدار )بيععروت:  م(،، د. عبععد الل يععع الحععارس )متععرجالتاا ي س االقتصاا لي ياالةت اا عر للليلاا  العث  ا اا  ليععل إينالجيععك ودونالععد كععواترت )محععررون(،  -
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العالق ا الليل ا  لار )في( د. نادية مص فى، العالقات الدولية: األنما  التاري ية وقواعد التفسير، د. نادية مص فى، التحليل النظمي للتاريخ اإلسالمي ودراسة  -
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 انظر على سبيل المثال:  3

را، علل العالم اإلسالمي المعاصر: المسببات والعالج فعي ضعوم نظريعة العمعران البعن  لعدون )ترجمعة عليعام وجعدي(" محمد عمر شاب  -
د. رفعت العوضي ود. نادية مص فى )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجعد أحمعد جبريعل وعليعام وجعدي )مراجععة )في( 
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االستعماري الشامل. ولقد كشفت دراسات ما بعد الكولونيالية اخللفيات واألطر املعرفية والفلسفية اليت روجها االستشراق حول 
رسالة الرجل األبيض وعبئه احلضاري لتحديث اآلخر الرببري املتخلف حضاراًي. إذن كيف تقدم قراءة التاريخ اإلسالمي الوجه اآلخر 

كيف كان قدر اللاجع احلضاري وهل قاوم املسلمون العالقة بني املعرفة االستشراقية والسلطة االستعمارية؟  للعملة عن حقيقة هذه
االخلاق االقتصادي سواء يف شبه القارة اهلندية، أو إيران القاجارية أو مصر والشام الكبري أو مشال أفريقيا أو أفريقيا جنوب 

هل ميكن تقدمي معرفة جديدة من واقع إعادة قراءة هذه التواريخ لتصبح بدورها معرفة الصحراء، بل ويف البلقان وشرق أورواب؟ 
 خلدمة سلطة التغيري والنهوض احلضاري من جديد؟

لة وأخريًا مرحلة تغري التوازن العاملي ابتداء من هناية القرن التاسع عشر وفرتة ما بني احلربني العامليتني األوىل والثانية وهي املرح
هدت، وخاصة بعد هناية احلرب العاملية الثانية؛ اخنفاًضا يف االهتمام ابألبعاد االقتصادية الدولية اليت كانت حاضرة يف الفرتة ما اليت ش

بني احلربني )دوافع اندالع احلربني االقتصادية وعواقبهما وآاثرمها على توازانت القوى العاملية( دون أن تلقى االهتمام الكايف من 
العالقات الدولية الواقعيني أو املثاليني. إال أن صعود أمهيتها بوضوح اقرتن ابلدور الذي لعبته دراسات االقتصاد مؤسسي علم 

السياسي الدويل يف الصراع ضد الشيوعية ويف أتكيد اهليمنة األمريكية. ولقد سادت هذه املرحلة املدارس الغربية صعوًدا وهبوطًا، ومل 
يف مقدمة التحليل إال موضوًعا للتفاعالت، كما كان غائًبا عن األبعاد التنظريية سواء  -سبق التوضيح  كما  -يكن العامل اإلسالمي 

 من منظورات غري غربية، أو منظور إسالمي بصفة خاصة.
املرحلة الراهنة من جتدد االهتمام ابلفكر والتنظري اإلسالمي لالقتصاد بصفة عامة واالقتصاد السياسي بصفة وحىت جاءت 

مع بعض اإلرهاصات حول األبعاد الدولية. وهو األمر الذي سبق تناوله يف دوافع جتدد االهتمام ابالقتصاد اإلسالمي أو  اصةخ
منظور إسالمي لالقتصاد السياسي الدويل أو االقتصاد السياسي الدويل للعامل اإلسالمي. واإلشكاليات اخلاصة ابخلربات التطبيقية 

 ضوًحا )كما سنرى(.املعاصرة ستزيد اخلريطة و 
االجتماعي للمسلمني –منهج القراءة يف التاريخ االقتصادي فإن وإىل جانب األسئلة املطروحة والتحقيب التارخيي املقرتح 

ليس أترخيًا أو إعادة قراءة للتاريخ ولكن هو منهج لالنتقال من التفاصيل الكثرية  يف أبعاده الدولية وامتداداته من الداخل،
لتعميم واستخالص القواعد العامة أي اخلروج من املسائل التفصيلية للمنهج ومن اجلزئيات إىل القضااي الكلية للتجريد وا

واستنباط األمناط بشأن عوامل الصعود أو عوامل الرتاجع يف اخلربة احلضارية اإلسالمية ضمن مدخل السنن االجتماعية والتارخيية أو 
احلضارة اإلسالمية سواء من قبيل: الوقف، احلسبة، بيت املال، مؤسسة الثغور اليت تعد ختوًما  بشأن النظم االقتصادية والسياسية يف

 بني الدولة واخلارج، نظام اجلزية، نظام التجارة وطرقها املشهورة ونظم املعوانت  االستدانة واقتصادايت احلروب......أخل.
األسس والقيم واألحكام. فعلى سبيل املثال وليس احلصر، وبيااًن وكل ذلك وفًقا لرؤية اإلسالم للعامل وعلى ضوء املبادئ و 

لكيفية النظر يف إشكالية العالقة بني االقتصاد والسياسة واحلرب من مرجعية إسالمية على صعيد التفاعالت العاملية لقوى إسالمية  
دعاء بعض النماذج اليت ختتلف حوهلا ميكن استكربى، سواء يف مراحل القوة أو الضعف ويف تشابكها مع األوضاع الداخلية، 

: دوافع الكشوف اجلغرافية وعواقبها وعالقتها ابلتوسع العثماين حنو الغرب، املعاهدة الشهرية بني السلطان 1الرؤى واملنظورات
اهدة "التنازالت" ، واملعروفة إما مبعاهدة "االمتيازات" )وفق العثمانيني(، أو مع1535سليمان القانوين وامللك فرانسوا ملك فرنسا 

 )وفًقا للغربيني(، العالقات السلمية التجارية بني املماليك واملمالك اإلفرجنية رغم عدم انقطاع احلروب، وهل كانت تراجًعا عن اجلهاد
ية يف قلبها أو منطًا من اجلهاد "املقاوم"؟ كيف كانت "التنظيمات العثمانية" يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر اباًب لتدخالت خارج

                                                           
 انظر مناقشة هذه القضايا وغيرها في: -1

د. ناديععة مصعع فى، "التفععاعالت النظميععة فععي العصععر المملععوكي: مععن تصععفية الوجععود الصععليبي حتععى بدايععة الهجمععة األوروبيععة الثانيععة"،  -
العالقا ا الليل ا  لار عصر العثماني: من القوة والهيمنة إلى بداية المسعألة الشعرقية"، )فعي( د. ناديعة مصع فى، "التفاعالت النظمية في ال

 196-113، مرجع سبق ذكره.ص ص الت ي س اإسال ر:  اهيي حض يي  ق ين
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 1840السياسات االقتصادية واملالية؟ كيف تطورت ظاهرة "الفندق" وما مغزاها السياسي؟ ما األبعاد املالية واالقتصادية يف معاهدة 
اليت قيدت هبا القوى األوروبية دولة حممد علي الصاعدة؟ ما حقيقة دور شركة اهلند الشرقية وقبلها اهلولندية والربتغالية يف تدشني 
جذور االستعمار "التجارية"، كيف بدأت وتطورت جتارب التحديث عرب القرنني التاسع عشر والعشرين سواء يف أواخر إصالحات 
الدولة العثمانية أو الدول الناشئة، خربة تراجع وسقوط الدولة العثمانية...أخل من النماذج اليت يتضح فيها كافة مراحل تطور التاريخ 

طًا حضاراًي وصواًل إىل السؤال: ما هو منط االقتصاد السياسي للمشروع االستيطاين الصهيوين مقارنة اإلسالمي صعوًدا وهبو 
مبشروعات االحتالل االستيطانية الغربية؟ مجيعها مناذج غاية يف األمهية من حيث الربط بني السياسي واالقتصادي، والدويل 

ن جهة، ويشري إىل عدم استثنائية التاريخ/الواقع اإلسالمي من الواقع/التاريخ والداخلي... ما يؤكد مصداقية املنظور حمل االختبار م
 العاملي، ومن مث عدم مشروعية استبعاده على النحو الذي جرى عليه علم السياسة والعالقات الدولية يف نسختها الغربية.

 :اإلشكالية الرابعة: خربات وتطبيقات معاصرة لالقتصاد السياسي الدويل اإلسالمي
تزخر املدرسة العربية واملدرسة املصرية يف االقتصاد السياسي الدويل ابلدراسات عن قضااي االقتصاد السياسي الدويل أو 
مدخل االقتصاد السياسي الدويل لدراسة قضااي عاملية معاصرة )تتصل ابجلنوب أو العامل الثالث بصفة خاصة( أو تفاعالت نظمية 

أو سياسات خارجية للدول العربية وملصر. شارك فيها اقتصاديون أو علماء سياسة ذوو انتماءات نظرية  إقليمية وعرب إقليمية وعاملية
 1متنوعة: ليربالية، ويسارية وقومية.

، وإىل جانب املدرسة اآلسيوية، وخاصة املاليزية واإلندونيسية فقد ركزت بدرجة كبرية 2أما املدرسة املناظرة من منظور إسالمي
، أما على مستوى التطبيق فركزت ابألساس على نظم التمويل والبنوك -كما سبق ورأينا   –ولوجيا اإلسالمية هلذا اجملال على اإلبستم

 والصرافة اإلسالمية من منطلق القواعد الشرعية احملرمة للراب، وما اقرتن هبا من نظم املراحبة والعقود واالستثمارات الشرعية. واقرتب
. وحيتاج هذا اجملال برمته )من مدخل 3الفقر والعدالة ابعتبارها جزًءا من إصالح األمة والنظام العاملي بعضها من قضااي مكافحة

العالقات الدولية وجمال االقتصاد السياسي العاملي بصفة خاصة( مسًحا شاماًل ورمسًا خلرائط القضااي حمل االهتمام من منظور 
بة إلحداث تغيري من منظور اقتصادي سياسي إسالمي عاملي. فهذا املستوى النظمي إسالمي، والرؤى عن السياسات والربامج املطلو 

                                                           
مير أمعين، إسعماعيل صعبري عبعد هللا، رمعزي زكعي، انظر على سبيل المثال من المدرسة المصرية كتابات كل من: عمرو محيعي العدين، جعودة عبعد ال عالق، سع -1

 إبراهيم سعد الدين، إبراهيم العيسوي، جالل أمين، مص فى كامل السيد، محمود عبد الفضيل، عادل حسين، محمد أبو مندور، محيا زيتون.
 وانظر أيًضا:

لار عالقا ا الاليل الا   ا  البتييل ا  ي  اي الةاايب: لياسا  س  سا   لار ليي البتاييل  -العالق ا ب ن ليل الةاايبزين  عبد العظيم،  -
 (1989، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1985 -73البتييل    ن 

، رسععالة (1991 -1981االقتصاا ل الس  ساار لس  ساا   صااي الة ية اا  تةاا م اليال اا ا ال تحاالة األ ي ي اا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــععـ،  -

 (.1994دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
، رسعالة دكتعوراه غيعر منشعورة، قية الليلا  يبايا ا التي ال الج يلار: الح لتا ن اإ ياا ا  يالتيي ا   لياسا   ق ياا (باكينام الشرقاوي،  -

 (.2000ة، )جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسي
. حععاتم انظععر علععى سععبيل المثععال أعمععال كععل مععن: د. محمععد شععوقي الفنجععري، د. عبععده سععالم، د. عبععد الحميععد ال زالععي، د. رفعععت العوضععي، د. نعمععة مشععهور، د -2

 القرنشاوي.
نظعر المشعاركين فعي أعمعال مركعز صعال  كامعل ، وا(2010جزًما، )القاهرة: المعهد الععالمي للفكعر اإلسعالمي،  12،  يسيع  االقتص ل اإسال روانظر أيًضا : 

 لالقتصاد السياسي في جامعة األزهر.
 انظر على سبيل المثال:  -3

، مركعز صعال  كامعل، القعاهرة، جامععة األزهعر، 1999معايو  5-3المؤتمر الدولي حول اقتصاديات العدول اإلسعالمية فعي ظعل العولمعة   -
1999. 

علمععي وإشععراع(، أسععامة أحمععد مجاهععد وأمجععد أحمععد جبريععل وعليععام وجععدي )مراجعععة د. رفعععت العوضععي ود. ناديععة مصعع فى )تنسععيق  -
)جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافعات باالشعتراك معع  أع  ل  مت ي ألاأل   يأز   الثق ل  يالتا   أل،وتحرير(، 

 (.2007دار السالم لل باعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

- Dr. Nadia Mahmoud Mustafa, Economic Integration in the Islamic World: Environment and 
Process: A Thesis from the Cultural Approach and an Entry Theme for the Formulation and 
Implementation of Strategies and Policies, a study introduced to the 4th Think Tanks Forum of 
the OIC Countries “Economic Integration in the OIC Countries: Prospects and Challenges”, 
Cairo-Egypt, 26-27 March, 2013. 
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الشامل والكلي الذي جييب عن السؤال ما علل النظام العاملي وكيف ميكن تغيريه، ال يفصح عن نفسه بوضوح قدر إفصاح القضااي 
 د اإلسالمي من االقتصاديني بصفة خاصة.اجلزئية التأصيلية أو العملية عن نفسها واليت حازت اهتمام منظري االقتصا

وابملثل، فإن اخلربات والتطبيقات املعاصرة على مستوى واقع املمارسة العملية قد تركزت أيًضا على مؤسسات التمويل 
املداخل  واالستثمار والصرافة والبنوك اإلسالمية، إىل جانب األوقاف والعمل اإلغاثي واألهلي اإلسالمي. وعند تقييمها يتضح تغّلب

االقتصادية على املداخل السياسية أو على مدخل صنع وصراع السياسات يف إطار الدول القومية احلديثة واملؤسسات اجلماعية 
 اإلسالمية وخاصة منظمة املؤمتر اإلسالمي.

تصاد، واألكادمييني، بعبارة أخرى، تتعدد اخلربات والتجارب املعاصرة وتتعدد مشاركات الشرعيني والساسة وخرباء املال واالق
وتظل الفجوة قائمة بني التأصيل والواقع. كما يظل البعد الدويل أو العاملي حاضرًا غائًبا، انهيك ابلطبع عن مشروع للتجدد احلضاري 

 الشامل وموضع مساحة االقتصاد السياسي فيه سواء الداخلي أو البيين أو العاملي.
ملوضع من الدراسة لتقدمي تقييم قائم على دراسة مسحية شاملة، يكفي هبذا الصدد وبدون اّدعاء القدرة أو احلاجة يف هذا ا

 التوقف عند األفكار التالية:
: ال حيوز االقتصاد السياسي اإلسالمي العاملي اهتمام الدول العربية واإلسالمية: فهي إما دول إسالمية يسهل من انحية

تصاد إسالمي )ولو من حيث الشكل( أو دول إسالمية خمتلطة أو دول علمانية اإلعالن عن إقامة اق -لدواعي الشرعية  –عليها 
 حتاول جمرد جذب األموال بفكرة التمويل اإلسالمي والبنوك اإلسالمية.

فهي يف جمموعها دول اتبعة يف النظام االقتصادي العاملي، الغنية منها والفقرية على حد سواء، والنماذج التنموية الرشيدة 
( 1997 بعض الدول اإلسالمية )ماليزاي، تركيا، إندونيسيا...( تلقى مقاومة متعددة األشكال صرحية )كاألزمة اآلسيوية الصاعدة يف

أو ضمنية. وهناك دول ال تريد االستماع أصاًل عن "مرجعية إسالمية" لتنظيم اجملتمع أو االقتصاد أو السياسة، فكيف ستعطي 
 دولًيا يهتم بتنظيم عالقاته اخلارجية االقتصادية من منظور إسالمي، انهيك عن الدعوة والعمل اهتماًما أو حترص على أن تكون فاعاًل 

فليس من املتصور أن يزدهر اإلنتاج لتغيري النظام العاملي القائم من منظور إسالمي؟ ومن مث وعلى ضوء العالقة بني السلطة واملعرفة، 
العاملي اإلسالمي جملرد اإلنتاج دون التطبيق.، ويف املقابل ينمو االهتمام النظري أو الفكري يف جمال االقتصاد السياسي 

ابملشروعات السياسية اإلسالمية املعنية ابلوصول للحكم والسلطة دون اهتمام اببعادها االقتصادية وابللكيز على التضارب بني 
 حلضارية.دوائر االنتماء الوطنية والقومية بل واإلنسانية مع الدائرة اإلسالمية ا

: الدراسات العربية من منظور إسالمي تغلب فيها املداخل االقتصادية واقرتاابهتا على املداخل السياسية، وال من انحية أخرى
ت يتم البحث املعمق يف عالقة التأثري والتأثر بني األبعاد السياسية واالقتصادية سواء الداخلية أو اخلارجية أو العاملية، إال يف حاال

 1ة ومن جانب ابحثي علم السياسة الذين يهتمون ابألبعاد االقتصادية والثقافية من منظورات مقارنة.حمدود

                                                           
 على سبيل المثال انظر: -1
في( د. نادية محمعود مصع فى، د. د. زين  عبد العظيم، "سياسات التعاون االقتصادي بين دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وهدع السوق اإلسالمية المشتركة"، ) -

 337 -301(. ص ص 1999، العدد الثاني، )القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، حيل   أ تر لر الع ل سيع الدين عبد الفتا  )إشراع عام(، 
مركعز الحضعارة للدراسعات ، )القعاهرة: ر العا ل األ   لر قين، عالل ةا م  ان حيل ا  أ تار لا د. نادية محمود مص فى، د. سيع الدين عبد الفتا  )محرران(, -

 اإلمكانية". -المكانة -(، الكتا  األول بعنوان "الماهية2002السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 
 ق ذكره.د. رفعت العوضي ود. نادية مص فى )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعليام وجدي )مراجعة وتحرير(، مرجع سب -

- Dr. Nadia Mahmoud Mustafa, Economic Integration in the Islamic World: Environment and Process: A Thesis 
from the Cultural Approach and an Entry Theme for the Formulation and Implementation of Strategies and 
Policies, Op. Cit. 
- Muhammad Syukri Salleh, Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, Islamic Political Economy: A Special Reference to the 
Use of Tahaluf Siyasi in the State of Kelantan, Malaysia,American International Journal of Contemporary 
Research, Taxas: Center for Promoting Ideas (CPI)  vol. 4, N. 5, May, p.p114-130.  

http://www.cpinet.info/
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وبغض النظر عن تقييم اخلربات من حيث مدى تفعيل النموذج اإلسالمي ومدى االختالف مع أو االندماج يف ممارسات 
فإن األدبيات الغربية أولت هذه اخلربات  من عدمه، النظام العاملي القائم السائد، ومن مث مدى القدرة على إحداث تغيري

يبدو فيه صعود وزن املداخل السياسية وعالقتها ابالقتصادية )وفق طبيعة الظاهرة حمل  والتطبيقات من منظور إسالمي اهتماًما
لياهتا الواقعية ومشاكلها وآفاقها االهتمام( كما يبدو فيه أساليب التحليل السياسي االجتماعي االقتصادي املنظم لدراسة الظاهرة يف جت

 وعدم االقتصار على الرؤى النقدية النظرية فقط.
: عن العالقة بني القيمي واملصلحة: فإن البعض يفرتض أن امللمح األولتقدم مناذج من هذا االهتمام ملمحني أساسيني. 

 1يتناقض معها انهيك عن تسييسه. انطالق االقتصاد من بعد ديين قيمي ثقايف لن حيقق املصلحة ابلضرورة بل قد
، أو من انحية 2أو أنه ال يوجد جمموعة من القيم اليت ميكن بناًء عليها إقامة اقتصاد إسالمي بديل خيتلف عن النظام القائم

ال حتقق أي أخرى، أن العوامل الدينية والطبقية وراء إقبال الناس على البنوك اإلسالمية يف حني أن هذه البنوك ال تقدم أي جديد و 
 3تغيري اقتصادي أو مايل يف النظام العاملي بل تكرس فوائد لطبقات معينة.

تقوم رؤيتها على ثنائية التضاد بني القيمي واملصاحل، فهي تفرتض أن ال عالقة بني  -الوضعية  –بعبارة أخرى، هذه النماذج 
ن مث تتساءل عن جدوى املنظورات اليت تنطلق منها ابلنسبة حلل القيم والتدين واهلوية وبني مصاحل الناس أو النظم االقتصادية. وم

 املشاكل الراهنة وإحداث تغيري يف األوضاع القائمة.
وتفرض هذه الرؤية النقدية ملنظور إسالمي حتدايت على دراسات وخربات االقتصاد السياسي من منظور إسالمي: هل حيقق 

قتصادي؟ هل تساعد يف التنمية أم هي جمرد اجتهاد واجب جملرد التخلص من عبء تطبيقاته الراهنة وحدة األمة أو استقالهلا اال
 "النظام الربوي العاملي"؟
االقتصاد السياسي لقضااي يف صميم العالقات الدولية للعامل اإلسالمي، ومنها على سبيل املثال: احلركات امللمح الثاين: 

والبيئة.. وهذه األجندة يتم االقرتاب منها من منظورات مقارنة غربيةعلى  اهلجرة، السياسية اإلسالمية أو ما يسمى اإلسالم السياسي،
اعتبار ما ميثله العامل اإلسالمي من مصادر هتديد للغرب أو على اعتبار ما حيتاجه من تغيري انطالقًا من اعتبارات قيمية وأخالقية 

خل االقتصاد السياسي الدويل. ومجيع موضوعات هذه األجندة ال استدعاها النقديون يف دراساهتم ملشاكل العامل اإلسالمي من مد
تقرتب من القضية املركزية للبنوك اإلسالمية أو التمويل اإلسالمي اليت حتوز اهتمام االقتصاديني من دارسي االقتصاد السياسي من 

 منظور إسالمي. 
انطالقًا من تعريف احلركات السياسية اإلسالمية ، 4فعلى سبيل املثال؛ الدراسة عن االقتصاد السياسي لإلسالم السياسي

والتمييز بينها وبني األصولية وبينها وبني احلركات اليت تنتهج العنف، ركزت على كيفية أتثر موجات هذه احلركات خالل النصف 
ني(، أي تقدم الدراسة اقرتااًب نظمًيا الثاين من القرن العشرين، ابحلالة االقتصادية العاملية واإلقليمية والداخلية )يف مصر وتركيا كنموذج

يوضح أثر حالة النظامني اإلقليمي والعاملي على حركات اإلسالم السياسي من حيث املوارد وجماالت اإلنفاق وسبل التطوير. وعلى 
ويرية وال تبحث نى الدراسة أن هذه احلركات ليست تضوء الدراسة التفصيلية ألدوار هذه احلركات يف النموذجني املصري والرتكي تر 

عن تغيري جذري للنظام العاملي ولكنها يف نفس الوقت الذي تقاوم فيه النظم املستبدة يف الشرق األوسط والنظام السياسي اإلقليمي 
                                                           

 انظر على سبيل المثال: -1
- Timur Kuran: The Discontents of Islamic Economic Morality. Linkages between Religion and Ecomomics. AEA 
Papers and proceedings, May 1996. Pp436-442.  
2- Ondrej Sramek: Islamic Economics: New Economic Paradigm or Political Agenda?  New Perspectives on 
Political Economy , Prague: Liberální institut Vo. 5, No. 2, 2009, pp 137-167.  
3-Thomas B. Pepinsky: The Demand for Islamic Banking: Piety, class and Global Idendity, Paper Presented at 
the International Political Economy Society. Cambridge MA, No. 12-13, 2010. 
4 Joel Benin, “Political Islam and the New Global Economy: the Political Economy of Islamist Social Movements 
in Egypt and Turkey’’ paper presented in conference on French and US Approaches to Understanding Islam 
French-Stanford center for Interdisciplinary studies September 12-14, 2004. 
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ندمج فيه اجلديد القائم على ركائز الثروة البرتولية، فهي ال تقدم جديًدا لرفض احلداثة أو تغيري النظام الرأمسايل العاملي، بل هي جزء م
 ويصل بعضها إىل حد التحالف مع النظام الرأمسايل العاملي ضد اليسار العلماين.

وأاًي كان تقييمنا اآلن هلذه الرؤية، كمثال، وأاًي كان اتفاقنا أو اختالفنا معها وأاًي كانت مدى مصداقيتها على ضوء اختبارات 
عن قضااي أخرى هامة داخلية أو نظمية إقليمية يف العامل اإلسالمي،  ما بعد الثورات العربية، إال أن مثل هذه الدراسة وغريها

تستوجب الدراسة من مدخل اقتصاد سياسي إسالمي يقوم عليها املنتمون هلذا املنظور من ابحثي العلوم السياسية واالقتصادية 
 .1واالجتماعية بصفة عامة

 خالصة القول على ضوء جمموعات اإلشكاليات األربع السابقة
ن االقتصاد السياسي اإلسالمي من منظور عاملي يقوم على أصول إسالمية، ويطرح جماالت لتفعيل وتطبيق الرؤية املبنية على إ

هذه األصول، يف إطار منوذج متكامل يتحدث عن طبيعة اقتصاد خمتلف عن املفهوم الذائع، ومن رؤية معرفية ورؤية للعامل وأسس 
ا عن األسس املعرفية والفكرية واخلربة التارخيية اليت تنبين عليها املنظورات الكربى يف االقتصاد ومبادئ وقواعد وفقه ختتلف متامً 

السياسي الدويل، وإن كانت تقرتب من املنظور النقدي أو تقرتب منها االجتاهات اجلديدة النقدية اليت تركز على العالقة بني األخالق 
 والقيم واالقتصاد السياسي الدويل.

يتمايز الطرح اإلسالمي عن النقدي الغريب من عدة جوانب: النقديون حيتفظون أبصول النظرية العلمانية اليت  ية:فمن انح
 عن املوضوع خبالف الرؤية اإلسالمية اليت تتخذ اإلسالم مصدرًا للمعرفة والرؤية الكلية. -معرفًيا ومنهجًيا–تفصل الديين 

االقتصاد السياسي الدويل من منظور إسالمي ثالثي األبعاد: خريطة القضااي احلاضر الغائب يف دراسة  ومن انحية أخرى:
 وأجندة األولوايت، العالقة بني القيمي واملصلحي وإمكانيات التغيري، نطاق التفاعالت ومساحاهتا.

أو من املنظور اإلسالمي لالقتصاد السياسي الدويل هو أكثر اتساًعا وامتداًدا من االقتصاد السياسي اإلسالمي  -1
 االقتصاد اإلسالمي ابلطبع.

استجابة لدوافع ودواعي جتدد االهتمام ابالقتصاد اإلسالمي أو  وال ميكن أن يظل هذا اجملال مقصورًا على تقدمي رؤية شرعية
والراب االقتصاد السياسي اإلسالمي، كما جيب تقدمي رؤية تستدعي خريطة أوسع بكثري من جمرد أجندة التمويل والبنوك اإلسالمية 

واألوقاف، واملبادئ واألسس واألحكام. وذلك حىت ال يظل هذا اجملال أيًضا قاصرًا على الدراسات الغربية النقدية وغريها واليت هتتم 
بقضااي العامل اإلسالمي، ابعتبارها موضوًعا من موضوعات أرجاء أخرى من العامل أو اليت هتتم ابلنظام الفرعي الدويل للعامل اإلسالمي 

 و اجلنوب أو العامل الثالث كجزء من املنظومة الرأمسالية العاملية.أ
ويف املقابل فإن احتياجات "التغيري" يف العامل اإلسالمي تتطلب االهتمام أبجندة واسعة؛ وعلى سبيل املثال وليس احلصر:  

، كيف نقدم 2العوامل السياسية والعكس صحيحالعالقات االقتصادية بني الدول اإلسالمية، ال ميكن تطويرها دون األخذ يف االعتبار 
من منظور إسالمي نقًدا أو إصالًحا أو بدياًل لسياسات التكيف اهليكلي للمؤسسات الدولية أو لطبيعة هذه املؤسسات وقدر إسهام 

، فأين مثاًل 3واء عربية أو غربيةالدول اإلسالمية فيها،  أو لطبيعة األزمات املالية العاملية واليت حتظي ابهتمام منظورات نقدية مقارنة س
؟ وكيف تتم دراسة السياسات اخلارجية للدول اإلسالمية 4رؤية إسالمية ألزمات النظام الرأمسايل العاملي وعلل العامل اإلسالمي يف إطاره

مام ابالقتصاد أال جيدر االهت 5الكربى من مدخل االقتصاد السياسي من منظورات مقارنة، وليس من مدخل إسالمي تقليدي فقط؟
                                                           

 ومن نماذج هذه الدراسات حول أجندات جديدة من منظورات مقارنة غربية وإسالمية انظر على سبيل المثال:  1
 94-32، ص ص هذا العددانظر  يا االقتصاد السياسي الدولي المعاصرة"ملع العدد بعنوان " في قضا -

 انظر : د. زين  عبد العظيم، التعاون االقتصادي بين دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وهدع السوق اإلسالمية المشتركة، مرجع سبق ذكره.   -2
  انظر على سبيل المثال دراسات د. رمزي زكي، د.مص فى كامل السيد.  -3
  انظر على سبيل المثال محمد عمر شابرا، مرجع سابق. -4
د. مصع فى علعوي  :)فعي( ،انظر على سبيل المثال: د. نادية مص فى، لماذا اإلسالم والسياسة ال ارجية المصرية وليس العدائرة اإلسعالمية للسياسعة المصعرية  - 5

 929-830، الجزم الثاني، ص ص 2002يناير  ،لبحوث والدراسات السياسيةمركز ا :جامعة القاهرة الس  س  الة ية   ال صي  ، ليس   ,)محرر(
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السياسي للعمل اخلريي واإلغاثي اإلسالمي مقارنة ابالقتصاد السياسي لتمويل اإلرهاب وجتفيف منابعه حىت ال يتم ضرب األول 
بذريعة حماربة األخري؟ وكذلك االهتمام بدراسة منظور إسالمي لالقتصاد السياسي للصحة العاملية وحماربة الفقر ومقاومة اجلرمية 

 االجّتار ابلبشر؟املنظمة و 
 أين موضع االقتصاد من مشروعات النهوض اإلسالمية اليت تعاقبت عرب القرون الثالثة املاضية؟

أين االقتصاد السياسي للثورات العربية والثورات املضادة عليها إقليمًيا وعاملًيا؟... إخل من أجندة قضااي التحدايت املعاصرة 
 يف قلب العامل. اليت تواجه األمة والعامل اإلسالمي 

بعبارة أخرى، االقتصاد واملال يف قلب عناصر القوة وأدوات احلركة، وتناول قضااي العامل اإلسالمي، من منظور إسالمي، ليس 
أو جمرد قضااي السياسة والعسكرة، ولكن املعىن الواسع للمنظور اإلسالمي  -ابملعىن الضيق  –جمرد تناول قضااي الدين والثقافة واهلوية 

 للعالقات الدولية يقتضي استدعاء االقتصادي بقوة كما يستدعي الفكري إىل جانب احلركي ويستدعي الداخلي إىل جانب اخلارجي.
فالنهوض من جديد، وإن استوجب حل األزمة الفكرية واملعرفية لألمة، إال أنه حيتاج أدوات للنهوض وعناصر قوة وموارد 

 خري فهو يف حاجة لتجدد حضاري شامل يقع االقتصاد يف قلبه.مادية بقدر البشرية أيًضا. بعبارة أ
إىل جمال  -ذات املرجعية الدينية  –املنظور اإلسالمي لالقتصاد السياسي الدويل يستدعي بقوة القيم واألخالق  -2

القوة، بل يستدعي دراسة "التغيري أو اإلصالح النظمي" سواء العاملي أو اإلقليمي أو الداخلي. وهو بذلك ال يسقط املصلحة أو 
العالقة بني القيم واملصلحة والقوة. ألن وجود القيم يف حد ذاهتا ال يضمن ابلضرورة حتقق املصاحل. فهي يف حاجة لتفعيل وتطبيق 

 ملواجهة التحدايت املادية ابألخذ أبسباب بناء القوة ومحاية املصلحة على ضوء منظومة القيم واألحكام.
، فإنه ال جيب أن يقتصر على أخالقيات املعامالت 1نظور مثالًيا جمرًدا، ولكن مثالًيا واقعًياولكن، وإن مل يكن هذا امل

االقتصادية واخلريية وقيم االستهالك واإلنفاق، فهي وإن كانت وفق "الشريعة اإلسالمية" واجبة سواء كانت قيًما أو سنًنا أو أحكاًما، 
"اإلبستمولوجيا التوحيدية" لتقدمي الرؤية عن قضااي الواقع العاملي ذات الصلة هبذه  إال أن هذا املنظور جيب أن ميتد، انطالقًا من

 األخالقيات واألحكام، وكيفية إحداث "التغيري العاملي املنشود" وفق هذه املنظومة القيمية.
لقرن العشرين وكما ويظل النقد األساسي املوجه جلهود االقتصاد اإلسالمي، النظرية والعملية منذ النصف األخري من ا 

سبق ورأينا، هي عدم القدرة على التنفيذ الذي حيدث التغيري الداخلي أو العاملي، واألهم كيفية التغيري جزئًيا تدرجيًيا سلمًيا أم 
 ثوراًي جذراًي كلًيا مثل ما تدعو إليه االجتاهات النقدية بصفة عامة.

اإلسالمي ليست إال أطروحات ذات أهداف ثقافية ودينية  هذه االنتقادات ترى أن أطروحات االقتصادومن مث، من 
فإن هذا النقد يعترب أن الطرح االقتصادي اإلسالمي متناقض وغري  وال حتقق حاًل للمشاكل وال تضع أهدافًا اقتصادية حمددة.

ته، انهيك أنه ال يرى مشولية متكامل وأنه فاشل عملًيا، ألن النقد أو النقض، كما لو كان يعترب القيمي الثقايف نقيصة يف حد ذا
 املنظور اإلسالمي الذي ال يفصل بني األبعاد املختلفة للظاهرة ومنها الثقايف والقيمي.

إن هذا النقد الوضعي الواقعي يتقاطع أيًضا مع  االنتقادات املوجهة لالجتاهات الغربية البنائية اجلديدة والنقدية للوضعية الذين 
 د ثقافية قيمية وليست اقتصادية وسياسية فقط.يرون أن الظاهرة هلا أبعا

ال تنفصل يف املنظور  -حتقيًقا ألهداف ثقافية أو سياسية  –بعبارة أخرى، فإن أولوية وأمهية الدوافع الدينية والثقافية 
جمااًل ألية حلول اإلسالمي عن األبعاد األخرى وتسعى إىل خدمتها أيًضا، وذلك على عكس االنتقادات الوضعية اليت ال ترى فيها 

 سياسية أو اقتصادية إال حتقيق التمايز إن مل يكن الصراع مع الغرب واحلماية الثقافية والدينية للذات. 
                                                           

 وفق وصع مسعود شودري في: -1
Masudul Alam Choudhury, Op.Cit.,. 
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ويف املقابل، وحيث يظل "تغيري الواقع" من عدمه حمًكا هاًما للتقييم، ال ميكن إنكار أو إخفاء أن واقع العامل اإلسالمي 
التأصيل لدرجة فْقد املسلمني فيه البوصلة أو امليزان أو األصل أو املقياس املفرتض للتغيري على ضوئه.  الضاغط يربز الفجوة بينه وبني

حقيقة البد من االعرتاف أبن علل العامل اإلسالمي حتتاج ما هو أكثر من األخالق إلصالحها، والبد من التغيري اجملتمعي والسياسي 
واعد اإلسالمية ذاهتا، اليت هي ليست مثالية أو فلسفة جمردة ولكنها قائمة وشاملة لتحكم واالقتصادي ولكن انطالقًا من القيم والق

 احلياة االقتصادية وغريها. ومبدأ العدل البد وأن يكون مبدأً حاكًما لكل السياسات وأساًسا لكل احللول.
 إىل اإلهلاء جبداالت الثقايف بعيًدا عن إذن البد من جتاوز هذا النمط من النقد والنقض الوضعي العلماين ألنه ال يهدف إال

الثقايف يف –حقيقة املخاطر والتحدايت اإلسرتاتيجية السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت تستهدف اآلن ما تبقى من القيمي الديين
 خطوط املقاومة والدفاع، وحىت يتمكن "الكبار" من استكمال مصاحلهم السياسية وإقرارها. 

مي لالقتصاد السياسي الدويل ليس منظور عالقات القوة الصلدة بني الفواعل من الدول القومية املنظور اإلسال -3
أو الدول الكربى السائدة فقط، ولكنه ابألساس منظور عالقات األمة شعواًب ومجاعات فيما بينها وبني األمم األخرى. سواء على 

اجملاالت. ومن بينها الدولة، والسوق، فوفًقا لتعريف مسعود شودري  مستوى األفراد أو اجلماعات أو املؤسسات النوعية يف كافة
 فاالقتصاد السياسي اإلسالمي هو:

"كيفية تنظيم التفاعالت بني الدولة والسوق والفرد من خالل عملية الشورى ووفًقا ألخالق ومبادئ وقيم ونسق معريف قائم 
 القائمة على املعيارية والواقعية مًعا". على وحدانية هللا واإلبستمولوجيا التوحيدية اإلسالمية

الفرد، كما يتجاوز النمط الصراعي –السوق"، الدولة-ومن مث فو" املنظور اإلسالمي لالقتصاد السياسي" يتجاوز ثنائية "الدولة
 السياسية.-للعالقة بينهما ويطرح أفًقا أرحب أكثر تعددية للتفاعالت االقتصادية

يف هذا اجملال ملاذا "صفة الدويل" وليس "العاملي"؟ وإذا كان النقديون الغربيون أكثر استخداًما  وهلذا فمن األسئلة املطروحة
اآلن لصفة "العاملي"، فمن األوجب ابلنسبة ملنظور إسالمي ينقد بدوره مستوى الدولة القومية ويطرح مستوايت أرحب للتحليل 

لة( أن يكون منظورًا القتصاد سياسي عاملي عرب قومي، يسعى للتغيري من تستوعب وحدات حتليل متنوعة )ابتداء من الفرد إىل الدو 
فهو ليس تغيري سياسي فقط؛ ولكن تغيري حضاري شامل وليس لتكريس  1أجل عامل أكثر عدالة وإنسانية اقتصاداًي وثقافًيا وسياسًيا

 استمرار هيمنة النظام الرأمسايل العاملي "غري العادل".
****** 

                                                           
 انظر في: -1

بحعاث ، )بيروت: الشعبكة العربيعة لألالعلال  يالل  قيال  : التغ  ي الع ل ر  ن  اهيي اقلي حض يي إسال رد. نادية محمود مص فى،  -

 (. الفصل الثاني، الفصل الرابع.2015والنشر، 
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 االقتصاد السياسي العاملي لالستيطان الصهيوين
 منتصر يماهيتاب صبح

 مقدمة
انطالقًووا موون أن النظووام العوواملي يتكووون موون عوودد موون األنظمووة الفرعيووة اإلقليميووة جُيوورى النظوور يف االقتصوواد السياسووي لالاسووتيطان 

العديود مون املسواعدات العامليوة سوواء مون  -يف شوكله احلوايل  –لطرف اإلسرائيلي إمنا يتضمن بداخله الصهيوىن الذي مل يتضمن فقط ا
الووودول الغربيوووة الووويت خيووودم ذلوووك مصووواحلها يف منطقوووة الشووورق األوسوووط والعوووامل العوووريب واإلسوووالمي، أو مووون خوووالل مسووواعدات اجلاليوووات 

حتلة.اإلسرائيلية ويهود الشتات عرب العامل وذلك على األراضي ا
ُ
 لفلسطينية امل

وعليووه سووتحاول الورقووة حووول االقتصوواد السياسووي العوواملي لالاسووتيطان الصووهيوين يف فلسوويطن االقوورتاب موون املوضوووع حملاولووة فهووم 
أسوبابه ومساتوه وخصائصووه، ومراحلوه وعملياتووه، وفواعلوه وأطرافوه، ونتائجووه وتوداعيات عمليووة االقتصواد االسوتيطاين علووى فلسوطني ابعتبووار 

 لتفاعالت حتُدث بوصفها جزًءا من النظام العاملي والنظام االقتصادي العاملي )االقتصاد السياسي العاملي(.تلك ا
أواًل: مالمييح ومنييق االقتصيياد السياسييي االسييتيطاين الصييهيوين يف فلسييطني: رؤييية لتعددييية األطييراف العاملييية املتواجييدة يف عملييية 

 التوطني:
ي أن هناك ارتباطًا يف السمات املتعلقة ابلنظام االقتصادي ليس فقوط ابملعوايري االقتصوادية حياجج د. عبد الوهاب املسري        

 إمنوا أيًضوا ابلغايوة النهائيوة للمشوروع القوومي لووذلك النظوام. فاهلودف مون النظوام الرأمسوايل هوو حريووة توراكم رأمسوال، إمنوا اهلودف مون النظووام
ملنع سيطرة طبقوة علوى وسوائل اإلنتواج. فاالقتصواد السياسوي إلسورائيل ابعتبارهوا نظاًموا  االشرتاكي هو سيادة مفاهيم العدالة االجتماعية

 :1" الذي يتميز ابلتايلاالقتصاد االستيطاينسياسًيا، مييل إىل االشرتاكية مع بعض املالمح الرأمسالية، إال أنه ميكن أن ينتمي إىل منط "
مثوول يف األموون والبقوواء املووادي، فاالعتبووارات االقتصووادية تتبوواين عوون نظريهتووا إعطوواء األولويووة لالعتبووارات االاسووتيطانية الوويت تت  -1

 االاستيطانية، فاألوىل هتتم ابلرغبة يف النجاح االقتصادي؛ بينما يرتبط األخري ابلوجود املادي لالاستيطان والتواجد األمين. 
ستوطِنة، وهذا ما جيعل يرتبط البقاء املادي لالقتصاد االستيطاين بكل من االستقالل والبقاء احل -2

ُ
ضاري والثقايف للجماعات امل

الُبعد األمين والُبعد الثقايف يف االقتصاد االستيطاين شيًئا واحًدا، فاالستقالل الثقايف واحلضواري للُمسوتوِطن يف أراضوي اآلخور 
ستوَطن  -

ُ
ألمنيوة. وهوذا موا يفورز مجاعوة جيعل من املمكن استغالل وقهر هوذا اآلخور، مموا يوؤدي إىل تفواقم املشوكلة ا -أي امل

ابلتعاونيوة االشورتاكية وهوو يعورب عوون  -كموا يوذكر املسووريي   –ثقافيوة وأخورى عسوكرية وهوذا موا ُيسوومى يف اخلطواب الصوهيوين 
 االقتصاد اجلماعي العسكري.

عوربي، اقتحوام األرض احلاجة إىل تطوير جمموعة من املفاهيم ذات الطابع اجلماعي اليت ال هتتم ابلعائود االقتصوادي )العمول ال -3
والعمل واحلراسة واإلنتواج... منوذًجوا(، وهوذا موا جعول أحود املسوئولني اإلسورائيليني يصورح أن املشوروعات الناجحوة هوي أقلهوا 
نفًعوا لالسوتيطان؛ ألهنوا تعتمود علوى العمول العوريب واملسوتهلك العوريب ويصوعب العزلوة والودفاع عنهوا... أموا اخلاسورة ماليًوا فهووي 

 ا النفصاهلا واعتمادها الكامل على العمل والسوق العربي.أكثرها نفعً 
كمووا أن تعاونيووة ذلووك االقتصوواد قائمووة علووى االعتبووارات العسووكرية أكثوور موون الوورؤى اإلنسووانية وهووذا مووا جيعلووه  خووذ شووكله  -4

 اجلماعي.
يونية ابعتبارهووا قوووة عسووكرية إىل الدولووة الصووه -كمووا مسوواه املسووريي   –موون اجلانووب العوواملي، ينظوور التشووكيل اإلمووربايىل الغووريب  -5

متقدموووة يف الشووورق األوسوووط وقووووة اسوووتثمارية هاموووة، وعليوووه تقووووم املنظموووات الصوووهيونية العامليوووة ابلتحوووالف موووع القووووى الدوليوووة 

                                                           
 .البة ماجستير في العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية  
 .221: 170(، ص ص الجزم السابع، 1999، )القاهرة: دار الشروق،  يسيع  ال جيل يال جيل   يالصج يا  عبد الوها  المسيري،  1
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الكوووربى املسوووتفيدة جبموووع التربعوووات مووون يهوووود العوووامل للتعزيوووز مووون القووووتني العسوووكرية/ األمنيوووة، واالقتصوووادية للدولوووة الصوووهيونية 
 من مشروعها االستيطاين. للرتسيخ

كموووا تطلوووب االسوووتيطان مووون املنظوووور الصوووهيوين ضووورورة إضوووفاء الطوووابع التحوووديثي واجلمووواعي علوووى املوووادة البشووورية املنقولوووة إىل  -6
 إسرائيل وحتويل اليهود إىل شعب منتج وشعب ُمسلح )عسكرة اجملتمع أبكمله(. 

تموع االسوتيطاين الوذي يغلوب عليوه املهواجرون، خاصوة عنودما   وعليه فإن الصيغة اجلماعية هي أفضل الصيغ السوتيعاب اجمل -7
وضع كل جمموعة مهاجرة حسب "بين جلدهم". وهذا ما سهل من االستيالء على األراضي الزراعية اليت يقوم جزء بزراعتها 

ونية. يف املقابول عملوت واجلزء اآلخور مبطواردة العورب وهلوذا أطلوق عليهوا املسوريي "الزراعوة املسولحة" املتعلقوة ابلعسوكرية الصوهي
املنظمة الصهيونية العاملية مبساعدة من األطراف الدولية الكربى بتمويول مجاعوات الزراعوة املسولحة حوىت ال تسوقط األرض يف 

 يد العرب ولعدم االعتماد على اإلطالق على العمالة العربية حىت ولو كانت رخيصة.
 ي العاملي لالستيطان الصهيوين يف فلسطني احملتلة:اثنًيا: حنو مفاهيم أولية لبنية االقتصاد السياس

مون أوىل املكووانت الويت بودأ علوى أساسوها تشوكيل االقتصواد السياسوي االسوتيطاين الصوهيوين.  منظمات اليرواد الصيهيونيةتعد 
من الزراعوة املسولحة ففي البدايوة جنود أن فكرهتوا تقووم علوى  وجووب اخلدموة العسوكرية للشوعب اليهوودي علوى املسوتوى العواملي الويت تتضو

واقتحام األراضي والعمل واحلراسوة واإلنتواج ملودة ثوالث سونوات، وعليوه نشوأت العديود مون املنظموات واجلمعيوات يف الووالايت املتحودة، 
 جنوب روسيا، بولندا، رومانيا ووسط أورواب وغريها من الدول تعمل على تنفيذ تلك الفكرة على حنو ممنهج ومنتظم، وقد ازدهرت تلك
املنظمات "مجعيات الرائد اليهودي املٌستوَطن" خاصوة بعود وعود بلفوور، إال أن نشواطها توقوف موع أتسويس الدولوة الصوهيونية واسوتغالل  
كافووة القووووى يف الوووداخل اإلسووورائيلي لتووودعيم القووووة العسوووكرية واالقتصوووادية مبسووواعدة املنظموووة الصوووهيونية العامليوووة والشوووبكات غوووري الرمسيوووة 

 .1جدة على مستوى العاملاليهودية املتوا
من أهم التعبريات عن الصهيونية العمالية املرتبطة ابلفكر التعواوين الغوريب وأعضواء اجلماعوات اليهوديوة  احلركة التعاونيةكما تعد 

ملي الرأمسوايل، يف شرق أورواب، فاهلدف من تلك احلركة هو تركيز قوى صغار التجار واملمولني اليهود للقدرة علوى املنافسوة يف النظوام العوا
فهي مل تكن حركة احتجاج على اجملتمع الرأمسايل التنافسي التعددي، إمنا هي آلية للبقاء بداخله مون خوالل ميكانيزموات تنظيميوة مثوال 

، وعدة حركات تعاونية أخورى هلوا الطوابع املؤسسوي يف روسويا، 1921وبنك الشعب اليهودي  1917أتسيس تعاونية البنك التجاري 
أثرايء اليهود األمريكان واألملان وبولندا وغريهم على املستوى العاملي. فالفكرة الفنية التقنية اليت قامت عليها تلك احلركة هوي مسامهات 

أهنا تعمل على فتح خمازن يف أماكن متعددة على حنو هائل يف أركوان ونوواحي املودن لتخوزين السولع والبضوائع، ويسوجل الباعوة اجلوائلون 
أعضاء يف تلك املخازن بشروط ائتمانيوة سوهلة، وعليوه أن يتجوول بعينوات مون السولع وعنودما حتودث الصوفقة يتوجوه إىل اليهود أنفسهم 

، كموا أن 2أقرب خمزن لصرف الكمية املطلوبة وهكذا مع األخذ يف االعتبار املشروعات والتجار الصغار يف ظل النظام الرأمسواىل العواملي
 .3التعاونية على املستوى العاملي )أشبه بنظام البيع ابلكتالوج(تلك احلركات التعاونية مبخازهنا 

كما ال ختتلف تلك احلركات عن نظريهتا يف فلسطني وهدفها هوو نبوذ اهلامشوية والطفيليوة عون اهلويوة اليهوديوة مون خوالل العمول 
اء شبكة مون املسوتعمرات الزراعيوة والقورى اجلماعي اليهودي القائم على مفاهيم عنصرية، مثال مفهوم اقتحام األرض والعمل العربي وبن

التعاونية على أساس االعتماد الذايت. فالبقاء املادي اليهوودي يف فلسوطني لون يوتم إال مون خوالل الزراعوة وإقاموة اقتصواد زراعوي وتكووين 
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اين اإلحوواليل القووائم علوووى طبقووة موون الفالحووني واملوووزارعني لضوومان اسووتقرار املووودن اليهوديووة، وذلووك لتلبيوووة متطلبووات االسووتعمار االسوووتيط
 . 1االستيالء على األراضي وتفريغ الفلسطينيني منهم إلحالل العنصر اليهودي

تتمثل عصب األيديولوجيا الصهيونية لالقتصاد السياسي االسوتيطاين بوداخل األراضوي الفلسوطينية املٌحتلوة يف عودد مون املفواهيم 
 : 2األساسية وهي

ألغيووار وجتميووع اليهووود موون الدايسووبورا، وعليووه فاقتحووام األرض مل يكوون لوودافع اقتصوواد لتخلوويص األرض موون ا اقتحييام األرض: -1
سياسووي إمنووا لوودافع نفسووي قووائم علووى الرغبووة يف نبووذ هامشووية الشخصووية اليهوديووة يف شووتات العووامل. كمووا أن االقتحووام جوواء موون 

يث يوذكر املسوريي أن الصوندوق القوومي خالل أعمال البلطجة واإلابدات وليس بطرق استيالء برأمسال عن طريق الشراء، ح
% مون مسواحة فلسوطني، بينموا جنود أن اهلاجواانه 3.9مون احلصوول إال علوى  1947اليهودي مل يوتمكن منوذ نشوأته أي يف 

)شترين، اإلرجون منوذج على مجاعات مسلحة متارس العنف املفرط لالستيالء على األراضي( حصلت يف أقل من عام على 
 فلسطينية.% من األراضي ال76

فبعوود االسووتيطان أتيت مرحلووة االسووتيطان اإلحوواليل، فوواألرض ليسووت لالمووتالك فحسووب إمنووا للعموول الشوواق  اقتحييام العمييل:  -2
اليدوي )وهذا وفًقا ألفكار جوردون مفكور صوهيوين عموايل حلوويل(؛ ألن يف العمول اليودوي عوودة إىل عوامل الطهوارة والطبيعوة 

األرض واإلميان بقدسويتها مون خوالل إفنواء الوروح واجلسود يف إعمارهوا، وهوذا موا يوضوح ووسيلة للتصوف، وعليه فالغاية هي 
األبعاد املعيارية والقيمية يف االقتصاد السياسي االستيطاين اإلحاليل الصهيوين يف فلسطني. ولكن املشوكلة الويت رافقوت مبودأ 

ء يف حني اعتمدت املشاريع الصوهيونية علوى العامول اقتحام العمل هو أن العامل العربي املهاجر كان مرتفع الثمن وغري كف
العووريب رخوويص األجوور والكووفء، فاحلوول جوواء موون اسووترياد بعووض اليهووود الشوورقيني )بوصووفهم عوواماًل عوورباًي( موون الوويمن وذلووك 

لعودم  لتحقيق اهلدف اإلحاليل لدى الصهاينة العمال ورضاء الصوهاينة الرأمسواليني بعمالوة عربيوة رخيصوة. إال أن ذلوك مل يودم
 رضاء عمال اليمن.

من خالل االعتماد على الذات يف محاية كافة مكووانت اقتصوادهم اإلحواليل. وختلويص العمول مون األغيوار  اقتحام احلراسة: -3
 )من خالل مفهوم العمل العربي أي االعتماد فقط على العامل اليهودي(.

العربية، فاالنتقال من االستيالء على األرض إىل العمل من خالل عمل محلة موسعة ملقاطعة كافة املنتجات  اقتحام اإلنتاج: -4
 املسلح إىل االنغالق االقتصادي احلضاري الكامل وذلك يف املراحل األوىل من االستيطان.

أي االحتاد العام للعمال العربيني )أكرب جسم اقتصادي للدولة حبسب تعبري املسريي( إال أنه أوسع مبراحل من   اهلستدروت: -5
احتووواد داخلوووي، إمنوووا هوووو مؤسسوووة عامليوووة تشووورف علوووى عمليوووة االسوووتيطان اإلحووواليل وتنشووويط اهلجووورة اليهوديوووة إىل كونوووه جمووورد 
 فلسطني.

تعين التجمع )مزارع مسلحة من اهلاجاانه برأمسال عاملي( وهي الكيان السياسي واالجتماعي الوذي تسوتند عليوه الكيبوتس:  -6
اعوات وظيفيوة عسوكرية )وظيفتهوا االسوتيطان والقتوال( أي ذات اعتبوارات عملية االستيطان اإلحاليل، ويعمل علوى توليود مج

عسكرية ابلدرجة األوىل وزراعية ابلدرجة الثانية، كما أنه بوداخل الكيبووتس تتواجود التجمعوات العسوكرية والباملواا )وحودات 
الصووهيوين يف فلسووطني هووو  الصوواعقة النظاميووة( ولكوون مووا جعوول الكيبوووتس مشووروًعا انجًحووا كجووزء موون االقتصوواد االسووتيطاين

التمويوول اخلووارجي وتلقووي املعوووانت اخلارجيووة موون الوودول العظمووى كأحوود مكوووانت الدولووة اإلسوورائيلية القائمووة علووى املسوواعدات 
اخلارجية ورأمسال يهود الدايسبورا واحلصول على هبات مالية وقروض معفاة من الفوائد أو بفوائود قليلوة. فالنظوام االقتصوادي 
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تحكم فيه مون ِقبول الودول الكوربى يعمول دائًموا علوى متويول إسورائيل ويودعمها حوىت حتوهلوا إىل قاعودة عسوكرية، كموا العاملي امل

 تدعم احلركة الصهيونية نفس اهلدف وذلك لتحقيق غاية البقاء املادي من خالل اآلليات االقتصادية والعسكرية.
مبسواعدة التموويالت الغربيوة واحلركوة الصوهيونية لرتسويخ االسوتيطان  ولكن ظل الكيبوتس يعمل يف وظيفته االقتصادية والعسوكرية

اإلحاليل، إال أنه مع قيام الدولة الصهيونية قلت أمهية الكيبوتس خاصة أن أسلوب ومنط احلياة الداخليوة مل تتوافوق موع معطيوات العوملوة 
 والتصنيع وعاملية الثقافات. 

 ياهتا على االقتصاد االستيطاين يف األراضي الفلسطينية احملتلة:اثلثًا: األزمات االقتصادية العاملية وتداع
جنوود أن منووذ السووبعينيات حوودثت مشووكالت عديوودة يف بنيووة النظووام االقتصووادي العوواملي، وذلووك لرتاجووع قيووادة الوووالايت املتحوودة 

وودز، ابإلضووافة إىل ظهووور املفارقوووات اإلسوورائيلية، واهنيووار نظووام بريتوووون -األمريكيووة، وصووعود مشووكالت الطاقوووة وانوودالع احلوورب العربيوووة
يم الليربالية العاملية يف جمال التبوادل الودويل، وغريهوا مون املالموح املسوتحدثة الويت كانوت مبثابوة الودافع للتفكوري يف التخلوي عون بعوض مفواه

ت وهوذا موا احتواج إىل االقتصاد السياسي االستيطاين الصهيوين، خاصة بعد حدوث بعض التحوالت يف مناا االعتماد على املسواعدا
ضوورورة تقلوويص دور الدولووة والتحووول حنووو االقتصوواد الرأمسووايل، واالجتوواه حنووو اخلصخصووة والعوملووة، وهووذا مووا سووامهت الوووالايت املتحوودة يف 

 حتقيقه لتصاعد دور اقتصادي إسرائيلي يف منطقة الشرق األوسط. 
موع بنيوة االسوتيطان اإلحواليل للكيوان الصوهيوين، وهوذا موا ولكن تلك التحوالت واالجتاهات اجلديدة تتنواقض علوى حنوو واضوح 

أن األولوووايت االقتصووادية للكيووان الصووهيوين ختتلووف كثووريًا عوون نظريهتووا يف السوووق الرأمسووايل العوواملي؛ لكووون  -كمووا سووبق الووذكر   –يعووين 
املكوووان واملسووواحة  -أسووولحة متطوووورة( األمووون )التفووووق العسوووكري وإنتووواج  -االقتصووواد الصوووهيوين االسوووتيطاين يتمثووول يف أولووووايت البقووواء 

إحووالل السووكان األصووليني. وذلووك للووتمكن موون القيووام بكوول تلووك املهووام يصووبح االقتصوواد االسووتيطاين  -الشووعب اليهووودي  -اجلغرافيووة 
ل إىل وصولت نسوبة البطالوة يف إسورائي 1993أنوه يف  -كموا طرحهوا املسوريي   –الصهيوين مبثابة "االقتصواد احملموي". الودليل علوى ذلوك 

% ولكوون ألولويوووة االعتبوووارات االسوووتيطانية عووون االقتصووادية، قاموووت إسووورائيل ابالسوووتدانة مووون اخلووارج وتقووودمي معووووانت ماليوووة مرتفعوووة 11
للمهاجرين، وعليه فاالستدانة متت ليس هبدف االستثمار أو توسيع إمكانية االقتصاد احلر، أو توفري خدمات جمتمعية؛ إمنا اهلدف هوو 

لبقوواء املسووتوطنات بغووض النظوور عوون القوودرة االقتصووادية االسووتيعابية للمجتمووع اإلسوورائيلي؛ وهووذا مووا يعووين أسووبقية مووا هووو تشووجيع اهلجوورة 
 استيطاين على ما هو اقتصادي.

كمووا يعووود قطوواع اخلووودمات موون أضوووخم القطاعووات يف إسووورائيل، ويعوووود ذلووك لكوووون اجملتمووع الصوووهيوين جمتمًعووا اسوووتيطانًيا يتلقوووى 
ويالت الدولية الضخمة إىل الداخل اإلسورائيلي الويت لوالهوا موا متكون االقتصواد اإلسورائيلي مون حتقيوق جوزء كبوري منهوا، املساعدات والتح

فوووذلك اجلوووزء يتمثووول يف تقووودمي التجموووع الصوووهيوين الرشووووة للمهووواجرين حوووىت ال ينزحووووا عووون املسوووتوطنة الصوووهيونية ومووون مث ضوووخامة قطووواع 
 . 1ية لغاية بنيوية للمجتمع االستيطايناخلدمات القائم على املساعدات اخلارج

رغوووم كافوووة تلوووك العوائوووق ظهووور اجتووواه اخلصخصوووة منوووذ منتصوووف الثمانينيوووات، وهوووذا موووا أدى إىل زايدة قووووة اليموووني وصوووراعها موووع 
يف  التوجهات األخرى اليت ترى وجود تزايد للفوارق الطبقية، وأن اجملتمع هو كيان عضوي وليس سووقًا؛ ولكون جواءت تلوك التحووالت

البنيوووة االقتصوووادية إلسووورائيل كمحاولوووة للتكيوووف موووع املتغوووريات العامليوووة الووويت متسوووك بزمامهوووا الووودول الغربيوووة الكوووربى القائموووة علوووى طووورح 
. وذلوك بعوود نشوأة منظمووة التجووارة 2املسواعدات املمنهجووة والقوروض والتربعووات للخزانوة اإلسوورائيلية الويت ترسووخ موون االسوتيطان اإلحوواليل

 سيحقق ذلك التحرير من القيود احلكومية والبريوقراطية اإلسرائيلية، من انحيوة أخورى سيسوتفيد االقتصواد اإلسورائيلي مون العاملية ومن مث
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خالل االندماج السهل بوني الشوركات اإلسورائيلية والشوركات متعوددة اجلنسويات. ولكون فكورة التطبيوع واخلصخصوة واجهوت العديود مون 
 دف بقاء املستوطنات.العوائق وفًقا للهواجس األمنية وه

ظهرت بعد ذلك دعوات تطبيع االقتصاد اإلسرائيلي على املستوى اإلقليمي وإهناء حالة العزلة اإلقليمية لالقتصواد اإلسورائيلي،  
ففي ظل عمليات التسوية يتطلب األمر الرتكيز على املعطيات اجليواقتصادية كوسيلة لتفعيل عملية التسوية يف ظول شورق أوسوط جديود 

ظوور إليووه علووى أنووه تكاموول اقتصووادي، سياسووي، أمووين؛ حووىت يكووون مسوواحة جلووذب االسووتثمارات اخلارجيووة ومركووزًا لالقتصوواد اإلقليمووي ين
 .1اإلسرائيلية يف املنطقة إلهناء حالة املقاطعة-والدويل مًعا وفتح األسواق العربية

بووني املنطقووة وإسوورائيل، إمنووا حتووددت شوورطية االنوودماج يف املقابوول مل يتوقووف األموور عنوود إدموواج االقتصوواد السياسووي اإلقليمووي أي 
هبيمنة حكومة إسرائيل على عمليات الوساطة املالية وتنفيذ املشروعات حتت رقابة حكومية حىت ولوو قوام هبوا القطواع اخلواص، كموا أهنوا 

القطاع اخلاص. وهذا ما يعيق االندماج  رغم اخلصخصة والدعوة لالنفتاح االقتصادي يف املنطقة إال أهنا مل تقبل بتقليص دور الدولة يف
االقتصوووادي موووع إسووورائيل لرفضوووها وجوووود منطقوووة جتوووارة حووورة، أضوووف إىل ذلوووك أن اجلوووزء األكووورب مووون التجوووارة اخلارجيوووة اإلسووورائيلية يتجوووه 

 ابألساس حنو الدول الرأمسالية كالوالايت املتحدة واالحتاد األورويب. 
من جانب وطبيعة املنتجات والسلع الويت تقووم بتصوديرها إسورائيل مون جانوب آخور، يسوهم  كما أنه لطبيعة القوة الشرائية العربية

ذلك يف احلليولة دون إمكانية التطبيع على املستوى اإلقليمي، وذلك ألن اقتصاد املنطقوة ال يسومح أبن تكوون سووقًا للمواس املنتووج يف 
العسووكرية للوودول العربيووة. إمنووا هووي تعموول علووى تصوودير مووا يعووزز موون إسوورائيل؛ وال إسوورائيل سووتعمل علووى تصوودير السووالح والتكنولوجيووا 

 عوائدها االقتصادية يف أسواق املنطقة.
وعليووه فووإن إحووداث انوودماج جتوواري علووى املسووتوى اإلقليمووي العووريب مووع  إسوورائيل أموور غووري منطقووي وهووذا مووا يتجووه حنوووه االقتصوواد 

رتكيوز علوى التوسويع مون عالقاهتوا مبراكوز االقتصواد العواملي وجوذب اسوتثمارات أجنبيوة اإلسرائيلي للقيام بدور الوسويط املوايل، يف املقابول ال
. ولكوون رغووم ذلووك تظوول املسوواعدات هووي 1992مباشوورة حيووث   إنشوواء صووندوق إسوورائيل األول لطوورح أوراقووه املاليووة يف البورصووات يف 

 لى املزيد من األراضي احملتلة. الداعم الرئيس يف االقتصاد االستيطاين الصهيوين الذي يتجه حنو السيطرة ع
ميكن أن نالحظ من تفسريات املسريي أن طبيعة االقتصاد السياسي الصهيوين االستيطاين يف فلسطني احملتلة ميكن أن تعرب عن 
 بعووووض املالمووووح البووووارزة الوووويت تتمثوووول يف: هيمنووووة مووووا هووووو معيووووار حضوووواري أيووووديولوجي كاعتبووووارات علووووى االعتبووووارات االقتصووووادية احملضووووة،
فاالسووتيطان واالسووتيعاب للمهوواجرين واإلحووالل لبنوواء الدولووة كوول ذلووك أدى إىل تفوواقم خميلووة االسووتيطان والتفوواقم املماثوول يف املعطيووات 
االقتصووادية للجانووب اإلسوورائيلي، فالتضووخم املفوورط يف اإلنفوواق احلكووومي علووى مشووروعات البنيووة التحتيووة الالزمووة السووتيعاب املهوواجرين 

إىل املستوطن، كل ذلك حقق رابطة وثيقة املتانة بني االقتصاد الصهيوين وأمننة كافة وسائل االسوتيالء علوى األراضوي والنفقات املوجهة 
 .  2الفلسطينية وتنظيم املساعدات واملعوانت اخلارجية كوسيلة لسد الفجوة بني النفقات واإليرادات

لليهوووود موون االحتووواد السوووفييت يف أوائووول التسووعينيات، حيوووث  فعلووى سوووبيل الووذكر، يالحوووظ املسووريي أنوووه يف سووياق اهلجووورة الكبوورية
حصلت إسرائيل من الوالايت املتحدة على قروض الستكمال عملية التوطني، وعليه   اعتبار ذلك مبثابة احملرك األساسي للنمو الوذي 

 . شهدته إسرائيل، وهذا ما ساعدها على اخلروج من حالة الركود التضخمي اليت كانت تعاين منها

                                                           
 المرجع السابق. 1
: 285ص  (، صالجزم الثاني، 2005)الموسوعة الم تصرة(، )القاهرة: دار الشروق،   يسيع  ال جيل يال جيل   يالصج يا  ، عبد الوها  المسيري 2
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 رابًعا:االقتصاد االستيطاين والرؤية اهليكلية للعالقات املهيِمنة: اتفاقية أوسلو وتداعياهتا على االقتصاد الفلسطيين الوطين:
ترى ليلى فرسخ أن حتليل االقتصاد السياسوي لالحوتالل اإلسورائيلي يعمول علوى كشوف آليوات بنيويوة للهيكول اإلحواليل للهيمنوة 

املكانيووة الفلسووطينية، الوويت أثوورت علووى حنووو واضووح يف اقتصووادها وهووذا مووا يوضووح العالقووة احلرجووة بووني املكووان  الصووهيونية علووى الفضوواءات
اإلسرائيلي -)املساحة/ الفضاء/ املدن/ القرى( واالقتصاد. ترى فرسخ أن معظم األدبيات اليت تناولت االقتصاد السياسي للصراع العريب

ساحات احملتلة مبثابة فضاءات العيش املشرتك حتت نظوام اسوتيطاين إحواليل احوتاليل رغوم ذلوك أدركت على حنو ملتٍو أن املقاطعات وامل
 . 1وصموا االقتصاد الفلسطيين ابملتخلف ذاتًيا أو ألسباب داخلية

كمووا أن هنوواك أدبيووات أخوورى توورى أن جموورد حوول املشووكالت السياسووية الفلسووطينية الوويت تتمثوول يف نقووص السوويادة وبنوواء دولووة يف 
غووووزة والضووووفة الغربيووووة، ميكوووون أن حتوووول علووووى حنووووو تلقووووائي مبعاجلووووة املشووووكالت االقتصووووادية الفلسووووطينية، وعليووووه حتوووواجج فرسووووخ أن  قطوووواع

اقتصادايت االحتالل الصهيوين تتمثل يف العالقات البنيوية للهيمنة على هيكل االقتصاد السياسوي للعالقوة بوني الطورفني يف ظول النظوام 
ي. وعليه طرحت تساؤاًل حول كيف ميكون ألمنواط احلكوم االسوتيطاين أن تتطوور علوى مودار أربعوني عاًموا أثنواء االقتصادي الرأمسايل العامل

 سنوات أوسلو؟ ماهية العالقة بني القوة واهليمنة يف احلالة الصهيونية لفهوم اهليكول االقتصوادي الفلسوطيين الالمسوتدام؟ فاحلجوة الرئيسوية
اإلسوووورائيلية لقطووواع غوووزة والضووووفة الغربيوووة هووووي إدارة اسوووتيطانية تعتمووود علووووى مصوووادرة األراضووووي يف تفكوووري فرسوووخ توووودور حوووول أن اإلدارة 

 . 2الفلسطينية وتشكيل اقتصاد فلسطيين خيدم املصاحل اإلسرائيلية والقوى الكربى يف املنطقة
ليووات األجنبيووة الغازيووة تتمثوول رؤيووة فرسووخ حووول االسووتيطان أنووه خيتلووف عوون االحووتالل؛ ألن األول عبووارة عوون هيمنووة موون قبوول األق

للسووكان األصووليني، حيووث يعتموود االسووتيطان علووى اهليكوول املوواركنتيلي الرأمسووايل والنجوواح يف إخضوواع السووكان األصووليني وإعووادة هيكلووة 
توول مون خووالل العالقوة بوني املوودن احملتلوة والنظووام القوانوين، السياسوي، االقتصووادي العواملي مبووا خيودم مصوواحل العامليوة املتوافقوة مووع مصواحل احمل

التعامل مع سؤال األرض والعمالة. يؤكد على ذلك لورانزو فرياسيين عندما يرى أن االسوتيطان اإلحواليل االسوتقراري قوائم علوى النجواح 
ستوَطن على أنه حمَتل وذلك من خالل إحالل جسد  indigenizationيف إضفاء الطابع األصلي االندماجي 

ُ
والكف عن رؤية امل

يد. فاملشروعات االستيطانية الصهيونية استفادت من العمالة الرخيصة العربية يف فرتة من فرتات اإلحالل والسوق سياسي جد-سوسيو
. ومل يكوون علووى اجملتمووع 3الفلسووطينية، وهووذا مووا جعوول هنوواك قوودرًا كثيًفووا موون االعتموواد وتبعيووة االقتصوواد الفلسووطيين لالقتصوواد اإلسوورائيلي

 تلك التبعية واإلحالل أو يضفي الطابع الشرعي على تلك العالقة غري املتساوية.الدويل سوى االنقسام إما ليدين 
فاقتصادايت االستيطان قامت على سحب "االقتصاد القطاعي والضوفي" يف طريقوه حنوو حالوة التبعيوة الدائموة ملعطيوات الطلوب 

جات الفلسطينية من الدخول يف حالة تنافس مع نظريهتا والقواعد اإلسرائيلية، وذلك للسيطرة اإلسرائيلية على األرض ومنع السلع واملنت
اإلسرائيلية وذلك من خالل فرض التعريفوات اجلمركيوة علوى السولع واإلنتواج الفلسوطيين بينموا العكوس مل حيودث، أضوف إىل ذلوك فورض 

 .4هاضرائب عالية على اجلانب الفلسطيين دون وجود استثمارات يف البنية التحتية وتدفق رؤوس األموال إلي
جنوود أهنوا أرسوت عودم املسوواواة املفروضوة بوني الطوورفني،  1993ابالقورتاب مون الربوتوكوول االقتصووادي التفاقيوة أوسولو للسوالم يف 

فقد فرض االقتصاد اإلسرائيلي علوى األراضوي احملتلوة ومل توضوح احلوق الفلسوطيين يف االسوتقالل االقتصوادي، إمنوا موا فعلوه إعوالن مبوادئ 

                                                           
1 Leila Farsakh, the political economy of Israeli occupation: what is colonial about it? In electronic, journal 
of Middle Eastern studies, No.8, spring 2008, pp.13: 19. 
2 Arnon, A., I. Luski, A. Spivak, and J. Weinblatt al, The Palestinian Economy: Between Imposed Integration 
and Voluntary Separation, (England: Brill Academic Pub, 1997), pp.12: 24. Leiden: Brill. - Roy, S. The Gaza 
Strip: The Political Economy of De-Development, (Washington D.C: IPS, 1995), pp.23: 29 

-  L.Farsakh, Palestinian Labor Migration to Israel, (London: Routledge, 2005). 
3 Lorewnzo veracini, the other shift: settler colonialism, Israel, and the occupation, Journal of Palestine studies, 

Vol.42, No.2, 2013, pp. 13: 19. 
4 Ibid. 
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. كمووا   إضووفاء الطووابع 1الووذايت االنتقووايل مووع بقوواء إسوورائيل مسوويطرة علووى احلوودود والقوورارات االقتصووادية الرئيسووية حووول ترتيبووات احلكووم
 املؤسسي على األمن اإلسرائيلي ابعتباره املبادئ احلاكمة لألنشطة السياسية واالقتصادية الفلسطينية واملسئول أمام اجملتمع الدويل.

هوووو التقنوووني واسوووتخدام القوووانون خلووورق القوووانون مبوافقوووة مووون اجملتموووع الووودويل، بووول وشووورعنة  1993تووورى فرسوووخ أن اجلديووود بعووود 
املمارسات االقتصادية وحىت غري االقتصادية من اجلانب االستيطاين الصهيوين املدعوم مون قبول القووى الكوربى، فعلوى سوبيل املثوال نورى 

للجانوووووب اإلسووووورائيلي بوضوووووع نظوووووام حوووووواجز ومغوووووالق الضوووووفة أن بعوووووض البنوووووود املتواجووووودة يف اتفاقيوووووة أوسووووولو عملوووووت علوووووى السوووووماح 
وهوو نظوام اإلغوالق يف  closure and checkpoints system or Israel defense forces checkpointالغربية

اابت الضفة الغربية عبارة عن سلسولة مون احلوواجز الدائموة والفضواءات املأهولوة بشوكل جزئوي، وحوواجز الطورق واحلوواجز اخلرسوانية والبوو 
املعدنية، ومنط من السواتر الرتابية واألنفاق واخلنادق، ووضع جمموعوة مون القيوود الويت تسويطر علوى التصواريح املفروضوة علوى حريوة حركوة 
الفلسطينيني وما يتعلق ابحتياجاهتم للبقاء وإغالق احلدود اإلسرائيلية، ويف املقابل ال حيوق للجانوب الفلسوطيين إغوالق حودوده وهوذا موا 

علووى حنووو جواد وعميووق يف إيقوواف أنشوطة اقتصووادية أبكملهووا، أضووف إىل ذلوك سياسووات احلصووار الويت جعلووت االقتصوواد الفلسووطيين أثور 
 .2معرًضا لالهنيار مثلما   من خالل تضييق املساحات املكانية على الفلسطينيني من قبل اجلانب الصهيوين املدعوم دولًيا

وعي االقتصادي العاملي" املتمثل يف البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، وجلنة إعالن كما حتاول فرسخ فهم فكرة "اجملتمع التط
اليت صرح هبا بعد أوسلو على أهنا ستعمل على مساعدة اجلانب الفلسطيين ولكن يف الواقوع   Ad Hoc Liason االرتباط اخلاص 

حنووو إجبواري ولوويس جموورد استشوارات خاصووة بقضووااي حمووددة  كانوت مبثابووة إدارة وحتديوود السياسوات االقتصووادية للجانووب الفلسوطيين علووى
 . 3مثل نظام الضرائب، مهام وزارة املالية، الوظائف العامة، حركات عمالية فلسطينية داخل اخلط األخضر، وتنمية القطاع اخلاص

ال أنووه قوودم تقريووورًا يف فوووق ذلووك، جنوود أن البنووك الوودويل رغووم إعالنووه أنووه سوويقدم املسوواعدة لالقتصوواد الفلسووطيين بعوود أوسوولو، إ
حتت عنوان "ركود أم إحياء؟ االنفصال اإلسرائيلي وتعايف االقتصاد الفلسطيين" يرى يف التقرير أن االستيطان ليس هوو مصودر  2005

ي علوى دمار أو زوال االقتصاد الفلسطيين، وهذا ما هو إال طريق جديد من اجملتمع الدويل يف ظل النظام العاملي إلضفاء الطوابع الشورع
 االستيطان القائم على التجريد ومصادرة األراضي حتت ذريعة األمن.

% موون 18النوواتج احمللووي اإلمجووايل ابلنسووبة  GDPكمووا أوجووزت فرسووخ نتووائج ذلووك علووى االقتصوواد الفلسووطيين بوودًءا ابخنفوواض 
القطاع العام واخنفواض ، ابإلضافة إىل اخنفاض نسب التوظيف يف 2004إىل  2000% من 36مث اخنفض إىل  1996إىل  1994

التجوارة البينيووة لكوول موون قطوواع غووزة والضووفة الغربيووة نتيجووة للعقبووات املكانيووة يف املسوواحات الواصوولة بووني االثنووني، أضووف إىل ذلووك ارتفوواع 
 . 4نسب الفقر واجلوع وتراجع مستوى الرعاية الصحية وغريها

م رعايتها من قِبل القوى الكربى يف النظام العاملي االقتصوادي وعليه تستخلص فرسخ أن التفاعالت الدولية واالتفاقيات اليت تت
 تعمل على إضفاء السيادة حلكم االستثناء لالستيطان الصهيوين، وابلتايل التحكم يف االقتصاد السياسي لألراضي الفلسطينية احملتلة؟  

                                                           
1 Ibid, pp. 23: 28. 
2 Yair Aharoni, the changing political economy of Israel, the Annals of the American Academy of political and 
Social Science, Vol.555, 1998, p.11. 
3 Leila Farsakh, the political economy of Israeli occupation: what is colonial about it? In electronic journal of 
Middle Eastern studies, No.8, spring 2008, pp. 11: 21. 
4 Idem. 
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 ات هيمنة إسرائيلية:خامًسا: من االنغالق االقتصادي إىل التطبيع: حنو عالقات اقتصادية إقليمية ذ
على أن االقتصاد اإلسرائيلي هو اقتصواد ذو طوابع احوتاليل  النقاط املشرتكة من األطر املقارنة من النصوص السابقةميكن وضع 

استيطاين توسعي معتمد علوى الودعم اخلوارجي واسوتغالل االقتصواد الفلسوطيين لصواحله، فاالقتصواد اليهوودي الناشوا منوذ فورتة االنتوداب 
 يطاين يف عشرينيات القرن السابق يتخذ من ذلك منهًجا واضًحا له.الرب 

فاألبعوواد السياسووية لالقتصوواد االسووتيطاين الصووهيوين اختووذت موون التوسووع اإلقليمووي سووواء ابلغووزو العسووكري، أو االسووتيالء علووى  
نهًجووا لتكووريس تواجوودها املووادي يف األراضووي العربيووة، أو ابلتطبيووع والسوويطرة االقتصووادية كمووا حوودث بعوود مفاوضووات أوسوولو ومدريوود؛ م

املتمثلة يف الضفة الغربية، غزة، اجلوالن، وسيناء؛ حتواًل يف  1967األراضي الفلسطينية. فعلى سبيل املثال، شكلت األراضي احملتلة بعد 
القوووى العاملووة والطاقووة، االقتصوواد اإلسوورائيلي لكووون تلووك املسوواحات سوووقًا مكملووة للسوووق اإلسوورائيلي ومصوودر متويوول ابملوووارد الطبيعيووة و 

فعمليوووة إدمووواج اقتصووواد املنووواطق احملتلوووة يف االقتصووواد اإلسووورائيلي سووواعدت يف تووودعيم اهليكووول اإلنتووواجي والتخفيوووف مووون حووودة األزموووات 
 االقتصادية، وهذا ما عزز من عمليات بناء مضاعفة يف مستوطنات إسرائيلية للتعزيز من التواجد املادي وتكثيفه.

علووى التأكيود علوى التطبيوع والتعوواون االقتصوادي موع دول املنطقوة العربيووة لوضوع عالقوات اقتصوادية تصووب  كموا عملوت إسورائيل
ابألساس يف الصاحل اإلسرائيلي، حبكم تفوقها االقتصادي والتكنولوجي والعسكري وابالعتماد على كثافة األطراف املتفاوضوة الويت تؤيود 

قتصادي اإلقليمي للمنطقة، وذلك من أجل تدعيم قوهتا االقتصادية والوجودية. حيث اتضح املصاحل واهليمنة اإلسرائيلية على النظام اال
 . 1عندما اقرتحت إقامة احتاد اقتصادي بني الدولة اليهودية والدولة العربية 1947ذلك منذ قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني يف 

 -ال سيما يف عملية بناء مستوطنات  –دولية اجلديدة لصاحلها كما بذلت إسرائيل قصارى جهدها لالستفادة من املتغريات ال
بووودًءا مووون انتهووواء احلووورب البووواردة، واالسوووتقطاب الووودويل واهليمنوووة األمريكيوووة واملسووواعدات الغربيوووة للدولوووة الصوووهيونية، وموووع اهنيوووار االحتووواد 

جلديد حنو دمج منواطق الصوراع اإلقليموي يف تراتبيوات وأطور السوفييت، وظهور العوملة االقتصادية وانفتاح األسواق، واجتاه النظام العاملي ا
اقتصوادية جديودة تعموول علوى الوربط احلتمووي بوني اقتصوادايت املنطقووة ابالقتصواد اإلسورائيلي. فعلووى سوبيل املثوال، جنوود أن منظموة التجووارة 

املقاطعات، كل ذلك استخدمته إسرائيل يف صاحل العاملية فرضت ضرورة حترير التجارة وإلغاء القيود على املبادالت الدولية، وإلغاء نظام 
 .2تدعيم قدرهتا االقتصادية وذلك يف خدمة األمن والبقاء املادي

وعليووه تتجووه إسوورائيل إىل ضوورورة بنوواء شووبكة معقوودة موون العالقووات االقتصووادية يف املنطقووة لضوومان عوودم القوودرة العربيووة لالعوورتاض 
. وهوووذا مووا   تدعيموووه علوووى مسووتوى الدراسوووات والبحووووث األكادمييووة يف الووودوائر الثقافيوووة علووى الوجوووود والتوسوووع االسووتيطاين اإلسووورائيلي

الغربية، حيث   إطالق ما مسي ابقتصادايت السالم القائمة على تكوين "منطقة التجارة احلرة بني العرب وإسرائيل" اليت تقوم يف البدء 
االحتواد "تقال السلع بني الدول األعضواء. مث االنتقوال إىل مرحلوة متطوورة أي إىل على إلغاء الرسوم اجلمركية والقيود غري اجلمركية على ان

اجلمركي" الذي يبوىن علوى منطقوة التجوارة ابإلضوافة إىل تطبيوق تعريفوة مجركيوة موحودة يف مواجهوة العوامل اخلوارجي. مث التحوول إىل السووق 
التكنولوجيوا(،  -العمالوة  –إىل إزالة القيوود علوى حريوة تنقول )رأمسوال يف منطقة الشرق األوسط القائمة على ما سبق ابإلضافة  املشرتكة

مث الوصول إىل احتاد اقتصادي، فتكامل اقتصوادي كامول قوائم علوى تنسويق وتوحيود السياسوات املاليوة والنقديوة وإقاموة سولطة فووق قوميوة 
بح يف يود الكيوان اإلسورائيلي إال أن ذلوك مل يتحقوق تكون قراراهتا ملزمة للدول األعضاء. ففي حقيقوة األمور جنود أن تلوك السولطة ستصو

خاصووة بعوود تفعيوول آليووة "مووؤمترات القمووة االقتصووادية للشوورق األوسووط ومشووال أفريقيووا" الوويت اتضووح بعوود فوورتة وجيووزة أن التواجوود األساسووي 

                                                           
إسيائ ل  ن في: د. نادية مص فى، د. هبة رموع )محرر(،  االقتصاد اإلسرائيلي.. حجمه وهيكله ومستوى ت وره ومؤشرات أدائه،، أحمد السيد النجار 1

)القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية،  ،الس  س  اللاةل: ةي ل  الياقع يس ا ي ي  ا ال ستقبل: أع  ل ال مت ي السايي الس لس عشي للبحيث 

 .810: 595(، ص ص 2002
 .791: 787المرجع السابق، ص ص إستيات ة   للج  ا  االقتص ل   يالتيسع اإقل  ر، د. محمد إبراهيم منصور، الت بيع:  2
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ا دور القيادة والعمل على خدمة واألكرب للتمويل اإلسرائيلي مدعوم مبسامهات وتربعات خارجية يف كافة املشروعات، وهذا ما أعطى هل
 . 1اقتصادها لتحقيق غايتها النهائية املتمثلة يف األمن والتوسع والوجود املادي

فتكثيووف العالقووات االقتصووادية علووى املسووتوى اإلقليمووي واألخووذ بعمليووات التطبيووع تعموول علووى حنووو مباشوور يف خدمووة االقتصوواد 
كما استعان هبا الودكتور حممود إبوراهيم –يف املنطقة. فمثاًل طرح عدد من الدراسات العربية اإلسرائيلي والتعزيز من سياساهتا االقتصادية 

 :2أن التطبيع يعد من أهم العمليات اليت تعزز من القوة اإلسرائيلية يف املنطقة على مستوايت كثرية، منها -منصور 
 ( التخفيف من عبء متويل العسكرة عن االقتصاد اإلسرائيلي: 1)

بيووع موون شووأنه أن خيفووف موون النفقووات العسووكرية موون إمجووايل النوواتج احمللووي والتقلوويص موون عسووكرة االقتصوواد اإلسوورائيلي إن التط
وتوجيوه تلووك النفقوات يف عمليووة بنوواء املسوتوطنات والتنميووة االقتصوادية، خاصووة بعوود ضوماهنا أن الوووالايت املتحودة األمريكيووة تلعووب دور 

لعربيوة وهوذا موا سيضومن ختفويض السوباق اإلقليموي حنوو التسولح. ولكون مل يطبوق ذلوك ابلفعول حوىت املورد الوحيد للسالح ملعظم الدول ا
بعوود توقيووع اتفاقيووات السووالم مووع املنطقووة، فالنفقووات علووى أجهووزة املخووابرات واألموون ظلووت يف تزايوود مووع اسووتمرار املسوواعدات العسووكرية 

 األمريكية.
 صاد اإلسرائيلي:( زايدة االستثمار األجنيب املباشر إىل االقت2)
جنوود أنووه بعوود التوقيووع علووى اتفاقيووات السووالم ارتفعووت معوودالت االسووتثمار األجنوويب املباشوور يف إسوورائيل موون مليووون دوالر إىل    

وتوووودفق الشووووركات متعووووددة اجلنسوووويات لالسووووتثمار يف قطوووواع  1998مخسووووة مليووووارات دوالر وذلووووك يف فوووورتة موووون بدايووووة التسووووعينيات إىل 
ه اخلصوص، إال أن اجلزء األكرب من االستثمار ذهب إىل شركات رأس املال اليهودي يف الغورب )أنتيول، موتووروال، التكنولوجيا على وج

انشوويوانل، وسوويمكوندكتور منوذًجووا( الوويت عووززت موون العوائوود االقتصووادية املسووتفاد منهووا يف التقويووة العسووكرية والتوسووع االسووتيطاين غووري 
 املشروع.
 واق العاملية وأثرها على القوة النسبية اإلسرائيلية:( توسع التجارة مع األس3)

جند أن اتفاقيات السالم كانت نتائجها اإلجيابية اليت استفاد منها االقتصواد والقووة اإلسورائيلية أكثور مون املكاسوب الويت حققتهوا 
قوة تضوامًنا موع العورب، ولكون بعود عقود دول املنطقة العربيوة. فبعود تلوك االتفاقيوات فتحوت العديود مون األسوواق العامليوة الويت كانوت مغل

الويت قاطعوت إسورائيل  -فعلى سبيل املثال، وصل حجم التبادل التجاري بني إسرائيل واهلنود  3السالم بني العرب وإسرائيل حدث تغري،
سووتفادة موون اخلووربة إىل معوودالت مرتفعووة والتوسووع يف التعوواون يف جموواالت تكنولوجيووا املعلومووات والربجميووات واال –حووىت اتفاقيووات السووالم 

 اإلسرائيلية يف جمال أنظمة الري احلديثة وأساليب الزراعة. كما وسعت الصني من العالقات التعاونية العسكرية واالقتصادية مع إسرائيل.
 كما عملت اتفاقيات السالم على إضفاء الطابع الشرعي على التواجد اإلسرائيلي يف اجلسد العوريب علوى املسوتوى العواملي، ويف
نفوس الوقووت سوويطر اللووويب اليهووودي علوى املؤسسووات املاليووة العامليووة موون خووالل عوملوة العالقووات االقتصووادية والقووروض واملعوووانت، حيووث 

 جنحت إسرائيل يف االستحواذ على األسواق األفريقية واحتكار جتارة املاس يف سرياليون، وجنوب أفريقيا، وأجنوال، والكونغو. 
اإلسورائيلي كانوت خطووة جتواه ترسويخ -عملية التطبيع وعمليات السالم اليت متوت بوني الطورف العوريبوعليه ميكن استخالص أن 

العالقوووات االقتصوووادية املتداخلوووة الووويت يهووويمن عليهوووا الطووورف اإلسووورائيلي لضووومان عووودم اجلنووووح العوووريب يف املفاوضوووات املقبلوووة حنوووو فووورض 
اشر يف املصلحة اإلسرائيلية والتقوية من عمليوات التوسوع االسوتيطاين يف سياسات "املقاطعة االقتصادية"، وكل ذلك يصب على حنو مب

 األراضي الفلسطينية.

                                                           
 المرجع السابق. 1
 المرجع السابق. 2

3 World Bank (2004a), Four Years: Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment, 
November 2004, World Bank, Washington D.C. 
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: العطياء اليهيودي األمريكيي للتعزييز مين التيوطني "قيانون األميوال New philanthropyسادًسيا: العميل اخليريي اجلدييد 
 املعفاة من الضرائب األمريكية لالستيطان":

مون خالهلوا ميكون للشوتات أن يعمول علوى مسواندة التوسوع االسوتيطاين والتعزيوز مون القووة العسوكرية جند أن هناك قنوات عديدة 
يل املثال اإلسرائيلية، تتمثل يف التحويالت املالية املباشرة، واالستثمار املباشر األجنيب، واملشروعات اخلريية غري الرحبية اجلديدة، فعلى سب

دون علووى االسووتثمار األجنوويب املباشوور، وجمتمعووات الشووتات يف جنوووب آسوويا وأمريكووا الالتينيووة جنوود أن جمتمعووات الشووتات الصووينيني يعتموو
 تعتمد على التحويالت النقدية واملالية وذلك للمسامهة يف عمليات التوطني املوسعة بشكل ممنهج.

عووات الوويت تسوواهم ابلتمويوول يف ابلنظوور إىل بعووض الشووركات األمريكيووة، جنوود أن احلالووة ختتلووف؛ فالشووركات أو املنظمووات أو اجملتم
عمليات التوطني ليست ابلضرورة من الشتات، فقد تكون منظمات أو شركات أمريكية بشكل كامل أو قد تكون ذات أسهم يهودية، 

إعفواء إال أن االختالف يكمن يف أن الوالايت املتحدة األمريكية أخرجت قانواًن وهو "قانون األموال املعفاة من الضرائب" القوائم علوى 
املنظمووات اخلرييووة سووواء كانووت رحبيووة أو غووري رحبيووة موون الضوورائب نظووري أهنووا تسووهم يف تقوودمي التمويوول واملسوواعدة إىل احلكومووة اإلسوورائيلية 

 .1للتعزيز من عمليات التوطني والتوسع االستيطاين اإلحاليل وشراء املمتلكات الفلسطينية على وجه اخلصوص
ر مشوووووووووووووووووارك علوووووووووووووووووى املوقووووووووووووووووع اإللكووووووووووووووووورتوىن االسوووووووووووووووووتيطان يف فلسوووووووووووووووووطني مووووووووووووووووودي –ففووووووووووووووووي مقوووووووووووووووووال مليشووووووووووووووووويل سوووووووووووووووويفريال 

www.settlementsinpalestine.Org -  منظموووة معفووواة مووون  171هنووواك حووووايل  2008حوووىت  2002رصووود أنوووه منوووذ
ذات نفووووع عووووام "مجعيووووات خرييووووة"!( حيووووث وفوووورت متوووووياًل هووووائاًل  55منظمووووة خاصووووة وحوووووايل  116الضوووورائب يف الوووووالايت املتحوووودة )

 .2مليون دوالر يف تلك الفرتة أو ما يقل 236االستيطانية وصل إىل حوايل للمشروعات 
فقووانون الضوورائب األمريكووي مكوون األمووريكيني موون انتهوواك املسووارات الوويت توودعي بعووض األطووراف الرمسيووة أهنووا تعووزز موون عمليووات 

حياة. فهذا القانون يسمح لألمريكان بتقدمي السالم يف منطقة الشرق األوسط، مما أدى إىل تقويض هدف إقامة دولة فلسطينية قابلة لل
الووودعم املوووادي للمنظموووات الووويت تعمووول علوووى اسوووتدامة وختليووود الصوووراع الفلسوووطيين اإلسووورائيلي، فكموووا الحوووظ اجلنووورال ديفيووود يرتيووووس أنوووه 

ماعووات الفلسووطينية ابألحكووام والقوووانني الوويت تتخووذها الوووالايت املتحوودة مووع حليفتهووا اإلقليميووة يسوواعد علووى إضووفاء الشوورعية علووى اجل
 –املعادية للوالايت املتحدة، وليس ذلك فحسب إمنوا أن ذلوك مون شوأنه أن يقووض مون مصواحلها يف املنطقوة. كموا صورح يوسوف منوري 

 USصوحفي فلسووطيين أمريكووي وكاتوب وحملوول سياسووي يف واشونطن والوورئيس التنفيووذي للحملوة األمريكيووة إلهنوواء االحووتالل اإلسورائيلي
campaign to End the Israeli Occupation  –  أن عمليوات التمويول املعفواة مون الضورائب تعمول علوى تشوويش

وخلخلة عملية السالم يف الشرق األوسط، وهذا من شأنه أن يؤثر على حنو سليب على األمن القومي، والسياسة اخلارجية، والسياسات 
 . 3االقتصادية واالقتصادايت السياسية يف الوالايت املتحدة

ه يقوووووم ذلووووك القووووانون علووووى حشوووود معظووووم األمريكووووان يف املشووووروع االسووووتيطاين، فبووووداًل موووون ذهوووواب االدخووووار إىل معاجلووووة وعليوووو
االحتياجات التعليمية والصحية واالجتماعية لألمريكيني، فإنوه يوذهب إىل التوسوع االسوتيطاين يف األراضوي الفلسوطينية احملتلوة، وهوذا موا 

 األمريكي. اعرتض عليه الكثري من داخل اجملتمع
ومن املفارقات أنه يف حني تعلن الووالايت املتحودة رفضوها للتوسوع غوري الشورعي لالسوتيطان وتعلون جبانوب معظوم اجملتموع الودويل 
عوودم التواجوود اإلسوورائيلي يف القوودس الشوورقية واملنوواطق اجملوواورة، إال أهنووا تعموول علووى إعووالن الوودعم موون خووالل قووانون األموووال املعفوواة موون 

                                                           
1 Eric Fleisch, Theodore Sasson, the New Philanthropy American Jewish Giving to Israeli Organizations, Center 
for Modern Jewish Studies, Brandeis University, 2012. 
2 Michael Several, the Strange Case of American Tax-Exempt Money for Settlements, Palestine-Israel Journal 
of Politics, Economics & Culture, Vol.17.1&2, 2010. 
3 Idem. 
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تعزيووز موون األهووداف السياسووية للكيووان الصووهيوين املتمثوول يف البقوواء املووادي والتوسووع فيووه، وإحووداث التبووديل لألصوول الوودميغرايف الضوورائب لل
 للمدن الفلسطينية وإبعادهم عن القدس، وتقوية إمكانياهتا العسكرية واالقتصادية يف املنطقة.

أنه من الصعب حصر احلجم احلقيقي  -ستيطان الصهيوين وفًقا لبعض الدراسات حول االقتصاد السياسي لال –ومن الواضح 
للدعم املايل القائم على شبكة عريضة من األفراد، واملؤسسات، واجملتمعات يف الوالايت املتحدة. فليس هناك شفافية كاملة حلصر كافة 

 internal revenue services (IRS)األطراف، وذلك على الرغم من وجود آلية أو جهاز يسمى بدائرة اإليرادات الداخلية 
حيث يتلقى تقريرًا سنواًي مفصاًل بكافة أحجام وخطوات عملية التمويل من تلوك املنظموات أو الشوركات إىل احلكوموة اإلسورائيلية لبنواء 

 املزيد من املستوطنات. 
موون املنظمووات " تضووم العديوود American friendsفعلووى سووبيل املثووال، هنوواك جمموعووات تسوومى بووو"األصدقاء األمريكووان 

والشوووركات واملؤسسوووات اخلرييوووة وحوووىت التعليميوووة والفنيوووة الووويت تووودخل حتوووت هوووذا املسووومى، ومووون أشوووهرها "األصووودقاء األمريكوووان لعطوووريت  
إىل  2002حيث قدمت تلك اجلماعة دعًما منذ  - 1978عطريت كوهانيم هو معهد ديين يف القدس احملتلة أُسس يف  –كوهانيم" 
ماليوووووووني دوالر إىل املعهووووووود الوووووووديين اإلسووووووورائيلي حيوووووووث سووووووواهم ذلوووووووك يف مشوووووووروع استصوووووووالح  10 موووووووا يزيووووووود عووووووون حووووووووايل 2008
السوتعادة احليواة اليهوديوة يف كافوة أركوان املدينوة القدميوة "القودس"، وعليوه فمعظوم  Jerusalem reclamation projectالقودس

 .1يني يف بعض أجزاء تلك املدينةتلك األموال ذهبت إىل بناء مستوطنات وشراء ما تبقى من ممتلكات الفلسطين
تعد تلك الرابطة أو اجلماعة "األصدقاء األمريكان لعطريت كوهانيم" ذات حالة خاصة؛ فهي مل تعَف من الضرائب أي أهنا لون 

ملشوووروعات تعموول وفًقووا للقووانون السووابق ذكوووره إال أهنووا تتمتووع ابنوودماج عميوووق بووني السوولطة واملعرفووة وقوووة املوووال، مبعووىن أن موودير التمويوول 
استصووالح القوودس وهووي السوويدة شوواين هيكينوود، وهووي أيًضووا املوودير التنفيووذي لرابطووة أو مجاعووة "األصوودقاء األمريكووان لعطووريت كوهووانيم" 

 .2وهذا ما يعين أن املشروع والرابطة وجهان لعملة واحدة، وهذا ما يعزز سلطتها يف الداخل األمريكي والداخل اإلسرائيلي مًعا
دقاء األمريكان لعطريت كوهانيم" هناك أيًضا "مؤسسة إيرفينغ موسكوفيتش"؛ وهي مؤسسوة خرييوة تسوعى إىل إىل جانب "األص

نشوور العدالووة االجتماعيووة واملسوواواة العامليووة، وموون أهوودافها الرئيسووية األخوورى هووو السووعي خللووق أغلبيووة يهوديووة يف املنطقووة العربيووة وحتقيووق 
صادي، السياسي، الثقايف، واإلنسواين، وعليوه فهوي جتموع العديود مون التربعوات الويت توذهب إىل التماهي بني الطرفني على املستوى االقت

 أال وهو توسعة التواجد اليهودي يف املنطقة. -الذي يبدو يف احلقيقة أنه اهلدف الرئيس بل واألوحد  –التعزيز من أحد أهدافها 
اء العنيووف موون ِقبوول املسووتوطنني ضوود الفلسووطينيني يف الضووفة تشووهد فلسووطني احملتلووة ارتفوواع عمليووات االعتوود 2014منووذ يونيووو 

الغربية. فالتوسوع يف املشواريع االسوتيطانية غوري القانونيوة هوو جوزء ال يتجوزأ مون شودة ارتفواع عنوف املسوتوطنني ضود التجمعوات السوكانية 
لسووونة الواحووودة، وهوووذا موووا يعوووزز ويووودعم باليوووني دوالر يف ا 3الفلسوووطينية. كموووا وصووولت املسووواعدات العسوووكرية األمريكيوووة إلسووورائيل إىل 

 الالمباالة اإلسرائيلية ابإلداانت الدولية. كما أنه موا زالوت هنواك منظموات مسوجلة يف الووالايت املتحودة تقووم بودور الوسواطة املاليوة غوري
موون  de-palestinianizationالرحبيووة اإلسوورائيلية الوويت تشووجع ومتووول التوسوويع االسووتيطاين غووري املشووروع ونووزع الطووابع الفلسووطيين 

 Christian friends of Israeli 4، أصودقاء البلودات اإلسورائيلية املسويحيون3املودن الفلسوطينية. ومون أهوم تلوك اجلماعوات

                                                           
1 Applied Research Institute – Jerusalem,  Subsidizing Violence: U.S. Tax Exemption for Settlement 
Expansion in the Occupied Palestinian Territory, 2014, available at: http://www.arij.org/publications/special-

reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-
occupied-palestinian-territory.html 
2 Idem. 
3 Directory of Messianic Organizations in Israel, available at: 
http://app.kehilanews.com/directory?gclid=CK6K39H6scsCFQso0wod474Dmw   
4 What is Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC) Heartland? Available at: http://www.cfoic.com/  

http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://app.kehilanews.com/directory?gclid=CK6K39H6scsCFQso0wod474Dmw
http://www.cfoic.com/
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communitiesصوندوق خليول ،Hebron fund الصوندوق املركوزي اإلسورائيلي ،central fund of Israel جمموعوات ،
 .American friends of Ateret Cohanim1عطريت كوهانيم  األصدقاء األمريكان ومن أشهرها أصدقاء

  :خامتة
وتسعى الورقة حملاولة رسم خريطة مبدئية على مستوى الفواعل واملفاهيم والعمليات )العامليوة( مث التفواعالت اإلقليميوة، مث العوودة 

يول جديودة للتوسوع يف االسوتيطان الصووهيوين يف مورة أخورى إىل الفواعول الدوليوة ولكون يف شوكلها اجلديود وبعمليووات جديودة ومنواهج متو 
 األراضي الفلسطينية احملتلة.

وذلك من خالل وضع تراتبيوة منهجيوة حموددة قائموة علوى التعورض لوبعض النصووص مون منظوور غوري غوريب؛ مثول )عبود الوهواب  
ا(، ومنظوووور غوووريب؛ مثووول )اجمللوووة القووودس، وأعموووال مركوووز البحووووث والدراسوووات السياسوووية منوذًجووو -املسوووريي، معهووود األحبووواث التطبيقيوووة 

اإللكرتونيووة للدراسووات الشوورق أوسووطية، جملووة الدراسووات الفلسووطينية، احلوليووة األكادمييووة األمريكيووة للعلوووم السياسووية واالجتماعيووة، جملووة 
 إسرائيل للسياسة واالقتصاد والثقافة، مركز الدراسات اليهودية احلديثة منوذًجا(.-فلسطني

تلووك النصوووص هووو البحووث يف الطوورق غووري املباشوورة وامللتويووة الوويت تعموول علووى التعزيووز موون عموول غووري مشووروع فاملشوورتك بووني معظووم 
)االستيطان اإلحاليل الصهيوين يف فلسطني احملتلة( أمام مرأى ومسمع املستوى العاملي دون اإلدانة أو السعي إليقاف ذلك، حوىت ولوو  

والسوولم الوودوليني واملصوواحل االقتصووادية. ففووي الووداخل األمريكووي علووى الوورغم موون وجووود  كووان املنطلووق لوويس إنسووانًيا إمنووا موون منطلووق األموون
معارضوة واحتجاجوات مون الكووجنرس األمريكوي ضود قوانون األمووال املعفوواة مون الضورائب واقتطواع جوزء مون ضوريبة الودخل للمشووروعات 

 زال ساراًي.االستيطانية دون أن يستفيد اجملتمع األمريكي من ذلك، إال أن القانون ما 
ففواعوول النظووام العوواملي والنظووام االقتصووادي العوواملي يسوواعدون الدولووة الصووهيونية علووى مجيووع األصووعدة واجملوواالت؛ التأييوود الدبلوماسووي، 
التوافوووق السياسوووي، التقويوووة االقتصوووادية والعسوووكرية واألمنيوووة والتشووورعية، والوقووووف ضووود أي حمووواوالت ملنوووع أو تقييووود ممارسوووات االقتصووواد 

 .يةرائيلي لالستيطان اإلحاليل يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ بداية القضاإلس
****** 

                                                           
1  Applied Research Institute – Jerusalem,  Subsidizing Violence: U.S. Tax Exemption for Settlement 
Expansion in the Occupied Palestinian Territory, Oip.Cit. 
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 االقتصاد السياسي الدويل للهجرة والتنمية من منظور نقدي 
 سحر حممد صفاهللا عبد اخلالق 

 مقدمة:
ر، وتعددت املنظورات الدارسة هلا إن قضية اهلجرة أو حتركات البشر عرب احلدود هي قضية متعددة األبعاد ومتشابكة الظواه  

يف حقل االقتصاد السياسي الدويل، فمن خالل تلك القضية ميكن رصد أهم مالمح اجلدال بني هذه املنظورات )وذلك ابعتبار 
ملعرفة، االقتصاد السياسي الدويل حقاًل فرعيًّا من علم العالقات الدولية(، كما ميكن توضيح عدد من مساحات التفاعل بني السلطة وا

سواء يف إنتاج العلم أو يف أتثريه على تشكيل الواقع، ولعل األدبيات اليت تقدمها الورقة، تقدم رؤى نظرية وحركية عن التفاعل بني 
اهلجرة والتنمية )خاصة هجرة العمالة(، مما يوضح حيوية هذه القضية وهذا االرتباط بني املفهومني لتفاعل قضااي اجلنوب والشمال على 

سواء، كما يوضح إمكاانت هذا التفاعل بني املفهومني يف تقدمي حماوالت إلصالح أو تغيري أو على األقل مقاومة ضغوط النظام حد 
 الرأمسايل العاملي. 

يوضح يف إجياز الطرح التقليدي يف التعامل مع قضييت اهلجرة والتنمية  أوهلا؛ أربعة حماورووفًقا ملا سبق، تنقسم هذه الورقة إىل  
: يوضح االنتقادات املقدمة على هذا الطرح وحماولة بناء منظور عاملي للهجرة والتنمية وتقييم هذه اثنيهاوأتثري الرؤية الواقعية األمنية، و

اسي وليس آخرًا: إمكاانت التغيري لالقتصاد السي وأخريًايشري للعالقة التفاعلية بني السلطة واملعرفة يف هذه القضية،  اثلثهااحملاولة، و
الورقة بدعوة لبناء منظور حضاري إسالمي  وختتتمالعاملي فيما تطرحه الكتاابت واإلشكاليات الواقعية املرتبطة ابهلجرة والتنمية، 

 لالقتصاد السياسي الدويل ينطلق من قضااي اهلجرة والتنمية. 
 أواًل: املنظور التقليدي لدراسة اهلجرة والتنمية: 

م وجود اإلنسان واجملتمع البشري، غري أن اجلدال األكادميي حول هذه القضية ارتبط يف العصر إن ظاهرة اهلجرة قدمية قد 
لعامل، احلديث بنشأة الدولة القومية احلديثة ذات احلدود الواضحة يف اخلربة األوروبية ابألساس مث انتقاهلا إىل بقية اخلربات يف شىت بقاع ا

للتفاعالت الدولية هي الدولة القومية ذات السيادة على حدودها، فإن اخرتاق هذه احلدود ومعىن أن تكون الوحدة السياسية املكونة 
يعد هتديًدا ألمن هذه الدولة، وهو ما أثر على تناول املنظور التقليدي )خاصة الواقعي( لقضية اهلجرة، من خالل الرتكيز على الدولة 

 منية أكثر من األبعاد االقتصادية والثقافية والسياسية هلذه القضية.القومية فاعاًل، ومنهاجيًة، والرتكيز على األبعاد األ
ولذلك ركزت النظرايت املنبثقة من املنظور التقليدي على مقولة أن ارتفاع معدالت التنمية يف دول اجلنوب سيؤدي إىل تقليل 

 الشرعية( ابعتبارها مصدرًا للتهديد األمين تدفقات اهلجرة منه إىل الشمال، وهو أمر يرتبط برؤية سلبية لقضية اهلجرة )خاصة غري
 .1واالقتصادي جملتمعات الشمال، فاهلدف هو استئصال األسباب اجلذرية هلذه اهلجرات للتخلص منها ومن تداعياهتا السلبية

اس بني فمن مخسينيات إىل مثانينيات القرن العشرين، كان اجلدال األكادميي )حول العالقة بني اهلجرة والتنمية( ابألس
االقتصاديني النيوكالسيك ونظرايت املؤسسية التارخيية، حيث ركزت النظرايت االقتصادية النيوكالسيكية على اعتبار أن اهلجرة قرار 
فردي للمهاجر يتم اختاذه بناء على حساابت التكلفة والعائد، وألن املهاجرين لديهم املعرفة مبستوايت األجور يف دول املنشأ واملقصد 

نون من اختاذ القرار الرشيد بتعظيم املنفعة، ولذلك ستؤدي اهلجرة إىل تقريب الفروق بني األجور يف دول اإلرسال واالستقبال مما يتمك
 يقلل من معدالت اهلجرة يف النهاية.

ول أما نظرايت املؤسسية التارخيية )مقوالت مدرسة التبعية بشكل خاص( فرتى أن هجرة العمالة من دول اجلنوب إىل د
الشمال هي انتقال للعمالة الرخيصة من األطراف إىل املركز الرأمسايل، مما يعزز من فقر دول اجلنوب وتقدم دول الشمال، فاألمر هنا 
                                                           

  العلوم السياسية.  البة دكتوراة في 
1  Stephen Castles,  Development and Migration—Migration and Development: What Comes First? Global 
Perspective and African Experiences, A Journal of Social and Political Theory, Vol. 56, No. 121,p2 . 



43 

 

متعلق بشكل ضمين أبن حتقيق تنمية حقيقية يف دول اجلنوب من شأنه تقليل معدالت اهلجرة للشمال، وترى نظرية النظام العاملي 
لشركات دولية النشاط يف دول اجلنوب يؤدي إىل تسارع معدالت التغري الريفية، مما يؤدي لإلفقار نتيجة متدن الريف للهجرة أن توغل ا

 وتنمو األنشطة االقتصادية غري الرمسية.
يتضح مما سبق أن تناول هذه النظرايت لقضييت اهلجرة والتنمية ركز على التفاعالت بني الدول القومية، وإن بدأت النظرية 

 . 1االقتصادية النيوكالسيكية بقرار الفرد إال أهنا انتهت نتيجة ذلك إىل تقليل معدالت اهلجرة من اجلنوب للشمال
غري أنه منذ بداية سبعينيات القرن العشرين بدأت تظهر إرهاصات تقدمي رؤى جديدة يف العالقة بني اهلجرة والتنمية، معظمها 

الظاهرة،  خذ يف اعتباره ليس قرارات الفرد وإمنا قرار األسرة يف عملية اهلجرة وأثر ذلك يف  قومي لدراسة هذه-حياول تبين مدخٍل عرب
تكوين شبكات األسر عرب القومية مما يبعث األمل يف تغيري وضع دراسات اهلجرة والتنمية يف العلوم االجتماعية املختلفة، وحتريرها من 

 . 2ات السياسية دائًماسيطرة االفرتاضات القومية اليت ختضع لالعتبار 
 اثنًيا: حنو بناء منظور عاملي )نقدي( للهجرة والتنمية: 

إن املنهاجية اليت يقدمها املنظور التقليدي واملعتمدة على اعتبار أن الدولة القومية هي الفاعل الرئيس يف التفاعالت الدولية قد 
التنمية، فتْحَت أتثري الضغوط املتزايدة لعملية العوملة على احلدود تغض الطرف عن أبعاد أخرى يف غاية األمهية عند دراسة اهلجرة و 

القومية، والسيادة ابملعىن التقليدي، أصبح لزاًما على األكادمييني تقدمي رؤى جديدة تتواكب مع األبعاد األكثر تشابًكا للظاهرة 
ًيا يف النظرايت التقليدية للعلوم االجتماعية بسبب الرتكيز العاملية، لذلك فإن دراسات اهلجرة لعبت دورًا هامش –االجتماعية الداخلية 

على النظم االجتماعية داخل الدول القومية واقتصار دراسة اهلجرة على املتخصصني فيها فقط، بينما هذا اجملال يف الوقت احلايل 
 . 3يتطلب رؤى عابرة للحدود املعرفية لكل علم اجتماعي

والتنمية ينتقد مركزية الدولة القومية يف املنظورات التقليدية ال يعين اختفاء الدولة من ساحة  غري أن بناء منظور عاملي للهجرة
التفاعالت، وإمنا يعين أن فهم الواقع املعقد للتفاعل يف الظاهرة الدولية يف ظل عملية العوملة يتطلب رؤية أوسع، وغري مقيدة حبدود 

ى مسلًما به يف العلوم االجتماعية املختلفة، وإمنا هي نتاج تطورات اترخيية معينة خاصة ، فالدولة القومية ليست معط4الدولة القومية
ابخلربة األوروبية أنتجت هذا الشكل أداًة للتنظيم االجتماعي والسياسي بدياًل عن أشكال سابقة عنه كانت تقوم بوظائف مشاهبة، 

ت الذي قدمت فيه أورواب للعامل شكل الدولة القومية، حتاول هي اآلن ختطيه ورمبا يف املستقبل حتل حمله أشكال خمتلفة أيًضا، ففي الوق
 . 5بطريقة أو أبخرى )االحتاد األورويب(

ولذلك تركز الكتاابت املتبنية للمنظور العاملي على آتكل احلدود بني الداخل واخلارج، وتظهر أدوار جديدة لفاعلني من غري 
مية يتطلب دراسات أكثر مشواًل يف التعامل مع األبعاد اإلنسانية والثقافية واالقتصادية للهجرة، الدول، فتحليل تفاعالت اهلجرة والتن

فعوائد اهلجرة ليست جمرد تدفق نقدي من املهاجرين إىل دول اإلرسال، ولكن جيب التساؤل: ملصلحة من تكون نتائج اهلجرة؟ من 
ماعية يف بلد اإلرسال واالستقبال على حد سواء، وملاذا يرسل املهاجرون املستفيد؟ كيف تعيد هذه العوائد تشكيل العالقات االجت

                                                           
 لفة للهجرة وتقييمها انظر: لمزيد من التفاصيل حول النظريات الم ت 1

- Roel Jennissen, Causality Chains in the International Migration Systems Approach, Population Research 
and Policy Review, Vol. 26, No. 4 (Aug., 2007).  

-  Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino and J. Edward Taylor, 
Theories of International Migration: A Review and Appraisal,  Population and Development Review, Vol. 

19, No. 3 (Sep., 1993) . 
 2 , Op.Cit. p8 .  Stephen Castles. 
3 Ibid , pp 15-17.  
4  Nina Glick Schiller ,  A Global Perspective on Migration and Development, Social Analysis, Vol. 53, No. 3 

(WINTER 2009), p17.    
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عوائد أصاًل إىل دول اإلرسال )االرتباطات العائلية وبلورة مفاهيم األسرة عرب القومية( وفيَم يتم استثمار هذه العوائد؟ هل تدخل يف 
 ؟1ردوائر استثمار رأمسالية؟ أم أهنا تقدم مناذج غري رأمسالية لالستثما

إن التطبيق على قضية اهلجرة والتنمية يف الدائرة املتوسطية مثاًل يوضح لنا بعض اإلجاابت، فاألسر املمتدة يف الريف املصري  
اره مثاًل ينقسم أفرادها بني املهاجرين وبني املقيمني يف بلد اإلرسال الستثمار العوائد، وغالًبا يكون االستثمار يف حميط القرية )ابعتب

 ( ويرتبط عامة بشراء األصول وبناء املنازل، وال يرتبط برغبة مجاعية يف تدشني صناعات ولو صغرية يف القرية أو املراكز اجملاورة، إىلآمًنا
جانب ذلك فإن احلديث عن شبكات اهلجرة ال يضع فرقًا بني املهاجر واملقيم يف بلد اإلرسال من نفس األسرة، فكلهم ينتمون جملتمع 

 . 2حد، كالمها متواجد يف الدولتني يف نفس التوقيت، تواجد ابلتواصل وتدفق التفاعالت االجتماعية واالقتصادية والثقافيةعرب قومي وا
إن الطرح الذي تقدمه الكتاابت النسوية يف هذا الصدد جدير ابالهتمام، فدوائر اهلجرة ال تقتصر على املهاجرين يف بلد 

ل أسرهم وذويهم، وجمتمعاهتم احمللية املتأثرة بتلك التفاعالت، وهنا يربز مفهوم العمل غري املأجور، املهجر كما سبقت اإلشارة وإمنا تشم
والذي )وفًقا للمفاهيم الرأمسالية( ال يرتجم يف شكل قيمة إسهامية يف حساب النواتج القومية واحمللية، رغم أنه يسهم فعليًّا يف هذه 

ها رابت املنازل يف دول اإلرسال أو االستقبال تسهم بشكل كبري يف االقتصادات القومية واحمللية النواتج، فاألنشطة املختلفة اليت تقدم
والعاملية ومع ذلك يتم جتاهلها أو جمرد االعرتاف بوجودها فقط ألهنا أعمال غري مأجورة ابملفهوم الرأمسايل للعمل، أو ألهنا غري ذات 

 . 3قيمة سوقية ابملفهوم الرأمسايل للقيمة
ن بناء منظور عاملي نقدي للهجرة والتنمية يتسم ابلشمولية وعدم إمهال اجلانب القيمي للظاهرة يتطلب معرفة رأي املهاجرين إ

يف تعريف التنمية، ومعرفة قنوات استثمار عوائدهم، ومدى تدخل دول اإلرسال يف توجيه هذه االستثمارات،  -خاصة العمال  –
لى اجملتمعات احمللية املختلفة أتثري على عدم املساواة يف التنمية بني هذه اجملتمعات، كما يتطلب وكيف يكون لتوزيع هذه العوائد ع

تيجة األمر دراسة العوائد االجتماعية للهجرة، عدم االقتصار على العوائد االقتصادية والنقدية، فالتغريات القيمية يف اجملتمعات احمللية ن
جيب أخذها يف االعتبار لبناء منظور نقدي عاملي للهجرة والتنمية، إىل جانب ذلك جيب دراسة  نشأة اجملتمع واألسرة عرب القوميني

اجرين االنتقائية اليت تتبعها دول الشمال يف اختيار املهاجرين األكفاء علمًيا ومهنًيا، واعتبار العمال غري املهرة وغري املوثقني جمرد مه
 . 4ا، ليس هلا أي حقوق لتغيري ظروف العملمؤقتني يتم استخدامهم كعمالة صامتة سياسيً 

وختاًما، فإن تقييم هذه الرؤية النقدية العاملية للهجرة والتنمية حيتم علينا رؤيتها يف سياقها النقدي األوسع، فرغم األفكار 
تلف العلوم االجتماعية، وهي واألبعاد اجلديدة اليت يتم تقدميها، إال أن هذه احملاوالت تظل أسرية إلشكاليات النظرية النقدية يف خم

تشظي كتاابهتا حبكم انتمائها لفروع معرفية متباينة، إىل جانب عدم قدرهتا على تقدمي بديل متماسك للمنظورات التقليدية السائدة، 
 النقطة التالية. وإن كانت ظهرت بعض أتثرياهتا على مستوى الواقع، وهو ما يتضح يف تناول العالقة التفاعلية بني السلطة واملعرفة يف

                                                           
1  Nina Glick Schiller , Op.Cit . pp23-24. 

، لياس  ح ل  إحلى قيى  ح له  2011-2000جةية الة ية   يتيز ع القية لر الي ل ال صيي الةل ب ال ي ر للسحر محمد صفاهللا عبد ال الق،  2
 . 103-98، ص ص 2015، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، القل يب  

3 Maliha Safri and Julie Graham, the Global Household: Toward a Feminist Post capitalist International Political 
Economy, Signs, Vol.36 , No.1, Feminists Theorizing International Political Economy Special Issue, (Autumn 

2010), pp. 99-125. 
4 Stephen Castles, Op.Cit. , pp19-21. 
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 اثلثًا: إشكاليات تفاعل السلطة واملعرفة يف دراسات اهلجرة والتنمية:  
ال ميكن أن تُنَتج معرفة أو علم بدون هدف مرتبط بتغيري الواقع، ذلك أن العلم كائن حي له سياقاته  ووظائفه االجتماعية 

ة والتنمية توضح بداية مدى التحيز أو املدلول السليب أو اإلجيايب ملنطلق واالقتصادية والثقافية واملصلحية، ودراسة العالقة بني اهلجر 
النظر للظاهرة وعالقة ذلك مبصاحل الدول واجلماعات االجتماعية املختلفة، وهلذا فإن دراسة حتركات البشر من جنوب العامل إىل مشاله 

ه اهلجرات، بينما حتركات البشر من مشال العامل املتقدم إىل أي وجهة يستخدم فيها مفهوم "اهلجرة" غالًبا ويكون مرتبطًا برؤية سلبية هلذ
مبا حيمله املفهوم من داللة إجيابية وكأن األغنياء فقط هم من هلم احلق يف التنقل إىل أي وجهة وعلى   mobilityيُعد "حركة" 

 .1الفقراء املكوث يف أوطاهنم وعدم اخلروج منها
عرفة من خالل نقطتني، أوالمها توضح أتثري السلطة على املعرفة، واألخرى توضح أتثري املعرفة وميكن رصد تفاعالت السلطة وامل

 على السلطة وصناعة السياسات.
: ترى بعض الكتاابت أن دراسات اهلجرة وأجندهتا البحثية وتساؤالهتا الكربى كانت دائًما مدفوعة أثر السلطة على املعرفة -

اسية، وتتعلق بصياغة سياسات اهلجرة وشرعنتها أمام العامة، فالعلم كان يف أحيان كثرية مدعًما ابعتبارات مرتبطة ابلسلطة السي
ورغم أن ذلك وارد بسبب قدرة مؤسسات التمويل  -للسياسات الرمسية، وذلك ال يعين أن األكادمييني دائًما يقعون حتت أتثري السلطة 

ات وتشرذم دراسات اهلجرة وعدم وجود حد أدىن من التنظري املشرتك يسهل إال أن تناقض -العلمية على توجيه مسارات األحباث 
، األمر الذي يرتبط 2للسلطة السياسية االختيار من قائمة طويلة من الرؤى والنظرايت ما يدعم ويضفي شرعية أكرب على سياساهتا

املنظور التقليدي من حيث التأكيد على حمورية الدولة بتبين الباحثني يف جمال اهلجرة رؤى دوهلم القومية ومصاحلها، وهو ما انعكس يف 
القومية وأمهية األبعاد األمنية للقضية، إىل جانب دراسة أوضاع املهاجرين يف دول املهجر وفق مفاهيم "اجلماعات اإلثنية" وليس 

نة األوضاع السيئة للعمال املهاجرين يف مفاهيم "اجملتمعات عرب القومية"، مما يدفع البعض إىل القول أبن علماء اهلجرة سامهوا يف شرع
دول املقصد، ودعموا من رؤى األحزاب املتطرفة املعادية لألجانب )أورواب مثاًل( واليت تؤكد على تردي األوضاع االقتصادية 

 .3واالجتماعية لشعوهبا بسبب تدفقات املهاجرين
يدية، قد كشف عنها أنصار املنظور النقدي العاملي للهجرة وال شك أن هذه اإلشكاليات اليت يتضح ارتباطها ابملنظورات التقل

 والتنمية يف حماوالت بناء هذا املنظور. 
خاصة غري  -ميكن تتبع أثر املعرفة على السلطة يف قضااي اهلجرة والتنمية ابلتطبيق على اهلجرات أثر املعرفة على السلطة:  -
دالت اهلجرة من مشال أفريقيا والشرق األوسط إىل جنوب أورواب ابألساس، قد دفع يف الدائرة املتوسطية، فقد دفع ارتفاع مع -الشرعية 

ع هذه األخرية حملاوالت خمتلفة حلل هذه اإلشكالية، ولعل املنظور التقليدي يف رافده الواقعي كان األكثر ظهورًا يف التعامل األورويب م
ليت هتدف إىل غلق أبواب أورواب أمام املهاجرين غري الشرعيني والالجئني هذه القضية من خالل الرتكيز على احللول األمنية املكثفة ا

تشغيل نظام مراقبة احلدود األوروبية  –)فعلى سبيل املثال،   إنشاء وكالة فرونتكس وهي وكالة أوروبية ختتص مبراقبة احلدود 
للمهاجرين كي يعودوا إىل بالدهم...(، غري أن  دفع نقود -إنشاء مراكز اعتقال خاصة ابملهاجرين غري الشرعيني –"اليوروسور" 

اإلشكاليات األساسية يف السياسات األوروبية جتاه املهاجرين غري الشرعيني والالجئني تتمثل يف كيفية املوازنة بني محاية حدود الدول 
 . نظور التقليديالقومية وبني احرتام حقوق اإلنسان بوصفها قيمة عليا تنطلق من الرافد املثايل الليربايل للم

ومع فشل كثري من احللول األمنية يف التحكم يف تدفقات املهاجرين إىل أورواب، خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبري جًدا بعد 
االنتفاضات العربية األخرية، بدأت تظهر رؤى جديدة يف السياسات األوروبية تؤكد على عدم كفاية احلل األمين وحده، وتبىن قادة 

                                                           
1 Ibid., pp22.  
2 Ibid , pp 8, 14. 
33 Nina Glick Sciller, Op.Cit. , pp 15, 19, 27. 
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األورويب ما عرف ابقرتاب االحتاد األورويب العاملي اجلديد اخلاص ابهلجرة واحلركة )تتضح منطلقات املنظور النقدي يف مسمى االحتاد 
االقرتاب(، والذي ال يركز على التعامل األمين فقط مع قضااي اهلجرة وإمنا يهدف للدخول يف شراكات حقيقية مع الدول األخرى 

 . 1يف اجمللس األورويب 2012و  إقراره عام للحد من تدفقات املهاجرين، 
ويتضح مما سبق أن العالقة بني السلطة واملعرفة عالقة تفاعلية ولكن السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية املختلفة هي 

ا أثر يف غريها، وكيف تؤثر اليت حتدد أيهما أكثر أتثريًا، أو تفسر ملاذا قد يكون للمعرفة أثر على السلطة يف دولة ما وال يكون هل
 التحالفات االقتصادية واالجتماعية لنظام سياسي ما على تبين أو إقصاء رؤى أكادميية معينة. 

 رابًعا: إمكانيات التغيري: 
"قد يكون الفعل املنفرد ال يساوي شيًئا كقطرة مطر، ولكن ماليني من القطرات كفيلة لصنع أخدود أو شق هنر يف 

وذلك ألهنا تشمل األفعال وصف آصف بيات قدرة "الالحركات االجتماعية" على التغيري الداخلي ورمبا العاملي،  هكذا، 2األرض"
اجلماعية لفاعلني غري مجاعيني ابألساس، تكون أفعاهلم املتناثرة واملتشاهبة هي الشرارة األوىل للتتغري االجتماعي، رغم أن هذه 

، تلك الالحركات تشمل الباعة اجلائلني، رابت املنازل، أطفال الشوارع، النازحني يادة أو منظمةاملمارسات ال توجهها أيديولوجية أو ق
من الريف للمدينة، بغية حتسني أوضاعهم املعيشية أو حىت البقاء على قيد احلياة. كل هؤالء يستخدمون املرافق العامة يف املدن الكربى 

والطرق واألرصفة، حبيث يقيمون نوًعا من االقتصاد اخلارجي أو السطحي )مثل إقامة والعواصم، كالكهرابء واملياه وخطوط اهلاتف، 
ورش على األرصفة، حتويل الشوارع العامة ألماكن انتظار السيارات مبقابل مادي، فرش البضائع...(. إن هذه املمارسات تعرب عن نوع 

جلماعي املستمر واهلادئ على أمالك الدولة واالستخدام غري القانوين من املقاومة إبثبات احلق يف الوجود واالستقرار، وذلك ابلتعدي ا
األمر الذي قد يفسر أيًضا تدفقات املهاجرين غري الشرعيني عرب احلدود، فهم يتزايدون ابستمرار، يتصرفون بشكل للفضاء العام، 

 3مجاعي، ويغمرون الفضاء العام يف عواصم الشمال املتقدم ومدنه.
غيري اليت تطرحها قضية اهلجرة على مستوى النظام الرأمسايل العاملي تنبع مبدئًيا من األعداد الغفرية واملتزايدة إن إمكانيات الت

للمهاجرين من اجلنوب إىل الشمال، إىل جانب أتثري عملية العوملة على آتكل سيادات الدول القومية، وإعطاء مساحة أكرب للتأثري 
ضية اهلجرة إىل أورواب مثاًل من جنوب املتوسط وأفريقيا والشرق األوسط بشكل عام صارت إحدى لفواعل من غري الدول ابألساس، فق

أهم القضااي احملددة للسياسات الداخلية وتشكل الربملاانت يف الداخل األورويب )صعود اليمني املتطرف املعادي لألجانب(، كما تعترب 
 رويب، مما قد جيعلها سبًبا يف خروج بعض الدول من االحتاد أو طردها منه.إحدى القضااي احلساسة جًدا على أجندة اجمللس األو 

فاإلشكالية الكربى تكمن يف انقسام السياسات األوروبية بني معسكر دول اجلنوب األورويب على خط املواجهة املباشرة مع 
عبء مع دول اجلنوب، فلطاملا كانت املهاجرين غري الشرعيني والالجئني، وبني معسكر دول الشمال اليت ترفض حتمل هذا ال

االتفاقيات املتعلقة هبذا الشأن )اتفاقية دبلن( جتعل التعامل مع املهاجرين مسئولية أول دولة تطؤها قدم املهاجر وليست مسئولية 
 أوروبية، األمر الذي فجََّر عدًدا من الصراعات بني دول االحتاد حول هذا املوضوع.

بل أعداًدا كبرية جًدا من املهاجرين، نظرًا لقرب سواحلها من السواحل الليبية، وترى القيادة فدولة مثل إيطاليا، تستق  
السياسية اإليطالية أن الدول األوروبية كلها جيب أن تتشارك معها يف  حتمل عبء هذه اهلجرات، وإال ستجعل أرضها معربًا ألولئك 

الية اليت تقدمها دول االحتاد إىل إيطاليا للتعامل مع املهاجرين ليست كافية لتحمل املهاجرين إىل ابقي دول االحتاد، وأن املساعدات امل
ذلك العبء، ونتيجة لذلك قد لوح وزير الداخلية اإليطايل بفكرة اخلروج من عضوية االحتاد األورويب، إىل جانب ذلك فإن تبين 

إىل التهديد  2013 واملهاجرين قد دفع املفوضية األوروبية يف عام إيطاليا بعض احللول األمنية اليت قد متثل انتهاكات حلقوق الالجئني
                                                           

 . 33-29، ص ص 2015يناير  ،ال ستقبل العيبرمحمد م اوا، االتحاد األوروبي وقضايا الهجرة اإلشكاليات الكبرى واإلستراتيجيات والمستجدات،  11
2 Asef Bayat, LIFE AS POLITICS: HOW ORDINARY PEOPLE CHNGE THE MIDDLE EAST, Amsterdam 

University Press, 2010,11-26.  
3 Ibid, pp 11-26. 
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بتقليص املساعدات األوروبية املخصصة إليطاليا ملواجهة قضية اهلجرة غري الشرعية إن مل توفر ظروف استقبال إنسانية وكرمية 
الده لن تتحول إىل سجن لاّلجئني وأهنا أن ب 2014للمهاجرين، غري أن رئيس احلكومة اإليطالية ماتيو رينزي قد صرح يف يونيو 

 . 1ستمنحهم حق التوجه إىل داخل أي دولة من دول االحتاد
" توضح إمكانيات التغيري، خاصة global householdوإىل جانب ذلك فإن الرؤية النسوية لدور الكيان عرب القومي "
ري املأجورة والقيم غري السوقية املنتجة يف املنازل، فاملنزل له نفس مع تبين مفهوم العمل غري املأجور، فالبد من الرتكيز على األعمال غ

أمهية الشركة يف النشاط االقتصادي، ولكن املفاهيم الرأمسالية لإلنتاج والعمل والقيمة ال ترى ذلك، كما أن إمكاانت التغيري تنبع من 
ية يف دول املوطن واملهجر، ورغم أهنا مناذج صغرية وعلى دور العوائد النقدية واالجتماعية يف تدعيم نشأة اقتصادات غري رأمسال

مستوايت حملية إال أهنا هامة )مثل استثمار عوائد العمال والعامالت يف مشروعات صغرية متكنهم من تقسيم فوائضها أبنفسهم، وهو 
 أمر خيتلف عن تقسيم أرابح املشروعات الرأمسالية اليت حيتكرها أصحاب رؤوس األموال(.

البد أن تتحول إىل هيكل تنظيمي  " ”global Householdانب ذلك فإن هذه اجملتمعات عرب القومية املتمثلة يفإىل ج
على أرض الواقع، ألهنا تسهم بشكل كبري يف االقتصاد العاملي والبد أن يكون هلا رأي يف أسعار العمالت، وكيفية التعامل مع الودائع 

غري أن هذا التحول إىل هيكل  ا أن املنظمات االقتصادية الدولية األخرى هلا قرار يف هذه األمور،مثلم املرتبطة ابلعوائد والتحويالت،
 . 2تنظيمي يتطلب جهًدا كبريًا من األكادمييني والباحثني من خمتلف العلوم االجتماعية يف بلورة هذه القضية والرتويج هلا

 خامتة:
الدويل ابعتباره حقاًل فرعيًّا من علم العالقات الدولية من خالل قراءات  حاولت هذه الورقة قراءة تطور االقتصاد السياسي

د مبدئية يف التفاعل بني اهلجرة والتنمية، كما متت اإلشارة إىل تفاعلية العالقة بني السلطة واملعرفة يف هاتني القضيتني، وهو أمر يؤك
صلب إشكاليات دول اجلنوب، فإن هذا الواقع حيتم علينا حنن األكادمييني على وظيفية العلم، وملا كانت العالقة بني اهلجرة والتنمية يف 

الذين ننتمي هلذه الدول، أن ننتج علًما حيقق مصاحلها، ويتفق مع النموذج املعريف اخلاص خبربهتا احلضارية، ولذلك فإن بناء منظور 
 ية.حضاري إسالمي لالقتصاد السياسي الدويل قد يبدأ من قضااي اهلجرة والتنم

إن املنطلقات األساسية للنموذج املعريف اإلسالمي قد تضع لنا اخلطوط العريضة لبناء نظرايت للهجرة والتنمية ترتبط خبربتنا 
يرتبط بداللة إجيابية حلرية احلركة والتنقل يف  –على حد فهمي له  –التارخيية واملعاصرة، فمفهوم اهلجرة يف النموذج احلضاري اإلسالمي 

لكن دون إيذاء للغري أو اعتداء عليهم مامل يعتدوا، ولعل فريضة احلج تؤكد على الداللة اإلجيابية للحركة اإلنسانية يف األرض، أرض هللا 
وتؤكد على عاملية الرسالة اإلسالمية، والقرآن الكرمي مليء ابآلايت اليت تدعو إىل السياحة يف األرض للتعارف وألخذ العربة من جتارب 

هلم حق اإليواء واالستضافة  -دون اعتداء  –أن "ابن السبيل" هو أحد مصارف الزكاة، فاألفراد املارون بداير اإلسالم  اآلخرين، كما
اإلنسانية الكرمية، إىل جانب ذلك فإن كلمة "اهلجرة" ترتبط اترخيًيا بذلك احلدث العظيم يف اتريخ الرسالة اإلسالمية هلجرة الرسول 

كة إىل املدينة، وكيفية إدارة العالقة بني املهاجرين )القادمني من مكة( واألنصار )أهل املدينة وسكاهنا صلى هللا عليه وسلم من م
 األصليني( وكيف كانت إدارة التآخي بينهم اقتصاداًي واجتماعًيا وثقافًيا.

اخلربات والتجارب حول هذه  وإىل جانب ذلك فإن اخلربة التارخيية للخالفة اإلسالمية على امتدادها الزمين حتمل الكثري من
القضية، قد حييد بعضها أو معظمها عن منطلقات النموذج املعريف اإلسالمي، وذلك أمر ال ميكن أتكيده بدون دراسة علمية هلذه 

 اخلربات التارخيية. 

                                                           
 . 37- 30، ص ص  يةع سبق يييممحمد م اوا،  1

2 Maliha Safri and Julie Graham, Op.Cit.pp 112-121.   
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ألصول )القرآن وقد حاولت إحدى الدراسات تقدمي رؤية موجزة حول املفهوم اإلسالمي للهجرة، وذلك اعتماًدا على تناول ا
والسنة(، واجتهاد الفقهاء يف فهمها، حيث ينقسم العامل وفًقا للرؤى اإلسالمية إىل داير إسالم وداير حرب، ويرتتب على ذلك أربع 

 حاالت خمتلفة لتكييف قضية اهلجرة أو احلركة بشكل عام يف املنظور اإلسالمي.
م، حيث ال توجد أي قيود عليها بني خمتلف األقاليم اإلسالمية، احلالة األوىل تتعلق حبركة املسلمني داخل داير اإلسال

فاملسلمون أمة واحدة، ورابطة العقيدة هي أقوى الروابط بني مكوانت األمة، ورغم ذلك فإن الواقع التارخيي يوضح يف كثري من حاالته 
ن أهلهم وليس من أي إقليم إسالمي آخر، عدم تفعيل أولوية تلك الرابطة، حيث رغب كثري من أهل األقاليم أن حيكمهم شخص م

وترى كاتبة الدراسة أن ذلك األمر كان نتيجة لسياسات متييز العرب يف العصر األموي وتفضيل غريهم يف العصر العباسي، وهو ما 
 الت كثرية. جعل ابن خلدون يف النهاية يبين نظرايته على مفهوم العصبية ابعتبار أن رابطة الدم كانت األقوى واقعًيا يف حا

واحلالة الثانية تتعلق هبجرة أهل داير احلرب إىل داير اإلسالم، والتكييف الفقهي لتلك احلالة استناًدا لألصول يوضح تفعيل  
( 6التوبة آية : مبدأ "املستأَمن" )وإْن أحٌد ِمن املشركني استجاَرَك فَأِجْره حىت يسمَع كالَم هللا مث أبْلْغه مأمَنه ذلَك أبهنم قوٌم ال يعلمونَ 

حيث يسمح ذلك بقيام العالقات التجارية مع داير احلرب ولكن بعدة ضوابط تتعلق معظمها بعدم اصطحاب العبيد أو شراء السلع 
 اليت قد تؤدي لتقوية جيوش األعداء كاألسلحة واخليول وغريها. 

الفقهاء بشيء من اإلجياز، مع توضيح ضوابط زواج وأما احلالة الثالثة فتتعلق هبجرة املسلمني إىل داير احلرب، وقد تناوهلا 
املسلم من أهل داير احلرب وإابحته يف أضيق احلدود إىل جانب عدم اصطحاب السلع اليت قد تؤدي لتقوية جيوش األعداء، وقد 

التجار املسلمني يف رجح بعض الفقهاء أفضلية إقامة املسلمني يف دايرهم حتت مظلة احلكم اإلسالمي وتطبيق شرائعه، إال أن حركة 
شىت بقاع األرض هي اليت ساعدت على انتشار اإلسالم يف أماكن بعيدة عن داير اإلسالم، كما أن النيب حممًدا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يعمل ابلتجارة قبل بعثته ويسافر إىل أماكن خمتلفة.
ر حرب بعد أن كانت داير إسالم، وقد اختلفت رؤى الفقهاء وأخريًا ترتبط احلالة الرابعة ابملسلمني الذين تتحول دايرهم إىل داي

يف ذلك وتعددت حول مدى وجوب عودهتم لداير اإلسالم وفًقا ملعايري خمتلفة يتعلق بعضها حبالة الفرد املسلم هل هو رجل أو امرأة، 
دينهم أم ال، إىل جانب حال الدولة حّر أم عبد، صحيح أم عاجز، كما ترتبط حبال دايرهم هل مينعهم أهل داير احلرب من ممارسة 

اإلسالمية نفسها، هل هي قادرة على أتمني دينهم وأسرهم إذا مكثوا يف دايرهم أم ال، وهل ستكون قادرة على مد يد العون هلم 
 وأتمني احتياجاهتم إذا ما هاجروا إليها أم ال.

التقليدية واليت اعتمدت على تقسيم العامل يف ذلك  ال شك أن تلك احلاالت األربع السابق ذكرها ارتبطت ابلرؤية الفقهية
الوقت إىل داير حرب وداير إسالم، ولذلك هي رؤية مرتبطة مبرحلة اترخيية وحضارية معينة، ولذلك فهي حتتاج للتجديد يف إطار بناء 

" وحتكم عالقاهتا ببعضها البعض املنظور احلضاري اإلسالمي، فدول العامل املعاصر تنتمي للكيان املؤسسي الدويل "األمم املتحدة
جمموعة مواثيق ومعاهدات، ولذلك ميكن اعتبارها مجيًعا وفًقا لكاتبة الدراسة "داير عهد"، وإىل جانب ذلك فإن الواقع اإلسالمي 

ايري املعاصر يصعب فيه حتديد ماهية داير اإلسالم، هل هي الدول اإلسالمية؟ )مع األخذ يف االعتبار إشكاليات تعريفها ومع
حتديدها(، أم هي الشعوب اإلسالمية يف أي مكان على األرض؟ ولذلك فإن بناء رؤية إسالمية معاصرة ملفهوم اهلجرة أو احلركة 
بشكل عام يرتبط بشكل وثيق بدراسة فقه األقليات، وإعادة تعريف مفاهيم اجلهاد والقوة والدولة اإلسالمية من منطلقات إسالمية 

 . 1مع املنطلقات الوضعية وما بعد الوضعية للعلم االجتماعي خالصة تتفاعل وتتكامل
****** 

                                                           
1  Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, The Islamic Conception of Migration, The International Migration Review, Vol. 

30, No. 1, Special Issue: Ethics, Migration, and Global Stewardship (Spring, 1996), pp. 37-57.                                                                                                                       
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 االقتصاد السياسي الدويل للبيئة
 رغدة البهي

 مقدمة:
 Environmental Internationalة الدولية دورًا هاًما يف نشأة "االقتصاد السياسي الدويل للبيئة"يلعبت املؤمترات البيئ

Political Economy   ات، إال أن اجلوذور يفرعوي. وعلوى الورغم مون النشوأة املتوأخرة لوذلك احلقول يف فورتة التسوعينكحقوٍل دراسوٍي
 ات. يات والثمانينياحلقيقية للربط بني االقتصادي والبيئي تعود إىل فرتات السبعين

، وقوود كانووت مطالبووة دول اجلنوووب ابقتصوواد دويل عووادل - سووتوكهومل للبيئووةإوعقووب انعقوواد مووؤمتر  -فقوود شووهد عقوود السووبعينيات 
حد األسباب اليت أسوفرت عون جتودد االهتموام ابالقتصواد السياسوي الودويل يف عقود السوبعينيات، كموا   الوربط بوني البيئوة أتلك املطالبة 

 والتنمية يف مؤمتر ريو دي جانريو، وهو أحد املؤمترات الدولية املعنية ابلبيئة أيًضا.
وما تالمها من جهود ومؤمترات دولية معنية ابلبيئة مثل تقرير بورتالند  ،جانريووريو دي  ،ستوكهوملإوبذلك لعب كل من مؤمتري 

دورًا يف تسليط الضوء على القواسم املشرتكة بني االقتصادي والبيئي، وأبرز احلاجة إىل التعاون الدويل ملواجهة العديد  ،على سبيل املثال
جتاهوات ، الوذي تفواقم بسوبب االEnvironmental Degradationئي  من التحدايت البيئية من ندرة املوارد إىل التدهور البي

 العامة يف االقتصاد العاملي.
ويف هذا اإلطار، تدور الدراسة حول طبيعة العالقة بني االقتصادي والبيئي واليت توؤثر جليًوا علوى موا هوو سياسوي. وعليوه، ميكون 

ليلية لتصنيف ودراسة القضااي التطبيقية يف االقتصاد السياسوي الودويل؛ تسكني الدراسة يف مستوى النظام الدويل كأحد املستوايت التح
هتا ذلك أن قضية البيئة تعد إحدى القضااي الدولية بل والعاملية من انحية، كما أن النظام البيئي يعد أحد األنظمة الدولية القائمة يف ذا

ملقابول ميكون  تسوكني الدراسوة يف إطوار تفواعالت األنظموة اإلقليميوة  والذي يعد نظاًموا فرعيًوا مون النظوام الودويل مون انحيوة أخورى. ويف ا
 وتسلط الضوء على تفاعالت دول الشمال واجلنوب يف املؤمترات البيئية الدولية. كأحد األنظمة الفرعية يف النظام الدويل، ألهنا تعىن

، 1992، وموؤمتر ريوو دى جوانريو يف عوام 1972سوتوكهومل يف عوام إفمن خالل ثالثة من املؤمترات البيئية الدوليوة وهوي: موؤمتر 
ميكن االستدالل على أن التحول من النظام البيئي العواملي إىل السياسوات العامليوة للتنميوة املسوتدامة   2002ومؤمتر جوهاسنربج ىف عام 

 كان نقطة فارقة يف عالقات دول الشمال مع دول اجلنوب.
ايرًا يف عالقة دول الشمال مع دول اجلنوب، تباينت بصودده رؤيوة دول اجلنووب فقد عكس كل مؤمتر من تلك املؤمترات منطًا مغ

سهامها يف القضااي البيئية من التشكك إىل املشاركة إملكانتها يف النظام الدويل، ولطبيعة القضااي املثارة على األجندة الدولية، ولدورها و 
 يت:صياًل على النحو اآلومن مث إىل االندماج يف تلك القضااي، وهو ما ميكن رصده تف

 :1972ستوكهومل للبيئة إأواًل: مؤمتر 
ستوكهومل كان هنواك ختووف حقيقوي مون أن الودول الناميوة قود تقورر مقاطعتوه، فقود تسواءلت عون احلاجوة إليوه، إقبيل انعقاد مؤمتر 

ويوة القضوااي البيئيوة علوى غريهوا مون القضوااي ورأت أنه ليس فقط إهلاًء هلا عن مشكالهتا الواقعية ولكن هتديًدا ملصواحلها، مشوككًة يف أول
العاملية. ويف ظل فقودان الثقوة يف املوؤمتر، شواركت دول اجلنووب علوى مضوٍض شوديد، وجبهوود مسوتميتة مون مووريس سورتونغ األموني العوام 

 .1آنذاك
ت نظوور دول الشوومال دولووة، رغووم اخووتالف وجهووا 113طوواٍر حيظووى ابلقبووول بووني إوقوود بوودأ املووؤمتر أبعمووال حتضووريية سووعًيا وراء 

واجلنوووب. ففووي الوقووت الووذي رأت فيووه دول الشوومال أن التلوووث والبيئووة حيووتالن الصوودارة، رأت دول اجلنوووب أن التحوودي األكوورب الووذي 
                                                           

  جامعة القاهرة. -مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية  
1-Adil Najam, Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation 
and Engagement, International Environmental Agreements, Vol. 5, 2005, pp. 303-321.  
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تواجهه هو الفقر، وأنه هو السبب احلقيقوي يف التودهور البيئوي. وركوزت دول اجلنووب علوى العالقوة بوني الفقور وتودهور املووارد البيئيوة وأن 
 .   1لفقر هو السبب احلقيقي وراء تعرية الرتبة والتصحر وتبخري املياها

بوول وتعزيوز العالقووات  ،كموا رأت دول اجلنووب أن مووؤمتر إسوتوكهومل ال يعوودو كونوه حماولووًة مون قبول الوودول املتقدموة للتصووديق علوى
إليه من مستوايت متقدمة يف التصنيع ومبا حققتوه مون االقتصادية غري املتكافئة بينها وبني دول الشمال، وأن الدول املتقدمة مبا وصلت 

إىل عرقلة وإبطاء جهودها حنو التصنيع،  ىصادية املرتدية يف دول اجلنوب، بل وتسعتمعدالت منو اقتصادي كبرية، ال تعبأ ابألوضاع االق
ستمر للفائض االقتصادي الوذي كوان يتحقوق عالقات االستغالل والتبادل الال متكافا، وذلك ابلنزيف املضمااًن هليمنتها، وإبقاًء على 

يف البلوودان الناميووة. وموون مث مل تفلووح جهووود هووذه البلوودان يف حتقيووق تطلعاهتووا يف التنميووة ورفووع مسووتوى املعيشووة. وتوودهورت شووروط تبادهلووا 
، ونتيجووة لووذلك تضوواءل رداهتووا. وموون مث تزايوود العجووز يف موووازين موودفوعاهتااالتجوواري بسووبب اخنفوواض أسووعار صووادراهتا وارتفوواع أسووعار و 

 .2النصيب النسيب لصادرات هذه البلدان من جممل الصادرات العاملية
أعلنوت فيوه أهنوا تفضول املزيود مون مشواكل التلووث  الوذيوقد جتلى موقف دول اجلنووب يف البيوان املشوهور لدولوة سواحل العواج، 

مووون التلووووث". وال يعووود هوووذا املوقوووف جديوووًدا أو وليوووًدا ملوووؤمتر  أن "الفقووور أسوووو إابملقارنوووة مبشوووكالت الفقووور، وأكدتوووه أنوووديرا غانووودي بقوهلوووا 
 .3ا شديًدا يف توقيت انعقادهمخً ستوكهومل، لكنه اكتسب ز إ

إحوودى  UNEPوعارضووت دول اجلنوووب إنشوواء أي منظمووات رمسيووة بيئيووة دوليووة؛ فكووان إنشوواء بوورانمج األمووم املتحوودة للبيئووة 
 بدعم دول الشمال منفردًة دون دول اجلنوب. يه حظستوكهومل، لكنإالنتائج اليت أسفر عنها مؤمتر 
سووتوكهومل للبلوودان الناميووة فرصووة غووري متوقعووة وغووري مسووبوقة لصووياغة وبلووورة موقووف مجوواعي حووول إل مووؤمتر وعلووى غووري املتوقووع، مثَّوو

نكتواد و بصورف النظور عون األ –دوليوة ستوكهومل للبيئة أول احملافول واملوؤمترات الإالقضااي البيئية العاملية. ورغم ذلك االختالف، يعد مؤمتر 
ًدا علوى العديود مون احلجوج معتِمو اُموحودً  امجاعيً  فاعاًل ابعتبارها اليت شاركت فيها دول اجلنوب  -ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة 

 املوضوعية وإسرتاتيجيات التفاوض، اليت الحًقا ترمجت يف املطالبة بنظام اقتصادي دويل جديد.  
سوتوكهومل عون األخوذ برؤيوة دول اجلنووب فيموا يتصول ابلسوبب احلقيقوي للتلووث ابلوذهاب إىل أن دول الشومال إفر مؤمتر وقد أس

الصناعية هي السبب الرئيس فيوه، وهوو موا شوكل قيوًدا ملموًسوا علوى سوعي دول اجلنووب حنوو التنميوة االقتصوادية والتصونيع. و  التأكيود 
هو السبب الرئيس يف املشكالت البيئية ومنها التلوث، وما يودلل  –وليس التصنيع  -وأن الفقر  على أن الفقر أكثر أمهية من التلوث،

علووى ذلووك هووو ارتفوواع معوودالت النمووو االقتصووادي يف دول الشوومال. كمووا أصوورت دول اجلنوووب علووى تضوومني السوويادة القوميووة يف قلووب 
أتكيووًدا علووى مقاومووة الوودول الناميووة السووتخدام أي اتفاقيووات بيئيووة دوليووة  -سووتوكهومل إعووالن إواملعروفووة ابسووم  -التسوووية النهائيووة للمووؤمتر 

 . 4مستقبلية حتول مساراهتم التنموية أو تفرض شروطًا على التدفقات املالية من دول الشمال
مشواركة البلودان  سوتوكهومل مسوح بتزايود أمهيوةإملوؤمتر  -ابسوتثناء رومانيوا ويوغوسوالفيا  -ن مقاطعة الكتلة السووفيتية إوميكن القول 

 النامية، بعيًدا عن مناا احلرب الباردة. 
وعليه، ميكن إمجال موقف دول اجلنوب برفض األجندة البيئية العاملية وحتدي شرعيتها، وهو األمر الذي كان له أتثري ليس فقط 

 ستوكهومل للبيئة ولكن على اخلطاب البيئي العاملي أيًضا. إعلى مؤمتر 

                                                           
1-David reed (ed.), Structural Adjustment, The Environment and Sustainable Earth's Can Library Collection, vol. 

7, http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134048182_sample_866163.pdf  
الجمهورية الجزائرية الديمقرا ية ، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية، االتة   ا الةل لة للتة ية الليل   لر هل العيل   االقتص ل  ، حشماوي محمد- 2

 متا  على:، 2006، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر: لشعبيةا
https://docs.google.com/document/d/1XQFRcqDiracC7iwTwcnO2x_m0OWBrIkfoyRSQRduC7k/edit?pli=1 
3-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321.  
4-David Reed (ed.), Op.cit, Electronic Resource. 
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سوووتوكهومل، بتأكيوود دول اجلنوووب علوووى أولويووة الفقوور والتنميوووة إتصووواد السياسووي الوودويل للبيئوووة جليًووا يف مووؤمتر ، اتضووح االقوإمجييااًل 
االقتصادية على القضااي البيئية، وأولوية االقتصادي على البيئي. وكذا من خالل استدعاء قضااي الفقر والتنمية والديون وعالقوات دول 

ومجيعهووا موون القضووااي التطبيقيووة الوويت فرضووت نفسووها علووى االقتصوواد السياسووي الوودويل يف مرحلووة  الشوومال واجلنوووب إىل األجنوودة الدوليووة،
 دة. ر احلرب البا

تعوددت اجلهووود الدوليووة الراميووة إىل إعووادة ترتيوب العالقووات االقتصووادية، وتصووحيح االخووتالالت سووتوكهومل، إوعقوب انعقوواد مووؤمتر 
نظوام اقتصوادي دويل جديود، موع تكشوف احلقوائق املتعلقوة مبودى قود بورزت احلاجوة إىل ف الناجتة عن النظام االقتصادي السائد من قبول.

يف الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت متسع اهلوة بني الودول الرأمساليوة والودول الناميوة إذا مل تؤخوذ تطلعوات شوعوب العوامل الثالوث 
 االعتبار.

لتحقيق مصاحلها منذ حرب  وكمياته ول األوبك يف التحكم يف أسعار البرتولدراك ووعي الدول النامية بعد جناح دإكما تزايد 
قتضى النظام االقتصاي العاملي اجلديد تعديل اكتشفت إمكاانهتا لتغيري هذا النظام لصاحلها. وهكذا، ا ، بعد أن 1973كتوبر يف عام أ

 .1لسياسات االقتصادية بل واالجتماعية داخل الدول املعنيةالعالقات االقتصادية الدولية الراهنة جذراًي يف إسرتاتيجية التنمية وا
ابجلزائر إىل إقامة نظام اقتصادي دويل جديد  1973وابلفعل، دعت دول عدم االحنياز يف مؤمترها الرابع املنعقد يف سبتمرب 

 تنمية جلميع أطرافه. أفضل للتقدم االقتصادي واالجتماعي جلميع البشرية ويعطي فرًصا متساوية للنمو وال ايتيح ظروفً 
والحًقا تعددت اجلهود الدولية للربط بوني البيئوة والتنميوة اسوتجابة الحتياجوات ومطالوب دول اجلنووب، ومنهوا علوى سوبيل املثوال 

 Our( أو مسووتقبلنا املشوورتك )Brudtlandجلنووة )الوويت أعوودت تقريوورًا عوورف بتقريوور  1987العامليووة للبيئووة يف عووام جهووود اللجنووة 
Common Future)  التنمييية املسييتدامةثووره اكتسووب مصووطلح "أ، وعلووى 1987الووذي أعدتووه اللجنووه العامليووة للبيئووة يف عووام "

Sustainable Development  ة املستدامة على أهنوا التنميوة الويت تلويب ي، إذ صاغ أول تعريف للتنم1987اهتماًما عاملًيا كبريًا
رة األجيوووال املقبلوووة يف تلبيوووة حاجووواهتم، وال تقتصووور التنميوووة علوووى البعووود االقتصوووادي االحتياجوووات احلاليوووة الراهنوووة دون املسووواومة علوووى قووود

 فحسب، بل متتد لتطول التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية أيًضا.
لوويت والتنميووة املسووتدامة هووي عمليووة تغيووري واسووتغالل املوووارد، وتوجيووه االسووتثمارات، والتطوووير التكنولوووجي، والتغيووريات املؤسسووية ا

 .2عن االحتياجات احلالية فضاًل تتماشى مع االحتياجات املستقبلية 
ورغووم صووك وتدشووني هووذا املفهوووم إال أن اهتمووام دول الشوومال ظوول منصووًبا علووى خلووق مؤسسووات وأدوات بيئووة فاعليووة. أمووا دول 

ا ومطالبتهوا ابلعدالوة واملسواواة يف اجلنوب، فكان لديها العديد من التساؤالت والشكوك حول تلك املؤسسات الدوليوة، واسوتمر حوديثه
قضووااي التنميووة، فأتووت دول اجلنوووب إىل مووؤمتر قمووة األرض اعتقوواًدا منهووا أن مشوواركتها يف هووذا احملفوول البيئووي العوواملي سووتعلي موون صوووت 

 .3مطالبتها بنظام عادل
 :1992اثنًيا: مؤمتر ريو دي جانريو "قمة األرض" 

حتوالت يف اخلطاب البيئي العاملي موع صوعود مفهووم "التنميوة املسوتدامة" لوريبط بوني البيئوة  د مؤمتر ريو دى جانريو معاتزامن انعق
، UNCEDوالتنميوة االقتصووادية مون قبوول األمووم املتحودة، حووىت محوول موؤمتر ريووو دي جووانريو اسوم مووؤمتر األمووم املتحودة للبيئووة والتنميووة 

البلودان الناميوة أكثور اسوتعداًدا للمشواركة يف عمليوة صونع السياسوات  ستوكهومل، وأصبحتإفأمثرت بذلك جهود دول اجلنوب منذ مؤمتر 
 البيئية العاملية مما كانت عليه.

                                                           
 .حشماوي محمد، مرجع سبق ذكره -1 
  http://ansd.info/main/topics.php?t_id=144، متا  على:  2016الشبكة العربية للتنمية المستدامة، البيئة، - 2

3-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321. 

http://ansd.info/main/topics.php?t_id=144
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سووم " عوون إعووالن ريووو بشووأن البيئووة والتنميووة، ووضووع إعووالن ريووو، املعووروف ابقمووة األرض" متخووض املووؤمتر الووذي أُطلووق عليووه اسووم
فقد  .1مفهوم التنمية املستدامة على اخلارطة العاملية، جاعاًل منه حمور مجيع األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة ؛"21جدول أعمال القرن "

لتحقيوق التنميووة املسوتدامة ومعاجلووة القضووااي البيئيوة واإلمنائيووة بطريقوة متكاملووة علووى  برانجمًوا تنفيووذاًي شوواماًل  21جوودول أعموال القوورن   قودم
 .املستوايت العاملية والقطرية واحمللية

ستوكهومل، ال يزال خطاب الدول النامية يعكس املخاوف اليت سبق وأن   التعبري عنها؛ إمبرور عقدين من انقاد مؤمتر 
وكالمها   التفاوض عليهما يف مؤمتر األمم املتحدة  -طارية بشأن تغري املناا املي وحول االتفاقية اإلفاجلداالت بشأن مرفق البيئة الع

تعكس أن خماوف دول الشمال دارت حول خلق بىن ومؤسسات وأدوات بيئية فعالة يفرتض هبا أن تؤدي إىل وضع أفضل  –للبيئة 
ك املؤسسات والصكوك وعدالة ونزاهة تلك املقرتحات، وخباصة يف ظل نصبت خماوف دول اجلنوب على شرعية تلاللبيئة، يف حني 

 تركيزهم على التنمية.
واليت نتجت عن  Commission on Sustainable Development، تعد حالة املفوضية للتنمية الدائمة فمثاًل 

أجندة للتنمية، وكان يُنظر إليها على  ظمة ألن هلاللنظر، بعد أن أصبحت الدول النامية من أنصار هذه املن املؤمتر الدويل للبيئة ملفتةً 
 أهنا وسيلة ملعاجلة اخللل الشرعي البيئي العاملي من خالل خلق كيان خيتص ابلتنمية املستدامة.

دون استيعاب الشواغل التنموية طويلة املدى هلا، وهو  –يف نظر دول اجلنوب  -فال تكتسب املؤسسة البيئية العاملية شرعيتها 
الذي نص على أن الفقر والتدهور البيئي مرتابطان إىل حد بعيد، وأكد على أن تعزيز النمو  228/44ر الذي جتلى يف قرار رقم األم

االقتصادي يف الدول النامية أمر ضروري ملعاجلة مشاكل التدهور البيئي، مؤكًدا على حق الدول السيادي يف استغالل مواردها 
الصناعية كانت واحدة من أكرب امللوثني، وابلتايل تتحمل املسئولية الرئيسية عن مكافحة التلوث، وشدد  الطبيعية، وأن الدول الشمالية

 على مسئوليات حمددة للشركات عرب الوطنية، كما شدد على خطورة املديونية اخلارجية للبلدان النامية.
تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، واملعروف  كل ذلك جاء يف سياق مفهوم التنمية املستدامة الذي منح مصداقية من قبل

 سم تقرير بورتالند، تكرميًا لرئيس الوزراء النروجيي الذي ترأس اللجنة.أيًضا اب
استقبلت الدول النامية ذلك التقرير ببعض الشكوك لكنها رأت أنه يتيح الفرصة لتسليط الضوء على تطلعاهتا التنموية. لذا، 

ة بضماانت حمددة رًدا على خماوفها بشأن تطوير شكل اإلدارة البيئية العاملية، ومشل ذلك: مبدأ املسئولية املشرتكة طالبت الدول النامي
 The ث يدفع، ومبدأ امللوِّ The common but differentiated  responsibility  principleلكن املتباينة

polluter pays2. 
وكذا مفهوم التنمية املستدامة ابملزيد من اجلهود لتأسيس شرعية احلكم البيئي العاملي بداًل يف واقع األمر  ئتتعلق كافة تلك املباد

أبن تكون أكثر اخنراطًا يف اإلدارة البيئية  -ولو على مستوى اخلطاب  -لدول اجلنوب  ئمن ضمان فعاليته. فقد مسحت تلك املباد
 العاملية مما كانت عليه.

جنازات مؤمتر ريو دي إحد أهم أطاب البيئي العاملي وخاصة مع صعود مفهوم التنمية املستدامة تعد الكيفية اليت تغري هبا اخل
جانريو، إذ أضحت اإلدارة البيئية العاملية مؤسسة أكثر شرعية من وجهة نظر دول اجلنوب. ورغم ذلك، مل تكن تالئم إجنازات مؤمتر 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف ختام وعود اليت ُمنيت هبا. كما فشل ريو تطلعات دول اجلنوب نظرًا لعدم حتقق الكثري من ال

                                                           
  /http://www.un.org/ar/globalissues/environment  على:متا   تحدة، البيئة،ماألمم ال- 1

2-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html
http://www.un.org/ar/globalissues/environment/


53 

 

عالن قمة األرض اليت عقدت يف ريو دي جانريو. كما جتاهلت الوثيقة إلدول لتحقيق ما ورد يف اأعماله يف إقرار جدول زمين تلتزم به 
 .1فقرية من أجل حتقيق هدف املؤمتر األساسي وهو التنمية املستدامةلتزامات الدول الغنية جتاه الدول الااخلتامية للقمة حتديد حجم 
 :2002اثلثًا: مؤمتر جوهانسربغ 

يوو وجوهانسوربغ، ُعقدت العديد من املؤمترات الدولية برعاية األمم املتحدة، ومنهوا: املؤمتوور الوودويل لتمويوول التنميووة ر  موا بوني قمويت
 .ؤمترات العامل من رسم رؤية شاملة ملستقبل البشريةامل وقد مكنت تلكومؤمتور الدوحوة. 

وتغيوووري أمنووواط اإلنتووواج  ،القضووواء علوووى الفقووورأمجوول مووؤمتر جوهانسووربج عوودًدا موون التحوودايت الوويت ال تووزال تعوورتض طريقووه، ومنهووا: 
دامة. فضوواًل عوون اهلوووة املتسووعة الوويت تقسووم ومحايووة املوووارد الطبيعيووة بوصووفها متطلبووات أساسووية للتنميووة املسووت ،واالسوووتهالك غوووري املسوووووتدامة

 اجملتمع البشري إىل أغنياء وفقراء، والفجوة متزايدة االتسواع بوني العواملني املتقودم والنوامي. 
األرصوودة  ذالتوودهور البيئووي، وتنوواقص التنوووع البيولوووجي، وكذلوووك اسووتنفاانهيووك عوون عوودٍد موون التحوودايت البيئيووة الكووربى مثوول: 

 .2صحر، وتلف مساحات متزايدة مون األراضوي اخلصبوة، وتزايود حودوث الكووارث الطبيعيوة والتغري املناخيالسمكية، والت
جهووًدا دوليوة وعامليوة، تتعواون علوى صوعيده الودول واملؤسسوات الدوليوة بودرجات   -علوى سوبيل املثوال  -فيتطلب التغري املناخي 

توواج الوودول للطاقووة، موون طوورق تقليديووة تتنووامى آاثرهووا علووى البيئووة إىل طوورق إنتوواج نإكبوورية، إذ تتطلووب مواجهتووه تغوورياٍت ضووخمة يف طوورق 
نظيفووة، وهووو مووا ميلووك التووأثري علووى األرابح االقتصووادية لرجووال األعمووال واملسووتثمرين وكبووار املنتجووني موون انحيووة،  كمووا ميلووك التووأثري علووى 

نتاجيوة حفاظًوا علوى البيئوة اقتصادية ضخمة لتفعيل تلك األساليب اإل االقتصادايت القومية للدول، واليت صار حمتًما عليها توجيه موارد
 من انحية أخرى.

توطني ونقل املواطنني، انهيوك  ةكما تتطلب مواجهة قضااي التغري املناخي إحداث نقلة نوعية يف أساليب زراعة األطعمة وإعاد
 .3عن تفعيل أدوار املنظمات الدولية املعنية ابلبيئة

فحسوب،  اعامليًو عمليوة أتيت مون خوارج الصوندوق. فهوو لويس حتودايً  عامليوة وحلوواًل  اعواملي يتطلوب جهوودً  ي هو حتودٍ فالتغري املناخ
متعدد اجلوانب صعب التوقوع، يتخطوى حودود الودول القوميوة، وتتعودد تداعياتوه لتطوول أمون الطاقوة وأمون املووارد االقتصوادية.  ولكنه حتدٍ 

ؤجج العديوود منهووا التنووافس يونووه يولود أخطووارًا بيئيووة قوود أا للصووراعات الدوليووة أو اإلقليميوة مبفوورده، إال ورغوم أن التغووري املنوواخي ال يعود سووببً 
على املوارد. وقد يرتتب عليها زايدة أعداد الالجئني، وهو ما يتطلب سياسات خارجية مجاعية متكاملة قائمة علوى التنسويق فيموا بينهوا 

 ملواجهة تلك القضية.
لتغريات املناخية مبا قد يستتبعه من ندرة ابن أمن الطاقة واملوارد االقتصادية يقع يف صميم وجوهر االهتمام إومن مث ميكن القول 
 .4أحد املوارد أو الصراع عليها

ووووات وقد أضافت العوملوة بعوووًدا جديووًدا إىل تلك التحديووات؛ فتكووامل األسووواق وحركيووة رؤوس األموووال والزيووادات اهلامووة يف تدفق
موزعوة بشوكل  االسووتثمارات حووول العووامل طرحووت حتديووات وفرًصووا جديوودة لتحقيووق التنميووة املسووتدامة. بيوود أن فوائووود العوملوووة وتكاليفوووها

 متفاوت، على حنو تعجز البلدان النامية عن جماهبته.

                                                           
 على:، متا  1972محمد قاسم، قمة األرض تنتهي كما بدأت.. الوثيقة النهائية أعادت العالم إلى مؤتمر إستوكهولم عام - 1

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=84&menuid=&lang=ar  م20/6/2016تاريخ اال الا  
2 -Daniel Bondansky, Climate Change: Top 10 Precepts for U.S. Foreign Policy Resources for the Future, Issue 

Brief, Vol. 9, No 1, January 2009, pp.1-20.  
 ، مصدر إلكتروني.مرجع سبق ذكرهمحمد قاسم،  -3

4-John Drexhage, Deborah Murphy, and others, Climate Change and Foreign Policy and Exploration of 

Options for Greater Integration, (Denmark: International Institute for Sustainable Development, 2007). 

 

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=84&menuid=&lang=ar
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ل العوامل يف اخلطواب البيئوي العواملي، مموا كسور ثنائيوة قد شوهد اخنوراط كافوة دو  2001ن مؤمتر جوهانسربج يف عام إوميكن القول 
  ، بفعل تفاعل اجلنوب مع النظام البيئي العاملي وكيفية إدارته على حنٍو فاعل.إما البيئة أو التنميةالعالقة 

يووس يف ديسوومرب وعلووى تعوودد اجلهووود الدوليووة املعنيووة ابلبيئووة جتوودر اإلشووارة إىل قمووة املنوواا الوويت عقوودت يف العاصوومة الفرنسووية ابر 
 وزايدة مئوويتني، درجتوني مبقودار األرض حورارة ارتفواع مون حودلل إقوراره   قوانوانً  ملوزم هنوائي اتفاق، واليت جنحت يف التوصل إىل 2015
 الدول ىعل يتحتم للبيئة، امللوثة انبعااثهتا من تقلص أن املتقدمة الدول على فيه يتعني الذي الوقت ففي اجلنوب. لدول املالية املساعدة
 . الوطنية" أوضاعها ضوء "يف احلراري لالحنباس التصدي يف جهودها" حتسني "مواصلة النامية

ملسوواعدة دول اجلنوووب علووى  2020ومبوجووب ذلووك االتفوواق، تعهوودت الوودول املتقدمووة بووزايدة التمويوول الووذي سووتقدمه بدايووة موون 
زات املسووببة لالحنبوواس احلووراري الوويت تعتوورب هووي أوىل ضووحاايها. وموون جهووة متويوول انتقاهلووا إىل الطاقووات النظيفووة لتووتالءم مووع انبعووااثت الغووا

والدول النفطيوة الغنيوة أبن  وسنغافورة وكوراي اجلنوبية الصني أخرى، ترفض الدول املتقدمة أن تدفع وحدها املساعدة، وتطالب دواًل مثل
 تساهم. 

. وأن االقتصواد السياسوي الودويل للبيئوة األكثير تضيررًا إال أهنيا هيي األقيل ضيررًاوإن كانت ن الدول النامية إوعليه ميكن القول 
علوى سوبيل املثوال  -فتعد الصني والووالايت املتحودة ن األكثر تلويثًا، يتجلى بوضوح يف تبادل االهتامات بني الشمال واجلنوب بشأن مَ 

مهووا أكوورب ملوووثني يف العووامل، لكنهمووا جنحتووا يف إدراج بنوود يوضووح أن االتفوواق "لوون يشووكل قاعوودة" لتحميوول "املسووؤوليات أو املطالبووة  -
 بتعويضات". 

رية، اليت تتأسوس علوى حسواابت املكسوب كما يتضح االقتصاد السياسي الدويل للبيئة أيًضا يف تكلفة احلد من االنبعااثت احلرا
واخلسارة، وما يرتبط هبا من قيمة التمويل واملساعدات االقتصادية اليت يتحتم على دول الشمال أن تقدمها ملثيلتها يف اجلنوب. انهيك 

 سي الدويل.زال يعىن هبا االقتصاد السيايعن تضمني التنمية املستدامة اليت تعد واحدة من أهم القضااي اليت كان وال 
 امتة:خ

ولد االهتمام ابلبيئة من رحم االقتصاد السياسي الدويل والعكس صحيح. وهو ما صاحبه حتول النظرة لقضااي البيئوة مون الرتكيوز 
لعوملة  نسانية، مث الحًقا عن التنمية املستدامة، وصواًل إعلى الصراع السياسي اجلغرايف على املوارد إىل الصراع املائي إىل احلديث عن بيئة 

 القضااي البيئية.
حتلووت العالقووة بووني املوووارد االقتصووادية والسووكان مكانووة حموريووة بووني دارسووي االقتصوواد السياسووي الوودويل حووىت تنووامي اهتمووام افقوود 

هبوا.  هتمام حلف عسكري وهوو حلوف النواتوال املؤسسات االقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل ابلبيئة، وصواًل 
صاحبه الدعوة إىل عدٍد من املؤمترات الدولية لرتسيخ التعاون املشرتك إزاء العديد من القضوااي البيئيوة، ويف صوميمها   يهتمام الذوهو اال

كانووت قضووااي التنميووة حاضوورًة وبقوووة، وهووو مووا جتلووى يف الووربط بووني البيئووة والتنميووة املسووتدامة، وهووو مووا يقووع يف صووميم اهتمامووات دارسووي 
 . 1تصاد السياسي الدويلاالق

رصووودت الدراسوووة علوووى مووودار موووا يزيووود عووون ثالثوووني عاًموووا حتووووالٍت عووودة يف اخلطووواب البيئوووي العووواملي ويف تفووواعالت دول الشووومال 
واجلنوب حول قضية البيئة وموقعها من أجندة القضااي العامليوة وموقوع دول اجلنووب منهوا؛ مون عودم االهتموام إىل املشواركة إىل االنودماج 

 أن   الربط بني البيئة والتنمية.بعد 
وقد تزامنت املراحل املختلفة لتطور االهتموام ابلبيئوة موع مراحول عودة مون تطوور االهتموام ابالقتصواد السياسوي الودويل، ويف قلوب  

لبيئوة مون كل منها كانت العوامول االقتصوادية حاضورًة وبقووة اتسواقًا موع مطالوب دول اجلنووب بنظوام اقتصوادي دويل عوادل، وموع حتوول ا
                                                           
1-Jennifer Clapp, Eric Helleiner, International Political Economy and the Environment Back to the Basics? 

International Economy and the Environment Back to the Basics? International Affairs, Vol. 88, No. 3, 2012, pp. 

485-501. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e6404a20-1b30-4474-b1eb-2b53bf72ebc7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e6404a20-1b30-4474-b1eb-2b53bf72ebc7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/891cb57d-1f9a-48f3-9fad-c8e45cd0564b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/891cb57d-1f9a-48f3-9fad-c8e45cd0564b


55 

 

قيمووة عامليووة موون انحيووة، وبووني بوصووفها قضووية فنيووة إىل قضووية دوليووة وعامليووة تسووتدعي إشووكاليات هامووة مثوول: ثنائيووة احلفوواظ علووى البيئووة 
 سياسات الدول الكربى جتاه تلك القضية اليت ال تزال حتكمها االعتبوارات املاديوة واملصواحل القوميوة ويف قلبهوا املصواحل االقتصوادية، وهوو

 يربر رفض الوالايت املتحدة على سبيل املثال التوقيع على بروتوكول كيوتو من انحية أخرى. ما 
****** 
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 الالستثمار منوذجً  جهاز أبو ظيب :الثروة السياديةصناديق 
 مدحت ماهر الليثي

 :مقدمة
يعتها عدًدا من اإلشكاليات اخلاصة تشكل صناديق الثروة السيادية واحدة من الظواهر املالية العابرة للحدود اليت تثري بطب  

ابلعالقات التفاعلية بني السياسة واالقتصاد، فضاًل عما أضافه أداؤها وردود األفعال الدولية جتاهها من استشكاالت أمنية وقانونية 
كن للمنظورات وقيمية. ومن مث حنتاج إىل التعرف على هذه الظاهرة لكي نستكشف ما فيها من أبعاد متفاعلة ومتداخلة؛ وكيف مي

 املختلفة يف االقتصاد السياسي الدويل أن تتعامل معها وتقدم رؤية مفسرة هلا بشكل أكرب.
وتعترب مثل هذه الصناديق مبثابة قوة جديدة للدول املصنفة "انمية" أو غري متقدمة داخل النظام العاملي الراهن، خاصة أن 

يف  2007مليار دوالر أمريكي منذ نوفمرب  40يف ضخ روؤس أموال جتاوزت  بروزها على ساحة االهتمام الدويل جاء إثر جناحها
املصارف األوروبية واألمريكية )مثل: سييت بنك، ومرييل لنش...( اليت تكبدت خسائر فادحة نتيجة لوقوع أزمة القروض العقارية 

 .1األمريكية
بصورها املختلفة عرب احلدود؛ ومن مث فإن واحًدا من أهم ويرتبط االستقرار املايل العاملي بتدفقات األموال ورؤوس األموال 
فصاعًدا متعددة األسباب واآلاثر(، يضفي أمهية  1997عناوين النظام العاملي خالل العقدين املاضيني: )األزمة املالية العاملية منذ 

 .2دي بني الفاعلني الدولينيخاصة على دراسة الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية يف احلوار املايل واالقتصا
ابلدول املتقدمة اقتصاداًي والقوية سياسًيا؛ أي دول القمة يف هيكل النظام العاملي،  -عادة  –من انحية أخرى، ارتبطت قوة )املال( 

ن التقدم االقتصادي ابلثراء بينما يعد االفتقار إليها مسة للدول النامية والضعيفة القاطنة يف قاعدة اهلرم. بعبارة أخرى: من املعتاد أن يقرت 
 املايل، واألمر بعكسه صحيح. لكن هذا األمر املعتاد ليس دائًما أو شاماًل اليوم، فالنظام العاملي الراهن يضم عدًدا ومنطًا من الدول

 ية(؛ فقوة سياسية. ذات الفوائض املالية الكبرية دون أن يعين ذلك ابلضرورة ترمجتها إىل قوة اقتصادية )أنشطة اقتصادية إسرتاتيج
مثااًل  -خاصة بعد الطفرة النفطية يف السبعينيات  –وتعد دول الفائض والتصدير البرتويل الكبري يف الشرق األوسط وآسيا 

واضًحا على هذه الظاهرة، وهي الدول اليت متتلك هذا املتغري اجلديد املتمثل يف صناديق الثروة السيادية، اليت تنسب إليها قدرة خاصة 
على زايدة قوة الدولة، وعلى حتويل القوة املالية إىل رصيدين: اقتصادي وسياسي، داخلي فخارجي، مبا يؤثر على دول كربى على حنو 

 ما سريد. 
ومن مث فنحن أمام موضوع يتداخل فيه املستوى النظمي العاملي لالقتصاد السياسي مع مستوى "الدولة" وسياستها اخلارجية 

ر أمواهلا(، وتتقاطع فيه السياسة املالية الداخلية آباثر وتداعيات خارجية وعاملية، من املهم تبني آلية ذلك التداخل )يف توظيف واستثما
فهل تعد الصناديق السيادية أداة جديدة للدول املتوسطة والصغرى من أجل إحداث تغيري يف موازين النفوذ وهذا التقاطع. 

هذا سؤال أضحى مطروًحا يف ساحة البحث، ومثة من جييب عنه  عالت النظام الدويل؟والتأثري الدويل؛ ومن مث يف هيكل تفا
 ابإلجياب.

ويف ضوء حداثة هذه الظاهرة واحلاجة األولية للتعرف عليها، تطرح الورقة سؤالني حبثيني متتاليني: أوهلما استكشايف؛ مفاده: 
ابلداللتني العلمية  واثنيهما حتليلي، يتعلقصناديق الثروة السيادية؟ كيف منميز األبعاد االقتصادية، والسياسية، يف تكوين وأداء 

                                                           
  المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.باحث في العلوم السياسية و 
 ن صندوق النقد الدولي على موقعه: الصادر ع 2007راجع مل ًصا وافيًا لـ: تقرير االستقرار المالي العالمي  -1

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm:والصفحة   
 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf  

 : 2008مارس  4راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )اإللكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني بصناديق الثروة السيادية،  -2
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/pol030408aa.pdf  

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/pol030408aa.pdf
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والعملية من ظهور هذه الصناديق يف هذه املرحلة احلالية من تطور النظام العاملي؟ ومن مث حماولة احلوار معها من منظور نقدي 
وقد   اختيار هذا ار كحالة دراسية. حضاري إسالمي. هذا مع حماولة تطبيق هذا املدخل على حالة جهاز أبوظيب لالستثم

الصندوق لثالثة أسباب؛ ِقدم أتسيسه، وضخامة أرصدته واتساع أنشطته ودوره اخلارجي، وانتمائه للعامل العريب واإلسالمي الذي 
  .1تتصاعد أمهية طرحه املايل املتعلق مبا يسمى التمويل اإلسالمي

 وشحيحة، حمدودة فيها واألحباث الدراسات اليت ما زالت املواضيع بني من السيادية الثروة صناديق موضوعجدير ابلذكر أن 
حبثية.  وأوراق شكل تقارير يف كانت  - 2كما يؤكد سليماين عبد الكرمي يف أطروحته للماجستري  -تناولته  اليت الدراسات وأغلب

 .سنحاول ىف هذه الورقة االقرتاب من هذه الظاهرة والتعريف جبوانبها
 :اديق الثروة السيادية: التعريف، النشأة، األهداف، اجملاالتأواًل: صن

 التعريف ابلصناديق .أ
 فاعلة العاملي؛ قوةً  النظام املايل يف احلديثة أهم التطوراتوهو  ،SWFsالصناديق السيادية أو صناديق الثروة السيادية تعد 

الشمال؛ ألهداف اقتصادية وسياسية، يتداخل  ن اجلنوب إىلم األموال رؤوس ابنتقال النامية، تسمح وكذلك الصاعدة للبلدان جديدة
 .فيها الداخلي مع اخلارجي بصورة جديرة ابلدراسة

يُعَهد إليها إدارة  - املركزية البنوك أو املالية لوزارات اتبعة عادة تكون ال قد ولكنها -هي هيئات أو صناديق مملوكة للدولة و 
( الناجتة من الفائض املايل م والسندات أو احتياطيات املعادن الثمينة أو صكوك مالية أخرىمثل: األسهواستثمار األموال واألصول )

وعادًة ما تتكون هذه األموال من فوائض امليزانية الوطنية، وتستثمر على الصعيد العاملي؛ نظرًاًا ألن هذه املبالغ املالية قد  .3للدولة
 رأسها: وعلى األولية؛ املواد إيرادات من مواردها أغلب وأتيتيف اقتصادايت بلداهنا.  تتسبب يف زايدة التضخم إذا   ضّخها مرة أخرى

 .4النفط
 األولية املواد تصدير عائدات عن ضخمة؛ إما انجتة مالية فوائض )املنشأ( متتلك السيادية الثروة لصناديق املالكة الدولف
" 1آسيا(. ]راجع: شكل" شرق جنوب املوازين التجارية )كدول وائضالعريب على سبيل املثال( أو ف اخلليج والغاز )دول كالنفط

 وهي اليت ترسم السياسة احلاكمة لصناديقها.  بقائمة أبهم وأكرب هذه الصناديق ودوهلا[.

                                                           
 راجع موقع صندق النقد الدولي: صندق النقد الدولي والتمويل اإلسالمي؛ حيث يعرفه كالتالي: -1

دها. وتحرم الشريعة اإلسالمية تقاضي الربا )الفائدة( يشير مص ل  "التمويل اإلسالمي" إلى: تقديم ال دمات المالية  بقًا للشريعة اإلسالمية ومبادئها وقواع
مجتمع. وبداًل من ذلك وتقديمها، و"ال رر" )عدم اليقين المفر (، و"الميِسر" )القمار(، وعمليات البيع على المكشوع أو أنش ة التمويل التي تعتبرها ضارة بال

على المعامالت التجارية، كما ينب ي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة ال يتعين على األ راع المعنية اقتسام الم ا ر والمنافع المترتبة 
 داعَي لها، وأال تن وي على أي است الل ألي من ال رفين.

 http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm  
، هبر أبي ح ل  اإش ية إل   ع اإ يالاا الاسل   العيب   تيش ل لر الس  ل   الثيية صا ل ق لييسليماني عبد الكريم )إعداد(، مرغاد ل ضر )إشراع(،  -2

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية -بسكرة  – يضر  محمد االقتصادية، )الجزائر: جامعة العلوم في الماجستير شهادة مت لبات الستكمال مقدمة مذكرة
 (.2014-2013التسيير، 

 .1راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )اإللكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني بصناديق الثروة السيادية، مرجع سابق، ص -3
                                                   راجع موقع البنك الدولي: -4

tentMDK:22580380~pahttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,con
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html  

http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm
http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:22580380~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:22580380~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
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 (1شكل رقم )

 ب: أنواع الصناديق 
 ختتلف أنواع الصناديق السيادية حسب الغرض منها:

 واليت املوارد لعنة حلماية املوازنة العامة واالقتصاد من اضطراابت أسعار النفط واخلامات؛ محايتها من صناديق االستقرار: -1
 تفوق نفطية إيرادات الدولة حتقيق حالة يف وازانتامل ومنه: مهمة الضبط؛ لضبط.1اهلولندي" املرض"عليها بو اصطلح
 تراجع حدوث حالة يف ابلعكس أو اإلجيابية(، العامة )الصدمة املوازنة يف قبل السلطات من احملدد املرجعي السعر

 السلبية(. النفط )الصدمة أسعار لرتاجع النفطية نتيجة اإليرادات
 وبتنويع األصول. يم العوائد طويلة األجل،من خالل تعظلألجيال القادمة؛  صناديق االدخار: -2
 لالحتياطيات ولزايدة العوائد عليها ابستثمارها ال جمرد اكتنازها. صناديق االستثمار: -3
 اقتصادي تنويع خلق : لتمويل املشاريع االجتماعية واالقتصادية وتعزيز النمو يف دولة الصندوق، أوصناديق التنمية -4

 اإلمجايل. احمللي للناتج قاربةبنسب مت القطاعات مجيع مبسامهة
الحتياطيات التقاعد من مصادر غري املعاشات لتغطية التزاماهتا املستقبلية اليت قد تعجز عنها  صناديق االحتياطيات: -5

 . 2وتكوين احتياطي من النقد األجنيب خلدمة إدارة السيولة واستقرار العملة على املدى القصرياملوازنة العامة، 
 الصناديق ج. جماالت عمل

)وهي صناديق تضم جمموعة تتنوع اجملاالت اليت تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها: اجملال العقاري، وصناديق التحوط 
، وصناديق االستثمار من املستثمرين، هدفها محاية املستثمرين من تقلبات النظام املايل العاملي، دون قيود من أي جهه أو أي دولة(

                                                           
" ألول مرة "اإليكونومست عاًما. نشرته 30: تعبير د ل قاموس المص لحات على الصعيد العالمي منذ أكثر من (Dutch Disease)المرض الهولندي  -1

المرض الهولندي في االقتصاد يعني  .1959، عندما ت رقت لموضوا تراجع ق اا التصنيع في هولندا بعد اكتشاع حقل كبير لل از ال بيعي سنة 1977عام 
 وان فاض ق اا الصناعات التحويلية )أو الزراعية(.  الموارد ال بيعية ة بسب العالقة الظاهرة بين ازدهار التنمية االقتصادي

    http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652  
 .3-2راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )اإللكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني...، مرجع سابق، ص ص - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
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وبينما توجد فروق كبرية بني صناديق الثروة السيادية املختلفة، ملالية )السندات واألسهم( والعقود اآلجلة، واملواد األولية. يف: األسواق ا
 .1فإن املعلومات املتاحة عن توزيع أصوهلا تشري إىل وجود حصة كبرية منها يف هيئة أسهم وسندات

 النشأة التارخيية للصناديق وحجمها الراهند. 
جم الكلي لصناديق الثروة السيادية منًوا هائاًل على مدار السنوات العشر أو اخلمس عشرة املاضية، حيث تشري تقديرات شهد احل

إىل مبلغ  2015يصل حسب التقديرات يف ديسمرب ، 2008تريليون دوالر عام  3-2صندوق النقد إىل زايدة أصوهلا ما بني 
. ووفق معهد صناديق الثروة السيادية، 2تريليون دوالر 4,057ة ابلنفط والغاز بقيمة ، منه أصول مرتبطتريليون دوالر  7,193قدره

. وقد مرت هذه األرقام مبراحل من الزايدة 3دولة 49صندوقًا سياداًي موزعة على  80تقريًبا  2015يبلغ عدد الصناديق عاملًيا يف هناية 
 ملاضية لذبذابت كبرية نتيجة الختالل سوق النفط وأسعاره.السريعة والبطيئة، وتتعرض األصول خالل السنوات الثالث ا

بتأسيس "اهليئة العامة  1953وتعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إىل مخسينيات القرن املاضي حينما قامت الكويت 
لك الستثمار الفائض من لالستثمار" كأول صندوق سيادي على مستوى العامل، إابن الطفرة اليت حققتها عائداهتا النفطية آنذاك؛ وذ
 تلك العائدات، وتنويع مصادر الدخل القومي؛ جتنًباًا ألية تقلبات حمتملة يف أسعار النفط العاملية مستقباًل.

"جهاز ، قامت إمارة أبوظيب خبطوة مشاهبة بتأسيس 1976أسست سنغافورة هيئة تيماسيك القابضة. ويف  1974ويف عام 
، الذي سيكون حالتنا الدراسية؛ حيث أسس الصندوق ألغراض التنمية املستدامة يف الدول النامية، أبوظيب للتنمية مث لالستثمار"

وذلك من خالل تقدمي قروض ميسرة تنهض ابملشاريع التنموية يف تلك الدول، مث انتقل إىل الشق االستثماري اخلارجي احملض، فقد 
يف مشاريع خمتلفة تضمن استمرارية تدفق األموال لتنفيذ اخلطط التنموية اليت ُكلف الصندوق ابستثمار ما يتوفر من سيولة مالية لديه 

 وضعتها حكومة أبوظيب يف ذلك احلني. 
استمر أتسيس الصناديق السيادية يف دول العامل لألهداف ذاهتا من بعد ذلك؛ فأنشأت سنغافورة الحًقا مؤسسة االستثمار 

د العريب السعودي )مسا(، مث أنشأت النرويج واحًدا من أكرب وأشهر الصناديق ، وأنشأت السعودية مؤسسة النق1981احلكومي 
، هذا بينما متتلك الصني اليوم أربعة صناديق كربى أمهها شركة سيف 1990السيادية عاملًيا: صندوق معاشات التقاعد العاملي 

(، فالصندوق الوطين للضمان االجتماعي 1993(، وحمفظة هيئة هونغ كونغ النقدية االستثمارية )1997لالستثمار )أنشئت 
أتسس جهاز قطر لالستثمار... إىل غري ذلك من الصناديق اليت تعد األمثلة املذكورة أكربها وأشهرها.  2005(. ويف عام 2000)

ناديق الثروة "جمموعة العمل الدولية لصفقد انضمت للقائمة دول مثل: ليبيا وروسيا وكازاخستان واجلزائر وأيرلندا... أتسس منها 
 .20084يف واشنطن أول مايو  السيادية"

                                                           
 جع سابق.سليماني عبد الكريم، مر -1
 : معهد صناديق الثروة السيادية: 2013راجع آ ر قائمة محدثة وقوائم شهرية عبر السنوات الماضية بداية من ديسمبر  -2

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings / 
See more at: http://blog-montada.imf.org/?p=3776#sthash.BKnFGRhg.dpuf  

 معهد صناديق الثروة السيادية، المرجع السابق. - 3
 : 2010مارس  6لية واالقتصادية العالمية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، نبيل بوفلي ، دور صناديق الثروة السيادية في معالجة األزمة الما - 4

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf  

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://blog-montada.imf.org/?p=3776#sthash.BKnFGRhg.dpuf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
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http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
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http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD.pdf
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وابلنسبة لدول اخلليج فقد استمر أتسيس الصناديق السيادية فيها لألهداف ذاهتا، إذ بعد الكويت وإمارة أبو ظيب وقطر، 
اإلمارات عدًدا  أسست البحرين شركة ممتلكات البحرين القابضة، فيما أسست ُعمان صندوق االحتياطي العام للدولة، كما أسست

 من صناديق تنموية واستثمارية على غرار ما قامت به إمارة أبوظيب، من بينها مؤسسة ديب لالستثمارات احلكومية.
 2.45صندوقًا من صناديق الثروة السيادية، وتبلغ قيمة موجوداهتا أكثر من  14متتلك دول جملس التعاون اخلليجي واليوم: 

مليار دوالر  763صناديق، أربعة منها يف أبوظيب(،  7لإلمارات ) دوالر مليار 78تريليون ولنحو اآليت: تريليون دوالر، موزعة على ا
مليار دوالر  19مليار دوالر لقطر )صندوق واحد(،  170مليارات دوالر للكويت )صندوق واحد(،  410للسعودية )صندوقان(، 

 .1وق واحد(مليار دوالر للبحرين )صند 10.5لسلطنة عمان )صندوقان(، 
وتوجه انتقادات إىل بعض الصناديق السيادية أبن التأثريات السياسية هي اليت تتحكم يف قراراهتا االستثمارية وليست 

تقول جمموعة "جيو إيكونوميكا" لألحباث، واليت أشارت إىل أن  االعتبارات االقتصادية، كما يعاب على بعضها نقص الشفافية، كما
  .2السيادية الكربى يف العامل تفتقر إىل الشفافية واحلوكمة، خاصة اخلليجية منها غالبية صناديق الثروة

 جهاز أبو ظيب لالستثمار":اثنًيا: الصناديق يف احلالة العربية: "
د نظرًا لقدم وعظم الدور الذي يقوم به الصندوق السيادي إلمارة أبوظيب، فسوف خنصه ابلدراسة بوصفه حالًة كاشفة عن االقتصا   

 السياسي ملثل هذه الصناديق خاصة داخل األمة اإلسالمية ويف عالقاهتا مع العامل من مدخل "القوة املالية".
 حتقيق إىل أدت منتصف السبعينيات منذ متسارعة واجتماعية اقتصادية تطورات املتحدة العربية اإلمارات شهدت دولة

 من اقتصادها أكرب اإلمارات إنتاًجا وصناعًة للنفط، ويعترب أكرب هي -مة العاص - 3أبوظيب وإمارة عالية، اقتصادية منو مستوايت
 اإلمجايل القومي الناتج من %60 حوايل على مثاًل استحوذت 2006عام  يف إهنا حيث جمتمعة؛ األخرى اإلمارات اقتصاد ابقي

 من أعلى تضخمية لضغوط االقتصاد يتعرض وابقي الدولة، تشهده اإلمارة الذي االقتصادي النمو اإلمارات. وابلرغم من لدولة
 .2007هناية  يف %10.9التضخم فيها إىل   وصل حيث العاملي املتوسط

 حنو ؛ إذ يشكل النفط4للنفط رئيًسا عاملًيا مصدرًا اإلمارة أصبحت حبيث كبرية، أبوظيب بسرعة إمارة يف النفطي القطاع تطورَ 
 القطاعات يف االستثمارات وتنويع النفط على االعتماد أجل تقليص من احلكومة قبل من خطة تبين إىل أدى اقتصادها؛ ما ثلثي

                                                           
ا صناديق إضافة إلى ذلك  مسة صناديق عربية، بمعدل صندوق واحد لكل من العراق وليبيا والجزائر وفلس ين ثم موريتانيا )اثنان(، وبذلك يكون مجمو -1

وقًا على مستوى العالم، وتشكل صناديق الشرق األوس  )وفق معهد الصناديق السيادية ومقره واشن ن( صند 80صندوقًا من أصل  20الثروة السيادية العربية 
%، والواليات المتحدة البال ة 17% من مجموا قيمة األصول، وهي نسبة كبيرة تدل على قوة األموال العربية، مقارنة بحصة دول أوروبا البال ة نحو 35نحو 
، بينما احتل صندوق 2015مليار دوالر أوا ر  824,2معاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية بقيمة %، وقد تصدر صندوق ال3فق  

 مليار دوالر، وجام صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( في المركز الثالث 773جهاز أبو ظبي لالستثمار المركز الثاني عالميًا واألول عربيًا بقيمة 
 .مليار دوالر 668,6عالميًا والثاني عربيًا بقيمة 

  الصناديق السيادية":انظر تقريًرا على الجزيرة نت، تحت عنوان " -2
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8
%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9  

أبوظبي،  جان  إلى تضم، ، والتي2/12/1971 في تم تأسيسها التي المتحدة، العربية اإلمارات دولة تشكل التي السبع اإلمارات إحدى أبوظبي إمارة تُعتبر -3
 من كل في عضو وهي الدول العربية، في للنف  المنتجة الرئيسية البلدان من وتعد القيوين(. أم الفجيرة، عجمان، ال يمة، رأس الست: )دبي، الشارقة، اإلمارات

 أبوظبي إلمارة اليابسة مساحة اإلمارات. تبلغ دولة عاصمة وهي )أوابك(، للبترول المصدرة العربية األق ار ةومنظم )أوبك(، للبترول المصدرة األق ار منظمة
 ما يمثل ثلث نسمة، 1967659 نحو 2010 نهاية أبوظبي إمارة سكان عدد ويبلغ المتحدة، العربية مساحة اإلمارات من %80 ما يعادل ؛ أي2كم 67.340

 موا نين. غير السكان نسبة من %80 حوالي أن كما مارات،اإل لسكان اإلجمالي العدد
 مليون 2.5 من النف  من إنتاجها رفع اإلمارة وتقرر العالمي من االحتيا ي %10 حوالي يشكل والذي العالم في النف  من احتيا ي أكبر  امس أبوظبي تملك -4

 إنتاجها يشكل 2008 عام من أوا ر بداية السنوات ال مس مدى على دوالر مليار 22 بحوالي تقدر باستثمارات وذلك يوميًا، مليون برميل 3.5 إلى يوميًا برميل
 بترول شركة  الل من وذلك أبوظبي، حكومة من قبل بالكامل مملوك النف  للنف  )أوبك(. وق اا المصدرة الدول منظمة ناتج إجمالي من %8 من أكثر الحالي
 .)أدنوك( الو نية أبوظبي

 https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-
state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952#!  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
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 املنتج الغاز إمجايل من  90%من أكثر وتنتج والبحر، الرب من كل الطبيعي، يف الغاز من كبرية احتياطات أبوظيب وحتتوي .األخرى
  .1اإلمارات دولة يف

األجنيب يف أبوظيب وجماالته، وكذلك حالة املالية العامة حلكومة اإلمارة، وابإلطالل على حالة التجارة اخلارجية واالستثمار 
االقتصادي. لكن  النمو يف النفطي غري القطاع مسامهة وزايدة االقتصادية القاعدة تنويعيالحظ أن مثة إعالاًن مستمرًا عن الرغبة يف 

ها لألجانب غري املقيمني( وخدمة رجال األعمال واخلدمات املالية واقع االستثمار الداخلي يدور يف العقارات )والسماح ببيعها وامتالك
والتأمينية. وتعد كل من الوالايت املتحدة وكندا والدول اآلسيوية، األطراف األساسية يف التجارة اخلارجية ألبوظيب، وأتيت الدول 

 .2األوروبية على رأس املستثمرين األجانب فيها
 البرتولية االستثمارات شركة"و، ("ADIAلالستثمار ) أبوظيب جهاز"يف:  ممثلة سيادية ثروة قصنادي أربعة أبوظيب إمارة متتلك

على  ". وسوف نركز(Mubadala)للتنمية  مبادلة""، وصندوق (ADIC)لالستثمار  أبوظيب جملس""، و (IPIC)الدولية
حالًيا، واستثماراته بصفة  العاملي املستوى على اديةالسي الصناديق أكرب األقدم واثين أنه اعتبار على لالستثمار"؛ أبوظيب جهاز"

 .أساسية: خارجية
 خالل من أبوظيب إمارة أصول يف االستثمار هبدف ؛ADIA))أداي:   1976عام وكما سبق الذكر،  أنشا اجلهاز يف

 عن نيابة األموال استثمار همهمت متنوعة، عاملية استثمارية الطويل. وهو مؤسسة املدى على العوائد حتقيق على تركز إسرتاتيجية
 اجلهاز قام نشأته ومنذ لإلمارة، املستقبلي الرفاه على مستوى واحلفاظ للتأمني الالزمة املالية وتوفري املوارد أبوظيب، إمارة حكومة

لالستثمار يف رائسة ، شارك جهاز أبوظيب 2008. واليوم له أتثري يف التمويل الدويل. ويف عام 3العاملية األسواق يف قوية مسعة ببناء
صندوقًا اليت أنتجت مبادئ وممارسات صناديق الثروة السيادية املقبولة عموًما )املعروفة ابسم مبادئ  26جمموعة العمل الدولية من 

 سانتياغو(.
ة التحتية أصبح جهاز أبوظيب لالستثمار اليوم يستثمر يف مجيع األسواق العاملية من األسهم والدخل الثابت واخلزانة، والبني

لكبار املستشارين التقنيني(. يتم تقسيم احملفظة  –والعقارات واألسهم اخلاصة والبدائل )صناديق التحوط ومستشاري جتارة السلع 
العاملية جلهاز أبوظيب لالستثمار إىل أسفل الصناديق الفرعية اليت تغطي فئة األصول احملددة. كل فئة من فئات األصول لديها مديرو 

٪ من األصول املنظمة 80٪ و70يق اخلاصة هبا، وتقريًبا تدار كل فئة من فئات األصول داخلًيا وخارجًيا، واليت تصل ما بني الصناد
اليت تدار من اخلارج، وعلى مدى السنوات القليلة املاضية أصبح الصندوق أكثر فهرسة ليعطي هيكاًل فريًدا من األصول واخلصوم. 

هو املشرتي الرئيسي للوالايت املتحدة العقارية واملؤسس احلقيقي من خالل خمتلف الكياانت  (ADIA) جهاز أبوظيب لالستثمار
 . الفرعية. وغالًبا ما يشرتي امللكيات للمصلحة اجلزئية مع مديري العقارات الرائدة

من  2009نوفمرب  26٪ من قيمتها يف 90زاد االستثمار إىل سبعة مليارات دوالر يف سييت جروب اليت فقدت ما يقرب من 
ويف  .20084بعد سنتني من االستحواذ على حصة كبرية يف البنك. اخنفضت استثماراهتا يف عامل العقارات يف أعلى السوق يف عام 

 اآلونة األخرية زادت التأرجحات بسبب اهنيار أسعار النفط.

                                                           
تريليون قدم مكع  منتصع العام  215.1مليار برميل، واحتيا ي ال از ال بيعي:  97.8المؤكدة للبترول:  فإن االحتيا يات التقديرات ألحدث و بقًا - 1

    وق ر. السعودية بعد العربية البلدان بين الثالثة تحتل المرتبة اإلمارات فإن ومنه ،2014
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84 / 

 مي:انظر موقع حكومة أبو ظبي الرس-2
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-
state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952#!  

  http://www.adia.ae/En/About/About.aspxراجع الموقع الرسمي للجهاز وتعريفًا به على:  -3
4 -http://www.almrsal.com/post/184099.  

http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
http://www.adia.ae/En/About/About.aspx
http://www.almrsal.com/post/184099
http://www.almrsal.com/post/184099
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 متعددة.  املناطق وقطاعات خمتلف يف يستثمر أبوظيب جهاز أنوما يهمنا يف هذا الصدد: 
 ؛ حيثاملتقدمة مقابل األسواق الناشئة األسواق على تركيزه وكان  2012اجلهاز استثمار ارتفعفبالنسبة للقطاعات: 

  %35 بني يرتاوح ما مقابل %42 وأقصاه %32 حد أدىن بني يرتاوح ما إىل املتقدمة األسواق أسهم يف االستثمار مستوى اخنفض
 %. 20إىل  10 بني ما إىل 2012 يف الناشئة األسواق أسهم يف تثماراالس حصة . ووصلت2011يف %45 و

 السندات يف االستثمارات ، وشكلت5إىل  1 بني حصة املال رأس حمدودة الشركات أسهم يف االستثمارات بلغت فيما
 أدوات إىل لياراتامل مبئات تقدر اليت استثماراته من%10 إىل 5 بني  حصة اجلهاز . ووجه%20إىل 10 بني ما حصة احلكومية
 إىل 2 بني ما إىل اخلاصة امللكية يف االستثمار قطاع حصة ووصلت. والعقارات البديلة يف االستثمارات موازية حصص مع االئتمان

 إىل أدوات السيولة حصة ، ووصلت%5و 1 بني ما التحتية البنية حصة بلغت حني ، يف 2012العام يف استثمارات اجلهاز من 8%
 .2012استثمارات "أداي" يف  من%10 و صفر بني ما

استثمارات  من  50%إىل 35 من حبصة األول املركز يف الشمالية أمريكا يضع 2012سنة  اجلغرايف الصعيد على والتوزيع
يف   %25 من األدىن احلد خفض بعد ، 2012يف %35 إىل %20 بني ما إىل أورواب حصة وصلت املقابل ويف ،“أداي”

 .20%1و  %10بني ما يرتاوح املتقدمة آسيا دول أسواق حصة وبلغت ،2011
لسيادية تعين التبعية املباشرة لرئيس الدولة أو من البعد اآلخر للجهاز ما يتعلق ببنيته الداخلية وموضعه من حكومة اإلمارة. فا

 املناصب أن يوضح "ADIA"لو نظيميالت يفوضه خارج دائرة القانون العادي إلدارة األموال أو الشركات والوحدات املالية. واهليكل
أبوظيب: الشيخ خليفة بن زايد  وحاكم اإلمارات دولة )رئيس جملس اإلدارة رئيس ابتداًء من اهلرمي الشكل أتخذ واملسئوليات بداخله

هنيان قبل آل  زايد بن أمحد أحد أفراد األسرة )الشيخ املنتدب العضو منصب كما يشغل جملس اإلدارة. آل هنيان(؛ وهو من يعني
 اإلدارة حال جملس يرأس أن صالحية له أن كما األخرى، األقسام عن خمتلف املسؤول املنصب هذا وفاته مث منصور بن زايد(، ويعترب

 عليه. استثنائية رقابة هناك أن نالحظ هذا وعلى اإلمارة )والدولة(، حاكم انشغال
 عن نيابة أيًضا تستثمر اليت األخرى أو الكياانت أبوظيب إمارة حكومة عن مستقل بشكل االستثماري برانجمه اجلهاز وينفذ

 ذلك يف مبا شئونه، وإدارة لالستثمار أبوظيب جهاز سياسة تنفيذ مسئولية -القانون  مبوجب - املنتدب للعضو وتسند. احلكومة
 عن اتمة استقاللية ومن مث فللجهاز. لثةاث أطراف مع التعامل يف له القانوين املمثل بدور ويقوم املتعلقة ابالستثمارات، القرارات
 .2االحتياطيات األجنبية ضمن تصنف ال وأصوله العامة(، )املوازنة احلكومي اإلنفاق متطلبات

 جنسية 60 من اإلمارات وأكثر من عامل 1400 من مكون عمل فريقويتحدث ممثلو اجلهاز عن جناحهم وأنه يعتمد على 
عمله  طريقة توجه التنظيمية، اليت واملبادئ القيم من جمموعة على ويعتمد .واملهنية والنزاهة القيادة مستوايت أعلى ، ميتلكون3عاملية
 .4املتقن، ما يصفه اجلهاز ابلثقافة الفعال، التنفيذ التعاون احلكيمة، القرارات؛ وهي: االبتكارات اختاذ عملية وكذا

ونطاقات عمل هذا الصندوق املايل واالستثماري الكبري: اجلوانب  من ذلك يتضح تداخل اجلوانب املختلفة يف أهداف وجماالت
إلشارة االقتصادية واملالية، والسياسية ال سيما الدولية، مث الثقافية القيمية، األمر الذي يؤكد أمهية املدخل املتخري لدراسته. كما جيدر ا

 استنا على وجه اخلصوص، على النحو اآليت:إىل السمات اآلتية يف ظاهرة صناديق الثروة السيادية واحلالة حمل در 

                                                           
 سليماني عبد الكريم، مرجع سابق. -1
 المرجع نفسه. - 2

3  -http://www.adia.ae/En/People/People.aspx  
4 -http://www.adia.ae/En/About/Culture.aspx  
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أن إيرادات هذه الصناديق ريعية ابألساس تعتمد على مصدر طبيعي غري كسيب؛ ومن مث فهي مرتبطة به وجوًدا وعدًما،  .1
وزايدًة ونقًصا. فهي اآلن ثروات لكنها تتعرض ملخاطر لذا جتب إدارهتا جيًدا. وحتويلها إىل منطلق استثماري أمر مبشر 

 صة يف قطاعات كسبية حقيقية كالزراعة أو الصناعات التحويلية.خا
أهنا سيادية تتبع اإلرادة احلاكمة بغري رقيب وال حسيب؛ ومن مث تعاين يف الداخل من عدم الشفافية وبدون مراجع  .2

 خبالف اخلارج الذي سيعمل على مراجعة إجراءاهتا وعملياهتا ومدى شفافيتها.
ني: التنمية الداخلية أو االستثمار اخلارجي، ومها متكاملتان، وإذا كان جهاز أبوظيب لالستثمار أهنا تقع بني مهمتني كربي .3

 ييمم وجهه شطر اخلارج ابألساس فإن صناديق أخرى مثل )مبادلة( تعىن ابالستثمار الداخلي إن صح التعبري.
يل احللقات، فقد بدأت ظاهرة مالية واقتصادية أن األثر املتبادل بني االقتصادي والسياسي يف هذه الظاهرة حىت اآلن متوا .4

دفعة كربى لألمام  1973تتعلق إبيردات النفط اليت تدفقت يف اخلمسينيات مث دفعتها طفرة أسعار ما بعد حرب أكتوبر 
لألغراض املذكورة سلًفا، وتكاثرت حركة أتسيس الصناديق عرب العامل. ومع العوملة  1976على أثرها أتسس الصندوق 

قتصادية وحترير التجارة وحركة األموال فيما بني الدول مثلت اخرتاقًا من الدول النامية للدول املتقدمة؛ األمر الذي أاثر اال
 خماوف سياسية من دورها.

أهنا تقع بني مستويني من السياسات: املستوى الوطين الذي يتقاطع مع املالية العامة للدولة يف ظل خصوصية السيادي،  .5
ئة املؤسسة أو اجلهاز احمللية، واملستوى العاملي الذي ميثل البيئة اخلارجية احمليطة أبنشطة اجلهاز والصناديق وهذه هي بي

 وتوجهاته اجلغرافية والسياسية.
 واآلن نعرج على بيان هذه اخلصائص وتداخل األبعاد املختلفة للظاهرة ضمن االقتصاد السياسي الدويل الراهن.

 صادية والسياسية ىف ظاهرة الصناديق:اثلثًا: اجلوانب االقت
نقصد هبذه اجلوانب: األهداف واآلاثر املرتتبة على نشاطات صناديق الثروة السيادية، ال سيما فيما يتعلق ابلعالقات 

شأهنا شأن  الدولية والنظام العاملي، وهل ميكن الزعم أبن مثل هذه الصناديق أضحت فاعاًل دولًيا اقتصاداًي على درجة من االستقاللية
للتأثري يف السياسة  -يف ظل ملكيتها حلكومات دوهلا  –الشركات متعدية القوميات أم أهنا ال تعدو أن تكون أداة من أدوات الدول 

 الدولية؟
 أ.األبعاد االقتصادية:

العامل:  دول يف معظم االقتصادية األزمات حّدة من التخفيف يف أسهمت السيادية بداية: يقرر العديد من اخلرباء أن الصناديق
 إعادة أسهمت يف حيث ؛2008العام  يف املالية األزمة أثناء خاصة العربية األخرى، الدول بعض واخلليجية، ويف األوروبية واألمريكية

يف العام و  .1املال أسواق يف إجيايب كمؤّشر دور عاملي لعب يف فعاليتها الصناديق هذه أظهرت كما  .املتعثرة املالية املؤسسات رمسلة
أصدر صندوق النقد الدويل جملًدا هبذا اخلصوص حتت عنوان )اقتصادايت صناديق الثروة السيادية: قضااي لصناع  2010

، شرح فيها عدٌد من اخلرباء كيف جتنبت هذه الصناديق هليب األزمة املالية العاملية من جهة، وكيف كان هلا دور كبري يف 2(السياسات
كثرية آاثرها الوخيمة، وكيف أهنا ال تزال قوية بل واعدة يف استمرار منوها ودورها الدويل والعاملي. ويوضح مواجهتها وجتنيب دول  

البعد العاملي هلذه الصناديق بتطويرها ظاهرة االستثمارات عرب احلدود، وتوجيهها حنو انتشار عاملي  Steffen Kernستيفن كرين 
درجت عليها الشركات متعددة اجلنسيات، والبورصات العاملية اليت تتعامل فيها شركات  مللكية الشركات بصورة تعدت الطريقة اليت

وأفراد مستثمرون، الفًتا النظر إىل الدور الكبري الذي أضحت تلعبه هذه الصناديق يف االستثمار داخل األقطاب العاملية )الوالايت 
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واق مفتوحة يف بيئة جمزأة تنظيمًيا(، ما يشبه فوضى التمويل واالستثمار وكيف املتحدة واالحتاد األورويب(، واإلشكالية الدولية حلالة )أس
الذي يعمل على التمكني ملنافع هذه الصناديق واحلد من سلبياهتا بطرائق محائية يف الدول  "املنظور العاملي"ميكن النظر إليها مما أمساه 

حلة جديدة من العوملة، تتسم بو"امللكية العاملية لألصول" و"مشاركة األسواق املستقبلة ألمواهلا. ويعترب كرين هذه الصناديق مظهرًا ملر 
 الصاعدة يف االقتصاد العاملي".

واتضح كيف أن منظور العاملية أو العوملة هو الذي يشكل هذه الرؤية الدولية )خرباء صندوق النقد( لدور الصناديق السيادية، 
الية العاملية العاصفة، اليت انلت أول من انلت القطب املهيمن وهيمنته على العامل. خاصة أهنا جاءت طوق جناة إابن األزمة امل

ة فتضافرت املعرفة )النظرية( واحلركة )الواقع( إلضفاء صورة إجيابية للصناديق وبيان أهنا مرحب هبا من قبل املؤسسات املالية والتمويلي
دي يف دراسة هذه الظاهرة يستدعي فكرًا ليربالًيا تعاونًيا أقرب إىل مدرسة االعتماد العاملية. ومن انحية اثلثة: يتبني أن اجلانب االقتصا

 املتبادل فالعوملة االقتصادية.
لكن املنظور القومي/ الواقعي الذي يراعي احلدود بني الدول وعدم اخرتاقها بتحركات غري مفهومة أو مأذون هبا حتت 

يثري خماوف سياسية من األهداف اليت حترك الصناديق من جهة واآلاثر اليت ميكن أن ترتتب "السيادة"، ينضم إىل التوليفة التحليلية ل
 على دخول رأس املال األجنيب على قطاعات تعترب إسرتاتيجية وذات خصوصية لألمن القومي.

مل تصمم وتوجه بعناية وإتقان  فتقرير صندوق النقد نفسه يشري إىل األمهية االقتصادية احمللية لصناديق الثروة السيادية، وأهنا إن
قد تؤدي إىل نتائج سلبية على السياسات لبلد املوطن. ومن مث فسبل اهليكلة والتشغيل ضرورية أواًل لألهداف الكلية الداخلية، مما 

 .1يساعد على ممارستها دورًا مؤثرًا على الصعيد اخلارجي
دور كل من البنوك املركزية واحتياطاهتا األجنبية، والشركات متعدية ومثة مقارانت مهمة بني الدور الذي تلعبه هذه الصناديق و 

اجلنسيات، واالستثمارات احلكومية املباشرة عرب احلدود، وأكثرها يثبت مزااي خاصة هلذه الصناديق ال سيما لدولة املوطن من حيث 
 االستقاللية والكفاءة والتنسيق واالبتكار.

ناديق السيادية من سياسة االستثمار على املدى الطويل درًعا واقًيا هلا، يؤمن استمرار اختذت الص ويف دول اخلليج العريب،
تدفق األموال لتلك الصناديق واهليئات وحيافظ على خمزوهنا من الفائض املايل يف أوقات األزمات االقتصادية وتقلبات أسعار النفط 

ة لتشمل السندات احلكومية والعقارات وحصًصا من أسهم الشركات العاملية، إذ تنوعت استثمارات الصناديق السيادية اخلليجي
 واملصانع العاملية، لتعزز من خالل تلك االستثمارات املكانة االقتصادية لدول اخلليج العريب يف أورواب والوالايت املتحدة.

مارات الواعدة لتلك الصناديق؛ إذ إحدى أبرز االستث -على سبيل املثال ال احلصر  - أملانياوتعد االستثمارات اخلليجية يف 
ابملئة من أسهم  10ابملئة من أسهم شركة "فولكس فاغن" لصناعة السيارات، كما قامت بشراء حنو  15استحوذت قطر على حنو 

أكرب  ابملئة يف 6شركة "هوكتيف"، وهي إحدى أكرب شركات البناء األملانية، كما متتلك قطر حصة يف شركة "سيمنس" األملانية، وحنو 
مليار يورو. كما كان لدولة الكويت نصيب من  1.75املصارف األملانية "الدويتشة بنك" من خالل صفقة بلغت قيمتها 

 ابملئة من عمالق الصناعات األملانية "شركة داميلر" لصناعة السيارات. 6االستثمارات اخلليجية يف أملانيا؛ إذ استحوذت على حنو 
 29ًضا بقوهتا االقتصادية من خالل استثماراهتا يف أملانيا، ومشلت تلك االستثمارات امتالك حنو كانت حاضرة أي  إمارة أبوظيب

من شركة طريان "إير برلني" واستثمارات أخرى يف جمال الطاقة املتجددة والصناعات اإللكرتونية الدقيقة، حيث متتلك شركة  ابملئة
أبوظيب( شركة "جلوابل فاوندريز" لصناعة أشباه املوصالت؛ وهي مواد أساسية يف  "مبادلة" للتنمية )اململوكة ابلكامل حلكومة إمارة

مرافق منها يف مدينة درزدن األملانية؛ إذ أعلنت وسائل اإلعالم األملانية مؤخرًا عن نية  6صناعة األجهزة اإللكرتونية والرقمية، وتوجد 
 اين من جلوابل فاونديز.أبوظيب ضخ حنو ربع مليار يورو استثماراٍت يف الفرع األمل
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%، بينما يشكل حجم 35وتتمركز نصف استثمارات "أداي" يف أمريكا الشمالية، فيما تبلغ حصة االستثمارات يف أورواب نسبة 
هذا يف الربع األول من  .1% من حجم استثماراته20% وتبلغ دول آسيا املتطورة نسبة 25االستثمارات يف األسواق الناشئة نسبة 

 % من الثروة السيادية العاملية.15حني كانت اإلمارات وحدها تستحوذ على  2014العام 
 ب.اقتصادايت جهاز أبوظيب:

 للتغريات ؛ استجابةةمبرون االستثمارية حمفظته أبوظيب؛ بتنويع يف القادمة لألجيال الثروة على احلفاظ مهمة هلذا اجلهاز أوكلت
، 1989سنة  يف اخلاصة مث يف األسهم 1986 سنة من اعتبارًا البدائل يف االستثمار خالل من االستثمارية؛ البيئة يف احلاصلة الكربى

التحوط(، بعد  وصناديق  )أسهم خاصة البديلة واألصول الثابت والدخل وعقارات، أسهم من األصول فئات خمتلف يف مث االستثمار
 إىل هتدف إسرتاتيجيات على الكشف، مع  الرتكيز نبلتج الشركات يف % 4.5 من أقل امتالك حصة على ذلك، وحماولة احلفاظ

 .األجل طويلة عوائد خالل من االستدامة
إسلاتيجية  بناء مث ومن املخاطر، من مقبول مستوى حتديد خالل الصندوق مالًيا واقتصاداًي )استثماراًي(: يبدأ من هنج
 هذه إطار يف العائدات أقصى قدر من له حتقيق تتيح يتال األصول فئات من متنوعة جمموعة إضافة طريق عن خارجية استثمارية

 والعائدات املخاطر مقارنة مث ومن العاملي؛ االقتصاد يف اجلديدة والناشئة االجتاهات وحتديد الكميني، احملللني من بدعم وذلك ،املعايري
األصول  فئات من عشرين من أكثر على حتتوي اليت هبا املوصى احملفظة على احلصول األخري املختلفة، ويف األصول فئات من احملتملة
 الفرعية. والفئات

وابملقارنة مع صناديق أبو ظيب األخرى مثل صندوق  –وابلنظر يف أنشطة الصندوق واستثماراته وتوجهاته وجغرافية ذلك كله 
يف اخلارج سواء يف األسواق  جند أننا أمام صندوق ثروة توجهه خارجي حمض، وعينه على األسواق ومواقع االستثمار -"مبادلة" 

إمنا هي متويالت ومتلكات يف  -على تنوعها املقصود هبا إدارة املخاطر  –الناشئة أو املتقدمة على حنو ما سبقت اإلشارة. وأنشطته 
سوى أسهم وسندات وصكوك وأرصدة وعقارات وبىن حتتية وصناعات وشركات خاصة وأسواق مال تتعلق ابلعامل اخلارجي، وال تبتغي 

 زايدة العوائد املالية وتراكم احتياطات الصندوق، حتت فكر رأمسايل جتاري حبت.
وقد جنح الصندوق )جهاز أبو ظيب لالستثمار( يف حتقيق هذه احلزمة من األهداف، لكنه مل يكن مبأمن من اخلطرين األساسيني 

ه العاملية واليت ال حول لدولة مثل اإلمارات وأكثر دول التعاون احمليطني به: خطر تراجع اإليرادات اليت تعتمد على وضعية النفط وأسعار 
اخلليجي هبا وال قوة وترتبط أبوضاع آمنة وسياسات عاملية أكرب حجًما، وخطر تراجع العوائد على االستثمار اخلارجي يف ظل 

ثماري الذي يتبناه اجلهاز حيفظ له درجة تذبذابت االقتصاد العاملي واألزمات اليت تناوشه من حني آلخر. وال شك أن التنويع االست
 أقل من املخاطر، إال أنه يف النهاية ليس أمااًن ذاتًيا كالذي يتعلق ابلبناء واالكتفاء الذايت من االقتصاد اإلسرتاتيجي.

قًا مالًيا صندو  -شأنه شأن أكثر صناديق الثروة السيادية اخلليجية والعربية  –بعبارة أخرى: يظل جهاز أبو ظيب لالستثمار 
اء يف أكثر منه اقتصاداًي، ومرتبطًا ابخلارج العاملي أكثر منه أبرضية داخلية أو إقليمية اثبتة. ومن مث فإن األبعاد السياسية لصيقة به سو 

ني اجلانبني يف البيئة أتثره وبقية صناديق الثورة العربية ابلبيئة السياسية الداخلية واخلارجية أو أتثريه فيها، خاصة يف ظل االرتباط الكبري ب
 العاملية الراهنة.

املالحظ هنا أن اجلوانب االقتصادية للجهاز تصبح رهينة بقدر كبري للوضع االقتصادي يف الدول املستقبلة وحميطها العاملي 
 وتقلبات أسعار الفائدة واألسهم، األمور اليت تتأثر ابلضرورة ابالستقرار السياسي من غريه.

 األبعاد السياسية: .ج
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ويف اجلانب السياسي؛ فقد ظلت صناديق الثروة السيادية لفرتة طويلة غري معروفة لدى اجلمهور، وبعيدة عن أضواء السياسات 
بشأن حماولة شركة ديب العاملية للموانئ شراء ، عندما اثر اجلدل 2006وبريقها إال أن هذا الوضع املبهم نسبيًّا تغري فجأة يف 

وأاثرت حماولة الشراء املقلحة قضااي تتعلق ابألمن  .ت حمطات حبرية كربى يف الوالايت املتحدةعمليات إدارة املوانئ يف س
ويف  .وسرعان ما أدى ذلك إىل نقاش أوسع نطاقًا بشأن أدوار ومسئوليات هيئات االستثمار السيادية الوطين يف الوالايت املتحدة،

ت األجنبية وفوائض املالية العامة، واستثمارها بنشاط يف أصول مالية الوقت نفسه شرعت عدة صناديق سيادية يف تكديس العمال
واجتذبت هذه  .وفجأة صعدت هذه الصناديق ابعتبارها فئة كربى من الكياانت االستثمارية املؤسسية العابرة للحدود .أجنبية

 ة واألمن والقانون الدويل من جهة أخرى. التطورات اهتماًما كبريًا يف جمال االقتصادايت والتجارة من جهة، ويف ميادين السياس
وأاثرت هذه الصناديق أيًضا كثريًا من اجلدل الواسع حول ما حتمله من املضامني واإلحياءات السياسية إىل احلد الذي طلب فيه 

سية احمليطة ، االضطالع بتحليل القضااي الرئي2007اجملتمع الدويل من صندوق النقد الدويل ومنظمات دولية أخرى يف أكتوبر 
وكانت النتيجة الرئيسية هلذا اجلهد إقدام هذه الصناديق  .بصناديق الثروة السيادية، وإجراء حوار معها ومع البلدان املتلقية الستثماراهتا

 وكان اهلدف من هذه .بدعم من صندوق النقد الدويل كما سيأيت )مبادئ سانتياغو(على وضع املبادئ واملمارسات املتعارف عليها 
 العملية اليت أفضت إىل مبادئ سانتياغو هو حتديد جمموعة من املمارسات اليت من شأهنا أن تضفي مزيًدا من الوضوح على عمليات

 صناديق الثروة السيادية، ودعم هذه العمليات يف الوقت نفسه.
ة جديدة للدول النامية للدخول إىل عامل وميكن الزعم أن هذه الصناديق مثلت حالة منوذجية للعوملة املالية واالقتصادية، وإمكاني

يا يف الكبار والتأثري فيه، وحتويل املال إىل قوة دولية تكاد تعادل أو تنافس السالح والسلع واخلدمات وقوة املعرفة واملعلومات والتكنولوج
ن هذه الصناديق: أي أتثريًا فيها وأتثرًا أتثرياهتا على القوى والسياسات الدولية. وكما سبق الذكر، يظهر البعد السياسي مزدوًجا يف شأ
 هبا، بل ميكن مالحظة أن هذه التأثريات قد تتفاعل بشكل شبه دائري يف تغذية متبادلة متوالية.

سياسات الدول االنفتاحية واليت تسمح حبركة  -فبدايًة، تتأثر هذه الصناديق ابلبيئة السياسية الدولية من انحيتني: أوالمها 
 -واالستثمارات األجنبية العابرة للحدود؛ وهو ما أكدته سياسات ومؤسسات العوملة عرب التسعينيات فصاعًدا، والثانية  رءوس األموال

تية حالة األمن والسلم واالستقرار العاملي وأثرها على االستقرار واالزدهار االقتصادي العاملي أو عدمه؛ ما يوفر بيئة مواتية أو غري موا
لصناديق أو عكسه. ويتضح ذلك من التطور الذي مرت به هذه الصناديق عاملًيا وعربًيا؛ إذ إهنا ظلت عقوًدا من لنشاط وجناح هذه ا

السنني، كامنًة ومتثل احتياطات نقدية حكومية على غرار البنوك املركزية أو أدوات لسد عجز املوازانت أو تعديل كفة ميزان املدفوعات 
الداخلية. لكن حالة العوملة واالنفراج الدويل اليت اتسعت ألقصاها ابنتهاء احلرب الباردة، وانتقال  أو مواجهة االضطراابت االقتصادية

النظام االقتصادي العاملي حنو "حترير التجارة الدولية"، ومزيًدا من حترير حركة رؤوس األموال؛ وفرت هلذه الصناديق مناًخا وفرًصا 
 جديدة للعب دور مايل دويل.

واليت ضربت االقتصادات الناشئة يف شرق وجنوب شرق آسيا لتلفت أنظار احلكومات إىل  1997زمة املالية ولقد جاءت األ
 2001األمهية الداخلية ملثل هذه الصناديق واحتياطاهتا ال سيما يف الدول النفطية. لكن األزمة املالية العاملية اليت بدأت إرهاصاهتا 

إىل الصدارة الدور الدويل والعاملي هلذه الصناديق، واليت تدخلت مبنتهى القوة لتسند ، دفعت 2008وتفاقمت حىت بلغت أقصاها 
االقتصادات الكربى وتوقف نزيف االهنيارات يف بنوك وشركات وقطاعات استثمارية وإنتاجية وخدمية يف الغرب ابألساس؛ األمر الذي 

ايل الغريب ودورًا إنقاذاًي كبريًا. لكن هذا الدور اإلنقاذي مل مينع الغرب مثل والًء مفاجًئا من هذه الصناديق وحكوماهتا لالقتصاد الرأمس
من إاثرة املخاوف والتعبري عن القلق من املغزى السياسي الذي ميكن أن يكمن وراء هذه التدفقات املالية وعمليات الشراء الواسعة 

 هذه الصناديق على النحو الذي سبقت اإلشارة إليه. ألسهم كياانت كانت معرضة لالهنيار واالختفاء؛ مما سلط األضواء على
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ومن انحية أخرى فإن االضطراابت العاملية واإلقليمية اليت شهدها العامل يف الفرتة نفسها عرضت أسعار البرتول واملواد األولية 
دخلت على اخلط يف عدد من هذه  الهتزازات عنيفة؛ ما أدى عكسًيا إىل تراجع يف اإليرادات األساسية هلذه الصناديق، بل إن دوهلا

املعارك وتعرضت لنوع من االستنزاف غري املعوض عنه؛ ومن مث أصبحت صناديق الثروة اخلليجية حماصرة بني أثر السياسي من جهتني: 
، ومتويل عمليات التأثري على اإليرادات النفطية كما تقدم بيانه، ودوافع تلك الدول للمشاركة العسكرية والسياسية يف املنطقة العربية

 استعادة االستقرار وتثبيت النظم السياسية احلليفة ومكافحة احملاور السياسية املناوئة.
وهنا أتيت الثورات العربية ابلنسبة لدول اخلليج وصناديقها معضلة حقيقية؛ ال سيما يف ظل انتهاج هذه الدول سياسة مناهضة 

وما بعدها. وكان هلذا املوقف املناهض  2011ا واليمن على الطريقة اليت سارت يف للثورات وتغيري نظم احلكم يف تونس ومصر وليبي
للثورات واملؤجج للثورات املضادة دوره يف انفجار األوضاع والصراعات املسلحة يف الدول األربع املذكورة فضاًل عن فلسطني والعراق، 

يما السعودية. وما يهمنا يف هذا الصدد أن هذه احلالة وتورط دول وجتدد موجة من األعمال العنيفة مست عدًدا من دول اخلليج ال س
اخلليج فيها على النحو الذي جعلها طرفًا أساسًيا يف الصراع اإلقليمي والصراعات احمللية بشكل مباشر كما يف اليمن أو غري مباشر  

 .كما يف سائر احلاالت؛ األمر الذي أفرز بقوة األثرين املاليني املذكورين أعاله
وقد شكلت الصناديق السيادية اخلليجية حمط اهتمام واسع للدول ذات االقتصادات املتعثرة ويف مقدمتها دول الربيع العريب 
مثل مصر وتونس، إذ هتدف تلك الدول إىل جلب االستثمارات اخلليجية للنهوض ابقتصاداهتا اليت عانت من تراجع حاد خالل 

 البيئة املناسبة جلذب االستثمارات.السنوات املاضية، وتعمل على هتيئة 
وبناء عليه، فقد أصبح الدور السياسي هلذه الصناديق اخلليجية على احملك إقليمًيا؛ ما بني االمتناع عن متويل أو مساعدة أو 

هداف سياسية ضخ استثمارات يف الدول ذات األنظمة املغضوب عليها، أو ضخ املليارات يف املقابل ملساندة أنظمة حليفة أو حمققة أل
لتعزيز قدرات ومواقع مجاعات وقوى  -انبعة من هذه الصناديق  –وأيديولوجية حمضة، فضاًل عما يردد من تقدمي معوانت مالية وعينية 

 غري رمسية سلمية ومسلحة؛ سواء يف العراق أو سوراي أو ليبيا فضاًل عن اليمن اليت تدير دول اخلليج فيها معركة عاصفة بصورة مباشرة.
 رابًعا: تقييم صناديق الثروة العربية: رؤى من منظورات وطنية

بسبب الوجود يف الفضاء العاملي ذي الرايح العاصفة خالل العقد املاضي، تعرضت صناديق الثروة السيادية لدول اخلليج العريب 
املاضية من جراء األزمات االقتصادية إىل هزات عنيفة خالل السنوات  -ومنها صناديق اإلمارات وأبوظيب واجلهاز حمل الدراسة  –

حيث قدرت خسائر ، 2009و 2008املتالحقة؛ إذ مل تكن مبنأى عن االهنيارات اليت تعرضت هلا األسواق العاملية بني عامي 
 .مليار دوالر 350الصناديق السيادية اخلليجية يف هذه الفلة بنحو 

اسة صناديقها االستثمارية وإعادة تقييم أدائها؛ وهو ما أدى هبا إىل هذه اخلسائر دفعت بدول اخلليج العريب إىل مراجعة سي
كان أبرزها شراء صندوق الثروة السيادية   من خالل عمليات شراء ألصول شركات عاملية متعثرة،النهوض جمدًدا وتدارك خسائرها 

موعة اليت دخل فيها بقوة جهاز أبو ظيب ؛ اجمل2009للكويت "اهليئة العامة لالستثمار" حصة يف بنك سييت جروب األمريكي عام 
 لالستثمار.

وقد تبدى هذا األمر على مستويني رئيسيني: مستوى النقاش الداخلي حول الدميقراطية واملسئولية واملساءلة الوطنية عن 
ستقبلة وضبط إيقاعها السياسات احلاكمة إلنشاء الصناديق وتصريف استثماراهتا، ومستوى النقاش الدويل حول خماطرها على الدول امل

 من خالل فرض قواعد احلوكمة عليها.
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 خماطر الوضع احلاىل للصناديق العربية: .أ

ففي النطاق احمللي والعريب ابلنسبة للصناديق اخلليجية: طالب خرباء اقتصاديون إبعادة توجيه هذه االستثمارات حملًيا؛ ألهنا 
ربرات ال يروهنا حقيقية، مثل ضعف الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين، بينما يرى أصول وطنية يتم توظيفها يف اخلارج استناًدا إىل م

هؤالء أن الطاقة االستيعابية تتسع لذلك القدر من االستثمار ال العكس، كما أنه لو ازدادت االستثمارات يف البىن التحتية حملًيا 
 .رات من االستثمارات يف األصول الوطنية املختلفةفسوف تزداد قدرة االقتصاد الوطين على امتصاص مزيد من املليا

مقارنة بني فوائد وتكاليف صناديق الثروة السيادية، توصل منها إىل تفوق  1ويعقد د. حممد إبراهيم السقا اخلبري االقتصادي
صناديق يف تنويع مصادر التكاليف واملخاطر على العوائد. يقول: "فمن الناحية النظرية على األقل تتمثل أهم الفوائد من هذه ال

الدخول من خالل تكوين حمافظ استثمارية خارجية، ومن مث حتقيق عوائد على تلك االستثمارات ميكن استخدامها يف متويل اإلنفاق 
العام أو يف إعادة االستثمار يف تلك الصناديق مرة أخرى لتضاف إىل رصيد تلك األصول، فضاًل عن تكوين احتياطي إسرتاتيجي 

  .2استخدامه يف أي وقت ملواجهة ظروف طارئة حادة )مثلما حدث أوقات العدوان العراقي على الكويت("ميكن 
 :ويعدد تكاليف وخماطر تلك الصناديق على النحو اآليت

 الناتج احمللي اإلمجايل الضائع )أو الفرصة الضائعة( بصفة خاصة الناتج غري النفطي، الذي ميكن توليده لو   استثمار أصول 
 هذه الصناديق حملًيا يف أصول إنتاجية حقيقية.

  فرص التوظف الضائعة واليت ميكن خلقها للشباب من املواطنني، لو   استثمار هذه األموال يف أصول إنتاجية حقيقية يف
من  .يني..الداخل، بداًل من أن يتم استثمار هذه األموال يف اخلارج فتوفر فرص عمل للعمال الكوريني والصينيني واألوروب

 دون شبابنا.
  اخنفاض معدالت النمو االقتصادي احملققة مقارنة مبعدل النمو الكامن، املمكن حتقيقه لو   استثمار هذه األصول هنا

 .احمليً 
  تدين العوائد احملققة على هذه االستثمارات واليت تقتصر على نسبة حمددة من الفائدة، إذا كنا نستثمر يف أصول مالية، أو

توزيعات حمددة لألرابح، إذا كنا نستثمر يف أصول حقيقية )شركات ومصانع... إخل( وهذه العوائد ال تتناسب مع نسبة 
تكلفة الفرصة البديلة لتلك االستثمارات خاصة ابلنظر إىل األرابح الضخمة اليت حتققها الدول املستضيفة نتيجة استثمار 

 .هذه األصول لديها يف اخلارج
 حب استثمار تلك األصول يف اخلارج والنامجة عن احتمال تعرض أصول تلك الصناديق لالهنيار مع اهنيار املخاطر اليت تصا

 .أصول املؤسسات اليت يتم االستثمار فيها، خصوًصا يف أوقات األزمات االقتصادية، مثل األزمة احلالية
 لك االستثمارات حنو التناقص مبرور الزمن، بصفة املخاطر املصاحبة للتضخم يف الدول املضيفة، حيث متيل القوة الشرائية لت

 .خاصة االستثمارات املالية، خصوًصا يف الدول اليت ترتفع فيها تكاليف املعيشة ومن مث املستوى العام لألسعار
  اخلسائر النامجة عن تقلبات أسعار العمالت، أو ما يطلق عليه خماطر الصرف األجنيب، على سبيل املثال األصول

 .ارية املقومة ابلدوالر األمريكياالستثم
  املخاطر األخالقية، إذ ليس هناك ضمان حلسن إدارة تلك األصول يف الدول املضيفة، خصوًصا وأننا يف أغلب األحوال ال

 .منلك قوة تصويتية، وال مُنثَّل يف جمالس إدارات الشركات اليت نستثمر فيها تلك األصول
                                                           

  28/01/2011صناديق الثروة السيادية ال ليجية في الميزان، ،د. محمد إبراهيم السقا -1
 :2015، 14أبي ل صناديق الثروة السيادية في الشرق األوس  تقلص استثماراتها العقارية ال ارجية بنحو الثلث،  - 2

  http://www.cnbcarabia.com/?p=217687 
 .15/10/2015، صناديق الثروة وتراجع أسعار النف ، عامر ذيا  التميمي -

http://alphabeta.argaam.com/author/detail/12311
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/12311
http://www.cnbcarabia.com/?p=217687
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/32850
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/32850
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 تمال تغري السياسات اخلارجية للدول املضيفة لتلك االستثمارات، خصوًصا يف أحوال قد املخاطر السياسية، واملتمثلة يف اح
 .1تدفع إىل جتميد تلك االستثمارات وهو السيناريو األسوأ على اإلطالق"

ا ومن هنا أتيت املآخذ اليت يتناوهلا اإلعالم اخلليجي عادة على صناديق الثروة السيادية يف دول اخلليج؛ وأمهها: توجهه
 :لالستثمار يف اخلارج على حساب االستثمار الداخلي، استناًدا إىل حجج تشبه املذكورة أعاله

وتعمل معظم الصناديق السيادية يف العادة يف سرية كبرية وقد تعمل احلكومات اخلليجية احلريصة على جتنب الدعاية السلبية 
ليجية معلومات تذكر عن حساابهتا ينقب املعنيون عن أداء ضعيف على محاية ذلك الوضع. ويف ظل عدم إعالن معظم الصناديق اخل

. مكتب لندن للهيئة العامة لالستثماريف أنشطة  -وهو األكثر استقاللية يف اخلليج  -أو رمبا خمالفات. وحيقق الربملان الكوييت 
 548ئة االستثمار الكويتية تدير أصواًل قيمتها وحبسب معهد صناديق الثروة السيادية يف الوالايت املتحدة الذي يتابع القطاع، فإن هي

مليار دوالر. وقال فيصل الشايع رئيس جلنة الشئون املالية ابلربملان الكوييت "تشكلت جلنة حتقيق قبل عدة أشهر للنظر يف حاالت 
ال الشايع إن اللجنة ستتوجه إىل تتعلق مبخالفات هليئة االستثمار مثل بيع عقارات بسعر غري مناسب أو القيام ابستثمارات رديئة". وق

 .لندن لفحص طريقة تنفيذ االستثمارات وما إذا كانت ختضع إلشراف رمسي كاف. ومل ترد هيئة االستثمار على طلب للتعقيب
وميس األمر وترًا يف الكويت بسبب االستياء العام الذي اثر أوائل التسعينيات بشأن استثمارات يف جمموعة جروبو توراس 

ضخ صندوق لندن التابع للهيئة العامة لالستثمار حوايل مخسة مليارات دوالر يف توراس  1992و 1986نية. ففي الفرتة بني اإلسبا
اليت وضعت حتت احلراسة. وأدت الفضيحة إىل إجراءات قضائية يف بضع دول وأدانت حمكمة كويتية شخصني بتهمة االختالس و  

 لقرارات االستثمار.  إقرار قانون يفرض تدقيًقا برملانيًّا
ويف وقت سابق بدأ برملان البحرين حتقيًقا بشأن صندوق البالد للثروة السيادية )ممتلكات( الذي تقدر قيمة األصول حتت 

مليار دوالر. وقال عيسى الكوهجي عضو الربملان إن التحقيق ينظر يف مزاعم خبصوص خمالفات "إدارية" يف  11إدارته حبوايل 
ن كشف تقرير ملراجعة احلساابت عن سلسلة خمالفات يف شركات حبرينية مملوكة للدولة. ومن غري الواضح ما إذا كانت الصندوق بعد أ

التحقيقيات ستكشف عن خمالفات خطرية لكنها قد تشجع على األقل الصناديق يف أحناء اخلليج على توخي املزيد من احلذر والعمل 
 .بشكل أكثر حتفظًا لبعض الوقت

رر إرجاء بعض اخلطوات املثرية للجدل مثل صفقات االستحواذ الضخمة، وقد يزيد الرتكيز على حتسني العوائد يف وقد يتق
 األجل القصري وعلى خفض التكاليف. 

ويف هذا الصدد يقول ماكيل مادويل رئيس معهد صناديق الثروة السيادية: "ميكن افرتاض أن الربملاانت اخلليجية تضغط على 
ك النوافذ السيادية مع تباطؤ قطار األموال.. إذا ظلت أسعار النفط متدنية واألداء االستثماري ضعيًفا إىل سليب فأتوقع أداء مثل تل

. وأضاف أن الضغوط قد تكون على أشدها يف الكويت والبحرين لكنها قد تزيد أيًضا يف السعودية 2مزيًدا من التحقيقات الربملانية"
 .3ودول اخلليج األخرى

                                                           
 305/02/2011ل ، أين سناب، د. قصي ال نيزي - 1

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86 

  13/08/2013،!لَم فشلت صناديق الثروة السيادية في الحد من نقمة الموارد ، د. عبد الرحمن محمد السل انيياةع أ ًض :  2

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 

 راجع قصي ال نيزي، "أين سنابل" على الراب  التالي: - 3

http://alphabeta.argaam.com/author/detail/5470
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/5470
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42815
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42815
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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مادويل يف أن تكشف التحقيقات عن الكثري. وقال "بعضها مسرحيات سياسية فالسلطة احلقيقية بيد األسر  وشكك
احلاكمة". ويف العام املاضي شكا الوليد بن طالل، أحد أكرب مستثمري السعودية الكبار يف اخلارج؛ من أن البنك املركزي ال حيقق 

وحث على إنشاء صندوق جديد إلدارة االحتياطيات اليت تبلغ حالًيا حنو  .عار النفطعائدات كبرية على احتياطياته لتعويض تراجع أس
 . 1مليار دوالر بشكل أكثر نشاطًا. وحبث مسئولون من جملس الشورى السعودي مقرتًحا من هذا القبيل 690

لسنوات فقد يتزايد فضة غري أن حكومات املنطقة ال ميكن أن تظل تتجاهل الرأي العام. خاصة إذا ظلت أسعار النفط منخ
 .الضغط إلحداث تغيري يف الصناديق مثل زايدة الشفافية

وحىت يف الدول اليت ال يوجد هبا ضغط شعيب واضح على صناديق الثروة السيادية، فيبدو أن رؤية أشد حرًصا بدأت ترتسخ. 
دوالر "إن الصندوق أصبح أكثر حتفظًا يف مليار  256حيث قال مصريف يعمل مع جهاز قطر لالستثمار الذي يدير ما يقدر بنحو 

األشهر األخرية، وأصبح الصندوق أكثر تركيزًا على األصول الناضحة اليت ميكن أن حتقق إيرادات فورية بداًل من املشاريع اليت قد 
مليار دوالر أي  66بنحو تستغرق وقًتا طوياًل لكي تؤيت مثارها". ومل يعلن صندوق مبادلة التابع حلكومة أبوظيب وتقدر قيمة أصوله 

استثمارات كبرية جديدة منذ حنو مثانية أشهر. وقال عاملون ابلصندوق إنه طلب منهم يف األشهر القليلة املاضية إبقاء التكاليف 
 .منخفضة. ومل يرد جهاز قطر لالستثمار وال مبادلة على طلبات للتعقيب

افية واخلضوع للقوانني واالمتثال للصاحل العام يف إعادة النظر يف الدور إذن تلح احلالة الداخلية على إعمال قيم الوضوح والشف
 الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية.

 ب.الدور السياسي الدويل املمكن للصناديق العربية:
تصادايت على اجلانب اآلخر، واألكثر تداواًل، يربز السجال حول الدور السياسي الذي ميكن أن تلعبه هذه الصناديق يف االق

مستوى النظام العاملي، ومستوى الدول. وحنن نتحدث ابألخص عن صناديق الثروة كل من  والسياسات العاملية؛ وخاصة على
 السيادية اخلليجية أساًسا واإلماراتية خاصة.
تلك دول اخلليج ودول العامل إغفال احلجم الكبري الذي متثله تلك الصناديق؛ إذ مت -مثاًل  –فيصعب على الوالايت املتحدة 

وختضع تلك الصناديق إىل رقابة مؤسسات متخصصة يف ابملئة من أموال الصناديق السيادية على مستوى العامل،  35العريب حنو 
الوالايت املتحدة، ترصد أداءها االستثماري وما إذا كان لتلك االستثمارات أي أتثريات سياسية جتعل منها عوامل ضغق 

 .تستثمر هبا الصناديق السيادية اخلليجية )مثل معهد صناديق الثروة السيادية بواشنطن(سياسي على الدول اليت 
املبالغة يف التحذير من االستثمارات اخلارجية داخل الوالايت املتحدة وأتثرياهتا احملتملة على األمن القومي األمريكي، تسببت 

، كما أشران، وهو ما دفع 2006والتفريغ يف أكرب ستة موانا أمريكية عام إبلغاء صفقة إدارة شركة موانا ديب العاملية لعمليات الشحن 
ابملستثمرين العرب إىل تقييم خماطر االستثمار يف الوالايت املتحدة، إال أن الدراسات داخل الوالايت املتحدة فندت تلك النظرية 

 وأثبتت أهنا ال تشكل خماطر مستقبلية على األمن القومي األمريكي.
مهية هذه الصناديق يف قدرهتا على التأثري والتحكم يف املشاريع الوطنية األمريكية، واستخدامها كأدوات للضغط وتكمن أ

دول عربية وإسالمية تسيطر  9السياسي لصاحل الدول املضيفة لالستثمارات أو لصاحل الدول العربية واإلسالمية، مع اإلشارة إىل أن 
سسات مالية كربى، مما جيعلها قادرة على التأثري يف مسرية االقتصاد وكذلك السياسة يف يف مؤ  أصول إسلاتيجية أمريكيةعلى 

                                                                                                                                                                                     
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-
%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84 

 م مجلس الشورى، على الراب  التالي:مقتر  إنشام صندوق سيادي في السعودية أما - 1
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0EL25N20140610 

 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0EL25N20140610
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الوالايت املتحدة، يف حال أرادت الدول مالكة هذه الصناديق استعمال هذا السالح، ولكن هل تريد ذلك؟ ومىت؟ وهل تستطيع 
 حتمل التداعيات اليت ميكن أن تنتج عن استعماله؟

 خامتة:
وة السيادية هي أوعية حتمل جزًءا كبريًا ومهمًّا من "أموال األمة" موكواًل إىل بعض أقطارها؛ لكي تتوخى يف صناديق الثر 

تدبريها: االنتماء لألمة ومصاحلها ومهومها، واالمتثال لقانوهنا وألحكام شرعها وقيمها، وتتحرى مقاصدها واستثمارها يف الداخل 
من أدائها كنز األموال لدى من يستخدمها يف حماربة جزء من الذات احلضارية: األمة؛ ومن  واخلارج ضمن هذه األطر؛ حبيث ال يكون

مث جيب تنسيق إن مل يكن توحيد هذه الصناديق ضمن مظلة أممية واحدة ومتكاملة، قبل أن تنطلق مندجمة يف اقتصاد رأمسايل له قيادته 
 املهيمنة وموجهاته حنو مصاحل معينة وأولوايت معينة.

 احلالة اخلليجية فإن صغر القدرات القومية هلذه الدول فرادى وجمتمعة، يفرض البحث عن تكتل قابل لالستمرار ويف
واملقاومة، ويسهل فيه تواصل الشعوب، وتناقل القيم واألعراف، واملصاحل واملنتجات. وهذا احملضن هو "األمة" مبفهومها الشامل بنية 

ه، جيب إعادة توجيه استثمارات هذه الصناديق يف أرض األمة وقواها البشرية؛ حبيث ال تقاس وتكويًنا وحضارة كما قدمناه. وعلي
عملياهتا وال عوائدها على أقطارها الصغرية. كما جيب أال تقف املوارد والفوائض املالية على دخل ريعي أو يكون عليه اعتماد رئيسي؛ 

ملايل الصرف سواء النقدي أو األصول املالية أضعف شيء يف احلقلة االقتصادية األمر الذي يعرض األجيال القادمة للخطر. فالرتاكم ا
 ما مل يتحول إىل أنشطة اكتسابية تعتمد على اجلهد البشري املتجدد واملبدع ال على الطاقة غري املتجددة.

تياجو اليت فرضتها خماوف ومن انحية أخرى، فإن مبادئ املالية العامة اإلسالمية الداخلية واخلارجية أوىل من مبادئ سن
القوى الكربى من تنامي نفوذ دول املنشأ املالكة للصناديق. وإذا كانت مبادئ سنتياجو أصلت فاعليتها حتت مفهوم "االمتثال" 
أو األشبه اباللتزام الذايت؛ فهو يف احلقيقة أقرب لإللزام ملا حييط به من هتديدات إبجراءات محائية قد تصل إىل جتميد األرصدة 

مصادرهتا من قبل الدولة املستقبلة. أما مفهوم االمتثال النابع من منظور حضاري إسالمي فأساسه الرؤية والقناعة هبا، ومبادئ العدالة 
 والتوازن اليت تكفل منافع مشرتكة ومتكافئة، بغري استغالل وال إكراهات.

ى حتليل مرجعي يستوعب ويوازن بني املستوى القومي ومن انحية اثلثة: فإن املنظور النقدي مل يقدم "فاعاًل" أو مستو 
الواقعي السائد، واإلطار العاملي والعوملي الصاعد، وحيتفظ لكل مبزاايه؛ من التحديد والوضوح والفاعلية يف جهة، والقيم واألخالق 

من انحية أخرى. األمر الذي  والتواصل اإلنساين واألفق األرضي الشامل وتقبل فاعلني وقضااي وأدوات مستجدة ومتجددة كل يوم
 يبدو املنظور احلضاري اإلسالمي أقرب ألن يوفره ليس للمسلمني فقط ولكن للجميع مع الفوارق الفكرية والعملية.

واخلالصة النهائية: أن قضية صناديق الثورة السيادية مثلت متكًأ الختبار املدى الذي ميكن فيه لكل منظور من املنظورات 
سة االقتصاد السياسي الدويل ومفاهيمه وقضاايه، وأثبتت أن لكل منظور قدرة حتليلية وتفسريية بل وتوجيهية انصحة املتنافسة لدرا

للفاعل الدويل حمل الدراسة، لكن أوجًها من القصور تتبدى يف التحليل علمًيا وعملًيا، تقصر ابلنتيجة عن مشول الفهم أو فاعلية 
ر احلضاري قدرة أوسع على استيعاب مزااي هذه املنظورات وتاليف ما فيها من تضييق أو سيولة، أو وكفاءة السلوك. بينما أبرز املنظو 

تناقضات بني الداخلي واخلارجي، وبني دواعي االنتماء إىل الذات احلضارية وما تضفيه على القوى الصغرية من دعم وثقل، وواقع 
ة تكرس اهليكل الراهن للنظام العاملي، وما يسفر عنه ذلك من مزيد من التبعية االرمتاء يف دوائر ال انتمائية والدوران يف فلك منظوم

ادة والقيود والتهديدات احملدقة. ومن مث توصلت الدراسة إىل نتيجتها العلمية يف هذا االختبار املنظوري، وفائدهتا العملية يف ضرورة استع
 مفهوم األمة جسرًا بني األقطار الصغرية والعامل الكبري.

****** 
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 املالذات الضريبية وأثرها على الدول النامية
رجب السيد عزالدين 

 مقدمة
يتسووع اليوووم نطوواق االقتصوواد السياسووي الوودويل ليضووم ظووواهر وفواعوول وكيوواانت جديوودة جووديرة ابلدراسووة، ظووواهر يتووداخل فيهووا 

وتتعودد التحلويالت للظوواهر اجلديودة بنواء علوى مسوتوى السياسي ابالقتصادي ابألمين، ويتقاطع فيها الوداخلي ابخلوارجي تقاطًعوا كبوريًا. 
التحليوول موون جهووة واملوودخل الووذي يتبنوواه الباحووث موون انحيووة أخوورى. موون هووذه الظووواهر أو الكيوواانت اجلديوودة الوويت تنوودرج ضوومن واقووع 

ل وهلة قضية مالية اقتصادية االقتصاد السياسي الدويل ما يسمى ابملالذات الضريبية، بوصفها وحدة/ فاعاًل أو ظاهرة/ قضية، تبدو ألو 
عابرة حبتة، لكن ارتباطاهتا ابلدول املتقدمة والنامية، وما تثريه من قضااي قانونية دولية وأسئلة حول موقف السياسات الضريبية الوطنية وال

 ج إىل دراسة وحتليل.للحدود، وكذلك آاثرها على االقتصاد العاملي؛ كل ذلك يشري إىل أبعاد سياسية ورمبا أمنية تتعلق هبا حتتا 
تشكل قضية املالذات الضريبية والتهرب الضرييب العابر للحدود واحدة من أهم القضااي املالية املثارة منذ مطلع األلفية، حيث 

من تزايدت األصوات الغربية املطالبة مبراجعة أوضاع هذه املالذات وما حتويه من أموال بعد أن ذاع صيتها يف جمال محاية املتهربني 
تريليون دوالر. وزاد من  13الضرائب عرب احلدود والتسرت على أموال ابتت توصف ابملشبوهة أو القذرة وتصل يف أقل التقديرات إىل 

 شهرة القضية اتساع نطاقها لتشمل كل  دول العامل تقريًبا سواء كانت متقدمة أو انمية، غنية أو فقرية، دواًل مشالية أو جنوبية، شرقًا
. طفت القضية على السطح بعد األزمة املالية العاملية 2002أوروبًيا بداية من عام -بعد أن كان النقاش حوهلا أوروبًياوغراًب، 
األوروبية حول تلك الظاهرة وضرورة ضبط أوضاعها ومساراهتا خاصة بعد –، وتزايدت الضغوط الداخلية األوروبية2007-2008

 كات متعددة اجلنسيات وكربى املصارف املالية يف العامل.توايل قضااي الفساد املالية لكربى الشر 
يف نفس املسار بدأت أنظار العامل النامي تتجه إىل املالذات الضريبية خالل السنوات األخرية وابألخص دول الربيع العريب 

مبليارات الدوالرات هربتها  بعد أن كشف عدٌد من التحقيقات والتقارير االستقصائية الغربية أن هذه املالذات تتسرت على أموال
، وهو ما دفع ابلقضية للظهور على السطح وبقوة خالل السنوات األخرية ال سيما مع توارد 1األنظمة السياسية البائدة إليها عرب عقود

م أرصدهتا أمساء بعينها من رموز األنظمة البائدة يف كل من مصر وتونس وليبيا وسوراي واليمن يف تلك التحقيقات مع بياانت حبج
، ومن مث ابتت شعوب هذه البالد تتساءل أين أموالنا؟ وما حجمها؟ وكيف هربت؟ وملاذا ال يردوهنا إلينا؟ 2املالية يف تلك املالذات

                                                           
 علوم سياسية.في ال  باحث 
 للتعريع بها راجع:، 2016لق عليه "وثائق بنما" في أبريل آ ر هذه التحقيقات والكشوع االستقصائية ما أ  1

 http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/ 
 َم تدور فضيحة وثائق بنما  وراجع أيًضا تقريًرا بعنوان "سؤال وجوا : عال

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a 
 بعنوان "ما ورام "وثائق بنما": القصة الكاملة لشركة نجلي مبارك في مالذها الضريبي"تقريًرا  وراجع فيما يتعلق باألسمام المصرية الواردة في وثائق بنما 2

  http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 ق علة ب  ا ا أليث ئق با  أل:    الةل ل بش ن  صي؟ يل  يا عل ك أن تجت ؟ألوراجع أيًضا تقريًرا بعنوان "

 http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-
%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F 

http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%9F
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وهل يعود ذلك إىل أسباب قانونية فنية أم إىل أسباب سياسية من قبيل أن الدول الغربية ال ترغب يف مساعدة هذه الشعوب على 
اهلا املهربة حىت تبقى حتت رمحة املساعدات والقروض اخلارجية ال سيما وأن حجم هذه األموال يعادل أضعاف أضعاف اسرتداد أمو 

 .1املساعدات اليت تتلقاها هذه البلدان عرب عقود
ن وتثري ظاهرة املالذات الضريبية من مدخل االقتصاد السياسي الدويل جمموعة من التساؤالت نسعى إىل االقرتاب منها م

نيكوالس خالل ثالث دراسات أساسية لثالثة من املهتمني هبذه الظاهرة كلهم من أصول بريطانية، أحدهم صحفي استقصائي "
، والثاين ألستاذ االقتصاد السياسي 2"جزر الكنوز.. املالذات الضريبية وقصة رجال سرقوا العاملويقع كتابه حتت عنوان " "شاكسون
، والثالث ألستاذ اقتصاد متخصص يف املالية العامة 3"املالذات الضريبية..كيف تعمل العوملة حًقا"" بعنوان "رونني بالنالدويل 

،كما نستعني ببعض التقارير الصادرة من منظمات جمتمع 4"ثورة األمم املخفية.. وابء املالذات الضريبية" بعنوان "جابريل زوكمان"
نية وشبكة العدالة الضريبية واالحتاد الدويل للصحفيني االستقصائيني ومنظمة أكشن مدين مهتمة ابلقضية أمثال منظمة أوكسفام الربيطا

آيد الربيطانية، وكذلك إسهامات بعض الصحفيني العرب مثل أسامة دايب، إضافة إىل بعض األخبار والتقارير الصحفية املنشورة 
 حول جزئيات املوضوع وتطوراته.

لة هي: ما هي املالذات الضريبية وخريطة توزيعها يف العامل؟ ما أسباب نشوء هذه وتدور تلك الورقة حول جمموعة من األسئ
الظاهرة ودوافعها، وملاذا جتدد االهتمام هبا على املستوى العاملي يف اآلونة األخرية؟ ما حجم أتثري هذه الظاهرة على الدول النامية 

 حتارب الدول الكربى املالذات جبدية وتكتفي ببعض اإلصالحات اجلزئية؟ واملتقدمة، وإىل أي مدى تتأثر هبا احلالة املصرية؟ ملاذا ال
أين الدول النامية من قضية املالذات، وملاذا يتم هتميشها من االتفاقات األوروبية؟ ما عواقب استمرار هذه الظاهرة على االقتصاد 

 يف قضية املالذات؟العاملي وكيف ميكن مواجهتها؟ ما أمناط التفاعل بني السياسي واالقتصادي 
وبناء عليه ستنقسم تلك الورقة إىل عدة حماور هي: أواًل التعريف بظاهرة املالذات: املفهوم واملاهية والدوافع والكيفية، اثنًيا 

على  احلالة املصرية(، اثلثًا دالالت التعامل الدويل مع الظاهرة )ابلتطبيق -الدول النامية  -حجم ضرر الظاهرة )الدولة املتقدمة 
 تسريبات بنما(، رابًعا ملاذا ال حياربون املالذات؟ مقارابت تفسريية، وخامتة من منظور نقدي.

 أواًل: التعريف بظاهرة املالذات: املصطلح واملاهية والدوافع والكيفية 
 أ.مصطلح املالذات: نقد اللمجة واقلاح مصطلح بديل

اليت تتمتع بنظام ضرييب تنعدم  –دول أو أقاليم أو جزر  -لعامل " على  تلك املناطق من اtax havens يطلق مصطلح "
فيه الضريبة هنائًيا أو تفرض مبعدالت منخفضة للغاية مدعمة بنظام عايل السرية ابلنسبة حلساابت العمالء ونظام مرن للغاية لتأسيس 

                                                           
 "أ   ال علي  ا عن شةص  ا عيب   ييلا أس  م   لر أليث ئق با   ة في وثائق بنما، راجعفيما يتعلق باألسمام والش صيات العربية الوارد 1

  http://www.france24.com/ar/20160404-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
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ت أجنبية مبليارات وتريليوانت الدوالرات تثار الشركات يصل إىل حد أن يتم أتسيس شركات ومهية، وهو ما ميكنها من جذب استثمارا
 حوهلا الشكوك فيما يتعلق مبصدرها ومشروعيتها.

ويثري ترمجة املصطلح إىل اللغة العربية مبفردة "املالذ أو املالذات" الدهشة واالستغراب؛ إذ إن معظم الكتاابت احلديثة حول 
وال مهربة من الدول الغنية والفقرية على حد سواء، كما يرتبط اسم هذه املناطق هذه املناطق تشري إليها ابعتبارها أماكن تتسرت على أم

بظواهر مالية عابرة للحدود مثل التهرب الضرييب وفضائح الشركات متعددة اجلنسيات وعمليات غسيل األموال والتجارات غري الشرعية 
اكن ابملالذات على اعتبار أن كلمة مالذ ابللغة العربية عادة يف العامل مثل املخدرات والسالح... إخل. ومن مث كيف توصف هذه األم

ما تستخدم بداللة إجيابية تتعلق إبيواء املظلوم أو اخلائف ومن على شاكلتهم، بينما مناطق األموال أتوي املتهربني من دفع مستحقات 
 رونة.مالية يف بالد أخرى وتساعدهم على ذلك بتوفري النظم الضريبية وأنظمة السرية وامل

" مشتقة يف ”havens وال ندري من الذي ترجم هذا املصطلح إىل العربية هبذا املعىن، ولكن يبدو أنه معذور إذ إن كلمة 
ومن مث فإن الرتمجة احلرفية للكلمة تعين "اجلنات الضريبية"،  " واليت تعين اجلنة أو الفردوس أو السماء، "heavenاإلجنليزية من كلمة
 Tax havensباحثني الغربيني قد انتبه إىل هذه الداللة الغريبة اليت تتناقض مع مضمون الظاهرة فكتبوا متسائلني "ويبدو أن بعض ال

or tax hells?."1  
، يف دراسة اترخيية حول ظاهرة املالذات 2أستاذ االقتصاد السياسي الدويل جبامعة "سييت" بلندن Ronen Palanيشري 

(، حيث قامت بعض 1920-1930نشأ ابألساس يف فرتة ما بني احلربني العامليتني ) avens"Tax h، أن مصطلح "3الضريبية
الدول واإلمارات الصغرية مثل سويسرا وليختنشتاين إبطالق هذا الوصف على نفسها يف حماولة جلذب االستثمارات اخلارجية يف وقت 

ح بداية من اخلمسينيات وذاع صيته بداية من التسعينيات حيث اتسع شديد الصعوبة ابلنسبة ألورواب والعامل، مث انتشر استخدام املصطل
 منطقة يف العامل حبلول األلفية الثانية. 80ليشمل مناطق ودواًل عديدة يف العامل وصلت إىل أكثر من 

ه من هذا العرض يتضح أن معظم املعاصرين املنتقدين للظاهرة يقعون يف فخ استخدام نفس املصطلح الذي اختارته هذ
املناطق لنفسها، فصاروا بذلك أقرب للذي يروج للمفهوم وجاذبيته دون أن يدري مع أن مضمون نقاشه وحواره وانتقاداته تصب يف 

 اجتاه معاكس متاًما يتحدث عن كوارث هذه املناطق وأدوارها يف التسرت على أموال العام املنهوبة.
، وابلتايل تصبح ترمجتها Tax havensبداًل من  caverns taxوتقرتح هذه الورقة مصطلًحا آخر لوصف هذه الظاهرة 

واليت تعين الكهف أو  caveمن كلمة   cavernsيف اللغة العربية "املغارات الضريبية" بداًل من "املالذات الضريبية"، وتشتق كلمة 
مع حالة اجلزر أو املالذات الضريبية.  املغارة، وقد رأينا أن هذه الكلمة أقرب لوصف الظاهرة العتبارات لغوية وجغرافية تتشابه

فالكهوف أو املغارات عادة ما يسكنها قطاع الطرق واجملرمون، وكذلك املالذات اليت أتوي املتهربني من األموال، كما أن الكهوف 
ثل جزر فريجن وأوكالند واملغارات عادة ما تكون يف مناطق معزولة جغرافًيا وهو ما يتشابه مع الوضع اجلغرايف لبعض اجلزر الضريبية م

وغريها من اجلزر اليت  تقع أعايل البحار واحمليطات، أضف إىل ذلك أن مناطق الكهوف واملغارات ال يقدر على فهم طرقها ومسالكها  
ة مالية كل أحد، بل حتتاج إىل ذوي خربة هبذه املسالك الوعرة واملعقدة، وهو ما يتشابه مع حالة املالذات الضريبية اليت تعتمد أنظم

                                                           
1 ent Tax havens or tax hells? A discussion of the historical roots and presANA MARGARIDA RAPOSO, 

file:///C:/Users/R.Elsayed/Downloads/raposo%20(1).pdf  consequences of tax havens,2013 
وباأل ص ما يعرع منها بقضايا األوع شور والمالذات رونين بالن، أستاذ اقتصاد سياسي دولي مهتم بالقضايا المالية الدولية وتفاعالتها العابرة للحدود،  2

تدار الضريبية، له كتا  سابق بعنوان "عالم األوع شور" يشر  فيه كيع تكونت أنظمة األوع شور في الجزر والمالذات الضريبة ومتى تكونت وكيع 
، له كتا  آ ر بعنوان "االقتصاديات المت يلة للعولمة" صدر له مؤ ًرا باالشتراك وتأثيراتها على التجارة الدولية والنظام المالي العالمي وأثرها على الدول النامية

 مع زميل كتا  بعنوان "المالذات الضريبية.. كيع تعمل العولمة حقًا، وقد سبق وقمنا بعرضه ضمن التوثيق المعرع.
3 Ronen Palan, History of tax havens,2009: 

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens 
 
   

file:///C:/Users/R.Elsayed/Downloads/raposo%20(1).pdf
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وضريبية شديدة التعقيد والسرية وال يقدر على فك ألغازها إال نوعية معينة من املتخصصني احرتفت هذه املساحات وعادة ما ينتمون 
 إىل فئة حمرتفة من خرباء الضرائب أو فئة جديدة من  الصحفيني االقتصاديني االستقصائيني الدوليني.

 ماذا؟ب. ماهية املالذات: دول ذات سيادة أم 
على جمموعة املناطق اليت تعمل على جذب األموال من خالل تصميم نظام  –كما شرحنا أعاله   –تطلق املالذات الضريبية 

، ولكن يثار تساؤل حول ماهية هذه املناطق هل هي دول كاملة 1جًدا ضرييب حملي شبه منعدم الضريبة أو يفرضها مبعدالت منخفضة
 .2أم مناطق تتمتع ابستقالل ذايت، وما وضعها يف النظام الدويل السيادة أم أقاليم اتبعة لدول

جزر تتمتع ابحلكم الذايت(، وابلتايل  –أقاليم اتبعة  -تشري خريطة املالذات يف العامل إىل أهنا تضم كل هذه األنواع )دول  
بع سياسًياً ادواًل أخرى، ولكنها تشكل ليست مجيع املالذات الضريبية دواًل ذات سيادة سياسية، بل إن بعضها أقاليم ومناطق تت

مالذات ضريبية، كإمارة أندورا الفرنسية اليت ال تتمتع ابلسيادة، إال أهنا متتاز بنظاٍم ضرييٍب خاص هبا، وخمتلف عن النظام الضرييب 
الربيطاين. وهذا ما يذهب إليه الفرنسي، وهذا ينطبق أيًضا على إقليم الكامبيون اإليطايل وكذلك جزر فريجن وأوكالند التابعة للتاج 

 الصحفي االستقصائي الربيطاين املهتم بظاهرة املالذات الضريبية وكيفية عملها حتديًدا. 3"نيكوالس شاكسونأيًضا "
جزر بعنوان " 2011خلص "شاكسون" رحلته مع جزر املالذات الضريبية على مدار مخسة عشر عاًما يف كتاب أصدره عام  

ال يشكل جمموعة من عامل "مالذات اجلزر" حتديًدا ، وانتهى فيه إىل أن 4"الضريبية وقصة رجال سرقوا العامل الكنوز.. املالذات
الدول املستقلة، اليت متارس حقوقها السيادية يف سن قوانينها، ووضع أنظمتها الضريبية وفًقا ملا تراه مناسًبا، بل هي جمموعة من 

العاملية العظمى، خاصة بريطانيا والوالايت املتحدة، كل شبكة منها متداخلة بعمق مع شبكات النفوذ اليت تتحكم فيها القوى 
البهاما وجرسي والكاميان وفريجن، كانت جزًءا من مستعمرات سابقة، ورغم أهنا تتمتع يف غالبيتها ابستقالل ظاهري . فجرز األخرايت

اسية الكربى. وتعد هذه األماكن مالذات آمنة إليداع أموال الكبار وأموال عن البلد األم، فإهنا مرتبطة عن كثب ابلعواصم املالية والسي

                                                           
وروبا، وجزر فيرجن من أهم هذه المالذات جزر الباهاما وبنما في القارة األمريكية، وسويسرا ولوكسمبورج والنمسا وهولندا وإمارة موناكو ولي تنشاتين في أ 1

هونغ كونغ وسن افورة، أما في أفريقيا فتعد ليبيريا وأن وال مالذاٍت ضريبيةً حديثة  وفوكالند وجيرسي وجبل  ارق التابعون للتاج البري اني، وفي آسيا هناك

 إضافة إلى دول عربية مثل اإلمارات والبحرين ومؤ ًرا ماليزيا.
 أنواا المالذات الضريبية: 2

 بوجه عام نوعان رئيسان للمالذات الضريبية:يمكن تقسيم المالذات الضريبية إلى أكثر من نوا وفق أكثر من معيار، ووفقًا لمعيار الشمول هناك 

مارية تتضمن نظاًما ضريبيًا ـ المالذات الضريبية العامة: وهي النوا األكثر شيوًعا وانتشاًرا في العالم، إذ تمتاز تلك األقاليم بأن تشريعاتها الضريبية واالستث1

 األجنبية بوجٍه عام، ومثال تلك المالذات )موناكو ـ سويسرا(. اًصا ي بق على الجميع، ويقدم حوافز ضريبيةً ومالية لالستثمارات 

لوكسمبورغ، التي  ـ المالذات الضريبية ال اصة: وهي دول أو أقاليم تنشئ أنظمةً ضريبيةً  اصة ألنوااٍ معينٍة من الشركات فق ، و ير مثال على هذا النوا2

، فالشركات القابضة هناك لها معاملة  اصة فيما يتعلق بمعدل الضريبة م تلفة 1929ا الصادر عام تقدم نظاًما ضريبيًا  اًصا للشركات القابضة وفقًا لتشريعه

 عما هو م بق على المشروعات الو نية أو األجنبية األ رى.

 ووفقًا لمعيار فرض الضرائ  من عدمها يمكن التفريق بين عدة أنواا للمالذات الضريبية:

  على الد ول أو األربا ، مثل )الباهاما ـ البحرين ـ برمودا ـ جزر الكايمان(. والجدير بالذكر أن مثل هذه الدول ال تقوم ـ مالذات ضريبية ال تفرض أي ضرائ1

ضريبي أو تهر  بإبرام أي معاهدات أو اتفاقيات ضريبية سواًم كانت ثنائية أو متعددة األ راع، ألن عدم فرضها ألي ضريبة ينفي احتمال نشوم أي ازدواج 

 يبي لديها في عالقاتها بالدول األ رى.ضر

قليم الدولة، ومثال ـ مالذات تفرض ضرائ  على الد ـل أو األربا  تأسيًسا على مبدأ اإلقليمية، إذ تعفى األربا  المحققة من صفقات أو معامالت تتم  ـارج إ2

 تلك الدول )هونغ كونغ ـ ليبيريا ـ ماليزيا ـ بنما(.

معدل مرتفع أو ثابت قلياًل، إال أنها قد ت فض ضرائبها بموج  معاهداٍت ضريبية تبرمها مع دول أ رى، ومن هـذه الـدول ـ مالذات تفرض الضرائ  ب3

 )سويسرا ـ جزر األنتيل الهولندية(.

 اريبي ـ هولندا ـ سن افورة(.، ومثال تلك المالذات )دول الكoffshoreـ مالذات تقدم مميزاٍت ضريبية  اصة بالشركات القابضة أو شركات المنا ق الحرة 4

 ـ مالذات تقدم إعفاماٍت ضريبية للصناعات التي من شـأنها أن تزيد من حجـم الصادرات، ومثال تلك المالذات )أيرلندا(.5

 ـ مالذات ضريبية تقدم ميزات  اصة أ رى لبعض أنواا الشركات، لتحقيق غايات معينة، ومثال هذه المالذات )بربادوس ـ جامايكا(.6
ألولى لمافيا إ فام صحفي استقصائي بري اني وعضو شبكة العدالة الضريبية العالمية، اكتشع أثنام رحلة عمل عادية إلى دولة ال ابون )وس  أفريقيا( ال يو  ا 3

عاًما. له  15لكتا  واست رق فى كتابته وتهري  األموال المنهوبة في العالم, فقرر أن يبحث عن المزيد من المعلومات واألسرار وال فايا، التي جمعها في هذا ا

 .Poisoned Wells" The Dirty Politics of African Oil, 2008كتا  متصل بعنوان "اببار المسمومة: السياسات القذرة للنف  األفريقي". 
4 Nicholas Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men who Stole the World, Bodley Head, 

London,2011 
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اجلرمية واألموال املنهوبة، حيث تضمن سرية املودعني، وال تكاد ختضع أمواهلم لضرائب تذكر، وهذه املالذات ليست مقصورة على 
" للداللة على تلك املالذات offshoreور تلك اجلزر، هي موجودة يف قلب العواصم الكربى، ولذلك يستخدم تعبري "األوف ش

تقع معظمها يف مناطق أو جزر اتبعة للدول الكربى مثل بريطانيا وإيطاليا وهولندا وغريها، أو يف دول تعد من دول اآلمنة لألموال اليت 
 .1العام املتقدم مثل سويسرا والنمسا ولوكسمبورج

 
 ج.دوافع إنشاء املالذات واللجوء إليها

فع بعض الدول واجلزر واألقاليم التابعة يف اإلعالن عن نفسها كمالذات آمنة لألموال من الضرائب واضحة؛ إذ تبدو دوا
 –تسعى هذه الدول واألقاليم إىل جذب االستثمارات األجنبية من خالل ما سبق وأشران إليه )نظام ضرييب منعدم أو منخفض للغاية 

ا دوافع اللجوء إليها فتكاد تكون مشرتكة بني كل الكتاابت اليت حتدثت عنها وتناولتها مرونة يف أتسيس الشركات(، أم –سرية اتمة 
خالل السنوات املاضية منذ أن   طرح موضوعها وأاثرته على العامل، ومتثلت يف ثالثة دوافع رئيسية؛ األوىل التهرب الضرييب وعادة ما 

موال، والثالثة أنشطة اجلرمية املنظمة، ومؤخرًا بدأ احلديث عن عالقتها ، الثانية غسيل األ2تلجأ إليه الشركات متعددة اجلنسيات
 .3ابجلماعات واملنظمات اإلرهابية

 د.كيف يتم التهرب الضرييب ابستخدام املالذات
عادة ما تستخدم املالذات الضريبية يف التهرب من الضرائب، حيث تلجأ الكثري من الشركات إىل متلك فرع من شركتها يف 

ضرييب هبدف التالعب يف حساابهتا حبيث تظهر أغلبية أرابحها يف الشركة املسجلة يف املالذ الضرييب وختتفي من "الفرع" املسجل  مالذ
األرابح.  يف الدولة اليت تشتغل هبا فعليًّا، وينتهي بنا األمر إىل أن الشركات العمالقة ال تدفع الضريبة يف املكان أو الدولة اليت حتقق فيها

لية حتويل األرابح وسائل عدة وأمهها أن األجزاء املختلفة من نفس الشركة تدفع األموال لنفسها بشكل اصطناعي يف مقابل بضائع لعم
 .4وخدمات ضمن خطتها لتوزيع الربح بني األجزاء املختلفة للشركة وحتديد كمية الضرائب اليت ستدفعها الشركة متعددة اجلنسيات

                                                           
 .37"، مرجع سبق ذكره، ص ي با يلن تعيل     ل   األ يال ال جيب شاكسون، " 1

2 Offshore Shell Games 2014, the use of Offshore Tax Havens by Fortune 500 Companies, Citizens for Tax 

Justice explores. https://www.scribd.com/doc/228508909/Offshore-Shell-Games-2014 
3 Popa George-Dorel, Tax havens and the terrorism; Constanta Maritime University Annals, Vol. 20, 2013. 

https://ideas.repec.org/a/cmc/annals/v20y2013i2p275-280.html#author-body 

 also see: Prof R. Vaidyanathan, Transnationals | Tax Havens | Terrorism,2015 

http://www.theindianpanorama.news/potpourri/business/transnationalstax-havensterrorism-article-44591.html 
التي توفر آليات للتهر  الضريبي عادة ال تكون متاحة  Special Prurpose Entityومن الوسائل األ رى المنتشرة هو إنشام كيانات لألغراض ال اصة  4

ستثمار السري الدائري فيقوم المستثمر مثاًل بتحويل المال للشركة الجديدة المنشأة في مالذ ضريبي، والتي تستثمر في البلد األم للشركة، ومن هذه الوسائل هو اال

والمساهم في شركات بعد ذلك في األسهم والسندات في شركات بلده، وعلى الرغم من أن األربا  على هذه االستثمارات تعود إلى المستثمر المقيم عادة في بلده 

ة من ه أيًضا، فإنها تظهر على أنها أربا  شركة أجنبية ال ت ضع لقوانين الضرائ  ال اصة ببلده. ويتهر  أيًضا األش اص أصحا  الثروات الض ممن بلد

 ت الضريبية.اضريبة الميراث عن  ريق تسجيل أصولهم المالية في المالذات الضريبية، ويتم توجيه د لهم عن  ريق تلك المالذات إل فائها عن أعين السل 

https://ideas.repec.org/a/cmc/annals/v20y2013i2p275-280.html#author-body
http://www.theindianpanorama.news/potpourri/business/transnationalstax-havensterrorism-article-44591.html
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 احلالة املصرية( -الدول النامية  –)الدول املتقدمة  اثنًيا: حجم ضرر الظاهرة
 أ.حجم الضرر ابلنسبة للدول املتقدمة

منطقة مالذ ضرييب، يصل عدد الشركات املقيدة هبا مليويْن شركة، وحتتوي على حساابت ألكثر من نصف  80يوجد ابلعامل 
كات على تفادي دفع الضريبة املستحقة يف الدولة اليت حتقق مصارف العامل ومعظم الشركات متعددة اجلنسيات. تساعد املالذات الشر 

فيها األرابح ابإلضافة إىل منح السرية وإخفاء هوية املستثمرين أصحاب تلك األموال وضمان سرية احلساابت، فضاًل عن سهولة 
تريليون  13اجلزر واملالذات ختطى الوإنشاء الشركات الومهية برؤوس أموال منخفضة للغاية، األمر الذي أدى إىل تراكم رأمسايل هبذه 

تريليون دوالر أي ما يقارب حجم االقتصاد األمريكي  32-21دوالر وفًقا ألقل التقديرات، بينما ترتاوح يف تقديرات أخرى ما بني 
 والياابين جمتمعني وفًقا لتقدير شبكة العدالة الضريبية. 

، فقد ظهرت يف اململكة املتحدة يف األعوام األخرية 1تلك الظاهرة وتعاين مجيع الدول الغنية والفقرية على حد سواء من
مليون  400العديد من قضااي التهرب الضرييب الشهرية ومن أشهرها كانت سلسلة املقاهي الشهرية ستاربكس، اليت حققت مبيعات بو)

بح، فقامت الشركة صاحبة سلسلة املقاهي مليار جنيه مصري ولكنها مل تدفع أي ضريبة على الر  4.5ما يزيد على  جنيه إسرتليين(
بتحويل بعض من األرابح لشركة اتبعة هلا يف هولندا يف شكل تكلفة استخدام العالمة التجارية، واقرتضت من أجزاء أخرى يف الشركة 

 .2بنسبة فوائد عالية جدًّا، وهي أيًضا من احليل املتبعة يف عملية حتويل األرابح
هتمام، اليت تدل على انتشار ظاهرة خلق أنظمة وشبكات وتعامالت مالية هتدف ِخصيصى إىل ومن الظواهر املثرية لال

ا من الشركات يتشاركون نفس العنوان مما ينم عن عدم وجود أي عمليات حقيقية لتلك  التهرب من الضريبة؛ هو وجود عدد ضخم جدًّ
وجد مبىن يسمى "أوجالند هاوس" وهو مبىن مكون من أربعة الشركات، وأن وجودها هو وجود على الورق فقط. يف جزر الكاميان ي

شركة مسجلة. األمر كان ملفًتا لالنتباه لدرجة أن الرئيس األمريكي ابراك أوابما أعرب عن  19000طوابق ولكنه حيتوي على 
 .2009امتعاضه بشأن تلك املمارسات يف خطاب له عن سياسات اإلصالح الضرييب عام 

تريليون يورو، منها  14حول العامل يف تلك املالذات بنحو  ءم الربيطانية حجم األموال املخفية من أثرايمنظمة أوكسفاوتقدر 
ف حوايل عشرة تريليوانت يورو يتم االحتفاظ هبا أبورواب أو ابملناطق واجلزر املرتبطة بدول أوروبية. وتقدر املنظمة أن هذه الظاهرة تكل

ر يورو سنواًي يف العائدات الضريبية املفقودة وفًقا لبياانت   مجعها من بنك املعايري الدولية مليا 120حكومات االحتاد األورويب 
استضافت حوايل  2009وصندوق النقد الدويل. وتعد سويسرا واحدة من أكرب مستودعات األموال املشبوهة يف العامل، ففي عام 

تريليوانت  3.1 مقيمني، نصفهم من أورواب، وكان هذا املبلغ تريليون دوالر، يف حساابت "أوف شور" ميلكها أشخاص غري 2.1
أن  2008. وذكر تقرير مكتب املساءلة احلكومي األمييكي يف عام 2009، أي قبل األزمة املالية العاملية يف 2007دوالر يف العام 

                                                           
، وهو أكبر تحقيق استقصائي في تاريخ الصحافة «السرية للبيع»بدأ االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين، في نشر أعمال مشروا  2013في أبريل  1

ات سياسية مشهورة، ويهدع مشروا االقتصادية، حول الجرائم المالية العالمية والتهربات والمالذات الضريبية لألثريام المتور ة فيها بنوك عالمية وش صي
دولة، إلى تتبع ظاهرة المالذات الضريبية والحسابات السرية والشركات  46صحفيًا من  86الذي يعمل فيه فريق من الصحفيين يبلغ عددهم « السرية للبيع»

ة متنوعة بين سجالت سرية وتسجيالت صوتية ووثائق وقال االتحاد إن مشروعه مبني على قاعدة معلومات ثري«. أوع شور»مجهولة الهوية المعروفة باسم 
ألع عميل،  130دولة ونحو  170ت  ي أكثر من « أوع شور»ألع شركة  120مليون وثيقة وملع، متعلقة بأكثر من  2.5وملفات سرية تصل إلى أكثر من 

والمليونيرات. ويقدر مشروا حجم األموال المهربة في المالذات متور  في إنشائها بنوك عالمية لصال  عدد كبير من الش صيات السياسية وآالع األغنيام 
تريليون دوالر بما يعادل حجم االقتصادين األمريكي والياباني مجتمعين. ويتميز مشروا االتحاد عن غيره من المحاوالت الفردية  30الضريبية بما يقر  من 

ور، وذكر االتحاد في تقرير السرية للبيع أسمام من بينها ماريا إيميلدا ماركوس؛ ابنة بالكشع عن تفاصيل أكثر  اصة بالمالذات وأصحا  شركات األوع ش
الفرنسي فرانسوا ديكتاتور الفلبين، والبارونة اإلسبانية كارمن تيسين، ورئيس وزرام جورجيا، والثرية األمريكية دينيس ريتش، والمسؤول عن حملة الرئيس 

 ور شوفالوع، والكندي توني ميرتشانت، ووزير المالية السابق في من وليا، وابنتا رئيس أذربيجان إلهام علييع، وغيرهم. هوالند؛ جان جاك أوجييه، والروسي إي
 كما وعد بالكشع عن أسمام أ رى  الل الفترة القادمة.

Also see : SECRECY FOR SALE: INSIDE THE GLOBAL OFFSHORE MONEY MAZE http://www.icij.org/offshore 
فرًعا أو أكثر للشركة في واحدة أو أكثر من المالذات الضريبية مما يتي  لها تحويل أجزام من أنش ة الشركة  ألغراض تفادي دفع الضريبة تؤسس الشركات 2

الضريبة المستحقة على الشركة، وتمن  هذه الممارسة أيًضا سرية بيانات  بشكل اص ناعي على الورق إلى والية قضائية من فضة الضريبة بهدع تقليل قيمة
 العمالم وتكلفة من فضة وإجرامات ميسرة لتأسيس الشركات.

 

http://www.icij.org/offshore
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 99"أن  2009لعدالة الضريبية يف عام من أكرب مائة شركة أمريكية هلا أفرع يف املالذات اآلمنة، واكتشف حبث أجرته شبكة ا 83
من أكرب مائة شركة أوروبية كانت تستخدم أفرًعا مبالذات ضريبية"، ويف كل من تلك البالد،كان أحد البنوك هو أكرب مستخدم لتلك 

 األفرع.
 حجم الضرر ابلنسبة للدول النامية .ب

ستثمارات األجنبية يف الدول النامية يتم حتويلها عن أظهرت دراسة أعدهتا مؤسسة أكشن آيد اخلريية الربيطانية أن نصف اال
طريق املالذات الضريبية، ما يسمح للشركات املتعددة اجلنسيات واملستثمرين بتجنب دفع مستحقات الضرائب حلكومات الدول 

الفقرية منها يف الدول الغنية املستقبلة هلذه االستثمارات. وأشارت الدراسة إىل أن مثل هذه املمارسات تكون أكثر انتشارًا يف الدول 
بشكل أكثر بكثري، ما يؤدي إىل حرمان اخلزائن العامة يف هذه الدول من إيرادات هي أبمسِّ احلاجة إليها. ويسوق التقرير مثااًل من 

راهتا سجلت اهلند؛ حيث متكنت إحدى الشركات العاملية الكربى من تفادي دفع ملياري دوالر ضرائَب للحكومة اهلندية ألن استثما
مثلة يف أحد املالذات الضريبية الربيطانية. وهذا املبلغ كاٍف لتوفري وجبة يومية لكل تلميذ هندي يف التعليم االبتدائي ملدة عام. ومن األ

دول منها  4شركة فرعية تنشط يف أفريقيا، إال أهنا مل تسجل إال  84األخرى اليت ساقتها الدراسة هو إقدام شركة عاملية للتعدين متلك 
 منها يف مالذات ضريبية. 47يف دول أفريقية يف حني سجلت 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن اهليكل الضرييب يف البالد النامية واملتقدمة  أصبح هشًّا وتنازليًّا أي  تشري منظمةو 
ء األكرب من العبء الضرييب. ورصدت املنظمة يف تقرير غري تصاعدي، مما يعين وجود اجتاه عاملي لتحميل الطبقات األقل دخاًل اجلز 

حركة متزايدة لرأس املال من الدول النامية واملتقدمة إىل "املالذات الضريبية"، وقدرت حجم اإليرادات العامة املفقودة  2014عام 
مليار دوالر من الدول  84-66مليار دوالر سنواّي منهم  290-190" صوب املالذات الضريبية حبوايل أموال األفرادلنزوح "

، أما ابلنسبة إىل الشركات النامية، وهو ما ميثل وفًقا للمنظمة ثلثي حجم املعوانت التنموية الرمسية اليت تذهب إىل الدول النامية.
دولية بتسعري فالوسيلة املعتمدة للتهرب الضرييب ونزوح رؤوس األموال من الدول النامية هي "نقل األسعار" عندما تقوم الشركات ال

منتجاهتا وخدماهتا املقدمة إىل أجزاء خمتلفة من شركتها هبدف التحكم يف األرابح واخلسارة بشكل خيفض من قيمة الضريبة املدفوعة، 
، وهو ما يزيد على إمجايل ميزانيات املعونة القادمة من الدول ا 160وتكلف هذه املمارسة الدول النامية حوايل  لغنية مليار دوالر سنوايًّ

تريليون دوالر يف  1.2. وتشري تقديرات إىل أن حجم األموال املتدفقة من الدول النامية إىل املالذات الضريبية وصل 1إىل الدول النامية
 .2فقط 2008عام 

 ج.حجم الضرر ابلنسبة للحالة املصرية
مليار دوالر )أي ما يزيد على  132بنحو  تقدر منظمة النزاهة املالية العاملية حجم األموال غري الشرعية املهربة من مصر

. وتؤكد املنظمة على أن هذا التقدير قد يكون حمافظًا بشكل كبري 2010و 1981تريليون جنيه مصري( يف العقود الثالثة ما بني 
وايل نصفه أو كانت غري متوافرة ابلشكل املطلوب، ومن هذا املبلغ يتضح أن ح  -خصوًصا األقدم منها  -نظرًا ألن بعض البياانت 

مليار دوالر ذهبوا نتيجة لنوع من أنواع التهرب الضرييب الناتج عن "ضرب الفواتري" ابستخدام شبكة من الشركات املسجلة  61.66

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development. (2014). Trade and Development Report, 2014. 

 Available: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981. 
 .46، منقول عن شاكسون، ص 2011تقدير منظمة النزاهة المالية،  2

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
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وتقدر شبكة العدالة الضريبية تكلفة ممارسات التهرب الضرييب املختلفة اليت  يت من ضمنها االستثمار السري . 1يف املالذات الضريبية
 .2مليار جنيه مصري سنوايًّ  68دائري ونقل األرابح ابستخدام املالذات الضريبية يف مصر بنحو ال

وأظهرت التحقيقات اليت نشرها االحتاد الدويل للصحفيني االستقصائيني ابالشرتاك مع جريدة لوموند الفرنسية يف مايو 
بنك إتش إس يب سي الربيطاين، ساعدهم األخري يف ألف عميل من عمالء  100واليت حتتوي على معلومات عن حساابت  2015

عمليات التهرب الضرييب من بالدهم. ومشلت التحقيقات مشاهري ورموزًا سياسية وأصحاب مناصب رفيعة، من ضمنها ملك األردن 
 ي بشار األسد.ورامي خملوف ابن خال الرئيس السور  عبد هللا الثاين، وملك املغرب حممد السادس، والسلطان قابوس حاكم عمان،

وجاء يف القائمة رجل األعمال اهلارب ووزير الصناعة يف عهد مبارك؛ رشيد حممد رشيد، والذي شغل منصب عضو جملس 
عشرة حساابت بنكية، متتعت مجيعها بسرية اتمة، حتت اسم  إدارة نفس البنك يف مصر، حيث كشفت التحقيقات عن فتح رشيد

، ٢٠٠٧، ووصلت قيمة األموال اليت دخلت هذه احلساابت حىت عام 2003 يف Lexington Investments ltdشركة 
. 20113مل يدرجها رشيد يف إقرار الذمة املالية املقدم إىل جهاز الكسب غري املشروع يف ألف دوالر أمريكي و  ٧٠مليواًن و ٣١

حممد لطفي منصور وزير النقل األسبق، ورجل وضمت القائمة أيًضا رموزًا سياسية أخرى على رأسهم مبارك وابناه، وكذلك الشقيقني 
األعمال ايسني منصور، وحسني سامل وأوالده، وحممود حيىي اجلمال وابنته خدجية زوجة مجال مبارك، غري أن حساابت هؤالء 

 .4األشخاص   إغالقها يف وقت غري معلوم ومل يتضح حجم األموال اليت ُوجدت فيها
 قطاعات البرتول واإلمسنت واألغذية واحلديد والبنوك وغريها من القطاعات عن طريق وتستثمر عشرات الشركات املصرية يف

شركات مسجلة يف اخلارج، وعادة ما تكون مسجلة على الورق يف مالذات ضريبية ولذلك تعترب يف بياانت اهليئة العامة لالستثمار 
 Offshore" على موقع Egyptية، فعند البحث عن اسم "شركات مبثابة استثمارات أجنبية. وخبالف األمساء املعروفة والسياس

leaks مليون رسالة بريد  ٢,٥الذي ينشر بياانت مسربة عن أصحاب الشركات السرية يف املالذات الضريبية، عن طريق تتبعه لو
 .5امسًا، أبرزها عائلة نصري ومنري اثبت؛ شقيق سوزان مبارك ٢٠إلكرتوين، ستجد يف القائمة ما يزيد عن 

                                                           
1Comment: Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010, 

http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-

2010-HighRes.pdf 
حيث تعمل المالذات الضريبية في كثير من األحيان كـ"وسي " لالستثمارات األجنبية  tripping-roundفي مصر تنتشر ظاهرة االستثمار السري الدائري  2

 المباشرة ما بين المستثمر النهائي واالستثمار، ويكون أحيانًا مصدُر األموال ووجهتها واحدًا.
بوكانان »، كما من  شركتي «سيتي جرو »بلندن، وهو أحد البنوك التي تتبع « سيتى بنك إن إيه»أمواله، إلى إيداا مراسالته المالية في مقر لجأ رشيد إل فام  3

يد محمد ، ليتض  بذلك أن رش«مالًكا مستفيدين»، لفترة غير معلومة، بوصفهما «ليكسنجتون»حق التصرع في أموال شركته « برينان المحدودة»و« المحدودة

بما تتضمنه من بنوك وشركات في بري انيا وسويسرا « سيتي جرو »سويسرا ال اص بشكل كامل إلى شركة  HSBCرشيد أوكل مهمة إدارة أمواله في بنك 

 وجزر كايمان.

وجودة في الملفات المسربة فق  ال اصة ببنك وفقًا لموقع االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين، تحتل مصر المركز العشرين عالميًا من حيث كمية األموال الم
حسابًا بنكيًا، وتأتي مصر قبل دول مثل اإلمارات المتحدة وتركيا  1478ش صية في  700مليار دوالر منتمين إلى  3.5واحد عن فترة زمنية معينة بقيمة 

مليون دوالر،  856لك أكبر قدر من األموال في ملفات التسريبات يملك واألرجنتين، من حيث الترتي  في كمية الودائع. كما أن العميل المرتب  بمصر الذي يم
لمالذات ولكن لم تفص  التسريبات عن ش صيته. من بين هذه الحسابات "المصرية" أيًضا العديد من الحسابات المرتب ة بشركات "أوع شور" مسجلة في ا

فية السرية المصممة  صيصى لتضليل مأمور الضرائ  أو إ فام األموال عن أعين الضريبية، وهي عادة ما تكون شبكات من الشركات والحسابات المصر
 السل ات أو ب رض غسيلها أو تبييضها.

 أسامة ديا  "التهر  الضريبي.. التسريبات السويسرية والسباق المحتدم إلى القاا"، 4
http://arabic.cnn.com/opinion-osama-tax-scandal 

متلك سالم ومن المستفيدين من الشركات المؤسسة في المالذات الضريبية رجل األعمال حسين سالم المعروع بقربه من الرئيس األسبق حسني مبارك، فقد ا 5
عن  ريق شركة أ رى مسجلة في جزر العذرام  -وإسبانيا  التي كانت مسئولة عن تصدير ال از إلسرائيل واألردن -حصة في شركة غاز شرق المتوس  

. والشركة األ يرة كانت تمتلك حصًصا في Clelia Assets Corpالمملوكة لشركة أ رى مسجلة في بنما  Mediterranean Gas Pipelineالبري انية 
ماليين دوالر، ويشارك عائلة سالم في هذا  ٣حصة تقدر بـب Egypt Fundشركة مصرية عن  ريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم  ١٨

وتدعى الصندوق االستثماري السري أحمد عز بش صه وجمال وعالم مبارك من  الل صندوق آ ر مسجل في مالذ ضريبي آ ر وهو جزر العذرام البري انية 
Panworld Investmentsلكس  غير المشروا حصلت عليها مدى. من ناحية أ رى امتلكت ،  بقًا لوثيقة صادرة من مكت  مساعد وزير العدل لشئون ا
Panworld Investments  من صندوق ٣٥وهي الشركة التي امتلكت نسبة  -حصة في شركة بوليون القبرصية المملوكة أيًضا لعالم وجمال مبارك ٪

EFG-Hermes Private Equite ناديق منها اثنان مسجالن في جزر الكايمان. ووفقًا لقائمة المسجل في جزر العذرام البري انية والذي يدير ثالثة ص
٪ ١٦نسبة  October Property Development، امتلكت شركة تدعى ٢٠١١مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( في يناير 

 October Propertyركزي األيرلندي تفيد بأن شركة من شركة سوديك، ومن البحث عن هذه الشركة عثرت مدى على وثائق أ رى من البنك الم
Development .مسجلة في الجزر العذرام البري انية ومملوكة لشركة إي إع جي هيرميس المصرية 

http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-2010-HighRes.pdf
http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-2010-HighRes.pdf
http://arabic.cnn.com/opinion-osama-tax-scandal
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، أن 2013إىل  1970عاًما من  43صادرة عن وزارة االستثمار عن حجم االستثمارات األجنبية يف الووتشري بياانت 
دويالت وجزر املالذات تستثمر يف مصر بعشرات الشركات املسجلة لدى اهلئية العامة لالستثمار، بل وأتيت يف مراكز متقدمة جًدا من 

مطلًقا مع حجمها مما يثري العديد من عالمات االستفهام. ففي املركز السادس من حيث  حيث حجم االستثمارات بشكل ال يتناسب
الدول املستثمرة يف مصر، تقع جزيرة حجم سكاهنا بضع العشرات من اآلالف تدعى جزر كاميان يف املركز السادس )قبل دول مثل 

مليارات دوالر، وتستثمر هذه الدويالت الصغرية يف  6ا حوايل شركة إمجايل رأس ماهل 85فرنسا والوالايت املتحدة وإيطاليا( حبوايل 
مليار دوالر. والسبب يف استثمار هذه الدويالت الصغرية هذه األموال الطائلة هو  12شركة مصرية رأمساهلا يتخطى الو 479حوايل 

دفع الضريبة املستحقة على أرابحهم  تسجيل رجال أعمال مصريني وغري مصريني شركاهتم يف هذه الدول لتحويل األرابح هلا وتفادي
 .1مما يؤدي إىل إخفاء بياانت املسامهني احلقيقيني مبا فيها جنسياهتم

 
دولة مستثمرة يف مصر11أكرب   

 
 مصر تستثمر يف اليت الضريبية املالذات

                                                                                                                                                                                     
 راجع تحقيق أسامة ديا ، سياحة ضريبية على شوا ئ الكاريبي، أسبا  كون جزيرة كاريبية ص يرة سادس أكبر دولة مستثمرة في مصر،
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 .2015بادرة المصرية للحقوق الش صية، مايو ، المالسياحة الضريبية.. مسمار جديد في نعش العدالة الضريبية وراجع أيًضا أسامة ديا ،
 أسبا  كون جزيرة كاريبية ص يرة سادس أكبر دولة مستثمرة في مصر، سياحة ضريبية على شوا ئ الكاريبي، أسامة ديا ، 1

 http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 

 

http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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 إمارات( -جزر  –)دول 

 
 واملناطق احلرة لالستثمار العامة املصدر: اهليئة

 عامل الدويل مع الظاهرة )ابلتطبيق على تسريبات بنما(اثلثًا: دالالت الت
 أ.موقف الدول األوروبية وجمموعة العشرين

صوومتت الوودول األوروبيووة والكووربى علووى هووذه املووالذات طيلووة عقووود، ولكوون مووع اسووتفحال أزمووة الووديون السوويادية يف أورواب يف 
قوووات السياسوووية بعووود أن اضوووطرت معظوووم هوووذه الووودول إىل تبوووين السووونوات األخووورية، أصوووبح موضووووع التهووورب الضووورييب يشوووغل اهتموووام الطب

إجراءات تقشفية صارمة هبدف ختفيف مستوايت ديوهنا، وكذلك تزايد قضااي الفساد املايل اخلاص ابلتهرب الضرييب للشركات األوروبية 
 . 20091وتزايدت بداية من  2200الكربى. ومن هنا ابدرت بعض الدول األوروبية بشن محالت على املالذات الضريبية بدأت منذ 

بريوول موون ذلووك العووام عقوودت قمووة جملموعووة العشوورين مببووادرة فرنسووية ملناقشووة قضووية املووالذات الضووريبية، علووى أثرهووا نشوورت يف أ
ل منظمة التعواون والتنميوة االقتصوادية ثوالث قووائم للودول حبسوب تعاوهنوا يف مسوألة تبوادل املعلوموات، القائموة األوىل بيضواء وتضوم الودو 

دولووة بينهووا الوووالايت املتحوودة وفرنسووا والصووني وكنوودا وأملانيووا وبريطانيووا  39اتفاقًووا ملزًمووا مبعووايري الشووفافية وتضووم  12املتعاونووة املوقعووة علووى 
مووة الثانيووة وروسوويا وتركيووا واليوواابن وهولنوودا وكوووراي اجلنوبيووة واألرجنتووني، كمووا تضووم بلووًدا عربيًووا واحووًدا هووو اإلمووارات العربيووة املتحوودة، والقائ

 38تنقسم إىل قسمني رمادية غامقة ورمادية فاحتة، وتضم املراكز املالية اليت تعهدت ابلتقيد ابلنظم املالية اجلديدة دون تطبيقها وتشمل 
را وتشويلي بلًدا، تضم سويسرا وليختنيشتاين اللتني تعهدات قبيل القمة مبزيد من الشفافية املالية، وتضم إمارة موانكوو وجوزر كيموان وآنودو 

وبلجيكووا والنمسووا، كمووا تضووم بلووًدا عربيًووا واحووًدا هووو البحوورين. أمووا القائمووة السوووداء فتشوومل الوودول الرافضووة لتبووادل املعلومووات وضوومت  
 .2كوستاريكا وإقليم لوابن التابع ملاليزاي والفلبني وأورغواي

                                                           
 السر المصرفي بيـن ض و  أوروبية وهجوم أمريكي مستمر، 1

 http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-

%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412 
 :القائمة البيضام، وتضم -أوالً  2

ا وجزيرة مانس وإي اليا األرجنتين وأستراليا وباربيدوس وكندا والصين والتشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وغرنزي والمجر وأيسلندا وأيرلند

وسلوفاكيا وجنو  أفريقيا وإسبانيا والسويد  واليابان وجيرسيا وكوريا الجنوبية وجزر موريس والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرت ال والسيشل

 وتركيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وجزر العذارى.

 القائمة الرمادية، وتضم: -ثانيًا

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
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 ب.موقف الوالايت املتحدة 
اك أوابما" املالذات الضريبية يف خطاب رمسوي لوه عون إصوالح السياسوات هاجم الرئيس األمريكي "ابر  2009يف نفس العام 

لسنوات تكلمنا عن غلق املالذات الضريبية الدولية اليت تسمح إبنشاء عمليات هبدف التهرب من الضريبية الدولية، وقال أوابما "
 12000جيزر كامييان حيتيوي عليى أكثير مين  "حتدثت عن غضبنا من مبي  يف " مث استطرد قائاًل دفع الضريبة يف الوالايت املتحدة

شركة يّدعون مجيًعا أن هذا املب  هو مقيرهم الرئيسيي. ولقيد قليت مين قبيل، إميا أن هيذا هيو أكيرب مبي  يف العيامل أو أكيرب عمليية 
 .1هترب ضرييب يف العامل"

 ج.املوقف األملاين 
ًدا على الشركات متعددة اجلنسيات اليت تسوتخدم القواعود شنت املستشارة األملانية أجنيال مريكل هجوًما حا 2013يف فرباير 

الضريبية يف أورواب والوالايت املتحدة لتفادي دفع الضرائب، وأكودت أن جمموعوة الثمواين تعتوزم مكافحوة املوالذات الضوريبية قائلوة "لويس 
كلهوا ويف الووالايت املتحودة وأمواكن أخورى وال تودفع   صوااًب أن حتقق الشركات العاملية العمالقة مبيعات هائلة هنا )يف أملانيوا( ويف أورواب

ضرائب إال يف مكان ما يف مالذ ضرييب صغري". وأضافت قوهلا "وهلذا سنكافح للقضاء التام على املالذات الضريبية يف اجتماع جمموعة 
لوون ننجووز ذلووك". كووذلك وجهووت منظمووة الثموواين هووذا العووام يف بريطانيووا العظمووى. سوويتعني علووى العووامل كلووه أن يكووافح هلووذه الغايووة وإال ف

التعاون االقتصادي والتنمية ومقرها ابريس دعوًة إىل إصالح عاجل لقواعد ضرائب الشركات ملنع الشركات الكربى من التهرب من دفع 
 مليارات اليوروات إىل حكومات متر بضائقة مالية.

 د.تطور احلمالت ونتائجها 
ليووة، مثوول أملانيووا وجمموعووة الوودول العشوورين ومنظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة؛ العديوود موون الوودول واملؤسسووات الدو  حاولووت

ة الضغط على الدول اليت ُتصنَّف مالذاٍت ضوريبيًة لتوقيوع اتفاقوات االزدواج الضورييب وتبوادل املعلوموات الضوريبية لودعم الشوفافية واحليلولو
م خضوعها للضرائب. وقد واجهت هذه احملاوالت عدة عقبات للتوصل دون استخدام هذه املالذات إلخفاء األموال غري الشرعية وعد

إىل صوويغة ترضووي الوودول الوويت تسووتفيد موون املووالذات الضووريبية مثوول سويسوورا ولوكسوومبورغ موون جهووة، وبووني الوودول الغنيووة موون جهووة أخوورى.  
وقد أعرب كال البلدين عن االستعداد اعتماد أي تشريع يف هذا االجتاه.  2008كانت كل من لوكسمبورغ والنمسا قد منعتا منذ عام 

لالنضوومام بشوورط أن يعووامال علووى قوودم املسوواواة مووع دول أخوورى تشووكل مووالذات ضووريبية مثوول سويسوورا. وهووو مووا أعوواق التقوودم يف اجتوواه 
 مكافحة هذه املالذات.

وهووم عشوورة أقوواليم  جنحووت بريطانيووا يف التوصوول إىل اتفوواق مووع منوواطق املووالذات الضووريبية يف اخلووارج، 2013لكوون يف منتصووف 
ومنووواطق تتمتوووع ابحلكوووم الوووذايت وتتبوووع التووواج الربيطووواين، للتوقيوووع علوووى بروتوكووووالت ومعاهووودات للشوووفافية. جووواء ذلوووك يف منتصوووف يونيوووو 

                                                                                                                                                                                     
وبرباد وأروبا وباهاماس والبحرين وبليز وبرمودا  على أنها مالذات ضريبية آمنة، وهي: أندورا وأن ويا أنتي وا 2000الفئة األولى: بلدان صنفتها المنظمة عام 

وناورو  وجزر العذارى اإلنجليزية وجزر كايمان وجزر كوك والدومينيكان وجبل  ارق وغرينادا وليبريا ولشتنستاين وجزر مارشال وموناكو ومونتسرات

 ساموا وسان مارين وجزر الترك وكاكوس وفانواتو.وجزر ابنتي الهولندية ونوي وسينت كيتس وسينت لوسية وسينت فينسان مع غرنادينة و

 الفئة الثانية: مراكز مالية أ رى: النمسا وبلجيكا وغواتيماال ولوكسمبورغ وسن افورة.

 كوستاريكا ولوبان التابعة لماليزيا والفلبين وأورغواي. القائمة السودام وتضم: -اثالثً 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-

%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 
1 President Obama: Shutting Down Tax Havens, Creating Jobs at Home,2009 

https://www.youtube.com/watch?v=wsc-npUcuC8 

Also see: Barack Obama. (2009). Remarks By The President On International Tax Policy Reform Available: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-international-tax-policy-reform 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=wsc-npUcuC8
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-international-tax-policy-reform
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، حيث تعهدت تلك املناطق بوضع خطوط تتعلوق بكيفيوة تووفري مزيود مون املعلوموات عون ملكيوة الشوركات الومهيوة الويت عوادة موا 2013
 .1ء الثروات واألرابحتستخدم إلخفا

ومشوول االتفوواق كووالًّ موون برمووودا وجووزر فووريجن وجووزر كاميووان وجبوول طووارق وأجنوويال ومونتسوورات وجووزر تووركس وكووايكوس وجريسووي 
وجرينسي وجزيرة آيل أوف مان. كان ديفيد كامريون رئيس الوزراء الربيطاين قود طالوب املوالذات الضوريبية العشورة ابالنضومام إىل مبوادرة 

املالووك  -منظموة التعوواون االقتصوادي والتنميووة للشوفافية. وأضواف كووامريون نريود أن نعوورف املزيود عون هويووة مون ميتلووك أي شوركة تقودهوا 
ألن هذه هي الطريقة اليت يتهرب من خالهلا الكثري من الناس والكثري من الشركات من سداد الضرائب عرب شركات سورية يف  -املنتفع 

السووبيل إىل القضوواء علووى السوورية وكشووف وقووائع التهوورب الضوورييب وتضووييق اخلنوواق علووى الفسوواد هووو احلصووول أمواكن سوورية، مشووريًا إىل أن 
 على سجل املالك املنتفع كي يتسىن للسلطات الضريبية معرفة املالك املنتفعني من كل شركة.

هورب واالحتيوال الضورييب، لعقد قمة خمصصة ملكافحة الت 2013كما توصل رؤساء دول وحكومات االحتاد األورويب يف عام 
 واتفقوا فيها على االلتزام ابعتماد تشريعات موحدة بشأن فرض الضرائب على مدخرات املواطنني األوروبيني يف دول غري موطنهم.

على التبادل التلقائي للمعلومات املصورفية كجانوب مون بورانمج  -بعد مفاوضات لسنوات  -وافقت سويسرا  2014يف عام 
لتعاون االقتصادي والتنمية هبدف تضييق اخلناق على السرية املصرفية، لكن ألسباب غري معلنة لن يتم تنفيذ االتفاق قبل أقرته منظمة ا

عن كتابة الدولة السويسرية للقضااي املالية الدولية أن "سويسرا ترحب ابلتعهد الوذي  2014مايو  6. وجاء يف بيان صادر يف 2017
غووري األعضوواء يف منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة والوويت لووديها مراكووز ماليووة كووربى". يف نفووس اليوووم قطعتووه كوول موون الوودول األعضوواء و 

األعضوواء يف منظمووة التعوواون االقتصووادي  34وقعووت سوونغافورة هووي األخوورى علووى اتفوواق لتبووادل املعلومووات منضوومة يف ذلووك للبلوودان الووو
علوموات الوويت هلوا عالقووة ابلضورائب موون املؤسسوات املاليووة والقيوام بتبادهلووا بشووكل بلووًدا آخور، تعهوودوا كلهوم بتجميووع امل 13والتنميوة، وإىل 
 .2تلقائي كل عام

 .موقف الدول الناميةيه
علوووى الووورغم مووون تضووورر الووودول الناميوووة مووون ظووواهرة املوووالذات الضوووريبية والتهووورب الضووورييب العوووابر للحووودود، إال أن النقووواش حوووول 

و حمصووورًا بووني القوووى الكووربى، دون أي حماولووة مجاعيووة تووذكر للوودول الناميووة أو العربيووة علووى سووبيل أوروبيًووا، أ–مكافحتهووا ال يووزال أوروبيًووا
املثال للضغط من أجل تعقب أمواهلم املهربة يف تلوك اجلوزر واملوالذات، أو حوىت الضوغط مون أجول اتفاقوات لتبوادل املعلوموات والشوفافية  

ىل أن معظووم الوودول الناميووة ال تووزال تعوواين موون الفسوواد املتغلغوول إىل أقصووى هوورم كمووا تفعوول الوودول األوروبيووة. وتعووزو الورقووة سووبب ذلووك إ
السويسري، حيث طالت القضية رؤساء دول عربية مثول األردن  HSBCاألنظمة السياسية كما يف حالة قضية الفساد األخرية لبنك 
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http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/jun/17/334206/#.VoLB8xV97IU 
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http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--

%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-

%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650 

http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/jun/17/334206/#.VoLB8xV97IU
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
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عواين مون سويطرة اجلنوراالت واالنقوالابت العسوكرية واملغرب وعمان وشخصيات سياسية أخرى يف مصر وسوراي، إضافة إىل أفريقيا اليت ت
بشووكل شووبه دائووم، وهووو مووا جيعوول مسووألة اسووتيقاظ الوودول الناميووة )األفريقيووة والعربيووة حتديووًدا( للمطالبووة بوضووع حوود للمووالذات واسوورتداد 

  األموال أمرًا ابلغ االستحالة يف الوقت الراهن.
 الدولية تسريبات بنما: حالة منوذجية الختبار املواقفو. 

 2016تباينوت ردود األفعووال الدوليووة حووول التسووريبات الضووخمة الوويت كشووفها االحتوواد الوودويل للصووحفيني االستقصووائيني أبريوول 
. وقود جوواءت ردود 1حتوت عنووان "أوراق بنمووا"، والويت تضوومنت أمسواء رؤسوواء دول كوربى وشخصوويات سياسوية ابرزة علووى مسوتوى العووامل

سريبات أقل من املتوقع بكثري وابألخص مواقف الدول الكربى الويت اكتفوى بعضوها ابلشوجب واإلدانوة دون األفعال الدولية جتاه هذه الت
طوورح جوواد للقضوواء علووى هووذه الظوواهرة، بينمووا سووارع آخوورون للنفووي واهلجوووم وسووط تسوواؤالت مثوورية حووول غيوواب الوووالايت املتحوودة عوون 

 .2فضائح هذا التسريب الضخم
موذكرًا ابلصوعوابت القانونيوة  2009يس األمريكوي ابراك أوابموا ابلتوذكري مبوا سوبق وقالوه يف عوام فعلى سبيل املثوال، اكتفوى الورئ

اليت تعيق مواجهة هذه الظاهرة قائاًل "أصبح التهرب الضرييب مشكلة عاملية، والكثري من هذه األعمال تتم بصورة قانونية وهذا ابلضبط 
ضووعيفة وتسووومح لألشووخاص مموون لوووديهم حمووامون وحماسووبون كثووور ابلووتخلص مووون مووا خيلووق املشوووكلة، حيووث إن القوووانني مصوووممة بصووورة 

االلتزامات اليت تفرض على املواطنني العاديني، وهنا يف الووالايت املتحودة هنواك فجووات لولبيوة ميكون فقوط لألغنيواء اسوتغالهلا والوصوول 
دانوة والتعهود مبزيود مون الشوفافية حوول البيواانت احلسوابية . كموا اكتفوى االحتواد األورويب ابلشوجب واإل3إليها ويتالعبون ابألنظمة عربها"

والضريبية للشركات املتعددة اجلنسيات، مبا يشمل حجم إيراداهتا وأرابحها، فضاًل عن القاعودة الضوريبية وقيموة الضورائب الويت دفعوت يف 
 .4خمتلف الدول األعضاء

تسوريبات ابلقوول "إهنوا مسوألة خاصوة". وجواء اسوم الراحول إاين  أما بريطانيا، فقد علقت علوى ورود اسوم والود رئويس الووزراء ابل
مليوون وثيقوة حوهتوا التسوريبات.  11.5كامريون والد رئيس الووزراء الربيطواين ضومن مئوات األلووف مون العموالء املوذكورين يف أكثور مون 

سوتثمر أمواهلوا يف هوذه الصوناديق قائلوة "هوذه وردَّت املتحدثة ابسم كامريون على سؤال عما إذا كان إبمكاهنوا أتكيود أن األسورة مل تعود ت

                                                           
مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما، وتكشع تفاصيل عن مئات ابالع من  11.5يتضمن التسري  أكثر من  1

. ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية 2015وحتى ديسمبر الماضي  1977ذ عاًما من 40العمالم. وت  ي وثائق بنما فترة تتجاوز 

 في مالذات ضريبية تُست ل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سال  وم درات إلى جان  التهر  الضريبي.
ببري انيا والشرق األوس ، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والش صيات الكبيرة، بينما عّمت "وثائق بنما" أرجام العالم، من الصين إلى روسيا مروًرا  2

ى إلى عدد ضئيل من تمكنت الواليات المتحدة، ال رع األساسي في النظام المالي العالمي، من أن تبقى غائبة بصورة ملفتة عنها. ولم تشر الوثائق المسربة سو

موالهم إلى مالذات ضريبية، وشركات وهمية )أوفشور( بمساعدة شركة ال دمات المالية البنمية "موساك فونسيكا" التي األمريكيين، المشتبه بنقلهم قسًما من أ

السياسة أو األعمال أو  أصبحت حديث العالم أجمع  الل األيام الماضية، من بينهم الم ني ديفيد غيفن، وس  غيا  واض  ألي ش صية كبرى أمريكية، سوام من

 ماذا غابت الواليات المتحدة عن  وثائق بنما، على الراب  التالي:ل المصارع.

http://arabi21.com/story/900354/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
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 أوباما معلقًا على "وثائق بنما": بعض األثريام يتالعبون بالنظام.. 3

. http://arabic.cnn.com/world/2016/04/05/obama-panama-paperscnnmoney 
  في عاصفة "أوراق بنما" االتحاد األوروبي يسعى لمزيد من الشفافية المالية 4
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مسألة خاصة، تركيزي ينصب على ما تقوم به احلكومة ونريد االطالع على نسخة من الواثئق لفحص البياانت والتعامل مع أي هتورب 
 .1ضرييب حمتمل"

تخواابت الربملانيوة والرائسووية أموا روسويا، فواعتربت التسوريبات مضوللة تسوتهدف تشوويه الوورئيس الروسوي والتوأثري علوى سوياق االن 
املقبلة، وفًقا للمتحدث ابسم الكرملني دميرتي بيسكوف. كذلك نفت أوكرانيا تورط الرئيس يف قضية واثئق بنما، وقوال مكتوب املودعي 

خارجية مزعوموة".  العام األوكراين "إنه مل جيد أي أدلة على ارتكاب الرئيس بيرتو بوروشينكو جرمية بناء على واثئق مسربة تتعلق أبصول 
كذلك رفضت الصني االهتامات املثارة حول بعض املسؤولني الوارد ذكرهم ابلتسريبات، واجتهت إىل تقييد التغطية اإلعالمية والصحفية 
عوون الواثئووق. وقووال املتحوودث ابسووم اخلارجيووة الصووينية ردًّا علووى سووؤال حووول مووا إذا كووان موون املمكوون أن حتقووق الصووني يف أي عالقووات 

ليها، ممن وردت أمساؤهم يف الواثئق، ابلشركات اليت تسمح ابلتهرب من الضرائب يف اخلارج، "لن نعلق علوى هوذه االهتاموات الويت ملسئو 
ال أساس هلا". وجتنبت وسوائل اإلعوالم الصوينية نشور تقوارير عون واثئوق بنموا، بول إن البحوث عون الواثئوق علوى حمركوات البحوث الصوينية 

خدم إىل قصص يف وسائل اإلعالم الصينية عن القضية، إال أن كثريًا مون الوروابط   تعطيلهوا أو تفوتح األخبوار على اإلنرتنت يقود املست
املتعلقة فقوط ابملوزاعم اخلاصوة بشخصويات رايضوية. واهتموت صوحيفة "جلووابل اتميوز" الناطقوة ابسوم احلوزب الشويوعي احلواكم يف الصوني، 

اثئق، وحتودثت عون يود لواشونطن يف هوذا احلودث معتوربة أن تلوك اخلطووة أتيت يف إطوار صوراع قوًة كربى ابلوقوف وراء تسريب ماليني الو 
 . 2بني الشرق والغرب

يف الوقت نفسه، فتحت بعض الدول الصغرى حتقيقات موسعة حول األمساء الواردة يف التسريبات للتحقق من حاالت هترب 
هولنودا وأسورتاليا ونيوزلنودا، كموا اسوتقال رئويس الووزراء األيسولندي سويغمندور ضرييب حمتملة، من هذه الدول النمسوا والسوويد والنورويج و 

ديفيود غونالغسوون، بعود الضوغوطات الكبورية الويت واجههوا لوورود امسووه يف الواثئوق، أموا الودول الناميوة والصوغرى فقود غابوت عون احلوودث 
نة للتحقيق يف تورط شخصيات حملية يف التهرب الضرييب. أما وجتاهلته متاًما وخاصة الدول العربية ابستثناء تونس اليت قامت بتشكيل جل

بقيووة الوودول العربيووة الوويت ورد يف عوودد كبووري منهووا أمسوواء رؤسوواء ورؤسوواء حكومووات ووزراء سووابقني، فلووم توورد تقووارير عوون أي تفوواعالت مووع 
 . 3التسريبات وجتاهلت كثرٌي منها خرب تسريب الواثئق وقام إعالمها ابلتعتيم على القضية

 رابًعا: ملاذا ال حياربون املالذات؟ مقارابت تفسريية:
 مالذات الباب اخللفي لالستعمار: حماولة تفسرييةأ.

يالحظ املتابع ملواقف الدول الكربى جتاه الظواهرة وأسواليب مكافحتهوا أهنوم ال مييلوون إىل القضواء علوى املوالذات أو الوتخلص 
اكمة فيها عرب عقود، واليت ابتوت توصوف ابملشوبوهة والقوذرة مون كثورة موا توواتر عنهوا يف منها أو التحقق من مدى مشروعية األموال املرت 
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جمال التهرب الضرييب العابر للحدود وغسيل األموال وأنشطة اجلرمية املنظمة، خاصوة وأن هوذه األمووال يتعودى حجمهوا مبلوغ الضوخامة 
 ر يف أعالها.تريليون دوال 30تريليون دوالر يف أقل التقديرات و 13ليصل إىل 

هوو توقيوع املوالذات علوى اتفاقيوات  -وما تضغط يف طريقه  -كل ما تفعله احلكومات األوروبية أو حكومات الدول الكربى 
سوواء تبادل املعلومات والشفافية دون أن يعين هوذا األمور دخوول الودول الناميوة طرفًوا يف املعادلوة، فالنقواش بشوأن املسوألة ال يوزال أوروبيًّوا 

ث اإلاثرة أو الضجة، أو من حيث املعاجلة والتناول، األمر الذي يطرح تساؤالت حوول مودى رغبوة هوذه الودول يف تغيوري النظوام من حي
االقتصادي العاملي من عدمه، ورمبا يقود إىل استنتاج مفاده أن هوذه الودول تسوعى إىل التكيوف موع أزموات النظوام العواملي وال ترغوب يف 

 عى إىل تعديله ابلقدر الذي يسمح ابستمراره دون تغيري يف قواعده الرئيسية. إصالحه أو تغيريه، بل تس
"ملياذا ال يقضيون عليى امليالذات الضيريبية أو حياربوهنيا  ديية؟ من هذا املنطلق ميكننا أن نطرح سؤااًل وحناول اإلجابوة عليوه 

ه لظوواهرة املووالذات علووى موودار مخسووة عشوور عاًمووا، حماولووة تفسووريية لإلجابووة علووى هووذا السووؤال موون خووالل تتبعوو نيكييوالس شاكسييونقوودم 
كييف وانتهى إىل أهنوا تشوكل أحود أهوم األدوات املاليوة االسوتعمارية للسويطرة علوى العوامل بعود حلوول االسوتعمار التقليودي وفًقوا لعبارتوه "

ل األوروبية والكربى حملاربة وشكك الكاتب يف حماوالت الدو . 1رحل االستعمار من الباب األمامي مث عاد ليتسلل من انفذة خلفية"
 . 2مبحاولة الذئب تعزيز أمن عش الدجاج"التهرب الضرييب ومكافحة املالذات الضريبية مشبًها إايها "

عون الودول الناميوة وموا تتكبوده مون خسوائر  GFIمدير منظمة النزاهة العامليوة لي"راميوند بيكر"  وينقل شاكسون تعليًقا كاشًفا
تريليييون دوالر يف  1.2إىل أن الييدول النامييية خسييرت  2011تشييري تقييديرات املنظميية يف عييام ل بيكوور "بسوبب هووذه الظوواهرة، يقووو 

ملييار دوالر،  100، إذا قارانا هذا ابجملموع الكليي للمعيوانت اخلارجيية الييت تبليغ 2008شكل تدفقات مالية غري مشروعة عام 
دوالرات من األموال  10اولة، ظللنا حنن الغربيني أنخذ مقابله يصبح من السهل معرفة أن كل دوالر مننحه بسخاء من فوق الط

". ويعلووق غيري املشييروعة ميين حتييت الطاوليية... ليييس  يية سييبيل جلعييل هييذه الصيييغة تيينجح ابلنسييبة ألي أحييد، فقييراء كييانوا أم أغنييياء
 .3"رسلة إىل أفريقياأمت  أن يلتفت االقتصاديون الناهبون املتسائلون عن سبب فشل املعوانت املشاكسون بسخرية "

انتهى شاكسون إىل هذا االستنتاج من خالل استقصائه لتجارة الونفط يف أفريقيوا حيوث اكتشوف أن عوائودها تصوب يف هنايوة 
املطاف يف املالذات واجلزر الضريبية عرب سلسلة معقدة مون اإلجوراءات املاليوة، كموا اكتشوف أن هوذه العمليوات القوذرة كانوت توتم علوى 

لكربى مثل فرنسا ابلتواطؤ مع حكام البالد املسبتدين من اجلنراالت، وهو ما جعول كتواب شاكسوون أقورب حملاولوة تطبيقيوة عني الدول ا
 لقضية املالذات وأتثريها على الدول النامية من خالل أفريقيا.

بوجنوو واحلكوموات  ويضرب شاكسون مثااًل خاًصا ابجلابون، حيث اكتشف أن مثة عالقات وطيدة بوني الورئيس اجلوابوين عمور
" مقابوول Elf Aquitaineالفرنسووية املتعاقبووة، مبوجبهووا موونح بونوجووو حقوقًووا حصوورية لشووركات الوونفط الفرنسووية وعلووى رأسووها  شووركة "

إىل "تواتل" بعد فضيحة عاملية اكتشف على أثرها أن أجزاء مون صوناعات اجلوابون  2003دعمه ومحايته، وقد غريت الشركة امسها يف 
نت ختصص كصناديق أموال قذرة عمالقة تتيح مئات املاليني من الدوالرات للنخب الفرنسية من خالل شبكة معقدة تنتهي النفطية كا

يف سويسرا ولوكسمربج. كما عرج الكاتب على احلرب األهلية يف الكونغو الدميقراطية وعملية هنب الثروات النفطية واملعدنية أثناءها عن 
على هذا األساس يؤكد الكاتب أنه ال ميكن فهم الفقر واالستبداد املتفشي يف أفريقيا والعوامل النوامي مون دون طريق املالذات الضريبية. و 

 فهم أنظمة األوف شور واملالذات الضريبية وارتباطاهتا ابألنظمة السياسية واحلكومات العاملية، أو ابألحورى القووى االسوتعمارية السوابقة
 أبشكال خمتلفة.اليت ال تزال تتحكم يف القارة 

                                                           
 .7سبق اإلشارة إليه،  ص  ذهبت ولن تعود.. مافيا األموال المهربة،نيكوالس شاكسون، " 1
 .39المرجع السابق، ص  2
 .46المرجع السابق، ص  3
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ويدعو شاكسون إىل حوار موسع حول تلك الظاهرة اليت ابتت على مقربة من كل إنسان يف العامل أايًّ كان وضعه أو بلده أو 
إذا مل نقم ابلعمل مًعا، من أجل احتواء السرية املالية والسيطرة نوع العمل الذي يقوم به، حمذرًا من استمراريتها وعواقبها على العامل "

ليها، فسيصبح هناك عامل من احلصانة والتواطؤ اإلجرامي الدويل، إىل جوار عامل آخر من الفقر املدقع، سيصبح هو العامل الذي ع
نلكه ألطفالنا.. سيكون  ة قلة قليلة يتم غسل أحذيتها ابلشمبانيا، فيما يصارع بقيتنا من أجل لقمة العييش، وسيق ظيروف مين 

 .1دية، واآلن ابستطاعتنا حتاشي ذلك املستقبل، ألنه ينبغي علينا حتاشيه"عدم املساواة املرهقة املل 
 ب.مالذات الدول قبل الشركات: حماولة تفسريية أخرى

مثووة سوووبب آخووور يفسووور تراخووي دول العوووامل يف التعامووول موووع ظوواهرة املوووالذات، ويوووتلخص يف توووورط عوودد كبوووري مووون دول العوووامل يف 
يف تلووك املووالذات، مثوول الصووني ودول اخللوويج، وتشووري هووذه اللفتووة إىل أن قضووية املووالذات مل تعوود  اسووتثمار احتياطياهتووا الدوليووة الضووخمة

، 2قضية شركات متعدية للجنسية تتهرب من الضرائب أو منظمات جرمية عابرة للقارات أو بعض الرموز السياسية يف بعض الدول فقط
منظمات جرمية(، وهو  -، كما تتورط الفواعل من حتت الدول )شركات بل صارت قضية دولية ابمتياز تتورط فيها الدول ذات السيادة

ما يصعب عملية حماربة املالذات، ويثري تساؤالت حول مسألة َمون سويحارب َمون إذا كانوت الودول نفسوها متورطوة وال تعتورب االسوتثمار 
 يف املالذات مشكلة أو جرمية.

 ج.تداعيات الظاهرة وكيفية مواجهتها 
ثيييروات األميييم املخفيييية: وابء امليييالذات زوكمووان موووع زمالئوووه املهتمووني بظووواهرة املوووالذات الضووريبية يف كتابوووه "اشووتبك جابرييووول 

" ولكنه عين أكثر مبحاولة تقدمي تدابري إجرائية ملواجهة ظاهرة املالذات من خالل حماصرة الشركات متعددة اجلنسية من املنبع، الضريبية
زايدة الشفافية عرب إنشاء سجل عاملي موحد كقاعدة بياانت متاحة الشأن، األول يتلخص يف  ويطرح الكتاب اقرتاحني مهمني يف هذا

لعامة الناس وتعرض ابلتفصيل ملكية األدوات املالية. والثاين يوتلخص يف حتويول قاعودة ضوريبة الشوركات مون األرابح املعلنوة يف أي دولوة 
لوة. فوإن أي شوركة مون املمكون أن تلجوأ إىل نقول مقرهوا القوانوين واسوتخدام آليوات إىل املبيعات اليت متت واألجور املدفوعة يف تلوك الدو 

مثول التسووعري التحووويلي لتحويوول عبئهووا الضوورييب، ولكون نقوول موظفيهووا عوورب احلوودود الوطنيووة أمور أكثوور صووعوبة، وهووي ال تسووتطيع أن تنقوول 
 .3عمالءها

ظووواهرة "أسوووامة دايب" يف ورقوووة حبثيوووة صوووغرية حوووول املوووالذات يقووورتح أحووود البووواحثني العووورب املهتموووني ابليف هوووذا السوووياق أيًضوووا 
، أن تستفيد مصور والودول العربيوة مون حمواوالت بعوض الودول األوروبيوة حماصورة هوذه الظواهرة مثول بلغواراي. حيوث قوام 4الضريبية يف مصر

قطاًعا حيواًي  ٢٨ريبية من االستثمار يف بتمرير قانون مينع الشركات املسجلة يف املالذات الض 2014الربملان البلغاري يف شهر ديسمرب 

                                                           
 .732-371المرجع السابق، ص ص  1

2 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/u-s-discloses-saudi-arabia-s-treasuries-holdings-for-first-

time 
م الشمس على المالذات الضريبية، "هل يس ع ضيا( فقد اعتمدنا على عرض له بعنوان 2015نظًرا لصعوبة الحصول على كتا  المؤلع لحداثة نشره )  3

 منشور على الراب  التالي:    

http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--

%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326 

 أما بيانات الكتا  فهي كابتي: 

GABRIEL ZUCMAN, the Hidden Wealth of Nations THE SCOURGE OF TAX HAVENS, University of Chicago 

Press, September, 2015. 
 .14، ص 2015، المبادرة المصرية للحقوق الش صية، مايو السياحة الضريبية.. مسمار جديد فى نعش العدالة الضريبيةأسامة ديا ،  4

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/u-s-discloses-saudi-arabia-s-treasuries-holdings-for-first-time
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/u-s-discloses-saudi-arabia-s-treasuries-holdings-for-first-time
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/u-s-discloses-saudi-arabia-s-treasuries-holdings-for-first-time
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
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 مبا فيها البنوك وشركات التأمني واإلعالم، بعد تواتر أخبار عن تورط رئويس اجلمهوريوة البلغواري روزيون بليفنيليوف العوام السوابق يف نظوام
 للتهرب الضرييب مستخدًما املالذات الضريبية.

 خامًسا: خامتة من منظور نقدي
تتبع حالة ظاهرة املالذات الضريبية ابلوصف والتحليل وبيان حجم أتثرياهتا وأضرارها على الدول الناميوة  حاولنا يف هذه الورقة

 مع الرتكيز على احلالة املصرية، وميكننا أن خنتم بعدة مالحظات منهاجية للقضية من منظور االقتصاد السياسي الدويل.
 بني ثالثة مستوايت؛ األول يعىن ابلنظمي الكلي املتعلوق حبالوة النظوام : تتعدد مستوايت دراسة االقتصاد السياسي الدويلأواًل 

الدويل، والثاين يدرس السياسوات اخلارجيوة للودول جتواه قضوية موا، والثالوث يتعلوق بدراسوة قضوااي نوعيوة. وميكون تسوكني قضوية املوالذات 
داخل أيًضوا ابملسووتوى األول النظمووي املتعلووق حبالووة النظووام ضومن املسووتوى الثالووث املتعلووق ابلقضووااي النوعيوة العووابرة للحوودود وإن كانووت تتوو

االقتصواد العواملي مون خوالل موا ميكون تسوميته بوو"اقتصاد ظول عوواملي موواٍز" يوؤثر يف هيكول النظوام  السياسوي الودويل والودول الناميوة علووى 
 وجه اخلصوص.
منظوورات الرئيسوية يف دراسوة االقتصواد السياسوي : كما ميكن من خوالل دراسوة هوذه القضوية اختبوار القودرات التفسوريية للاثنًيا

الووودويل، وابألخوووص املنظوووورين النقووودي والوووواقعي، إذ يغلوووب علوووى املتنووواولني لدراسوووة الظووواهرة البعووود النقووودي الواضوووح )كموووا اتضوووح لووودى 
يووان أضوورارها وكوارثهووا شاكسووون بدرجووة عاليووة وكووذلك جابرييوول ورنووني بووالن( سووواء فيمووا يتعلووق ابلظوواهرة نفسووها وكيفيووة تواجوودها أو يف ب

على العامل املتقدم والنامي على وجه اخلصوص، أو فيما يتعلق بنقد الدول الكربى يف طريقة تعاملها مع الظاهرة، حيث يظهر لدى هذا 
 االجتاه رغبة واضحة يف تغيري النظام االقتصادي العاملي.

يموي الواضوح لودى املنظوور النقودي يف تناولوه للظواهرة، كذلك ميكن من خالل دراسة هذه القضية استكشواف البعود الق  اثلثًا:
إذ يغلووب عليووه مقوووالت "العدالووة الضووريبية"، "األغنيوواء والفقووراء"، "عووامل أكثوور عدالووة"، "حماربووة الفسوواد" "مسووتقبل الكوكووب"، "مسووتقبل 

 البشرية"... إخل .
هر وعادة ما يبتكرون مصطلحات أخرى يروهنا : كذلك ال ننسى أن النقديني ال يستسلمون للمصطلحات القائمة للظوارابًعا

كموا   ". ?Tax havens or tax hellsأقورب لوصوف الظواهرة مون منظوور نقودي، وهوو موا الحظنواه يف عنووان أحودهم "
الحظنا ذلك يف حماولة شاكسون ومفرداته التهكمية وعباراته اجملازية الدالوة مثول "الوذئب وعوش الودجاج"، "كيوف رحول االسوتعمار مون 

 Taxاب األمووامي مث عوواد موون البوواب اخللفووي"، وهووو مووا سوران علووى دربووه أيًضووا يف توليووف وحنووت مصووطلح آخوور لوصووف الظواهرة "البو
caverns "وبيان أوجه الشبه بني حالة املغارات وحالة املالذات." وترمجته للعربية إىل "املغارات الضريبية 

افحووة الظواهرة تصووب يف صواحل املنظوور الووواقعي الوذي ال يسووعى إىل كموا ميكوون مالحظوة أيًضووا أن النتوائج اخلاصوة مبك  خامًسيا:
تغيووري العووامل أو النظووام االقتصووادي العوواملي، بوول يسووعى إىل تعديلووه أو إجووراء إصووالحات حموودودة تضوومن اسووتمراره، وهووو مووا يهوويمن علووى 

ط علووى املووالذات موون أجوول إاتحووة حريووة الوودول األوروبيووة والكووربى يف التعاموول مووع الظوواهرة حووىت اآلن، حيووث تقتصوور مطووالبهم يف الضووغ
تبادل املعلومات وقواعد الشفافية، وهو ما يؤكد أهنم ال يسعون يف األساس للقضاء على الظاهرة بل إىل احتوائها مبا يضمن اسوتمراراها 

 وليس توقفها.
مليار  160-100ة كما ذكران )أخريًا فإن حجم الضرر الواقع على الدول النامية وما تتكبده سنوايًّ من هذه الظاهر سادًسا: 

تريليون دوالر(، هذا احلجم ال يستهان بوه، إذ إنوه يفووق حجوم املعووانت الويت  1.2دوالر سنواًي وأصول مرتاكمة يف املالذات تصل إىل 
لبلدان، ويشري حيصل عليها من دول العامل املتقدم أبضعاف مضاعفة، وهو ما يلقي بظالله على قضااي الفقر والتنمية والفساد يف هذه ا

إىل ضوورورة اسوووتيقاظ هوووذه الووودول بشووكل مجووواعي ملناهضوووة هوووذه الظوواهرة واملطالبوووة أبمووووال شوووعوهبا املهربووة للموووالذات عووورب عقوووود، إذ إن 
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إبمكووان هووذه الوودول أن حتووول قضووية املووالذات موون غوورم إىل غوونم، وموون تكلفووة إىل مكسووب، وموون عووائق للتنميووة عوورب عقووود مضووت إىل 
 يل التنمية يف العقود القادمة.مصدر من مصادر متو 

****** 
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 الدالالت واآلاثر السياسية :أزمة الطاقة العاملية
 زينب عبد العظيم د.

 مقدمة 
دوالرات  110 ا، حيث بلغ سعر خام برنت حوايلا مطردً اخنفاضً  2014شهدت أسعار النفط يف األسواق العاملية منذ يونيو 

 يفحىت وصل  2016، واستمر هذا االجتاه خالل اإىل ما دون مخسني دوالرً  2015نه هبط يف األايم األوىل من يناير للربميل، لك
 مقارنة ويعد هذا االخنفاض هو األعنف،ا للربميل. دوالرً  40وىل مستوى الإخرى أولكنه ارتد مرة  ادوالرً  40قل من أىل إبعض الشهور 
 حيث ،2006 سنة منذ للبرتول املتواصل االرتفاع من سنوات بعد االخنفاض هذا جاء وقد .لعشرينا القرن يف السابقة ابالخنفاضات

 بدأت اليت العاملية املالية األزمة تداعيات من الرغم ىعل ارتفاعها، ىعل النفط أسعار واستمرت. 2008 يف للربميل دوالر املائة جتاوز
 البرتول، على اآلسيوي الطلب ارتفاع نتيجة وذلك اآلن، حىت مستمرة العاملي والنم على آاثرها تزال ال واليت ،2008 ديسمرب يف

 يف النمو وتذبذب والياابن، أورواب يف االقتصادي الركود من الرغم ىعل ،2009 منذ يالعامل النمو قاطرة إىل الصني حتول مع خاصة
 .2014ىل أن بدأت دورة جديدة من االخنفاض احلاد منتصف إاملتحدة  الوالايت

 صراعاتال من اعددً  وسطقليمي ملنطقة الشرق األوالنظام اإل يالنظام العامل يشهد فيهوقد جاء هذا االخنفاض يف وقت 
 فالتحالف. حتدث قلما غريبة حالة وهي قياسية،ال لتلك املستوايت النفط أسعار اخنفاض مامأ يقف مذهواًل  العاملمما جعل  واحلروب،

 ارتفاع ىلإ كلها  تؤدي أن املفرتض من أوكرانيا، يف زمةواأل أفريقيا، وشرق اليمن مثل دول يف األوضاع رواهنيا ،"داعش" ضد الدويل
الباحثني يف جمال االقتصاد السياسي  ى، مما يثري لدالتوقعات تلك عكس جاء مراأل نأ الإ عليه، الطلب واشتداد النفط ألسعار جنوين

 ب االقتصادية والسياسية لألزمة ودالالهتا السياسية واحتماالت أتثريها على الصراعات اليتسبامن التساؤالت ِبشأن األ االدويل عددً 
 وسط، وعلى وضع االقتصاد العاملي.متوج هبا منطقة الشرق األ
 جابة على تساؤلني أساسني:وهتتم الدراسة ابإل

 سامهت يف هذا االخنفاض؟ سباب االقتصادية والسياسية اليتاأل يما ه -1
 قليمية والعاملية من منظور االقتصاد السياسي؟ثرياته اإلالت هذا االخنفاض وأتدال يه وما -2

ن يؤثر استمرار هذا املستوى املنخفض لسعر البرتول على القضااي أا التساؤل حول كيف ميكن وهو ما يتفرع منه حتديدً 
 العاملي؟تشهدها املنطقة وكذلك على الوضع االقتصادي  قليمية اليتزمات اإلالسياسية واأل

 

                                                           
 بجامعة القاهرة. استاذ العلوم السياسية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
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 سباب االخنفاض احلاد واملضطرد يف أسعار البلول ودالالهتا السياسية واالقتصادية:أ :أواًل 
ية والسياسية اليت تتداخل بشكل يصعب معه متييز دسباب االقتصاع العديد من الدراسات على وجود جمموعة من األمِ جتُ 

 فراز واستمرار هذا االجتاه املضطرد واملتسارع حنو االخنفاض:إ االقتصادي عن السياسي، حبيث سامهت مجيعها يف النهاية يف
حنو االرتفاع بشكل جنوين، بسبب األزمات  ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه بعض احملللني أن األسعار سوف تتجه

األمور، فقد توقع خرباء النفط ليه إفريقيا،مل أتت التوقعات ابلشكل املفرتض أن تسري أوالصراعات اليت تشهدها مناطق آسيا والبلقان و 
دوالر للربميل، حيث واصلت  100 أقل منىل إسعار ستهبط ا للربميل، ومل يتوقعوا أن األدوالرً  120مستوى إىل أن تصل األسعار 

سعر ا للربميل مث تواصل هذا االجتاه حنو االخنفاض حىت اخنفض دوالرً  85ىل حدود إأسعار النفط الرتاجع إىل أقل من ذلك لتصل 
للربميل، وهو أمر غري معتاد يف حاالت الصراعات واألزمات الدولية خاصة مع وجود  ادوالرً  40وىل ما دون الإبرميل البرتول 

ىل دراسة الالعبني الرئيسيني يف أسواق النفط إيدعو  ياالضطراابت السياسية اليت جتتاح املنطقة العربية بصفة خاصة، وهو األمر الذ
 .خضاع والضغط السياسيتستخدم النفط ورقة للمساومة واإل ن على السوق، واليتوالقوى اليت هتيم

ن أسعار البرتول تتحدد جبانيب العرض والطلب الفعليني، وكذلك تتأثر ابلتوقعات بشأهنا. ويرتبط الطلب إفبداية ميكن القول 
لطلب على الطاقة يف نصف الكرة الشمايل يف الشتاء فيزيد ا ،على الطاقة بشدة ابلنشاط االقتصادي كما يتأثر الطلب حبالة املناا

مينع حتميل  ي)والذ ن العرض يتأثر ابملنااإوخالل الصيف يزيد الطلب على الطاقة يف الدول اليت تستخدم مكيفات اهلواء، كذلك ف
 .1الناقالت( وكذلك ابلتوترات اجليوسياسية

ىل تباطؤ االقتصاد العاملي إوالذي يرجع  يىل التحول يف الطلب العاملإويرى بعض احملللني أن اخنفاض أسعار البرتول رمبا يعود 
 .2ىل زايدة املعروض من املصادر البديلة خلام البرتولإىل تراجع النمو يف الصني، أبكثر مما يعود إوبصفة خاصة 

ىل إشارة طار ميكن اإلهذا اإل ىل زايدة املعروض من البرتول، ويفإن هذا االخنفاض يعود أيف حني يرى بعض آخر من احملللني  
 عدد من العوامل اليت سامهت يف هذا االجتاه للعرض:

 التطور ىلإضافة ابإل ليها البرتولإاليت وصل  املرتفعة األسعار أدت حيث ،2008 منذ البرتول إنتاج يف الشديد التوسع -1
 املتحدة الوالايت مما ساهم يف حتول رة،ألول م اقتصادايً  اإلنتاج ىل جعلإ ؛الصخري البرتول استخراج يف التكنولوجي

 – وفنزويال األوسق الشرق بلول ىعل التقليدي واملعتمد العامل، ىمستو  ىعل للبلول األكرب املستورد وهي -
 اململكة إنتاجمعدل  يقارب اليوم(، وهو ما يف برميل ماليني )مبعدل تسعةللبلول الصخري  منتج أكرب أن تكون إىل

ىل فك االرتباط ما إن الزيت الصخري أدى إ" طارويقول اخلرباء يف هذا اإل .3العامل يف منتج أكرب دية،السعو  العربية
ففي العادة كانت االضطراابت ، "بني االضطراابت اجلغرافية السياسية يف الشرق األوسق، وأسعار النفق واألسهم

جاء ليقطع  يالبرتول ولكن هذا الزيت الصخر  ىل ارتفاع كبري يف أسعارإوسط تؤدي السياسية يف منطقة الشرق األ
بل أدى  ،ازايدة يف أسعار البرتول كما كان متوقعً  يهذه العالقة االرتباطية ومن مث مل يرتتب على تلك االضطراابت أ

  عكسي.  يىل اجتاه سعر إ يضخ هذا الزيت الصخر 

                                                           
1- The Economist explains, Why the oil price is falling,  

http://www.economist.com/blogs/economist-  explains/2014/12/economist-explains-4 

2- OPEC oil output will not be cut even if price hits $20, 23 December 2014. 
        http://www.bbc.com/news/business-30585538 

 انظر ابتي:  -3
 ، ملحق مجلة السياسة الدولية، أبريل204عمرو العادلي، االرتداد إلى المحلية أسعار النف  واالستقرار السياسي في الشرق األوس ، تحوالت إستراتيجية  -

 .25، ص2016
-Tim Bowler, Falling oil prices: Who are the winners and losers? 19 January 2015 
http://www.bbc.com/news/business-2964361 

http://www.economist.com/blogs/economist-
http://www.bbc.com/news/business-30585538
http://www.bbc.com/news/business-2964361
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حيث متكن  ،لصخري يف هبوط أسعار النفطالنفط ا إنتاجوهكذا سامهت الطفرة اليت شهدهتا الوالايت املتحدة يف 
ىل تراجع الطلب إإنتاجهم احمللي بشكل أكرب واالستغناء عن النفط املستورد من اخلارج، ما أدى إمريكيون من االعتماد على األ

  16الربيطانية يف "التاميز"شارت جريدة أوقد  .ن الوالايت املتحدة هي أكرب مستهلك للنفط يف العاملأالعاملي على النفط، ابعتبار 
 بدقة، بدعمها اخنفاض أسعار النفط، حىت جتعل من استخراج النفط ا حمسوابً ىل "أن السعودية اختذت موقفً إ 2014كتوبر أ

ىل العودة السترياد النفط من اململكة وإخراج الغاز الصخري من إالصخري أمرًا غري جمٍد اقتصاداًي، مما يدفع واشنطن يف النهاية 
 .1"السوق

لوقف اخنفاض األسعار، من شأنه مساعدة املنتجني واملستثمرين يف النفط الصخري  "وبك"أن تدخل منظمة إوابلفعل ف
ىل إمن املشتقات النفطية  األمريكيةعلى زايدة أرابحهم، وكذلك دخول مستثمرين جدد هلذا القطاع، وزايدة الصادرات " املنافس"

إنتاج لوقف تدهور سعر وبك عن التدخل خلفض اإلا امتناع دول األدث، وهو ما يفسر جزئيً ن حيأ "أوبك" هالعامل، وهذا ما ال تريد
 البرتول.

مريكا أودول  - فريقيا جنوب الصحراءأإنتاجهم نتيجة ارتفاع األسعار )دول إقدام املنتجني الصغار على زايدة إ -2
االكتفاء الذايت مما انعكس على نقص الطلب  من اكبريً   اوالصني( ساهم يف حتقيقها قدرً  - الالتينية خاصة الربازيل

 وزايدة املعروض.
زاحة املخاوف من تقلص إىل إإنتاج وتصدير البرتول رغم االضطراابت السياسية يف العراق وليبيا أدى إاستمرار  -3

 .2011 املعروض من البرتول، واليت سامهت من قبل يف زايدة متتالية يف أسعاره منذ
 ماليني 3 هنا حتصل على حوايلأيقدر  ق اليت شهدت سيطرة داعش على منابع البرتول، واليتاحلرب يف سوراي والعرا  -4

ا من خالل مبيعات السوق السوداء، قد سامهت بدورها يف ختفيض أسعار السوق للبرتول نتيجة بيعها له دوالر يوميً 
 للربميل.  ادوالرً  60-30بني  بتخفيض كبري يرتاوح ما

ا، وهو ما برميل يوميً  مليون ا يف العرض يرتاوح ما بني مليون، ومليون ونصفية أصبحت تواجه فائضً ن السوق العاملإوهكذا ف
ا، وأن أسعار البرتول طويلة نسبيً  مكانية استمرارها فرتةً إيرى احملللون  واليت 2014ىل بداية دورة االخنفاض احلاد يف أسعاره منذ إأدى 

 . 2دوالر للربميل 100وىل مستوى الإهنا لن تصل إملقبلة فا يف السنوات اذا كانت ستشهد ارتفاعً إ
دور رئيسي يف استمرار االجتاه السعري املنخفض  نتاجن مستوايت اإلأكان لسياسة دول اخلليج وخاصة السعودية بش -5

ويف هذا إنتاج. للنفط، حيث أكدت دول اخلليج خاصة اململكة العربية السعودية على عدم رغبتها يف ختفيض اإل
ىل إإنتاج البرتول حىت لو اخنفض سعر البرتول إوبك لن ختفض أ"أن ي النعيم يعل يطار صرح وزير البرتول السعودإلا
 نهإقال النعيمي  "Middle East Economic Survey"، ففي حديث النعيمي جمللةادوالرً  20ودون ال ما

وبك بذلك، وأن قنع األأنه قد أوأكد إنتاجهم مهما وصل مستوى سعره إوبك ختفيض األ ي"ليس يف مصلحة منتج
 50و أ 40و أ 20مهما بلغ سعر البرتول  هن مقتنع بذلك". وأضاف أنوبك هو اآلالبدري "سكرتري عام منظمة األ

 .3يهم" مر الن هذا األإ، فادوالرً  60و أ

                                                           
 .25المرجع السابق، ص  - 1

2  -OPEC oil output will not be cut even if price hits $20, op.cit. 
- Tim Bowler, op.cit. 

  
3 OPEC oil output will not be cut even if price hits $20. 

23 ecember 2014 http://www.bbc.com/news/business-30585538 

http://www.bbc.com/news/business-30585538
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وبك كان ا داخل األا وأتثريً ذً كثر نفو كرب مصدر للبرتول والدولة األأن السعودية أويرى جانب كبري من احملللني يف الغرب 
طار تقدم العديد من ن تفعل، ويف هذا اإلأهنا ال تريد أا نه بدا واضحً أال إإنتاجها، إميكنها أن تدعم أسعار البرتول عن طريق خفض 

 سباب االقتصادية والسياسية:األ
 وبك. أن السعودية من انحية تريد فرض نوع من النظام وااللتزام داخل األ  -
حتت الضغط، حيث  يمريكأن تضع صناعة الغاز والزيت الصخري األ - ذكرالوكما سبق  –هنا تريد من انحية أخرى أا كم  -
ىل جانب منتجي البرتول الصخري ابلوالايت املتحدة، املنتجني إخراج املنتجني غري التقليديني من السوق، ويشمل هؤالء إأتمل يف 

 .1ءفريقيا جنوب الصحراأصغر يف األ
هنا متلك أال إللربميل،  ادوالرً  87لى الرغم من أن السعودية تريد على املدى البعيد أن يكون سعر البرتول يف حدود وع 
 .دوالر ميكنها من خالله أن تصمد أمام اخنفاض األسعار لبعض الوقت مليار 700بقيمة  ااحتياطيً  اصندوقً 

إنتاج يفرضه اإل يصبحوا يدركون حجم التحدي الذأوسط لشرق األطار يرى بعض اخلرباء أن منتجي البرتول يف اويف هذا اإل
التكلفة  يسعار املنخفضة ميكن أن تدفع املنتجني ذو فرتة من األ هناك ذا كانتإنتاج وتسعري البرتول، ومن مث فإمريكي يف جمال األ

ن حتتفظ وتزيد من حصتها السوقية وهو أف ميكنها ه على املدى األطول سو أنن السعودية رمبا أتمل إإنتاج، فاملرتفعة أن يتوقفوا عن اإل
 .2سرتاتيجي ابلنسبة هلاهم واإلاهلدف األ
نتاجهما إخفضا  ولو وبك تدافعان عن حصتيهما يف السوق...أ"أن اململكة العربية السعودية و ي يف هذا السياق صرح النعيمو 

ن أردان أننا إالوالايت املتحدة حصة السعودية وأوبك"،  وأضاف: "الرتفع السعر، وأخذ الروس والربازيليون ومنتجو النفط الصخري يف 
 خرين هم من يستحق حصة السوقن الدول املنتجة ذات الكفاءة العالية كاململكة العربية السعودية ومنتجي أوبك اآلإنقول للعامل 

رتفعة ترك الساحة مفتوحة ملنتجني أكثر م إنتاجوبعبارة أخرى على الدول اليت متتلك احتياطيات مؤكدة ولكن بتكاليف  األكرب،
ىل خماوف حقيقية تتمثل إإنتاج يستند مارات املتمثل يف عدم ختفيض اإلن موقف دول اخلليج خاصة السعودية واإلإ. ومن مث ف3"جدارة

نتاجي إوجود فائض من احلصص السوقية، يف ظل  اىل فقداهنا مزيدً إمنا سيؤدي إسعار و ىل رفع األإ يإنتاج لن يؤديف أن ختفيض اإل
 إنتاج العاملي.ثلث اإل ىل حوايلإوبك وتقلص حصة أوبك خارج األ
خفضت السعودية  1980إنتاج، ففي عام ن هناك خربة حديثة وراء عدم رغبة الرايض يف ختفيض اإلإف ،ىل جانب ذلكإ -  

 حمدود على األسعار، ويف الوقت نفسه أثر ذلك ثرين ذلك التخفيض كان له أتأال إسعار، من إنتاجها بشكل كبري يف حماولة لرفع األ
 . 4يبشكل سليب على االقتصاد السعود

يران وروسيا يف ضوء الصراع إمنا تستهدف زايدة الضغوط االقتصادية على إن اململكة السعودية إخر، فوعلى اجلانب اآل -
نا يذهب العديد من اخلرباء واحملللني االقتصاديني وه .5هداف السعودية يف سورايالدائر يف سوراي وموقف الدولتني املعادي لأل

، حيث اتفق منتجو النفط الكبار يف العامل ومعهم الوالايت "ا مجاعيً عقاابً "ن ما جيري يف أسواق النفط اليوم، يعد أ إىل والسياسيني
 بسبب موقفها من اقتصادايً  على خفض األسعار من أجل معاقبة روسيا - رغم خسارهتا من النفط الصخري -مريكية املتحدة األ

مع الغرب وأصبح  ييران اليت   رفع العقوابت املفروضة عليها، مبوجب االتفاق النوو إزمة السورية، وكذلك معاقبة واأل األوكرانيةاألزمة 
 .لديها قدرة على بيع نفطها يف اخلارج

                                                           
 .29عمرو العادلي، مرجع سابق، ص  1

2 Tim Bowler, op.cit. 
  )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أسب ب الجبيل الح ل لر أسع ي الاسل الة  ، ل ئض اإات ة أ  الس  س  الليل  ممدو  سالمة،  3

 .22( ص 2015سبتمبر 
4 Tim Bowler, op.cit. 

 .29عمرو العادلي، المرجع السابق ص  5
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كي روانلد يمر دارة الرئيس األإان، حيث استخدمته ير إسالح النفط ضد روسيا و فيها وىل اليت يستخدم األاملرة وأن هذه ليست 
 .حداث عجز كبري يف ميزانيات موسكو وطهرانرجيان يف مثانينيات القرن املاضي، إل

حداث ن اهلدف السياسي من هذا االخنفاض يبدو جلًيا للضغط على روسيا خبفض سعر البرتول إلأىل إويشري بعض احملللني 
ن استمرار أسعار إيران، ومن مث فإت كل من روسيا و ايهم مصادر الدخل ابلنسبة القتصادأت النفط عجز يف موازنتها. ومتثل مبيعا

خرية يف أزمة مالية حمتملة. وكذلك احلال ابلنسبة ل األدخِ النفط عند مستوايهتا املتدنية قد يوجه ضربة قوية ملوسكو، وهو ما قد يُ 
مر مع الغرب، خلفض أسعار النفط إلحلاق مزيد من الضرر ابقتصادها الذي قوضته  يف الشرق األوسط ابلتآإليران، اليت اهتمت دواًل 

 .1تالعقواب
مع  يراينفقد كان لالتفاق النووي اإل يران يف إنتاج وتصدير النفط بعد رفع العقوابت اليت كانت مفروضة عليها،إتوسع  -6

ىل إأسعار البرتول دفع لدولية ضد إيران يف طار، حيث سامهت صفقة رفع العقوابت االغرب أتثريه الواضح يف هذا اإل
أبن اجلغرافيا السياسية ميكن أن  النووي على نطاق واسع االفرتاضَ  ذلك االتفاقُ  مزيد من االخنفاض، وبذلك دحضَ 

خرى، أبن أاجتاهات  ن تدفع النفط يفأا يضً أتدفع أسعار النفط يف اجتاه واحد فقط، فاألحداث اجليوسياسية ميكنها 
 ىل اهلبوط.إ، وابلتايل تدفع سعره  من احلد منهامدادات النفط بداًل تزيد إ

ساس الضغط االقتصادي على طهران وحرماهنا من جين ن السياسات النفطية اليت تنتهجها الرايض تستهدف ابألأيران إ وتعترب 
مر تصريح الرئيس روحاين يف ودلل على ذلك األ هنا مؤامرة،أيرانيون يتعاملون مع األزمة على ، فصانعو القرار اإليمثار االتفاق النوو 

يران االتفاق إىل ذلك فقد رفضت إضافة ابإل ."أبن اخنفاض أسعار النفط مؤامرة سياسية من جانب بعض الدول" 2014 ديسمرب
 ،ر وفنزويال من جانببني اململكة العربية السعودية وقط 2016قطر يف فرباير  عقد يف يليه يف االجتماع الوزاري الذإ  التوصل  يالذ

ن هذا االتفاق ال يسمح هلا ابستعادة أ، ابعتبار 2016 نتاج النفطي عند مستوايت شهر ينايرلتثبيت اإل ؛خرآوروسيا من جانب 
يران واململكة، إالصراع النفطي بني  اطار هذإجراء العقوابت الدولية اليت كانت مفروضة عليها، ويف من حصتها السوقية اليت فقدهتا 

خالل فرباير  يا عن النفط اخلام السعودسنتً  20سنتات و 10يران بتخفيض سعر إنتاجها النفطي مبقدار يرتاوح ما بني إقامت 
 .22016ومارس 

صرار اململكة على عدم ختفيض إنتاجها وما تستهدفه من وراء ذلك من عرقلة منتجي النفط الصخري إوجدير ابلذكر أن 
بقاء على اهتمام واشنطن ابملنطقة وربطها هبا ا آخر للمملكة وهو اإلا سياسيً رمبا خيدم بدوره هدفً  خراجهم من السوق،إو  يمريكاأل

يراين القائم. حيث ختشى واحلفاظ على عالقتها بدول جملس التعاون اخلليجي كأداة ملوازنة التحالف الروسي اإل ،ألطول مدة ممكنة
مريكية لصاحل مناطق جندة األوسط على األن الرتاجع النسيب ألمهية منطقة الشرق األخرى ماململكة العربية السعودية ودول اخلليج األ

قليم من يراين يف املنطقة. حيث حتاول روسيا أتكيد وجودها يف اإليزداد فيه التوغل الروسي واإل ي، يف الوقت الذأخرى وقضااي عاملية
يران اليت تثري إلتدعيم حتالفها مع  آخرَ  يف أزمة النفط احلالية عاماًل ن تضأوميكن  ،خالل تكريس حتالفات تساعدها يف حتقيق أهدافها

البالغ ليس فقط لدى الرايض ولكن  القلقَ  ؛ىل لبنان والعراقإىل سوراي إقليمية من اليمن بتوغلها يف العديد من القضااي والصراعات اإل
 .3ا على الرايضكبريً ا  يراين ضغطً معظم دول اخلليج، ومن مث يشكل هذا التحالف الروسي اإل
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ال أنه يظل هناك عدد من املصاحل إ ،مريكي ابملنطقةولكن رغم هذه املخاوف اخلليجية والسعودية خاصة من تراجع الدور األ
وكذلك  يمهها التواجد الروسأ، ومن القريب واملتوسط على املدىقل مريكية ابملنطقة اليت تؤكد استمرار ارتباطها ابملنطقة على األاأل
عن مصاحلها اجلوهرية ابملنطقة ويف مقدمتها عدم الرغبة يف توسيع نطاق  يصيين ابملنطقة، وعدم رغبتها ابلتأكيد يف التخلال

سرائيل، فحىت مع ثورة النفط الصخري ابلوالايت إا على مصاحلها ومصاحل حليفتها االضطراابت وعدم االستقرار ابملنطقة حفاظً 
 ىا على املدىل عشرة ماليني برميل من النفط السعودي يوميً إستظل يف حاجة  األمريكية ت املتحدةن الوالايإمريكية، فاملتحدة األ

 .1الوالايت املتحدة عن املنطقة حىت مع تصاعد اهتمامها مبناطق وقضااي عاملية أخرى يالقريب واملتوسط، ومن مث فليس من املتوقع ختل
 مية والعاملية من منظور االقتصاد السياسي:قليدالالت هذا االخنفاض وأتثرياته اإلا: اثنيً 

 طار تتناول الدراسة ثالث نقاط:يف هذا اإل
 اآلاثر االقتصادية على الدول املنتجة واملستهلكة. -1
 وسط واألزمات اليت متوج هبا.التأثريات احملتملة الستمرار اخنفاض أسعار البرتول على منطقة الشرق األ -2
 لبرتول على النمو االقتصادي العاملي.ثري احملتمل الخنفاض أسعار اأالت -3

 اآلاثر االقتصادية على الدول املنتجة واملستهلكة: -1
 اهلبوط نإللبرتول، والواقع ف مستهلكة مأ منتجة دواًل  كوهنا  حيث من املختلفة العامل ودول مناطق على االقتصادية اثراآل تباينت

 فيه جتددت وقت يف للنفط، املستهلكة الرئيسية للبلدان نه يعد نعمةأيف حني  املنتجة ابلنسبة للبلدان نقمة يبدو النفط ألسعار احلاد
 االقتصادي. النمو بشأن املخاوف
ن روسيا وابعتبارها واحدة من أكرب املنتجني للبرتول يف العامل، عانت بسبب األسعار املنخفضة، إف فبالنسبة للدول املنتجة 

احلالية من صادرات الطاقة، ومما يزيد صعوبة الوضع ابلنسبة لروسيا وقوع الروبل حتت نصف عوائد ميزانية روسيا  حيث أتيت حوايل
 روباًل  79ىل إا لتدخلها يف أوكرانيا، حيث اخنفض الروبل ضغط شديد نتيجة العقوابت االقتصادية اليت فرضها الغرب على روسيا نظرً 

% 10نفاقها بنسبة إ، وقد اضطرت احلكومة الروسية خلفض 2014لليورو، وهو أمر مل حيدث منذ ديسمرب  روباًل  86للدوالر و
عادة إقد يتم مراجعتها و  2016ن ميزانية أ، وقد ذكر ميدفيدف رئيس وزراء روسيا 2015وابلتايل كررت السياسة اليت طبقت يف 

اع أسعار الغذاء، ويعترب الكرملني ىل جانب ذلك يعاين الشعب الروسي نتيجة ارتفإالنظر فيها نتيجة تدين أسعار البرتول غري املتوقع. 
حماولة التحكم يف حالة االستياء النامجة عن الصعوابت االقتصادية اليت تبدو أهنا ستتجه حنو  ين األولوية القصوى ابلنسبة له هأن اآل

 األسوأ.
 يف احلاد اهلبوط نإف ايلاألجنيب، وابلت الصرف سياسات من تتبعه ما على كبري  حد تتوقف إىل وجدير ابلذكر أن معاانة الدول

 يف االستمرار للسلطات وأاتح النفط، أسعار اخنفاض آاثر من التخفيف على الكرملني ساعد مثاًل  (الروبل) الروسية العملة قيمة
 بصورة متزايدة. التكاليف مرتفعة وارداهتا بشدة ختفض أن إىل ستضطر موسكو أن الإ املرتفع، احمللي اإلنفاق

 يف التقلبات ساعدت األمريكي، ابلدوالر ترتبط عملتها ال اليت البلدان "يف نهأ هلا تقرير يف الدولية لطاقةا وقد ذكرت وكالة
 روسيا لصادرات مسيةاال اإليرادات فإن وهكذا النفط، ألسعار األخرية الرتاجعات أثر من جانب إبطال على األجنيب الصرف أسعار
 دول من "أوبك" يف األعضاء فالبلدان ذلك من النقيض . وعلى"ابلدوالر قيمتها هبوط من مالرغ على األخرية اآلونة يف زادت ابلروبل
 ابلعمالت اإليرادات يف هبوط أكرب شهدت فإهنا ،ابلدوالر عملتيهما ترتبط اللتني املتحدة، العربية واإلمارات السعودية مثل اخلليج
 .2النفط أسعار هبوط جراءمن  احمللية
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 نفط برميل ماليني 10 حنو تنتج اقتصادها، من ٪92 من أكثر النفط يشكل اليت املثال سبيل على لسعوديةا العربية فاململكة
 يف يباع النفط برميل كان  حيث يومًيا، دوالر مليون 300 من أبكثر الراهنة األسعار ظل يف تراجعت النفطية يراداهتاإ أن يعين ما يومًيا،

 .1يرادات ابلعملة احملليةوهو ما يرتجم الخنفاض شديد يف اإل ادوالرً  40ىل حنو إدوالرًا، مث  85ىل إليهوي  دوالرًا 115بو األسواق
 :نه جيب التمييز داخلها بني نوعني من الدولإوفيما يتعلق أبوبك، ف

ت مارات العربية والكويت جنحوا يف حتقيق تراكم العمالن مثل دولة اإلو اخلليج اآلخر  ومن انحية، السعودية ومنتجف -
طار تشري الكثري من التقارير مر ذلك. ومن مث ويف هذا اإلن تطلب األإدارة العجز لعدة سنوات إن على و هنم قادر أمما يعين  ،جنبيةاأل

سعار املنخفضة للبرتول سوف يكون هلا أتثري كبري على دول جملس التعاون ن األأنه ليس هناك احتمال أىل إوسط اخلاصة ابلشرق األ
 .2سيادية" صناديقليوانت من الدوالرات يف صورة "يمتلك تر اخلليجي اليت 

من بني الدول اليت تواجه مطالب داخلية كبرية  يوفنزويال وه يران والعراق ونيجريايإوبك مثل ومن انحية أخرى، ابقي دول األ
ىل حد كبري على إها يف موقف تفقد فيه القدرة مما جيعل ،تتعلق ابمليزانية نتيجة الزايدات السكانية الكبرية لديها ابملقارنة بعوائد النفط

 جنبية )واليتيرادات املنخفضة للنفط. كذلك فهم يربطون احتياطاهتم من العملة األوابلتايل اإل ،سعار املنخفضةاملناورة والتكيف مع األ
أسعار البرتول. فنيجرياي على سبيل ا كبرية نتيجة اخنفاض دوالر( ابلدوالر، وابلتايل فهم يواجهون ضغوطً  مليار 200تقدر أبقل من 

تظل معتمدة  يا يف ابقي قطاعات اقتصادها، ولكن رغم ذلك فهشهدت منوً  -فريقيا أللبرتول يف  احتياطيكرب أاليت متثل  -املثال 
% من 90 من العائد احلكومي وعن أكثر مجايلإ% من 80 ىل حد كبري، فمبيعات الطاقة لديها تعد مسئولة عن حوايلإعلى البرتول 

ن هناك قطاعات واسعة من الشعب إيران، فهي تكافح من أجل التكيف مع أسعار البرتول املنخفضة، حيث إ. أما 3صادرات الدولة
 . 4والسلع واخلدمات اليت تقدمها احلكومة للمواطنني ييراين تعتمد على احلكومة يف جمال التوظيف احلكوماإل

قد جتد نفسها  ،كدول جملس التعاون اخلليجي  ،ظروفها ملراكمة مثل هذه االحتياطاتن هذه الدول اليت مل تسعفها إومن مث ف
خاصة يف دول تعاين من انقسامات سياسية  عرضة لعجز متزايد يف ميزانيتها مما قد يرتجم ألزمات سياسية يف السنوات القليلة القادمة

 .5تشافيززمات شرعية حادة كفنزويال بعد وفاة هوجو أأو  ،وطائفية كالعراق
% من عائدات 95هتا من البرتول حنو افنزويال اليت لديها أكرب احتياطي من البرتول على مستوى العامل ومتثل صادر  يفف -

 %. 60ىل اخنفاض العوائد بنسبة إا املاضية شهرً  18وأسعار البرتول خالل ال الدولة، أدى االخنفاض اهلائل يف
قتصادية اليت االا للتعامل مع األزمة يومً  60عن حالة طوارئ اقتصادية ملدة  2016ر وقد أعلنت احلكومة الفنزويلية يف يناي

% خالل 4.5 ظهار املؤشرات الرمسية أن االقتصاد الفنزويلي قد انكمش مبقدارإا مع مرور الوقت، وجاء حترك احلكومة مع تزداد سوءً 
جراءات الطارئة من أجل دفع فاتورة واردات من اإل اب وعددً ، وتضمنت اخلطة زايدة الضرائ2015وىل من عام األ اخلمسة شهورال

 .الغذاء واخلدمات االجتماعية
ساسية. وقد أوضحت صور نشرت من خالل رويرتز  ضائع األبيعاين فيه الربازيليون من نقص الغذاء وال يوهذا يف الوقت الذ -

 يىل التصويت لصاحل ائتالف املعارضة، والذإب الربازيلي كيف يقف الناس طوابري للحصول على اللحوم. وهذا الوضع قد يقود الشع
 ا بذلك ضربة قوية للحركة االشرتاكية ابلبالد.موجهً  2015ا يف االنتخاابت التشريعية يف ديسمرب ا كاسحً أحرز نصرً 
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 2014 عام مجايلنصف الناتج احمللي اإل )حوايل ذربيجان، اليت يعتمد اقتصادها بشكل كبري على صادرات البرتولأ ويف -
جراءات اخلاصة لعالج االقتصاد ( حكومته بوضع سلسلة من اإلIlham Aliyevليف )أهلام إجاء من قطاع البرتول( أمر رئيسها 

ا للخصخصة وفرض مزيد من الضوابط على سوق ا رئيسيً جراءات سوف تتضمن برانجمً سعار البرتول املنخفضة. وهذه اإلأيف مواجهة 
لقاء القبض على عدد من احملتجني على رفع أسعار الغذاء وسوء إعالن عقب ا، وقد جاء هذا اإلا كبريً اضً العملة اليت شهدت اخنف

 ن املخاوفإاملواطنني ومع استمرار تدهور قيمة العملة ف ة. ومع استمرار معاان2016وضاع االقتصادية يف مدينة سيازان يف بداية األ
جراءات املطلوبة لدعم صناعتها رغم هنا مل تقم ابإلا، يف وقت تتهم فيه احلكومة أبمعتادً  امن أن تصبح مثل هذه االحتجاجات أمرً  تربز

 ا من خطورة االعتماد على البرتول.التحذير مرارً 
تفتقد املقدرات الالزمة لتكرير البرتول مما يضطرها السترياد معظم الطاقة اليت  واليت ،فريقياأمنتج للبرتول يف  أما نيجرياي، أكرب -
ىل إدعاه  يمر الذن اخنفاض أسعار البرتول له أتثريه السليب على اقتصاد الدولة، وهو األإاري قال خن رئيسها حممدو بو إف ؛حتتاجها

 عن ذلك فقد أتثرت الصناعة يف نيجرياي بفعل اخنفاض أسعار البرتول، جراء بعض التعديالت عليها. فضاًل إل 2016سحب ميزانية 
 .1ىل حماولة دعم عملية التكرير وتقليل واردات الدولة من الطاقةإنف اليت تسود البالد، مما دعا احلكومة وكذلك بفعل عمليات الع

يف التقرير الدويل  ،ستاذ جبامعة كولومبيامريكية، فقد ذكر فان جاسون بوردوف األلوالايت املتحدة األابوفيما يتعلق  -
، حيث بلغت مستوايت مريكا الشمالية خاصة يف الوالايت املتحدة كان مذهاًل أل يف ن منو إنتاج البرتو أعمال التابع لليب يب سي "لأل

حيث  - الثالثني املاضية. ولقد كان هذا النمو يف إنتاج الطاقة يف الوالايت املتحدةاألعوام مريكي أعلى مستوى هلا خالل اإلنتاج األ
 أحد احملركات الرئيسية الخنفاض أسعار البرتول. - تكسري اهليدروليكييتم استخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية ابستخدام ال

ال أن إوعلى الرغم من أن منتجي النفط الصخري ابلوالايت املتحدة يتحملون تكاليف أعلى بكثري من منافسيهم التقليديني، 
، 2ى األقل بسداد الديون وغريها من التكاليفهم علءالكثري منهم حباجة إىل استمرار ضخ الزيت لتوليد قدر من العوائد اليت تضمن وفا

 مما قد يساهم بدوره يف استمرار اخنفاض أسعار البرتول على املديني القريب واملتوسط.
سعار الطاقة وتشري أنه وبصفة عامة يستفيد املستهلكون من اخنفاض إ، فما على صعيد الدول املستهلكة للنفقأ

%. ولكن على 1ىل زايدة يف الناتج االقتصادي مقداره إ ين يؤدأ% ميكن 10ول بنسبة ىل أن اخنفاض أسعار البرت إحصاءات اإل
و على نفس أا متفاوتة ابلنسبة للدول املستهلكة حيث مل تكن مجيعها بنفس القدر نه ميكن مالحظة أن هناك آاثرً إالرغم من ذلك، ف

يف النهاية بعض اخلسائر على مستوى معدالت النمو  اهكما أن استفادة بعض االقتصادايت كان يقابل  املستوى من االستفادة،
فبالنسبة  ؛اب وآسيا كانت هناك آاثر خمتلطةو كان من شأنه أن يقلل من حجم االستفادة الكلية املتوقعة. ففي أور   يمر الذها، األئِ وتباطُ 

نه من الطبيعي أن ترحب إم وضعف النمو، فتربز فيها مؤشرات تتمثل يف اخنفاض معدالت التضخ اب واليتو لالقتصادات املتعثرة يف أور 
ىل أن فاتورة استرياد البرتول يف منطقة إحصاءات سعار البرتول، وتشري اإلأفوائد تتحقق من خالل اخنفاض  يحكومات تلك الدول أب

ن أتثري اخنفاض إفبية، و ور ا للمفوضية األ، ووفقً 2014مجايل منذ منتصف % كنسبة من الناتج احمللي اإل2اليورو قد اخنفضت بنحو 
يب من املتوقع أن يتمتع بدفعة قصرية و ور ن اقتصاد االحتاد األإفمن انحية ف ؛يب هو أتثري خمتلطو ور سعار البرتول على اقتصاد االحتاد األأ

الطاقة ىل جانب اخنفاض تكلفة إ%، هذا 1.7ىل إ% 1.3مجايل من اإل ين يرتفع الناتج احمللأجل نتيجة اخنفاض أسعار البرتول، و األ
ال إوزايدة القدرة الشرائية للمواطنني.  ،املستخدمة يف التدفئة، واخنفاض أسعار نقل البضائع واملواطنني، وزايدة هوامش الربح للشركات

األسعار نه نتيجة الخنفاض إأن اآلاثر االقتصادية الخنفاض أسعار البرتول تعد معقدة حيث تربز بعض اآلاثر السلبية، فمن انحية ف

                                                           
1 Falling oil prices: How are countries being affected? op.cit, 
2 Tim Bowler, op.cit. 
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ىل اخنفاض االستثمارات إو ىل خفض معدالت منو األجور إ بطريق غري مباشر ن اخنفاض أسعار النفط ميكن أن يؤديإتهالكية، فاالس
 .1يف قطاع البرتول

ن إال أنه رغم ذلك فإا أن تستفيد من اخنفاض األسعار، ن الصني اليت تعد أكرب مستورد  للبرتول، كان طبيعيً إوابلنسبة آلسيا، ف
 ا لالقتصاد املتباطا.ا اخلسائر األوسع نطاقً رتول املنخفضة لن تعوض أو تعادل متامً أسعار الب

سعار املنخفضة ابلنسبة ا كل ما تستخدمه من البرتول، ولكن بعض احملللني يرى أن األهنا تستورد تقريبً إوفيما يتعلق ابلياابن، ف
ا ا أساسيً كان بدوره ميثل جزءً   يرتفعة قد سامهت يف دفع التضخم والذن أسعار الطاقة املأل ؛هلا كانت مبثابة نعمة ونقمة يف آن واحد

 سرتاتيجية النمو لرئيس الوزراء الياابين )شينزو أيب( ملكافحة االنكماش.إمن 
سعار البرتول سوف خيفف من أن اخنفاض إويقول احملللون  ،من وارداهتا من البرتول %75 هنا تستورد حوايلإوابلنسبة للهند ف

 2016لعام  مليار 2.5ن تنخفض حبوايل أن تكلفة دعم الطاقة لدى اهلند ميكن إلديها. ويف نفس الوقت ف يحلساب اجلار عجز ا
 .2سعار املنخفضة للبرتولولكن فقط يف حالة استمرار األ

ن أغم من نه على الر إ ميكن القول مجااًل إولكن  ،اثر ابلنسبة للمستهلكني واملنتجني كانت خمتلطةن اآلأوهكذا يتضح 
ضعاف ثقة إىل إن املنتجني عانوا بشدة. وقد انعكست آاثر ذلك على األسواق املالية وأدت إاملستهلكني قد استفادوا، ف

 . 3املستهلكني
 وسق واألزمات اليت متوج هبا:التأثريات احملتملة الستمرار اخنفاض أسعار البلول على منطقة الشرق األ -2

زمات املختلفة اليت وسط واألريات احملتملة الخنفاض أسعار البرتول على منطقة الشرق األثأهناك عدة حتليالت تتناول الت
 جتتاحها، ويف ضوء تلك التحليالت ميكن طرح عدد من التصورات على النحو التايل:

لقريب يرى أن اخنفاض أسعار البرتول وما يرتتب عليه من اخنفاض عائداته يف املدى ا يفمن انحية هناك التصور الذ -
حيث ستقل قدرة  ،يرايناإل – يقليمي خاصة الصراع السعودىل ختفيض حدة الصراع على املستوى اإلإواملتوسط ميكن أن يقود 

حدثه اخنفاض أ يللتأثري الذ لبنان(، وابلتايل ميكن أن يكون أتثريه مماثاًل  –اليمن  –قليمية )سوراي الدولتني على متويل الصراعات اإل
 . 41988حياء اتفاق اجلزائر إيرانية، و هناء احلرب العراقية اإلإحيث ساعد هذا االخنفاض آنذاك يف  1986عام سعار البرتول أ

يرادات البرتول خالل فرتات ارتفاع أسعاره حىت ميكنها استخدامه يف إدول اخلليج جنحت يف مراكمة  نإمر، فويف واقع األ
هذه الدول ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية حيتفظ ابحتياطات دوالرية نقدية ن معظم أيراد الريعي، ولذلك جند فرتات تقلص اإل

ضخمة تستخدمها اآلن ملواجهة أزمة اخنفاض عوائد البرتول، ومن مث تستطيع السعودية من خالل تلك االحتياطات أن تستمر يف 
 يران اليت عانت فرتاتٍ األمر قد يبدو أكثر صعوبة ابلنسبة إل سداد فاتورة اخنراطها يف تلك الصراعات رمبا لفرتة ليست ابلقصرية. ولكن

مكانية استمرارها يف إيران ومدى إومن مث ويف هذا السياق يتساءل البعض بشأن قدرة  ،من جراء العقوابت االقتصادية الغربية طويلةً 
 .5سد وحزب هللا ومحاس واحلوثيني يف اليمن؟الدوالرات على الصراعات املتورطة فيها خارج حدودها نتيجة دعمها لأل ملياراتنفاق إ

داة زمة البرتولية احلالية قد تدفع الستخدام متزايد لألن األأنه ميكن طرح تصور آخر يقوم على أساس إمن انحية اثنية، ف -
ىل االعتقاد أبن إرؤية املسلح يف املنطقة، وتستند تلك ال يالعسكرية يف معاجلة أزمات املنطقة، مما سيزيد من وترية الصراع العسكر 

                                                           
1 The world economy, who’s afraid of cheap oil? Jan 23rd 2016 
http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-
think-again-whos-afraid-cheap 

-The impact of falling oil prices on the EU economy,            
http://ec.europa.eu/economy_finance/images/graphs/oil-prices.pdf 

2 Tim Bowler, op.cit. 
3 The world economy, who’s afraid of cheap oil? op.cit. 

 .26عمرو عادلي، مرجع سابق، ص  4
5 Dale Sprusansky, op.cit. 

http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-think-again-whos-afraid-cheap
http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-think-again-whos-afraid-cheap
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ا على ا ضاغطً اخنفاض أسعار النفط وطول أمد أزمة البرتول لفرتة تتجاوز االحتياطات النقدية املتاحة للدول النفطية سيشكل عنصرً 
على أزمة  وحماولة معاجلة املشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت قد ترتتب يىل االنكفاء الداخلإرمبا يقودها يف النهاية  ،تلك الدول

ا السياسة اخلارجية السعودية احلالية اليت تعتمد بشكل متزايد على األداة العسكرية يف التعاطي مع النفط، وهذه الرؤية رمبا تفسر جزئيً 
ا على دوره ؛ومن مث تراجع أمهية النفط ،ا الحتمال أن يؤثر استمرار اخنفاض عوائد النفط وتزايد املعروض منهقضااي املنطقة، حتسبً 

ا ا ملصاحلها استباقً عادة تشكيل املنطقة وفقً ابملنطقة على املديني القريب واملتوسط، وهو ما يدفعها الستخدام متزايد لألداة العسكرية إل
ىل استخدام متزايد للقوة إيران وروسيا حيث تتجه سياستهما إليه كل من إا ما تلجأ ، وهو أيضً 1احملتملة يملرحلة االنكفاء الداخل

 قليمية املتورطة هبا خاصة يف سوراي واليمن. ىل حلول سلمية للصراعات اإلإحماوالت جدية للوصول  يرية وعدم االخنراط يف أالعسك
من انحية اثلثة، هناك تصور يتسم ابملثالية يقوم على أساس احتمال حدوث ما يشبه "اتفاقات احلزمة الواحدة" لتسوية  -
ىل نقطة إ ، حيث ميكن أن تتفق الدول املنتجة للبرتول على ختفيض حصصها اإلنتاجية وصواًل زمات مبا فيها أزمة النفطخمتلف األ

ساس جناز صفقة متكاملة لتسوية الصراعات القائمة ابملنطقة واملرتبطة ابألإيتم  يالتوازن بني العرض والطلب، ويف الوقت نفسه وابلتواز 
يران كبديل إالعربية السعودية الحتياجها لالحتياطات الضخمة من الغاز لدى  دراك اململكةإابلصراع بني الرايض وطهران، خاصة مع 

 ،وسطوىل يف منطقة الشرق األا واألمستهلك للنفط عامليً  ف اململكة سادسَ صنَّ لسد احتياجاهتا الداخلية املتزيدة من الطاقة، حيث تُ 
كما تتصدر اململكة دول   ضعاف معدل النمو السكاين لديها،أ نسبة تعادل ثالثة ي وه% سنوايً 7ويتزايد استهالكها من النفط بنسبة 

حصائيات ا إلمدادات الكهرابء السعودية وفقً إ% من 58العامل من حيث كمية النفط املستخدم يف توليد الطاقة )ميثل النفط 
ىل إهتا الداخلية من الطاقة. ااء ابحتياجللوف بدياًل ابعتباره يراين من الغاز ىل النظر للمخزون اإلإقد يدفع اململكة  يمر الذ(، األ2013

مجايت اتلك الرؤية يعولون على العداء املشرتك "لداعش" من قبل الدولتني مما قد يساهم يف التقريب الرب  ين مقدمإجانب ذلك ف
وضحت الدراسة أا فمن انحية، وكم ؛ىل الصفرإقرب أاحتمالية حدوثه  جيعالنمران جوهراين أن هذا السيناريو يعرتضه أال إبينهما. 

على حصصها السوقية يف  بقاءً إعلى عدم خفض حصصها اإلنتاجية  –وعلى لسان مسئوليها  –ن اململكة العربية السعودية تصر إف
يران مؤامرة سياسية ضدها للضغط االقتصادي عليها وحرماهنا من جين مثار اتفاقها إمر الذي تعتربه مواجهة منافسيها الدوليني، وهو األ

يف  يالشيع يعكس الصراع السين ييران واململكة والذإاملعقد بني  ييديولوجي التارخيالعداء األ ،مع الغرب. ومن انحية أخرى يو النو 
قليمية إن تواجهه من خالل حتالفات مع قوى أميكن  يوالذ ،للطاقة لحمتم يسعود جٍ ن ينتهي جملرد احتيا أاملنطقة ال ميكن تصور 
 .2در الطاقة البديلةمصا ودولية صديقة لتطوير

السيناريو األسوأ وهو أن تستمر الصراعات القائمة وتتفاقم يف منطقة   يت ،ويف مقابل هذا السيناريو املفرط يف املثالية ،اوأخريً 
 لتايلواب ،سعار النفطأا ابخنفاض قليم أتثرت كثريً وأن يتم استثمار هذه الصراعات من جانب قوى دولية من خارج اإل ،وسطالشرق األ

من خالل  ،ىل العمل من أجل استنزاف قدرات الدول النفطية خاصة السعوديةإقليميني إقد تلجأ بصورة غري مباشرة ومن خالل وكالء 
شعال للصراعات املنخرطة فيها ابملنطقة )يف سوراي واليمن(، وافتعال أزمات داخلية مستغلة التداعيات السلبية احملتملة على مزيد من اإل

عن رفضها  ياالقتصادية واالجتماعية نتيجة اخنفاض العوائد النفطية، من أجل ممارسة مزيد من الضغط عليها لدفعها للتخل األوضاع
وسط يف توازانت القوى ن هذا السيناريو قد يعرتضه استمرار مكانة الشرق األأال إلتقليص املعروض من النفط يف السوق العاملي. 

وعلى  ،يف الوالايت املتحدة يالنسيب على أجندة بعض القوى الدولية، فعلى الرغم من ثورة النفط الصخر  العاملية على الرغم من تراجعه
ال أن الوالايت املتحدة ال يزال إالرغم من االجتاه املتنامي يف عهد أوابما لفك االرتباط بقضااي املنطقة حلساب مناطق وقضااي أخرى، 

على مصاحلها كما  بقاءً إىل مرحلة الفوضى العارمة، إوسط وعدم وصوهلا نطقة الشرق األقليمية مبمن مصلحتها ضبط التفاعالت اإل
ابهتمام متزايد من قبل الصني اليت تعتمد بشكل   حتظى وسطسرائيل والبرتول(، وال تزال منطقة الشرق األإ) سبق أن أوضحت الدراسة

                                                           
 .34توازنات جديدة: تراجع أسعار النف  وتحوالت الدور والمكانة في الشرق األوس ، مرجع سابق، ص  محمد بسيوني: 1

 .34-33المرجع السابق، ص ص  2
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قليم وارداهتا النفطية(. كذلك حتاول روسيا أتكيد وجودها يف اإل % من43 وسط )حوايلكبري على الغاز والنفط القادم من الشرق األ
قليم، ومن مث يصعب بية اليت تتأثر ابألزمات اليت يشهدها اإلو ور  عن الدول األمن خالل عدد من التحالفات اليت ختدم أهدافها، فضاًل 

  .1قليميةتصور أن يرتاجع دور تلك القوى الدولية يف ضبط التفاعالت اإل
ن مجيع الدول املنخرطة يف الصراعات أ من وعلى الرغم ،يراداتهإسعار البرتول و أنه على الرغم من اخنفاض أحىت اآلن ويبدو 

 روسيا( –يران إ –مارات اإل –السعودية  -يراداته )الوالايت املتحدة إىل حد كبري ابخنفاض إابملنطقة هي دول منتجة للبرتول ومتأثرة 
ىل حلول سلمية إنه ليس له أتثريه على توجيه سياسة هذه الدول حنو خفض حدة الصراع أو التوصل أن هذا االخنفاض يبدو أال إ

، وتتورط يف تلك الصراعات أن هناك بدياًل عنهاة العسكرية ال يبدو ر داواإل ،ا والصراعات تزداد حدةمور تزداد تعقدً حقيقية هلا، فاأل
وتصعيد  ،خرىاف رئيسية يف تلك الصراعات لفرض مزيد من الضغوط على األطراف األرهابية حتركها رمبا أطر إقليمية وتنظيمات إقوى 

 :ا على أرض الواقع، ولكن يبقى السؤالخري رمبا هو األكثر حتققً ا. مما قد جيعل السيناريو األىل مستوايت أكثر عنفً إحدة الصراعات 
 على وترية الصراع املسلح؟ ها ؤ بقاإقليمية و مدى سيستمر صمود تلك القوى الدولية واإل يىل أإ

  :ثري احملتمل الخنفاض أسعار البلول على الوضع االقتصادي العامليأالت -3
 :ىل رؤيتنيإشارة ا ميكن اإلطار أيضً يف هذا اإل

منا يؤثر بشكل سليب على إن اخنفاض أسعار البرتول على هذا النحو الشديد أىل إفمن انحية تشري الكثري من التقارير الغربية  -
ىل سلسلة من اآلاثر )تراكم الديون الناجتة عن االنكماش، فقدان الوظائف، إسعار املنخفضة للبرتول تقود ، فاألمجااًل إاالقتصاد العاملي 

ىل إتقود بدورها بشكل غري مباشر  اهنيار مصدري البرتول، فقدان خطاابت االعتماد الالزمة للصادرات، فشل املصارف( واليت
 .2ل كبري يف إنتاج البرتولاخنفاض متسارع بشك

ىل أن هناك حقيقة اثبتة، تؤكد أن التقلبات العنيفة يف أسعار النفط تزعزع إخرى تشري الرؤية األ ،ولكن من انحية اثنية -
ا ما يكون مً دائ ن األثر الصايف الخنفاض أسعار النفطإعامة ف نه وبصفةأال إ .استقرار االقتصادات واألسواق املالية يف مجيع أحناء العامل

الناتج احمللي اإلمجايل لعام  جيب أن يعزز 2015ن اخنفاض أسعار النفط عام إا لصندوق النقد الدويل، فا للنمو العاملي. ووفقً إجيابيً 
 -%0.3طار فمن املتوقع أن يتحقق منو بنسبة ترتاوح بني على الصعيد العاملي، ويف هذا اإل% 1ىل إ% 0.5بنسبة  2016
 .% يف الصني2 -%1% يف الوالايت املتحدة، وبنسبة 1.2 -%1، وبنسبة % يف أورواب0.4

ا الكثري من املناطق األكثر إنتاجً  وبك على عدم ختفيض اإلنتاج واستمرارأصرار إومع استمرار البيئة التنافسية اليت جنمت عن 
يران على إومع حرص  ،الستقرار مثل العراق وليبياللنفط يف العامل واليت عانت من الفوضى السياسية، يف تعزيز إنتاجها كعالمة على ا

تستعيد حصتها السوقية السابقة، وكذلك استمرار املنتجني يف الوالايت املتحدة يف ضخ البرتول حىت يف ظل تدين أسعاره وارتفاع  أن 
ستان وأذربيجان وروسيا دول منتجة أخرى مثل كازاخ صساسية، ومع حر كلفة إنتاجه كسبيل للوفاء بديوهنم وتغطية النفقات األ

نه يف ظل تلك البيئة إوغريهم من الدول ذات اإلنتاج منخفض التكلفة للنفط على استعادة إنتاجها إىل مستوايت الذروة السابقة، ف
حدد ن برميل النفط سيتإضايف، ومع كسر االحتكار يف السوق العاملي للنفط، فجياد مشرتين هلذا النفط اإلإالتنافسية ويف ظل صعوبة 

ا النمو ويثبت حقيقة أن النفط الرخيص يعزز دائمً  يالعامل ي، وهو ما سيناسب النمو االقتصادادوالرً  50ا عند مستوى سعره تقريبً 
 .3العاملي

 لدول مؤشرات يه مناإ يالعامل النمو حتقق على للتدليل مؤشرات من خريةاأل الرؤية ليه هذهإ تشري ما أن يالحظ ولكن
 العوائد يف االخنفاض من ستعاين من هي املنتجة الرئيسية الدول تبقى ولكن ووارد، طبيعي أمر وهو للبرتول، تجةمن وليست مستهلكة

                                                           
 العالمي، مرجع سابق. االقتصاد نمو عجلة على النف  سعر ان فاض تأثير 1

2 Impact Analysis: The Adverse Effects of Falling Oil Price in the Airline Industry, January 4, 2016. 
https://www.linkedin.com/pulse/impact-analysis-adverse-effects-falling-oil-price-airline-saketa 

 ، مرجع سابق. يالعالم االقتصاد نمو عجلة على النف  سعر ان فاض تأثير 3

https://www.linkedin.com/pulse/impact-analysis-adverse-effects-falling-oil-price-airline-saketa
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 هو للنمو العامة االجتاهات على البرتول سعارأ اخنفاض أتثري نإ القول ميكن مث ومن لديها، النمو معدالت على اسلبً  التأثري مث ومن
 العوامل من لعدد اوفقً  يتحدد سوف العاملي النمو على الصايف والتأثري ،العامل دول جلميع ابلنسبة واحد اجتاه ذا وليس خمتلط أتثري

ذا  إوبشكل عام  .املتوسط أو القريب املدى على سواء أتثريها تقييم السهل من ليس واليت ،واملعقدة املتشابكة والسياسية االقتصادية
ن الكثري من اخلرباء االقتصاديني أال إسعار البرتول تفوق التكاليف، أفاض احلاد يف ن الفوائد النامجة عن ذلك االخنكانت حىت اآل
 . 1"زايدة الفوائد عن التكاليف" ىل عدم استمرار هذا االجتاهإسواق قد هبطت بشدة وبسرعة مما قد يؤدي يقدرون أن األ

****** 

                                                           
1 The world economy, who’s afraid of cheap oil? op.cit. 
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 أعباء أزمة الالجئني السوريني: األمناط والفواعل
 أمحد شوقي

 قدمةم
مليون الجا، ويتوزعون بني تركيا  4,8يصل عدد الالجئني املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني حنو 

مليون  6,6ولبنان واألردن والعراق ومصر ودول مشال أفريقيا األخرى، فيما يقدر عدد النازحني داخل األراضي السورية بنحو 
وهناية يونيو  2011بات جلوء إىل دول االحتاد األورويب خالل الفرتة املمتدة بني أبريل مليون سوري بطل 1,1شخص. وتقدم حنو 

20161. 
لة هلم؛ وهي أعباء متعددة األمناط واألشكال وغري مقتصرة وتفرض أزمة الالجئني أعباء واسعة النطاق على الدول املستقبِ 

ليالت عليها؛ كما إن كثريًا من املسؤولني الرمسيني يركزون فقط على هذا فقط على األعباء املالية اليت تركز كثري من الدراسات والتح
 املستوى يف حماولة الستدرار عطف الدول املاحنة هبدف احلصول على معوانت مالية.

 وتسعى الورقة لإلجابة عن سؤال: "كيف توزعت أعباء أزمة اللجوء السوري بني دول املنطقة والدول الكربى؟ 
ؤال عدة أسئلة منها: كيف توزعت هذه األعباء بني دول املنطقة؟ وكيف توزعت بني الدول الكربى فيما ويرتبط هبذا الس

بينها؟ وكيف تتنصل عدد من الدول من القيام بواجباهتا جتاه هذه األزمة اإلنسانية؟ )مصر( وكيف تستغل دول أخرى هذه األزمة 
وكيف ختتلف أعباء األزمة من دولة ألخرى؟ وكيف خيضع هذا األمر ( ردناأل ،تركيا ،للحصول على معوانت الدول املاحنة؟ )مصر

 لالعتبارات السياسية والثقافية واالقتصادية واألمنية املتعلقة بكل دولة؟ 
؛ أي  أعباء اإلدارةبداية؛ ميكن تصنيف أعباء أزمة الالجئني السوريني حسب اهلدف منها؛ إىل منطني رئيسني يتمثالن يف: 

أي حماوالت وجهود ومساعي سد مصادر اللجوء. وفيما يلي ستحاول الدراسة تفصيل طبيعة  وأعباء املنع ،مل مع األزمةكيفية التعا
 هذه األعباء واجلهات اليت تتحملها أو تشرتك يف ذلك.

 :أعباء إدارة األزمة أواًل 
 . التوطنيهلم وإعادة  دماتاخلاملالية للدول املستقبلة لالجئني وتوفري  املساعداتويشمل هذا املستوى تقدمي 

 املساعدات املالية  -1
أغلبها أوروبية؛ اجلانب األكرب من املساعدات املالية لتخفيف معاانة الالجئني السوريني. وميكن التعرف  ،تقدم جهات ماحنة

للماحنني والذي انعقد  والذي يعرض أهم اجلهات املاحنة يف مؤمتر لندن -ا منوذجً  - على خريطة املاحنني من خالل اجلدول التايل
أو ألعوام اتلية قد متتد إىل  2016خالل فرباير من العام اجلاري؛ وقيمة املساعدات املعلن عنها يف املؤمتر؛ سواء للعام اجلاري 

2020.  

                                                           
 باحث ماجستير في العلوم السياسية  

1 UNCR, Syria Regional Refugee Response, Available at: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. 
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 وقيمة املساعدات املعلن عنها لالجئني السوريني 2016جدول يوضح أهم املاحنني مبؤمتر لندن فرباير 
 2016يمة املساعدات ق الدولة مسلسل

 )ابلدوالر(
املساعدات املستقبلية 

 )ابلدوالر(
 مليار 1,3 مليار 1,3 أملانيا 1
 مليار  1,4 مليار 1,2 االحتاد األورويب 2
  مليون 925 الوالايت املتحدة 3
 مليار 1,8 مليون 730 بريطانيا 4
 مليار  1,1 مليون 278 النرويج 5
  مليون 250 الياابن 6
  مليون 200 سعوديةال 7
  مليون 137 اإلمارات 8
 مليون 200 مليون 100 الكويت 9

  مليون 100 قطر 10
 3وسكاي نيوز عربية 2ورويلز 1املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

 
مة املاحنني لالجئني السوريني؛ وبناء على هذه البياانت؛ ميكن استخالص عدة نتائج أوهلا: أن الدول األوروبية تتصدر قائ

در فيما حتتل الدول العربية مراكز متأخرة؛ رغم أن األوضاع املالية لدول اخلليج تسمح هلا بتقدمي مساعدات أكرب، اثنيها: أن أملانيا تتص
 هنا الدولة األكثر انفتاًحا على فكرة استقباهلم ابلقارة األوروبية.أقائمة الدول املاحنة لالجئني كما 

هنا حصلت أورغم أن األمم املتحدة قد أعلنت بعد املؤمتر مباشرة  ،ورغم هذه املبالغ الكبرية املعلن عنها من جانب املاحنني
على وعود مبنح كبرية تفوق ما طلبته؛ تعاين املفوضية السامية لشئون الالجئني ابألمم املتحدة عجزًا يف متويل املساعدات اإلنسانية 

الدول املختلفة بتعهداهتا املالية؛ حيث تقدر املفوضية قيمة املساعدات املالية املطلوبة للتخفيف من معاانة  للسوريني لعدم وفاء
مليار دوالر منها حىت منتصف يوليو من العام ذاته؛ لتصل قيمة  1,8؛   استالم حنو 2016مليار دوالر خالل  4,5السوريني بنحو 
 % من قيمة املساعدات املالية اإلمجالية املطلوبة.60حنو  يز مليار دوالر بنسبة توا 2,7العجز لنحو 

مليار دوالر  7,7وتقدر األمم املتحدة احتياجات كافة وكاالهتا التمويلية لتقدمي املساعدات اإلنسانية للشعب السوري بنحو 
 .4ةمليار دوالر لدول املنطقة املتأثرة ابألزمة السوري 1,2ابإلضافة لنحو  ،خالل العام اجلاري

                                                           
 مليارات دوالر أمريكي للسوريين، 6ماهيستش، الجهات المانحة تتعهد بتقديم أكثر من أندري  1

 http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/2/56b4c3c46.html. 
 تعهدات بمليارات الدوالرات لسوريا في مؤتمر لندن للمانحين 2

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0VD07Y?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0 
3 skynewsarabia.com/web/article/813486/مٔوتمر-لندن-يتعهد-بتقديم-10-مليارات-دوالر-لدعم-سوريا 
4 https://www.supportingsyria2016.com/about-ar/the-un-ar/. 
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 األعباء املعيشية -2

فإن دول  ،يف التخفيف من معاانة الالجئني السوريني - وفق الوعود على األقل - إذا كانت الدول الغنية تسهم أبمواهلا
ها اجلوار املستقبلة تتحمل األعباء املعيشية الالزمة لتوفري اخلدمات هلم مما ميثل ضغطًا إضافًيا عليها؛ خاصة يف الدول اليت يتكدس في

الالجئون؛ إذ تلتزم دول اجلوار السوري ودول أخرى بتوفري خدمات الصحة والتعليم والسكن لالجئني، كما يتاح هلم النفاذ ألسواق 
 العمل؛ مما يفرض ضغوطًا إضافية على هذه اخلدمات.

مليون الجا برتكيا  2,72من وتشري البياانت الصادرة عن املفوضية السامية لشئون الالجئني ابألمم املتحدة إىل تواجد أكثر 
ألف الجا بدول  29ألف الجا يف القاهرة و 115ابلعراق و األفً  249ألف الجا يف األردن و 656مليون يف لبنان و 1,03و

 .1مشال أفريقيا األخرى
 ويوضح اجلدول التايل خريطة توزيع الالجئني السوريني: 

عدد الالجئني السوريني املسجلني لدى  الدول مسلسل
وضية األمم املتحدة لشئون الالجئني مف

 )ابأللف شخص(
 2724 تركيا 1
 1033 لبنان 2
 656 األردن 4
 249 العراق 5
 115 مصر 6
 29 مشال أفريقيا 7

 4806 اإلمجايل
 املصدر: مفوضية شئون الالجئني ابألمم املتحدة

 
م ال تعرب ابلضرورة عن كافة الالجئني املتواجدين يف  : أن هذه األرقااألوىل ؛وميكن رصد مالحظات أربع بشأن هذه اخلريطة

كافة الدول املشار إليها؛ وإمنا تعرب عن عدد املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني؛ لكن يف الوقت نفسه جيب 
رية للتخفيف من معاانة الالجئني التأكيد على أن دواًل تبالغ يف تقدير عدد غري املسجلني هبدف الرتويج لفكرة أهنا تتحمل أعباء كب

: أن هذه األرقام ال تشمل الالجئني املتواجدين يف عدد من الدول مثل والثانيةللحصول على معوانت إضافية من الدول املاحنة، 
األورويب ال تعين  : أن عدد طلبات اللجوء املقدمة إىل دول االحتادوالثالثةالسودان أو كندا أو الوالايت املتحدة أو الدول األوروبية، 

ابلضرورة أن هذا العدد متواجد ابلفعل يف دول االحتاد ألهنا طلبات تقدم من جانب السوريني املتواجدين هناك ابلفعل أو املتواجدين 
 2015أن القارة األوروبية استقبلت خالل عام  :والرابعةهنا قد تقبل أو ترفض، أبدول اجلوار السوري أو يف أي مكان آخر، كما 

ألف مهاجر فقط خالل العام اجلاري؛ بينهم سوريون وحاملون جلنسيات  282أكثر من مليون مهاجر غري شرعي ابإلضافة لنحو 
 أخرى؛ وال يعترب مجيعهم من الالجئني السياسيني.

                                                           
1 UNCR, op. cit. 



106 

 

طالة وفرص لتوضيح األعباء امللتبة على استقبال الالجئني السوريني بدول اجلوار؛ ميكن اإلشارة إىل "الوضع اخلاص ابلب
تعاين دول اجلوار السوري املستقبلة لالجئني ودول املنطقة األخرى ضغوطًا تتعلق بتوفري فرص العمل للمواطنني؛ يف ظل العمل"؛ إذ 

ارتفاع نسبة البطالة بني األيدي العاملة؛ ومن مث فإن دخول السوريني أراضيها يفرض مزيًدا من الضغط على فرص العمل املتاحة؛ 
، وحنو 2% يف األردن14، كما تتجاوز النسبة 1% من األيدي العاملة املتاحة9طالة يف تركيا على سبيل املثال تتجاوز فنسبة الب

. ويف ظل هذه املعدالت املرتفعة؛ فإن العديد من دول املنطقة تعترب أن 4%12، كما يتعدى معدل البطالة يف مصر 3% بلبنان25
ثل ضغوطًا على سوق العمل؛ كما ظهرت يف أورواب تيارات تندد مبوجات اللجوء واهلجرة اليت ميية دخول املزيد من األيدي العاملة السور 

  اجتاحت القارة خالل العام املاضي؛ يف ظل األزمة االقتصادية اليت تعيشها عدد من دول االحتاد األورويب.
ن الدول املستقبلة أكما   ،دد من الدوللكن يف الوقت ذاته يعاين الالجئون من صعوبة الوصول إىل هذه اخلدمات يف ع

؛ لذلك يتناقص عدد الالجئني 5كما يتعرضون ملضايقات فيها كما يف مصر ولبنان واألردن  ،تتشدد يف إجراءات دخول السوريني إليها
ور جانب من يف هذه الدول ابستمرار خبالف احلال يف تركيا؛ فرغم التقارير اليت تتحدث عن إغالق للمعابر من حني آلخر أو شع

؛ 7أو تعرض الفارين إلطالق انر على احلدود من جانب القوات الرتكية 6القوميني األتراك أبن السوريني يشكلون أعباء إضافية عليهم
 فإن عدد الالجئني السوريني املسجلني لدى "أنقرة" يف ازدايد مستمر.

أنقرة تعترب بوابة السوريني حنو أورواب؛ قبل إبرام  أنني كما وميكن تفسري ذلك ابلتسهيالت اليت متنحها احلكومة الرتكية للسوري
 ن املهاجرين غري الشرعيني.أاالتفاق الرتكي األورويب بش

لكن بقدر ما متثل أزمة اللجوء السوري ضغطًا على سوق العمل يف دول منطقة الشرق األوسط؛ بقدر ما ختلق فرًصا للنمو االقتصادي 
دول االحتاد األورويب؛ من دولة من  يف حتقيق التوازن الدميغرايف يف ظل تراجع معدالت اخلصوبة يف أكثر ألن اهلجرة تسهم  يف أورواب

جئني أنفسهم ولكن يف  ال؛ أي إن األزمة ال تكمن يف ال8ومن مث تسهم يف أتمني احتياجات األسواق األوروبية من األيدي العاملة
 كيفية توظيف قدراهتم لالستفادة منها.

 وطني الالجئنيإعادة ت -3
تعهدت عدة دول غربية إبعادة توطني أعداد من الالجئني السوريني هبا ابالتفاق مع منظمة األمم املتحدة؛ وتفرض هذه 
التعهدات أعباء مالية على املوازانت العامة للدول هلذه اجملموعة من الدول. وعلى سبيل املثال تعهدت كندا لألمم املتحدة ابستقبال 

ألف الجا سوري حبلول  20، كما تعهدت اململكة املتحدة ابستقبال حنو 9مما يكلف موازنة الدولة حنو مليار دوالرألف سوري  25
لف الجا سوري خالل أ 20، كما تبنت الوالايت املتحدة خطة لتوطني 10سرتليينإمليون جنيه  589مما يكلف املوازنة حنو  2020

ألف  160)السنة املالية األمريكية( كما تبىن االحتاد األورويب خطة لتقاسم  2017رب سبتم 30و 2015أكتوبر  1الفرتة املمتدة بني 

                                                           
1 http://www.turkpress.co/node/22848. 
2 www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/25/6-14-ارتفاا-الب الة-في-األردن-إلى. 
3 greenarea.me/ar/129783/ -نسبة-الب الة-في-لبنان-وصلت-الى-25-و47-منهم/. 
4 youm7.com/story/2016/5/15/2718432/جهاز-التعبئة-واإلحصام-12-7-معدل-الب الة-فى-مصر 

، مركز الحضارة قض    ياهيااللجوم والنزو  في الجوار العربي واألفريقي بالعدد الثاني من تقرير للمزيد حول أوضاا الالجئين بهذه الدول انظر ملع ا 5

 .2016للدراسات السياسية، يونيو 
 أنقرة/.-السوريين-محالت-تهاجم-األتراك-https://arabic.rt.com/news/832725مجموعة من األتراك تهاجم محالت السوريين في أنقرة،  6
سوريًّا أثنام محاولة عبور الحدود،  11التركي يقتل  حرس الحدود 7

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160619_turkey_syria_borders_killing. 
-ياالمان-صربيا-جدار-النمسا-شن ن-األوروبي-االتحاد-الهجرة- doualiya.com/articles/20150827-mcمونت كارلو، حدود أوروبا وتناقضاتها، 8

 الجئون.-هوالند-فرانسوا
9 http://www.huffingtonpost.ca/2016/03/22/syrian-refugees-federal-budget-2016_n_9525346.html. 
10 http://www.bbc.com/news/uk-36036922. 
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الجا سوري وصلوا ابلفعل إىل األراضي األوروبية؛ لكنه ال يزال يواجه اعرتاضات من جانب عدد من األعضاء لعدم املشاركة يف هذه 
 .1فرض عقوابت مالية يف حالة رفض استقبال الالجئنياخلطة مما دفع لتبين مواقف أشد يف مواجهتهم من خالل التهديد ب

يف حماولة من احلكومات القائمة  ،وتنفق هذه األموال على دورات تعليم اللغات واالندماج والتدريب ومجع مشل أسر الالجئني
 العمل.غة ومتكينهم من الوصول إىل أسواق للدجمهم يف اجملتمعات اجلديدة وجتاوز حواجز الثقافة والتقاليد وال

ويوضح اجلدول التايل عدد الالجئني الذين وعدت احلكومات إبعادة توطينهم وتكاليف عمليات التوطني؛ وعدد من   
 توطينهم ابلفعل.

 جدول يوضح أعداد الالجئني خبطق إعادة التوطني
عدد الالجئني الذين وعدت الدول الكربى  التكلفة  الدولة  مسلسل

 ()ابأللف شخص مإبعادة توطينه
وقابل  2016ألف )حىت فرباير  25 مليار دوالر كندا 1

 للزايدة(
 (2020)حىت  األفً  20 سرتليينإمليون جنيه  589 اململكة املتحدة 2
الوالايت املتحدة  3

 األمريكية
آالف خالل عام بدًءا من أكتوبر  10 

2015  
 األفً  176 مليون يورو 780 االحتاد األورويب 4

 
: حمدودية األعداد املعلن عنها من جانب الدول أوهلارة لعدة مالحظات تتعلق خبريطة توطني الالجئني؛ ومن املهم اإلشا

الكربى مثل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة؛ كما إن دواًل أخرى ترفض هنائًيا استقبال الالجئني السوريني؛ مثل دول شرق أورواب، 
اخللفيات الثقافية والدينية والتارخيية واحلضارية هلؤالء الالجئني حتديًدا؛ فقد صرح مسؤولون  : أنه ال ميكن فصل هذه املواقف عناثنيها

: أن االحتاد األورويب قد وعد واثلثها، 2رمسيون يف عدة دول أن املشكلة يف األساس دينية مثل سلوفاكيا وقربص وبولندا والتشيك
شخص حبلول منتصف مايو املاضي؛ ومع انتهاء الفرتة احملددة مل يتم توطني سوى ألف  20بتوطني اجملموعة األوىل من الالجئني بواقع 

ألف الجا سوري من خالل  450، ورابعها: أن األمم املتحدة سعت إلجياد آلية لتوطني حنو 3شخص فقط وفًقا للخطة 1500
جئني جدد وتعهدت عدة دول بتسهيل الوالايت املتحدة رفضت توطني الو ؛ لكن الدول األوروبية 2016مؤمتر جنيف هناية مارس 

إجراءات مل مشل األسر السورية وتبىن عدد آخر إطالق برانمج أتشريات الدخول اإلنسانية، وتقدمي منح دراسية للطلبة السوريني 
 . 4الالجئني

 :لجوء(لأعباء املنع )حماوالت سد مصادر ا اثنًيا
لة املستقبلة لالجئني ملنع تدفقهم إليها. ويشمل هذا املستوى حماوالت هذا املستوى ابحملاوالت املبذولة من جانب الدو  ويعىن

التوصل حلل لألزمة السورية، واالتفاقات املعقودة بني الدول الكربى ودول املصدر أو دول املمر لوقف حركة املهاجرين أو الالجئني 
 .2016مثل االتفاق الرتكي األورويب خالل مارس 

 :األعباء األمنية والعسكرية -1
                                                           
1 skynewsarabia.com/web/article/838263/غرامات-باهظة-لدول-االتحاد-االٔوربي-ترفض-الالجٔيين. 
2 dw.com/ar/سلوفاكيا-ال-تريد-الجئين-مسلمين-على-أراضيها/a-18967051.  
3 https://www.theguardian.com/world/2016/may/18/europe-relocates-177-syrian-refugees-turkey-eu-deal. 

 مؤتمر جنيع يفشل بإعادة تو ين الالجئين السوريين، 4
 aljazeera.net/news/international/2016/3/31 السوريين.-الالجئين-تو ين-بإعادة-يفشل-جنيع-مؤتمر/  
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ال تتعلق األعباء األمنية ابلالجئني السوريني فقط ولكنها متتد لتشمل املهاجرين غري الشرعيني ابختالف ألواهنم وجنسياهتم؛ 
وبينهم الالجئون السياسيون  - خاصة يف أورواب؛ إذ تبذل الدول األوروبية جهوًدا أمنية كبرية ملنع تدفق املهاجرين غري الشرعيني إليها

لنزاعات والصراعات. ويلعب هذا الدور هيئات متخصصة يف الرقابة والعمليات البحرية وهي: األوروفورس وفرونتكس. الفارون من ا
 دولالسبانيا )إواألوىل هتتم حبماية أمن واستقرار حدود أورواب اجلنوبية؛ وتضم قوات برية وأخرى حبرية من فرنسا وإيطاليا والربتغال و 

 البحر املتوسط( وميكنها التدخل العتبارات أمنية وإنسانية.  وروبية املطلة علىاأل األربع
دارة التعاون العمليايت يف احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب" وتعمل وروبية إلأما فرونتكس فهي "الوكالة األ

لالزم للدول األعضاء لتوفري احلماية الالزمة يف جمال محاية حدود االحتاد اخلارجية ومراقبتها وتدريب حرس احلدود وتقدمي الدعم ا
 . ويضاف إىل ذلك عمليات بناء األسوار احلديدية على حدود عدة دول أوروبية ملنع تدفق املهاجرين.1للحدود

وتكبد هذه األدوات امليزانية األوروبية أموااًل طائلة؛ حيث تكلف خطط حتويل أورواب لقلعة آمنة ومساعدة الدول اليت تعترب 
يورو، وتشمل اآلليات اليت يتم اللجوء إليها يف هذا الصدد بناء  اتمليار  ثالثةممرًا لالجئني واملتمثلة يف "إيطاليا واليوانن ومالطا" حنو 

؛ ورمبا متتد مستقباًل وفق األهداف األوروبية لشن محالت 2دون طيار واألقمار الصناعيةباألسوار واألجهزة اإللكرتونية والطائرات 
أحد املمرات الرئيسية  –ية ابملياه اإلقليمية لدول مثل ليبيا هبدف وقف حركة املهاجرين من اجلانب اآلخر للبحر املتوسط عسكر 

 للمهاجرين.
؛ نتيجة اضطرارها لفتح احلدود الستقبال أعباء وحتدايت أمنيةمن جهة أخرى؛ تفرض األزمة على دول اجلوار السوري 

له تنظيمات مسلحة يف توجيه ضرابت هلذه الدول كما حدث يف تركيا ولبنان؛ فقد تعرضت األوىل الالجئني؛ األمر الذي قد تستغ
تفجريات أسقطت العشرات من القتلى واجلرحى؛ وقد أكدت السلطات تورط عناصر كردية  8لعدة تفجريات وصل عددها لنحو 

 .4جلأت من حني آلخر إلغالق عدد من معابرها مع سوراي، كما 3وأخرى تنتمي لتنظيم الدولة اإلسالمية يف غالبية هذه التفجريات
أيًضا؛ تعرض عسكريون للخطف يف عرسال على احلدود مع سوراي على أيدي مسلحني منتمني لتنظيمات انشطة يف   ويف لبنان

 .5نصرة الناشطة يف سورايسوراي؛ كما اندلعت اشتباكات بني املسلحني واجليش اللبناين على خلفية قيام األخري ابعتقال قائد جببهة ال
وقد جلأت هذه الدول أيًضا إىل األدوات األمنية لتشديد الرقابة على احلدود ومنع تدفق الالجئني؛ مع العلم أن السلطات 

 تتعسف أحيااًن يف إعمال األدوات األمنية؛ األمر الذي وصل إىل احتجاز سوريني وترحيل آخرين إىل دمشق. 
رًا شن محلة عسكرية على احلدود مع سوراي حبجة التخلص من خماطر تنظيم الدولة اإلسالمية أما تركيا؛ فقد أعلنت مؤخ

. ويبدو أن هدف احلملة الرتكية تشديد الرقابة على احلدود وإضعاف قوة األكراد على املنطقة 6يدوحزب االحتاد الدميقراطي الكر 
ومتكني قوات املعارضة املسلحة من السيطرة على هذه  ،ئني يف مرحلة اتليةوإقامة منطقة آمنة على احلدود ورمبا خميمات لالج ،احلدودية

 املنطقة وتفويت الفرصة على روسيا اليت تسعى إلضعاف هذه القوات حبجة مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية.
 االتفاقات الدولية )تركيا وأورواب منوذًجا( -2

                                                           
 سياسة االتحاد األوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية،  1

revue-dirassat.org اله/.-مواجهة-في-األوروبي-االتحاد-سياسة/  
 غير الشرعية،  جدوى االقترا  األمني للهجرة :ديا ، معضلة أوروبية أحمد 2

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5361.aspx. 
3 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160630_turkey_airport_attack_arrests 
4 dw.com/ar/ تركيا-ت لق-حدودها-مع-سوريا-وابالع-يفرون-من-حل/a-19028497.  
5 skynewsarabia.com/web/article/678637/ا ت اع-عسكريين-لبنانيين-بعرسال. 

 ما أهداع التد ل العسكري التركي في شمالي سوريا ،  6
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2016/08/160823_comments_turkey_military_syria 
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واهلجرة غري الشرعية؛   عقد العديد من املؤمترات الدولية  يف إطار مساعي الدول األوروبية للحد من موجات اللجوء
ويف القلب منها تدفق الالجئني السوريني إىل القارة األوروبية؛  ،واملفاوضات مع العديد من الدول ملناقشة أزمة اهلجرة غري الشرعية

 لوقف حركتهم إليها.
بشأن تشديد الرقابة على احلدود  2016الل مارس خة من أهم نتائج هذه التحركات توقيع اتفاق مع اجلمهورية الرتكي

يورو حىت  اتمليار  3مقابل تقدمي دول االحتاد  ،الرتكية وإعادة املهاجرين غري الشرعيني إىل اليوانن املارين برتكيا إليها مرة أخرى
 اد دون أتشرية.ك دول االحتافضاًل عن دخول األتر  ،الجا شرعي منهاألف  70ما يقرب من  ألنقرة واستقبال 2018

لكن هذا االتفاق يواجه عقبات أمهها: إصرار االحتاد األورويب على تعديل قوانني حماربة اإلرهاب الرتكية لتتوافق مع نظريهتا 
ابإلضافة الختالف تقديرات الطرفني بشأن استقبال تركيا للمهاجرين غري الشرعيني يف اليوانن وعدد  ،وهو ما ترفضه أنقرة ،األوروبية

 .1لالجئني يف تركيا الذين ميكن أن تستقبلهم دول االحتاد األورويبا
 جهود حل األزمة السورية -ج

؛ خاصة الدول األوروبية املتضررة من موجات اللجوء لألزمة السورية يكاد اجملتمع الدويل جيمع على ضرورة احلل السياسي
 إىل هذا احلل؟ واهلجرة غري الشرعية؛ لكن كيف حتركت الدول املختلفة للوصول 

 وميكن اإلجابة عن هذا التساؤل على النحو التايل:
تقود األمم املتحدة من خالل مبعوثيها مفاوضات مستمرة للتوصل حلل سياسي لألزمة السورية؛ كما عقدت ثالثة مؤمترات 

طموحات مبعوثيها للتوصل  تديندولية يف جنيف حلل األزمة لكن دون التوصل حلل هنائي؛ وقد دفع تعثر جهود األمم املتحدة إىل 
فقط إىل هدنة إنسانية ال تستمر طوياًل. ويعود هذا الفشل لعدة أسباب أمهها: دعم قوى دولية وإقليمية لنظام بشار األسد ويف 

ة، كما إن مقدمتها روسيا وإيران وحزب هللا اللبناين. ووصل هذا الدعم إىل املشاركة يف القتال إىل جانب قواته ضد املعارضة السوري
الدول األوروبية وكذلك الوالايت املتحدة تكتفي بتقدمي املساعدات املالية لدول املنطقة للمساعدة يف ختفيف األعباء املالية عن 
موازانهتا؛ دون أن متارس ضغوطًا حقيقية على النظام السوري أو الدول الداعمة هلا للتوصل حلل لألزمة السورية. ومع ذلك تعترب 

 هذه الدول حمدودة إذا قورنت ابالحتياجات الفعلية للمنظمات اإلغاثية الدولية.مساعدات 
يضاف إىل ذلك التكييف غري الواقعي لألزمة السورية؛ من خالل الرتكيز على البعد اإلنساين فقط وجتاهل جوانبها السياسية 

 ي الذي اضطر حلمل السالح دفاًعا عن نفسه.والعسكرية وأخطرها: أن نظًما مستبدة ومليشيات اتبعة هلا تقمع الشعب السور 
ويالحظ من متابعة تطورات القضية أن الفاعل العريب واإلسالمي كان حاضرًا بقوة خالل ثورات الربيع العريب يف جهود احلل 

 مالدول؛ لكن لألزمة السورية؛ لكنه تراجع بشكل حاد خاصة "جامعة الدول العربية ومصر" بعد تغلب الثورات املضادة يف عدد من ا
 فاعل حىت اآلن. رزال لرتكيا دو 

 خامتة:
تتعدد األعباء النامجة عن أزمة اللجوء السوري يف دول اجلوار ودول العامل األخرى؛ بني أعباء معيشية ومالية وخدمية 

الدولية احلكومية وغري  كما تتعدد أمناط الفاعلني ابألزمة بني دول وفواعل من غري الدول مثل املنظمات  ،وعسكرية وأمنية وسياسية
لذا ركزت هذه  ،لكن جهود األخرية غالًبا ما تتوقف على توجهات وسياسات الدول ،خاصة اليت تنشط يف جمال اإلغاثة ،احلكومية

 الورقة على هذا املستوى.

                                                           
1 https://www.theguardian.com/world/2016/may/18/europe-relocates-177-syrian-refugees-turkey-eu-deal 
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ي مسؤولية أخرى جتاه ومن أهم النتائج اليت ختلص إليها هذه الورقة أن دواًل تتخذ من املساعدات املالية وسيلة للتنصل من أ
ورغم ذلك  ،كما يف احلاالت األوروبية واألمريكية واخلليجية  ،الالجئني أو القيام بدور حمدود يف هذا االجتاه؛ مثل االستقبال أو التوطني

 .ال تفي دول كثرية بتعهداهتا املالية جتاه الالجئني السوريني؛ األمر الذي انعكس على مستوى اخلدمات املقدمة هلم
ذا فهناك ضرورة للعمل على وفاء اجلهات املاحنة بتعهداهتا املالية ملساعدة الالجئني السوريني والتخفيف من معاانهتم؛ على ل

أن يقرتن بذلك متكينهم من االعتماد على أنفسهم عرب التعليم والتدريب ومتكينهم من الوصول ألسواق العمل ابلدول اليت يتواجدون 
 هبا.

إىل التكييف الصحيح  أواًل راع السوري من إمتام عامه السادس دون التوصل حلل هنائي؛ حتتاج األمة ويف ظل اقرتاب الص
: أن أتخذ دول األمة زمام واثنًيالألزمة على أهنا معركة بني االستبداد واحلرية وبني الديكتاتورية والدميقراطية وبني االستقاللية والتبعية؛ 

سبة لألزمة لتفويت الفرصة على القوى العاملية واإلقليمية اليت تعمل منذ اللحظة األوىل للثورة السورية املبادرة ابلبحث عن احللول املنا
: مسارعة الدول والشعوب العربية واثلثًاعلى تقويضها وضمان استمرار الصراع إلضعاف الشعب السوري وقدرته على املقاومة، 

لسوري يف الداخل واخلارج وإزالة العقبات أمام دخول السوريني ألراضي الدول واإلسالمية لتقدمي كل املساعدات الالزمة للشعب ا
لعدم دفع السوريني لتعريض حياهتم إىل خماطر املوت والغرق يف رحالت  ،العربية كلها؛ خاصة دول اخلليج اليت تتحفظ على ذلك

الدول الكربى وممارسة الضغوط لوفاء كل طرف ابلتزاماته : ضرورة تقاسم أعباء األزمة بني دول املنطقة و ورابًعااهلجرة غري الشرعية، 
 املالية جتاه األزمة.

****** 
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 االقتصاد السياسي الدويل وأخالقيات االقتصاد العاملي

 هاين املرشدي

سألة هامة يف دراسات م "االقتصاد السياسي الدويل وأخالقيات االقتصاد العاملي" للكاتب جيمس برسيات قالميتناول 
وجود األخالق يف هذا احلقل، حيث بعض النظرايت هتملها من الدراسات وبعضها اآلخر يهتم هبا  يوه ،الدويل ياالقتصاد السياس
 .  الدويل يا من أمهيتها يف التوصل لنظرة كلية شاملة لقضااي االقتصاد السياس، انطالقً ا كبريً ويفرد هلا مكاانً 

 املقدمة: 
ن السنوات األخرية شهدت زايدة يف إلكاتب مقاله عن االقتصاد السياسي الدويل واألخالقيات فيه مبقدمة يقول فيها يبدأ ا -

والعام، وزادت  ين الشخص، حيث زاد الديْ يتصاحب االقتصاد العامل الوعي العام والنقدي جتاه مسألة عدم االستقرار اليت
نتاجية املرنة وما يصاحبها من ارتدادات بل البنوك، هذا عالوة على املمارسات اإلوترية املخاطرات املالية املبالغ فيها من ق

على تدعيم االستقرار  يأن يعمل االقتصاد العامل فيه من املفرتض يوظروف العمل. هذا يف الوقت الذ يعلى األمان الوظيف
من املفرتض أن يقوم هبا االقتصاد  مور اليتواملساواة وعلى نشر جمموعة من القيم على الساحة الدولية، ولكن كل هذه األ

وأزمات  قام هبا البنك األمريكي ابإلضافة إىل الدين األورويب   توجيه نقد هلا خاصة بعد خطط التقشف اليت الدويل
 العملة. 

ا يف أساسيً ا ركنً ا بل أصبحت ا هامشيً مل تعد شيئً  الدويل يوأشار الكاتب إىل أن أوجه النقد املتعلقة ابالقتصاد السياس -
ا إىل أن الدولة وامللكية واللغة وحقوق اإلنسان وحقوق ا على تيار بعينه. وأشار أيضً العديد من اخلطاابت، ومل تعد حكرً 

تنتج وتعيق  يف حد ذاته، يتموضع بني عالقات القوة اليت يهو أتسيس سياس يالنوع... تؤشر على أن االقتصاد العامل
   .يقتصاد السياساملؤسسة، ابختصار هذا هو اال

 األفكار الرئيسية يف املقال: 
 ما وراء االقتصاد: التاريخ، القوة، املؤسسة  .1
يتسم ابلعديد من املخاوف التحليلية  ،ا معرفيً  للدراسة وحقاًل االقتصاد السياسي الدويل ابعتباره جمااًل يشري الكاتب إىل أن  -

 ،املتكرر حول العالقة بني االقتصاد والسياسة أو بني الدولة واألسواقواملنهجية املوجودة حىت وقتنا هذا، وقد دفع السؤال 
التوجهات املختلفة( إىل تسليط الضوء على التداخل بني النظم العامة واخلاصة للحوكمة والسلطة يف  يدفع العلماء )من ذو 

د العاملي ابستخدام منهاجيات منطقية . كما أن فكرة االختالف بني علم االقتصاد )ابعتباره دراسة لالقتصاياالقتصاد العامل
فكرة تشوهبا العديد من املشكالت.  يخمتلفة( وعلم السياسة )ابعتباره دراسة لكياانت الدولة املستقلة ذات السيادة( ه

لى ، مع التأكيد عقتصاد وعلم السياسةلإلمهال املتبادل بني اال ااالقتصاد السياسي الدويل وضع حدًّ والنقطة املهمة هنا أن 
 التشابك يف موضوعاهتما. 

فرتاضات االقتصاديني األساسية عن االقتصاد العاملي ايؤكد الكاتب على أن االقتصاد السياسي الدويل يذهب عكس أحد  -
ا ن األفراد املدفوعني بتحقيق املصلحة الشخصية يتعاونون معً إللغريزة البشرية، حيث  ينتاج طبيع يترى أن األسواق ه واليت

                                                           
 James Brassett, International Political Economy (IPE) and the Ethics of the Global Economy, available on: 

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics 

  .ال  دكتوراة في العلوم السياسية  

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
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ظهور االقتصاد العاملي هو ا هلذا املنطلق فإن ظيم مكاسبهم من خالل التبادل احلر للبضائع واخلدمات. ووفقً من أجل تع
 ا من األسواق.ا يتم إزاحتها تدرجييً ، حيث األمور املعقدة سياسيً جزء من مرحلة التطور يف الرشادة والعقالنية

من القرن العشرين وحىت  القرار خالل النصف الثاين ين متخذأشار الكاتب إىل أن الرؤية املسيطرة على تفكري العديد م -
للسياسة لتوسيع نطاق ظهري الدولة وترك ما  ًياموضوع اسوق هدفً للوالعشرين تتمثل يف اعتبار الدولة  يأوائل القرن احلاد

 علية.اتعم الفائدة برتك ميكانيزم األسعار يوظف املوارد بكفاءة وف يمسوه )سحر السوق( لك
ابلفعل يؤكد على االرتباط ما بني النظرية واملمارسة يف حقل  يالكاتب على أن االعتقاد أبن االقتصاد هو سياسيؤكد  -

إال وتعتمد على أو تنتج أو تعيد إنتاج أشكال خمتلفة  يال توجد منطقة للنشاط االقتصاداالقتصاد السياسي الدويل. حيث 
ألمناط القيادة  استجابةً  عمليات اإلنتاج الكبرية يف الشركات على أو أتيتتمد تع ؛. فعلى سبيل املثالللقوة والسلطة واحلوكمة

تضمن املمارسة الفعالة. كما توجد نشاطات    التوصل هلا من خالل املفاوضات واليت والقواعد وجمموعة من احلدود اليت
 قليلة يف النشاط السياسي ال تتضمن أو تؤثر على االقتصاد. 

. ذكر كيفية التفكري يف االقتصاد العاملي من خالل منظور االقتصاد السياسي الدويلحول  تيطرح الكاتب تساؤال -
ا أن النظرية الليربالية ، وذكر أيضً ظهر فيه يالذ يالبد من وضع االقتصاد السياسي الدويل يف إطاره التارخي( 1الكاتب أنه )

التارخيية السابقة من التفاعالت االقتصادية العاملية عالوة على اجلديدة عن التطور السلس لالقتصاد العاملي تتجاهل األمثلة 
نه )وعلى العكس من اعتقاد الليربالية اجلديدة( فإن للدولة إجتاهل دور الدولة يف التعزيز من هذه التفاعالت العاملية. حيث 

ويل العلوم، هذا ابإلضافة إىل أن دورًا كبريًا من خالل تسهيالت السفر واالتصاالت والتعليم ودعم البطوالت احمللية ومت
يتمتع بقليل من القيود على التجارة والتنافسية وهذا من خالل  امالئمً  ًياسياس االعاملي يتطلب مناخً  يالنشاط االقتصاد

كن ول ،الدولة. ومن مث جيب النظر إىل االقتصاد السياسي الدويل ليس على أنه نتاج للطبيعة البشرية وهناية ملرحلة التحديث
، ا أن هناك ضرورة لتطوير مفهوم حتليل القوة يف االقتصاد العاملي( وذكر أيضً 2)يف التاريخ السياسي.  حاداثً  اتطورً ابعتباره 
ن حيصل على ماذا وملاذا وكيف ميكن ن مفهوم القوة أساسي لإلجابة على بعض التساؤالت األخالقية السياسية: مَ إحيث 

 أن يتغري ذلك؟
االهتمام مبفهوم القوة دفع العديد من املهتمني ابالقتصاد السياسي الدويل إىل الرتكيز على دور سلطة أن  إىلأملح الكاتب  -

، وعلى سبيل املثال يؤكد البعض على هذا بدور يف تدعيم جناح االقتصاد العاملي the role of state powerالدولة 
 من خالل االتفاقيات الدولية مثل النافتا ومنظمة التجارة العاملية. وبناءً الوالايت املتحدة األمريكية يف تدعيم التجارة العاملية 

ولكنه   تشكيله ’ does not simply ‘emergeعليه يستنتج الكاتب أن االقتصاد السياسي الدويل مل يظهر 
 they العامل )وتطويره وتقويته من خالل رغبات الدول القوية مدفوعني مبصلحة قومية هلم من خالل فتح األسواق عرب

and their companies can profit from it .) 
. دور املؤسسة يف االقتصاد السياسي الدويل يف التفاوض حول األخالق والسياسات يف االقتصاد العامليالتأكيد على  -

لية يف االقتصاد من جهة، واحلتمية اهليك methodological individualismورفض كل من املنهاجية الفردانية 
structural determinism  ة يالتأكيد على الوكالة السياسللواقعية اجلديدة من جهة أخرى، هذا ابإلضافة إىل

. وهلذه الوكالة دور يف لفت االنتباه إىل أمهية األخالقيات يف واألفراد لتغيري االقتصاد العاملي للدول ودور اجملتمع املدين
 قتصاد السياسي الدويل. اال

يتم التواجد فيه وكيفية التعرف  يا للمكان الذجتماعية معقدة متثل خربات خمتلفة وفقً اتصاد السياسي الدويل ساحة ميثل االق -
ا لليربالية اجلديدة(. ومن مث فإن رشادة متقدمة )وفقً  يخطاب أو ه يبناء وه يقتصاد السياسي الدويل هعليه. وفكرة اال
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تطرحها أنطولوجيا االقتصاد السياسي الدويل ليست اهتمامات  األسئلة اليت سياسيات االقتصاد العاملي تتمثل يف فهم أن
 ساحة جديدة للمنافسة من أجل حتقيق املصلحة.  ينظرية غربية فحسب بل ه

 قتصاد السياسي الدويل: اثنان من أنطولوجيا اال .2
ن إ. حيث يف االقتصاد العاملياالقتصاد السياسي الدويل يطرح رؤية نقدية خبصوص األخالقيات يؤكد الكاتب على أن  -

 power andالتفكري يف االقتصاد العاملي من منظور االقتصاد السياسي الدويل حياول التأصيل لتساؤل السلطة والسياسة 
politics ًا ملصاحل حمددة ، وهذا بدوره يتضمن بعض األسئلة عن دور القوى الكربى يف تنظيم حوكمة االقتصاد العاملي وفق

والتفكري يف املفاهيم العاملية السائدة خبصوص احملاسبة املالية على  ،فرتاضات ثقافية عن الشكل السليم لألسواقا الأو وفقً 
أو دور امللكية واحلياة وحقوق امللكية الفكرية املوجودة يف منظمة التجارة العاملية. عالوة على تسليط الضوء  ينطاق عامل

ا على بعض ا أو تفرض قيودً التمويل والعرق أو النوع، وكيف أن هذه األمور متنح فرصً نتاجية و على البىن االجتماعية مثل اإل
مع احلوكمة  ًياأو ريف امتعلمً  أبيضَ املؤسسات يف االقتصاد العاملي، وهنا ميكن النظر إىل كيفية التداخل بني أن تكون ذكرًا 

 لبعض اجلماعات دون غريها.  االجتماعية يف بعض القطاعات اخلاصة وكيف متنح هذه األمور مزااي 
الدويل من انحية تناوله ملسألة األخالقيات من خالل اثنني  يا يف االقتصاد السياسا مفتوحً حياول الكاتب أن يطرح نقاشً  -

. ولعل اهلدف من ذلك يتمثل يف حماولة التخلص من التنظري يواليوم يمن أنطولوجيا االقتصاد السياسي الدويل: النظام
يقدم نظرية يعدها صاحلة للجميع، إىل نظرية تستهدف أسئلة وافرتاضات  يقتصاد السياسي الدويل والذلال يالتقليد
 أكثر دقة.  اوحججً 

نتاج، نظام للهيمنة، : نظام للدول، نظام لإلله يتم قولبته يف أنظمة معينة يا للتنظري التقليداالقتصاد السياسي الدويل وفقً  -
ومن هنا ميكن  نظرة الكلية لالقتصاد السياسي الدويل تفرتض حتديد قضااي وجداالت معينة.النظام للمصلحة الذاتية. ولكن 

عملت على وضع  استخدام األنطولوجيا النظامية لالقتصاد السياسي الدويل من خالل املسامهات األوىل يف هذا احلقل اليت
الية(. وميكن هنا فهم االقتصاد السياسي الدويل )للدول أو املؤسسات أو الرأمس املعرفة عن االقتصاد يف إطار سياق دويل

والفقري  ميكن النظر لألخالقيات يف أشكال توزيع الفرص بني الغينعلى أنه قضااي ومناطق وجتارة أو متويل أو إنتاج، وهنا 
 .   وبني صناع القواعد ومستخدميها يوغري القو  يوبني القو 

، عالوة على االهتمام أببعاد  تسلط االهتمام وتعظم أمهية األبعاد الثقافيةمسألة األخالقيات يف االقتصاد السياسي الدويل -
تتخذ بعض املمارسات اليومية يف السوق وتؤثر على االقتصاد السياسي الدويل، كما أن  أخرى مثل الطبقات الفقرية اليت

 يل. القرارات الفردية ابالدخار أو االستثمار ميكن أن تؤثر يف االقتصاد السياسي الدو 
من بينها اإلصالح  يف االقتصاد السياسي الدويل ميكن أن يثري بعض املسائل األخالقية اهلامة واليت ياملدخل النظام -

سواء كان ذلك عن طريق حتديد بعض األمور األخالقية السيئة يف االقتصاد العاملي مثل التفاوت يف الدخول  ي،املؤسس
لتعليم أو الرعاية الصحية. فالنظرة النظامية لديها القدرة على االهتمام ابملسائل أو الوصول لنظم ا ،ومستوايت متوسط العمر

تتداخل مع  دماج أو استبعاد بعض التسلسالت اهلرمية يف االقتصاد العاملي، وهنا ميكن رسم بعض اخلطوط اليتاألخالقية إل
نسان ونظرايت اجلنس والعرق. كما برامج حقوق اإل أمور أخرى مثل نظرايت العدالة العاملية والدميقراطية التداولية وخمتلف

أن األبعاد الثقافية يف االقتصاد متكن من معرفة أمناط واجتاهات االستهالك وما هو املستوى املقبول من االستهالك على 
 النطاق العاملي وكيف ميكن التعرف على هذه األمناط بني الناس واألعمار والثقافات املختلفة.    

 قتصاد السياسي الدويل: يف االاألخالق  .3
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 ستبعاد تتسم أبهنا غري متماثلة وعنيفة، حيث عدم املساواة يف السلطة والثروة واليتيرى الكاتب أن هياكل اإلدماج واال -
 ،واملمارسات االستغاللية للعمال ،وسوء التغذية املتعلق ابلفقر ،ومتوسط العمر املتوقع ،تبينها إحصاءات وفيات األطفال

تنعكس  ا هلم والعمل ابلسخرة، وعليه يرى البعض أن ملمح االقتصاد الدويل هو عدم املساواة، واليترواتب متدنية جدً  ودفع
بدورها على الفرصة املتاحة واالستقاللية واالختيار. ومن هذا املنطلق فإن الرؤية األنطولوجية لالقتصاد السياسي الدويل ترى 

 لالقتصاد السياسي الدويل.  أخالقيةٍ  ملناقشةٍ  ًياأساس امتطلبً ابعتبارها العاملية ضرورة طرح رؤية إصالحية للحوكمة 
مثل البنك الدويل  يالعاملي واملتحكم يف مركز العامل االقتصاد يقتصاديؤكد الكاتب على أن الدول الكربى يف النظام اال -

العاملي حنو  يقتصادات إلصالح هذا النظام االمل تتعد جهودها التصرحي ،وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية
 مراعاة أكثر ألبعاد هذا النظام األخالقية. 

حتديد يؤكد الكاتب أنه بناء على ما سبق ميكن حتديد األبعاد األخالقية لالقتصاد العاملي وذلك من خالل العمل على:  -
ومن  إىل ضروة العمل على جعل العوملة أكثر دميقراطية.ديناميات عدم العدالة االقتصادية يف االقتصاد العاملي، ابإلضافة 

 يف دراساته ا متأصاًل ا مضافًا إىل االقتصاد السياسي الدويل، بل البد وأن تكون جزءً هنا يتضح أن األخالقيات ليست جزءً 
 حىت تتسم هذه الدراسات ابلنظرة الكلية للقضااي حمل الدراسة. 

****** 
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 الدويلمقدمة يف االقتصاد السياسي 
 الليثي مدحت ماهر

 
للكاتب  Introduction to International Political Economyتقوم تلك الورقة بعرض كتاب 

David N. Balaam صفحة، حيث يشتمل على أربعة أجزاء يف عشرين  560تتعدى صفحاته  االكتاب مدرسيً ، ويعد هذا
ة ودراسات احلالة يف كثري من أجزائه، ويربط التنظري والرؤى الفكرية املختلفة  متكاملة، يقدم مادة واضحة سلسة مطعمة ابألمثلفصاًل 

 ابلواقع واملراحل التارخيية احلديثة والوقائع الدالة، كما يضم يف هناية كل فصل استنتاجات وخالصات ومناقشات للتأكيد واملراجعة.
ابلتعريف هبذا اجملال  جزؤه األولسياسي الدويل؛ يبدأ يقدم مدخاًل إىل دراسة االقتصاد ال - كما يبدو من عنوانه  -وهو 

لثروة(، من خالل الرؤى واملدارس املختلفة اليت تناوبت على صياغته بدًءا ابملدرسة الليربالية )دعه يعمل دعه مير(، فاملاركينتيلية )القوة وا
وإسهامات من  constructivismل البنيوية )احلتمية واالستغالل االقتصادي( فرؤى بديلة من قبي  structuralismفاهليكلية

 املنظور النسوي يف االقتصاد السياسي الدويل )النوع والتجارة الدولية: دراسة حالة للتهريب يف السنغال(.
( هيكل اإلنتاج العاملي والتجارة 1ا: هياكل االقتصاد السياسي الدويل(، متضمنً  فيأيت حتت عنوان )بىن/ اجلزء الثاينأما 

ة من خالل عرض ملنظورات التجاة الدولية وتطورها مع اجلات وهناية احلرب الباردة وحىت تشكل التكتالت التجارية اإلقليمية. الدولي
 إىل األزمة ( فاهليكل املايل والنقدي الدويل، مبا فيه من نظم الصرف الدولية، ودور صندوق النقد وحتوالت موازين املدفوعات، وصواًل 2

( فأزمات الديون والتمويل الدويل، يف الثمانينيات 3وتقلبات الدوالر األمريكي يف مقابل تالعبات العملة الصينية.  املالية العاملية
(: األزمة austerity، فالديون األوروبية )الدواء املر: التقشف: 2007، فالعاملية 1997والتسعينيات، خاصة األزمة املالية اآلسيوية 

األمن العاملي: فالواقعية ال تزال حية تعطي منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية: الواقعيون التقليديون يف قبالة  ( هيكل4واخليار والتغيري. 
يل هيكل القوى فيما بعدها، فظهور املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ك، وعرب احلرب الباردة، حىت إعادة تشاجلددالواقعيني 

يكل الدويل للتكنولوجيا اهل (5ما طرح التساؤل: هل حنن أمام مستقبل أكثر قتامة؟  ،اشلة يف النظام الدويلاليت أعلنت تراجع الدول الف
ا(، وحلقوق امللكية واملعلومات: الالعبون وقواعد اللعب، االقتصاد السياسي لتقدم املعلومات والتقنية واإلبداع )ويكيليكس منوذجً 

 الفكرية.
ية: دول شرق مهمة لتطورات العالقة بني )الدولة والسوق يف االقتصاد العاملي(: لغز التنمناقشة م اجلزء الثالثيتضمن 

آسيا ما بني التنمية واألزمة املالية والعوملة، واالقتصاد السياسي الدويل للتكامل واالندماج: حنو احتاد أورويب كامل )املؤسسات 
..( وما يف ذلك .لصاعدة )يف دول الكتلة الشرقية، واهلند، والصني والربازيل..(، فتجارب االنتقال والقوى ا.السياسية، منطقة اليورو

يف هذا اجلزء عن الشرق األوسط ومعضلة التنمية  الفصل الرابع عشرمن مشاهد جديدة ومفارقات وأمثان للنجاح. بينما خيصص 
ه من فرص وهتديدات ما بني التكامل أو التهميش: ديب ا، وما فيوالدميقراطية مبا فيه من جذور صراع أو تعاون: التعليم الدويل منوذجً 

 ا.  الس فيجاس اجلزيرة العربية منوذجً 
 على ستة فصول: أوهلا ما يطلق عليه "االقتصاد ا  يت القسم الرابع بعنوان )مشكالت ومعضالت انتقالية(، مشتماًل وأخريً 

". مث قضية اهلجرة blood diamondsثال بتجارة كتجارة املاس " امل": اجلانب املظلم من العوملة، ضارابً illicitالدويل احلرام 
والسياحة: انس يف حراك، فالشركات متعدية القوميات وحوكمة االستثمار األجنيب، متسائاًل عن ماهيتها ومنظوراهتا وعالقتها ابلتخلف 
                                                           
 David N. Balaam, Bradford Dillman, Introduction to International Political Economy, (New York: routledge, 

6th ed., 2016(, )1st ed., 2008): 

 الحضارة للدراسات السياسية. المدير التنفيذي لمركزباحث في العلوم السياسية و 
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القتصادي العاملي. مث االقتصاد السياسي الدويل ومدى سطوهتا وحتوالت ردود األفعال إزاءها، وما تسفر عنها من تغريات يف النظام ا
، ومستقبل بدائل الطاقة من خالل الوقود احليوي. ما 2008للغذاء وقضية "اجلوع": فشل السوق وعدم عدالتها، وأزمة الغذاء العاملية 

اإليرانية يف الثمانينيات، -العراقيةا من حرب اخلليج األوىل يتصل ابالقتصاد السياسي الدويل لقضية الطاقة ومصادرها وحتوالهتا، بدءً 
ا إىل أشواك يف طريق مستقبل الطاقة العاملي. ليختم فالتسعينيات، فرتاوحها بني االزدهار مطلع القرن اجلديد وتقلبات أسواقها مشريً 

ا إىل اتساع ية تلوح نذرها: الفتً هذه التطوافة الواسعة ابإلشارة إىل أزمة البيئة والبحث عن طريق آخر لتغريات املناا ومواجهة كارثة عامل
 ا حالًّ وجهات النظر إىل مشكالت البيئة وتزايد وانتشار األطراف املعنية هبا وأمهية وكيفية أتسيس إدارة عاملية لتغريات املناا، طارحً 

يط لعامل جيب " ابحللول املركبة من تطوير مصادر طاقة آمنة والتخط Green IPEنظيف يتمثل يف "اقتصاد سياسي دويل أخضر/
 أال ميضي يف طريق ال رجوع فيه.

واخلالصة: أن الكتاب بعد عرضه خالصة التطور النظري والفكري لالقتصاد السياسي الدويل، يرسم خارطة واسعة ألهم 
ري والتوجيه العملي ختترب مدى كفاءته يف التحليل والتفس نفسه القضااي اليت يطرحها هذا املنظور املركب للعامل ومشكالته، واليت يف اآلن

 خاصة لألزمات العاملية الكربى على النحو الذي أشري إليه. 
****** 
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 أولوية التمكني :والعشرين احلاديالتنمية البشرية العربية يف القرن 

 مروة يوسف

ب "التنميوة البشورية اجلامعوة األمريكيوة ابلقواهرة كتوا اجلامعة األمريكيوة للشووؤن الدوليوة ابلتعواون موع دار نشور ىملتق صدر عن
ويف البودء كوان الكتواب مشوروع العودد العاشور مون تقريور  والعشرين: أولوية التمكني" مون حتريور د. هبجوت قورين، احلاديالعربية يف القرن 

اجلامعوة األمريكيوة التنمية البشرية العربية الذي يصدره برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبدأ الربانمج يف إعداد التقرير ابلتعاون مع منتودى 
يف تونس، ولكون   إلغواء ذلوك، ووافوق بورانمج األموم  2012مايو  ، وقد كان من املقرر إعالنه ومناقشته يف2010مارس  ابلقاهرة يف

 .2014املتحدة اإلمنائي على قيام اجلامعة األمريكية بنشره بعد ذلك، حيث   إصداره يف 
يوة احلقيقوة بعيوًدا متتحقوق التن تنمية البشرية املطلوبة لدول الربيوع العوريب، حوىتحياول الكتاب أن يضع خطة طريق للوصول لل 

اإلحصاءات االقتصادية اليت تكون مضللة يف أحيان كثرية، ويقوم الكتاب يف منهجيته على اعتبار أن التنمية البشرية هي التمكني،  عن
فة إىل احتوائه على ببلوجرافيا مبعظم األعمال اليت تصب يف شرح وأشكال وصناديق تعريفية، ابإلضا ويتضمن الكتاب جداول إحصائية

 وتوضيح حمتوايت الكتاب.
أستاذ العالقات الدولية واالقتصاد السياسي إىل مخسة أجزاء حيتوي كل مونهم  وينقسم الكتاب حسب تقدمي د. هبجت قرين

مواطنيها من أجل تنمية بشرية حقيقية ملواطنيهم من  على فصل أو أكثر  كخارطة طريق وخطوات واضحة للحكومات اليت تريد متكني
أجل مستقبل أفضل، ابإلضافة إىل مقدمة د. هبجت عن كل جزء، واألجزاء هي: اجلزء األول حنو القرن احلادي والعشرين، اجلزء الثاين 

 وية، اجلزء األخري اتريخ جديد يصنع.التمكني يبدأ من أعلى، اجلزء الثالث دعم عملية التمكني، اجلزء الرابع ترسيخ التمكني يف اهل
 حنو القرن احلادي والعشرين: :أواًل 

يتضمن هذا اجلزء فصاًل واحًدا بعنوان "إعادة تعريف التنمية من أجل جيل جديد: حتليل مون مودخل اقتصواد سياسوي" كتبوه 
حصوواءات االقتصووادية، موون خووالل د. هبجووت قوورين، يوضووح منهجيووة الكتوواب موون خووالل إعووادة تعريووف التنميووة موون منظووور أوسووع موون اإل

 شرح للسياق االقتصادي السياسي للدول العربية.
فريى د. هبجت قرين أنه وعلى سبيل املثال كان كل من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يعتربان كالًّ من مصر وتونس يف 

يجووة لتطبوويقهم النمووواذج النيوليرباليووة وإمجوواع واشووونطن، بدايووة القوورن احلووادي والعشووورين علووى طريووق التنميوووة مثوول دول النمووور اآلسووويوية، نت
% وهو األعلى بني الدول العربية غري النفطية، ومع بداية الربيع العريب ورحيل رؤساء كل من 4،5فوصلت معدالت النمو السنوي إىل 

اجلموواهري بتحقيوق املسوواواة  مصور وتوونس اتضووح أن معودل النمووو العوايل مل يشووكل تنميوة حقيقيووة علوى األرض خاصووة موع ارتفوواع مطالوب
 والعدالة االجتماعية.

وأظهرت الثورات العربية سوء التنمية يف تلك الدول، لذلك فإن منهجية الكتاب قائمة علوى ربوط التنميوة البشورية ابلتمكوني، 
وهووويتهم وموون قبوول  ويعوورف د. هبجووت التمكووني أبنووه زايدة قوودرة األفووراد واجلماعووات علووى حريووة االختيووار لطوورق حفوواظهم علووى كوورامتهم

احلفوواظ علووى حوورايهتم يف عالقوواهتم مووع السوولطة، ويؤكوود هووذا املفهوووم علووى التنسوويق والشووراكة يف إدارة شوووؤن الدولووة واجملتمووع، فووالتمكني 
موجه بشكل أساسي لتفكيك عالقات القوة اليت هتمش بعض األفراد، ومنحهم القدرة على حتقيق اإلدراك الذايت من خالل دجمهوم يف 

 تمع.اجمل

                                                           
 Bahgat Korany (ed.), Arab human Development in the Twenty- First Century: the Primacy of 
Empowerment, (Cairo: the American University in Cairo Press, 2014).  

 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية 
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والتمكني هو قلب عملية التحول الدميقراطي ومركز العالقة بوني األفوراد وبوني اجلماعوات احلاكموة واملؤسسوات احلاكموة، وهوو 
يعووين التفاعوول اجليوود بووني احلكومووة واملتووأثرين ابلسياسووات احلكوميووة موون خووالل الرتشوويد واإلصووالح احلكووومي واالنتقووال موون اإلكووراه إىل 

 ال يعد من أصعب التحدايت اليت تواجه احلكومات العربية.التعاون، وهذا االنتق
واإلطار التحليلي للكتاب يرتكز على أن التنمية هي التمكني خاصة متكني الطبقة الدنيا، ويوتم قياسوه حبجوم الفورص املتاحوة 

يودخل يف نطواق التنميوة، ويفورتض هوذا هلم، والتنمية غري مرتبطة ابملستوى املادي فقوط فالكراموة واألمون اإلنسواين مبفهوموه الواسوع أيًضوا 
الفصل أن مصودر أزموة التنميوة لويس اقتصواداًي فقوط، فاالقتصواد السياسوي يؤكود علوى أن الثوروة تورتبط دائًموا ابلسولطة واألبوواب الودوارة، 

ن الودول العربيوة، فاالقتصاد السياسي يضع االقتصاد يف سياق أوسع، حيث يعد االقتصاد والسياسة وجهنْي لعملة واحودة يف العديود مو
% وهوي 5حيث تظهر يف تلك الدول "رأمسالية احملاسيب"، فعلى سبيل املثوال كوان يطلوق علوى ابون عوم بشوار األسود يف سووراي، أسوتاذ 

نسووبته علووى أي عمليووة جتاريووة داخليووة أو خارجيووة لسوووراي، وكووذلك أبنوواء مبووارك وحماسوويبه وهيمنووتهم علووى االقتصوواد والسياسووة حيووث يووتم 
لسوولطة السياسووية وخطووف الدولووة ذاهتووا لصوواحلهم، حيووث تكووون املسوواحة بووني ملكيووة العووام واخلوواص غووري واضووحة لتظهوور دولووة احتكووار ا

 احملسوبية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، يرى االقتصاد السياسي أن األزمة ليست داخلية فقط، بل يورتابط الوداخلي ابخلوارجي، فعلوى سوبيل املثوال 

عمال كوسطاء للشوركات متعوددة اجلنسويات، وهوذا مون املفورتض بوه إنعواش االقتصوادايت الداخليوة ولكون يف يعمل العديد من رجال األ
 بعض األحيان ما حيدث العكس مع تدخل تلك الشركات يف السياسات االقتصادية للدول.

ملاليوة لودول الربيوع العوريب ويضيف د. هبجت إىل ذلك عمليوات سووء التوزيوع يف الودول العربيوة، فعلوى الورغم مون زايدة املووارد ا
قبل الثورات إال أننا نلحظ ارتفاًعا يف نسب البطالة والفقور يف تلوك الودول، فعلوى سوبيل املثوال ارتفعوت نسوبة الفقور يف مصور لتصول إىل 

وتلووك اإلحصوواءات  2009موورة أزيود موون النسووبة املوجوودة يف  15% يف الوقوت الووذي ارتفعوت نسووبة وحوودات مكيفوات اهلووواء إىل 40
% موون عوودد السووكان 22تنطبووق علووى املنتجعووات والكومباونوودات، ونفووس األموور ينطبووق علووى السووعودية حيووث ارتفعووت نسووبة الفقوور إىل 

 %، وذلك يظهر مدى سوء اإلدارة والتوزيع وسوء السياسات االقتصادية.46وزادت نسب البطالة بني الشباب إىل 
إىل حالة من التعقيد بني السياسي واالقتصادي إىل درجة أنه شوبهه  ويرى د. هبجت أن وضع التنمية يف الدول العربية وصل

ابللغز، حيث يرى أن معظم احلكومات العربية وصلت إىل أنواع جديدة من التوريث ال تنفصل فيها امللكية العامة عن امللكية اخلاصوة، 
لوووة إقطاعيوووة أو كموووا يطلوووق عليهوووا املصوووريون حيوووث تتصووورف احلكوموووات يف مووووارد الووودول وثرواهتوووا كيوووف تشووواء لتصووول ابلدولوووة لتكوووون دو 

"العزبة"، حيث متارس الدولة كل أنواع القوى وتطالب ابلطاعة التامة والوالء من اجملتمع مع احتكوار مسواحات اجملتموع املودين، وللدولوة 
 اإلقطاعية أو احملسوبية ثالث خصائص جندها يف معظم الدول العربية وهي:

د هوس السلطة ابألمن خاصة مع تراجع شرعيتها، فيصبح الشوعب مشوتبًها بوه، لوذلك حتجيم مؤسسات الدولة مع تزاي -1
 يتوسع النظام يف ميزانيته الشخصية واألمنية مما يزيد من هشاشة النظام.

ال تسووتطيع األنظموووة اهلشووة إدارة الصوووراع االجتموواعي أو اإلثوووين أو الطووائفي، مموووا يُوودِخل اجملتمعوووات يف حالووة مزمنوووة مووون  -2
 . فعلى سبيل املثال االستقطاب املزمن يف مصر حول مدنية الدولة.االستقطاب

ونتيجووة النتشووار التفكووك القبلووي أو الطووائفي، ومووع تزايوود التمووويالت غووري املالئمووة يووؤدي إىل ضووعف املؤسسووات املدنيووة  -3
 وآتكل رأس املال االجتماعي.

خليًووا وخارجيًووا، ومووع إصوورار السوولطة علووى األموون أواًل، تلووك العواموول تعيووق قوودرة الدولووة يف التعاموول مووع التحوودايت املتزايوودة دا
يصبح الشغل الشاغل هلا هو القمع وأتجيل االنفجار احلتمي، ويف نفس الوقت يستمر النظام يف اسوتغالل االقتصواد ملصولحة احلكوام، 



120 

 

ألمنيوووة وهتديووود النووواس ابلتفكوووك حيوووث اسوووتمرت تلوووك احلالوووة عقووووًدا يف الووودول العربيوووة موووع حتكوووم احلكوووام يف اإلعوووالم واسوووتمرار النزعوووة ا
 االجتماعي أو سقوط الدول.

وهذا النموذج من السلطوية موجوود يف كول الودول العربيوة ابلورغم مون االختالفوات يف النمواذج االقتصوادية واهلياكول احلكوميوة 
النتشار هذا النموذج اهتمت  واجملتمعية، دون معارضة حقيقية من األحزاب الضعيفة يف الدول أو عدم وجودها على اإلطالق، ونتيجة

 املؤسسات الدولية مبفهوم احلوكمة؛ ولكن اإلشكالية كانت يف فصله عن السياق السياسي وآاثره.
ولتطبيق إدارة حكومية جيدة جيب ربط مفهوم احلوكمة ابلسياسات احلكومية، خاصة مع عالقات القووة موع احتماليوة إعوادة 

دول جباية وليست دواًل توزيعية أو تنموية أو قانونية ابألساس؛ فنجد أن قطواع الرعايوة االجتماعيوة اهليكلة يف الدول العربية خاصة أهنا 
 ضعيف حىت يف دول اخلليج العريب ذات املوارد املالية العالية.

ثوورات ولذلك أكدت ثورات الربيع على ضرورة التغيري وحتميته حيث اندت ابلكرامة والعدالة االجتماعية، وما فعلتوه تلوك ال
هو إظهار الفجوة احلقيقية بني احملقق على األرض وبني ما قيل عما   حتقيقه وبوني االحتمواالت الويت ميكون حتقيقهوا، وأظهورت الفجووة 

 بني الشباب والنخبة احلاكمة اليت جتاوزت مرحلة الشيخوخة.
الدول اتباعها من أجل التمكني،  وهذا هو وصف السياق العريب لذلك جند يف فصول الكتاب التالية خطوات أساسية على

 وذلك لالنطالق حنو التنمية احلقيقية للشعوب.
 التمكني من أعلى: :اثنًيا

يتناول اجلزء الثاين أهم أدوات حتقيق التمكني لألفراد من خالل ثالثة فصول هي: من حكم احلاكم إىل حكوم القوانون وكتبوه 
تحوول يف اإلعوالم مون أداة للحكوام إىل أداة للتمكوني وكتبتوه لينوا اخلطيوب مودير مركوز  د. حممد مالكي أستاذ القوانون الودويل ابملغورب، ال

كوووارجيين يف بوووريوت، مكافحوووة الفسووواد مووون احللقوووة املفقوووودة إىل أولويوووة التنميوووة وكتبوووه مصوووطفى يوسوووف خواجوووة متخصوووص يف مؤشووورات 
 الفساد.

القوورارات، ويف السووياق العووريب احلووايل خاصووة الوودول يركووز اجلووزء الثوواين موون الكتوواب علووى التمكووني موون أعلووى موون مركووز صووناعة 
صوواحبة الووذراع األمووين القسووري الوويت حتوواول دائًمووا فوورض سوويطرهتا علووى مواطنيهووا موون خووالل قوووانني الطوووارئ، فووالتمكني يف تلووك الوودول 

وأحووزااًب سياسووية قويووة، فووالتمكني يتطلووب عالقووة بووني الوودول ومواطنيهووا مبنيووة علووى حكووم القووانون وذلووك يتطلووب نظاًمووا تشووريعيًّا وبرملانيًّووا 
القوانوين يتطلوب: أواًل حكوم القوانون مبعوىن أنوه ال يوجود أحود فووق القووانون، اثنيًوا أتسويس عالقوة متوازنوة بوني احلواكم واحملكووم خاليوة موون 

 التهديد واالبتزاز ابلفوضى.
ا تقووووم إبنشوواء جمموعووة معقوودة مووون أمووا ابلنسووبة لإلعووالم، فعووادة موووا كانووت الوودول السوولطوية ومووون أجوول احلفوواظ علووى نظمهوو

التحالفووات والشووبكات اإلعالميووة لتكووون صوووت السوولطوية املفووروض علووى الشووعوب خاصووة أوقووات االنتخوواابت، ومثوول كوول اجملتمعووات 
 حيتاج العامل العريب إعالًما متوازاًن مستقاًل يظهر التنوع يف مصادر املعلومات.

الذي يبدأ من أعلى ينتشور يف مجيوع القطاعوات وتكوون لوه شورعية مزيفوة خاصوة  واألداة الثالثة هي مكافحة الفساد، فالفساد
ؤسًسوا مع حتالفاته السياسية، مما خيلق أزموة يف العدالوة التوزيعيوة واالجتماعيوة وابلتوايل يوتم ترسويخ الفسواد يف بنيوة اجملتموع ليصوبح نظاًموا م

 40مليووارًا إىل  20خسوورت الوودول العربيووة نتيجووة الفسوواد مووا يقوورب موون لينشوور ثقافووة الفسوواد ويتغلغوول يف اجملتمووع موون أعلووى إىل أسووفل؛ و 
مليووارات دوالر، لووذلك فمكافحتووه هووي موون أسووس  5مليووار دوالر يف السوونة خووالل السوونوات اخلمووس عشوورة املاضووية ومل يووتم اسووتعادة إال 

 عملية التمكني.
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 دعم عملية التمكني: :اثلثًا
لتحقيق األمن اإلنسواين يف سوبيل دعوم عمليوة التمكوني، وذلوك علوى ثالثوة مفاصول؛ ويركز هذا اجلزء على املفاصل األساسية  
إهناء استمرارية الفقر: طريق لإلصالح والتمكني وكتبه صربية الثور حماضر يف جامعة صنعاء، حيث ترى الكاتبة أن عدم التمكني  ألولا

دة موا تكوون اإلشوكالية هوي حتديود موا هوو الفقور؟ خاصوة موع هو الفقر والذي يعين التهمويش السياسوي واالجتمواعي للفقوراء؛ ولكون عوا
التغيريات االقتصادية من تغري مستوى األسعار ومستوايت التضخم، وحتاول الكاتبة توفري اإلحصاءات اخلاصة ابلفقر يف املنطقة العربية 

 وشرح آاثره خاصة على الشباب واملرأة.
يع مكافحووة الفقوور يف املنطقووة العربيووة؛ األول عوودم فعاليووة التوودخل احلكووومي خاصووة وتوورى الكاتبووة أن هنوواك سووببنْي رئيسوويني لفشوول مشووار 

الدعم، حيث إن بدول احملسوبية والوالءات الشخصية عادة ما حيصول علوى الودعم حماسويب الودول دون وصووله إىل مسوتحقيه، ويظهور 
لة يف حود ذاهتوا، فعلوى سوبيل املثوال الرتكيوز علوى رفوع هذا بوضوح يف دعم الوقود. الثواين هوو التعامول موع األعوراض بوداًل مون حول املشوك

 معدالت النمو السنوي بصرف النظر عن وضع التنمية.
اقرتاب جديد إلدارة الصراع وكتبته لويزا محدوش، وهي مدرس مساعد يف جامعة اجلزائر، فعادة موا كانوت املنطقوة العربيوة سواحة  والثاين 

يووة أو إقليميووة أو عامليووة، ووصوول مسووتوى النزاعووات تلووك إىل وضووع مووزمن ومعقوود وموودمر أثوور للنزاعووات منووذ االسووتقالل سووواء كانووت داخل
سلًبا على نوعية احلياة اليت تقدمها املنطقة إىل مواطنيها خاصة مع زايدة حجم اإلنفاق العسكري حىت وصل إىل الضعف عن مستوايته 

 العاملية.
زايد خمامرة أسوتاذ جبامعوة األدرن، فيعورب عون أن مسوتوايت التلووث واالحتبواس احلوراري  التحضر، التغيري املناخي والبيئة، وكتبه د. الثالث

علوى  عالية يف املنطقة العربية ابلرغم من أهنا ليست املسوبب الورئيس هلوا مثول الودول الصوناعية إال أن املنطقوة مون املنواطق األكثور أتثورًا هبوا
 ايل من صحة مواطين املنطقة.مستوى التصحر أو مستوى تلوث اهلواء مما خيفض ابلت

 ترسيخ التمكني يف اهلوية: :رابًعا
 عن وينقسم هذا اجلزء إىل فصلني، األول هو دور التعليم يف التنمية املستدامة واألفراد وكتبته د. جنوى فايز أستاذ جبامعة تونس،  والثاين

جبامعة البحرين، وحسب رؤية الكتاب فهما عنصران أساسيان تشكيل رجال الدين وأتثري األئمة املثقفني وكتبه د. بكر النجار أستاذ 
ركة يف تشكيل هوية املواطن العريب، وابلنسبة للتعليم وهو السبيل األساسي يف زايدة معرفة اجملتمع واليت ابلتايل تقود إىل املزيد من مشا

دت املنطقة حتسًنا ملحوظًا يف حجم وانتشار التعليم؛ اجملتمع السياسية؛ ويشرح الكتاب وضع التعليم يف املنطقة، فعلى سبيل املثال شه
 ولكن شهدت تراجًعا يف نوعية التعليم.

أما فيما يتعلق ابلتعليم الديين وهو العنصر األساس يف تشكيل اهلوية، فريى الكتاب أنه مهَمل يف العديد من دول املنطقة وبعيد عن 
لسلطات الدينية احملافظُة واحلكوماُت وضَعه حتت سيطرهتا بعيًدا عن التطوير التقييم والنقد، وعلى مدار العقود املاضية حاولت ا

 والتجديد، فظل التعليم الديين تقليداًي مما أدى إىل تدهوره على مدار السنوات.
 خماض االنتقال من السلطوية: الربيع الطويل من التمكني :خامًسا

تفاصيل الكتاب وخاصة مساواة التنمية ابلتمكني، الوذي يعوين إاتحوة  وهو الفصل اخلتامي للكتاب ويستعرض د. هبجت قرين فيه
اخليارات الواسعة أمام املواطنني واجملتمع يف كافوة املسوتوايت، وحواول الكتواب اإلجابوة علوى كيوف نفعول ذلوك؟ فطورح الكتواب خطووات 

أنوه ومون أجول البودء يف التمكوني فيجوب تووافر ثالثوة مفتاحية للتمكني وكيفية تطبيقها يف اجملتمعات العربية، إال أن د. هبجت قرين يرى 
 عناصر أساسية وهي:
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جتديود وتفعيول العقود االجتمواعي: ويعوين أتسويس عقود اجتمواعي جديود يعيود توزيوع السولطة ويعيود تشوكيل اجملتموع  وإعطوواء  -1
للدميقراطيوة لوزايدة الوووعي املسواحة إلنعواش اجملوال العووام وذلوك مون خووالل أتسويس حكوم القوانون، وتوووفري إعوالم نزيوه يعوود أداة 

 والتشبيك بني أفراد اجملتمع وليس أداة للسلطة لتغييب اجملتمع.
تقليل املظامل وعدم املساواة االجتماعية: فيتناقض كل من الفقر وعدم املساواة مع التمكني، وميكن التخفيف من حدة الفقر  -2

 خلمول والكسل وميكِّن األفراد.ومن مث القضاء عليه من خالل أتسيس عقد اجتماعي جديد يستبعد ا
مواجهة مصاعب احلياة اليومية: ومن املعروف أن وضع األمن اإلنساين األوسع يف املنطقة العربية به خلل جم، لذلك فتووفري  -3

 بيئة نظيفة وتعليم جيد يسهمان يف توفري أفراد أصحاء قادرين على حتديد هويتهم وتطوير فكرهم النقدي.
لك اخلطوات تقع الدميقراطيوة يف قلوب التمكوني، فواألخري حيتواج قضواًء علوى االسوتبداد وحتقيوق عالقوة متوازنوة ويف البدء وقبل كل ت

ع بني املواطنني واحلكام، فرتكيز الدول العربية على احلالة األمنية العسكرية على حساب اخلدمات العامة واألمن اإلنساين مبفهوموه الواسو
 ة احلياة اليت يعيشها الناس يف املنطقة العربية، مما أدى إىل فساد كامن وفقر وبطالة وعدم مساواة.أدى إىل تدهور وضع التنمية ونوعي

فعوادة موا تودير األنظموة العربيوة الودول كإقطاعيوات خاصوة حلسواب النخبوة احلاكموة معتمودين علوى احملسووبية والووالءات الشخصووية 
 فشوولها، ويضووع د. هبجووت قوورين عوودة خطوووات وأمثلووة حلوواالت االنتقووال بووداًل موون الكفوواءة، وأدت تلووك السياسووة يف بعووض الوودول إىل

 الدميقراطي منها حكم القانون، وترسيخ مبادئ موضوعية يف صناعة القرار، وإعالم نزيه، وإدارة فعالة للنزاعات.
اسوي يف الودول العربيوة قبول والقراءة يف هذا الكتاب ذات أمهية لسببني؛ األول اهتمام الكتاب بتقدمي اقرتاب نقدي لالقتصواد السي

انووودالع الثوووورات علوووى حنوووو يسوووتدعي األبعووواد الثقافيوووة واالجتماعيوووة القيميوووة مثووول اهلويوووة وغريهوووا، يف حتليووول العالقوووة موووا بوووني االقتصوووادي 
سياسووي والسياسوي يف السوياق العووريب، وهوو اقورتاب جديوود يف معاجلوة قضووااي االقتصواد السياسوي مقارنووة أبدبيوات سوابقة عوون االقتصواد ال

نظرية  للمنطقة العربية، وهو اقرتاب يواكب اجلديد يف دراسة االقتصاد السياسي الدويل ابعتباره جمااًل علمًيا مستقاًل أو جمااًل متفرًعا عن
 العالقات الدولية.

وذلووك السووتغراق  السووبب الثوواين، أن هووذا الكتوواب يتضوومن تقييًمووا حلالووة االقتصوواد السياسووي للمنطقووة العربيووة قبوول وأثنوواء الثووورات،
بعد  2014؛ ولكن   نشره يف 2012الكتاب أكثر من ثالث سنوات يف مرحلة اإلعداد، وكان من املفرتض نشره بعد ذلك بعام يف 

 حتديث بياانته والتحليالت الواردة فيه كما أشار د. هبجت يف مقدمته.
ي للثورات العربيوة والثوورات املضوادة اآلن، فموا حوال مؤشورات ومن مث تتحدد أمهية الكتاب على ضوء ما آل إليه وضع االقتصاد السياس

الكتووواب ابلوضوووع احلوووايل؟، و موووا حوووال مقرتحوووات الكتووواب يف ظووول الوضوووع احلوووايل خاصوووة موووع ارتبووواط التمكوووني بشوووكل أساسوووي بسياسوووات 
احلورب علوى اإلرهوواب؟ فقود ودفعووت  احلكوموات العربيوة، والوويت تودعي أهنوا متوور مبراحول انتقوال، فهوول هوذا االنتقووال يتضومن التمكوني أم يتضوومن

الثوورات املضووادة الشووعوب إىل التطلووع إىل االنتقووال احلقيقووي للدميقراطيووة، حيووث وأوصولت حالووة اهلوووس األمووين العسووكري بعووض الوودول لسوواحة 
طوروح اآلن علوى للحروب األهلية، وأخري إىل تصعيد القوى العسكرية على سدة احلكوم، وضوع الشوعوب إىل حالوة مون الورفض التوام ملوا هوو م

الصوعيد العوريب، فمون أجوول تطبيوق خطووات ذلووك الكتواب البود موون التغلوب علوى الثووورات املضوادة وإعوادة مسووار الثوورات إىل منطقوة االنتقووال 
الووودميقراطي، ومووون مث البووودء يف خطووووات اإلصوووالح، فوووالثورات املضوووادة والووونظم السووولطوية لووويس مووون أهووودافها متكوووني الشوووعوب أو حتقيوووق تنميوووة 

 قة، بل هي وكما ذكرها الكتاب مرارًا دول حمسوبية أمنية إقطاعية قائمة على اجلباية.حقي
وعلووى ضوووء كوول مووا سووبق عوون حمتوووي الكتوواب فووإن غالفووه املصوومم عوون صووورة ملسووجد الشوويخ زايوود أببوووظيب ابإلمووارات يطوورح العديوود موون 

 تمكني من أجل التنمية ال ينفصل عن الذات واهلوية.التساؤالت حول مغزاه ودالالته ابلنسبة القرتاب الكتاب وأهدافه: إن ال
****** 


