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 دور الدولة في االقتصاد بين الضرورة والحدود
 أحمد سبع   

  

Abstract :  

Pour évoquer la nature du rôle 
économique qui reste à l’Etat de 
jouer à présent et au futur et les les 

limites de ce rôl, il est nécessaire de 
rappeler tout d’abord les étapes 
historiques concernant le concept 
de l’Etat, sa création et son 
développement ainsi que celles 
concernant les idées , les doctrines 
et les crises économiques et 
financiéres qui existaient en 
paralléle et puis les rôles joués par 
l’état à l’ombre de toutes ces 
données là. 

car  l’ensemble de tout cela aidera à 
prévoir ce que l’Etat peut encore  
jouer comme nouveau rôle et 
jusqu’à quelle  limite ? 

  :الملخص

للحديث عن طبيعة الدور االقتصادي الذي بقي 
للدولة أن تلعبه حاضرا ومستقبال وحدود ذلك 
الدور، نرى من الضروري أوال التذكري بأهم املراحل 
التارخيية سواء تلك املتعلقة باألفكار السياسية 
ا  وتطورها عرب  اخلاصة مبفهوم الدولة ونشأ

ملذاهب العصور أو كذا تلك املتعلقة باألفكار وا
واألزمات االقتصادية واملالية املختلفة اليت سادت 
باملقابل وكذا األدوار االقتصادية اليت لعبتها الدولة 

  . يف ظل كل تلك املعطيات

ألن جمموع تلك املعطيات ستساعد على 
استشراف ما ميكن للدولة أن تلعبه من دور جديد 

 و إىل أي حد؟

 

                                                
 3جامعة اجلزائر - باحث. 
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  :مقدمة
و مدى إجيابية ممارسة ذلك الدور  ،احلديث عن  دور الدولة يف تأدية الوظيفة االقتصادية أو غريها

فالدولة كحكم مؤسسايت تتميز عن اهليئات السياسية . يتطلب االملام مبفهوم الدولة و طبيعتها ،أو سلبيته
تمع املدين    .                                             وحىت عن احلكومة يف مفهومها احلديث   وعن ا

. فه احلياة االنسانيةو مفهوم الدولة نفسه خيضع إىل التجديد و التحديث بفعل التطور الذي تعر 
وإذا كان هنالك منوذجا نظريا حيدد اخلطوط الرئيسية للدولة، فإن الواقع يفرض مناذج ختتلف كثريا أو قليال 

  .عن النموذج النظري بفعل اختالف الظروف احمللية وخصوصية جمتمعات الدول 
أسباب العيش من لقد تشكلت الدولة عرب الزمان من خالل وجود رقعة من األرض تتوفر فيها 

جتلب إليها  ،ذه املواصفات ،هذه األرض. كل للحيوان و طقس يتحمله كالمهاأماء و غذاء لإلنسان و 
 ،يتزاوج هؤالء السكان من ذكور وإناث. األفراد فيسكنوها فيسمون بالسكان ولو بدأ عددهم قليال جدا 

يسستمر و . سر فتتشكل العشرية مث القبيلةة أفتنتقل الرتكيبة من أسرة إىل جمموع ،فينجبون جيال يتلوه جيل
ا  ،تزايد السكان فيكونوا قرية أو جمموعة قرى فتنشأ املدينة لتتحول مع مرور الزمن إىل مدن حيس سكا

ا خاصة مع تشعب حاجيات احلياة املادية واملعنوية  ،باحلاجة إىل سلطة معينة حتكمها و تسري شؤو
وظهور االختالف يف اآلراء حول كيفيات تسيري تلك الشؤون من طرف أبناء السكان الذين أصبحوا 

  .شعبا كامال يبحث عن العدالة و القانون 
بأن وال أستطيع أن أدعي هنا أنين أتناول تاريخ الدولة، و إمنا أكتفي فقط  هارولد السكي يقول 

أؤكد أن طابع الدولة بوصفها هيئة ذات سيادة  كان نتاج سلسلة طويلة من الظروف التارخيية اليت كان 
احلاجة إىل وجود هيئة  –) يقصد فرتة اإلصالح الديين يف القرن السادس عشر(يف فرتة اإلصالح  –أمهها 

ائية ،تنظيمية و قد أكدت الدولة أولويتها على    .ميكن أن ترجع إليها كل مطالب السلطة الختاذ قرارات 
ا حققت يف هذه الفرتة أمل الناس يف سالم منظم ،كل اهليئات األخرى و هو الشيء الذي مل  ،أل

ا تكفله   ،اللهم إال الصراع ،فإن فوضى املذاهب الدينية مل حتقق شيئا يذكر ،تستطع أي هيئة أن تدعي أ
. طابع فردي لدرجة أنه مل يكن قادرا علو وضع قواعد عامةو ذا  ،كما أن التنظيم االقتصادي كان حمليا

 ،اليت تلتزم احرتامها مجهرة الناس ،وبرزت الدولة باعتبارها اهليئة الوحيدة القادرة على وضع األوامر القانونية
ا علىو  ،ألنه لوال أوامرها ملا كان هناك نظام ،وكانت قادرة على تنظيم احلياة  كان فوزها نابعا من قدر
ا على مجيع األفراد بينما مل تستطع اهليئات األخرى اليت تنافسها حتقيق ذلك رغم أن نضال  ،فرض إراد

  . )1(هذه اهليئات مل يكن أقل مراسا من نضال الدولة يف هذا السبيل
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تمعات سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و منع الفوضى  إذن فاحلاجة إىل وجود الدولة لتنظيم ا
تمعات الناجتة عن فكيف كان األمر عرب . الصراعات ضرورة أولية تتقدم مجيع األولويات يف حياة ا

ال االقتصادي   و كيف جيب أن يكون مستقبال ؟  ،األزمنة يف ا
  المختلفة المكانة االقتصادية للدولة في ظل المذاهب االقتصادية

مع أقرانه يف شكل مجاعات تربطهم يعزي تكوين احلياة االجتماعية إىل ميل االنسان إىل التجمع 
. جمتمعة أو جزءا منها ،روابط معينة كالقرابة أو الدين أو العمل املشرتك أو القتال و غريها من العوامل

حياة اجتماعية تطلبت التفكري يف إقامة سلطة بدائية ضرورية تنظم سري احلياة فتطورت حىت أخذت 
ا تلك اليت وقعت يف و لقد شهد التاريخ البشري ث. شكل الدولة  ورات فكرية متتالية كانت أهم بدايا

و استمرت بعده حوايل مخسة قرون أخرى و هي فرتة ما  الفرتة اليت بدأت قبل امليالد حبوايل ستة قرون
ففي تلك الفرتة وضع املفكرون اإلغريق أسس العلم احلديث و توغل . عرف بالعصر اإلغريقي الروماين

ومن فروع املعرفة اليت أبدع فيها كبار علماء ذلك العصر فرع . فروع املعرفة دون قيودالعقل البشري يف كل 
الذي يعترب فرعا من فروع علم االجتماع الذي يدرس التجمعات البشرية وأوجه نشاط  ،علم السياسة

تمع الذي يعيش فيه              .                                              )2(اإلنسان عامة يف ا
تمعات ظهرت نتيجة للحاجات البشرية اليت ال ميكن إشباعها إال بتعاون  رأى أفالطون أن ا

إذ ال يوجد إنسان كامل يستطيع أن ينتج مجيع احتياجاته الضرورية مبفرده  ،األفراد مع بعضهم البعض
ج الآلخرين حىت حيصل على مجيع وبالتايل غري قادر على االكتفاء الذايت و حيتاج إىل مبادلة إنتاجه بإنتا 

ومن هنا ال بد من التخصص و تقسيم العمل حبيث يؤدي كل فرد عمال واحدا فقط  ،مقومات حياته
  .                           وفقا ملواهبه الطبيعية 

 ،وحتليل أفالطون هذا قد أوضح وجهة نظر جديدة ظلت تالزم النظرية االجتماعية حىت اآلن
تمعات املتمدنة هو احلاجة االقتصاديةوهذا التحلي وتبادل اخلدمات بني األفراد    ،ل يعين أن أساس قيام ا

تمع تمع يلتزم بقدر معني من األخذ و و  ،وا ووظيفة الدولة هي إجياد أوفق . العطاءأن كل عضو يف ا
.                                                                          )3(الطرق لتسهيل عملية التبادل بني األفراد و حتقيق إشباع احلاجات املختلفة 

الذي أرجع سبب نشأة الدولة إىل حاجة الفرد إلشباع حاجاته  ،وعلى عكس معلمه أفالطون
أرجع أرسطو أصل نشوء الدولة إىل األسرة معتربا إياها  ،املادية بالتعاون مع اجلماعة و تقاسم املهام

ة االجتماعية األوىل من حيث التطور التارخيي ورأى ارسطو أن العناصر الضرورية لوجود الدولة الوحد
ا و اختالفها كما جيب أن تتوفر هلا سائر الفنون وسائر   ،تنحصر يف توفري املواد الغذائية على تفاو

ا من اآلالت و األدوات كما ال بد من توفري السالح و العتاد احلريب املتجدد و املتفوق باستمرار    ،متطلبا
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كما ال بد وأن توجد فوارق يف الثروات   ،كما و كيفا و ذلك إلمكانية صد ودفع هجمات العدو اخلارجية
ن كما ال بد م  ،واملواد والعناصر تكون مبثابة احتياطي عام للدولة تستخدمه يف الطوارئ ويف وقت احلروب

  .      )4(توفري عنصر ديين يف الدولة ميثله الكهنوت باإلضافة إىل وجود املرافق العامة  و رجال القضاء 
مل يعرف بعدها تاريخ الفكر االقتصادي العاملي بقيادة اوروبا أشياء هامة  و مؤثرة خاصة بعد  

يار االمرباطورية الرومانية يف القرن اخلامس امليالدي و حلول الكنيسة كمؤسسة وحيدة متارس ما يشبه  ا
لتفكري السياسي يبدو دينيا ظل اإلطار الرئيسي ل ،السلطة العامة يف أوروبا على آالف الوحدات االقطاعية

م  حىت القرن اخلامس عشر امليالدي أين مارس النبالء من سادة اإلقطاع سلطة سياسية كاملة يف اقطاعيا
و يف املرحلة األخرية  من عصر اإلقطاع بدأت مؤسسات جديدة . يف ظل السيادة الشاملة للكنيسة 

يكلت داخل وحدات اقليمية ذات  حتل حمل الكنيسة و ،متثلت يف النظام امللكي املطلق أمراء اإلقطاع و
و من العوامل الرئيسية اليت سامهت يف حدوث ذلك  ،حدود سياسية حمددة و ساد منط الدولة االقليمية

نذكر على اخلصوص التطور االقتصادي و الفكري و الثقايف عموما و بداية نشأة املشاعر الوطنية مث حركة 
نعود إليه بعد التعرض إىل مرحلة هامة من التاريخ الفكري و العملي شهدته اإلصالح الديين و هو ما س

البشرية توسطت مرحليت التاريخ االغريقي الروماين و الكنيسة من جهة و مرحلة النهضة االوروبية بداية 
ا مرحلة ظهور االسالم و ما أتى به من أنظمة سياسية  ،القرن السادس عشر من جهة أخرى   إ

ْت تاريخ البشرية لعدة قرون و أثرت الفكر العاملي بعلوم و معارف يف مجيع و اقتصادي ة و اجتماعية أَثـْرَ
امليادين ساعدت على فك األغالل اليت كبلت الطاقات الفكرية يف أوروبا يف العصور الوسطى عندما 

حد ظهور مدارس احتك األوروبيون باملسلمني يف احلروب الصليبية و من خالل التبادالت التجارية إىل 
حتمل لواء الدعوة إىل التفكري العقلي كما حدث مع أتباع مدرسة إبن رشد الالتينية و أولئك الذين درسوا 

.                                                                   الرتمجات العربية ألرسطو و ما أضيف إليها من تعليقات 
ا فرتة ازدهار واسعة ال زمن غنية باألفكار و القيم و الوقائع و االجنازات نتيجة جلهود علمية إ

وأخالقية كبرية يقفز عليها عبثا بعض الدارسني لتاريخ الفكر االقتصادي العاملي بدعوى أن القرون 
 هي عصور جهل و ظالم  –القرون الفاصلة بني الفكر اليوناين و الفكر األورويب  –الوسطى 

االت و يف ذلك انكار لل ا يف مجيع ا روح العلمية و عنصرية مقيتة تنكر للحضارة االسالمية اسهاما
  . ومنها االقتصاد 

وعلى مبدأ  ،لقد قام دور الدولة يف العصر األول لظهور اإلسالم على مبدأ الرعاية و ليس الوصاية
بتحصيل مواردها من املصادر  و من الناحية املالية كانت الدولة تلتزم. التوجيه و ليس التحكم و اإلجبار 
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احملددة هلا شرعا من أموال الفيء و الصدقات و الغنائم فتنفقها على املصاحل العامة للمجتمع حسب 
  .املقاصد الشرعية مع ترتيب لألولويات يف تلك املقاصد 

  :ليةتصر على األمور األساسية التاو ميكن القول أن دور الدولة يف  االقتصاد يف ذلك العهد قد اق
وهذا هو  ،اإلشراف على حسن سري املعامالت يف األسواق ومراقبتها و حماسبة املخالفني – 1

  .أساس احلسبة
تمع وهذا يقتضي العمل على ضمان االنتفاع بكل  – 2 العمل على حتقيق التنمية الشاملة يف ا

جية وعمارة األرض وتوجيه االنتاج املوارد االقتصادية املتاحة و استغالهلا و استخدام كل من العملية االنتا
تمع و االستفادة من اخلربات الفنية املتاحة   .حنو التنويع حسب األولويات الشرعية مبا خيدم مصاحل ا

االشراف على النقود من حيث صكها و احملافظة على قيمة وحدة النقد أي حتقيق  – 3
  .االستقرار النقدي يف االقتصاد

أما يف القرون املوالية و بعد االنتشار الذي عرفه اإلسالم عرب  ،لإلسالمكان هذا يف العهد األول 
فقد أصبح للفكر  ،و ظهور علماء مسلمني كبار بقاع العامل و ما صاحبه من ازدهار للفكر اإلسالمي

مث يف تبنيه دون  ،اإلسالمي أمهية كربى يف خلق تصورات اقتصادية مستمدة من األخالق اخلاصة باإلسالم
  . الفرسو للكثري من التصورات و األفكار املوروثة عن حكماء اليونان  عقدة

ومع ذلك جند أن أكثر املؤلفات املختصة يف تاريخ الفكر االقتصادي العاملي تتجاهل النظريات 
تمعات  ،اإلسالمية و ما أثبتته من فكر خاص بالتعامالت     االقتصادية و اقتصرت يف حبوثها على ا

و كأن الفكر حمض  ،رزها النموذج االقطاعي و احلريف و التجاري اليت عرفتها أوروبا أنذاكالقدمية و أب
تمعات الغربية صاحبة احلضارة املعاصرة  تمع اليوناين لتنتهي يف ا و يف تذكري . ظاهرة أوروبية بدأت يف ا

يد مزيان يف كتاب النظريات االقتصادية عند ابن "ه ذا القفز على احلقائق التارخيية يقول الدكتور عبد ا
وال ميكن أن  ،إن التجارة العاملية عرب القارات و البحار مل ختلق نتيجة الكتشاف أمريكا فقط" : "خلدون

وإذا كانت نوعيتها . نعدها ظاهرة حمض أوروبية مرتبطة بالرأمسالية التجارية ابتداء من القرن السادس عشر
إبتداء من عصر النهضة األوروبية فإن جذور هذه  ،يدة أكثر عامليةو مظاهرها قد بدأت تأخذ صبغة جد

ا منذ أقدم العصور، من عصر البحارة الفينيقيني إىل  ،إىل اليونان ،العاملية ميكن الوقوف على أبرز صفا
ا تربط ما بني الصني واهلند وغانا وبالد الصقالية و  م عاملية حقا أل . فرنجبالد األالعرب الذين كانت جتار

ذا املقدار أن تكون عدمية التفكري إىل الدرجة  وأنه ال ميكن حلضارة يتسع نشاطها الصناعي والتجاري 
  )5("اليت يظنها معاصرونا
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أن ينكر بأن آدم مسيث استوحى مبادئ نظرية تقسيم  ،على سبيل املثال ال احلصر ،من بإمكانه
االت العمل من أفكار ابن خلدون الذي نادى قبله بأربعة  قرون بضرورة تقسيم العمل يف أي جمال من ا

أو . االقتصادية سواء كان ذلك يف الزراعة أو الصناعة او احلرف أو حىت يف التجارة و التعليم و الطب
و يف  ،ينكر أن ابن خلدون هو من وضع إطارا متكامال لنظرية القيمة يف ظل تعدد األنشطة االقتصادية

و ال سيما أنه اعترب املعادن النفيسة هي  ،حيكمها مبدأ احلرية االقتصادية ظل اقتصاديات السوق اليت
و بالتايل ميكن القول أن أفكاره تلك و غريها و اليت ظهرت يف . األساس الذي حيدد قيمة رؤوس األموال 

النظام  جمتمع ما قبل الرأمسالية هي اليت مهدت لظهور األفكار االقتصادية احلرة اليت كانت من أهم دعائم
  .الرأمسايل 

ومل يكن ابن خلدون املفكر الوحيد يف هذا امليدان بل هناك آخرون و من أشهرهم تلميذه املقريزي 
فإن كان ابن خلدون قد اهتم بتفسري تلك . الذي سلك مسلكا آخرا يف تفسيري الظواهر االقتصادية 

مبعىن أنه اهتم بدرجة  ،على أساس نقديفإن املقريزي قد حاول تفسريها  ،الظواهر من خالل نظرية القيمة
تمع  ا ا أكرب باملظهر النقدي للظواهر االقتصادية و قد يرجع ذلك إىل الظروف االقتصادية اليت كان مير 

  .اإلسالمي يف تلك الفرتة اليت ظهرت فيها أفكار املقريزي 
ما قورنت باحلياة  و رغم بساطة احلياة االقتصادية يف عصر ازدهار احلضارة اإلسالمية إذا

فقد قامت الدولة اإلسالمية بانتهاج مذهب اقتصادي  ،االقتصادية احلالية وما مييزها من تعقيدات واتساع
يعيد النظر يف جوهر ما ساد قبلها من معامالت اقتصادية و بربط تلك التعامالت بالقيم العقائدية 

 ،ت الدولة بتوجيه احلياة االقتصادية وتنظيمهاوجتسيدا لتلك القيم قام. واألخالقية اليت متيز اإلسالم
ومبراقبة استخدام املوارد وحسن استغالهلا وكذا حسن توزيع الثروات واملداخيل ومحاية األسواق التجارية 

  .وتأمني املنافذ حنو اخلارج 
فكل شيء  ،واالرجتال فيها وال مكان للعشوائية ،إن الدولة اإلسالمية دولة القانون وملؤسسات

و جتعل منها كال متكامال يتسم  ،و هناك ضوابط شرعية تضبط عالقة احلاكم باحملكوم ،موضوع بقدر
فاإلسالم ال يتناىف مع الطبيعة البشرية على حرية امللكية . باإلنسجام و التوافق بدال من الصراع و النزاع 

كما أن السماح للقطاع اخلاص   ،رااخلاصة اليت احرتمها و محاها و اعترب التعدي عليها ظلما و جو 
  . )6(بالتواجد ليس معناه إعطاءه احلرية الكاملة من أجل االستغالل

و إىل اليوم و بعد أكثر من أربعة عشر قرنا من ظهور اإلسالم و بعد قرون من صعود و هبوط 
قالء الغرب إىل ضرورة تطب ،وأزمات حادة يعرفها النظام االقتصادي الرأمسايل يق النظام املايل يدعوا عُ

يقول اخلبري . اإلسالمي كأفضل حل و يف ذلك خري دليل على صالحية هذا النظام لكل زمان و مكان 
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ظهورها يف : "متحدثا عنها " املالية اإلسالمية"يف كتابه " فرانسوا غرياجني"الفرنسي يف القانون و املالية 
ها معرفة نوع من التقدم السريع يف فرنسا إذا ما عامل املال املعاصر يعود إىل سنوات السبعينات و ميكن

 2008جويلية  02السيدة كريستني الغارد الذي ألقته يوم  ،ذكرنا خطاب وزيرة االقتصاد الفرنسية
يف هذه املناسبة أعلنت الوزيرة .   Paris-Europlaceخالل مأدبة غداء نظمتها مجعية باريس أوروبالس 

ى للمالية اإلسالمية حىت ال ترتك للندن فرصة احتكار هذا النشاط عن نيتها يف جعل باريس ساحة كرب 
  .  ) 7("الذي يعرف ذروة التوسع

اية القرن اخلامس عشر أين بدأ االنتقال إىل مرحلة جديدة من  نعود إىل أوروبا و بالتحديد 
حمل ) لدولةفصل الدين عن ا(مراحل التحوالت السياسية و االقتصادية أين حلت األفكار العلمانية 

فبدأ االجتاه حنو تغريات يف اهليكل االجتماعي و  ،األفكار الدينية اليت سادت يف العصور الوسطى
االقتصادي للمجتمعات األوروبية و أصبح من حق اإلنسان أن ينتقل و يعمل و ميتلك حبرية تامة 

ت املشروعة و احلق يف إقراضها وظهرت النزعة الفردية و فكرة املدخرات الفردية اليت أدت إىل ظهور الثروا
بفائدة بعد أن أباحتها املذاهب املسيحية و ذلك ألول مرة يف تارخيها فشجع ذلك معدالت تكوين رأس 

  .املال و ظهور أمهيته يف النشاط االقتصادي 
كذلك أدت النزعة االستعمارية وظهور املستعمرات االجنليزية والربتغالية واالسبانية إىل زيادة تدفق 

و انتشرت األفكار و املبادئ السياسية  ،املعادن النفيسة إىل أوروبا فتدعم االقتصاد الرأمسايل الناشيء
واالقتصادية بني الشعوب بفضل انتشار الكلمة بعد ظهور املطابع و الطباعة و النشر و اإلعالم و حترر 

ق أهداف سياسية واقتصادية حتقي النظام السياسي من املفاهيم الكنسية و أصبح جمرد نظام يهدف إىل
  . و كان ذلك إيذانا مبيالد الرأمسالية باملفهوم احلقيقي و لو يف مراحل أوىل . اجتماعية و 

يف هذه األجواء املالئمة انتشرت املذاهب الفكرية منادية بتشجيع النشاط التجاري و التنافس 
دف فتح أسواق خارجية جديدة لتصريف  املنتجات األوروبية و استغالل على استعمار مناطق جديدة 
كما شجعت على دعم قوى   ،الثروات الطبيعية للمستعمرات مما خيفض تكلفة اإلنتاج و يوفر مستلزماته

ا من املعادن النفيسة و تقوية أساطيلها البحرية و مت االلتفات داخليا إىل تقوية  ،الدولة بزيادة أرصد
التجاري بني املناطق الزراعية  صناعي مما يزيد من حجم التبادلالتجارة الداخلية و اإلنتاج الزراعي و ال

املدن خاصة بعد التحول إىل االقتصاد النقدي و نزوح العديد من السكان من الريف إىل املدينة مما زاد و 
  . من الطلب على السلع االستهالكية 

تلف فيها دور كانت تلك بداية لظهور أفكار ومذاهب إقتصادية متعددة ومتسلسلة زمنيا إخ
  : الدولة اقتصاديا بني التدخل و الرتاجع واليت ميكن اجيازها فيما يلي من النقاط 
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 :دور الدولة في الفكر االقتصادي التجاري  -
شهدت هذه الفرتة ظهور الدولة احلديثة اليت حتكمها مركزية قوية كان هدفها الرئيسي زيادة الثروة 

متيزت باالعتقاد و . الفضة بإتباع مجيع الوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق هذا اهلدف و عن طريق جتميع الذهب 
فوائد تدخل الدولة إذ هي الوحيدة القادرة على ترجيح كفة االعتبارات االقتصادية للمجتمع و اجلازم مبزايا 

اد الوطين محاية  االقتصو فتح أسواق جديدة لتسويق اإلنتاج و بأكمله ضد املصاحل الشخصية املتناقضة 
كان امليزان التجاري من وجهة نظر التجاريني تعبريا عن و خارجيا، و داخليا  ،بشكل عام بكل الوسائل

  .مدى قوة الدولة 
  :دور الدولة في الفكر االقتصادي الطبيعي  -

وقد خلصت سياستهم عبارة . نادى الطبيعيون برتك النشاط االقتصادي حرا دون تدخل الدولة
حجتهم يف ذلك أن تلك السياسة و ". دعه يعمل دعه مير : " ان شهرة تارخيية  كبرية أضفى عليها الزم

ه هذه وحدها هي اليت متكن من تطابق القوانني الطبيعية فتؤدي بذلك إىل حتقيق اخلري الذي تكفل
بيل وأن الدولة جمرد حارس للنظام الطبيعي فال يسمح هلا بالتدخل يف شؤون األفراد إال على س. القوانني

حتقيق العدالة بني و محاية امللكية اخلاصة و اخلارجي و يف جماالت حمددة كحفظ األمن الداخلي و االستثناء 
القيام باملشروعات و املواطنني عن طريق التزامهم بتنفيذ ما يرتبطون به من عقود وفقا للقوانني املوضوعة 

غريها من مشاريع البنية و بناء اجلسور و شق الطرق و الكربى املدعمة للنشاط االقتصادي كإقامة السدود 
ها و الصحة و كذا القيام مبهام التعليم و التحتية    .ما شا

فبالنسبة . عرفت تطورات ملحوظة مع مرور الزمن" دعه يعمل"غري أن املفهوم الذي أعطي لعبارة 
دعه يعمل : "التايلوأكملوا العبارة بالشكل . هي ببساطة مرادفة ملعىن الفوضى" دعه يعمل"لبعض املؤلفني 

فبالنسبة . واستعملت العبارة لإلشارة ببساطة كتفضيل للمنشأة اخلاصة ". فالعامل يسري من تلقاء نفسه
ر تمع هو عبارة عن آلة معقدة على  ،بالعكس ،هربر سبانسر: للفيلسوف املؤمن مبذهب التطوّ يرى أن ا

ا  يفرض وجود الدولة " دعه يعمل"و أن مبدأ  "فكل شيء يف الطبيعة له قوانينه"احلكومة حفظ تواز
  .) 8(احلارسة

  :دور الدولة في الفكر الكالسيكي  -
أمجع مفكرو هذه املدرسة و من أشهرهم آدم مسيث ومالتس وريكاردو ومل وساي على مبدأ 

خلي سيادة احلرية االقتصادية وحصروا دور الدولة يف القيام ببعض الوظائف كالدفاع اخلارجي واألمن الدا
ا حبكم اخنفاض   و العدالة و القيام ببعض اخلدمات األساسية اليت يعجز القطاع اخلاص عن القيام 

االت احليوية االقتصادية اخلارجية . أو انعدام امللكية فيها  و حبكم توسع األسواق اخلارجية و تزايد دور ا
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ا و السيطر    ة على مناطق حصوهلا على املواد األولية للدولة يف جمال محاية منافذ تصريف سلعتها و خدما
و األيدي العاملة املنخفضة األجور، حدث نوع من إعادة ترتيب دور الدولة على املستوى التطبيقي إذ 
ماكها يف السيطرة االقتصادية و العسكرية  تقلص دور الدولة االقتصادي على املستوى الداخلي، حبكم ا

  . )9(و السياسية على املستوى اخلارجي
ثبت  ،ولكن بظهور التطورات االقتصادية الداخلية و مستجدات العالقات االقتصادية اخلارجية

ا على سد الفراغ الذي تركته الدولة على املستوى الداخلي يف  ،فشل آلية السوق لوحدها و عدم قدر
فأدت احلرية  ،و توزيع الثروات و املداخيل بشكل عادل ،ميدان ختصيص املوارد و حسن استغالهلا

االقتصادية لألسواق غري املوجهة إىل حدوث أزمات كبرية و أشهرها أزمة الكساد االقتصادي الكبري 
جياد حلول إعطاء تفسري واضح لتلك االزمات واو عجز الفكر الكالسيكي على  ،م1929-1932

 ،االقتصادية و مل تعد أدوات سياسته االقتصادية قادرة على التخفيف من حدة املشكالت ،ناجعة
  . )10(فكانت هذه األوضاع هي البداية لظهور فكر مدرسة جديدة على أنقاض املدرسة الكالسيكية

  :دور الدولة في الفكر االقتصادي الكينزي  -
أدى عجز النظرية الكالسيكية على مواجهة مشكالت االقتصادات القوية خاصة األزمة املالية 

إىل ظهور جمموعة من األفكار االقتصادية تنتقد  1929العاملي لسنة العاملية الشاملة أو أزمة الكساد 
و كان على رأس أصحاب تلك األفكار  ،أفكار الكالسيكيني و املناداة بتدخل الدولة ملواجهة األزمة

الذي أعطى حتليال جديدا للظواهر االقتصادية أال و هو التحليل الكلي " جون مينارد كينز"االقتصادي 
اميع الكلية عكس النظرية الكالسيكية اليت اهتمت فقط مبشكلة سلوك الوحدة أي الرتكيز  على ا
  .االقتصادية 

  ،االعرتاف مبا جاءت به النظرية الكالسيكية بأن الفرد" كينز"لقد رفض 
كما رأى أن تدخل الدولة عند الضرورة لتحقيق   ،و هو حيقق مصلحته اخلاصة ال يضر مصاحل اآلخرين

يئة البيئة و الظروف الالزمة التوظيف الك امل عن طريق خلق طلب كاف ملعادلة الزيادة يف االنتاج و 
  . )11(لتحقيق التوازن شيء ضروري و الزم

و توافقت التجربة التطبيقية للسياسة الكينزية مع التطورات االقتصادية العاملية و أمهها نشأة  
و تلعب الدولة فيه دورا حموريا يف  ،النظام الرأمسايل الدولة االشرتاكية و قيامها على أساس خيالف أسس

هذا  ،و يف ميدان االستثمار و اإلنتاج و االستهالك عن طريق قطاع عام  قوي ،والتخطيط جمال التنظيم
و الذي ال ميكن بأي  ،ومن جهة أخرى جند الدمار الكبري الذي خلفته احلرب العاملية الثانية. من جهة 

األمر الذي يستدعي تدخال  ،بإعادة إعماره و بنائه" اخلفية السوقية"حال من األحوال أن تتمكن اليد 
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إضافة إىل كل ذلك احنسار حركة االستعمار وتنامي . حموريا من قبل الدولة ضمن خطة للتعمري و التنمية 
ة االستعمارية و تبنيها لسياسات معادية للرأمسالية اليت املد التحريري ملعظم البلدان اليت كانت حتت السيطر 

  . )12(تآكل جماهلا احليوي االقتصادي و السياسي على املستوى اخلارجي
إال أن إسناد دور متعاظم للدولة لتحسني كفاءة السوق و التخفيف من االحنرافات التوزيعية  

ا االجتماعية إضافة إىل املهام التقليدية ال يت ظلت متارسها كاألمن والدفاع و العدالة والتعليم وانعكاسا
كل ذلك أدى إىل تنامي االختالالت االقتصادية واالجتماعية   ،والصحة و احملافظة على قوة العمل

 ،وعجزت املدرسة الكينزية عن تفسري اخفاق الدولة يف إعادة التوازنات املطلوبة رغم تدخلها القوي
ا امليدانية وفقدت بذلك األفكار االقتصادي   .ة الكينزية للدولة فعاليتها التطبيقية و كفاء

  : دور الدولة في الفكر االقتصادي الماركسي  -
سامهت التحوالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية اليت عرفتها أوروبا بعد الثورة الصناعية يف 

تمع  األورويب من مرحلة اإلقطاع إىل املرحلة الرأمسالية   ظهور طبقة اجتماعية تضررت من انتقال ا
الصناعية و هي الطبقة العاملة فتشكلت حركات ثورية من بني صفوفها صاحبها بروز نظريات فكرية 
فلسفية راحت تساهم يف بلورة هوية تلك الطبقة و يف تعرية و انتقاد ممارسات النظام الرأمسايل يف استغالله 

  .القيام به و ضعف األجور و اتساع رقعة الفقر  للعمال بطول ساعات العمل و قساوة ظروف
جاء على رأس تلك النظريات و االفكار الفكر املاركسي نسبة ملاركس الذي َمحَّلَ النظام الرأمسايل 

و التحول إىل النظام االشرتاكي الذي أضحت فيه  مسؤولية ذلك االستغالل و دعى إىل التخلي عنه
تمع بإسم محاية الطبقة الشغيلة و رعاية مصاحل العمال الدولة جهاز سيطرة خنبوية متارس و  صايتها على ا

تمع فاصبحت هي املقاول و املنتج و املوزع و املشغل  عن طريق التحكم يف السياسة و االقتصاد و ا
و حتملت لوحدها مسؤولية التنمية االقتصادية و االجتماعية  ،فحلت حمل السوق و حمل القطاع اخلاص

دورها قاصرا على توفري األمن يف الداخل و اخلارج و ضمان استقرار اإلطار القانوين للنشاط فلم يعد 
بل أصبحت الدولة مسؤولة أيضا عن توفري قدر من احلقوق االقتصادية و االجتماعية  ،االقتصادي

اط و ذلك حبماية مستوى النش ،للمواطنني و ضمان حتقيق درجة أكرب من العدالة و املساواة بينهم
 االقتصادي والعمالة ودفع التنمية االقتصادية عن طريق خلق االستثمار 

مخاسية حتدد االهداف اليت و والتصنيع من خالل وضع اخلطط االقتصادية يف شكل خمططات رباعية 
  .ينبغي الوصول إليها وبيان الوسائل و األساليب اليت تضمن حتقيقها 

ا سائرة  ،ضخماملا ازدادت الدولة االشرتاكية توسعا و ت خالفا ملعتقد منظريها الذين كانوا يرون بأ
زادت بريوقراطيتها السياسية و االقتصادية حتكما يف السلطة و الثروة  ،إىل الزوال يف مرحلة الشيوعية
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بواسطة فئة حمدودة من السكان واصبحت متارس شىت أنواع االستغالل و الوصاية باسم املصلحة العليا 
كية فبدأ الضعف ينتشر كاملرض العضال و بدأ األداء املؤسسايت يتدهور على مجيع للدولة االشرتا 

املستويات و يف مجيع القطاعات و أصبحت الدولة عاجزة عن التحكم يف حركية احلياة االقتصادية 
ارت حتت ضغط الواقع املعيشي للمجتمع    .واالجتماعية فا

  :دور الدولة الفكر الليبيرالي الحديث  -
يار االحتاد السوفيايت و النظام االشرتاكي ككل و اخفاق مسرية التنمية يف الدول  موازاة مع بدأ ا

و اليت تشرتك  ،اليت تبنت ذلك النظام و منها الدول النامية، راح الفكر الليبريايل يتجدد عرب تياراته العديدة
  .و حصر تدخلها  يف أدىن احلدود  مجيعها يف الرتكيز على حتجيم دور الدولة يف احلياة االقتصادية

  :و من أهم تيارات الفكر الليبريايل احلديث نذكر  
  .تيار املدرسة النقدية  -
  .تيار املدرسة التقليدية احلديثة  -
  .تيار املدرسة احلرية و احلرية احلديثة  -
  .نظرية رأس املال البشري و نظرية االختيار العام  -

ور الدولة يف احلياة االقتصادية اىل احلدود الدنيا عن طريق و عملت مجيعها على تقليص د
و ختفيض االلتزامات االجبارية  و اعادة النظر يف احلماية االجتماعية ،سياسات خوصصة القطاع العام

 وحترير األسواق النقدية واملالية  ،و إعطاء الدور احليوي للقطاع اخلاص ،االقتصاد يف النفقات العامةو 
ا   .على حساب التوازنات االجتماعية و االقتصادية  وتوازنا

و بدون  ،اليت تعترب ان من شأن السوق لوحدها فقط-و هكذا عادت الفكرة املركزية يف الليبريالية 
إىل الربوز وبوسائل  - وتوفري االستثمار والتنمية ،واخلدمات أن تؤمن توزيع الثروات ،تدخل أي جهة أخرى

لشركات االقتصادية الكربى تدعمها بعض احلكومات كما حدث يف أحدث وأقوى وأوسع ومنها ا
مث يف الواليات املتحدة األمريكية عام  ،م 1979بريطانيا يف ظل حكومة احملافظني بقيادة تاشر عام 

ية اجلديدة كمنهج م  بقيادة الرئيس ريغان فكانا أول من اعتمد السياسات االسرتاتيجية لليبريال 1980
  :من أهم احملاور يف تلك االسرتاتيجية  و كان. اقتصادي

حترير االسعار من أي ضوابط خارجة عن حرية السوق و معادلة العرض و الطلب مبا يف ذلك  -
  .اسعار اخلدمات كالتعليم و الصحة و النقل و غريها 
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تعميم اخلصخصة عن طريق نقل ملكية املؤسسات االنتاجية من القطاع العام إىل القطاع  -
تمع كتلك اخلاصة بالثروات اجلوفية و لو اخلاص حىت  تطلب تعديالت دستورية تسمح بإلغاء ملكية ا

  .واألمالك العامة 
مبهامها االجتماعية يتم ذلك عن طريق إلغاء دورها يف االلتزام و إعادة النظر يف دور الدولة  -

رفع احلماية االجتماعية عنهم وتفكيك و اإلعانات للمواطنني و إلغاء املساعدات و واالقتصادية كتخفيض أ
ظروف  ،احلد األدىن لألجور ،مدة ساعات العمل(القوانني اليت تنظم شروط العمل و  إزالة املؤسساتو أ

احلماية و  ،ومحاية الثروات العامة والبيئة وتلك اليت تنظم وتراقب اجازات االستثمار وشروطه...) العمل
.  تطويرهاو وباإلمجال التخلص من كل السياسات اليت تعيق حرية األسواق وتوسيعها . غريها و اجلمركية 

و املرايفء داخليا أو املطارات و وق كالطرق ويبقى على الدولة فقط تأمني البنية التحتية اليت تدعم  حركة الس
  .وأسواق املواد األولية والطاقوية خارجيا  ،إعادة احتواء أسواق السلع واخلدمات

اليت تعترب أن من شأن السوق لوحدها ضمان االزدهار  ،عودة الفكرة املركزية يف الليبريالية
 ،قب الفراغ الذي شكله غياب الدولةبقوة بعواو االستقرار االجتماعي أصدمت من جديد و االقتصادي 

لس الوطين االقتصادي و قد تلخص األرقام اليت أوردها الوزير السابق و  االجتماعي حممد الصاحل و رئيس ا
 Mondialisation : l’espérance ou"الفوضى ؟  و األمل أ: العوملة : " منتوري يف تقدميه لكتاب 

le chaos  "صل إليه حال االقتصاد العاملي من اختالل متعدد األوجه  مل ما و  ،ملؤلفه مشس الدين شيتور
لكن مقابل ذلك مل . ال التقدم العلمي أكثر ترقية للبشرية و عليه اليوم  ويكن العامل يوما أكثر غنا مما ه

من  %20إن . بني األمم عما هي عليه اليوم  وتكن الثروات يوما أسوأ توزيعا سواء داخل االمة الواحدة أ
 %82ومن الناتج احمللي اخلام عامليا  %86سكان العامل الذين يعيشون يف البلدان األكثر ثراء يتقامسون 

أن الشركات املتعددة اجلنسيات تبسط بال و . من االستثمار اخلارجي املباشر  %68ومن أسواق التصدير 
 ومن اجلنوب حنو رأس املال  وشفقة سلطتها على الكرة األرضية مولدة انتقاال ضخما لثروات العمل حن

  .الشمال 
ألف  21شركات التأمني وحدها و بلغت األموال اليت تسيطر عليها صناديق املعاشات األمريكية و 

موع الدول املصنعة وهو مليار دوالر    .  )13(ما يفوق قمة الناتج احمللي اخلام 
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  :المالية و موقع الدولة من األزمات االقتصادية 
االزمات االقتصادية عامة و املالية خاصة بالظاهرة اجلديدة يف عامل االقتصاد بشكل عام ليست 

فقد عاىن العامل منها على مر العصور و إن أخذت أشكاال و ظروفا  ،واالقتصاد الرأمسايل على اخلصوص
  :و من أشهر تلك االزمات ميكن التذكري مبا يلي  ،وعواقب خمتلفة

و اليت عرفتها أوروبا نتيجة املضاربة و ما تابعها من اخنفاض  )م1637(أزمة السندات ألجل  -
  .لألسعار فجأة و إفالس املضاربني 

  و اليت تكررت يف نفس العام مرتني  )م1720(أزمة إنهيار األسهم  -
يار أسهم الشركات اليت كانت تستغل موارد العامل اجلديد   .و عرفت ا

أين تعرض بنك اجنلرتا إىل احنصار يف احتياطي النقد  )م1797(األزمة النقدية لدى البنوك  -
فلجأ إىل تعليق التخليص نقدا مما خلق ذعرا لدى الزبائن من العامة و لدى الشركات دفعهم اىل سحب 

م و ودائعهم و ارباحهم فنتج عن ذلك إفالس مجاعي    .مدخرا
ا و نتجت عن حصار نابليون الجنلرتا مما  )م1810(أزمة البنوك  - أدى اىل سقوط االئتمان 

ا على حتصيل حقوقها على شركات جنوب أمريكا بسبب ذلك احلصار فحدثت ازمة  نتيجة عدم قدر
  .سيولة و بطالة 

ا أول أزمة مالية تعرفها الواليات املتحدة األمريكية  ) :م1819(أزمة البنوك  - و يعرف بأ
  .فرضها البنك املركزي األمريكي م و ما تبعها من سياسة تقشف 1812نتيجة حرب عام 

و كان سببها املضاربة الشديدة على االستثمارات يف أمريكا  ) :م1825(أزمة األسهم  -
مما أدى إىل اخنفاض قيمة األسهم بشدة يف بورصة  ،الالتينية خاصة يف جمال البنوك و التأمينات و غريها

  .واملؤسسات  لندن فأفلست تلك البنوك 
و هي أول أزمة متس سوق العقار بأمريكا وجاءت  )م1836(األسهم و البنوك أزمة انهيار  -

بعد قرار الرئيس األمريكي آندرو جاكسون باشرتاط بيع االراضي مقابل معادن مثينة مما أدى إىل ضربة 
يار البورصة    .قاضية للمضاربة يف سوق العقار و ا

ولعلها أقوى أزمة اقتصادية عرفها العامل  ):م 1933 –م 1922(أزمة الكساد الكبير  -
تسبب يف زعزعة االستقرار يف االقتصاد و  وأدت إىل اختفاء ماال يقل عن نصف عدد البنوك األمريكية

  .الرأمسايل بشكل عام و كشفت عن حقيقة املمارسات غري القانونية وال األخالقية يف السوق الدولية 
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و حدثت بسبب القرار التارخيي للدول العربية  )م1974 –م 1973(أزمة الصدمة النفطية  -
ا مع اسرائيل و حلفائها يار سوق األسهم  ،خبفض إنتاج النفط كسالح يف حر وتسبب ذلك يف ا

األمريكية و ما تاله من تأثري على مجيع أسواق األسهم الرئيسية يف العامل فارتفعت أسعار املواد الغذائية 
  .بادل بالدوالر وختلت أمريكا عن قاعدة الت

و كانت نتيجة لرتاكم ديون الدول النامية نتيجة إرتفاع  ) :م1982(أزمة الديون البنكية  -
م و االستدانة مقابل فوائد مرتفعة و على مدى قصري بغرض تغطية 1973أسعار احملروقات منذ عام 

  .العجز يف ميزان  املدفوعات بدل استغالل تلك القروض يف مشاريع استثمارية 
و السبب اخنفاض قيمة  ) :م1987(أزمة انهيار سوقي السندات الحكومية و األسهم  -

يار يف بورصة االسهم ) نقطة 400(الدوالر و بالتايل ارتفاع سعر الفائدة تدرجييا إىل أن بلغ  فحدث ا
  .يف يوم واحد مما استدعى تدخل البنك املركزي االمريكي 

 رن املاضي توايل األزمات االقتصادية كما شهدت العشرية االخرية من الق
وأزمة النظام النقدي األورويب  ،بسبب تدخل العراق يف الكويت)  م1990(أزمة احملروقات : ومنها

مث أزمة  ،و تدخل أمريكا النقاذه منها) م1994(و أزمة  املكسيك االقتصادية  ،)م1992(
آسيا عندما عجزت املصارف عن  اليت مست باخلصوص دول شرق) م1997(االقتصادات اآلسيوية 

كما عرفت نفس العشرية و ألول   ،مواصلة االقراض لتغطية حاجيات االستثمار االجنيب يف تلك البلدان
يار حجم املوارد النفطية اليت متثل  مرة أطول أزمة اقتصادية يعرفها تاريخ روسيا منذ عقود و ذلك بسبب ا

 اخنفاض قيمة العملة و حدوث أزمة مالية حادة أثرت سلبا العمود الفقري لالقتصاد الروسي و بالتايل
  .على االقتصاد الروسي 

أما بداية القرن الواحد و العشرين فعرفت منذ عامها األول ظهور األزمات االقتصادية واملالية 
حيث أقبلت " الدوت كوم"أو ما مسي بأزمة ) م2000(وكانت اوهلا ازمة االسهم عرب االنرتنيت 

على البيع عن طريق االنرتنيت بشكل غري مؤسس و مؤمن تكنولوجيا مما مسح بالتالعب يف  املؤسسات
ارت  حسابات الشركات و تقدمي توقعات ومهية عن قدرة االنرتنيت يف احداث منو اقتصادي حقيقي فا

عقاب اليت جاءت ا) م2001(و يف العام املوايل عرف العامل ازمة اخلطر النظامي . معظم تلك الشركات 
ارت الكثري من فروع االسواق املالية عرب العامل  ،احداث احلادي عشر سبتمرب من نفس العام عندما ا

فما كان هنالك من حل سوى  ،)أنظمة املقاصة على اخلصوص(إضافة إىل تدمري شبكة االتصال احليوية 
يلة اسبوع كامل و مثله قام البنك تدخل البنك املركزي االمريكي لتوفري السيولة الضرورية للبنوك املتضررة ط

يارها  130املركزي االورويب بتقدمي اكثر من    . مليار يورو للبنوك االوروبية املتضررة حفاظا على عدم إ
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 ،و لو بدرجات متفاوتة ،أما اكرب االزمات املالية اليت ضربت االقتصاد العاملي بداية هذا القرن
اذ اعتربها اخلرباء و املختصون اسوأ االزمات ). م2008(قاري فكانت تلك اليت عرفت بأزمة الرهن الع

ا االقتصاد العاملي منذ سنوات الثالثينيات و اخطرها يف تاريخ االزمات املالية و الدليل عجز  اليت مر 
وقد تسببت . النظام االقتصادي العاملي عن احتوائها و التخفيف من آثارها الواسعة بشكل سريع وفعال

يار  كبري لالقتصادتلك االزم ارت كربيات البنوك منها  ة يف ا بنكا يف امريكا  19والبورصات العاملية و ا
وحدها و امتد اثر تلك االزمة اىل باقي دول العامل يف اوروبا و آسيا و اخلليج العريب و كل الدول النامية 

  .ازمة اقتصادية كونية  اليت هلا ارتباط باالقتصاد االمريكي فتحولت من ازمة مالية صرفة اىل
أما حقيقة االزمة من جانبها املايل فهي نامجة عن التوسع الكبري يف االصول املالية على حنو 
مستقل مما حيدث يف االقتصاد العيين اذ اسرفت املؤسسات املالية يف اصدار اصول مالية تتجاوز بشكل  

  .كبري جدا حاجة االقتصاد العيين
اشهر االزمات االقتصادية و املالية اليت عرفها العامل عرب تارخيه احلديث بعد ان جئنا على ذكر 

نعود إىل البحث عن موقع الدولة من تلك االزمات و كيف كان دورها احلاسم يف انقاذ  ،واملعاصر
 و كمثال أوىف عن املوضوع سنستعرض ما حدث عند وقوع أكرب ازمتني اقتصاديتني  ،االقتصاد العاملي

و يف العشرية االوىل من القرن ) م1929الكساد الكبري (يف الثلث االول من القرن املاضي  و ماليتني
  ) .م2008أزمة الرهن العقاري (احلايل 

لقد كان لضغط االحداث اليت صاحبت الكساد الكبري اثرا كبريا على االفكار االقتصادية واصبح 
تعلق بالدور االقتصادي للدولة مصداقية  للطلب على مراجعة افكار الطبيعيني و الكالسيكيني فيما

ال االقتصادي أن يرفض  ،يصعب انكارها و حق لكينز،الذي نادى بضرورة التدخل الواسع لدولة يف ا
وأن  ،القائل بان التشغيل الكامل مضمون تلقائيا ،املفهوم الكالسيكي الذي ساد منذ عهد آدم مسيث

رة احملافظة على التشغيل الكامل واالزدهار يف مجيع بأنه ليس بوسع اقتصاديات السوق احل"يقول 
ومن غري املمكن  ،و تظل فيها فرتات طويلة ،االوقات، فقد ترتدى تلك االقتصاديات يف حاالت  الكساد

ومن هنا جاء اقرتاح كينز  ،خالل االجل الطويل ان يتمكن اقتصاد السوق من القضاء على هذا الكساد
دف إصالح بوجوب اضطالع احلكومة بدو  ر هام يف إزالة نقص الطلب من خالل التحويل بالعجز 

  .)14(الكساد
ال االقتصادي يف البلدان  لقد جتسدت تلك االفكار االقتصادية ميدانيا اذ زاد تدخل الدولة يف ا

جية واصبحت متتلك الكثري من الصناعات اهلامة واالسرتاتي مبدأ تدخل الدولة الرامسالية االكثر حتفظا على
 وازداد االنفاق العام املوجه للحاجيات االساسية للمجتمع كالتعليم والصحة والسكن 
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 ،كما زاد دعم املواد التموينية االساسية جتاه الفئات االجتماعية حمدودة الدخل  ،و الضمان االجتماعي
فز االنفاق العام و بشكل عام ق ،وكذا مت دعم االستثمار يف جمال املنشآت القاعدية و الصناعات احلربية

يف الواليات املتحدة  %36من الناتج احمللي يف كل من املانيا واجنلرتا وال  %50اىل ما يقارب ال 
  .يف اليابان   % 30االمريكية و ال
مل يعد النظام الرأمسايل احلر قادرا على محاية االقتصاد فوجب تدخل الدولة يف  ،و بوضوح ،وهكذا

اليت وضعها ) (new dealخمططات توجيهية من بينها اخلطة اجلديدة  الشؤون االقتصادية عن طريق
  .الرئيس االمريكي روزفلت 

حيث ظهرت نظريات للتنمية تعطي  ،و بدورها تأثرت دول العامل الثالث بالفلسفة الكينزية
ال االقتصادي دورا قياديا ملواجهة التخلف و حتقيق النمو االقتصادي   . )15(للتدخل احلكومي يف ا

ا على االفكار االقتصادية الليبريالية الرافضة لتدخل  أما فيما يتعلق بازمة الرهن العقاري و تداعيا
. الدولة فقد جاءت قاصمة لظهر تلك االفكار املنحازة دوما ضد تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي

على حنو منفصل عما حيدث يف ففي غياب الدور الرقايب للدولة حدث التوسع الكبري يف االصول املالية 
االقتصاد العيين بفعل االسراف يف اصدار االصول املالية من طرف املؤسسات املالية باكثر من حاجة 

  .االقتصاد العيين باألضعاف 
تضبط حدود التوسع يف االقراض بان ال ) 1995بازل (فإذا كانت اتفاقية الرقابة على البنوك 

و يتم مراقبة احرتام ) او ما يعرف بالرافعة املالية(ملوك للبنك و احتياطه تتجاوز نسبة من رأس املال امل
فإن ما يعرف ببنوك االستثمار يف الواليات املتحدة  ،ذلك من طرف البنوك املركزية على البنوك التجارية

  .االمريكية مل تكن ختضع لرقابة البنك املركزي 
من ستني ضعفا من حجم رؤوس أمواهلا   من هنا توسعت بعض هذه البنوك يف االقراض ألكثر

وقد تفاعلت نذر االزمة من خالل سوق عمليات مقايضة البنوك و جتارة املشتقات  ، UBSكما يف حالة
وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهانات العقارية كشكل من أشكال  أي إصدار أسهم ،املالية

ققة السداد و هو ما أدى إىل أن ابتعدت القيمة الورقية الضمان أو التأمني على الديون املتعثرة و غري حم
و قيمة األوراق املمثلة للرهون العقارية أخذت أيضا تتباعد عن القدرة  ،للعقارات عن القيمة احلقيقية هلا

يار احلقيقي مع إفالس بنك بريسترينز ،احلقيقية للمقرتضني   . )16(و بدأ اال
أدى احلال إىل حدوث االزمة املالية  ،لى تلك املؤسسات املاليةو هكذا و يف ظل انعدام الرقابة ع 

و انتشارا ذلك التداخل بني املؤسسات املالية بني  االكثر خطورة يشهدها العامل و لعل ما زادها تعقيدا
  .خمتلف الدول بفعل العوملة املالية فعم الوباء كافة االقتصاد العاملي 
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بقوله أن االزمة ناجتة عن ) دومينيك سرتاوس(الدويل سابقا صرح املدير التنفيذي لصندوق النقد 
كما أكد   ،و اخفاق يف آليات و انضباط االسواق تقصري رقايب و تنظيمي يف الدول املتقدمة اقتصاديا

عندما صرح بأن منوذجا من الرأمسالية قد انتهى و لعل " ساركوزي"ذلك بوضوح الرئيس الفرنسي السابق 
  .)17(الدولة كمنظم و مراقب للسوقاحلل هو تنشيط دور 

ومن كبار سياسي  من حراس اهليئات املالية  ،وإذا كان هذا ما توصل إليه أهل العقد و احلل
و ضرورة مواجهتها بأي نوع من احللول و بإعادة  من حقيقة صادمة ال سبيل إلخفائها ،الغرب الرأمسايل

كمتابعني و باحثني عن احلل الناجع و املنصف أن فاألحرى بنا   ،االعتبار لدور الدولة و لو على مضض
نربز من جديد الرأي اآلخر الذي ظل يؤكد إلزامية تدخل الدولة يف االقتصاد بشكل دائم و مستمر ولو 

  .و أدوات ذلك التدخل الذي ال بد منه  بإختالفات يف الرأي فيما يتعلق حبدود
  :المالية دور الدولة في مواجهة األزمات االقتصادية و 

جيمع اخلرباء و احملللون على أن وقوع األزمات املالية احلديثة و ما أفرزته من كوارث اقتصادية كونية 
مرتبط ارتباطا شديدا باالنفالت التام يف عامل املال ملا خارج عن نطاق القواعد و النظم املتعارف عليها 

ل مهيمنة على االقتصاد العاملي بتغييب و أن ذلك ما كان ليقع لوال قبول دو  ،عرب قرون من الزمن
عن أداء عملها جتاه املؤسسات  ،كأجهزة تابعة لسلطة الدولة  ،سلطات الرقابة و املتابعة و تعطيلها

ا االستغاللية املنفلتة من كل القيود القانونية و األخالقية  ا . والشركات املالية و سلوكيا متحججة كعاد
ا اخل"بأن األسواق متلك  ا لكن " فيةقو  القادرة على تصويب أو تصحيح االزمات مهما اشتدت حد

ا بتحمل أعباء تلك  ،و يف تناقض صارخ مع مبادئها االقتصادية الرأمسالية التزمت تلك الدول ذا
وراحت تضخ املبالغ اخليالية باملاليري من الدوالرات  ،و من مال دافع الضرائب دون غريه ،االزمات

 احلكومة األمريكية للتدخل القوي و املباشر يف االقتصاد  ،أت على سبيل املثالواألوروات فلج
مليار دوالر النقاذ القطاع املصريف و االستحواذ على املشروعات املنهارة  700و خصصت ما قيمته 

 بأن التدخل غري املسبوق" ولسونهين ب"و صرح وزير اخلزانة االمريكية . ومساعدة املشروعات املتعثرة 
يار االقتصاد االمريكيو  و حىت ال تؤدي الديون  ،الشامل للحكومة يعترب الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون ا

يار النظام املايل   . )18(املعدومة إىل ا
يار  بل مل يكن أمام بعض الدول من وسيلة إلنقاذ النظام املصريف سوى تأميم البنوك املعرضة لال

قصد إعادة هيكلتها مث إعادة بيعه إىل القطاع اخلاص و يف ذلك خضوع تأميما كليا و لو بشكل مؤقت 
 و هكذا أممت احلكومة الربيطانية بنك. و ليس لقناعة مذهبية جديدة  العتبارات فرضها الواقع

Northen Rock   املتخصص يف التمويل العقاري عندما كان مهددا باإلفالس و وضعته يف القطاع العام
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أما احلكومة األملانية فصادقت على مشروع  ،لقطاع اخلاص حني تستقر االسواق املاليةعلى أن يعود إىل ا
 Hypo Real يسمح للدولة باللجوء إىل نزع ملكية املسامهني مقابل تعويض عن أسهمهم يف بنك

State   يار حتت وطأة األزمة املالية العاملية لعام املتخصص يف التمويل العقاري عندما تعرض لال
كوسيلة لضخ   actifs toxiquesكما جلأت بعض الدول إىل شراء األصول املتعثرة أو السامة .  2008

بل وصل احلال ببعض الدول . مليار دوالر  250أموال عامة إىل البنوك املهددة باإلفالس جتاوزت قيمتها 
إىل التوجه إىل متلك أسهم تلك البنوك جزئيا مقابل التشديد على شروط تقدمي تلك األموال و فرض حق 

  .اركة يف إعادة متويل القروض وإلزام البنوك بتخفيف االئتمان واملش الرقابة على استخدامها
و يف نفس السياق الداعم ملواجهة األزمات قامت العديد من الدول بتقدمي ضمانات للقروض 

 FDIC (Federal Depoisitفمثال يف أمريكا أصبح صندوق تأمني الودائع  ،بني املؤسسات املالية

Insurance Corporation)  دوالر ملدة ثالث  1400 يقوم بضمان البنوك األمريكية حىت حدود
  .سنوات كحد أقصى 

كما قامت عديد من الدول بإعداد خطط لدفع االقتصاد و جتنيبه خماطر الكساد الطويل كما 
كما أن فرنسا قامت بتعيني   ،2009و فيفري  2008حدث يف خطتني متتاليتني يف أملانيا نوفمرب 

زراء من أجل متابعة خطة دفع لدى رئيس الو  (ministre de relance) مسؤول بدرجة وزير
  . )19(االقتصاد

  )20(: و ركزت تلك اخلطط على 
 دفع مساعدات نقدية مباشرة لبعض الطبقات االجتماعية اهلشة حلمايتها  -

  .و دفعها لإلنفاق رغم بعض االعرتاضات خوفا من اللجوء أىل إدخارها بدل إنفاقها 
أن يزيد ذلك يف حجم االستهالك و بالتايل  ختفيض الضرائب لألفراد و املشروعات على أمل -

  .زيادة االنتاج 
زيادة قيمة االستثمارات يف جمال البنية األساسية و املشروعات الكربى بغرض زيادة اإلنفاق  -

  .العام يف جمال االستثمارات العامة و دعم األنشطة االقتصادية 
إذ وضعت خطة  ،ت املالية األخريةدعم صناعة السيارات كونه قطاع هام تأثر كثريا باألزما -

وقد اقرتنت . مليار دوالر 17.4إلنقاذ شركات صناعة السيارات على شكل قروض عاجلة تبلغ قيمتها 
  .اخلطة بضرورة قيام شركات السيارات بإعادة هيكلة نفسها يف مشروعات قادرة على االستمرار

التناقض الواضح بني  ،كشفت،أكثر من مرةخالصة القول أن األزمات االقتصادية و املالية العاملية  
ما يقال عن حرية السوق و آلياته املنظمة للفعل االقتصادي و ما تلجأ إليه الدولة من حلول مناقضة 
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محاية لالقتصاد ذاته عن طريق ضخ رؤوس األموال و ختفيض أسعار الفائدة على القروض وتأميم البنوك 
يار يار أيضا والتأمني على  واملؤسسات املالية ملنعها من اال وشراء األسهم إلنقاذ أسواق املال من اال

يار  وكل تلك االجراءات . الودائع وإنشاء صناديق سيادية قصد شراء حصص يف الشركات املعرضة لال
  . هي إعالن صريح عن عودة واسعة وعميقة لدور الدولة يف االقتصاد 

  :الخاتمة 
االجنازات االقتصادية الرأمسالية املنجزة يف أوروبا بني القرنني السادس  احلقيقة الثابتة تارخييا أن كربى

عشر و العشرين متت إما بدعم من الدولة للمؤسسات الصناعية الرأمسالية أو كجزء مباشر من مؤسسات 
ب  الدولة حني امتزجت مصاحل التنمية الصناعية و الرتاكم املايل مع احلروب و اجتياح القارات و

و مل تنفرد املؤسسات الصناعية الرأمسالية مبختلف جماالت . ها و صبها يف خمتلف تلك الصناعات وموارد
ا للعامل  االنتاج إال بربوز الدولة اجلديدة باسم الواليات املتحدة األمريكية املستقلة عن بريطانيا و رياد

و املؤسسات االقتصادية  ادمبشرة بنشوء رأمسالية حتمل التجديد يف كل مناحي احلياة و تسمح لألفر 
ْت الدولة و غابت معها ممارسة أهم  ،واملالية باكتساح ساحة االقتصاد و املال بدون حدود و ال قيود َ يِّب فغُ

وظائفها و هي الرقابة على األسواق و التطبيق السليم للمعايري الرقابية على اإلقراض فكان ذلك إيذانا 
بإضعاف سلطة الدولة و حكم القانون و منحا لفرصة سطو الشركات العاملية و املؤسسات املصرفية 

ق غري قانونية كرست كل اشكال الفساد املناقضة ألجبديات علم الكربى على االقتصاد العاملي بطر 
تمع ومركز  االقتصاد و تطبيقاته املشروعة و السليمة بشكل يوحي بأن سيطرة مفاهيم و مبادئ و إرادة ا

  .احلكم فيه و هو الدولة قد زال أو يكاد 
يف االقتصاد و ما تسبب فيه  أما احلقيقة املاثلة أمامنا اليوم فهي أن غياب أو تغييب دور الدولة

مل جيد املتسببون فيه  ،و لو بدرجات متفاوتة من كوارث مست االقتصاد العاملي بكامله و الدول بكاملها،
ا فتم بعثها إىل احلياة كالعب مركزي وحيد ميكنه  ،من سبيل للمواجهة سوى اللجوء إىل الدولة املغيبة ذا

ين ميكن قبوله و ال ضمانات بأن ال تتكرر نفس املمارسات إنقاذ الوضع لكن دون إعطاء تفسري عقال
اخلاطئة على يد نفس األطراف اليت تسيطر على مصادر القرار يف توجيه االقتصاد العاملي مبا خيدم 

تمع ،مصاحلها و فقط كما تسيطر أيضا على قرار تدخل الدولة إلصالح خملفات   ،و هي األقلية يف ا
تمع األزمات مبال دافعي الض   .رائب الذين ميثلون غالبية ا

يف التقرب من قواعد النظام االقتصادي االسالمي  ،اليت يلجمها التعصب ،و يف غياب اإلرادة
رغم النداءات  ،للتعرف على مزاياه و احللول الناجعة اليت يضعها حلل املشاكل االقتصادية و املالية

اقتصاديني حمايدين و الداعية إىل تطبيق الكثري من املختلفة للكثري من مفكري الغرب من سياسيني و 
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تبقى االستجابة  ،2008قواعد النظام االقتصادي االسالمي خاصة يف شقه املايل بعد وقوع أزمة 
 ،للنداءات املطالبة بإعادة النظر كليا يف آليات النظام املايل العاملي السائدة منذ منتصف القرن العشرين

اسب مع الواقع الذي أصبح يعيشه العامل املعاصر خاصة يف ظل العوملة  وما وإجياد آليات جديدة تتن
تبقى األمل الوحيد  ،أفرزته من تغيريات يف موازين القوة االقتصادية بني القوى القدمية وتلك الصاعدة

  .الستقرار اقتصادي و سياسي و أمين للعامل و لو إىل حني 
 :الهوامش والمراجع
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  .16-15ص ،  1965
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  .25ص ، مرجع سبق ذكره ،حازم الببالوي -)18(

د جالل، حممد أمحد عبد املنعم -)19( ّ ة:هبة السي ّ ة العاملي ّ املؤمتر ، حبث مشرتك، الدور الرقايب للّدولة يف ظلّ األزمة املالي
ة احلقوق،  العلمي  السنوي الثالث عشر ّ   .2009جامعة املنصورة ، كلي

  .24، 23ص  ، نفس املصدر السابق -)20(

 


