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دور منظومـــة عالقـــات الملكيـــة كقـــوة محركـــة للنشـــاط االقتصـــادي فـــي اعـــادة هيكلـــة القطاعـــات :ملخـــص بحـــث بعنـــوان

 االقتصادية

  

علـى دور نظـام عالقـات امللكيـة يف النظـام االقتصـادي يف تفعيـل القطاعـات االقتصـادية علـى أسـاس الضـوء يسلط البحث الـراهن 

وتتميز هذه . تقريب األهداف بني الرحبية التجارية واملسؤولية االجتماعية او مبعىن اخر، املوائمة بني الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية

عالقات امللكية وحقوق امللكية بالتحليل والنقد كوا تشكل األساس النظري الذي جيب ان تنطلق منه الدراسة بانفرادها بالتعرض ملنظومة 

دراسات السياسات الكلية على مستوى االقتصاد القومي عند احلديث عن تناقضات اقتصاد السوق وما ختلفه من أزمـات اقتصـادية ماليـة 

  . بني فرتة وأخرى

ة النظر يف منظومة عالقات امللكية وتسمية حقوق امللكية ضمن ضوابط حتددها ارادة اتمع تعترب ان مسالة اعاد انويعتقد الباحث

أســاس زيــادة كفــاءة النظــام االقتصــادي علــى حنــو يضــمن زيــادة الــدخل القــومي اداء املؤشــرات االقتصــادية القوميــة يف ظــل حتقيــق عدالــة يف 

عـادة النظـر يف حقـوق امللكيـة، تصـحيح االخـتالالت بـني القطاعـات االقتصـادية الـيت وهـذا يتطلـب، ومـن خـالل ا. التوزيع للدخل و الثـروة

  . تعاين منها االقتصادات العربية اليت تتجه حنو السوق
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  دور منظومة عالقات الملكية كقوة محركة للنشاط االقتصادي في اعادة هيكلة القطاعات االقتصادية

  

، التبــاين الصــارخ يف توزيــع اإلنتــاجيف ظـل التحــوالت غــري املســبوقة الــيت يشــهدها االقتصــاد العــاملي مـن حيــث النمــو املتســارع يف قــوى 
ات الثروة، تراجع دور الدولة يف النشاط االقتصادي، انصهار االقتصادات يف قرية صغرية ال تعيقها اية حدود جغرافية وما تفـرزه هـذه التغـري 

 األزمـــات مـــن الســـكان، اخنفـــاض حـــاد ومســـتمر يف الـــدخل احلقيقـــي املتـــاح، وتعاقـــب األعظـــممـــن احنســـار فـــرص العمـــل، افتقـــار الســـواد 
النظام  بأداء، تفرض احلياة االقتصادية اعادة النظر يف السياسات االقتصادية الراهنة لالرتقاء األوىلاالقتصادية يف القطاعات املالية بالدرجة 

  . ةوالتاثري االجيايب يف هذه التغريات، من ناحية ثاني. ، من ناحيةاالقتصادي اىل مستوى املوائمة واحملاكاة هلذه التحوالت
يف البحث بقضايا امللكية   أكثرجزء من منظومة العالقات االقتصادية العاملية، فالدول االقل حظا من النمو وحنن جزء منها معنية كو 

وبعالقات . ، ذات ارتباط وثيق بعالقات االنتاج، من ناحيةانفعالقات امللكية، وكما يرى الباحث. كجزء من منظومة العالقات االقتصادية
   .أخرىتوزيع الناتج والدخل ، من ناحية 

كيـــة بـــني التاويـــل وإعـــادة التنظـــيم ـــدف حتديـــد القواعـــد  امللقضـــية تســـليط  الضـــوء علـــى  انومـــن خـــالل هـــذه الدراســـة حيـــاول الباحثـــ
  . لعالقات االقتصاديةيف اطار منظومة اهذا  املفهوم واالسس اليت تضبط حركة 

ان االرتقــاء بعالقـات امللكيــة اىل مســتوى العائــد االجتمـاعي املطلــوب هــو اســاس تفعيـل القطاعــات االقتصــادية عامــة  انويـرى الباحثــ
بـــني الرحبيـــة التجاريـــة واملســـؤولية التقـــارب  يف ظـــلان تعمـــل الســـوق علـــى حنـــو افضـــل يســـمح  بـــوهـــذا . والقطـــاع اخلـــاص  بالدرجـــة االوىل

  : ةالتالي اوراحملاألفكار الرئيسة يف هذه الدراسة من خالل  انويستعرض الباحث. االجتماعية

  . نشأة وتطور مفهوم امللكية وعالقات امللكية: اوال

    .املعاصرة ظومة العالقات االقتصاديةمنطور يف ظل تالعالقة بني امللكية والسلطة االقتصادية توضيح  :ثانيا

   .تحليل دور مؤسسة الملكية في تنمية القطاعات االقتصادية على اساس اعادة هيكلتها. ثالثا

يف غزارة  :لإلنسانيةالسياسية قد قدمت الكثري على اختالف توجهاا وحاضرها يف ماضيها االقتصادية العاملية  األنظمةشك ان  ال
ليت تعرتض عمل األسواق يف ظل حمدودية املوارد االقتصادية واشـتداد ااملمكنة العقبات وتطلب ذلك ختطي . االنتاج وتوزيع اعتباطي للثروة

فقد باتت الدول يف منظومة االقتصاد . خمتلفة هلذا العطاء أمثانايف مقابل ذلك، تدفع اتمعات . املنافسة والتزايد السكاين وتعدد احلاجات
   )  1( .اد يغدق فقراتعاين من خملفات اقتصالعاملي 

فما نشهده اليوم من ظواهر اقتصادية . التناقضات اىل جذورها، فان التحليل املوضوعي سيقودنا اىل معضلة امللكيةهذه واذا مارددنا 
املنافسة الكاملة يف  أوجهذات استمرارية كالتضخم، البطالة، تراجع الدور الريادي للمستهلك، احنسار الدور احلكومي الرقايب، تعدد مزمنة و 

االحتادات واالندماجات الصناعية، زيادة معدالت النمو االقتصادي املفرغ من الوظائف، لدليل على فشل األنظمة االقتصادية ظل انتشار 
وبــرأي  .عيــةالقائمــة يف توجيــه اقتصــاد الســوق كــي يقــوم بــدوره االجتمــاعي علــى أســاس املوائمــة بــني الفعاليــة االقتصــادية والعدالــة االجتما

فهــذا شــرط . اصــل الــبالء يكمــن يف اخــتالالت عالقــات امللكيــة وان كانــت هــذه العالقــات حمــددة وحقــوق امللكيــة مرســومة فــان، نيالبــاحث
مــن خــالل حمــددات حبثيــة اىل و هــذه الدراســة يف  انويســعى الباحثــ . ضــروري ولــيس كــايف كــي حتقــق اتمعــات االنســانية اهــدافها التنمويــة

االطـار املؤسسـي النظـري يف ادارة عالقـات امللكيـة علـى ـدف حتديـد  العامة لقضـية امللكيـة بـاملفهوم املوسـعمل لبعض املبادئ تأصيل متكا
  . مستوى االقتصاد القومي
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كــون الدراســات االقتصــادية االشــرتاكية   مكانــة مركزيــة خاصــة يف املــذهب االشــرتاكيحيتــل موضــوع امللكيــة يف األدب االقتصــادي ان 
االقتصـادي  األدبيف يف املقابـل، تغيـب قضـايا امللكيـة عـن مسـاحات األحبـاث االقتصـادية  .تنطلق من توجهات نقدية لالقتصـاد الرأمسـايل

  ) ٢(  .على وجه اخلصوصالرأمسايل 
هــل هــذا يعــين ان قضــايا . يعــىن بقضــايا امللكيــة "  االقتصــاد املنهجــي "فــال جنــد علــى ســبيل املثــال مواضــيع او مباحــث متخصصــة يف

درب مــن الــرتف ام هــي  ان قضــايا امللكيــة ال تنتمــي اىل قضــايا النظــام االقتصــادي الرئيســةأم . امللكيــة اخــذت حقهــا يف النقــاش والبحــث
  ) ٣.( الفكري املعاصر

هــو عــزوف كثــري مــن البــاحثني عــن يف قضــايا امللكيــة وإشــكالية حقــوق امللكيــة يف الوقــت الــراهن  نيولعــل االهتمــام مــن جانــب البــاحث
هذه احلقيقة هو افتقاد املكتبة العربية لدراسات متخصصة يف جمال  يؤكدوما . النظرية االقتصاديةتسليط الضوء على هذا اجلانب املظلم يف 

  ) ٤( .يف اطار التحليل االقتصادي الكلي وان اثرت بعض الدراسات هذا اجلانب وبشكل جزئي عالقات امللكية
دراسات وكما اشرنا سابقا، فان الفضل يف طرح وعالج قضايا امللكية يعود اىل . يف أفضل حال، باملقارنة ىاألخر تعترب املكتبات وال 

  . عند احلديث عن نقد الرامسالية يف موضع الحق انوأحباث  التيار الفكري االشرتاكي، واليت سيشري اليها الباحث
االقتصــادية علــى مســتوى العالقــات االقتصــادية الكليــة حــول العدالــة االجتماعيــة، املســاواة والفعاليــة ان اجلــدال القــائم يف االوســاط 

  . املال ال خترج عن كوا معضلة امللكية ورأسند يف حتليلها اىل العالقة بني العمل االقتصادية وان مل تست
وهل عالقـات امللكيـة مسـئولة عـن . ام ترف اقتصادي فكريهل البحث يف عالقات امللكية ضرورة : انوالسؤال الذي يطرحه الباحث

إظهــار الــرتابط الــوظيفي وحتديــد يتطلــب يف عالقــات امللكيــة ان البحــث . احلــايل مــن خــالل الوظــائف الــيت تقــوم ــا قالبهــااداء الســوق يف 
ساسـية عنـد احلـديث عـن تنميـة قطاعـات االقتصـاد كمتغـريات ا  بني مفهوم امللكية، احلرية االقتصادية والفعالية االقتصادية ةالعالقات السببي

  . ليها النشاط االقتصادي يف اقتصاد السوق حتديدا، تعترب هذه املتغريات األسس اليت يقوم عنيوبرأي الباحث. القومي
واملســؤولية، والــيت حتــدد  والفعاليــةرســم توضــيحي يعكــس العالقــة الوظيفيــة بــني احلريــة االقتصــادية، امللكيــة ان بوبدايــة، يسرتشــد الباحثــ

وهـذه املنظومـة هـي نقطـة البدايـة، مـن وجهـة نظـر . علـى مسـتوى التحليـل االقتصـادي الكلـي عمستوى العالقات اإلنتاجية وعالقات التوزيـ
  . نظام السوق سيادةيف ظل ات االقتصادية حتليل عالقات امللكية ودورها يف تنمية القطاع، يف نيالباحث

  .والمسؤولية االجتماعيةواإلنتاجية العالقة الوظيفية بين الحرية االقتصادية والملكية . ) 1( شكل 
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 )االقتصادية  ل للموارداالفضستغالل الاالنتاجية وا( 



 )الوضع ا�قتصادي العربي وخيارات المستقبل(المؤتمر العلمي الدولي التاسع
 

مـن التنـاقض نتيجـة  انوعـفهـذا املفهـوم حيمـل . خيتلف االقتصاديون يف تناول امللكية كمنظومة عالقات حمورية يف تعليل الظـواهر االقتصـادية
وهذه اشارة اىل ان عالقات . بني العمل وراس املال يف ظل التناسب املتحقق بني السلطة االقتصادية والسلطة السياسية ةحركة تطور الرابط

مكانـة مميـزة يف مفهوم عالقات امللكيـة وهذا ما يعطي . حقوق الملكيةامللكية على مستوى النظام االقتصادي تظهر من خالل ما يسمى 
  .على وجه اخلصوص الدراسات االقتصادية

آخرون ينظـرون إىل عالقـات امللكيـة علـى . وسائل اإلنتاجو العامل الوحدة بني نتاج يرى ان عالقات امللكية هي  فبعض االقتصاديني
جهـات النظـر بـني البـاحثني، فـان نقطـة ومهمـا اختلفـت و . سـاليب اإلنتـاج املسـتخدمة والسـائدةالـيت حتكـم ااا نوع مـن الـروابط األساسـية 

   .اتج العمل من قبل من ميثل اتمع يف النشاط االقتصادين امتالك وسائل االنتاج او تعترباالنطالقة يف فهم جوهر أي نظام اقتصادي 
، اي عالقـات امللكيـةتتبلور يف االصـل مـن خـالل حقـوق امللكيـة، أي الشـكل الـذي تظهـر فيـه  اإلنتاجيةالعالقات  وال شك ان نواة

هنــاك " التخلــي "  و"  التملــك "  وبــني هــذين املفهــومني. )بــالتخلي ( ومــن وكيــف ســيحرم منهــا )بالتملــك ( مــن وكيــف ســيظفر بــالثروة
االنتـاج السـلعي االشـياء مملوكـة يف :  وميكن توضيح الفكرة السابقة باملثال التايل. التصرفو  االستخدامسترتة مثل املعالقات من الجمموعة  

  . شراء  -بيع : ويستطيع اخر امتالكها من خالل عملية املبادلة. من قبل التجار
طبيعـة العالقـات االقتصـادية ، علـى سـبيل املثـال، تنـتج عـن عفعالقـات االنتفـا . وتتباين عالقات امللكية فيما بينها مـن جانـب التوزيـع

. رية حتـدد نظــام الســيادة يف توزيـع العمــل علـى خمتلــف األنشــطة علـى مســتوى الوحـدة االقتصــادية الواحــدةوهـذه املــ. واإلنتاجيـة يف ان واحــد
  .إقطاعي وغري ذلك اقتصاد، اقتصاد حيتكم لنظام السوق، )مركزي ( موجهاقتصاد : املنشود وبذلك يتحدد النمط االقتصادي

فهنـاك مـؤثرات تقنيـة وأخـرى حقوقيـة . نب اإلنتاجيـة واالقتصـادية فقـطوال يقتصر ظهور مفهوم امللكية على أساس التفاعل بني اجلوا
وهــذا . فمفهـوم الســلطة االقتصـادية قـائم علـى امــتالك وتصـرف االفـراد بــاملوارد االقتصـادية املتاحـة. ذات اثـر بـالغ يف تسـمية هــذه العالقـات

دد الظروف املوضوعية لعمل توافقي للسلطتني السياسية واالقتصادية ومستوى هذا الرتابط حي. بدوره يفسر الرابطة القوية بني امللكية واإلدارة
فـال شـك ان هـدف السـلطة االقتصـادية هـو مضـاعفة امللكيـة مـن خـالل تـامني نظـام قيـادي . يف ظل مستوى معـني مـن التقـدم االقتصـادي

  . فعال كوسيلة لبلوغ تقدم اجتماعي
  

يف األنظمــة االقتصــادية بعيــدا عــن ال ميكــن يف الوقــت الــراهن التعــرض للقضــايا االقتصــادية الســاخنة :نشــأة وتبلــور مفهــوم الملكيــة
  . من عالقات انتاجية وعالقات ملكية تتألف اليت  عالقات امللكية كجزء من منظومة العالقات االقتصادية

من االقتصـاديني ينظـرون اىل هـذه  اة واحلقوقية فان كثري الدراسات االقتصادية، االجتماعيكثري من وملا لعالقات امللكية من مكانة يف  
   :ويتجلى هذا احلكم من خالل العالقات التالية. املنظومة كجزء من العالقات االجتماعية يف اتمعات اإلنسانية

  جمموعــة مــن األنشــطةظــل نشــاط اقتصــادي حمــدد او مــا بينهــا يف في اإلنتــاجروابــط ناجتــة عــن تفاعــل عناصــر : العالقــات االقتصــادية

  .  إلنتاج، التوزيع واالستهالككا

. يف إطــار ســيادة واســتقاللية الدولــة الواحــدة يف مســتويات احلكــم املختلفــةوهــي اليــة تــداول احلكــم والســلطة : العالقــات السياســية
  .نمط االسالمي وما شابهخالفة، الملكية دستورية، ملكية وراثية، مجهورية : ويشمل هذا املفهوم السلطات بأشكاهلا املختلفة

تضـم حزمـة القـوانني واألنظمـة الـيت حتكـم سـلوك االفـراد فيمـا بيـنهم وسـلوكهم يف معـامالم املختلفـة جتـاه الدولـة : عالقات تشريعية
  . احلكم السائد مدون النظر اىل طبيعة نظا

ــة وهــي الــروابط الــيت تنــتج عــن املكتســبات واإلرث احلضــاري علــى مســتوى التجمــع واملســئولة عــن احتــواء متغــريات : عالقــات ثقافي
  . ونذكر هنا ان اللغة السائدة يف هذا التجمع تلعب دورا حموريا يف تقدم او تراجع مستوى هذه العالقات. احمليط

، علـى سـبيل املثـال، تعتـرب اإلسـالمففـي . ه العقائـدي يف التجمـع الواحـدجمموعة من املثل والقيم الـيت حتـدد االجتـا: عالقات أخالقية
  ). ٥ (فضائل جمتمعيةاألخالق فرائضا وليس جمرد 
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فان سياحة متواضعة يف تاريخ الفكر االقتصادي  تظهر وبوضوح أمهية امللكية  ودورها يف صياغة العالقات االقتصادية بني  ولذلك،
امللكية مل يتعرض للبحث التحليلي بشكل جلي، خاصة فيما يتعلق جبـوهر هـذا املفهـوم االقتصـادي، القـوانني ومع ان مفهوم . أفراد اتمع

ظهــرت والــيت تنبثــق يف األصــل عــن عالقــات امللكيــة،  ،اال ان العالقــات اإلنتاجيــة يف كــل حقبــة زمنيــة هالــيت حتكــم ســلوكه وكــذلك مصــادر 
  .أساسهوتبلورت على 

كــان ملفهــوم املشــاعية االقتصــادية  ، وابتــداء مــن عهــود فمنــذ القــدم. احلقيقــي ملفهــوم امللكيــةمســار التطــور جيســد التــاريخ االقتصــادي 
ومنـذ ذلـك الوقـت اىل يومنـا . املكانة اخلاصة لدى افراد التجمعات البشـرية علـى اسـاس فـردي او مجـاعي )امللكية كصيغة متطورة ( التملك

نفـوذ وارتـد مـن حوصـر ـا ومل علـى فقـد اعتنقهـا مـن حصـل . ت ذاته قل ما جند من ال يقدسهاويف الوق. يذمها او ينكرها نهذا ال جتد م
  . املال او السياسيني أصحابدين ومن سيطرة يف املقابل، مل يسلم هذا املفهوم من سيوف أهل ال. حيقق ذاته بسببها

ففــي . القــائم بــني املصـلحة الفرديــة واملصــلحة اجلماعيــةن نقاشــات العلمــاء والفالســفة يف اطـار اجلــدل عـمل تكـن امللكيــة بعيــدة املنــال 
بأحقيـة افالطـون، خالفـا ألسـتاذه  ،امليـول الشـيوعية صـاحب فقـد نـادى ارسـطو. العهد اإلغريقي تناول فالسفتهم امللكية بالبحث والتقيـيم

يشـعر شـخص مـا  ااكبـر عنـدمكم تكون السـعادة  : "ا االيقول يف هذا و . الفراد اتمع امللكية اخلاصة وضرورة محاية املصلحة الذاتية

وعنـدما تكـون كــل األشـياء مشـاعا لــن . الن حــب الـذات هـو شــعور تغرسـه الطبيعـة وال يعطـى عبثــا. مـا هـو ملــك خـاص بـه ئاان شـي

يكــون هنــاك بعــد االن احــدا يضــرب مثــاال للحريــة او يقــوم بــاي عمــل حــر الن الحريــة تتوقــف علــى االســتعمال الــذي يعتمــد علــى 

ففي العهد الروماين، . ، يف اخرىاتمعات ويف نفس الوقت تواجه بالنقد الالذعبعض استحسانا لدى اذا، فامللكية جتد  .) ٦( "الملكية 
  . وبعيدا عن حدود روما، تصدت الكنيسة ملسألة امللكية وتقديس امللكية

يقتصر االنتماء او الالنتماء للملكية على روما واثينا، فقد عوجل هذا املفهوم يف التشريعات السماوية يف اطار تنظـيم شـؤون حيـاة ومل 
. نفـى احلـق املقـدس لألثريـاء يف التملـك والسـلطةعنـدما املسـيح، عليـه السـالم، وقد جتلى ذلك من خالل املثال الذي قدمـه السـيد . االفراد

 ٧ (هيـرودوكان هذا النداء من خالل هذا التوجـه حتـديا صـارخا ملؤسسـة . السلطة بيد من يعملون بسواعدهم ورة ان تكونفقد نادى بضر 
  ).  ٨( انذاكوالحقا، فقد كان هذا حتديا شديد الوقع أيضا إلمرباطورية روما جبربوا ).

اعتـرب فقـد . واحتلـت امللكيـة يف طياـا مكانـة مميـزة. البشـريةإلنقـاذ وصارمة جديدة توجهات اإلسالم محل وكامتداد للعهد املسيحي 
وبعد ان أصبح منو الثروة مي وقد اسهمت مناهج الدين االسال. لتكافل االجتماعيملنظومة ا ساملرجعية يف التأسيعالقات امللكية االسالم 

احلس الثوري ضد يف تعزيز فقراء وأغنياء، : يف تباين املنزلة االجتماعية على مستوى التجمع الواحد سالرئي بمصدر النفوذ والسلطة والسب
  )  9.( الالمساواة والظلم االجتماعيني

ومتثـل الثـراء . الثـراء وطـرق مضـاعفتهويف ظروف ما قبل تبلور راس املال التجاري اقتصر التحليل االقتصادي على البحث يف أسـباب 
ومل يتطرق التحليل االقتصادي اىل ماهية امللكية كمفهوم اقتصادي ودوره . كاألرض، املعادن الرقيق وغري ذلك كل ما يعود بفائدةيف حيازة  

  .، تراكم راس املالوحتقيق النمو ،يف توجيه النشاط االقتصادي
. الثروة على اساس راس املال الصناعيعفة مضا: معامل الرأمساليةالحت يف االفق اختلفت النظرة اىل امللكية راسا على عقب عندما 

فقــد اصــبح العمــل مــوردا انتاجيــا . وبــذلك تكــون البشــرية قــد دخلــت عهــدا جديــدا مــن الصــراع علــى اســاس الوحــدة بــني العمــل وراس املــال
  . مقابل راس املال الصناعي يف النشاط االقتصادي

يف النشـــاط االقتصـــادي  هـــو مصـــدر القيمـــة اجلديـــدةيف اطـــار العالقـــات االنتاجيـــة حتديـــدا،  يعـــين ان العمـــل كمـــورد اقتصـــادي،هـــذا 

). وسـائل اإلنتـاج املاديـة ( الرأمسـايل علـى أسـباب اإلنتـاجوسـيطرة العمـل املـأجور، احملـرر مـن القيـود، تفاعل على اساس  والمتولدةالرامسايل 
كمنظومــة عالقــات  ،اىل تغيــري النظــرة جتــاه االقتصــاد السياســي  ديفيــد ريكــاردو ادعــ ويف ظــل هــذه العالقــات اجلديــدة، الرامساليــة الصــناعية

  . وأمهيته عمن حيث التوزي ،ملكية وعالقات إنتاجية
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حبـث  وإمنـا وأسبااليس حبثا يف طبيعة الثروة  ان االقتصاد السياسي" : ففي رسالة بعث ا اىل صديقه روبرت مالثوس كتب يقول
الـيت  اآلليـةوان مل يوضـح االقتصـادي اجلليـل . ) ١٠( انتاجـهبـني الطبقـات الـيت تشـرتك يف  يف القوانني اليت متكننا من تقسـيم نـاتج الصـناعة
ن احلقيقة اليت ال جدال فيها هي ان مشكلة االقتصاد ما تـزال تتمحـور حـول امللكيـة سـواء مـجيب ان تتم ا عملية التوزيع للمنتج، اال ان 

  .قريب او من بعيد
، كمـا يـرى احليـاة االقتصـاديةيف  يعتلـي مكانـة متميـزةعهـود قدميـة واذا كان هذا املفهوم والذي تعرض للتفسري والنقـد عـرب الـزمن منـذ 

مفهوم امللكية استخدام  فقد جرت العادة يف األوساط االقتصادية وغري االقتصادية على  .يف جوهرههذا املفهوم ماذا يشري  فإىل الباحثان، 
. وهــذا وبــدون ادىن شــك يتطلــب حتديــد نطاقــه. مل يقــف عنــد هــذا احلــدلكــن البحــث االقتصــادي  .يف اطــار حــق التملــك بشــكل أســاس

يف االدب االقتصادي يف مراحل تطور البشرية املختلفـة علـى اسـاس منـط "  الملكية" ولتحقيق هذا اهلدف يستعرض الباحثان تطور مفهوم
  .  االقتصاد السائد

عرب الزمن يتمثل يف املسالة اخلالفية حول ما اذا كانت عالقات امللكية هي يف جمال العلوم االقتصادية ان اجلدل القائم بني الباحثني 
 .لـنمط االجتمـاعي السـائد يف كـل حقبـة مـن حقـب التطـور اإلنسـايناحملـدد لنتاج حتوالت اجتماعية سياسية ام ان تطور مفهوم امللكية هو 

حــراك ( فانتقــال البشــرية مــن عهــد املشــاعية اىل العبوديــة ومــن مث اىل عهــد اإلقطــاع وصــوال اىل عهــد الرأمساليــة قــد يكــون نتــاج صــراع طبقــي
يرى الباحثـان ودف تتبع  جذور االنتقالية يف مفهوم امللكية . او حراك اقتصادي على أساس تطور مفاهيم التملك والسيطرة) اجتماعي 

عراض حركة تطور هذا املفهوم  منذ عهد املشاعية، حيث تعترب االشكالية بني من  ميتلك وبني ما يعترب موضوع التملك نتاج ضرورة يف است
  . ، والحقا، بني العمل وراس املالالتملكحركة التناقضات بني العمل و 

  

  المشاعية" الملكية " مرحلة

وســيلة االنتــاج االســاس يف ظــل نشــاط جمتمعــي قــائم علــى كبــدائي يف نفــس الوقــت  اليــدوي و العمــل هــو ال  ان مــا مييــز عهــد املشــاعية
ويرتتـب علـى غيـاب . . يف ظـل نشـاط حيـايت حمـدود ميتلكون ما هو متاح لالستهالك دون متايز تجمع الواحدفافراد ال .الصيد وجين الثمار

 ان توزيــع النــاتج ال خيضــع لصــراعات طبقيــةوعليــه، فــ. جماعــةال ســيادةمبــدأ علــى اســاس التقــارب يف املنزلــة االجتماعيــة نــوع مــن الطبقيــة 
  ) 11( .باملفهوم احلديث

الطبـاق بـني هـذا و . وزع علـى أسـاس مبـدأ سـيادة اجلماعـةيتطابق ومفهوم التملك كـون النـاتج يـ العمل الفردي ، جند انما سبقبناء 
علـى أسـاس تبـاين يف املنـازل  عمـل مفهـوم االسـتحواذحـال دون الـتالزم وهـذه . التملك يشـري إىل السـبب والنتيجـة يف نفـس الوقـتو العمل 

  :توضيحيباستخدام رسم  وهر عالقات امللكية يف شكلها البدائيتاليا، ملخص جل. االجتماعية باملفهوم احلديث
  المشاعية "الملكية  "حركة ).  2( شكل 

    
  

  

  
  

 
  

  

  تملك على اساس سيادة الجماعة 
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الصيد وجني :   في التجمع

 الثمار

 )الصيد وجني الثمار ( الناتج

 ا���� ���ر ا�����



 )الوضع ا�قتصادي العربي وخيارات المستقبل(المؤتمر العلمي الدولي التاسع
 

  

  في عهد العبودية " الملكية" عالقات

  عكس هذا التحول تفاوت صارخ يف املنزلة االجتماعية لدى افراد وقد  .تجارة  واستخدام الرقالانتشار  ما مييز هذه احلقبة هو 
هـذا يعـين وجـود تبعيـة . وما مييز هـذا البنـاء الطبقـي هـو خنـوع الرقيـق للسـادة. فانقسم التجمع اىل سادة ومسودين. لتجمع الواحدا

ومبــا ان العمــل حتــت ســلطة . بــاملفهوم  احلــديثوقــد جســد العبيــد يف ظــل هــذه الطبقيــة القــوى العاملــة  .مطلقــة مــن قبــل الرقيــق جتــاه الســادة
، اي ســقوط الطبــاق بــني بــني العمــل والتملــك وهــذا يعكــس نوعــا مــن االخــتالف .هالســادة فهــذا يعــين ان العمــل بذاتــه مقيــد وكــذلك نتاجــ

فاملنزلــة . ، اي العبــد، عمــل العبيــد، ال يقــع حتــت تصــرف العامــل نفســههــذا يعــين ان نــاتج العمــل. العمــل والتملــك، مقارنــة بعهــد املشــاعية
    : وفيما يلي رسم توضيحي، يلخص حركة التملك والعمل يف ظل العبودية. االجتماعية تقتضي ان يقدم العبد نتاج عمله اىل سيده

    

    

  تطور مفهوم التملك والعمل في عهد العبودية).      ٣(  شكل

  
 

 نظام الملكية في االسالم

وال ختلو املكتبة العربية من مسامهات . من تطرقوا من الباحثني العرب اىل موضوع امللكية ونظام عالقالت امللكية يف االسالم ،قليلون
فمن بني هذه املسامهات حبث للدكتور عبد السالم العبادي، وزيـر االوقـاف والشـؤون واملقدسـات االسـالمية . بعض الباحثني يف هذا اال

والحقــا ســنتعرف علــى بعــض االفكــار الــيت يطرحهــا . ، والــيت نوقشــت اســتكماال للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه يف االزهــراحلــايل يف االردن
  . الباحث مبا يتناسب وطبيعة البحث الراهن

 السادةالحرية ا�قتصادية وا�جتماعية يقررھا 

 الزراعة والصناعات الحرفية: اساس للسكان االنشاط

  حركة عالقات الملكية

 طبقية جديدة تقيد الذات والتملك

 حصة التملك من ناتج العمل يقررها السادة

 العمل مصدر الثروة

 حصة الفالح مقابل مساهمة العمل مع وجود حرية ترك العمل

 ا�نتاج

���
�� ����� 
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جتمـاعي الـيت لقد اوىل االسالم عناية مميزة لعالقات امللكية ملا هلذا املفهـوم مـن اثـار اقتصـادية اجتماعيـة يف اطـار منظومـة التكافـل اال

فاستنادا اىل التشريعات السماوية والسنة النبوية يعاجل االسالم نظام امللكية على اسـاس العالقـة . ينفرد ا بني االنطمة االجتماعية االخرى
ذه االزدواجية فه. وعلى اساس العالقة فيما بني البشر، من ناحية ثانية. بني اخلالق عز وجل والبشر يف اطار مبدأ االستخالف، من ناحية

  . صل لنظام تكافل اجتماعي شامل تكاد ختلو منها االنظمة االقتصادية االخرى، السابقة والالحقةو واليت ت
وال شك ان قضايا امللكية يف االسالم تفرض مكانتها يف االدب االقتصادي نظرا خلصوصية النظام االقتصادي يف االسالم يف عالج 

. وهــذه املرجعيــة حتــدد الســلوك االقتصــادي واالهــداف الــيت تواجــه اتمــع كــافراد او كجماعــات. لشــريعةعلــى اســاس ا املشــكلة االقتصــادية
فاالنســـان، الفـــرد االجتمـــاعي، وصـــي علـــى مـــا . يف اتمـــع ابعـــد مـــن كوـــا وســـيلة لتجميـــع ثـــروة وحتقيـــق منـــافع شخصـــية فقـــط فاألهـــداف

هذا النمط الذي . استخلفه عز وجل يف االرض من موارد سواء للعيش او لالستخدام لبلوغ السمو يف احلياة حتسبا للجزاء يف احلياة اآلخرة
 .ما هو اال انعكاس للعقيدة االسالمية، اليت تنظم السلوك االنساين يف القالب واجلوهر يتفرد به اتمع االسالمي

وحيـدد . ويرتتب على قضية االستخالف وجود قيد للسلوك االقتصادي فيما يتعلـق باالسـتهالك واالنتـاج ويف عمليـة التبـادل والتوزيـع
وعنـد التعـرض .   ملـك، االنتـاج، االسـتهالك وتوزيـع الثـروة يف صـورها املختلفـةهذا القيد بدوره مفهوم احلرية االقتصادية يف االسـتخدام، الت

لنظام امللكية يف االسـالم تواجهنـا قضـية اخـرى وهـي مسـالة التفريـق بـني ملكيـة نـاتج العمـل وملكيـة وسـائل االنتـاج، والـيت اثـارت جـدال يف 
التناقض يف توزيـع الثـروة والـذي انتهـى باتسـاع الفجـوة بـني مـا متلكـه االوساط االقتصادية على مدار عقود طويلة من الزمن يف ظل نوع من 

  . القلة وما ميلكه اتمع باكمله
. فالعمـل مصـدر او سـبب امللكيـة ان صـح التعبـري. ان حمور قضية امللكيـة يف االسـالم، وكمـا يسـتند اىل ذلـك اهـل الفقـه، هـو العمـل

فالعمــل ســبب للملكيــة . عــين تقــديس العمــل كســبب يف امللكيــة تقــديس االخــريةوال ي. مــن العبــادة ضــربوالعمــل، ايضــا، مقــدس كونــه 

. والعمل، املقدس، ملكانته عند اخلـالق، ال ميكـن اطالقـه علـى مسـتوى النشـاط االقتصـادي  ). 12(  وليست الملكية مشتقة من العمل
عمـل والـيت تنـتج عنهـا عالقـات التملـك يف النشـاط فعالقـات ال. فكمـا للتملـك كنتـاج للعمـل قيـود، فكـذلك مصـدر هـذا النتـاج مقيـد ايضـا

فحق التملك هو اعرتاف حبق ملكية الناتج ملن يقف وراء هذا النشاط . االقتصادي حتكمها ضوابط، منصوص عليها يف الشريعة االسالمية
لوصـاية قـد تكـون مكتسـبة وقـد تكـون وهـذه ا. يف االستخدام، االنتفاع، او نقل هذا احلق على اساس مبادئ الوصاية الـيت اشـرنا اليهـا انفـا

وينسـجم هــذا املفهـوم للملكيــة، كحـق علــى . الملكيـة الخاصــة او الشخصــيةوهـو مــا نطلـق عليــه يف االدب االقتصـادي املعاصــر . موروثـة
   .عامةلكية الكامليف النظام االقتصادي   اساس العمل يف اطار مبدأ الوصاية، مع مفاهيم اشكال اخرى للملكية

فهـــذا احلـــد بـــني . ومـــا يســـتوقفنا يف هـــذا اـــال هـــو الفصـــل الـــذي تقتضـــيه عالقـــات امللكيـــة بـــني ملكيـــة املـــوارد وملكيـــة نـــاتج العمـــل 
. باملفهومني يعترب االساس يف معاجلة امللكية وما يرتتب عليها من قضايا اخرى على املستوى الكلي كتوزيع الثروة، الدخل املتولد واملكتسـ

فقـد يطلـق . سـتوى القيـود املرتتبـة علـى ملكيـة املـوارد او ملكيـة نـاتج العمـل بشـكل عـاميتحدد مبيف تعليل مضمون امللكية  وهذا االختالف
حق التصرف يف ناتج العمل لدى االفراد لكن، ويف املقابل، تقيد ملكية املوارد االقتصادية من خالل توزيع هلذه احلقوق على اساس توكيل 

ويكــون نــاتج هــذا احلــق املقيــد، اي اســتخدام مــورد معــني، لصــاحل . حيســنون التصــرف ويضــمن هــذا احلــق هلــم وللدولــةمـن قبــل الدولــة الفــراد 
 ).  ١٣( املستخدم واملكلف بنسب منصوص عليها مسبقا وهي قابلة للتعديل اذا اقتضى ذلك الصاحل العام

لــى احتــواء الشــيء والتصــرف بــه حبيــث تكــون حيــازة الشــيء ويعتــرب الشــكل الثــاين للملكيــة اخلاصــة يف االقتصــادا االســالمي القــدرة ع
  . نتفاع بهاالحق وان مل يرد نص  فيما احل فليس الحد . شرعية وان تكون متحققة لصاحبها

يعطي االسالم احلق يف التملك، على اساس العمل، استصالح االراضي املوات او الصيد يف البحـر علـى اسـس تنظيميـة مبـا يـتالئم و 
وهنــاك مصــادر اخــرى للتملــك، وهــي .  لنافــذة ومبــا ال يعتــرب تعــديا علــى حقــوق االخــرين مــن افــراد اتمــع يف الكســب املشــروعوالقــوانني ا
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موارد تصرف من بيت مال املسلمني دف حتقيق الصاحل العام  : استثنائية، مثل الوصية، االرث، العطايا كالزكاة او اهلدية، حقوق الضمان
   .) ١٤(  العجزة او من ال معيل هلمكاغاثة امللهوف، اكرام 

فهــذا املفهــوم خيتلــف بعــض الشــيء عــن ادارة امللكيــة يف . وــدف محايــة هــذه احلقــوق فــان الدولــة تــويل امهيــة ملــا يســمى ادارة امللكيــة
استخدام املوارد  االقتصادية على فيحق، على سبيل املثال، للقائم على امور افراد اتمع التدخل حلماية اتمع اذا كان . نظمة الوضعيةاال

اذا، تســتطيع الدولــة وعلــى اســاس تعزيــز مبــدا الصــاحل العــام تقييــد حــق امللكيــة او اطالقــه اذا دعــت . حســاب احلــاق الضــرر بالوســط احملــيط
ومــن . ةرــا التشــريعويعتــرب التــدخل مــن قبــل الدولــة يف تنظــيم عالقــات امللكيــة ضــرورة تفرضــها مبــادئ التكافــل االجتمــاعي الــيت اق. احلاجــة

استيفاء احلقوق، االمانات، الزكاة، التـدخل بـالتالف كتغيـري النقـود، التـدخل بـاحلجز نتيجـة فقـدان االهليـة كحـاالت : اشكال هذا التدخل
   .العجز او انتهاك االعراف والقوانني او يف حاالت املرض

  

  عالقات الملكية في عهد االقطاع

وقـد  .صـدر الثـروةمو  ، مصـدر الـدخل االسـاس لغالبيـة السـكاننشـاط الزراعـةعلـى قليلـة مـن اتمـع  متيـزت فـرتة االقطـاع بسـيطرة فئـة
ان  ).الفيزيــوقراط ( مـا يســمى بـالطبيعينيبظهــور تكللـت ، حتـوالت فكريــة يف االدب االقتصـاديسـاهم النسـيج الطبقــي اجلديـد يف احــداث 

فالـذي . اقتصـاديا ،جزئيـا ،مقيـد هفـاملزارع حـر اجتماعيـا لكنـ. مقارنـة بعهـد العبوديـةهذا الشكل من السيطرة اوجد نوعا من احلريـة اجلزئيـة، 
وعليه، . يف حصص ناتج العمل، وكان العمل ملك لهالتصرف حق االقطاعي وهذا يعطي  .اتج االرض هم السادةنيقرر حصة املزارع من 

  .يف نفس الوقت ن ملكية العمل وملكية االرض تعود لالقطاعيفا
اذا صادفنا نظاما اقتصاديا، حيـث موضـوع امللكيـة : ما يلي، من جامعة موسكو احلكومية، االقتصاديان بوزغالني وراداييفويضيف 

وحيـــث البنـــاء الـــذي حيكـــم ، حتديـــدا العشـــائر او القبائـــل االرســـتقراطية، اي االســـاس  هـــو االرض، وحيـــث املالـــك دائمـــا القبيلـــة او العشـــرية
واذا ما اضـفنا اىل مـا سـبق نظـام الـرق االقطـاعي، حيـث .  املقامات االقطاعية، فنحن يصدد العصور الوسطىاملالكني يقوم على التدرج يف

  ) ١٥( .العامل يف االرض غري مستاجر وامنا عبد لالقطاعي فنحن على مقربة من فهم االقطاعية باملفهوم املوسع
وهــذا يعــين وجــود طبــاق . ان وجــود حريــة اقتصــادية مقيــدة وحريــة اجتماعيــة مطلقــة نســبيا يظهــر التبــاين الواضــح بــني العمــل والتملــك

، اي يشـكالن نوعـا مـن الطبـاق كـون املنـتجان العمـل والتملـك . يف عهد املشاعية" امللكية  " ناقص بني هذين املفهومني، مقارنة بعالقات
ايضــا مســاحة للتضــاد، حيــث  هنـاكيف الوقــت ذاتــه . مــع وجــود قيــود علــى حـق التصــرف بــه) املـزارع ( يف حــوزة الفــالحيبقــى نـاتج الزراعــة، 

انتقــال العالقــات االقتصــادية وفيمــا يلــي، رســم توضــيحي جيســد . كــان يف حــوزة الفــالح، اىل االقطــاعيوالــذي  ينتقــل فــائض منــتج االرض، 
  .  هومنياملفذين هلطباق ناقص طباق العمل والتملك اىل مستوى 



 )الوضع ا�قتصادي العربي وخيارات المستقبل(المؤتمر العلمي الدولي التاسع
 

 االقطاعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة" الملكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " ).  4( شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل

  
  عالقات الملكية في الراسمالية

فقــد ســامهت . علــى انقــاض النظــام االقطــاعي بــدأت بــذور الربجوازيــة الصــغرية تشــق طريقهــا تاسيســا ملرحلــة جديــدة يف تــاريخ البشــرية
فئـة جمتمعيـة بلـورة  يفاالنتقال من العمل اليدوي اىل العمـل امليكـانيكي ، اي البخارية ، على اساس ظهور االلةالتحوالت يف وسائل االنتاج

للعـاملني مـن وتـزامن ذلـك مـع تغـريات اجتماعيـة علـى مسـتوى احلريـة االقتصـادية . ذات نفوذ مايل من خالل السـيطرة علـى وسـائل االنتـاج
فالعمال، املتحررين من قيـود االقطـاع اجتهـوا اىل . صبح العمل سلعة كباقي السلعفبعد ان حترر العمال من قيود االقطاعيني، ا. افراد اتمع

   .جمال الصناعة كمصدر بديل للرزق حتت تصرف فئة جديدة، طبقة الرامساليني من خالل عرض خدمة العمل
ويف ظـل هـذه االزدواجيـة . ومصـدرا اسـاس لفـائض القيمـة يف االنتـاج، مـن ناحيـة ثانيـة. العمـل قـوة منتجـة، مـن ناحيـة أصبحوبذلك 

وهـذه اشـارة اىل ظهـور شـكل جديـد مـن الصـراع الطبقـي منقطـع النظـري، . العمـل وراس املـالمـوردي تشكلت رابطة جديدة من نوعهـا بـني 
  .)صراع بني من ميتلك العمل وبني من ميتلك وسائل االنتاج ( العمل وراس املالوهو صراع  والذي مل تشهده احلقب السابقة

بـني العمـل والتملـك يف التنـاقض : اتمعيـةات جديـد مـن التناقضـمسـتوى وهذا الشكل من العالقـات الطبقيـة يسـتند يف جـوهره اىل 
س املــال، املفهــوم اجلديــد يف العالقــات االقتصــادية، اخــذ هــذا يعــين ان را. حركــة التناقضــات الكليــة علــى املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي

  . يتوسط العالقة التقليدية بني العمل والتملك

  
  

 ع�قات الملكية

  
 العمل

  راس المال
  )الملكية ( 

  
  
 التملك

  النشاط األساس للسكان: الزراعةحرية اقتصادية مقيدة في ظل حرية اجتماعية مطلقة 

 

 ا�قطاعيحصة         

 ا�نتاج
 العمل

 )يقررھا  المالك ( حصة الف�ح

 حركة عاقات التملك في االقطاعية
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قوته من مفـاهيم احلريـة االقتصـادية املطلقـة الـيت يتمتـع ـا كـل املفهوم ويستمد هذا . وبذلك، يصبح العمل وامللكية يف حكم التضاد
فالرامسايل يدير اعماله مبحض . وتشمل هذه احلرية حق التصرف بنتاج العمل يف اطار النشاط االقتصادي الرامسايل. من العمال والرامساليون

 . ررها الرامسايل لكن يف ظروف تعاقديةوالعامل، يقدم خدمة العمل بصورة اختيارية مقابل حصة من الناتج يق. ارادته
. العامل والرامسايل مالكان يف نفس الوقـت، فالعامـل ميتلـك قـوة العمـل الـذي يسـتخدمه الرامسـايل يف نشـاطه: الحظ ان طريف الصراع

يـة االنتـاج يـذهب جـزء مـن ويف عمل .والرامسايل ميتلك العمل القدمي، الذي يستخدمه العامل يف صورة وسائل االنتاج لصاحل الرامسايل نفسـه
هـذا . مـرة ثانيـة ي عودة جزء من امللكية الرامسالية او انتقـال هـذه امللكيـة اىل العامـل، ايف صورة اجور املاالنتاج الرامسايل الكلي لصاحل الع

حيصل الرامسايل على فائض : يلويتحقق هذا االنتقال او التحول بتوفر الشرط التا. يعين ان العمل يتحول اىل نقيضه اي اىل ملكية الرامسايل
  .القيمة اذا حصل العامل على اجره

بـني مالـك وسـائل االنتـاج وبـني مـن ميلـك العمـل كقـوة : والسمة املميزة حلركة التناقضات اجلديدة هو اا تسـري يف اجتـاهني متضـادين
وى احلريـة االقتصـادية علـى اسـاس حريـة الـذات واحلريـة وكمـا اشـرنا سـابقا، فـان مـا يثـري هـذه التوليفـة يف االنتـاج الرامسـايل هـو مسـت. منتجة

يف اطــار احلريــة االقتصــادية، اىل االنتقــال بعالقــات العمــل وراس  ،فيمــا بعــدجتماعيــة االقتصــادية االهــذه التحــوالت  أدتقــد و .  الشخصــية
ويعتــرب الشــكل الشــائع هلــذا التحــول اليــوم انتشــار الشــركات . املــال اىل صــيغة جديــدة مللكيــة راس املــال، اي االنتقــال اىل امللكيــة اجلماعيــة

  . املسامهة
عــن ملكيــة راس العليــا دارة والــيت ادت بــدورها اىل انســالخ االدارة االاســاليب التحــوالت الثوريــة يف حتقيــق هــذه النقلــة وقــد ســاهم يف 

وفيما يلي رسم توضيحي يعكس الية االنتقال اىل مفهوم امللكية على اساس التناقض اجلديـد بـني العمـل وراس املـال يف . املال يف الشركات
  .االنتاج الرامسايل

  عالقات الملكية في الراسمالية).  ٥( شكل 
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 االقتصادي االشتراكي األدبفي  الرأسماليةقد الملكية ن

تعتــرب املرجعيــة يف حتليــل عالقــات امللكيــة يف االدب االقتصــادي االشــرتاكي مســامهات االقتصــادي والفيلســوف االملــاين كــارل مــاركس 

ويعتـــرب كـــارل مـــاركس مـــن اوائـــل االقتصـــاديني الـــذين تنـــاولوا بالنقـــد املوضـــوعي العالقـــات  ". راس المـــال" والـــيت اوجزهـــا يف مؤلفـــه الشـــهري
استطاع ماركس تقدمي حتليالت متكاملة ومع بعض التحفظات على اراء هذا االقتصادي فيما يتعلق بالكون واحلياة، . االقتصادية الرامسالية

 الملكية الراسماليةنظام 

 مطلقة  -ا/قتصادية  وا/جتماعية : الحرية 
 

  انتاج صناعي: النشاط ا/قتصادي ا/ساس
 

 ملكية فردية

  ملكية جماعية
 مساھمة وتعاونية

  ملكية عامة

 ملكية وسائل ا/نتاج

 حرية العمل

 امت�ك الناتج من راس المال
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 الملكية
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واليت شكلت القاعدة النظرية للتنبـؤات بازمـات الرامساليـة ، تناقص معدل الربح من خالل قانون ،تناقضات يف النظام الرامسايلالعن حركة 
  . فيما بعد

يف مؤلف راس املال، انصب اهتمام كارل ماركس على حتليل عالقات امللكيـة يف اطـار حتليـل العالقـات االقتصـادية الرامساليـة بشـكل 
فكمـا يـرى  . عالقـات العمـل وراس املـالس، تعتـرب نـواة العالقـات االقتصـادية ملاذا عالقات امللكية بالذات؟ من وجهة نظر كارل مـارك. عام

كارل ماركس، لكـي نـتمكن مـن التعبـري عـن العالقـات القائمـة بـني العمـل املـأجور وراس املـال كعالقـات ملكيـة جيـب توضـيح العالقـة لكـال 
ومــة العالقــات االنتاجيــة وعالقــات امللكيــة تعمــل يف نظــام وال ينفــي كــارل مــاركس ان منظ. خــالل التملــكالطــرفني يف عمليــة زيــادة القيمــة 

تـزامن عمـل قـوانني امللكيـة : ويرتتب على هـذا التحليـل االيت. وراس املالملفهومي العمل وحدوي وتضم يف الوقت ذاته الطباق واالختالف 
   . )  ١٦(  وقوانني االقتصاد

توزيــع املــوارد االقتصــادية وامللكيــة علــى مســتوى القطــاع وفيمــا بــني القطاعــات : وتاكيــدا هلــذه احلقيقــة ميكــن االستشــهاد باملثــال التــايل
يف الوقــت ذاتــه، يقــوم قــانون . فالقــانون الــذي يــتم مبوجبــه توزيــع املــوارد االقتصــادية هــو قــانون االنتــاج بــاملفهوم املوســع. االقتصــادية املختلفــة

  . هذه املوارد قائمة على على اساس هذه امللكية،  ،اردامللكية بتحديد العالقات االنتاجية، حيث عملية توزيع املو 
وهـــذا تـــربره العالقـــة املالزمـــة واملتاصـــلة بـــني العمـــل . مفهـــوم امللكيـــة يف الرامساليـــة للتحليـــل بعيـــدا عـــن مفهـــوم العمـــل إخضـــاعال ميكـــن 

هــذا يعــين ان العمــل اجلمــاعي، علــى ســبيل املثــال، جيســد يف الوقــت ذاتــه . والتملــك منــذ القــدم، كــون العمــل مفهــوم ذي داللــة اجتماعيــة
ج منــافع وتقســيم العمــل، حيــث يقــوم كــل فــرد وباســتقاللية نســبية بوظيفــة حمــدودة وحمــددة يف اطــار نشــاط املشــاركة بــني افــراد خمتلفــني النتــا 

فالعمـل يف الصـيد او مجـع الثمـار او صــناعة . وال خـالف بـني البـاحثني ان هـذه املالمـح هـي اوىل صـفات العمـل. ) ١٧( .اقتصـادي معـني
  . اال نشاط مستقل يف اطار عمل مجاعي ضمن التجمع البشري الواحد ادوات العمل كالقوس والرمح، يف العهد املشاعي ما هو

وعليه، ميكن البحث . وبتطور اتمع واتساع حدود النشاط االقتصادي تتطور اشكال االستقاللية واملشاركة يف مفهوم تقسيم العمل
ويف . املسـتقلة –عتبـار عالقـات العمـل املشـرتكةيف قضايا النشاط االقتصادي بشـكل خـاص وقضـايا امللكيـة بوجـه عـام دون االخـذ بعـني اال

 –ظــل هــذه املعطيــات فقــد اقرتحــت دراســة االقتصــادي اندريــه غريتســنكو، الربوفيســور مــن جامعــة خــاركوف ادراج مفهــوم العمــل املســتقل 
هـذه املشـاركة الـيت حتمـل يف وكمـا يـرى غريتسـنكو، فـان . املشرتك يف االدب االقتصادي كمفهوم اكثر مشولية مقارنة مبفهوم العمل اجلمـاعي

  ) ١٨( .ثناياها االستقاللية واليت تتمركز يف املشاركة، تشكل الرابطة االجتماعية يف النظام االقتثصادي
 لقد انتهت احباث كارل ماركس بتعدد وتباين املذاهب االقتصادية يف اجتاه نقد االقتصاد الرامسايل فيما يتعلق بامللكية وقوانني تطورها

العالقــات االقتصـادية تنشـأ علــى : وهلــذا االسـتنتاج مربراتـه. فمـذهب يـرى ان القــوانني االقتصـادية مـا هــي اال قـوانني ملكيـة. بالدرجـة االوىل
  . ومبا ان االخرية تتحدد على اساس عالقات امللكية فان ما حيكم اجلزء حيكم الكل. س عالقات انتاجيةاسا

وينطلقـون يف ذلـك مـن تعـدد قـوانني . االجتاه االخر، يف اطار حتليل امللكية، يستبعد التطابق بـني قـوانني امللكيـة والقـوانني االقتصـادية
وقانون االجتاه االجتماعي للملكية، اي مدى ) حدود امللكية االقتصادية ( النشاط القائم على العملفهناك قانون امللكية يف اطار . امللكية

واخريا، قانون توحيد العناصر االقتصادية يف عملية . مطابقة اسلوب االنتاج للطبيعة الداخلية لالنسان، اي عملية املالئمة بني الروح واملادة
   ) 19 ( .االنتاج احلقيقي
 

  

  درسات االتجاه االشتراكي حول الملكيةتطور 

 

من املسامهات البارزة يف هذا اال الدراسة التحليلية اليت قدمها الربوفيسور من جامعة خاركوف اندريه غريتسنكو واليت متحورت 
قـوم اتمـع ي: وقـد اسـتند غريتسـنكو يف دراسـته علـى االفرتاضـات التاليـة. مشـرتكة –حول النشـاط االقتصـادي كمنظومـة عالقـات مسـتقلة 
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ان تبــاين  ، يف ظــل النشــاط الــذي ميارســه افــراده علــى شــبكة معقــدة ومتداخلــة مــن العالقــات املتماثلــة واملتباينــة يف نفــس الوقــت اإلنســاين
علـى  وعليـه، تتحـدد عالقـات طوعيـة واخـرى الزاميـة. ن يف الوظـائفالعالقات املتشكلة على مستوى التجمـع، وبـدون شـك، يقـود اىل تبـاي

تقسيم العمل والتخصصية على مستوى فردي او مجاعي تعترب مرجعية يف تعزيز الوظائف اليت تؤديها العالقات ، مستوى االفراد وفيما بينهم
ية على مستوى االنتاج وعلى مسـتوى االسـتهالك يف اطـار ناقالت العالقات االجتماعية االقتصادية حتدد مستوى الفعال :واخريا يف اتمع

  . اختاذ القرار االقتصادي
تقوم احلياة االنسانية على ائتالف شبكة من العالقـات االجتماعيـة املتماثلـة واملتباينـة يف نفـس : وملخص الدراسة يشري اىل االيت

. وينطوي على هـذه الوظـائف عالقـات الزاميـة واخـرى طوعيـة. وختتلف هذه االرتباطات يف اجلوهر من حيث الوظيفة اليت تقوم ا. الوقت
فما خنتاره، ولو من ناحية نظرية، يف احلياة املعيشية ينفرد جبزء من مساحة . احليز االكرب وحتتل العالقات الطوعية يف مجلة العالقات املتاحة

ضـية ومـا هذه املنظومـة كاالنتمـاء او الالانتمـاء اىل دور العبـادة او االنتسـاب اىل النقابـات، االنتسـاب اىل اجلمعيـات اخلرييـة او النـوادي الريا
  . شابه

وال يلغـي العـدد القليـل هلـذه اتمعـات الـدور احملـوري الـذي تلعبـه يف اسـتمرارية . لزاميـة قليلـة العـددويف املقابل، فان اتمعات اال
فاالسرة على سبيل املثال، واليت نولد وننشا يف كنفها متنحنا التوجه العرقي، الديين وكذلك الثقـايف دون . واستقرار حياة افراد اتمع الواحد

ففـي ظـل هـذه الضـوابط فـال . ذلك الدولـة، فهـي املسـؤولة عـن احلفـاظ علـى القـانون والنظـام داخـل اتمـعوكـ. ان يكون لنـا خيـار يف ذلـك
  . اتمع هو الذي يعزز اهلوية ويضمن استمرار الفرد كعنصر اجتماعي فاعل افرادلكن االنتماء اىل هذه الفئة كاحد . جمال لالختيار

الـــيت تقـــوم ـــا عناصـــر منظومـــة العالقـــات االجتماعيـــة كاالســـرة والدولـــة واالفـــراد بـــاملفهوم االقتصـــادي ختتلـــف االدوار والوظـــائف 
وتتحــدد طبيعــة النشــاط االقتصــادي علــى اســاس منظومــة مــن عالقــات امللكيــة . منفــردين فيمــا يتعلــق بالنشــاط االقتصــادي الــذي ميارســونه

وتعتمــد . السـلع واخلــدمات: كة يف اطــار عمليـة انتــاج املنــافعمشــرت  –ويرتتـب علــى هــذا املفهـوم جمموعــة روابــط مسـتقلة . السـائدة يف اتمــع
  . سلوكيات هذه الروابط على اسس تقسيم العمل وختصصيته

وميكن تقييم هذا السلوك من حيـث االداء علـى اسـاس مفـاهيم الفعاليـة االقتصـادية يف املراحـل املختلفـة مـن النشـاط االقتصـادي 
قتصـــر اســـتخدام الفعاليـــة االقتصـــادية يف عمليـــة تقيـــيم االداء علـــى االنتـــاج فقـــط بـــل ويشـــمل ايضـــا وال ي. علـــى املســـتويني املـــادي واملعنـــوي

. وتلعـب دورا هامـا يف هـذه املنظومـة مـدخالت االنتـاج، بالدرجـة االوىل عنصـر العمـل. االستهالك والتبـادل التجـاري يف مسـتوياته املختلفـة
وامـا ان يكـون . ، وهذا مـا حيـدد مسـتوى تقـدم االقتصـادي والتقـدم يف اتمـع الواحـدفاما ان يكون النشاط االقتصادي املنشود فعال وكفؤ

  . دون ذلك وهذا ما حيدد بدوره مستوى التاخر فيه
لنتصــور االن ان كــل عنصــر يف منظومــة العالقــات االقتصــادية يعمــل باســتقاللية علــى مســتوى وحــدة اقتصــادية صــغرية كانــت ام  

ويف الوقـت ذاتـه  ضـمن عالقـات مسـتقلةهـذا يعـين ان النشـاط االقتصـادي . سـتوى النظـام االقتصـادي ككـلفرع او قطاع او علـى م: كبرية
املشـرتكة بـني عناصـر النشـاط االقتصـادي يف  –وهكـذا تـنظم العالقـات املسـتقلة . ، اي عالقة العناصـر املسـامهة فيمـا بينهـاشرتكةمعالقات 

وهذا ما . فرد يف القيام بالنشاط االقتصادي عامال اساسيا يف مجلة عوامل الفعالية االقتصاديةوتعترب قدرة ال .اطار النظام االقتصادي الواحد
يقـــود اىل مســـالة االســـتقاللية يف مجلـــة العالقـــات االقتصـــادية فيمـــا يتعلـــق باختـــاذ القـــرار االقتصـــادي اي ان كـــل طـــرف مـــن اطـــراف النشـــاط 

 .ن احلرية االقتصاديةاالقتصادي يقوم بعمل على حنو مستقل ومنفرد وبدرجة م
والعالقـــات  .ومســـتوى الفعاليـــة االقتصـــادية كمؤشـــر اســـاس يف قيـــاس النشـــاط االقتصـــادي يظهـــر العالقـــات املشـــرتكة، مـــن جهـــة

تظهـر العالقـات املشـرتكة يف ) يف اطـار السياسـة املاليـة احلكوميـة ( فعلـى سـبيل املثـال، مـن خـالل نظـام الضـرائب. املستقلة، مـن جهـة ثانيـة
وتظهــر العالقــات املســتقلة مــن خــالل حــرص املشــاريع . جتــاه الدولــة املســؤولية االجتماعيــة الــيت تقــع علــى عــاتق املشــاريع االقتصــاديةصــورة 

مـن جهـة واملشـاريع ) ممـثال باهتمامـات الدولـة ( وللتوصل اىل حالة من التوازن بني القطاع العام. االقتصادية على حتقيق أرباح وتنمية ثروا
جيب ان يكون النظام الضرييب مرنا وغـري متشـدد كـي حيقـق اهـدافا فرديـة واخـرى مجاعيـة يف ان  ، ة والعاملني فيها، من جهة ثانيةاالقتصادي
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حتقيــق اهــداف : ويتحقــق هــذا املســتوى التــوازين عنــدما تتســاوى االطــراف الســابقة يف اطــار عالقــات مشــرتكة يف احلقــوق والواجبــات. واحــد
  . ام يف تطور النشاط االقتصادي، من ناحية ثانيةشخصية من ناحية، واالسه

النمـو مبسـتوى االرتقـاء  االنشاط اليت ذكرت انفـا هـو مـا يقـود اىل حتـوالت جذريـة يف الكـم والنـوع والـيت مـن شـا أطراففتفاعل 
حدث احنراف يف مستوى التوازن فـان امليـل ما واذا . وهذا يتطلب، كما ذكرنا سابقا نوعا من التوازن بني االطراف االقتصادية. االقتصادي

  .الفعالية االقتصادية تراجع يف مؤشرات : والنتيجة املتوقعة. سيكون جتاه عالقات مستقلة على حساب احنسار يف العالقات املشرتكة
. يــد الــدخل القــوميوتول يف االنتــاجالــيت تقــوم ــا عناصــر النشــاط االقتصــادي املختلفــة  األدواروتظهــر العالقــات املســتقلة خــالل 

واملنتجون حيققون ارباحا . فالدولة تقوم جبباية الضرائب دف متويل االنفاق العام على غرار النشاط االقتصادي على مستوى الدولة ككل
هــذه . املؤسســات العامــة واخلاصــةويف ظــل ذلــك حيصــل االفــراد علــى اجــور مقابــل تقــدمي خدمــة العمــل يف .  مــن خــالل تســويق منتجــام

). العمــال ( الدولــة، الشــركات واالفــراد: الســتقاللية يف توليــد الــدخل حتمــل يف ثناياهــا بعــض التناقضــات بــني اهتمامــات العناصــر الســابقةا
وتظهر هذه التناقضات يف صورة نزعة حنـو االسـتحواذ علـى النصـيب االكـرب مـن االنتـاج او يف اسـوأ االحـوال، احلصـول علـى اكـرب مـا ميكـن 

  . واذا فشلت االطراف يف هذا الصراع فستحصد اقل من املتوقع بكثري. " كعكة السوق "من
اذا اعتمـدت الدولـة سياسـة ضـريبية متشـددة ـدف تعظـيم : التـايل املثـالولتوضيح هذه الفكرة يستشهد االقتصادي غريتسـنكو ب

ه، فمـن املتوقـع ان تـؤول هـذه السياسـة الضـريبية املتشـددة اىل ايراداا يف ظل النمو املطرد لالنفاق العام وضحالة املوارد املالية الالزمة لتمويل
وهـذا يقـود بـدوره اىل اخرتاقـات هـذه القـوانني مـن خـالل التهـرب الضـرييب،  .السـوقلدى رجال االعمال يف  بالقوانني واالنظمة زعزعة الثقة

  .  والتوسع فيما يطلق عليه بانشطة الظل
فاحنسار االنشطة . الة من عدم االستقرار يف جانب العرض والطلبحمن شانه خلق ان مثل هذه االحنرافات من قبل الشركات 

لعـرض وعجـزه عـن احتـواء الطلـب اظـل اخنفـاض ويف  .هاالقانونية يعين اخنفاض عرض السلع واخلدمات يف االسـواق وبالتـايل، ارتفـاع اسـعار 
يعين زيـادة العبـئ االجتمـاعي يف صـورة اخنفـاض القـوة الشـرائية  وهذا. الطلب سيقود اىل موجات تضخمية اخرىاستمرار تزايد فان السائد 

  .لدى املستهلكني
فمحـاوالت الشـركات اخفـاء نشـاطها احلقيقـي، يف ظـل سياسـة ضـريبية متشـددة، مـن . وتنتقل هذه العدوى لتشمل القطاع العام
ويتجلــى . ولـة يف القيــام بوظائفهـا االقتصــادية واتمعيـةقصـور او عجــز الد: والنتيجــة. شـانه ان يقلـص االيــرادات الضـريبية اىل خزينــة الدولـة

الصــحة، جهــاز القطــاع العــام، تقلــيص االنفــاق علــى يف رتبــات ات املالتزامــتــاخري عجــز يف متويــل صــناديق التقاعــد، ذلــك مــن خــالل ظهــور 
  .التعليم وغري ذلك

. عامة وتراجع دورها احملوري يف النشاط االقتصاديوتنعكس هذه التاثريات على املستوى الكلي يف صورة اخنفاض االستثمارات ال
. النمـو االقتصـاديمؤشرات يف  ؤتراجع االنتاج الكلي واخنفاض االنتاجية بشكل دوري وبالتايل تباطواحنسار االستثمارات العامة يقود اىل 

. قات املشرتكة يف مواجهـة العالقـات املسـتقلةوالوجه االخر لالختالالت احملتملة يف النظام االقتصادي  يظهر بوضوح يف حالة سيطرة العال
وخــري مثــال يف هــذا اــال جتربــة مؤسســات النشــاط االقتصــادي يف منظومــة الــدول االشــرتاكية الســابقة وعلــى وجــه اخلصــوص جتربــة االحتــاد 

  .  السوفييت
يـة فيمـا يتعلـق باالنتـاج وتوزيـع املـوارد فنتيجة ملصادرة امللكيـة مـن قبـل سـلطة الدولـة ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تاكيـد املبـادئ املركز 

لتناســب القطــاعي علــى اتقــويض : والنتيجــة. عالقــات مســتقلةاحنســار اصــبح القــرار االقتصــادي مســؤولية عالقــات مشــرتكة علــى حســاب 
لـدى السـواد االعظـم مـن افـراد  فـاض مسـتوى املعيشـةاخن: وقـد كـان هلـذا التهمـيش اثـاره السـلبية الكارثيـة. مستوى النظـام االقتصـادي ككـل

، هــدر واســتباحة املــال العــام، اهــتالك مــزمن لــراس املــال القــومي، اخنفــاض دوري يف الســلع االســتهالكية نتيجــة حتويــل جــزء كبــري مــن اتمــع
  .  املوارد االقتصادية املتاحة اىل قطاعات وسائل االنتاج
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  وحزمة حقوق الملكية الرأسماليةترويض 

ت املتعاقبة يف االدب االقتصادي الرامسايل عرب الزمن التحيز اىل اظهار قدرة النظام الرامسايل على تقدمي حلول او حاولت الدراسا
وال احـد ينكـر  .عتماد على اسس احلرية االقتصادية واقصاء دور الدولة التدخلي يف النشـاط االقتصـاديوصفات للمشكلة االقتصادية باال

لكـن ويف جمملهـا  .من عشر وعلى امتـداد اكثـر مـن قـرن يف خلـق قـوى انتاجيـة مل تعهـدها البشـرية مـن قبـلاالقرن الثدور النظام الرامسايل يف 
فاالزمات االقتصادية املتعاقبة وتطور حركة التناقضات يف البنـاء . ملا يعرف اليوم باقتصاد السوقاهلت هذه الدراسات السلوك املستقبلي جت

يف ظـل غـزارة للسـلطة والثـروة فـالتوزيع االعتبـاطي . ر السـوقمـو ضـبط اقـدرة الرامساليـة علـى نظـري الرامساليـة يف فشل مـزاعم ماثبتت الرامسايل 
علــى هــذه التناقضــات ال ميكــن حتقيــق  بنــاءاو . تعزيــز التناقضــات بــني الفعاليــة االقتصــادية والعدالــة االجتماعيــةعلــى االنتــاج الرامســايل عمــل 

  . ة اخرىئالتضحية مبكاسب حمددة لدى فدون لدى فئة رفاهية اجتماعية 
فقـد اخـذت حبـوث االقتصـاد منحـى جديـدا حنـو معاجلـة هـذه االخـتالالت . ومل تكن املسامهات العلمية لتقف امام هـذه املعضـلة
. الـراهنوفيما يلي بعضـا مـن هـذه املسـامهات مبـا تسـمح بـه حـدود البحـث . من خالل سياسات ترويضية لسطوة البناء الرامسايل ليس اكثر

بتهميش دور عالقات امللكيـة يف النظـام االقتصـادي فيما يتعلق يف هذه الدراسة تاكيد االفرتاض الضمين ويهدف الباحثان من هذه اجلزئية 
   .  يف تنمية القطاعات االقتصادية على اساس املوائمة بني الفعالية االقتصادية واملسؤولية االجتماعية

. مــا يــربر احلــديث عــن اخــتالالت النظــام الرامســايل، ادم مسيــث، ابتــداء مــن مؤســس اقتصــاد الســوقمل تشــهد فــرتة الكالســيكيني 
ال جمــال لالخــتالالت يف النشــاط االقتصــادي مــا دامــت احلريــة االقتصــادية : توجزهــا العبــارة التاليــةفملخــص مــا جــاء بــه ادم مسيــث واتباعــه 

من سعر اي ناتج يباع يايت عائد يف شكل اجور او فائدة او  :هذا يعين. طلبقادر على امتصاص فائض ال مرجعية السوق وما دام العرض
    . ربح او ريع يكفي لشراء ذلك الناتج

وس حـني دعـى اىل القـاء مسـؤولية فقـر الفقـراء علـى ثمـالروبـرت يتسم بالقسوة القـس من بني من دافع عن هذه الفكرة ويف اطار 
االجنـاب ف تقف وراء النمو السكاين املفرط او كما امسـوه االنفجـار السـكاين سـيتوق يتوالفبنظره، هذه الطبقة غري املنتجة . الفقراء انفسهم

   ) ٢٠.( لديها على االمدادات الغذائية املتاحة
فلـــم  تســـلط احبــاثهم عـــن وجــود نظـــام طبقـــي . س الطبقــات الســـاحقة يف اتمــعمل تظهــر دراســـات الكالســيكيني اســـباب انتكـــا

فقد اشار سيسموندي اىل وجود طبقتني يف اتمع . هذا التعميم ال يستبعد بعض االستثناءات. اساسه سادة ومسودين باملعىن االقتصادي
  ) ٢١.( تعارض دائم مع االخرى ان مصاحل احداها يف وعقب بالقول،. االغنياء والفقراء والعمال والرامساليني: االورويب انذاك

فالعمال انفسهم يسهمون يف حتجيمها . مل تكن قضايا البطالة اىل جانب الفقر، كما اشرنا يف موضع سابق، قضية ذات اهتمام
ومع اطالق نقابـات العمـال الحقـا، مل تـتمكن هـذه السياسـات مـن . من خالل ختفيض اجورهم كنوع من املقايضة مقابل البقاء يف العمل

االجـور بـني فالتبـاين . ففي اية القرن التاسع عشر اشتدت موجات الدفاع عـن النظـام الرامسـايل وهلـذا مـا يـربره. وجه الرامسالية القامتاخفاء 
لقـد اسـتطاع ). ، لكـن عبوديـة االجـر باتـت جـزءا مـن الواقـع ال ميكن تسمية هـذه الفـرتة بالعبوديـة اجلديـدة (ومستوى املعيشة اصبح حقيقة

  . العدالة االجتماعية عندما تعززت لدى فئة القدرة على كسب طاعة االخرين، اي العمال أسستقويض  الرأمسايلالنظام 
يف قـدح  مل يتواىن جون سـتيوارت ميـل "مبادئ االقتصاد السياسي " ويف مؤلفه الشهريعشر يف النصف االول من القرن التاسع  

ان فقر العمال يرجـع مـن ناحيـة اىل قـانون مـادي ال منـاص منـه هـو تنـاقص عائـد العمـل عنـدما : فكما ورد عنه. كمصدر للمشكلةالفقراء  
مل تكـــن . ) ٢٢( .ويرجـــع مـــن ناحيـــة ثانيـــة، اىل الـــدافع االجنـــايب املســـيطر علـــى اجلمـــاهري. يضـــاف مزيـــد مـــن العمـــال اىل اجلهـــاز االنتـــاجي

فكـرة السـلوك فقد سرت بـني علمـاء االجتمـاع . ضربا من التطرف الفكري االقتصادي اذا ما قورنت باتباعهتصرحيات جون ستيوارت ميل 
 . اجلنسي غري املسؤول واليت عزي اليه سبب فقر وافتقار العمال

. العدائيـة للرامساليـةفقد كان نصيب للحديني يف اطالق السهام يف وجه . مل تقف الدفاعات من قبل االقتصاديني عند هذا احلد
فعلـــم . خالقيــةهـــذه املؤسســة الفكريــة مـــن القضــايا االفقــد حــاول الكثــريون الـــتملص مــن املســؤولية االجتماعيـــة لعلــم االقتصــاد، اي جتريــد 
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 ٢٣( .هذا يعين انه ال مكانة لالخالق يف علم رياضي . ا حقا، جيب ان يكون علمارياضيا، كتب ليون فالراساالقتصاد، حىت يكون علم
(  

اخــذ الــدفاع عــن مــآثر الرامساليــة منحــى جديــدا مــن خــالل فكــرة )  ١٩٣٣ – 1929( يف الفــرتة الــيت شــهدت الكســاد االعظــم
مصــدر الثــورة لقــد اصــبحت هــذه االفكــار . فالرامســايل يتمتــع بفــائض يرجــع يف حقيقتــه اىل العمــال. التوزيــع غــري املتكــافئ للــدخل والســلطة

فقـد علـل كـارل مـاركس كارثيـة الرامساليـة يف نقـاط . فقد كان ملاركس االسهام االكرب يف توجيه اصـابع االـام حنـو النظـام الرامسـايل. املاركسية
الفـرق يف : ثانيا. لقوى املنتجه يف اتمع وبني من يعتاشون يف كنفها كالربجوازية الصغرية وغريهمتوزيع القوى بني الرامساليني، اي : ضعفها

" دعـه ميـر دعـه يعمـل " ال تنسـجم مـع االحتكارات الـيت : واخريا. عرضة النظام االقتصادي لالزمات: ثالثا. بني افراد اتمع توزيع الدخل
وحمصلة هذا الضعف . ذي شكل االطار النظري يف تفسري الظواهر االقتصادية يف الفكر الكالسيكيوال تتفق مع مناخ املنافسة الكاملة، ال

روف الظباتت مع  استمرار استياء العمال من فشل اقتصاد السوق يف  ظل الرامسالية املسيطرة و . النزعة حنو الكساد والبطالة: براي ماركس
فقـد اسـتطاع قلـب مـوازين الفكـر . قبـة احبـاث االقتصـادي الربيطـاين جـون مينـارد كينـزفاخـذت مكاـا يف هـذه احل. مهيئة لربوز فكر جديـد

  . االقتصادي راسا على عقب
فقــد تبنــت بعــض الــدول سياســات ترويضــية غــري . جتاهــل مصــدر اهلامــه الفكــريالثوريــة ال ميكــن عنــد التعــرض الســهامات كينــز 

 ةفقـد انتهجـت السـويد سياسـ. عمالـة ناقصـةدف حتقيق توازن يف ظل " من عقاهلا الكالسيكي سياسة مكافحة " صرحية او كما امسوها
داعمــة اطــار ميزانيــة حكوميــة  واقامــة التعاونيــات االســتهالكية والزراعيــة يفمتثلــت يف بنــاء دولــة الرفــاه والــيت الوســط يف بدايــة القــرن العشــرين 

غــري يف االوســاط االقتصــادية كمــا لــو كانــت كينزيــة الســباب قــد تكــون لكــن مل يقــدر هلــذه االفكــار ان حتتــل مكانــة . )  ٢٣.( للطلــب
ــة العامــة فــي التوظيــف" تــوج جهــد جــون ماينــارد كينــز بظهــور مؤلفــه الشــهري لقــد. اقتصــادية ــة " انطالقــا مــن فكــرة " النظري تــوازن العمال

وهـذا بـدوره يقـود اىل انقـاص الطلـب . امليـل احلـدي لالسـتهالك ادي الرامسـايل ينـزع حنـو تنـاقصفقد وجد كينـز ان النظـام االقتصـ. "الناقصة
  . ويف احملصلة، تراجع الناتج والعمالة. على السلع واخلدمات، وبالتايل تراجع الطلب االمجايل الفعال

الفعال وتدفق القوة يرتاجع الطلب  األجورفباخنفاض . العملعن واليرى كينز يف سياسة ختفيض االجور حلوال الحتواء العاطلني 
وانطالقا من هذه احلقائق فهو يرى . ويف سياق لوليب، نقص الطلب يولد بطالة من جديد .الشرائية بنفس السرعة اليت تنخفض ا االجور

ومل تكـن هـذه الـدعوات يف . ولـةضرورة تدخل الدولة لرفع مستوى االنفاق االستثماري حماولة منه يف نقل العبئ اتمعي اىل مؤسسـات الد
  )    ٢٤.( تعزيزا ملكتسبات اشرتاكية بقدر ما كانت محاية للرامسالية نفسهاسياسة كينز االقتصادية 

الرامسالية فهذا يعين استمرارية الرتويض اذا سلمنا بابعاد ما جاء به كارل ماركس والبعض من انصار التيار الكالسيكي حول ازمة 
يف تكاسـة جديـدة ومل تعـد منهجيـة كينـز العصـا السـحرية نففـي الثمانينيـات مـن القـرن املاضـي دخلـت الرامساليـة فـرتة ا. الـزمنهلذا البنـاء عـرب 
وقد هيئت هذه الظروف بروز فكر جديد تراسه . وواجهت االقتصاديني مسالة املفاضلة بني الكارثة او االصالح احلكومي. احتواء خملفاا

بحتة كاحلرية االقتصادية بالدرجة الكالسيكية الذور اجلذات  همعتقدات فانطالقا من. ن فريدمان من جامعة شيكاغواالقتصادي الكبري ميلتو 
وقـد كانـت اسـهاماته ثوريـة يف . النـاتج الكلـياالوىل دعا فريدمان اىل تصحيح السياسات النقدية من خالل ضبط عرض النقـود للتـاثريعلى 

ففي ظل تدهور احوال العمال تفرض الدولة ضريبة . " ضريبة الدخل العكسية" ح ما اطلق عليه فيما بعدفقد اقرت . صاحل الرامسالية نفسها
وـذا تضـمن الدولـة حـدا ادىن . يعطـى الفـرد دخـال علـى ان يزيـد املبلـغ بزيـادة الفقـرومـا دون ذلـك، . صفرية عند شرائح الـدخل املنخفضـة

  ) ٢٥( .القوى العاملةللدخل لكل افراد 
السياســات الرتويضــية هــو غيــاب موضــوع عالقــات امللكيــة وبصــورة مســتقلة عــن ســاحات  بعــضان مــا ميكــن تلخيصــه مــن عــرض 

السـبب  لكـن. علـى املسـتويني الوحـدي والكلـي ةان هذه النتيجة ال تعين ثانوية هذا املتغري يف منظومة العالقات االقتصـادي. النقاش العلمي
يرتكز يف صعوبة املعادلة الـيت تواجـه االقتصـاديني انفسـهم فيمـا يتعلـق بتوزيـع ، وكما يعتقد الباحثان، احلقيقي الذي يقف وراء هذا التهميش
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. سـلطةيقـود اىل زيـادة مسـاحة المنـاء الثـروة : اجتاهني متضادين فالتناقض الواضح يسري يف. الدخل وعالقته بتوزيع السلطة، من ناحية ثانية
  .منو السلطة يعزز توزيع غري عادل للثروة لصاحل من بيده السلطة: وقد يكون االجتاه معاكس

هو فرد حيظى بنصيب من الـدخل اكـرب ممـن . لنتصور الرامسايل الذي حيتكم على راس املال والذي يسخر به قوى االخرين خلدمته
ســعى الــذي يهــذا هــو لغــز امللكيــة . كــل افــراد اتمــع تقلــد هــذا الــدور  لكــن اذا مــا قيــدت هــذه الصــالحيات فهــل يســتطيع. هــم حتــت امرتــه

ان الســمة االساســية لالقتصــاد الصــناعي والقــائم علــى اليــة الســوق، يف . هــذا البحــث انســج عليــالباحثــان حللــه يف اطــار احملــاور الكثــرية الــيت 
السلع اليت ينتجها وامنا بسبب ما يوفره من فرص للعمل ة ال بسبب يكتسب االنتاج امهية بالغة ورئيس: الوقت الراهن تلخصها العبارة التالية

  ) ٢٦.( والدخل
يف االقتصاد املعاصر ما زالت قضايا امللكية تطرح كموضوعات ثانوية سواءا يف التحليل االقتصادي اجلزئي او التحليل االقتصادي 

اطار النظريـة االقتصـادية يف االدب االقتصـادي الرامسـايل وحتديـدا يف الكلي علما بان بعض الباحثني قد سلطوا الضوء على هذا اجلانب يف 
حتليـل العالقـة بـني حقـوق وكـان اهلـدف مـن هـذه املسـامهات احملـدودة هـو . وقـد اشـرنا اىل هـذه الفكـرة انفـا .الثلث االخري من القرن املاضي

وتعترب مسامهات  ." النظرية االقتصادية لحقوق الملكية "انذاكاجلهود املبذولة جمموعة اطلق على وقد  .امللكية وتطور النظام االقتصادي
  ) ٢٧( .مركزية يف هذا االجتاه )  Cause ( االقتصادي االمريكي كاوس

عالقـة حقـوق . ، مـن ناحيـة) نفقـات التحـول( بني حقوق امللكيـة ونفقـات االعمـالة على العالقته يف حتليالاو كوز  يستند كاوس  
 فعلــى ســبيل املثــال، اذا كانــت حقــوق امللكيــة حمــددة ونفقــات التحــول مســاوية للصــفر فــان هيكــل . يكــل االنتــاج، مــن ناحيــة ثانيــةامللكيــة

  . ، اذا ما استثنينا من هذه العملية اثر الدخلالتغري احملتمل يف حقوق امللكيةاالنتاج سيبقى على حاله دون تغيري وبغض النظر عن 
تاسيسـا علـى مـا سـبق، يسـتحيل جتاهـل اثـر الـدخل، كـون احلصـول علـى الـدخل لـدى الوحـدات االقتصـادية يف و يف اقتصاد السوق، 

ال يتفـق حتليـل كـاوس يف نظريـة حقـوق امللكيـة مـع ديناميكيـة و . ايضـا ومـن اجـل البقـاء شرط اساس كي تعمل السوقيعترب ظروف املنافسة 
يف تقنية االنتاج املتسارع حتوالت ديناميكية يف العالقات االقتصادية على اثر التغري الثوري فاالنتاج يعمل يف ظل . االقتصاد الرامسايل احلايل

  . احلديثة االتصاالتوسائل و 
وهــذا التفاعــل . االســتهالك واالنتــاجبــني تفاعــل حتــدد مســتوى البــدورها والــيت وختضــع هــذه التحــوالت يف مجلتهــا اىل جمموعــة قــوانني 

وال يقصد ـذا املصـطلح االنتقـال مـن منـط . يف العالقات االقتصادية "   Transformation" يسمىاملستمر يقود يف ايته اىل ما 

هـي حتــوالت كميــة او اذا،  فاالنتقاليــة. حــدث يف منظومــة الـدول االشــرتاكية وعلـى راســها االحتــاد السـوفييت الســابق ااقتصـادي اىل اخــر كمـ
يف  االنتـاج تحـول الاالنتقاليـة يف النظـام الرامسـايل فقـد تعـين . نوعية يف هيكل العالقات االقتصادية على مسـتوى النظـام االقتصـادي الواحـد

ماديــة تتقامسهــا  تبط هــذه التحــوالت باعبــاءر وتــ. مرحلــة االمتتــةاو االنتقــال مــن العمــل االيل اىل . مــن العمــل اليــدوي اىل العمــل امليكــانيكي
وهي ال تناظر يف جوهرهـا تكـاليف . وتعكس هذه االعباء تكاليف حتول من مستوى انتاجي اىل اخر. بصورة منفردة الوحدات االقتصادية

  .) Transaction Costs of Business   (انفا ااشرنا اليه اليت حتول االعمال، 
  

اسـتنادا اىل "  االنتقالية" وتكاليف بوزغالني نوعا من الرتابط  بني هذه النفقات & راداييف من جامعة موسكو  انويرى االقتصادي
فاذا كانـت نفقـات التحـول كبـرية وقريبـة يف قيمهـا . حتول االعمالحتليالت كاوس حول العالقة بني حقوق امللكية، هيكل االنتاج ونفقات 

حمــددة يف مســتويات ضــعيفة، فــان مســتويات توزيــع املــوارد، هيكــل االنتــاج يف ظــل حقــوق ملكيــة غــري حمــددة او " االنتقاليــة" مــن تكــاليف
  .  ) ٢٨ (وكذلك فعالية االنتاج ستتحدد بناءا على توزيع امللكية

امللكيــة وـدف حتقيـق الصـاحل العـام وتعزيـز اسـس االسـتقرار االقتصـادي تلجـأ اتمعـات اىل تقييـد بعـض احلقـوق يف خدمـة حقـوق  
صـارمة ، وضع حدود لالصدارات يف السوق املالية، قـوانني اجلمارك، اشكال الضرائب االخرى، حتديد عرض النقودبشكل عام من خالل 

اطـالق حقـوق امللكيـة  وهذا مطلب تنموي على املستوى الكلي اذا ما علمنا ان الواقـع العملـي يؤكـد اسـتحالة . وغري ذلك ماية املنافسةحل
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فالســـوق تفتقـــد للضـــوابط التلقائيـــة يف احتـــواء التوافـــق او الالتوافـــق يف قـــرارات االســـتهالك . االقتصـــاديةت العالقـــات ر مهمـــا قيـــدت او حتـــر 
  . اخرى والتوافق او الالتوافق يف قرارات االدخار واالستنثمار، من ناحية. واالنتاج، من ناحية

وتاكيـد حـق . سـتخدام املشـاع للمـوارد، مـن جهـةان تفصيل حقوق امللكية، بـراي كـاوس، يتضـمن اسـتثناء غـري املـالكني مـن دائـرة اال
فـان حتديـد حقـوق امللكيــة، اي  وعليـه،. امللكيـة ملـن لـه القـدرة علـى اختـاذ قــرارات اكثـر فاعليـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام املنـتج، مــن جهـة ثانيـة

مــن طــرف مــنخفض االنتاجيــة اىل ) الثــروة ( نــتجباعــادة توزيــع املتفصــيلها، بدقــة ومبــا متليــه املســؤولية االجتماعيــة والفعاليــة االقتصــادية كفيــل 
وقـد تلخصـت . بعبارة اخرى، اعادة توزيع املنتج من طرف يقيم اقـل لصـاحل مـن يقـيم افضـل. ى استخدام املنتج بفاعلية اكرباخر، قادر عل

  : يف االيتكاوس يف تفصيل حقوق امللكية او حزمة حقوق امللكية   أحباث
وينتقـل هـذا احلـق . يف  فـرتة زمنيـة معينـة) سـلعة او خدمـة ( ويقصد به احلق املطلق يف الرقابة الفيزيائية على املنـتج. حق التملك. ١

  .  ) ٢٩( توريث، االستحواذ وغري ذلكلاىل افراد اتمع بطرق كثرية كا
على اعتبار ان استخدام الشيء  باخرىاستخدام الصفات املفيدة لالشياء بطريقة او وهو حق . حق االستخدام او االستعمال. 2

  .تقتضيه املنفعة
مـن قبـل افـراد، مجاعـات علـى  يشري هذا املفهوم اىل حق اختاذ القرار فيما يتعلق مبن وكيف نضمن اسـتخدام املنـتج. حق االدارة. ٣

  .اساس ترتيب خاص

تايت مـن او الدخل امل .من العقارات واالراضيومثال ذلك، جين الريع . استخدام املنتجحيازة نتائج  اي حق .الحق في الدخل. ٤
  .تاجري حافلة او مركبة او اية الة

   .الستهالك، تغيري او اتالف املنتجويشمل هذا احلق ا. نقل بصيغة جربية لصاحل طرف اخر: حق نزع امللكية. حق السيادة. ٥

   .الوسط احمليط، اي البيئة اليت تسود فيها حقوق امللكيةمحاية املنتج من االنتزاع او الضرر املتحقق من . حق السالمة او االمن 6.

  .مالت التجاريةاوينطبق ذلك على املدفوعات االجلة من قبل طرف لصاحل طرف اخر يف املع. حق المؤجل لحيازة المنتجال. ٧

يف وجود صاحب العالقة او يف غيابه وفقا لالنظمـة النافـذة خيول هذا احلق نقل امللكية اىل الورثة . حق نقل الملكية بالتوريث. 8 
  . يف الدولة
منــع اســتخدام حــق امللكيــة ايــا كــان علــى حنــو قــد يلحــق الضــرر بالوســط احملــيط علــى مســتوى فــردي او . ر االســتخدامظــحــق ح. ٩
   . مجاعي

وكتطبيــق . علــى خلفيـة تســوية ذمـم مســتحقةمــن خـالل االنتــزاع بالقـانون  مقاضـاة حــق امللكيـة. او المســائلة حـق المســؤولية. 10
   .لقروضبأنواعها كاعملي، احلجز على االموال غري املنقولة قضائيا لصاحل مصرف يف حالة تعثر سداد االلتزامات 

فــي اطــار تنظــيم او اســتعادة صــالحيات مســلوبة تصــحيح اخــتالالت والمؤسســات التــي تضــمن االجــراءات  تنفيــذحــق . ١١

  ). ٣٠( .الملكية

  العالقة بين الملكية والسلطة االقتصادية

ا املصــطلح يف ذويشــري هــ. يعتــرب مصــطلح الســلطة حموريــا يف العلــوم االجتماعيــة وهكــذا جيــب ان يكــون كمــا الطاقــة يف علــم الفيزيــاء
او، قدرة الفرد يف التاثري . يف منآى عن ارادمعموميته اىل قدرة فرد او جمموعة افراد على الزام فرد اخر او جمموعة افراد اخرين عمل شيء 

  . على االخر دون ان يكون هناك موافقة كما لو كانت االرادة حمددة
ويشـري . اطـار خصوصـية البحـث الـراهن لطة االقتصـادية يفسـومن بني املفاهيم الكثرية ملصطلح السلطة نسلط الضـوء علـى مفهـوم ال

  . وللكشف عن اجلوهر البد من توضيح مكوناته. املصلحة االقتصادية هذا املفهوم اىل نوع من السلطة بدافع
كنوع من السيطرة ميكن ان تسند اىل جمموعة عناصر بناءا على طبيعة العالقات السائدة من جانب االنتاج ومن   السلطة االقتصادية

ميتلـك السـلطة االقتصـادية  وقـد تسـند ملـن. لطةفقد تسند ملن ميلكون السلطة بـاملطلق، حيـث يتطـابق املالـك وصـاحب السـ. جانب امللكية
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او قـد تسـند لالشـخاص الـذين ميتلكـون السـلطة االقتصـادية فعليـا وهـم يف نفـس . االقتصـاديةاي ان املالك منتدب للسلطة  صورياامسيا او 
ان التــاثري قــد هــذا يعــين، علــى ســبيل املثــال، . ان هــذا التصــنيف قــد يكــون يف بعــض االحيــان جمازيــا. الوقــت مكلفــون بالســلطة االقتصــادية

  ) ٣١.( يكون اقوى يف حالة االنتداب مقارنة حبالة السلطة املطلقة
فهـوم امللكيــة مالـيت تــربط ومــا املـوارد املاديــة، يف النظـام االقتصــادي، اال حلقـة الوصــل . ان السـلطة االقتصــادية شـكل معــدل للملكيـة

فتنفيـــذ . يعمــالن يف طبـــاق تــام، يف نــواحي اخــرى، علمــا بــان امللكيـــة والســلطة االقتصــادية يف قالــب مـــن التناقضــاتاالقتصــادية والســلطة 
ففي جمال االنتاج، عندما تظهر احلاجة لالستغالل العقالين للموارد االقتصادية، يظهر التنـاقض . السلطة ال حيدث دائما من خالل املالك

نتــاج، اصــبحت احلاجــة ملحــة للمعــارف بدايــة التطــور يف عناصــر اال الثــورة الصــناعية،فمنــذ . جليــا بــني مفهــوم الســلطة االقتصــادية وامللكيــة
  .املؤهلني من العمال الختاذ قرارات االنتاجربات و واصحاب اخل تخصصةامل

ن ميتلكون القدرة على حتقيـق ملوكون هذه املواصفات ال تنطبق على اي مالك تطلب ذلك نقل اعباء السلطة االقتصادية الخرين،  
 32( .ذا املطلب السبيل للتغلب على  التناقض بني مفهومي امللكيـة والسـلطة االقتصـاديةن هوكا. اهداف املالك انطالقا من ارادة االخري

(  
هذا الفن، الحقا، اطلـق . من حيملون الصفات السابقة، وهي صفات قيادية، قادرون على التصرف باملوارد االقتصادية باسم املالك

توجيــه ســلوك و املعرفــة الــذي يعكـس قــدرة االفــراد علـى حتقيــق االهــداف باســتخدام العمـل، الــذكاء احـدى جمــاالت وهــو  "االدارة " عليـه فــن
   ) ٣٣.( االخرين

واذا ماقامـت املنظمـة حبمايـة هـذا . فعنصر العمل حيتـل مكانـة مركزيـة يف اختـاذ القـرار. االدارة السابق ال ميكن جتاهل مضامني تعريف
فمنظومة االدارة ماهي اىل انعكاس . فان مسار التغيري والتحديث سيكون عرضة للتقلباتاملشروعة،  العنصر، على اساس احلرية االقتصادية

فعلـى مسـتوى املنظمـات احلديثـة ارادة املالـك تنقـل لـالداري والـذي . ميكـن مـن خالهلـا تنفيـذ السـلطة االقتصـادية اتلعالقات اراديـة، عالقـ
وعليه، ميكن . نشطة وتوجيهها لتحقيق اهداف املالكباملوارد االقتصادية، تنسيق اال بدوره، من خالل صالحيات حمددة، يستطيع التصرف

  . واخرا، املثل االعلى، وهو السلطة االقتصادية. دارة عالقة عومية، حيث تضم جانبا ماديا ممثال بامللكيةالقول بان اال
وامنا من   ليست كطبقة املالك او طبقة العماليد للملكية يف شكل جدان هذه امليزة يف عالقات االدراة سامهت يف اظهار االداريني 

يف االقتصاد احلديث نطلـق ( هذا بدوره ساهم يف حتول هؤالء االفراد اىل عنصر انتاجي مستقل بذاته. خالل من ميتلكون القدرات االدارية
  . ) "الرياديون " او" املنظمون "  عليهم

وق العامليـة يعتمـد سـيف الافرادهـا  ةمـن جنـاح الشـركات وضـ% ٨٥ – ٨٠مـا يقـارب  وكمـا تشـري االحصـائيات،يف الوقـت الـراهن، 
  . هذه االستحققات اليت حظي ا املنظمون مل تكن صدفة يف اطار حركة التناقضات يف عالقات امللكية .بالدرجة االوىل على نظام االدارة

ومـن ميتلـك . مستوى النشاط االقتصادي اصبحوا اليوم صـانعي قـراريف عملية اختاذ القرار على "  موصالت" فبعد ان كان االداريون
هــذا التطــور يف  .وقــد تعـززت هــذه الســلطة، كمـا اشــرنا انفـا، بانفصــال االدارة عــن امللكيـة. صـنع القــرار ميتلـك الســلطة، الســلطة االقتصـادية

اجلانــب الفكــري االقتصــادي وعلــى مســتوى تقنيــة يف فقــد ســامهت يف ذلــك عوامــل موضــوعية . العالقــات االقتصــادية مل يكــن وليــد اللحظــة
، تواجـه نزعـة فصـل العمـل عـن ..... الشـركات املسـامهة، : " حيـث قـال وقد اشـار يف زمانـه اىل ذلـك كـارل مـاركس يف راس املـال. االنتاج

  ) ٣٤"( ملكية راس املال 
بظهور واتساع : " لكية يف ظل تطور عناصر االنتاجيشري االقتصادي بيل اىل مسالة تشتت املوتاكيدا على ما تنبأ به كارل ماركس  

ومل يسـتطع . تتشتت امللكية بني عدد مـن املـالكني يف صـورة اسـهم) كشكل من اشكال املشاركة الرامسالية ( نطاق عمل الشركات املسامهة
ابتعـــادهم عـــن الســـلطة  وهـــذا يعـــين. صـــورياشـــكليا او هـــذا يعـــين ان املســـامهني اصـــبحوا مالكـــا . املســـامهون مراقبـــة االنتـــاج او تعطيـــل قراراتـــه

  ) ٣٥.( االقتصادية
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مــن يلعــب الــدور الســلطوي؟ االداريــون الــذين يرمســون اســرتاتيجيات تطــور الشــركات اىل جانــب قيــامهم بالقيــادة واملراقبــة علــى نشــاط 
لية كاملــة عــن املــالك واملســؤول هــم بــذلكن يصــبحون قــوة مــن نــوع خــاص يف اســتقال. هلــذا، فــان الســلطة االقتصــادية بــني ايــديهم. الشــركة

وبـذلك . السـلطة االداريـة: ما ميكن استنتاجه مما سبق، ان االدارة وكمنظومة عالقات تولد شكال جديدا من السطة االقتصـادية. احلكومي
ساسـيا يف النشـاط االقتصـادي يصبح االداريون ليس فقط عنصرا مميزا يف دالة االنتاج اىل جانب العمل واملواد اخلام وراس املال وامنا مكونا ا

وفقا هلذا االنتقال املفصلي يف عالقات امللكية ترتاجع و . والقادر على تغيري نظام االولويات االنتاجية يف عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة
وما يعزز هذا الدور اليوم وغدا هو . نتاجيةملكية املوارد املادية اىل الدور الثاين فاسحة اال للقدرات اجلديدة يف تنظيم وادارة العمليات اال

فاالدارة هي الوسيلة اليت من خالهلا نسـتطيع . توجه الشركات حنو استقطاب التقنيات احلديثة املدخرة للتكاليف يف اطار النزعة حنو التقدم
ر النـواحي االبداعيـة جتـاه العمـل، مــن وهـي منظومـة قـادرة علـى اظهـا. ، مـن ناحيـةعـالج او فـض التنـاقض بـني امللكيـة والسـلطة االقتصـادية

احداث تغيريات جذرية يف عالقات امللكية، اي تسمح بتقدمي حلول جديدة لقضايا " االدارة " ومن خالل هذه املزايا تستطيع. ناحية ثانية
  . التملك او االنتزاع

وهـذا الـرتابط يف الوظـائف ال ينفصـل عـن التعبـري . فهي تعتمد عليه يف تطوير القدرات وتسويقهاومبا ان االبداع وليد منظومة االدارة 
فـاذا اردنـا جمتمعـا تسـوده العدالـة االجتماعيـة، او سـيادة مـا سـنطلق عليـه الحقـا القطـاع . عن الذات والذي يتطلب قسطا من احلرية املقننـة

يسـتعرض ولتلخـيص االفكـار السـابقة . كـي نسـتطيع اسـتخدام مـا يسـمى بالدميوقراطيـةاالجتماعي، فا بـد ان تكـون واضـحة مفـاهيم احلريـة  
  : الباحثان رمسا توضيحيا يبني الرتابطات الوظائفية بني السلطة االقتصادية ومفهوم امللكية على النحو التايل

 )الروابط الوظيفية ( العالقة بين الملكية والسلطة االقتصادية).  ٦( شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحريةبمفهوم القة السلطة االقتصادية ع

. قضــية احلريــة االقتصــادية: وهــذا بــدوره يقــود اىل قضــية اخــرى. عالقــات التبعيــة والســيادةتوضــيح يتطلــب حتليــل الســلطة االقتصــادية 
يف املقابـل، . اذ،ا فاحلرية على هذا االساس تعتـرب مقيـدة. يلعب دور من خيضع للسيادة)  Object The( فموضوع السلطة االقتصادية

. " The Subject"هناك طرف اخـر يف العالقـات الـيت تعكـس مفهـوم احلريـة، مـن ميـارس السـيادة، اي مـن تسـند اليـه عالقـات السـيادة
وتفاعـل مشـرتك بـني ممثلـي عالقـات السـلطة االقتصـادية هـو الـذي . قةوعليه، ال ميكن ان يلعب احد هذه االدوار ما مل يكن طرفا يف العال

. مستوى من تسند اليه السلطة االقتصادية، وهو الشخص الطبيعي: اذا، فالقضية اليت امامنا ذات مستويني. يطرح قضية احلرية االقتصادية
وال ميكـن اجلمـع بـني هـذين املسـتويني . خص االعتبـاريوذاك املستوى، حيث تسند السلطة ملنتدب، من ينفذ السلطة االقتصادية، اي الش

  . علما ان هناك عوامل مشرتكة، حمددة هلذين املستويني
والـــيت بـــدورها حتـــدد مســـتوى الســـلطة  مباشـــرة واخـــرى غـــري مباشـــرة: جمموعـــة عوامـــلتعتمـــد طبيعـــة ونطـــاق احلريـــة االقتصـــادية علـــى 

االقتصـادية، املنافسـة، التشـريعات القوميـة، البيئـة اجلغرافيـة، النظـام السياسـي السـائد والعـادات القـوانني : ومن بني هذه العوامـل. االقتصادية
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السلطة تقوي وتوسع نطاق 

تقوي السلطة وتقود الى تحول 

 االقتصادية الى قوة ادارية

 تعزز مفهوم االدارة



 )الوضع ا�قتصادي العربي وخيارات المستقبل(المؤتمر العلمي الدولي التاسع
 

وعلى اساس هذا . ومبا ان هذه العوامل تؤثر على مستوى احلرية بدرجات متفاوتة فيمكن تصنيفها اىل مباشرة واخرى غري مباشرة. والتقاليد
  . ) 36( التقسيم سيكون التحليل الحقا

لكن . ، على مستوى مجاعياو للشركاتعلى مستوى فردي التشريعات، بشكل عام، قيدا على احلرية بالنسبة للمالك اخلاص  تعترب
كـي يعمـل مفهـوم و . وانطالقا من مبدا الضرورة االقتصـادية قـد يكـون القيـد علـى احلريـة القـوانني االقتصـادية يف غيـاب مثـل هـذه التشـريعات

تمعيــة، يف ظـل ســيادة الدولـة، البــد مـن توصــيف احلقـوق والواجبــات لالطـراف املشــاركة يف هـذه العالقــات مــن احلريـة يف اطــار العالقـات ا
فالقـانون ميلـي سـلوك االفـراد وبالتـايل، فهـو يـؤثر . وعندا ياخذ هذا النسق صفته القانونية يصبح القانون قيدا على احلرية. خالل نسق حمدد

( ومـن البـدهي، ان اخلـروج علـى مـا جـاء بـه القـانون يفـرض مسـؤولية ماديـة ومسـؤولية حقوقيـة. يس فقـطيف عملية اختاذ القراراالقتصادي ولـ
. ومبا ان اختاذ القرار، يف اطار هذا التحليل، يعتـرب مقيـدا فهـذا يعـين ان مزاولـة السـلطة االقتصـادية سـتكون مقيـدة). تنبيه او غرامات مالية 

يف توجيــه وتنظــيم وكضــمانة بقــاء تصــبح شــرطا اساســا " الالحريــة " وهــذه. اطــار العالقــات اتمعيــةيف " الالحريــة " احلريــة تولــد: والنتيجــة
  . للحرية ذاا

التعبــري عـــن الضــرورة االقتصـــادية  يفالتشـــريعات هــذه علــى ســـبيل املثــال، اذا عجـــزت . كــون التشـــريعات قيــدا مـــن نــوع اخـــرتوقــد 
او رقابيـة جتـاه النشـاط ) خارجيـة ( وتتحول السلطة االقتصادية اىل سلطة تنظيمية. يف اتمعتصبح املثل االعلى " الالحرية " اتمعية فان
كل شيء ممنوع ما مل يسمح به القانون " ينطبق هذا التحليل على انظمة اقتصادية كثرية اذا كان الشعار الذي يتبناه اتمع  . االقتصادي

، حيـــث حريـــة الفـــرد ومســـتوى عـــايل مـــن احلريـــة يف اختـــاذ القـــرار "خيـــالف القـــانون مل كـــل شـــيء مبـــاح مـــا " خالفـــا ملبـــدأ اقتصـــاد الســـوق" 
ولكي يعمل هذا النظام بشكل فاعل، فمن . وهذا يعين ان جناح اطراف السوق يعتمد على درجة املامهم بالتشريعات املنظمة. االقتصادي

تطلـب املسـامهة واملشـاركة يف وضـع القـوانني املنظمـة هلـذه العمليـة، مـن وهـذا ي. الضرورة مبكان محاية احلرية االقتصادية وتوسيع نطاق عملهـا
     . خالل ممثلني او من خالل جمالس اقتصادية مستقلة

فبعيـدا عـن تركـز .  فاملنافسة تعـين ضـمنا تشـتت السـلطة االقتصـادية. ال يقل امهية عن التشريعات عامل املنافسة باملفهوم االقتصادي
وهـذا التشـتت يف السـلطة . يف مناى عن احلاق الضرر بفرد حلساب اخر النشاط االقتصادي تنفيذ مصاحلهم حبريةيستطيع عناصر السلطة 

فمنطـق السـوق . وتعتـرب هـذه املسـالة حبـد ذاـا جدليـة يف االوسـاط االقتصـادية. االقتصادية، بدوره، يعترب قيـدا اخـرا علـى احلريـة االقتصـادية
حمـور صـراع السـلطة االقتصـادية يف الوقـت الـراهن ( للمـوارد االقتصـادية" توازنية " تتحدد اسعار حرةالتامة  يشري اىل انه ومن خالل املنافسة

مــن . اذا، فالســعر التــوازين يعتــرب خمفضــا للحريــة االقتصــادية. هــذا يعــين ان صــالحيات ثلــة مــن عناصــر الســوق يف حتديــد الســعر حمــدودة). 
  . ، لكن مبا خيدم احلرية نفسها"حرية الال" جديد، تؤول احلرية االقتصادية اىل

  
وال خــالف بــني البــاحثني ان عمــل هــذه القــوانني ال خيضــع . جتســده القــوانني االقتصــاديةمــل الثالــث يف جمموعــة حمــددات احلريــة اوالع

وحدود هذه املساحة تنظم مـن . القانون االقتصادي حيدد املساحة املوضوعية للحرية االقتصادية. قتصاديةالالسلطة ا ملتاثري من تسند اليه
ومبــا ان هـذه القــوانني االقتصـادية موجهــة لتنظـيم النشــاط االنتـاجي الفــراد اتمـع  فــان االفـراد انفســهم . خـالل التشــريعات الـيت ذكرــا انفـا

من خالل التحليل السابق ميكن اخلروج  .او ركود اقتصاديمنو اقتصادي : والنتيجة. وتعطيلهايستطيعون يئة الظروف لعمل هذه القوانني ا
  : ببعض االستنتاجات

  .اتمعيف املسؤولية االجتماعية سيادة عين بالضرورة تان احلرية االقتصادية يف اطار ممارسة السلطة االقتصادية ال: اوال
ان مزاولة النشاط االقتصادي يف اطـار احلريـة احلقيقيـة ال ميكـن ان حيـرز تقـدما يف جمـال املسـؤولية االجتماعيـة اذا كانـت حـدود : ثانيا

  . احلرية موضحة فقط على اساس وضعي
مــن املركزيــة، نظــام اذا كانــت التشــريعات النافــذة يف اتمــع، يف اطــار عالقــات توزيــع شــكلية ومطلقــة فــان االقتصــاد ســيقرتب : ثالثــا

  . االوامر الراسية وهذا يعين سيادة حرية شكلية
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اذا كانت االولويات يف مسار النمو االقتصادي قائمة على اساس املنافسة فان النظام االقتصادي يتجه حنو مستوى عايل من : رابعا
فـنحن امـام منـط خمـتلط مـن التطـور  واذا كان االقتصاد ينطلق من اسس احلاجات االقتصادية املوضوعية  .احلرية يف ظل السلطة االقتصادية

   . االقتصادي
يتطلب اعادة هيكلة قطاعات امللكيـة بشـراكة القطـاع " مشروطة " ان محاية النشاط االقتصادي على اساس حرية اقتصادية: خامسا

  . العام
    . تفتت السلطة ااقتصادية: اص هو احملوري، يعين ديد مباشر للحرية االقتصادية، وبالتايلتركز السلطة، وان كان اخل: سادسا
 

  دور مؤسسة الملكية في تنمية القطاعات االقتصادية 

  )الهيكلة على اساس اعادة ( 

عهـــد  االقتصـــادية ابتـــداءا مـــنتطرقنـــا يف موضـــع ســـابق اىل حتليـــل مفهـــوم امللكيـــة مـــن خـــالل نشـــاة هـــذا املفهـــوم يف التيـــارات الفكريـــة 
وبينــا ايضــا كيــف . اطــار منظومــة العالقــات االقتصــادية بشــكل عــام وختلــل ذلــك اظهــار التناقضــات الــيت الزمــت هــذا املفهــوم يف. املشــاعية

ومـا زال . اكيخضع هذا املفهوم للنقض او الدفاع بصورة مباشـرة او غـري مباشـرة يف الفكـر االقتصـادي الرامسـايل والفكـر االقتصـادي االشـرت 
وترتكـز نقـاط الالتوافـق بــني التيـارات الفكريـة االقتصـادية حــول . اجلـدل قـائم يف االوسـاط االقتصـادية حــول جـذور ازمـة الرامساليـة عــرب الـزمن

  . مصدر الثروة ودور سياسات التوزيع يف مضاعفة الناتج والدخل مع جتاهل اعتباطي لتوزيع حقوق امللكية
فـــاذا  .االخـــريةنـــواة تعتـــرب ومـــة مســـتقلة بـــذاا وغـــري منعزلـــة عـــن نظرياـــا يف منظومـــة العالقـــات االقتصـــادية، عالقـــات امللكيـــة، كمنظف

فاالسـتحواذ علـى . نفـس الوقـتوالسـلطة يف  فهـذه املنظومـة هـي مصـدر الـدخل. صلح النظـام االقتصـادي باكملـهامللكية صلحت منظومة 
وقد ختـرج االمـور عـن اطارهـا يف . انصياع االخرين له باملفهوم االقتصاديوسائل العيش خيلق بيئة يستطيع من خالهلا املالك بنفوذه املادي 

 يف ظــل  ال ينكــر احــد اليــوم مــا الــت اليــه احــوال الســواد االعظــم. لتشــمل احلريــة الذاتيــة يف كثــري مــن االحيــان غيــاب الضــوابط االجتماعيــة
وقـد تواجهنـا حـاالت تكـون السـلطة حياديـة، اي . اىل عبد اجره حتت امرة اصـحاب رؤوس االمـوال حتول العامل ، حيث سطوة راس املال

   . ال تستمد جذورها من نشاط اقتصادي وهذا بالطبع ال ينطبق على احلياة االقتصادية
  
  
  
  

مبا يتفق مع الطبيعة  ،ودف حتقيق عدالة اجتماعيةان عملية التوزيع للسلطة والدخل واليت تتحدد على اساسها العالقات االنتاجية 
فــاذا مامتكنــا مــن احــراز نقلــة يف هــذا . ، ال ميكــن ان تســري يف منــآى عــن توصــيف هــذه احلقــوقواالشــباعتملــك مــن حيــث النزعــة للالبشــرية 

ين علـى بنـاء مـا يسـمى القطـاع االجتمـاعي الـذي يعمـل جنبـا اىل جنـب مـع القطاعـات االخـرى علـى مسـتوى االقتصـاد االجتاه نكـون قـادر 
ومـا ترتـب عليهـا مـن انسـالخ لـالدارة عـن فـال التايلوريـة ". مؤسسـة امللكيـة " هنا تكمن املرجعية يف اعادة هيكلة ما اطلقنا عليـه. والسياسة

 ) ٣٧( .يف االنتاج واالسواق بقادرة على حتقيق هدفنا اذا ما قامت هياكل اجتماعيةيف ظل التطورات التقنية  امللكية
لكـن مل . ، ارتفـاع معـدالت االنتاجيـةالرامسـايلاالقتصـاد من مكتسبات، ال ننكر مسـتوى االنتـاج الغزيـر الـذي بلغـه وانصافا ملا حتقق 

الربح حنو االخنفاض، اتساع اهلوة بني حجم االنتاج ككل ومتوسط دخل الفرد، اشتداد نزعة : يف احلسبان االثارغرياملباشرة هلذا التقدمتكن 
كوا فرتة ضبط   ومل تكن سياسات الرتويض، يف كل مراحل من مراحل هذا التقدم، قادرة على كبح مجاح هذه النزعة. ) ٣٨( .وغري ذلك

 . التاثري او صنع القرار االقتصادي السكان يفعظم من اجتماعي عابرة للرامسالية مع استمرار تراجع دور السواد اال
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فـان اقحـام "املنشـود " اذا كانت احللول املطلوبة ترتكز يف اجياد طريق وسط جيمع نتاجات تيارات اقتصادية عاجزة عـن حتقيـق اهلـدف
فعلـى سـبيل املثـال . جديـدة"يـة رامسال" احلياة االقتصادية بسياسات ترويضية جديدة سيقود ومبرور الوقت، وبدون ادىن شك، اىل اخفاقـات

نظــام الســوق يف اطــار رامســايل او غــري رامســايل ســيحقق مكاســب اجتماعيــة بشــكل جزئــي مــن خــالل ظهــور   "تطعــيم  " ال احلصــر، حماولــة
  . بالدرجة االوىل، وهذا مؤشر اخر لظهور نفوذ جديد خيدم االرمسالية. مالكني جدد ال اكثر

السـمو يف مضـامينها االجتماعيـة يف ظـل اقصـاء متعمـد مـن   لسياسـات االقتصـادية مهمـا بلغـتمـن ناحيـة اخـرى، ال ميكـن اجنـاح ا
قائمة علـى اسـتفتاء شـعيب ال علـى جلسـات نيابيـة منفـردة علـى ان ختضـع مـدخالت وهذا يتطلب قاعدة تشريعية . للدور احلكومي االمنائي

  :حمددات كما يلي مشروط مبجموعةوهذا املنطق . وخمرجات هذه العملية لس شورى اقتصادي مستقل
والغـرض مـن هـذا التقيـيم حتديـد املكاسـب االجتماعيـة  . اعادة النظر يف مشـاريع اخلصخصـة احلكوميـة الـيت نفـذت والـيت تنتظـر: اوال

  . على مستوى الدولة
خـرى حنـو اقامـة مشـاريع صـناعية در متويـل اااملتحصـلة مـن خـالل النشـاط االقتصـادي او مـن مصـاحلكوميـة املالية توجيه املوارد : ثانيا

  . دف توطني الصناعة
  . اعادة هيكلة القطاعات احلكومية دف توسيع وتنويع اخلدمات اليت تقدمها على اساس رحبي : ثالثا
فالتجربـة اثبتـت . تفعيل نظام احلوافز يف املؤسسات احلكومية لدى االجهزة االدارية صانعة القـرار لضـمان حتسـني كفـاءة االداء: رابعا

   .شركات القطاع اخلاصجناح قيادي القطاع العام يف وظائف سابقة عند انطالقتهم يف نظام 
تتماشــى مــع مبــادئ ختصــيص املــوارد االقتصــادية بنــاء قاعــدة صــناعية ذات اهــداف قوميــة يف اطــار منظومــة االمــن الغــذائي : خامســا

وحتقـــق وفـــرا يف العمـــالت االجنبيـــة للحفـــاظ علـــى قيمـــة العملـــة احملليـــة . مـــن ناحيـــة، لتحقيـــق معـــدالت مرتفعـــة يف تـــراكم راس املـــال القـــومي
  . احلقيقية، من ناحية ثانية

كالصـــناعات اخلفيفـــة يف جمـــال انتـــاج املشـــروبات الغازيــــة  تقييـــد االنشـــطة االقتصـــادية ذات الـــربح الســـريع وقصــــري االجـــل : خامســـا
  . املوجهة لشرحية االطفال" االغذية الكمالية " والعصائر و

تنشــا مبوجــب قــانون جيعــل املســتفيد مــن تنشــيط قطــاع االســكان احلكــومي علــى اســاس شــركات مســامهة حبصــص متســاوية : سادســا
  . اخلدمات السكتنية عضوا يف عملية اختاذ القرار

وهــذه التســاؤالت مــا هــي اال بــدائل حلــول للوضــع . تواجــه البــاحثني جمموعــة تســاؤالت" املشــروط " نــد احلــديث عــن الــدور االمنــائيع
  : ونلخص هذه التساؤالت يف االيت. االقتصادي القائم يف كثري من دول العامل

  حبماية مناخ املنافسة احلقيقية؟ فيما يتعلقرث االقتصادي نريد مع احلفاظ على مكتسبات االاي قطاع حكومي : اوال
تـوازن العمالـة "  التغلـب احتـواء مسـتوياتيف " املنشـود " ما هي االلية اليت يستطيع من خالهلا القطاع العـام االضـطالع بـدوره: ثانيا
 ٤٠.( ال اجلغرافيا وال املؤسسات مبفردها هي املسؤولة عن النمـو والتقـدم" يف دعم هذا الراي يقول جيفري زاكسو . ) ٣٩  ". (املتناقصة 

(  
مالن احلامسـان يف اولعل الراي املرجح يف هذا الشان هـو ان اجلغرافيـا، مـن جانـب الطبيعـة، واملؤسسـات، مـن جانـب االنسـان مهـا العـ

وقــد ال حيسـم االمــر اذا اســتثنينا دور احلكومـة كمــنظم ومشــارك يف صـنع القــرار االقتصــادي التـوافقي علــى مســتوى ).  ٤١ .(احـداث تنميــة
يف الظـاهر او يف  للتهمـيشقطـاع العـام، وان كـان هنـاك توجهـات يف مواجهة هذه التصرحيات الـيت ال تسـتثين مشـاركة ال. النظام االقتصادي

شــرحية متنوعــة مــن االفــراد حــافزا يــث يصــبح لــدى تنفيــذ حقــوق امللكيــة بالنســبة لقطــاع كبــري مــن االفــراد حبضــرورة ، يــرى الباحثــان البــاطن
دخــول : وهـذا بــدوره يضـمن. لالسـتثمار واملشـاركة يف احليــاة االقتصـادية مـع وجــود قيـود علــى اعمـال النخبـة والسياســيني مـن الفئــات القويـة

  . قتصادية الفاعلةويعزز مفهوم املؤسسات اال استثمارات جديدة 
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كلفــت اتمعــات اعبــاءا  فنــداءات الكالســيكية يف هــذا االجتــاه . ة كــي يعمــل اخلــاص التخلــي بالكامــل عــن العــاملضــرور اولــيس مــن 
وان وجــدت الضــرورة يف خصخصــة العــام، حتويــل ملكيتــه اىل عناصــر جديــدة غــري رمسيــة، فــال ضــرر مــن . اقتصـادية اجتماعيــة اىل يومنــا هــذا

. فلـــيس الغـــرض مـــن اخلصخصـــة اعـــادة توزيـــع امللكيـــة. ان تـــؤول هـــذه العمليـــة اىل اســـتثمار املـــدخرات احلقيقيـــة يف االقتصـــاد ذلـــك شـــريطة
   ) ٤٢( .وليس فقط ملالك جدد،اي مسامهنيالقاعدة التقنية فاملؤسسة ولكي تنجح حباجة اىل متويل وحتديث 

تعمـل يف صـاحل اخلـاص اذا كانـت مقبولـة يرى بعض االقتصـادييني امثـال ارخيـارد لودفيـغ، يف مؤلفـه الرفاهيـة للكـل، ان اخلصخصـة 
ام املقصــود فهــل الرفاهيــة املزعومــة هــي طريــق اخلــالص؟ . ) ٤٣.( رفاهيــة للكــل تــرادف الرفاهيــة مــن خــالل املنافســةفال. اقتصــاديا واجتماعيــا

اطــول طريــق مــن ازمــة باتــت  ،م هلــا دقيــقييف تقيــ ،املزعومــةالرفاهيــة . ان مــا خنشــاه ان تصــبح هــذه املــزاعم قيــودا علــى العدالــة؟ رفاهيــة النخبــة
   ) ٤٤  .(نتقال من االبتكار اىل االحتكاراقتصادية اىل اخرى واال

رمبـا اخلــالص الـذي نطمــح اليـه، علــى مسـتوى الوحــدات االقتصــادية منفـردة او علــى مسـتوى النظــام االقتصـادي ككــل، يكمــن يف 
وامنــا اردنـا بــذلك . ال نقصــد هنـا بــاحلوار اجللـوس علـى طاولــة السياسـة املسـتديرة. فق يف وجهــات النظـر يعتـرب مثــرة احلـوار البنـاءفـالتوا. احلـوار

  . لنظر على اساس تقاسم العبئ واملنافعالتوافق يف وجهات ا
 Theويربط االقتصادي بول هيين يف مؤلفه . ان مل تكن حمددة مسبقا وواضحة حقوق امللكيةوال ميكن ان تكون احلوارات مؤثرة 

Economic Way of Thinking ” “ يف اطــار مزاولــة النشــاط  بــني احلــوار وقضــية التلــوث علــى اســاس حقــوق امللكيــة
االفعــال الــيت حتــدث يف الوســط فــان  علــى ذلــك، يتحمــل عبئهــا االنســان الــذي ال يعطــي موافقــة فــاذا اعتربنــا التلــوث تكــاليف. االقتصــادي

د مناسـب واذا سلمنا حبتمية التلوث فان احلوار يسمح باحلصـول علـى عائـد اكـرب او عائـ. مادامت احلقوق ال خترتقمشكلة ال تعترب احمليط 
يف الظــروف . فـاذا كـان التبــادل طوعيـا فـال جتـد هنـاك خــالف حـول مـن وكـم ميتلـك  .مـن التبـادل اذا كـان هنـاك اتفـاق علــى تبـادل االعبـاء

  . الطبيعية، ويف بعض االحيان، يعترب تاكيد حقوق امللكية عائقا على طريق حتقيق التوافق
وعنــدما تعمــل . ومــع ذلــك فهــي تشــكل الشــرط الضــروري لــذلك. وال تعتــرب حقــوق امللكيــة احملــددة الشــرط الكــايف للحــوار النــاجح

 .هو االحتكام اىل القضاءالظروف وتغرياا على حتويل التطابق يف احلقوق اىل حالة عدم تطابق فان الطريقة الوحيدة يف حل هذا اخلالف 
)٤٥ (  

فــال يكفــي ان تكــون . مســتوى عالقــات امللكيــة الســائدة بنــاء علــى دي املســؤول والفعــال يكــون او ال يكــون ان النشــاط االقتصــا
فتسويق احلقوق، من خالل سياسات توزيع عقالنية ومسؤولة، فيما يتعلق بالناتج  واملوارد االقتصادية كفيل . ، حقوق امللكيةاحلقوق حمددة

فــال جمــال للتضــحية ان  . وال يعــين النهـوض بقطــاع تراجــع قطــاع اخــر. ت النظــام االقتصــاديبتصـحيح التشــوهات او االخــتالالت يف قطاعــا
تعـزز مفـاهيم للجفـاظ علـى قـيم اتمـع والـيت بـدورها لتحقيـق االفضـل  املفاضلة بني اولويات االنتاج واالسـتهالك  القومي  يفكان اهلدف 

  .وبالتايل، تعمل السوق ايضا خنو افضلسؤولية كي تعمل مؤسسة امللكية على ملاحلرية والفعالية وا

  توصيف المراجع المستخدمة  المرجع

اقتصــاد يغـدق فقــرا لــ هورســت " عنـوان العـدد. 2007لســنة مــن سلسـلة عــامل املعرفـة   335اسـتوحى الباحـث هــذا الوصـف مــن عنـوان للعـدد  ١
  ).ترمجة عدنان عباس علي ( افهيلد

يقصــد الباحــث بــاالدب الشــرقي االدب االقتصــادي االشــرتاكي، يف مجهوريــات االحتــاد الســوفييت الســابق والــذي يســتند يف مرجعيتــه اىل اعمــال   ٢
  . االقتصادي والفيلسوف كارل ماركس

 .الكادميية دف تدريس الطلبةالعلوم االقتصادية  اليت ختضع للخطط الدراسية يف املؤسسات ا" االقتصاد  املنهجي "  يقصد  الباحثان بـ   ٣

احلكم االقتصادي العـاملي والصـدمة االرتداديـة لالسـتاذ الـدكتور محيـد اجلميلـي ، سلسـلة دراسـات منتـدى : انظر يف هذا اال الدراسات التالية  ٤
  ). ٣١٧ – ٢٨٧. ص.، ص٣، العدد ٢٠١٢( الفكر العريب
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