إنسانيات سددمعزدوجم ،58-57جوؼؾقةم-مدؼلؿربم،1021مص.م57-56م

عمران للعلوم االجتماعية واالنسانية .وصدرها املركز العربي لألحباث
ودراسة السياسيات ،العدد  ،1اجمللد األول ،صيف  ،2112الدوحة ،قطر م
ؼدور احملور ماظعام مظؾعدد ماألول معن مجمؾة مسؿران محول ماظـؿو مادلعاق مواظؿـؿقةم
ادللؿداعة ميفماظورنماظعربي مععماالػؿؿاممبادلعوضاتماظيتمحاظتمدونمضدرتهمسؾىمم
ختطيمسؿؾةماظرطود.موإنمطاغتمجُلّماألحباثمذاتمرابعماضؿصادي،مصإغفامرطزتم
سؾىماظدراداتمادلقداغقةمظؾعضماظدولماظعربقة .موضدمجاءميفمعؼالمظعؾيمسؾدماظؼادرم
سؾي مادلعـون م :م"عالحظات مادؿؽشاصقة محول ماظـؿو مادللؿدام مواظؿـؿقة ميف ماظدولم
اظعربقة" ،سرضممدللائل ماظـؿومواظؿـؿقةمواظلقاداتماظؿـؿوؼةمادلالئؿة،محقثمسؿدم
إىل مذرح مادلػاػقم موادلصطؾقات ماظيت ماسؿؿد مسؾقفا ،مدمو مطؾؿة م"إساضة" مو"اظـؿوم
ادلعاق".مطؿامرطزماظؽاتبمسؾىمضضقةماظؿـؿقةمعنمحقثمأغفامسؿؾقةمتلعىمظؿودقعم
حرؼاتماظؾشرمواظلقادقاتماظؿـؿوؼةمادلالئؿة،مظقكؿمماظدرادةمباظؿوجفاتماحلدؼـةم
يفمصقاشةماظلقادقاتماالضؿصادؼةماظؽؾقةمادلالئؿةمإلحداثماظؿـؿقة.مويفمعؼالمراػرم
محديمطـعانمحولم"اظػضاءاتماظـالثةميفمدوظةماالغؿاج" ،مؼرىماظؽاتبمأنماظـشاطم
االضؿصادي مجيري مضؿن مصضائقني ،مػؿا ماظؼطاع ماظعام مواظؼطاع ماخلاص ،مظؽنم
اظؽاتبمؼعاجلممصضاءًمثاظـ ًامؼضممعؤدلاتماجملؿؿعمادلدغيماظيتمالمتلعىمإىلماظربحم
سؾىماظرشممأغفامتؿعاعلمباظلؾعمواخلدعاتمإغؿاجاموتوزؼعاموتؿعاعلمععمادلوارـنيم
طؿـؿفنيممعلؿفؾؽني.موظؽـفامتلعىمإىلمخدعةماجملؿؿعموادلصؾقةماظعاعة.مرطزتم
اظدرادةمسؾىماظعالضةمبنيماظػضاءاتماظـالثةمعنمزاوؼؿنيماألوىلمضقؿقةموتُعـىمبـم"عام
جيب مأن مؼؽون" مواظـاغقة مػي ماظزاوؼة م"اظوضعقة" موُتعـى مباظواضع ماظؿطؾقؼي .مويفم
دقاقمحدؼثمسنمجتربةمعصرمؼؼدممظـامحمؿدمسؾدماظشػقعمسقلىمبعـوان :ماظدورم
اظؿـؿوي مظؾدوظة -مدرادة معؼارغة مظؾكربة مادلصرؼة مادلعاصرة مسؾى معشارف مثورة 16
يناير 1022مؼعاجلمصقهماظدورماظؿـؿويمظؾدوظةميفمعصر،معـذمضقاممثورةم 12ؼوظقو
 2961محؿى مثورة م 16مؼـاؼر معع ماػؿؿام مخاص مبادلرحؾة مادلؿؿدة معن م 2982محؿىم
1022مغظرامدلامؼصػهماظؽاتبمبـ"تصػقةماظدورماظؿـؿويمظؾدوظة"،متعؿربمػذهماظدرادةم
أنماظـظامماالضؿصاديمارتؽزمخاللمػذهماألسواممسؾىمدساعؿني:مضوىماظلوقماحلرةم
واظؼطاع ماخلاص ماظؽؾري .موتؼرتح ماظدرادة معع مضقام مثورة م 16مؼـاؼر ممخلة مأبعادم
أدادقةمظؾؿغقريمػي مباظؿـؿقة ماظشاعؾة،مواظؿكطقطماظورين،مواظرتطقزمسؾىماظصـاسةم
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اظؿقوؼؾقة،مواغؿاجماخلدعاتماظعؾؿقةم–ماظؿؽـوظوجقةموادؿعادةماظوزقػةماالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقة ماإلذراصقة مظؾدوظة مواظؼطاع ماظعام مباظؿعاضد معع ماظؼطاع ماخلاص مادلـؿجم
واظؼطاعماظؿعاوغيمومتعؾؽةم"اظػائضماالضؿصادي".موضدمسؿدماظؽاتبمإىلمتؼدؼممبعضم
اظشروحاتمسؾىمشرارماظدورماظؿـؿويمظؾدوظةموجتاربمبعضماظدولماظشرقمأدقوؼة،م
خلص ميف ماألخري ماظـظام ماالضؿصادي مضؾل موبعد مثورة م 16مؼـاؼر .معػفوم ماجملؿؿعم
َ
ادلدغيمادلروجميفمأدبقاتماظؿـؿقة (مغصوصمعنمعـظؿةماإلدؽواممنوذجا)،مػومسـوانم
عؼالمألمحدمبعؾؾؽيموػيمدرادةمتؼوممسؾىمتػقصمعػفومماجملؿؿعمادلدغيمسـدم
ادلـظؿاتماظدوظقةمعؿكذاً معـظؿةماألعممادلؿقدةمظؾؿـؿقةمظدول مشربمآدقا م)االدؽوا(م
منوذجاموتوصؾتمػذهماظدرادةمإىلمأنمأدبقاتم"االدؽوا" مختؿزلمادلػفومموتؼؿصرهم
سؾىمادلـظؿاتمشريماحلؽوعقةمعفؿاماخؿؾػتمزروفموأػدافمتأدقلفا،معؿفاػؾةم
عـشأ مػذه مادلـظؿات موآظقات متشؽقؾفا مواغؿكاب موتداول مػقؽاتفا موعدغقَة مأدائفا،م
حقثمتؾنيماظداردةمأنماظشرطمادلضؿرمهلذهمادلـظؿات،مػومسدممدعقفامإىلماظلؾطة،م
ؼرى ماظؽاتب مأن معػفوم ماجملؿؿع مادلدغي مؼعرف مسدة معؼاربات مأطادميقة مسربقةم
خمؿؾػة .مويفمغفاؼةمادلؼال،متعرضماظؽاتبمباظـؼد مظؽقػقةمتعاعلمػذهمادلـظؿةمععم
اجملؿؿعمادلدغيمحبقثمتغقب مسنمورشماظعؿلماجملؿوساتماالطـرمعلؤوظقة مسؾىم
دموماجلؿاساتمادلفـقةمواظـؼابات موتفؿممبادؿضاصةمعـدوبيماحلؽوعاتموعنمععفمم
ومطذا متؼصري معنماظـاحقةماظؿـظقؿقةمظلريمادلؤمترات .مأعامطرميةمطُرؼمميفمعؼالمهلام
بعـوان:ماظػؼرميفمثالثمدولمسربقةمعـكػضةموعؿودطةموعرتػعةماظدخل م(اظقؿن،م
عصر مواظؾقرؼن) ،ماغطؾؼت ماظؽاتؾة معن ماالخؿالصات مادلؿواجدة مبني مػذه ماظدولم
وباظؿقدؼد معؿودط ماظدخل موسدد ماظلؽان مو ماهلقؽل ماإلغؿاجي مو متأثري مػذهم
االخؿالصات ميف مغوع ماظػؼر ماظلائد موعدى ماغؿشاره مبني ماظلؽان ،موأدؾابه،م
واظلقاداتمادلؿؾعةمجملابفؿه.محقثمتؼدممتعرؼفماظػؼرمومتصـػهمإىل ماظػؼرمادلطؾقم
واظػؼرماظـليب،موتؼدمماألدؾابمادلؾاذرةموشريمادلؾاذرةمظؾػؼرمسؾىمادللؿوىماظـظري،م
عن مغؿائج ماظدرادة موجود مسالضة مسؽلقة مبني معلؿوى ماظػؼر موعدى ماغؿشاره معنم
جفة ،موادللاسدات ماالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة مادلؼدعة مظؾػؼراء معع مسرض مظؾعضم
اظلقاداتمجملابفةمػذهماظظاػرة.مويفماألخريمندمحلنمضاؼضمؼؼدممظـاميفمعؼالم
حول متعدد معؤذرات ماظػؼر مواظواغه ميف ماظرؼف مادلغربي محال مأرؼاف ممشال معدؼـةم
صاس ،محياولماظؽاتبماظؽشفمسنماألذؽالمادلؿعددةمظؾؿكؾف ماظؾـقوي ميفماألرؼافم
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(سقـةماظؾقث) محقثمؼرجعمختؾػفامإىلماألوظوؼاتماظؼصوىماظيتمأسطؿفاماظدوظةم
ظؾؿفاالتماظرؼػقةم"ادلروؼة"مسؾىمحلابماظرؼفماظؿؼؾقديم(ظزراسةماظؾورؼة) .م
واخؿصارا ،مميؽنماسؿؾارمأنمجلمادلؼاالتماظيتموردت ميفماجملؾةمجاءتمعنم
أجلمتدسقمماألصؽارماظيتمتلعىمإىلمدرادة ماظؿغريماالجؿؿاسيمعنمخاللماظؿعرفم
سؾى مرؾقعة ماخلؾل مواظؾدائل ،موذظك مظؽون مععظم مػذه ماظدرادات معقداغقة مو مضدم
زاوجت مبني مدرادة ماظوضع ماالجؿؿاسي مواالضؿصادي ماظذي متعاغي معـه ماظؾؾدانم
اظعربقة.
محزة بشريي م
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