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 دور الدولة في الحياة االقتصادية
 صاحلي صاحل .د 

مـخرب  الشراكـة و االستـثمار يف املؤسشـات الصغرية  واملتوسـطة يف  رئيص

             الفضاء األورو مـغاربي

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التشيري      

 جامعة فرحات عباض، اجلزائر

 

 :ملخص

الحٌوي  تتناول هذه الورقة الدور    
للدولة فً الحٌاة االقتصادٌة على 
المستوٌٌن الفكري والتطبٌقً، وأهم 
وظائفها التقلٌدٌة والحدٌثة ومجاالت 

 تدخلها فً الحٌاة االقتصادٌة.

Résume : 
     Ce papier traite le rôle de l’état 

dans l’économie au niveau 

théorique et pratique ; ainsi que les 

principales fonctions classiques et 

modernes et les domaines 

d’intervention dans la vie 

économique. 

إن قضٌة دور الدول فً تنظٌم الحٌاة االقتصادٌة تعتبر من أهم القضاٌا التً شغلت 
وتجدد الحوار الفكري حول حدود ذلك ، الفكر االقتصادي بمختلف مذاهبه ومدارسه

المعسكر االشتراكً وإفالس السٌاسات  انهٌاروخاصة بعد ، تدخل الدولة الدور ومجاالت
برالً بمختلف مدارسه، ومازالت القضٌة لم ٌالتطبٌقٌة للنظرٌة الكٌنزٌة وصعود التٌار الل

 تحسم فً الفكر الوضعً.
فإن ، ففً ظل هذا السجال الفكري وانعكاساته العملٌة فً معظم البلدان اإلسالمٌة

ة إلبراز طبٌعة الدولة ودورها ووظائفها االقتصادٌة، والتؤكٌد على بعض الضرورة ملح
ارٌة لمجتمعاتنا وتستمد حركٌتها وفعالٌتها ضبط بالخصوصٌة الحتمإسساتها التً تر

 واالجتماعً والسٌاسً بمجالها الحضاري االقتصادي ارتباطهاواستمرارٌتها من عمق 
.  

، ذي من خالله نبرز خصائص دولة التنمٌةوانطالقا مما سبق سوف نحدد مفهومها ال
إلى محاولة لتحدٌد دورها  ثم نتعرض لدورها فً التجربتٌن الغربٌة واإلسالمٌة وصوال

 التالٌة: المحاوروذلك ضمن  من خالل أهم وظائفها.
 مفهوم الدولة وطبٌعتها وخصائصها :أوال -
 ربٌة و اإلسالمٌةغدور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة بٌن التجربة ال:ثانٌا -
  فً الحٌاة االقتصادٌة دخلهات أسس و وظائف الدولة ومجاالت:ثالثا -
 
 

 مفهوم الدولة وطبٌعتها وخصائصها:أوال
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وٌتعاظم ، فً الماضً والحاضر ستراتٌجٌا فً الحٌاة االقتصادٌةالعبت الدولة دورا 
ف ذلك الدور من ن اختلإو، ت االقتصادٌة الحالٌة والمستقبلٌةالودورها فً ظل التح
، لظروف الزمانٌة واألوضاع المكانٌةاشكاال متعددة حسب أواتخذ ، مرحلة إلى أخرى

 ة.ٌنحاول التعرٌف بطبٌعة الدولة وخصائصها المإسس، وقبل أن نتعرض لذلك الدور
  مفهوم الدولة -1

 نذكر منها:، هناك تعارٌف متعددة حاولت تحدٌد مفهوم الدولة
 نٌةجهة النظر القانوومن  -1-1

تعرف الدولة بؤنها: " جماعة من الناس ٌعٌشون بصورة دائمة فوق إقلٌم جغرافً 
 .1ة معٌنة "ٌمحدد، وٌخضعون لسلطة سٌاس

فً نفس السٌاق ٌإكد تعرٌف آخر بؤن الدولة، بمفهومها الواسع تشٌر " إلى مجموعة 
وعلى  ةتمارسه فوق رقعة جغرافٌة محدد، من المإسسات تملك وسائل اإلكراه المشروع
وتحتكر الدولة وضع القواعد داخل حدودها ، سكانها الذٌن ٌشار إلٌهم بوصفهم المجتمع

 .2" من خالل الحكومة المنظمة
 ونستنتج من مضمون التعرٌفٌن السابقٌن األركان األساسٌة للدولة وهً: 

 .الذي ٌتمثل فً رقعة جغرافٌة محددة:اإلقلٌم -أ
 الحضارٌة تهالذٌن ٌشكلون مجتمعا له خصوصٌ وٌتمثل فً سكان اإلقلٌم:الشعب -ب 

 والثقافٌة .
وتتمثل فً الهٌئة المنظمة بمجموعة مإسساتها التً تدٌر شإون المجتمع :السلطة -ج

" الشعب المستقر فوق إقلٌم الدولة، واإلشراف علٌه ورعاٌة :السٌادٌة وتتولى حكم
 . 3 ل ثرواته"وتنظم استغال،  هوتعمٌر وإدارة اإلقلٌم وحماٌته، مصالحه

ن اإلمكانٌات المادٌة التً ٌحتوٌها اإلقلٌم الجغرافً للدولة أوفً حاالت كثٌرة نجد 
كبٌرة وأن الطاقات البشرٌة هامة ومعتبرة من الناحٌة النوعٌة والعددٌة، ولكن ٌبقى 

 التً لتنموٌة هو السلطة القائمة التً أصبحت " العقبة الكؤداءاالعائق األكبر أمام الجهود 
وال ، دلٌل على الدور الذي ٌلعبه العامل السٌاسً فً عملٌة النمو، ٌصعب تذلٌلها

 وٌعجزون، إلى خلق جو صالح لتوظٌف رإوس األموال، ٌتوصل الحكام بشكل خاص
 . 4" ...  عن فرض اإلجراءات الضرورٌة للنمو

  النظر المحاسبٌة من وجهة  -1-2
مل على التنظٌمات السٌاسٌة تة التً تشتعرف الدولة بؤنها: " اإلدارة العامة المركزٌ 

واإلدارٌة كالحكومة والبرلمان والوزارات والمصالح التقنٌة والسلطات اإلدارٌة المستقلة 
، القضائٌة مثل المجلس الدستوري والتنظٌمات المالٌةمثل مجلس المحاسبة، والمفتشات 

 .5 " ومجلس الدولة
  من وجهة النظر االقتصادٌة -1-3

السٌاسات  وتطبٌق ناها الدقٌق بؤنها: " المإسسة المكلفة بوضعتعرف الدولة بمع
فً  وال غرابة، " وٌنصرف هذا المعنى إلى الحكومة فكؤنها مرادفة للدولة االقتصادٌة

الدولة  " فإننا نستخدم مصطلحً:ذلك فتقرٌر البنك الدولً السابق ٌإكد على ذلك بقوله



 ....................................................د/ صالحي صالح...............................دور الدولة في الحياة االقتصادية............................

 (5442) 40العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر               

 
24 

وذلك ما ٌحدث كثٌرا فً ، ترادفانجة وأحٌانا على أنهما ماروالحكومة بطرٌقة د
 . 6"  المناقشة و الكتابة فً مختلف أنحاء العالم

األعلى لتماسك المجتمع، بما تقوم به من  نالضما: 7كما ٌعرفها أحد الكتاب بؤنها
ورصد للقواعد الضرورٌة وإلزام الجمٌع ، تقوٌة لمكوناته المختلفة الفردٌة والجماعٌة

ود الهوامش التً تضبط حرٌة مختلف العملٌات االختٌارٌة بالتوجٌهات الترشٌدٌة وحد
 . الخاصة والتً ال ٌمكن تجاوزها

إن هذا التعرٌف ركز على طبٌعة الدور الذي تضطلع به الدولة فً توجٌه المجتمع 
 وترشٌد حركاته.

طبقة  واضطهاد" جهاز سٌطرة طبقٌة :وتعرف الدولة فً الفكر الماركسً بؤنها
ق االختفاء خلف واجهة المصلحة العامة باستعمال التنظٌمات القمعٌة عن طرٌ 8 " لطبقة

 .لخ ... إكالجٌش والعدالة والشرطة 
وعرفها مجموعة من الباحثٌن تعرٌفا ٌجمع بٌن طابعها المإسسً والدستوري 

" شكل مإسساتً للسلطة العلٌا التً عن طرٌق :فبٌنوا بؤن الدولة هً، واالقتصادي
وتمارس سلطة ، قوة تكون النظام االجتماعً عن طرٌق القانوناحتكارها الشرعً لل

على أمة، فهً إذن مإسسة تعرف بمجموعة من التنظٌمات  الدولة داخل حدود جغرافٌة
لخ إن جهاز الدولة هذا إ …، اإلدارات، البرلمان، الرئٌس، الحكومة:السٌاسٌة واإلدارٌة

ال ٌمكن الحدٌث عن دولة قانون دونهم بالدولة الذٌن ولو مسإ مه، ٌتجسد فً أشخاص
 .9 " لتٌارات االقتصادٌة السائدةاٌختلف دور الدولة حسب 

 حو تعرٌف أشمل للدولة ن -1-4
ذلك الجهاز المؤسسً الذي ٌضطلع بإدارة شؤون :ٌمكن تعرٌف الدولة بؤنها

فً إقلٌم جغرافً محدد وفً محٌط ، ستراتٌجًامشروع حضاري  فقالمجتمع و
التً فً إطارها ترتفع المستدامة لتحقٌق التنمٌة الشاملة ، ويجٌوستراتٌجً حٌ

وتعظٌم مصالحه المجتمع  ٌة المجتمعٌة بما ٌضمن بلوغ أهدافزنجاالمقدرة اإل
 ومواجهة تحدٌاته الحالٌة والمستقبلٌة.

الجهاز فً ذلك  أوالونستخلص من مضمون هذا التعرٌف بؤن الدولة تتمثل 
إدارة ذاتٌة ، عتممكنه من إدارة شإون المجتكفاءة التً الذي له القدرة وال المؤسسً

الذي ٌبرز سٌادتها  وضوح مشروعها الحضاري االستراتٌجًفً  ثانٌا وتتمثل، مستقلة
وهذا حتى نإكد بؤن الدوٌالت التابعة ، خصوصٌتها واستقاللٌتها وأهمٌتها الحضارٌةو

 ثالثاوتتمثل ، دولة التنمٌةإلى مستوى  ىالتً أصبحت مجاال لالحتواء الخارجً لن ترق
الذي تتحرك فً إطاره تحركا ٌعكس عنصر السٌادة فً  مجالها اإلقلٌمً الجغرافًفً 

فً  رابعاوتشمل ، بموارده واإلشراف على كافة مكوناته واالنتفاعاستغالل ثرواته 
ز الجهود التعاونٌة والخطوات التكاملٌة التً تجسد رالذي ٌب ٌوستراتٌجًجمحٌطها ال

مصالح المشتركة اإلقلٌمٌة وتقلل من مخاطر الشراكة التً تفرضها التكتالت الدولٌة ال
بؤن بعض الدوٌالت  دنإكوهذا حتى ، فتضمن بذلك مكانة إقلٌمٌة ودولٌة، المعاصرة

 بمصالحها اإلقلٌمٌة والجهوٌة. بدأت تتالشى لعدم اهتمامها
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ومواجهة  وتعظٌم مصالحه فٌكون مبرر استمرارٌة الدولة هو تحقٌق أهداف المجتمع
 تحدٌاته.

 طبٌعة دولة التنمٌة وخصائصها  -2
 ةتمٌز بالتؤزم الشدٌد فً ظل تجدد موجتولما كانت أوضاع العالم العربً واإلسالمً 

فإن األمر ٌستدعً إبراز بعض الخصائص التً تمٌز دولة التنمٌة عن غٌرها ، العولمة
 أمام تقدم مجتمعاتها.  الدول وأشباهها التً أضحت عائقا لأشكامن 
 
 :نذكر منها، ارٌة التغٌٌرٌةضتتمٌز دولة التنمٌة بخصائص تبرز طبٌعتها الحو
  خاصٌة كونها دولة المجتمع و لٌست جهازا للنخبة -2-1
السٌاسً بما ٌحمله من ممارسات  االحتكاردولة تختفً فً إطارها أشكال  أي 

، مع مشروعها ة فً ظلها أن تتفاعلاألغلبٌ تستطٌع ات وصائٌة،ٌاستبدادٌة وسلوك
وإذا اقتضت ، وتختار قٌادتها السٌاسٌة على مختلف المستوٌات وتراقبها وتتابعها

تستطٌع األقلٌات فً كنفها أن تضمن مكانتها وتصون و  المصلحة تعزلها وتستبدلها،
 وتمارس حرٌتها وتبرز مشاركتها. خصوصٌتها

فتعٌد بناء الثقة المفقودة ، اقٌتها المجتمعٌةإن هذه الخاصٌة تكسب دولة التنمٌة مصد
والشك فً األهمٌة االقتصادٌة لعنصر الثقة بالنسبة لعملٌة ، فً جهازها المإسسً

الدولة ووضع  سٌس فوكوٌاما إلى ربط قوةنبفرا التغٌٌر التنموي الشامل وهذا ما حدا
 :من كتابه ٌة التالٌةستنتاجرد الفقرة االوولمزٌد من التوضٌح ن، الثقة ىالمجمتع بمستو

«Comme je le montrerai dans ce livre, l’une des leçons majeures 

que l’on puisse tirer de l’étude de la vie économique, c’est que la 

prospérité d’une nation et sa compétitivité sont conditionnées par 

une seule unique caractéristique culturelle omniprésente: le niveau 

de confiance propre à la société » 
10 

قد بؤن الجهاز المإسسً لدولة معٌنة ٌكتسب المستوى الالئق من الثقة والقدر تنع وال
ضمن له أرضٌة التجاوب والتعاطف وقواعد ٌالالئق من الرضا من قبل المجتمع الذي 

ة من قٌٌحقدون مشاركة ، م المجتمعٌة األساسٌةاالندفاع والتفاعل أثناء تؤدٌة المها
 المجتمع فً صناعة القرار، وتؤكده من أهمٌة االختٌار.

ي الذي ٌجسد هوٌة خاصٌة كون دولة التنمٌة قائمة على المشروع الحضار -2-2
  .خصوصٌته و ٌؤكد مساهمته الحضارٌة على المستوى العالمً المجتمع وٌبرز

تجربتها التنموٌة بالحفاظ على  تعمل على تثمٌنوهذه الخاصٌة تجعل الدولة 
ضطرادها وتوالٌها، وبالمقابل تتخلص من االمتحققة بضمان تواصلها و المنجزات

لوضعٌة الدولة التابعة التً تفتقد  االسلبٌة، وهذا خالف انعكاساتهااالنحرافات وتقلل من 
ها منفعلة بالتؤثٌرات ستراتٌجٌة الواضحة، فنجدوتفتقد الرإٌة اال، المشروع الواقعً

السلبٌة لمستجدات العالقات الدولٌة، األمر الذي ٌظهر حجم التطرف فً سٌاستها 
التكالٌف الناتجة  ارتفاعم ثومن ، فً مناهجها التنموٌة االقتصادٌة ومدى االضطرابٌة
 وفقدان مكتسباتها االجتماعٌة. عن ضٌاع منجزاتها االقتصادٌة
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  ٌة تقوم على أساس القدرة والكفاءةخاصٌة كون دولة التنم -2-3
إن الدول التً قادت عملٌات التغٌٌر التنموٌة فً معظم البلدان النامٌة كانت تتمٌز 

ولهذا فإن الدولة التً تضطلع بعملٌة التنمٌة الشاملة ال بد ، بعدم القدرة، وبعدم الكفاءة
 وأن تإدي دورها على أساس القدرة والكفاءة.

أو قد تكون أكبر ، لكفاءة، فقد تكون الدولة أكبر قدرة وأقل كفاءةوتختلف القدرة عن ا
وخاصٌة القدرة تعنً أن الدولة ، وقد تكون أضعف قدرة وأكثر كفاءة، كفاءة قدرة وأكثر

أعمالها بفعالٌة دون ضعف  تجسد إمكانٌاتها فً القٌام بمهامها بجدٌة، وفً إنجاز وتنفٌذ
الذي  األمر، فً ظل مختلف الظروف واألوضاع ٌةوانتقائأو تهاون أو تقصٌر أو تحٌز 

 ٌظهر مدى جدارتها المإسسٌة التً تنعكس بشكل مباشر على حركٌة الحٌاة االقتصادٌة.
اإلتقان أما خاصٌة الكفاءة فتعنً أن الدولة تقوم بدورها بدرجة عالٌة من المهارة و 

أقل التكالٌف فً تنفٌذ والوصول إلى ، أفضل البدائل فً إنجاز المهام اختٌارعن طرٌق 
فضال عن الرشادة فً المفاضلة بٌن القواعد واللوائح والقوانٌن واألدوار ، األعمال

 المإسسٌة، مما ٌضفً على دور الدولة قدرة نوعٌة دٌنامٌكٌة.
الدائمة التً  بل تتمٌزان بالحركٌة التطورٌة ثابتتٌنوإن قدرة الدولة وكفاءتها لٌستا 

وتتجاوب مع مستجدات الحٌاة ، ع الداخلٌة والخارجٌةتستوعب تطورات األوضا
االقتصادٌة واالجتماعٌة، وبفضل تراكم الخبرة المٌدانٌة وتوسع التجربة العملٌة للدولة 

 ترتفع درجة كفاءتها فً إدارة العملٌة التنموٌة.
دور الدولة بقدرتها الحقٌقٌة كً ال تقوم بمهام  إرتباطونإكد هنا على ضرورة 

األمر الذي ٌعنً ضرورة قٌام الدولة باختٌار ما ، ؤعمال تفوق قدراتها اإلنجازٌةوتتكفل ب
وتؤخٌر ما تعجز عن القٌام به فً ظل مختلف الظروف ، ه ضمن أولوٌاتهابستنجزه وترت
 الكٌفٌات المثلى لتؤدٌة دورها وتجسٌد قدرتها الممكنة. إضافة إلى تحدٌد، واألوضاع

ة التً تتمٌز بها دولة التنمٌة ٌقل الهدر والتبذٌر فبموجب خاصٌة القدرة والكفاء
 وتنخفض درجات الفساد االقتصادي.

 
 خاصٌة كون دولة التنمٌة تقوم على المبادئ و تراعً القٌم المجتمعٌة  -4 -2

إن دولة التنمٌة تقوم على تفعٌل المبادئ المحورٌة التً تمٌز األمة ومجتمعاتها عن 
التً تبرز جوانب  ترسٌخ القٌم المجتمعٌة اإلٌجابٌةوتعمل على ، من األمم غٌرها

ترتكز على ، الخصوصٌة الحضارٌة والثقافٌة بغٌة بعث نموذج لدولة معاصرة مدنٌة
مبدأ ، مبدأ المساواة، مبدأ الشورى، مبدأ العدلمبدأ المشاركة،  :مبادئ كبرى نذكر منها

ومقصدها  اءلة، مبدأ الشفافٌةمبدأ المراقبة و المس ،مبدأ كفالة الحقوق، ضمان الحرٌات
التً تشكل رأس المال  العظٌم هو حفظ الهوٌة الحضارٌة ورعاٌة اإلمكانٌات المعنوٌة

وإدارة عملٌات  ،11، العقائد السلٌمة(الصحٌحة األعراف، االٌجابٌة االجتماعً ) القٌم
 المجتمعٌة.التغٌٌر التنموٌة فً ظل الضوابط المذهبٌة 

 لحٌاة االقتصادٌة بٌن التجربة الغربٌة و التجربة اإلسالمٌةدور الدولة فً ا:ثانٌا
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لدور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة فً التجربة الحضارٌة  فً هذا المحورتعرض نس
ودورها ضمن التجربة الغربٌة، لنثمن التجربتٌن ونستفٌد منها فً صٌاغة  اإلسالمٌة

 دورها الحالً.
  فً التجربة الغربٌةدور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة  -1

سنبٌن دور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة من خالل التعرض لرإٌة أهم المدارس 
وتجلٌات ذلك الدور فً تارٌخ الوقائع االقتصادٌة ، الفكرٌة الغربٌة لدور الدولة

 المعاصرة.
 دور الدولة فً فكر المدرسة التجارٌة  -1-1

قرون فً أوربا وخاصة خالل القرن  لقد ساد فكر المدرسة التجارٌة طٌلة ثالثة
والسابع عشر والثامن عشر، وكان القاسم األكبر بٌن أعالمها هو أن قوة  السادس عشر

ة ممثلة فً تلك المرحلة بالذهب والفضة ولذلك البد روالدولة تتحدد بحجم ما تملكه من ث
مزٌد من  من الثروة لتقوٌة الدولة القومٌة الناشئة، وتحصٌل من الحصول على مزٌد

الثروة ٌقتضً تحقٌق فائض فً المٌزان التجاري، األمر الذي ٌتطلب إخضاع عملٌات 
التنافسٌة فً السوق  التجارة الخارجٌة إلشراف الدولة التً ٌجب أن تضمن مكانتها

نحو التصدٌر وقٌامها بتهٌئة  هإشرافها على اإلنتاج السلعً الموج عن طرٌق، الدولٌة
ٌع الصادرات وتحقٌق فوائض تزٌد من ثروة الدولة ممثلة فً المناخ التحفٌزي لتشج

ٌر الحٌاة االقتصادٌة هو ٌ" تدخل الدولة فً تس رصٌدها من الذهب والفضة، وكان تنامً
وساهم فً تقوٌة األسس االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة  ،12 " الحكمة المؤلوفة

سواء  -حمائٌة الداخلٌة االنتقائٌة فقد أدت السٌاسات االقتصادٌة ال، الناشئةللقومٌات 
أو ، ٌلٌة الصناعٌة الفرنسٌةتضمن المٌركان أو، انٌةبسدنٌة اإلضمن المٌركانتٌلٌة المع

 إلى -ٌلٌة التجارٌة اإلنجلٌزٌة وسائر الدول التً تؤثرت بتلك اإلجراءات تضمن المٌكان
مالٌات وطنٌة قائمة االقتصادي ولتكوٌن رأس لالنطالقتوفٌر الشروط األولٌة األساسٌة 

 على السٌطرة االستعمارٌة الخارجٌة.
ولكن فكر المدرسة التجارٌة فقد كفاءته التطبٌقٌة، وعجز عن مواجهة المشكالت 
االقتصادٌة التً أفرزتها مسٌرة التطور خالل تلك القرون التً ترافقت مع تطور دور 

اصات والدة الفكر التقلٌدي الدولة فً مجال الهٌمنة االستعمارٌة الخارجٌة. فبدأت إره
 الذي ٌعٌد ترتٌب دور الدولة.

 
 الكالسٌكٌة(  دور الدولة فً فكر المدرسة التقلٌدٌة ) -1-2

ٌجمع مفكرو هذه المدرسة على مبدأ سٌادة الحرٌة االقتصادٌة، و مبدأ عدم تدخل 
اع الدولة فً حركٌة النشاط االقتصادي وحصر دورها فً القٌام ببعض الوظائف كالدف

والقٌام ببعض الخدمات األساسٌة التً ٌعجز القطاع  واألمن الداخلً والعدالة،، الخارجً
 الربحٌة فٌها، ومبدأ رٌادة القطاع الخاص انعدامأو  ضانخفاإالخاص عن القٌام بها بحكم 

 .لخإ ...
ولكن رغم تحجٌم دور الدولة على المستوى الداخلً بحكم الدٌنامٌكٌة االقتصادٌة 

تبت عن تراكم الثروات، وبحكم توسع األسواق الخارجٌة وتزاٌد دور المجاالت التً تر
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فإن دور الدولة تعاظم على المستوى ، الحٌوٌة االقتصادٌة الخارجٌة للدولة الناشئة
الخارجً فً مجال حماٌة منافذ تصرٌف سلعها وخدماتها والسٌطرة على مناطق 

 جفؤصبحت السٌا لخ...إالمنخفضة األجور  واألٌدي العاملة حصولها على المواد األولٌة
رإوس األموال وتحقٌقها لمعدالت األرباح  انسٌابالعسكري والسٌاسً الذي ٌضمن 

غرابة  التً تمكنها من إعادة االستثمار وتوسٌع اإلنتاج وتجدٌده فً بلدانها األصلٌة، وال
الحاسمة من  إذا الحظنا بؤن الجٌوش كانت ترافق الشركات الكبرى فً تلك المرحلة

 تطور أوربا.
إذ تقلص دور ، الدولة على المستوى التطبٌقً فحدث نوع من إعادة الترتٌب لدور

االقتصادٌة على  الدولة االقتصادي على المستوى الداخلً، بحكم انهماكها فً السٌطرة
 .المستوى الخارجً

خارجٌة ولكن التطورات االقتصادٌة الداخلٌة ومستجدات العالقات االقتصادٌة ال
وعدم قدرتها على سد الفراغ الذي تركته الدولة على ، أثبتت فشل آلٌة السوق لوحدها

توزٌع الثروات و استغاللهاالمستوى الداخلً فً مٌدان تخصٌص الموارد وحسن 
، فأدت الحرٌة االقتصادٌة لألسواق غٌر الموجهة إلى حدوث والدخول بشكل عادل

، وعجز الفكر 9135-9151 خالل الفترة الكبٌرأزمة الكساد  أزمات كبٌرة وأشهرها

ولم تعد أدوات سٌاسته االقتصادٌة ، الكالسٌكً عن إعطاء تفسٌر واضح لتلك األزمات
فكانت هذه األوضاع البداٌة لظهور ، المشكالت االقتصادٌة قادرة على التخفٌف من حدة

 الكالسٌكٌة. فكر مدرسة جدٌدة على أنقاض المدرسة
 فً المدرسة الكٌنزٌة  دور الدولة -1-3

لقد عجزت آلٌة السوق عن القٌام بالتصحٌح الذاتً للتوازنات، وتنامت اآلثار السلبٌة 
(، فجاء الفكر الكٌنزي لٌنتقل بالتحلٌل 9135-9151لألزمة االقتصادٌة العالمٌة ) 

ل االقتصادي من االهتمام بمشكلة تحدٌد المستوٌات العامة لألسعار إلى البحث فً العوام
والتوظٌف والتً حصرها فً المٌل الحدي لالستهالك  التً تحدد مستوٌات اإلنتاج

فً المجتمع،  والكفاءة الحدٌة لرأس المال، وكمٌة النقود، ودرجة تفضٌل السٌولة
ثبت بؤن عملٌات التحول فً أ" و كلٌا "مبدأ الٌد الخفٌة وأتباعهوبالتالً رفض كٌنز 

كما أنها ال ٌمكن أن تصحح نفسها بنفسها وأن لٌس ، ٌاالمجتمع الرأسمالً ال تتم تلقائ
حتمً وطبٌعً لالقتصاد لالتجاه نحو وضع التوازن الذي ٌحقق التوظٌف  اتجاههناك 

 الكامل، ومن هنا تؤتً أهمٌة التدخل الحكومً لتصحٌح عدم التوازن من خالل سٌاسة
 .13 " االستثمار ومن خالل السٌاسة المالٌة والنقدٌة

و ، مع التطورات االقتصادٌة العالمٌة للسٌاسة الكٌنزٌة التجربة التطبٌقٌةوترافقت 
تلعب ونشؤة الدولة االشتراكٌة وقٌامها على نظام ٌخالف أسس النظام الرأسمالً،  أهمها

الدولة فٌه دورا محورٌا فً مجال التنظٌم والتخطٌط وفً مٌدان االستثمار واإلنتاج 
ومن جهة أخرى نجد  من جهة، اهذ ،لخإ ... ويواالستهالك عن طرٌق قطاع عام ق

الدمار الكبٌر الذي خلفته الحرب العالمٌة الثانٌة والذي ال ٌمكن بؤي حال أن تضطلع الٌد 
من قبل الدولة  تدخال محورٌا عماره وبنائه، األمر الذي ٌستدعًإالخفٌة السوقٌة بإعادة 

حسار حركة االستعمار وتنامً ضمن خطة للتعمٌر والتنمٌة، ومن زاوٌة أخرى نالحظ ان
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لسٌاسات  تبنٌهاالمد التحرٌري لمعظم البلدان التً كانت تحت السٌطرة االستعمارٌة و
معادٌة للرأسمالٌة التً تآكل مجالها الحٌوي االقتصادي والسٌاسً على المستوى 

 الخارجً .
، مبادئ المدرسة الكٌنزٌة فً الواقع دٌد قد سهل من إعمالجإن هذا الوضع ال

التً فضال  ،والمبالغة فً تطبٌقها فً إطار دولة الرفاهٌة، بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
 تقدم، أصبحت تهتم باللعت بها كاألمن والدفاع والعدالةعن المهام التقلٌدٌة التً اضط

فهً تبحث عن التوظٌف الكامل وعن نظم  ،االجتماعً وحٌوٌة النظام االقتصادي
وتشارك فً دعم الطلب والمحافظة على قوة العمل ، لتعلٌموا، االجتماعٌة الحماٌة

 .لخ ... إباالستجابة لتلبٌة حاجاتها األساسٌة 
ورغم إسناد دور متعاظم للدولة لتحسٌن كفاءة السوق والتخفٌف من االنحرافات 

 فإن أدوات دولة الرفاهٌة فً ظل الحرب الباردة، التوزٌعٌة وانعكاساتها االجتماعٌة
، الٌة قوٌةموحركة ع، والتوجٌه، وتؤمٌم بعض الصناعات األساسٌة لتنظٌم" ا:وأهمها

حكم " بف ،14 معدل النمو االقتصادي، والتشغٌل الكامل " وارتفاعوالسٌاسة المالٌة العامة 
التصادم الناتج بٌن السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة أن تعرضت دولة الرفاهٌة ألزمة 

" 15. 
االقتصادٌة واالجتماعٌة فقد عجزت المدرسة الكٌنزٌة عن  وأمام تنامً االختالالت

وفقدت السٌاسات ، الدولة فً إعادة التوازنات المطلوبة رغم تدخلها القوي تفسٌر إخفاق
أزمات معظم  تللدولة فعالٌتها التطبٌقٌة وكفاءتها المٌدانٌة وتفاق االقتصادٌة الكٌنزٌة

 هدد الفكر اللٌبرالً بمختلف تٌاراتجلت فسح المجالأالدول الرأسمالٌة، األمر الذي 
 وتجدد آلٌات السٌطرة االقتصادٌة، وتفككه المعسكر االشتراكً انهٌارفً ظل ، الحدٌثة

على البلدان النامٌة إلعادة احتوائها ومنع حدوث حاالت إفالت نموذجٌة تهدد النظام 
 الرأسمالً.

 
 دور الدولة فً المدرسة الماركسٌة  -1-4

ماركسٌة الدولة بؤنها جهاز سٌطرة طبقٌة، فقد تجسد فكرها فً الواقع كما عرفت ال
من خالل التجربة االشتراكٌة التً أضحت فٌها الدولة جهاز سٌطرة نخبوٌة تمارس 

فؤصبحت ، ورعاٌة مصلحة العمال، وصاٌتها على المجتمع باسم حماٌة طبقة الشغٌلة
 قاول وهً المشغل والمنتج والموزعفهً الم، فً االقتصاد والسٌاسٌة والمجتمع تحكمةم
لخ، وأصبحت مهٌمنة على الحٌاة االقتصادٌة عن طرٌق أجهزتها المختلفة التً إ ...

 ةوقطعت فً بادئ األمر أشواطا فً ظل موج، حلت محل السوق ومحل القطاع الخاص
، ولكن دولة المرحلة االنتقالٌة، من الحماس السٌاسً طغت على العقالنٌة االقتصادٌة

فكرها الذي ٌرى بؤنها سائرة إلى ل اتوسعا وتضخما خالف ازدادتودولة االشتراكٌة 
ا السٌاسٌة واالقتصادٌة متحكمة فً تهالزوال فً مرحلة الشٌوعٌة، وأضحت بٌروقراطٌ

السلطة والثروة وتمارس كافة أشكال االستغالل والتحاٌل والوصاٌة واالسترقاق 
االشتراكٌة . هذه النخبة ال تشكل مع عائالتها أكثر  ةالجماعً باسم المصلحة العلٌا للدول



 ....................................................د/ صالحي صالح...............................دور الدولة في الحياة االقتصادية............................

 (5442) 40العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر               

 
30 

وهذا ، % من سكان االتحاد السوفٌاتً السابق كنموذج لباقً البلدان االشتراكٌة 9.2من 

 :ما ٌإكده أحد الباحثٌن بقوله
" Ces 1,5% s’autoproclament la force dirigeante et la guide du 

pays .. ce sont ces 1,5 % qui éclairent tous les feux de la rampe et 

qui sont fausse honte, se déclarent les porte –parole d’un peuple de 

260 millions d’âmes… une classe d’exploiteurs et de privilégies, 

c’est le pouvoir qui lui à permis d'accéder à la richesse …”
16

.  

وتدهور فً مستوٌات الكفاءة ، فً األداء المإسسًوانعكس ذلك فً شكل ضعف 
وأصبحت عاجزة عن التحكم فً حركٌة الحٌاة ، التنظٌمٌة والتخصٌصٌة والتوزٌعٌة

 هااالقتصادٌة المحلٌة ومواجهة مستجدات العالقات االقتصادٌة الخارجٌة ودفع انعكاسات
 تة الكبرى التً واجهاالقتصادٌ تفسٌر المشكالت الماركسً . ولم ٌستطع الفكر السلبٌة

 تحت ضغط الواقع. فانهارت ،الدولة االشتراكٌة
 دور الدولة فً الفكر اللٌبرالً الجدٌد  -5 -1

برالً عبر تٌاراته العدٌدة التً تشترك جمٌعا فً التركٌز على ٌلقد تجدد الفكر الل
أهم  ومن، وحصر تدخلها فً الحدود الدنٌا، فً الحٌاة االقتصادٌة الدولة م دورٌتحج

وتٌار المدرسة التقلٌدٌة ، تٌار المدرسة النقدٌة:تٌارات اللٌبرالٌة الجدٌدة نذكر ما ٌلً
، ونظرٌة رأس المال البشري، عن روافد نظرٌة اقتصادٌات العرض الحدٌثة، فضال

الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة إلى  وتهدف جمٌعا إلى تقلٌص دور، ونظرٌة االختٌار العام
وإعادة النظر فً نظام الحماٌة ، العام ن طرٌق سٌاسات خوصصة القطاعالحدود الدنٌا ع

، لخإ ... واالقتصاد فً النفقات العامة، وتخفٌض االلتزامات اإلجبارٌة، االجتماعٌة
وإعطاء الدور الحٌوي للقطاع الخاص وتحرٌر األسواق الداخلٌة والخارجٌة، والتؤكٌد 

المالٌة وتوازناتها على حساب التوازنات للسٌاسة النقدٌة و على المكانة المحورٌة
العرض فً السٌاسة االقتصادٌة كرد  والتركٌز على محورٌة، االجتماعٌة واالقتصادٌة
ة ٌث حركدبؤن التؤثٌر فً الطلب من شؤنه أن ٌح ىالتً تر ٌةزفعل على السٌاسة الكٌن

 اقتصادٌة.
السٌاسات  عد أن قامتترتٌب دور الدولة ب أعادت هذه الفلسفة اللٌبرالٌة الجدٌدة

وأزالت آثار الحرب  تنمٌتهاعمار أوربا وإبدورها االستراتٌجً فً إعادة الكٌنزٌة 
مسٌرة التنمٌة فً الدول النامٌة  العالمٌة الثانٌة، وبعد انهٌار االتحاد السوفٌاتً وإخفاق

لمة وتنامً التكتالت االقتصادٌة العمالقة التً أعدت لمواجهة مستجدات العو، من جهة
أضحى دور الدولة التً ال ٌكون فٌها للدولة القطرٌة المنفردة أي وزن من جهة ثانٌة، 

الحماٌة الدفاعٌة إلى آلٌات  أكبر وأخطر ألنه انتقل من أشكال التدخل التقلٌدٌة وأسالٌب
للتدخل االستراتٌجً للهجوم االقتصادي إلعادة اكتساح المستعمرات السابقة وضمان 

ن كوكبة الدولة القوٌة القتسام منافع العولمة القسرٌة التً من مكانة معتبرة ضم
خاللها ٌتم توزٌع تكالٌف تقدمها على البلدان النامٌة مما ٌساعدها على التخفٌض من 

 حدة األزمات التً تعانٌها اقتصادٌاتها.
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وقد ازداد دور الدولة الخارجً فً مجال إعادة احتواء أسواق السلع والخدمات  
فضال عن ، وضمان منافذ آمنة الستثماراتها الخارجٌة، لمواد األولٌة والطاقةوأسواق ا

فً تؤدٌة  إةالتً ٌرى بعض اللٌبرالٌٌن أن الدولة غٌر كف وظائفها التقلٌدٌة الداخلٌة
وأن تكلٌف الشركات الخاصة للقٌام بها عن طرٌق أشكال من التعاقد ٌعد ، الكثٌر منها

 كانت خدمات متعلقة باألمن والدفاع. أفضل بالنسبة للمجتمع حتى لو
وٌخلص الفكر اللٌبرالً الحدٌث إلى نتٌجة ٌإكد خاللها بؤنه ال ٌوجد مجال ٌمكن 

وبالتالً ال ٌمكن تحجٌم الحرٌة ، أفضلٌة وضرورٌة التدخل الحكومً اللهخاإلثبات من 
 .17 حكمالفردٌة بالتدخل التوجٌهً للدولة، وذلك ألن السوق توجه نفسها وفق نظام م

 مالحظات حول دور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة فً التجربة الغربٌة  -1-6
لرإٌة أهم المدارس االقتصادٌة لدور الدولة وانعكاسات أفكارها  من واقع استعراضنا

 المالحظات التالٌة : فً السٌاسات االقتصادٌة وتجلٌاتها فً الواقع المٌدانً ٌمكن إبداء
المدارس الفكرٌة فً النظرة إلى دور الدولة فً الحٌاة االختالف الشدٌد بٌن  - أ

لدور الدولة  واحدة األمر الذي ٌإكد عدم وجود نظرٌة اقتصادٌة ،االقتصادٌة
 هلمدارس وغٌاب األرضٌة المشتركة، وذلك " لغٌاب اإلطار النظري الموحد، االقتصادي

 .18 ة لبعضها "ٌالمختلفة وضعف األسس المنطق
السٌاسات االقتصادٌة التً كانت عبارة عن إجراءات  التباٌن الكبٌر فً - ب

التفاعالت المختلفة بٌن قوى  احتواءعن  عالجٌة لتقلبات السوق، وعجز الٌد الخفٌة
"تعكس المصالح اآلنٌة أكثر مما كانت تستند إلى المنطق  فكانت، العرض والطلب

 ٌة الفكرٌة والمادٌة.وغٌاب البعد االستراتٌجً لتراكمٌة األبنٌة االقتصاد 19 " ىالنظر
قٌام الفكر االقتصادي على تجسٌد مبدأ التضاد واإللغاء واإلحالل بٌن األدوار  –ج 

المصلحة الخاصة ، التً تقوم بها الدولة والسوق، القطاع العام والقطاع الخاص
األمر الذي جعل ، لخإ ... والمصلحة العامة، الحرٌة الفردٌة والحرٌة الجماعٌة

ة ال ٌمكن االسترشاد بها فً ضمتطرفة ومتناق واستنتاجاتهمموضوعٌة،  تحلٌالتهم غٌر
 واقع البلدان النامٌة التً تعانً من مشكالت متعددة .

 خصوصٌة الفكر االقتصادي الغربً المتعلق بدور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة –د 

ات ٌتصادبمراحل تطور االق الخاصة ألنه ٌعكس مدى ذلك التدخل فً ظل تلك األوضاع
وبالتالً فهو ٌتسم بخصوصٌة الزمان وخصوصٌة المكان وخصوصٌة ، الغربٌة

الظروف واألوضاع، وخصوصٌة الهوٌة المجتمعٌة الغربٌة، األمر الذي ٌبرز محدودٌة 
رغم الثراء الذي أتاحته التجربة التطبٌقٌة الواقعٌة الغربٌة بخصوص أهمٌة ، ذلك الفكر

 ته وانعكاساته.التداخل ومداه وحدوده ومجاال
انعكاسات محاوالت فصل الدولة عن منظومة القٌم الثقافٌة والمبادئ المجتمعٌة  –ه 

لسٌاسٌة ومكانتها اها ٌت، وعلى حركعلى الصٌاغة الفكرٌة لطبٌعة الدولة ودورها
الوسٌلة كما  روال غرابة إذا كانت قائمة على فلسفة الغاٌة تبر، االقتصادٌة فً الواقع

األمٌر أن  وهو أن على، اتٌظر إلى الوسٌلة بل إلى الغاننال " فإننا :ٌلًٌقول ماكٌاف
أن ٌتصرف خالفا لما ٌلٌه  …سبها تٌضع نصب عٌنٌة فقط المحافظة على دولته التً اك

 .20 " …علٌه الضمٌر واإلنسانٌة والرأفة والتدٌن 
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أثبتت التجربة  ولقد، بهذا الشكل ال تحقق التوازنات المطلوبة داخل المجتمع إن علمنة
بؤن بعض الدول كالٌابان رغم استفادتها من وسائل وآلٌات الدولة الغربٌة إال أنها أقلمتها 

الثقافٌة فتمكنت من تعبئة مواردها  ومصداقٌتها، ثها الحضاريووحافظت على مور
ثبات نموذجها الحضاري المادٌة وتوظٌف إمكانٌاتها المعنوٌة فً صراعها االقتصادي إل

 .ياآلسٌو
فً  انطالقا مما سبق فإن الضرورة ملحة لمعرفة دور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌةو

الدور الذي تضطلع به فً ظل الظروف الحالٌة  التجربة الحضارٌة اإلسالمٌة، وطبٌعٌة
. 

 
  دور الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة فً التجربة الحضارٌة اإلسالمٌة -2

الفكري والتجسٌد الواقعً  رائدة فً مجال التؤصٌلتعد التجربة الحضارٌة اإلسالمٌة 
للدور المتمٌز للدولة فً الحٌاة االقتصادٌة والذي كان دائما " ٌحتل مكانا هاما فً الفكر 

 .21 السٌاسً اإلسالمً منذ العصور األولى حتى الٌوم"
منذ  فرغم بساطة الحٌاة االقتصادٌة بالمقارنة مع تعقٌداتها الحالٌة، فقد قامت الدولة

نشؤتها بانتهاج مذهب اقتصادي متمٌز ٌعٌد النظر فً جوهر المعامالت االقتصادٌة التً 
 واتبعت نظاما اقتصادٌا أحدث تغٌرات هٌكلٌة كبرى فً معظم التنظٌمات، كانت سائدة

االقتصادٌة التً كانت مطبقة،وأعادت ربط حركٌة التفاعالت االقتصادٌة بالقٌم العقائدٌة 
 قٌة.والمبادئ األخال

وسنوضح بعض جوانب الدور الذي قامت به الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة فً مجال 
وفً ، الموارد وتوزٌع الثروات استخداموتنظٌم الحٌاة االقتصادٌة، وفً مجال  توجٌه

 مجال ضمان حٌوٌة الحركٌة االقتصادٌة الداخلٌة، وتؤمٌن المنافذ المجالٌة الخارجٌة.
 
 
 جال توجٌه وتنظٌم الحٌاة االقتصادٌة دور الدولة فً م -2-1

قامت الدولة بدور أساسً فٌما ٌتعلق بتوجٌه وتنظٌم القوي المختلفة المتفاعلة فً 
صالح االقتصادي فً تارٌخ الحضارة االقتصادي، واتخذت أعظم خطوات اإل المٌدان

ة أصدرت سلسلة من التوجٌهات والتشرٌعات على شكل أوامر إجبارٌ بحٌث، اإلنسانٌة
إلعادة تنظٌم كافة المعامالت االقتصادٌة بإلغاء تلك التً تعٌق التعامالت  ونواه زجرٌة
 وتم هذا، ستصحاب بعض المتعارف علٌها ألهمٌتها وأعادت تنظٌمها فقطإاالقتصادٌة و

فً ظل تجاوب ال نظٌر له فً تارٌخ الدول الناشئة من حٌث سرعة االستجابة ومستواها 
 . باطها بالقٌم األخالقٌة والمبادئ العقدٌةومداها وآثارها الرت
األسس االستغاللٌة الربوٌة وأقامت ألغت أشكال التموٌل القائمة على  فكانت أول دولة

نظم التموٌل القائمة علً المشاركات المتنوعة بٌن أطراف العملٌة االستثمارٌة وفق 
نبت المجتمع التكالٌف وج، صٌغ عدٌدة كالمضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم ... إلخ

ولكن حركة االستعمار الواسعة ، الكبرى التً كان سٌتحملها فً ظل النظام الربوى
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النطاق المباشرة وغٌر المباشرة للعالم اإلسالمً أعادت زرع هذا النظام من جدٌد من 
 خالل المإسسات المصرفٌة التقلٌدٌة الحالٌة .

ٌة بحٌث قللت بموجبها حلقات الوساطة وأشرفت الدولة على تنظٌم المعامالت التجار
ومنعت محاوالت الهٌمنة االحتكارٌة، فحفظت بذلك مصلحة المنتج،  االستغاللٌة،

 ومصلحة المستهلك، ومصلحة التاجر .
وهً أكبر مإسسة لتؤمٌن التفاعل الحر بٌن قوى العرض والطلب ، وأنشؤت الحسبة

ابط المذهبٌة والقٌود الموضوعٌة وضمان االلتزام بالضو، أسواق السلع والخدمات فً
 رفع مستوى الكفاءة المهنٌة وتحسٌن المقدرة اإلنجازٌة الوظائفٌة . فًالتً تساهم 

 دور الدولة فى مجال استخدام الموارد وتوزٌع الثروات والمداخٌل -2-2
تجسٌد القواعد التً ترشد  ىعملت الدولة منذ نشؤتها فً ظل التجربة اإلسالمٌة عل

فقد انفردت بحسن تعبئة الموارد المعنوٌة وتوظٌفها ، تخدام الموارد المجتمعٌةعملٌة اس
وهٌؤت المناخ المالئم لالستخدام الرشٌد للموارد ، فً عملٌات اإلصالح االقتصادي

عن طرٌق التؤكٌد المٌدانً علً حرٌة التملك ورعاٌة وحفظ األموال الخاصة ، المادٌة
ة الحضارٌة اإلسالمٌة سباقة فً مٌدان التحفٌز علً وكانت الدولة فً التجرب، والعامة

والتشجٌع على اإلنتاج باستخدام الوسائل المالٌة كالزكاة ... إلخ . أما فً ، االستثمار
مجال التوزٌع فإن دور الدولة شمل توزٌع بعض المصادر المادٌة وتنظٌم عملٌة االنتفاع 

أحدثت عملٌة  التًة بواسطة الزكاة وإعادة توزٌع الدخول والثروات بصورة إجبارٌ، بها
تحرٌك فً بنٌة الطلب عن طرٌق تحوٌلها لجزء من القوة الشرائٌة لدى الفئات الغنٌة 

األمر الذى أدى إلى زٌادة الطلب فحدثت سلسلة ، الفئات األكثر حرمانا فً المجتمع ىإل
رٌق توجٌه جزء وساهمت الزكاة فً تنمٌة اإلنتاج عن ط، من اآلثار اإلٌجابٌة التحفٌزٌة

كما تدخلت فً عملٌة إعادة ، إنشاء أنشطة إنتاجٌة وحرفٌة ... إلخ ىمن حصٌلتها إل
قامت به مإسسة األوقاف  الذيلدخول بطرٌقة غٌر مباشرة عن طرٌق الدور اتوزٌع 

، التً أقامتها الدولة لتعبئة الموارد التكافلٌة الالزمة لتموٌل جزء من الخدمات العامة
وأضحت هذه ، اجات الشرائح االجتماعٌة وصوال بها إلً مستوى حد الكفاٌةوتغطٌة احتٌ

التنمٌة االقتصادٌة وفى تحقٌق التوازن  فًالمإسسة من أهم المإسسات التً تساهم 
 تارٌخ اإلنسانٌة . فً االجتماعً

 فًإن دور الدولة االستخدامً للموارد ومساهمتها الترشٌدٌة فً عملٌة التوزٌع 
ضارٌة اإلسالمٌة قد احتلت بهما مكان الرٌادة وتبوأت بموجبها مقعد السبق التجربة الح

المستوى الفكرى حٌث نجد كتابات الفكر  ىوذلك عل، القٌام بهذه الوظائف االقتصادٌة فً
بمواردها واستخداماتها :ومالٌتها، اإلسالمً تناولت بتفصٌل كبٌر دور الدولة االقتصادي

، فً ذلك الوقت الذي مازالت فٌه الدراسات الغربٌة فً هذا المجال غٌر 22 ... إلخ
موجودة، وعلى المستوى التطبٌقً فقد تجلى ذلك فً الدور االقتصادي فً المٌدان عن 
طرٌق مجموعة متكاملة من التشرٌعات والتوجٌهات ومنظومة من المإسسات 

 االقتصادٌة، واإلجراءات الواقعٌة ... إلخ .

 ر الدولة فً مجال ضمان حٌوٌة الحركٌة االقتصادٌة دو -3 -2
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التجربة الحضارٌة اإلسالمٌة دورا مهما فً مجال ضمان توالً  فًلعبت الدولة 
الحركٌة االقتصادٌة واضطرادها، بمعنى أنها منذ البداٌة لم تكن فقط حارسة، بل كانت 

ٌة واالجتماعٌة متدخلة فً الحٌاة االقتصادٌة سواء فً أوقات األزمات االقتصاد
والسٌاسٌة أو فً األوقات العادٌة، فمن جهة شاركت فً بناء القاعدة الهٌكلٌة االقتصادٌة 
والثقافٌة واالجتماعٌة، وحاولت تنوٌع مصادر إٌراداتها لتغطٌة نفقاتها العامة، فكانت 

مختلفة وخاصة فً القطاع الزراعً ) أراضى السواد (  بداٌة التؤسٌس لقطاع عام بصٌغ
فً تنمٌة قاعدته  أساسًأن تقوم فٌه الدولة بدور  تجارى زراعًوال غرابة فً اقتصاد 

الهٌكلٌة، حتى أضحت الدولة الشرقٌة معروفة بمركزٌتها السٌاسٌة وقٌامها بدعم القطاع 
الزراعً عن طرٌق القٌام بإنشاء السدود وشق الترع وإصالح األراضً، وتجدٌد صٌغ 

ً بصورة ساعدت على المزج الجٌد والتؤلٌف بٌن عوامل وأسالٌب االستثمار الزراع
التنمٌة الزراعٌة، وهذه وظٌفة عدها البعض من واجبات الدولة، ٌقول العالمة 

" عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذٌب سبلها ومسالكها من مسإولٌات :الماوردي
الد اإلسالمٌة قد اهتموا ولهذا نجد بؤن حكام الدولة فً الب 23الحاكم الواجب القٌام بها " 

، فتحوها " بحفر األنهار واآلبار والترع وإقامة السدود وتعبٌد الطرق التًفً البلدان 
خصص ثلث إٌراد مصر لعمل  حٌث وحسبنا اإلشارة إلى موقف عمر بن الخطاب 

 فًالتؤثٌر  فًوظهرت أهمٌة اإلنفاق العام  .24األراضً " وريالجسور والترع 
عالج فكرة "  الذي اإلسالمً االقتصاديوتناولها الفكر ، كة االقتصادٌةدٌنامٌكٌة الحر

 التًحجم الطلب وتوجٌه الصنائع الوجهة  ىتدخل الدولة بواسطة اإلنفاق للتؤثٌر عل
لم  الذيالوقت  فًأطلقها المفكرون االقتصادٌون العرب  التًهذه الفكرة ، ترغبها الدولة

. 25كٌة األوربٌة قد أدركوا ذلك بعد " ستٌسكوالالمدرسة اإل مفكريٌكن معاصروهم من 
ومن خالل معاٌنة إبن خلدون للوقائع االقتصادٌة فً البالد اإلسالمٌة أشار إلى أهمٌة 
الطلب الحكومى فً تحقٌق الرواج االقتصادي وتنمٌة بعض الصناعات األساسٌة، فٌقول 

ها الدولة، فهً التً تنفق " إن الصنائع وإجادتها إنما تطلب:إبن خلدون فً هذا المجال
 سوقها وتوجه الطلبات إلٌها. وما لم تطلبه الدولة وإنما ٌطلبه غٌرها من أهل المصر،

. فٌإكد بؤن 26فلٌس على نسبتها، ألن الدولة هً السوق األعظم وفٌها نفاق كل شًء " 
فً  الدولة قد تكون المشتري األساسى لمنتجات صناعة هامة وبالتالً لها الدور الكبٌر

سبقت الكٌنزٌة، وهى الٌوم فً  التًبقاء تلك الصناعة وتطورها، وهذه اإلشارة البارعة 
ظل اللٌبرالٌة مازالت تشمل محور السٌاسات االقتصادٌة لبعض الدول الغربٌة المحافظة 
على بعض صناعتها االستراتٌجٌة، ففً فرنسا كانت مشترٌات الدولة من صناعة 

 الحاسم فً استمرارها وصمودها وتطورها . السٌارات الفرنسٌة العامل
دور الدولة فى حماٌة أسواقها التجارٌة وتأمٌن المنافذ المجالٌة على  -4 -2

 المستوى اإلقلٌمً والدولً 
لقد قامت الدولة فً ظل التجربة الحضارٌة اإلسالمٌة منذ البداٌة بالعمل على حماٌة 

من وإلى االقتصاد الوطنً، فوضعت  تجارتها الخارجٌة لضمان تدفق السلع والخدمات
الرسوم الجمركٌة على التجار األجانب تجسٌدا لمبدأ المعاملة بالمثل فً مجال العالقات 
التجارٌة الخارجٌة للحد من إمكانٌة السٌطرة الخارجٌة على القطاع التجاري، ولسد سبل 
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ر بتموٌل السوق التبعٌة التجارٌة، وكانت الدولة تخفض تلك الرسوم إذا ما تعلق األم
فقد ثبت بؤن الدولة المجاورة كانت تفرض  ،27 المحلٌة بالسلع الغذائٌة الضرورٌة

فكانت مقتضٌات حماٌة ، % على التجار من البالد اإلسالمٌة94رسوما تصل إلى 

وهذا ما تم فعال وأدخلت ، التجار وتحقٌق منافسة متوازنة هو فرض نسبة رسوم مماثلة
 عبر تارٌخ الدولة .إصالحات كثٌرة علٌها 

وكانت الدولة معنٌة بتوفٌر األمن لحركة المبادالت التجارٌة حفاظا على الطرق 
كما عملت على تنمٌة ، الخارجًالتجارٌة الهامة للدٌنامٌكٌة التجارٌة بٌن الدولة والعالم 

وبهذا أصبحت البالد ، المستوى الدولً ىوعل، علً المستوى اإلقلٌمً التجاريالنشاط 
العالم  فًوأضحت أكبر منطقة تجارٌة ، سالمٌة ممرا أساسٌا لحركة التجارة الدولٌةاإل

وقد انعكس هذا على حركٌة النشاط االقتصادي ، قبٌل حركة االستعمار الواسعة النطاق
والصناعات وبعض الزراعات حسب األوضاع والظروف ، فتطورت الحرف والمهن

لهٌمنة الغربٌة االستعمارٌة على الطرق تلك الفترة وتعتبر ا فًكانت سائدة  التً
أوربا من  فً التجاريانتشار المذهب  ترافقت مع التًوالمناطق االستراتٌجٌة ، التجارٌة
 فًوساهمت ، البلدان اإلسالمٌة فً االقتصاديأثرت سلبا على التطور  التًالعوامل 

الدول  فًاعٌة وظهور الثورة الصن االقتصاديتحقٌق التراكم األول الضرورى للنهوض 
 القومٌة بؤوربا.

إن هذه الرعاٌة للعالقات التجارٌة الخارجٌة من قبل الدولة آنذاك تدل على األهمٌة 
مازالت تكتسب أهمٌة أكبر  التً، هذه المجاالت فًالحٌاة االقتصادٌة  فًالكٌفٌة للتدخل 

 عصرنا الحاضر. فً
 

 القتصادٌةالحٌاة ا فًأسس ووظائف ومجاالت تدخل الدولة :ثالثا
 الحٌاة االقتصادٌة فًدخل الدولة تلترشٌد  األسس المذهبٌة والموضوعٌة -1

والتطبٌقً فٌما ٌتعلق  يتثمٌنا للتجربة الحضارٌة اإلسالمٌة علً المستوٌٌن الفكر
 فًواستفادة من الممارسة الواقعٌة لدور الدولة ، الحٌاة االقتصادٌة فًبدور الدولة 

 فًللنمو  ةومراعاة للنماذج الجدٌد، ً البلدان الغربٌة والشرقٌةمسٌرة التطور الحدٌثة ف
فإننا نستخلص مجموعة من األسس الموضوعٌة والمذهبٌة للتؤكٌد على ، بلدان شرق آسٌا

 مركزٌن على بعضها فٌما ٌلً :، الحٌاة االقتصادٌة فًضرورة قٌام الدولة بدور هام 
 مواردتحقٌق التخصٌص األمثل لل فًفشل السوق  -1-1
وعدم قدرتها ، تحقٌق الحد األدنى من التوزٌع العادل للثروات والدخول فًوضعفها  

البلدان الرأسمالٌة  فًوقد ازداد هذا اإلدراك حتى ، على ترتٌب األولوٌات المجتمعٌة
، استعمال الموارد فًلعدم " قدرة اقتصاد السوق على تحقٌق بعض النتائج المرغوبة 

، وأن ثمة دوراً كبٌراً ٌلعبه االحتكار، منافسة الكاملة غٌر موجودةوتم االعتراف بؤن ال
والتالعب ، موارد تموٌلٌة ضخمة ىوعدم تكافإ الفرص والوصول غٌر المبرر إل

على الدخول إلى إحدى الصناعات أو المناطق أو المهن ... حاالت ، تفرض التًوالقٌود 
الباحثٌن بؤن السوق لٌس ظاهرة  ، وتٌقن معظم28 الدخل والثروة " فًعدم المساواة 

البد أن ٌخضع للتوجٌه والترشٌد بما ٌساعد  29طبٌعٌة تسٌرها الٌد الخفٌة بل هو مإسسة 
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على رفع كفاءتها االستخدامٌة للموارد وزٌادة فعالٌتها التوزٌعٌة، ولهذا كلما ابتعدت " 
كبٌرة عن من حٌث األسعار والمعلومات والحركة بصورة  الخصائص المثالٌة للسوق

الخصائص السائدة فً األسواق الفعلٌة، فإن النتائج الناجمة عن هذه األسواق ستكون 
 .30غٌر فعالة، وهنا ٌقوم ثانٌة مبرر منطقً لقٌام الحكومة بالتدخل " 

 
 إخفاق الدولة المتدخلة بكثافة فً الحٌاة االقتصادٌة  -2 -1
دولة فً الحٌاة االقتصادٌة له فقد أثبتت التجربة بؤن التدخل الكبٌر والواسع لل 

انعكاساته السلبٌة على مستوى استخدام الموارد المجتمعٌة، حٌث اتصفت بمزٌد من 
الهدر والتبذٌر وارتفاع التكالٌف وعلً مستوى توزٌع الثروات والمداخٌل، فقد ترافق 

سوقٌة التوزٌع، وبالتالً فالتدخل الواسع بؤنظمته الال فًالتدخل بتطور أشكال من الظلم 
ملًء " بالعٌوب فٌما ٌتعلق بمعٌار العدالة . فالعشوائٌة والتفاهة والمحسوبٌة والتؤخر فً 
اتخاذ القرارات البٌروقراطٌة هً كلها من خصائص المإسسات الالسوقٌة ... 

تهدف عن قصد إلى عالج أنماط ومجاالت  التًوباختصار فإن الجهود الالسوقٌة 
ق غالبا ما تكون مرتبطة بال عدالة مع أنماط ومجاالت الالعدالة المتولدة عن السو

 . 31 مختلفة
 
 ٌلعبه القطاع الخاص الذي اإلٌجابًأهمٌة الحرٌة االقتصادٌة والدور  -3 -1
إطار الضوابط  فًمكفولة من قبل الدولة  االقتصاديفكلما كانت حرٌة النشاط  

ئم لتعبئة الموارد االقتصادٌة ترشدها كلما توفر المناخ المال التًالموضوعٌة والمذهبٌة 
على  قاألمالك الخاصة والتضٌٌ ىالخاصة ولحسن استخدامها، وقد ثبت بؤن االعتداء عل

المبادرات الخاصة الفردٌة والجماعٌة ٌإدى إلى معاكسة قوانٌن الفطرة اإلنسانٌة 
عد ٌ الذياألمر ، الوطنًوتعطٌل جانب كبٌر من القدرات الكامنة والمتاحة لالقتصاد 

 .والتغٌرٌةمإشرا على إخفاق الجهود التنموٌة 
فً المٌادٌن التً ٌعجز  ٌلعبه وخاصة الذيمكانة القطاع العام والدور  -4 -1

 القطاع الخاص
عن ارتٌادها إما الرتفاع تكالٌفها االستثمارٌة بحٌث تتجاوز القدرات االستثمارٌة 

المتعلقة بتطور ذلك النشاط  أو الرتفاع تكالٌف األبحاث والدراسات، للقطاع الخاص
، فهذه المٌادٌن بٌنت التجربة بؤن التعوٌل على القطاع الخاص فٌها غٌر مجد  ، واستمراره

كما ، جعل الضرورة ملحة لقٌام قطاع عام قوى وكفء لٌرتاد هذه المٌادٌن الذياألمر 
 جمٌع البلدان المتقدمة حالٌا. فًحدث 
 
 عبئة كافة الموارد ولحماٌة االقتصاد الوطنىلت االستراتٌجًأهمٌة التخطٌط  -1-5

 ولتثمٌن عالقات التعاون الخارجً والشراكة االٌجابٌة 
إن مسؤلة تعبئة موارد األمة لمواجهة مشكالت التخلف الداخلً والتخفٌف من آثار 

كما أن ، االقتصاديتحكم دور الدولة  التًالعولمة الخارجٌة تعتبر من أهم الضوابط 
من أشكال اإلغراق واالحتواء والحصار والمنافسة غٌر  الوطنًاد حماٌة االقتص
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مدروسة  إستراتٌجٌةإطار  فًتستدعى تحرٌك جهود التنمٌة  ،فً السوق الدولٌةالمتكافئة 
 تستشرف اآلفاق المستقبلٌة .

موازنة  شًءقبل كل  هًوالشراكة األجنبٌة  الخارجًولما كانت عالقات التعاون 
فإن ذلك ٌستدعى قدرة تفاوضٌة لبٌروقراطٌة نظٌفة لها حكمة ، لٌفبٌن المصالح والتكا

إطار  فً الوطنًتحقق المصلحة الحقٌقٌة الدائمة لالقتصاد  التًالمفاضلة بٌن البدائل 
 الخطة المرسومة .

وترتفع المقدرة اإلنجازٌة لألهداف الكبرى إذا " تم إعداد خطة لسٌاسة استراتٌجٌة 
 لجمٌع الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة واقعًلدولة على رصد طوٌلة المدى ... تعٌن ا

، مجموعة من األولوٌات المحددة تحدٌدا جٌدا . وهذا ضوء ذلك فًوأن تضع ، المتوفرة
وعلى اتخاذ ، سوف ٌساعد على إعطاء توجه واضح لسٌاسات الحكومة وبرامج اإلنفاق

ة تمكٌن الحكومة والقطاع تدابٌر فعالة لدفع عجلة التغٌرات الهٌكلٌة والمإسسٌة بغٌ
 . 32 الخاص على حد سواء من تقدٌم مساهمتهما الكاملة "

 
 تطور أزمة االقتصادٌات النامٌة -1-6

وتزاٌد التحدٌات التنموٌة الداخلٌة والخارجٌة ٌتطلب مشارٌع جادة وأصٌلة لإلصالح 
ون مجرد رد والتغٌٌر بعٌدة عن تلك الوصفات االرتجالٌة المتسرعة التً ال تعدو أن تك

فعل سلبً للتغٌرات التً تحدث فً بعض الدول المتقدمة التً تعمل على تغٌٌر اتجاهات 
 العالقات االقتصادٌة الدولٌة بما ٌخدم مصالحها القومٌة.

والمشارٌع التنموٌة ال نعتقد أنها ولٌدة الصدفة والٌد الخفٌة، بل تتطلب وجود دولة 
ٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة التً تإهلها وتمكنها مإسسٌة لها مصداقٌتها المجتمعٌة الس

من القٌام بدورها ومساعدتها علً تؤدٌة وظٌفتها الحضارٌة، وهذا ال ٌمكن " تحقٌقه إال 
إذا كانت حكومات شرعٌة، أي أنها حصلت على تفوٌض من الشعب وأن تكون مسإولة 

 .33"  أمامه عن نجاحها أو فشلها فً وضع وتنفٌذ السٌاسات المالئمة
 
 الحٌاة االقتصادٌة  فًوظائف الدولة ومجاالت تدخلها  -2

لم ٌعد هناك خالف بٌن الكتاب والباحثٌن على أهمٌة التدخل االقتصادي للدولة فً 
تواجه تحدٌات كبٌرة وتعانى من تطور األزمات الداخلٌة  التًالنامٌة  االقتصادٌات

ا التدخل ومجاالته، وطبٌعة واستفحالها، إنما ٌنصرف الخالف إلى مدى وحجم هذ
 تسند إلى الدولة على ضوء ذلك. التًالوظائف 

أشرنا إلٌها  التًونرى على ضوء األهداف المجتمعٌة واألولوٌات التنموٌة، واألسس 
تتكفل بالقٌام بعدد من  الحٌاة االقتصادٌة، بؤن الدولة فًكمبررات إلطار التدخل 

 الوظائف الهامة، نذكر منها ما ٌلى :
 توفٌر البنٌة األساسٌة المؤسسٌة والقانونٌة  -1 -2

ٌجب أن تقوم بها الدولة ابتداءا ألنها  التًإن هذه الوظٌفة تعد من أهم الوظائف 
لتثمٌن الجهود التغٌٌرٌة وتفعٌل االنطالقة الصحٌحة لعملٌة التنمٌة  القبلًتشكل اإلطار 

 الشاملة.
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 واستشراءسبب ضعف المإسسات فكم من الجهود تبددت خالل مسٌرة التنمٌة ب
عطلت أو ألغٌت ؟ وتحمل المجتمع من  التًالفساد فى أجهزتها، وكم من المشارٌع 

جراء ذلك تكالٌف كبٌرة، بسبب تغٌب القوانٌن وتجاوز الهٌئات، وهذا الوضع ٌتطلب 
دلت التجربة معالجة جذرٌة من قبل الدولة، لتقوم بإٌجاد المنظومة المإسسة الكفإة، فقد 

تواجه مخاطر تأجٌل التنمٌة  المؤسسًتعانى من هذا الفراغ  التًبأن البلدان " 
االقتصادٌة واالجتماعٌة إلى ما ال نهاٌة، وثمة أٌضا خطر عدم الرضا عن الدولة، 

أو هروب رإوس األموال أو  االجتماعًسواء تم التعبٌر عنه من خالل االحتجاج 
"  ٌنبغًولذلك  34اف اآلفاق االقتصادٌة " صنادٌق االقتراع، وهو خطر ٌإدى إلى إضع

أنحاء العالم تطبٌق هذا الدرس بإعادة تركٌز االنتباه على القدرة  فًللمصلحٌن 
كثٌر من البلدان النامٌة ... وإن قدرة الدولة لها أهمٌة  فًالمإسسٌة، والمهمة، عاجلة 

 .35سلٌم للتنمٌة "  مإسسًتوفٌر إطار  فًمحورٌة 
ال تفتح  التًهو توفٌر القوانٌن المالئمة  المإسسًكمل لإلطار كما أن األمر الم

والقواعد واللوائح المرنة والشفافة ، التفسٌر والتطبٌق فً البٌروقراطًالمجال لالجتهاد 
إطارها حرٌة النشاط  فًظلها الملكٌات الخاصة والعامة وتكفل  فًتصان  التً

 ... إلخ . االقتصادي
 ٌة المادٌة إقامة البنٌة األساس -2-2

تتطلبها  التًمجال القٌام بالبنٌة األساسٌة  فًٌقع على عاتق الدولة العبء األكبر 
حافل بؤمثلة ومواقف عدٌدة تإكد أهمٌة هذه  اإلسالمًو " التارٌخ ، عملٌة التنمٌة الشاملة

 وازدٌاد أهمٌة توفٌر البنٌة األساسٌة وتلبٌة " مطالب .36الوظٌفٌة االقتصادٌة للدولة " 
دوائر األعمال واألسر المعٌشٌة وغٌر ذلك عامة المستخدمٌن لها، هو من التحدٌات 

سواء كانت مرافق عامة متعلقة بالطاقة  37تواجه التنمٌة االقتصادٌة "  التًالكبٌرة 
الكهربائٌة واالتصاالت بؤنواعها واإلمدادات بالمٌاه الصالحة عن طرٌق األنابٌب، 

، أو كانت أشغاال عامة كالطرق الطبٌعًداد الغاز ، وإمالصحًوالنظافة والصرف 
بمختلف أنواعها،  ، أو كانت مإسساتللسقًوالسدود الكبرى والقنوات الكبٌرة 
 كالمإسسات التعلٌمٌة والصحبة ... إلخ.

إن الدولة مكلفة باإلشراف على عملٌة إقامتها وتنظٌم عملٌات االنتفاع بخدماتها، 
ترافقت مع تدهور كفاءة  التًهذا المجال و فًخل الدولة وتتالفى التجربة السابقة لتد

" عدم كفاءة التشغٌل، الصٌانة غٌر الكافٌة، :سلبٌات عدٌدة منها فًتجلت  التًاألداء 
االعتماد المفرط على الموارد المالٌة، االفتقار إلى االستجابة الحتٌاجات المستخدمٌن، 

. فإن األمر 38لمسإولٌة البٌئٌة غٌر الكافٌة " تعود على الفقراء، وا التًالمنافع المحدودة 
عملٌات اإلنجاز وتؤدٌة الخدمات  فًٌتطلب اشتراك القطاع التكافلى والقطاع الخاص 

تخفض التكالٌف، وهذا ٌحتاج إلى تفكٌك الحزمة  التًالعامة عن طرٌق صٌغ التعاقد 
اٌٌر التجارٌة التنافسٌة االحتكارٌة لمكونات البنٌة األساسٌة من قبل الدولة، وتطبٌق المع

بٌن الذٌن ٌقدمون الخدمات وٌقومون بؤعمال اإلنجاز أو التشغٌل أو الصٌانة، إضافة إلى 
تمكنهم من  التًتمكٌن المنتفعٌن والمستفٌدٌن من المشاركة ضمن األطر المإسسٌة 

اك ٌستفٌدون منها. وهن التًاإلشراف واإلنجاز والرقابة المتعلقة بالمرافق وبالخدمات 
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، فٌمكن تحسٌن األداء عن طرٌق االقتصاديخٌارات عدٌدة أفرزتها تجربة التطور 
توزٌعه على مجموعة من األشكال المإسسٌة حسب طبٌعة وخاصٌة مكونات البنٌة 
األساسٌة مثل شكل الملكٌة العامة والتشغٌل العام، وشكل تقدٌم الخدمة عن طرٌق 

 .39المستفٌدٌن وتنظٌماتهم المحلٌة 
 تعبئة الموارد االقتصادٌة وترشٌد عملٌات استخدامها  -3 -2

إن تفعٌل الجهود التنموٌة ٌتطلب قٌام الدولة بوظٌفة تعبئة الموارد االقتصادٌة المادٌة 
والمالٌة، البشرٌة والمعنوٌة، وتوجٌهها نحو االستخدام الرشٌد حسب أولوٌات المجتمع 

ٌة الحضارٌة الشاملة باستعمال الوسائل بشكل ٌضمن اإلنجاز السلٌم ألهداف عملٌة التنم
ٌرتفع  االقتصاديالنشاط  فً، ذلك أن " تدخل الدولة االستراتٌجًالمساعدة كالتخطٌط 

والتوجٌه  ،40"  االقتصاديالٌوم إلى مرتبة التخطٌط بالوسائل المساعدة كالتخطٌط 
طبٌعة والتحفٌز والترشٌد باستعمال أدوات السٌاسات االقتصادٌة المتنوعة حسب 

 فً، تواجهها الدولة التًالظروف السائدة وحجم اإلمكانٌات المتاحة ومستوى التحدٌات 
ظل التفاعل الحر للقوى االقتصادٌة وبمشاركة قوٌة وفاعلٌة للقطاع العام والخاص 

 الشكل الالحق. فًمبٌنة  هًوالقطاع المختلط كما  التكافلًوالقطاع 
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 ة الموارد وترشٌد عملٌات استخدامهامجال تعبئ فًوظٌفة الدولة  :شكلال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و عوائد التحوالت تكالٌف م عملٌة توزٌع الثروات والدخول وتنظٌ -4 -2
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السٌاسة 
 التجارٌة



 ....................................................د/ صالحي صالح...............................دور الدولة في الحياة االقتصادية............................

 (5442) 40العدد                                          مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر               

 
41 

ومن بٌن المهام األساسٌة للدولة هو قٌامها باإلشراف على عملٌة التوزٌع للثروات 
 فًالحرة بٌن قوى العرض والطلب  ذلك أن التفاعالت، والدخول وتكالٌف التحوالت

، ٌستدعى الذياألمر ، إطارها األمثلٌة التوزٌعٌة فًتحقق تال ، سوق المنافسة التعاونٌة
توزٌع ثروات المجتمع بٌن أفراده وأجٌاله  فًضرورة قٌام الدولة بتصحٌح االختالالت 

عملٌة  توزٌع الدخول عن طرٌق إعادة فًومعالجة االنحرافات السوقٌة ، ومناطقه
التوزٌع باستخدام آلٌات مإسسٌة تتناسب مع المذهبٌة االقتصادٌة والخصوصٌة 
االجتماعٌة، تسهل عملٌة انسٌاب التدفقات المالٌة والمادٌة التضامنٌة اإلجبارٌة 

 واالختٌارٌة التكافلٌة .
وتعد مإسسة الزكاة أهم مإسسة لتدبٌر الموارد التضامنٌة اإلجبارٌة إلعادة توزٌع 

إطارها التفاوت  فًٌقل  التًخول توزٌعا ٌحقق أعلى درجات الكفاءة التوزٌعٌة الد
 الخطٌر واالستئثار الكبٌر بخٌرات المجتمع .
وتجدٌد ، والسٌاسً واالجتماعً االقتصاديوإن بعث مإسسة الزكاة وإحٌاء دورها 

ٌعد ، علق بهاوتشجٌع االجتهاد المت، وتنمٌة وإعمال موروثها الفقهى، تطبٌقاتها المعاصرة
المذهبٌة والموضوعٌة باعتبار أن الزكاة مإسسة تجسد  41 من بٌن وظائف الدولة

للخصوصٌة المنهاجٌة لما ٌترتب على تطبٌقها من تفعٌل لمبادئ " سامٌة تنهض باألمة 
الفاضلة، وتحقق لها أرغد عٌش ممكن دون أن  إلى أعلى مستوى من اإلنسانٌة واألخالق

اإلنسان، ودون أن ٌتحكم ) رأس المال ( فى رقاب العباد، ودون أن  ٌستغل اإلنسان أخاه
التملك والتصرف والعمل واإلنتاج والتوزٌع  فًتحٌف الدولة على حقوق األفراد 

أسلوب آخر لتحقٌق الرعاٌة االجتماعٌة  أي. ولها ممٌزاتها عن " 42 واالستهالك "
بصورة إٌجابٌة  ستهالكًاالتإثر على مكونات الطلب  فهً ،43وعدالة التوزٌع " 

بتحرٌكها جزء من دخول الفئات الغنٌة لصالح رفع القدرة الشرائٌة ألصحاب الدخول 
والقاصرٌن ... ، وتنمٌة طلب معدومى الدخل كالبطالٌن والعاجزٌن عن العمل، الضعٌفة

 يالذكما أنها تإثر إٌجابٌا على االستثمار واإلنتاج بمقدار ذلك الحجم من مواردها ، إلخ
بواسطتها ٌتم تقلٌص  التً، مجاالت االستثمار المهنٌة والحرفٌة ... إلخ  فًٌتم إنفاقه 

وتحوٌلها تدرٌجٌا إلى ، البطالة وتمكٌن بعض الفئات المستحقة للزكاة من االغتناء نهائٌا
 ثروة المجتمع . فًاإلنتاج وزٌادة  فًوما ٌترتب علً ذلك من نمو ، فئات دافعة للزكاة

تساهم  التًإسسة األوقاف أهم مإسسة لتدبٌر الموارد التكافلٌة االختٌارٌة كما تعد م
 فًولقد لعبت دورا هاما ، المجتمع فًإعادة توزٌع الدخول والثروات المتحققة  فً

 التًتحوٌل نسبة من الثروات الخاصة  فًالتجربة الحضارٌة اإلسالمٌة حٌث ساهمت 
المتنوعة عن طرٌق تخصٌص عوائدها  ماعًاالجتأوقفت وتم رصدها لمجاالت التكافل 

وأضحت من أكبر المإسسات الخٌرٌة المالكة للثورة ، بصورة دائمة ألبواب النفع العامة
، والتعلٌم ... وعمت لت خدماتها معظم القطاعات كالصحةوشم، الوطنًاالقتصاد  فً

لوصول قصرت مواردها ودخولها عن ا التًمنافعها فغطت معظم الشرائح االجتماعٌة 
، أجهضت فٌه هذه التجربة وعطلت مإسساتها الذيوفى الوقت ، بها إلى حد الكفاٌة
 الغربًمعظم البلدان اإلسالمٌة وخاصة بعد حركة االستعمار  فًونهبت أمالكها 

نجد بؤن ، الواسعة النطاق وما تالها من حاالت انبهار بالتجربة الغربٌة بعد االستقالل
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أضحى ٌتعاظم دوره بشكل ملحوظ فى معظم الدول  الطوعً الخٌريهذا النشاط 
فقد بلغ فٌها دخل ، وتؤتى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فى المقدمة، الرأسمالٌة المتطورة

 القومًمن الدخل  % 8.6ملٌار دوالر حوالى  390المنظمات غٌر الربحٌة أكثر من 
من المستشفٌات  %29وتملك ، ملٌون شخص 1.3بحجم عمالة موظفة تفوق ، األمرٌكً

من  %50من المعاهد والجامعات وتتكفل ب  %01من العٌادات و  %35األمرٌكٌة و 
 من مإسسات الخدمات االجتماعٌة. %21وشكلت ، المدارس والثانوٌات

ومن هنا أصبح من واجب الدولة إحٌاء مإسسة األوقاف لتقوم بدورها الحضارى 
، ات إعادة تقسٌم الثروات المجتمعٌةوالثقافى عن طرٌق عملٌ واالجتماعً االقتصادي

واالنتقال بها من مإسسة تدٌر وتشرف على األمالك الوقفٌة وتقوم بعملٌات صٌانتها 
 النامًإلى مإسسة للوقف ، وحفظها وتوزٌع رٌوعها وعوائدها على المنتفعٌن منها

اصرة وهذا ٌتطلب تطبٌقات مع، استثمار تلك األموال بغٌة تنمٌتها وتوسٌعها فًتشارك 
استخدام األموال كٌال تتعطل فتضٌع  فًواجتهادات تنطلق من مراعاة مقاصد الشرٌعة 

 وتضٌع تبعا لذلك مصلحة المجتمع .، بذلك حقوق الشرائح االجتماعٌة المستفٌدة
البالد العربٌة واإلسالمٌة والنامٌة عموما أن تشجع نشاط القطاع  فًوالبد للدولة 

تمنع تطوٌر عمل المنظمات  التًحصار وألوان التعقٌدات وتزٌل أشكال ال، غٌر الربحى
بحكم سعى تلك األنظمة لتؤمٌم فعل الخٌر وتقمصها لمظاهره ألسباب ، غٌر الربحٌة

 سٌاسٌة .
وإن إحٌاء مإسسة الزكاة ومإسسة األوقاف ال ٌكلفان خزٌنة الدولة أٌة أعباء 

وس فى مجاالت كثٌرة تخفٌض النفقات العامة بشكل محس فًبل سٌسهمان ، إضافٌة
كما أن كفاءة تخصٌص الموارد المرصودة ، كانت الدولة مكلفة باإلنفاق علٌها من جهة

ظل قٌام القطاع التكافلً مقارنة  فًستكون أكثر كفاءة ، ومراقبتها وتكالٌف إدارتها
بعض  فًبحجم التكالٌف الناتجة عن الهدر والتبذٌر وسوء التخصٌص من قبل الدولة 

ذلك ألن مإسسة الزكاة ومإسسة األوقاف والمنظمات غٌر ، من جهة أخرىاألحٌان 
الربحٌة تتمٌز بنوع من االستقاللٌة والمرونة وتزاٌد الرقابة من قبل المانحٌن 

 فضال عن أشكال المراقبات األخرى .، والمنتفعٌن
 إدارة وتوجٌه مختلف فًإن الكفاءة التوزٌعٌة للدولة تتحدد من خالل مدى قدرتها 

الجهود المتعلقة بتعبئة الموارد التكافلٌة والتضامنٌة والعامة من أجل توفٌر حد الكفاٌة 
فتقع على عائق الدولة " مسإولٌة ضمان حد الكفاٌة لكل فرد ، المجتمع فًلكل فرد 

وهى مسإولٌة حتمٌة سواء ، بحكم كونها السلطة العلٌا المنوط بها رعاٌة مصالح الناس
أو بصورة غٌر مباشرة من خالل ، رة مباشرة من مالٌتها العامةتحملتها الدولة بصو

 .44"  االجتماعًأو بصورة مشتركة من خالل التكافل ، أنشطة األفراد
فإنه ٌتوسع لٌشمل ، وكما ٌمتد دور الدولة إلى مجال توزٌع المنافع والرٌوع والعوائد
رهاق البعض وتفلت توزٌغ تكالٌف التحول بشكل عادل بٌن األفراد واألجٌال منعا إل

 البعض اآلخر من االنعكاسات السلبٌة لتلك التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة .
 تفعٌل الجهود التنموٌة  -5 -2
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وتطور األزمات بعد سلسلة اإلخفاقات المتتالٌة ، الحضاريإن أوضاع التخلف 
سإولٌة ترتب على الدولة م، قامت بها البلدان النامٌة التًللتحوالت االقتصادٌة 

وٌقع على ، االنطالقة الجادة والصحٌحة لعملٌة التنمٌة الشاملة على كافة المستوٌات
عاتقها التفعٌل الدائم لتلك الجهود بصورة تساعد على اإلنجاز المضطرد لألهداف 

وال نتوقع أن تحقق نتائج إٌجابٌة إذا تم تحجٌم دور الدولة ، الكبرى لعملٌة التنمٌة
مجرد تحوالت اقتصادٌة لٌبرالٌة انفتاحٌة تهدف إلى  فًملٌة التنمٌة ع واختزال، التنموي

الوصول لبعض التوازنات النقدٌة والمالٌة على حساب التوازنات االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة والسٌاسٌة .

وجهوى  إقلٌمًقٌام الدولة بدور ، ومن مقتضٌات تفعٌل الجهود التنموٌة المحلٌة
اون وتثمٌن صٌغ التكامل للوصول إلى بناء تكتالت ٌساعد على تطوٌر أشكال التع

أوجدتها الدول المتقدمة للحد من هٌمنتها  التًعلى غرار تلك ، اقتصادٌة وسٌاسٌة وأمنٌة
السلبٌة على الجهود التنموٌة  انعكاساتهاوالتخفٌض من حد ، والتقلٌل من مشروطٌتها

مل على جلب المصلحة الحقٌقٌة فقد آن األوان لدولة التنمٌة أن تع، المحلٌة والجهوٌة
وأن تتخلى عن المصلحة الوهمٌة اآلنٌة ، إطار التكامل والوحدة فًالحضارٌة الدائمة 
منطقة  عالم ال وزن فٌه للجهود القطرٌة المنعزلة عن فًفنحن ، القطرٌة االنشطارٌة
 اقتصادٌة حٌوٌة .

فى العالقات  ٌجابٌةوالمشاركة اإل الوطنًالحماٌة االستراتٌجٌة لالقتصاد  -6 -2
 االقتصادٌة الدولٌة

من بٌن أهم وظائف الدولة ومبررات استمرارها تؤتى وظٌفة الحماٌة االستراتٌجٌة 
 ولقد تعمدنا هذا الربط بٌنهما .، ووظٌفة المشاركة اإلٌجابٌة

من االنعكاسات السلبٌة  الوطنًفالحماٌة االستراتٌجٌة معناها ضمان سالمة االقتصاد 
 التً، باستعمال األسالٌب الحدٌثة والمتجددة للحماٌة، االقتصادٌة الدولٌة للعالقات

تطورت النظرة لها من اعتبارها مجرد سٌاسات انغالقٌة وتدابٌر دفاعٌة للحد من منافسة 
باستخدام وسائل جمركٌة ومالٌة وإدارٌة تإدى إلى مزٌد من التموقع ، الوطنًاإلنتاج 
، إلى واإلداري والتسوٌقً والثقافً الفنًمن الجمود  ٌترافق مع مزٌد الذي الداخلً

 فتاحٌة هجومٌة تقودها الدولة،سٌاسات ان هًاإلدراك بؤن الحماٌة االستراتٌجٌة الذكٌة 
تحرك شبكة من المإسسات من مختلف القطاعات مستغلة المزاٌا النسبٌة والمطلقة  التً

 االقتصاديومستفٌدة من الوزن ، ٌةوالمواد األولٌة والطاقو، المتعلقة بعناصر اإلنتاج
تحظى  التًومستغلة طبٌعة العالقات االقتصادٌة مع الدولة ، التكاملً واإلقلٌمًالمحلى 

فتقوم الدولة بتوفٌر األسواق وضمانها عن طرٌق وزنها ، بؤولوٌات التعامل والشراكة
تتجه للسوق  ًالتللمإسسات  والفنً والبحثًوتقدم الدعم المعلوماتى ، الدولً السٌاسً
وفى ذات الوقت تحاول الحد من انعكاسات االنفتاح على االقتصاد المحلى ، الدولٌة

من حٌث االلتزام بالمواصفات والمقاٌٌس الدولٌة  الوطنًبواسطة االرتقاء باإلنتاج 
، عن طرٌق إتاحة الفرصة ناتقواإل ل به إلى الحدود المعتبرة من الجودةوالوصو

واالصطفاء االنتقائً عن طرٌق التحفٌز ، بواسطة قوى السوق االقتصاديلالصطفاء 
توفرها التكتالت  التًوإٌجاد سٌاج من الحماٌة الجدٌدة ، من جهة، والرعاٌة والتوجٌه
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ٌمكن أن تستفٌد منها الدول  التًوالمزاٌا التفضٌلٌة ، االقتصادٌة للدول المشاركة فٌها
 مواجهة بقٌة الدول . فًاألعضاء 

العالقات االقتصادٌة الدولٌة بصورة تضمن إٌجاد مكانة  فًاإلٌجابٌة والمشاركة 
النامٌة تحفظ لها مصالحها وتقلل بموجبها من مخاطر وسلبٌات موجة العولمة  ةللدول

تهٌمن علٌها مجموعة من الدول المتقدمة وشركاتها المتعددة  التًاللٌبرالٌة االنتقائٌة 
إحصائٌات األمم  ، فحسبالعالمًالقتصاد طا ٌهدد اأضحت أخطبو التً، الجنسٌات

شركة تضم  00246 حوالًبلغ عدد الشركات المتعددة الجنسٌات  9111المتحدة لسنة 
وتتمٌز بقدرتها اإلنتاجٌة  ،45 متواجدة عبر مختلف دول العالم، فرعا 518884

لدولة ٌتطلب ضرورة قٌام ا الذياألمر ، والتكنولوجٌة والتسوٌقٌة واإلعالمٌة واإلغراقٌة
الدول النامٌة من  باقًمجال مجابهة مخاطرها عن طرٌق التنسٌق مع  فًبدور فعال 

تعظم مصلحة جمٌع  التًوالعمل على وضع اآللٌات ، خالل األطر المإسسٌة المتاحة
، الدولًالعالقات االقتصادٌة بإصالح منظماتها األساسٌة كصندوق النقد  فًاألطراف 

إضافة ، محتوى االتفاقٌات ... إلخ فًلعالمٌة للتجارة للتؤثٌر المنظمة ا فًوالتواجد بقوة 
 إلى تثمٌن التعامل مع شبكة المإسسات الدولٌة .

 
 خالصة 

التنمٌة ودورها فً الحٌاة االقتصادٌة فً دولة  لقد تعرضنا لطبٌعة وخصائص
هم التجارب الحضارٌة للتطور االقتصادي على المستوٌٌن الفكري والتطبٌقً، ثم بٌنا أ

األسس المذهبٌة والموضوعٌة لترشٌد تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة وأهم الوظائف 
طلع بها فً االقتصادٌات الحدٌثة وخاصة النامٌة منها ومن بٌنها توفٌر البنٌة تضالتً 

المإسسٌة والقانونٌة وإقامة البنٌة األساسٌة المادٌة واالجتماعٌة، وتعبئة الموارد وترشٌد 
ستخدامها وتنظٌم عملٌات توزٌع الثروات والدخول وعوائد وتكالٌف التحوالت عملٌات ا

المجتمعٌة، وتفعٌل الجهود التنموٌة والحماٌة اإلستراتٌجٌة لالقتصاد الوطنً والمشاركة 
 االٌجابٌة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة.
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