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:جدلية العالقة السببية بين الحرية السياسية والحرية االقتصادية
نموذجا
العالم العربي
ً
The Issue of Causal Link between Political Freedom and
Economic Freedom: Evidence from the Arab World
تُعد العالقة السببية بين الحرية االقتصادية والحرية السياسية من العالقات المتشعبة والمثيرة
 ولإلســهام في إغنــاء النقاش األكاديمــي حول هذه.لالهتمــام فــي حقــول العلــوم االجتماعية
 وال ســيما اختبار،اعتمادا علــى أدوات االقتصاد القياســي
 حاولنــا دراســة الحالــة العربية،المســألة
ً
 ظهر أن التفاعالت بين الحرية االقتصادية والحرية السياسية،واستنادا إلى نتائج الدراسة
.السببية
ً
 وال،عموما مــع األطروحة التــي دافع عنهــا المفكــرون الليبراليون
ـى
ـ
ش
تتما
ـي
ـ
ب
العر
ـم
ـ
ل
فــي العا
ً
 والتي تفيد بوجود عالقة سببية أحادية تتجه من المتغير،سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك
 غير أن الواقع، وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول.األول نحو المتغير الثاني
 فصحيــح أن الحرية االقتصاديــة تضمن التحــرر وبناء "الــذات" الوطنية،يبــدو أشــد تعقيـ ًـدا وتركي ًبــا
 لكنهــا ال تُفهــم بمعــزل عــن الحريــة السياســية وســياقاتها،وتحقيــق شــروط الرفاهيــة لألفــراد
. على عكس المجتمع العصباني المق ّيد،االجتماعية وبنياتها الثقافية
. العالم العربي، السببية، الحرية االقتصادية، الحرية السياسية:كلمات مفتاحية
The causal link between economic and political freedom is a complex and interesting
debate in the domain of social sciences. To enrich the academic debate on this issue,
we have examined the Arab context based on econometric instruments, especially
the test of causality. Based on the results of the study, the interactions between
economic and political freedom in the Arab world appear to be generally in line with
the thesis strongly defended by liberal thinkers, in particular Milton Friedman and
Frederick Hayek, that there is a unilinear causality in which the first variable leads
to the second. This result may seem self-evident in a transformed Arab context,
but the reality seems to be more complex. Economic freedom indeed guarantees
freedom, the constructing of the national identity and the conditions necessary to
ensure individual well-being. However, such freedom is not understood in isolation
from political freedom and its social context interactions and cultural structures, in
contrast with restricted collective consciousness.
Keywords: Political Freedom, Economic Freedom, Causality, Arab World.
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مقدمة
شهدت املنطقة العربية ،يف العقدين الثاين والثالث من القرن الحادي
والعرشين ،محاوالت للتغيري والتغيري املضاد يف سياق اتسم بتحوالت
اجتامعية ودميوغرافية وسلوكية عميقة؛ وكان من البديهي أن تثري
جدل واس ًعا داخل الدوائر األكادميية واألوساط البحثية
هذه املحاوالت ً
املهتمة بالعلوم االجتامعية يف الوطن العريب ،ذلك ألنها رفعت من
وترية النقاش حول األعطاب التي تشوب عملية التنمية ،وكذلك حول
مسار اإلصالحات االقتصادية والسياسية ،التي انخرط فيها الكثري من
الدول العربية منذ تسعينيات القرن العرشين ،وتناغمها.
مر مسلسل اإلصالحات يف بعض الدول العربية بثالث مراحل رئيسة؛
فخالل املرحلة األوىل ،التي ظهرت يف فرتة مثانينيات القرن املايض ،كان
االهتامم منص ًّبا عىل الجانب االقتصادي فحسب ،وال سيام استعادة
التوازنات املاكرو-اقتصادية ،وإعادة هيكلة النظام االقتصادي ليتالءم
مع مقتضيات اقتصاد السوق .وخالل املرحلة الثانية ،التي ظهرت
يف تسعينيات القرن املايض ،انتقل االهتامم إىل الجانب املؤسيس،
وال سيام القواعد الرسمية (أي القوانني االقتصادية) التي تنظم
املعامالت االقتصادية الهادفة إىل تقليل حالة عدم اليقني ،ووضع
الحوافز املناسبة لبناء ما أعلن عنه من منظومة اقتصادية رشيدة
وشفافة وتنافسية .وخالل املرحلة الثالثة التي ظهرت بداية األلفية
الثالثة ،وتحت ضغط الشارع والخوف من املجهول ،فُتحت ورش
ٍ
إصالحات سياسية ودستورية يف بعض الدول العربية (كاملغرب
مثل) بهدف تحقيق انتقال دميقراطي وفقًا للتطلعات املجتمعية.
ً
لكن رسعان ما تبني أن تلك اإلصالحات كانت ظرفية بعدما أخمدت
الثورات العربية التي بدأت يف أواخر عام .2010
صحيح أن اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية ،التي تبنتها معظم
الدول العربية ،أدت إىل تحسن نسبي يف مناخ األعامل ،وساهمت
يف الرفع التدريجي ملستوى الحرية االقتصادية ،غري أنها يف املقابل
ساهمت يف اتساع دائرة الفوارق االجتامعية التي تشكل مصدر
اختالل ميس االستقرار والسلم االجتامعي .وإذا أضفنا إىل هذا الواقع
الجديد اتساع دائرة البطالة يف أوساط الشباب عمو ًما ويف أوساط
خصوصا ،وتأخ َر مسار االنتقال الدميقراطي الحقيقي
الشباب املتعلم
ً
يف الوطن العريب أو تعرثه ،فإننا نحصل عىل بيئة مواتية لتوليد
تأت من خالل حركات
االضطرابات االجتامعية والسياسية ،وهو ما ّ
احتجاجية ضخمة شملت تدريج ًيا ،وبدرجات مختلفة ،حواىل نصف
الدول التي تشكل جامعة الدول العربية.
وإضافة إىل الكرامة والعدالة االجتامعية ،طالبت الجامهري العربية
بالحرية ،مع العلم أن هذه الجامهري اتخذت يف البداية ،وعىل نحو
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عام ،الطابع السيايس؛ أي املطالب الدميقراطية باملعنى الواسع ،وهذا
أمر مرشوع يف بيئة عاملية تتميز بالدينامية والتحول الرسيع .ومع
ذلك ،وباالستناد إىل تحليل أعمق وأشمل لألحداث ،يتضح أن هذه
الجامهري كانت تتطلع أيضً ا إىل تصحيح مسار القوانني املنظمة
للحقوق والحريات االقتصادية من خالل توجيهها نحو متكني الناس من
التوفر عىل الوسائل املادية الرضورية لحياة أفضل ،وضامن كرامتهم
واستقالليتهم يف سياق العدالة واإلنصاف .لقد ثارت الجامهري العربية
ضد املامرسات التي تؤثر سلب ًيا يف وضعهم االقتصادي واملعييش،
وال سيام الفساد واملحسوبية والزبونية واقتصاد الريع.
من هنا نستحرض مدى أهمية دراسة العالقة السببية بني الحرية
االقتصادية ،والحرية السياسية ،يف سياق عريب متقلب يتسم بالتعقيد
وعدم اليقني .فهل الحرية االقتصادية تسبب الحرية السياسية ،أو
تعد مسببًا لها؟ لإلجابة عن هذا السؤال املحوري ارتأينا استخدام
أدوات االقتصاد القيايس ،وال سيام اختبار السببية Causality Test
الذي يجمع بني املنهجني االستقرايئ واالستنباطي ،والذي يستند إىل
مبدأين أساسيني ،هام :أن السبب يسبق املعلول أو يعارصه ،وأن
السلسلة الزمنية السببية تحوي معلومات حول املسبب.
تحيل "الحرية السياسية" إىل إمكانية التحرك يف املجالني السيايس
واملدين من دون إكراه أو قمع من طرف السلطة الحكومية مبختلف
أجهزتها الردعية ،وغالبًا ما يرتبط هذا املفهوم بالعوامل التي تساهم
يف صريورة الدميقراطية مثل حرية التعبري ،والحق يف التصويت،
وحرية الصحافة ،وحرية التنقل واإلقامة ،وحرية التفكري ،وحرية
التجمع والتكتل ،وحرية الولوج إىل الوظيفة العمومية باعتامد مبدأ
تكافؤ الفرص .يف هذا السياق ،يرى عامل االقتصاد أمارتيا سن ()-1933
أن الحرية السياسية هي مجموعة من اإلمكانيات املتاحة لألفراد
سواء لالختيار بني مختلف األحزاب السياسية من أجل التصويت،
أو من أجل تحديد من سيحكم وعىل أساس أي مبدأ سيتم ذلك(((.
أما "الحرية االقتصادية" فتشري ،من وجهة نظر املدرسة الليربالية،
إىل كل ما يرتبط باالستقالل الذايت لألفراد وفقًا لقيمهم وأهدافهم
الشخصية ،حيث متثل الفرص املتاحة ألي فرد من أجل استخدام
املوارد االقتصادية لغايات استهالكية وإنتاجية وتبادلية من دون
الخضوع ألي إكراهات ،مثل القوة أو الرسقة أو االحتيال((( .وإضافة
إىل وظيفتها املؤسسية ،تؤدي هذه الحرية وظيفة فردية ،حيث متكن
1 Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Oxford University
Press, 1999), p. 38.
2 James Gwartneya & Robert Lawsonb, "The Concept and Measurement
of Economic Freedom," European Journal of Political Economy, vol. 19, no. 3
(September 2003), p. 406.
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من مامرسة أنشطة اقتصادية من دون قيود ،وتخلق سوقًا تضمن
انتقال السلع واألشخاص والرساميل من دون حواجز ،كام متكن أيضً ا
من الحق يف نقل امللكية بشكل طوعي ،والحق يف التعاقد ،وتعد
املنافسة الحرة أهم آلية لتنظيم العالقات االقتصادية بني األفراد داخل
املجتمع ،بينام يقترص دور الدولة عىل التنظيم والتشجيع والحامية.
لإلحاطة مبختلف جوانب هذا املوضوع ،قُسم محتوى هذه الدراسة
إىل محورين رئيسني .يقدم األول جر ًدا ألهم األدبيات املتعلقة
بالعالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية .أما الثاين،
فيرشح اإلطار املنهجي ،ويعرض أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة .وأخ ًريا ،تقدم الخامتة أهم االستنتاجات املنبثقة من هذه
الدراسة مع بعض التوصيات ذات الطبيعة السياسية.

ملا له من دور يف تعزيز الحرية االقتصادية؛ وأن أفضل نظام سيايس
هو الدميقراطية الليربالية ألنه يضمن لألفراد أكرب قدر ممكن من
الحرية السياسية .لذا أكد هايك أن الحرية االقتصادية هي وسيلة ال
غنى عنها لتحقيق الحرية السياسية ،ففي كتابه الشهري الطريق إىل
قائل" :لقد تخلينا تدريج ًيا عن الحرية االقتصادية،
العبودية ،كتب ً
التي من دونها مل يكن للحرية الشخصية والسياسية أي وجود"(((.
ومبا أن الدميقراطية ليست معصومة عن الخطأ ،فقد ذهب إىل حد
تفضيل الدكتاتورية الليربالية عىل الدميقراطية الشمولية طاملا أنها
تؤيد الحرية االقتصادية حسب فهمه.

ً
أوال :في العالقة السببية بين الحرية
االقتصادية والحرية السياسية
شكلت العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية
موضوع نقاش نظري وإمربيقي عميق يف األوساط البحثية .وعىل
الرغم من غنى هذا النقاش ،مل يحصل توافق حول اتجاه السببية
بني هذين املتغريين ،فبينام يرى بعض الباحثني أن الحرية السياسية
تعترب رشطًا أساسيًا لتعزيز الحرية االقتصادية ،يدافع آخرون عن
فكرة مفادها أن الحرية االقتصادية ميكن أن تساهم يف خلق ظروف
مواتية ألي انفتاح سيايس ودميقراطي.

ً
ً
مسبقا
شرطا
 .1الحرية االقتصادية بوصفها
للحرية السياسية
تب ّنت مجموعة من املفكرين والباحثني ،يف حقول العلوم االجتامعية،
املنتمني إىل املدرسة الليربالية فكرة العالقة السببية التقليدية التي
تتجه من الحرية االقتصادية إىل الحرية السياسية .ويعترب فريدريك
باستيا ( )1850-1801من االقتصاديني األوائل الذين تناولوا هذا
قائل" :االقتصاد السيايس يأيت قبل السياسة؛
التوجه ،حيث كتب ً
عىل األول أن يبني إذا كانت املصالح اإلنسانية متجانسة (األطروحة
الليربالية) أو متعارضة (األطروحة االشرتاكية) ،وهو ما يجب عىل
الثانية إدراكه قبل تحديد اختصاصات الحكومة"((( .ويف االتجاه
نفسه ،تحدث الفيلسوف واالقتصادي النمساوي فريدريك فون
هايك  )1992-1899( Friedrich Hayekعن أهمية كلتا الحريتني،
معت ًربا أن أفضل نظام اقتصادي هو اقتصاد السوق وليس الرأساملية،

ويف مقال نُرش سنة  ،1959دافع عامل االجتامع األمــريك سيمور
مارتن ليبسيت ( )2006-1922عن الفكرة نفسها ،مؤك ًدا أن الحرية
االقتصادية ترفع من احتامل إرساء أسس مجتمع ناضج سياسيًا من
خالل تعزيز روح املبادرة والقدرة التنافسية اللتني تساهامن يف زيادة
مستوى الدخل القومي ،وتحسني مستوى عيش السكان؛ وهذا من
شأنه أن يُحدث تغي ًريا تدريج ًيا يف الهياكل االجتامعية يف ظل التحول
الصناعي مع ما يرتتب عىل ذلك من ظهور طبقة متوسطة كربى،
وت ََب ُجز  Embourgeoisementجز ٍء من املجتمع ،وهام رشطان
أساسيان لتحقيق تطلعات املجتمع يف الحياة الدميقراطية ،وجعل
النخب االستبدادية أكرث قابلية لفكرة التغيري الدميقراطي؛ ويؤمن

3

4

Frederic Bastia, La loi (Paris: Institut Coppet, 2011 [1850]), p. 37.

Friedrich A. Hayek, La route de la servitude (Paris: PUF, 1985), p. 17.
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ليبسيت بأنه "كلام زادت الدولة غنى ،كانت فرصتها أكرب للمحافظة
عىل الدميقراطية"(((.
من املنظور نفسهّ ،بي االقتصادي األمــريك ميلتون فريدمان
 )2006-1912( Milton Friedmanيف كتابه الرأساملية والحرية،
أن الحرية السياسية ظهرت بعد توطيد دعائم املؤسسات الرأساملية،
وظهور األسواق الحرة ،وهو يرى أن "اليد الخفية" تضمن الحامية
األكرب للحريات الفردية ،وأن آليات اقتصاد السوق توفر بطبيعتها
قيو ًدا عىل سلطة الدولة ،وقد أرص عىل أن "الحرية السياسية مل توجد
 ولن توجد  -من دون جرعة أكرب من الحرية االقتصادية"((( ،مضيفًاأن هناك إجام ًعا ،عرب التاريخ ،حول هذه العالقة السببية ،حيث ال
يوجد أي مجتمع يف أي زمانٍ وأي مكان يتمتع بقدر كبري من الحرية
السياسية ،إال إذا كان يعتمد عىل آليات السوق التي تعمل عىل
تنظيم أغلب أنشطته االقتصادية((( .ومع ذلك ،يعرتف فريدمان بأن
العالقة السببية بني الحريتني مركبة وشديدة التعقيد.
ومن جهته ،أكد املفكر األمرييك صمويل هنتنغتون ()2008-1927
عىل أن مسلسل التحول إىل الرأساملية ونظام اقتصاد السوق يع ّد
متري ًنا صعبًا يحتاج إىل قدرات وسنوات طويلة من العمل الجاد
تحت نظام قمعي ،وغالبًا ما ينتهي إىل تحول سيايس مجتمعي
حقيقي يؤدي إىل تعزيز الحريات السياسية يف زمن قيايس .ويرى
هنتنغتون أن التنمية االقتصادية واالجتامعية ال تتفقان بالرضورة
مع الدميقراطية((( ،ومن ث ّم ،فإن االنخراط يف التحول السيايس ،قبل
االنتهاء من تقوية الحريات االقتصادية ،يع ّد مغامرة غري محسوبة
العواقب ،ألنه يخلق ج ًّوا من عدم اليقني يساعد مختلف جامعات
الضغط الشعبية عىل تنظيم صفوفها ،والتحرك من أجل عرقلة التحول
إىل نظام اقتصاد السوق ،ثم إن تزامن التحولَني السيايس واالقتصادي
يبدو صعب التحقيق يف غياب حكومة تحظى بتأييد شعبي قوي،
(((

5 Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy," The American Political
;Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105
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6
Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: Chicago
University Press, 2002), p. 8.
"7 Ian Vásquez, "The Central Role of Economic Freedom in Democracy,
Issues of Democracy (December 2005), accessed on 25/8/2021, at:
https://bit.ly/3rseNFi
8 Samuel Phillips Huntington, The Third Wave: Democratization in the
Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1993).
9 Samuel Phillips Huntington, "Democracy's Third Wave," Journal of
Democracy, vol. 2, no. 2 (Spring 1991), p. 30.

وتقدر عىل اتخاذ قرارات مؤسسية جريئة ورسيعة من أجل إنجاح
االنتقال نحو اقتصاد السوق ،ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تنجم
عن ذلك ،يف الوقت نفسه.
وعىل غرار هنتنغتون ،يقرتح الباحثان األمريكيان راكيل فرنانديز وداين
رودريك( ((1تقوية حقوق امللكية االقتصادية ،وإدخال اإلصالحات
االقتصادية الرضورية قبل االنخراط يف مسلسل االنفتاح السيايس؛
وقد علال هذا املوقف بكون الحرية االقتصادية ته ّم ،يف املقام األول،
النخب ،أي أصحاب األمالك واملستثمرين .أما الحرية السياسية فته ّم
أساسا الجامهري ،ومن هنا يتضح أن البدء يف منح مزيد من الحقوق
ً
السياسية من شأنه تقوية صفوف الجامهري ،ودفعها إىل تقويض
إج ـراءات التحرر االقتصادي بسبب الخوف من آثارها السلبية
املحتملة يف مستقبلهم .فعىل سبيل املثال ،غالبًا ما يعارض العامل
مسلسل خصخصة الرشكات العمومية حتى لو كانوا يدركون أن هذه
العملية قد تفيدهم عىل املدى الطويل ،نظ ًرا إىل عدم استعدادهم
للتخيل عن مكاسبهم واالنخراط يف تطوير مهاراتهم الفردية ،ومن
ثم ،العمل أكرث بعد اإلصالح ،ثم إن األفراد يف النظام الدميقراطي
غال ًبا ما مييلون إىل استغالل االستحقاقات االنتخابية للضغط عىل
السياسيني قصد الحصول عىل مزيد من االمتيازات من دون االكرتاث
لإلكراهات االقتصادية .ويُع ّد تراجع ثقة رجال األعامل من بني النتائج
املحتملة ملثل هذه السلوكات ،حيث يضطر الكثري منهم إىل إرجاء
استثامراتهم أو نقلها اىل أماكن أخرى ،وهو ما من شأنه أن يفرض
تكاليف باهظة عىل بقية مكونات املجتمع.
وقد ذهب جون بيلسون يف هذا االتجاه حني أشار إىل أن "التنمية
االقتصادية متكّن عنارص املجتمع الديناميكية من أن تصبح مستقلة
عن الحكومة سواء عىل املستوى االقتصادي أو عىل مستوى الوضع
االجتامعي ،وهو ما يساعد عىل تعزيز الدميقراطية"( .((1ويعتقد
غيريمو أودونيل  )2011-1936( Guillermo O'donnellأن التحول
االقتصادي يع ّد ضام ًنا للتحول الدميقراطي ،بل إن غياب الحريات
رشا للدميقراطية.
االقتصادية يشكل تهدي ًدا مبا ً
وعىل املستوى اإلمربيقي ،حاول بعض الباحثني التحقق من فرضية
هايك وفريدمان من خالل استعامل أدوات االقتصاد القيايس .ويف
10 Raquel Fernandez & Dani Rodrik, "Resistance to Reform: Status Quo
Bias in the Presence of Individual- specific Uncertainty," American Economic
Review, vol. 81, no. 5 (December 1991), pp. 1146–1155.
"11 John F. O. Bilson, "Civil Liberty-An Econometric Investigation,
Kyklos: International Review for Social Sciences, vol. 35, no. 1 (February
1982), pp. 94-114.
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هذا الصدد ،توصل روبرت لوسون وجيف كالرك( ،((1باالعتامد عىل
بيانات مجمعة ملئة وثالثة وعرشين بل ًدا خالل املدة ،2005-1970
إىل نتيجة مفادها أن نجاح التحول الدميقراطي رهني مبستوى الحرية
االقتصادية التي يتمتع بها األفراد .هذه النتيجة نفسها ،أكدها الباحث
الرتيك حسن كريمانوغلو( ((1يف دراسة شملت تسع عرشة دولة ،حيث
دليل عمل ًيا عىل أن معظم الدول املكونة للعينة ،وهي أربع
ق ّدم ً
عرشة دولة ،نجحت يف تطوير اقتصاداتها من خالل توسيع هامش
الحرية االقتصادية عىل حساب الحرية السياسية.
وقد سبق لعامل االقتصاد األمرييك روبرت بارو( ((1أن تحقق من هذه
العالقة السببية يف تسعينيات القرن العرشين ،مع التأكيد عىل أنها
ليست مبارشة بل متر عرب قناة النمو االقتصادي ،أي إن الحرية
االقتصادية ال تؤدي إىل الحرية السياسية ،إال إذا أنتجت من ًوا اقتصاديًا
ينعكس إيجاب ًيا عىل حياة األفراد.
وبناء عىل معطيات بعض الدول الصاعدة يف جنوب رشق آسيا وأمريكا
الالتينية ،بينت شان هينغ يش أن الحرية االقتصادية املتجسدة
يف األســواق الحرة كانت رشطًــا أساس ًيا إلطــاق مسار املسلسل
الدميقراطي يف دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتشييل(،((1
حيث تحولت األنظمة االستبدادية تدريج ًيا إىل أنظمة دميقراطية
حقيقية مع تحسني جودة املؤسسات االقتصادية ،واعتامد آليات
اقتصاد السوق ،وقد أكدت الباحثة أن النجاح االقتصادي املرتتب
عىل ذلك ساهم ،عىل نحو كبري ،يف إنتاج طبقة وسطى حيوية أدت
دور الجرس الطبيعي بني املجتمع وعامل السياسة .أما يف دول أخرى
مثل سنغافورة ،فقد فشلت الحرية االقتصادية يف إنتاج مؤسسات
سياسية دميقراطية مبفهومها الغريب ،نظ ًرا إىل وضعها االستثنايئ
املتمثل يف صغر حجمها ،واحتوائها عىل نسيج سكاين متعدد األعراق،
وتب ّنيها النموذج الهيكيل الذي تؤدي مبوجبه الدولة دو ًرا استباق ًيا يف
تحديد مسار التحوالت الهيكلية ،وهيمنة حزب وحيد عىل دواليب
الحياة السياسية.
12 Robert Lawson & Jeff Clark, "Examining the Hayek-Friedman
Hypothesis on Economic and Political Freedom," Journal of Economic
Behavior & Organization, vol. 74, no. 3 (June 2010), pp. 230-239.
13 Hasan Kirmanoğlu, "Political Freedom and Economic Well-being: A
Causal Analysis," ECOMOD Annual Meeting, Istanbul, 3-5/7/2003, pp. 1-10,
accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/3Cr9vzG
14 Robert Barro, "Democracy and Growth," Journal of Economic Growth,
vol. 1, no. 1 (March 1996), pp. 1-27.
15 Chan Heng Chee, "Democracy: Evolution and Implementation; An
Asian Perspective," in: Robert Bartley et al., Democracy and Capitalism:
Asian and American Perspectives (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 1993), pp. 1-27.
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وبني األكادميي الدمناريك يورغ سورنسن  Georg Sørensenأن
السلطوية تتمتع بقد ٍر كبري من الشعبية يف رشق آسيا ،ففي دراسة
مسحية شملت اليابان ،وهونغ كونغ ،وكوريا الجنوبية ،والصني،
ومنغوليا ،والفلبني ،وتايوان ،وتايلند ،كشف هذا الباحث عن شيوع
ثقافة انعدام الثقة باملؤسسات الدميقراطية ،وشيوع النظرة النقدية
ألداء الدميقراطيات ،فيام يتصل بالفساد واحرتام القانون والنظام
والتنمية االقتصادية والعدالة(.((1
وخالصة القول إن أنصار املدرسة الليربالية الجديدة يدافعون عن
الفكرة القائلة بأن اإلصالحات االقتصادية الرضورية للتنمية ال ميكن أن
تعرف طريقها نحو النجاح إال تحت مظلة نظام سيايس سلطوي قادر
عىل قمع الحركات املعارضة املختلفة (احتجاجات نقابية ،احتجاجات
اجتامعية ،واحتجاجات سياسية) ،التي قد تفشل التحول االقتصادي
املأمول ،ومن ث ّم يكون "القمع املحدد زمنيًا" هو الثمن الذي يجب عىل
الشعوب أن تدفعه مقابل الحصول عىل الحرية السياسية والكرامة.

ً
شرطا أساس ًيا
 .2الحرية السياسية بوصفها
لرفع القيود عن الحرية االقتصادية
تناولت مجموعة ثانية من املفكرين والباحثني فكرة العالقة السببية
العكسية ،أي املتجهة من الحرية السياسية إىل الحرية االقتصادية،
ففي بداية القرن التاسع عــر ،كــان جــورج بنتهام George
 )1884-1800( Benthamوالفالسفة الراديكاليون يعتربون الحرية
السياسية ضام ًنا لكل حرية اقتصادية ،ثم إنهم كانوا يعتقدون أن
القيود املفروضة آنذاك كانت تح ّد من حركة الجامهري ،وبناء عليه،
لو أتاح اإلصالح السيايس حق التصويت لعامة أفراد الشعب لفعلوا
ما يخدم مصالحهم ،أي دعم اختيار مسار التحرير االقتصادي باملعنى
الشائع "دعه يعمل ،دعه مي ّر" ،وقد شاطره املفكر الفرنيس بينجامني
كونستان ( ((1()1830-1767هذا الرأي يف كتابه "دروس يف السياسة
الدستورية" ،حيث أشاد بالحرية السياسية ،وطالب األفراد بعدم
التخيل عنها ألنها تضمن لهم حريتهم يف مجالهم الخاص ،إال أن
تصوره للدميقراطية ظل مرتبطًا بنظام الحكم التمثييل الربجوازي،
مثل أن حق التصويت يجب أن يقترص عىل دافعي رضيبة
فهو يعتقد ً
(((1
االقرتاع ،أي املالكني والطبقة الربجوازية .
 16يورغ سورنسن ،إعادة النظر يف النظام الدويل الجديد ،ترجمة أسامة الغزويل ،سلسلة
عامل املعرفة ( 480الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2020 ،ص .257
17 Benjamin Constant, "De la liberté des Anciens comparée à celle
des Modernes," in: Benjamin Constant, Œuvres politiques, texte établi par
Charles Louandre (Paris: Librairies-éditeurs, 1874 [1819]), p. 284.
 18عبد الوهاب الك ّيايل ،موسوعة السياسة ،ج ( 5بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،)1985 ،ص .275
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أما الفيلسوف األمرييك املعروف جون رولز ( ،)2002-1921فقد
اعرتف ضمن نظريته حول العدالة بسم ّو الحرية السياسية وعدالتها،
حيث اعتربها مبنزلة أداة مؤسسية مهمة تحفظ وتدعم منظومة
الحريات األساسية األخرى مبا فيها الحرية االقتصادية يف سياق الدولة
الحديثة(((1؛ وقد شكل التيار املساوايت ،الذي قاده رولز ،نو ًعا من
التمرد عىل الليربالية الكالسيكية ،وال سيام من منظور تصورها لعالقة
الفرد بالجامعة ،حيث دافع عن الدور املحوري للبنية االجتامعية يف
تحديد مفهوم الحرية ومساحتها ،كام دافع عن التالزم بني الحرية
والعدالة مبا يخدم الصالح العام؛ ويف هذا اإلطار أكد عىل أن املساواة
تقتيض أن ال يؤثر األصل االجتامعي سلب ًيا يف مستقبل األفراد ،بحيث
ينبغي الجمع بني الحرية االقتصادية التي يستفيد منها من هم أكرث
حظًا ،ودعم الترشيعات والقوانني التي تسمح بتحسني وضعية من
هم أقل حظًا (مبدأ املساواة يف الفرص).
ويف كتابه الشهري االقتصاد واملجتمع املنشور أول مرة سنة ،1922
يرى عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب ( ((2()1920-1864أن وجود
نظام دميقراطي أمر أسايس لتحديد الخيارات االقتصادية املثىل ،ألن
ذلك من شأنه أن يقلل من مخاطر عدم االستقرار السيايس ،وال سيام
أثناء عملية تداول السلطة املؤطرة دستوريًا من خالل مجموعة
من القواعد والقوانني ،وهو ما ال ينطبق عىل األنظمة االستبدادية.
وشدد فيرب عىل أن الدميقراطية هي يف آنٍ واحد نظام عقالين حر
ومنظومة لرشعنة الهيمنة البريوقراطية الرضورية بغرض منو األنشطة
التجارية والصناعية ،فاإلدارة الفعالة لألعامل ،يف املجتمعات املنظمة
مثل ،تحتاج إىل وسط سيايس وقانوين متوقع السلوك ،كام تحتاج
ً
إىل جهاز إداري لتنفيذ القرارات واإلجراءات وفق هيكل تنظيمي
هرمي فعال(.((2
ويرى دارون أسيموغلو وآخرون( ،((2أن املؤسسات االقتصادية الجيدة
مبعناها الحديث ،أي مجموع القواعد االقتصادية التي تحرص
عىل ضامن أمن حقوق امللكية والعقود ،تظهر وتتطور مع وجود
مؤسسات دميقراطية من قوانني وترشيعات ونظم وأعراف تنظم
19 John Rawls, Justice et Démocratie (Paris: Éditions du Seuil, 1987),
p. 165.
20 Max Weber, Economy and Society, Guenther Roth & Claus Wittich
(eds.) (London: University of California Press, 1978), p. 1469.
21 Jean-Yves Capul & Olivier Garnier, Dictionnaire d'Économie et de
Sciences sociales (Paris: Hatier, 2015), p. 696.
22 Daron Acemoglu, Simon Johnson & James Robinson, "Institutions
& as the Fundamental Cause of Long-Run Growth," in: Philippe Aghion
Steven Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth (Amsterdam: NorthHolland, 2005).
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املشاركة السياسية ،وتح ّد من سلطة النخبة الحاكمة ،ويف غياب هذا
الرشط األسايس ،مييل أعضاء هذه النخبة إىل بناء مؤسسات اقتصادية
تعظم مكاسبهم الشخصية عىل حساب املصلحة العامة للمجتمع؛
ومن هنا يتضح أن اتساع نطاق املشاركة السياسية من شأنه أن
يرفع من جودة املؤسسات االقتصادية ،ومن ثم ،حامية حقوق
امللكية الخاصة.
ويف السياق نفسه ،يعتقد جوزي تافاريس ورومان واتشيارغ أن
السياسات االقتصادية الليربالية تحتاج إىل الرشعية الدميقراطية إطا ًرا
أنسب إلدارة النزاعات االجتامعية التي قد تنتج من عملية التحرير
مثل) ،وأنها تقلل من احتامل
االقتصادي (إعــادة توزيع الدخل ً
نشوب الفنت والحروب األهلية .ويرى الباحثان أن النظام االستبدادي
يستطيع تفادي بعض النزاعات عىل املدى القصري .لكنه ال ميتلك
املؤسسات املناسبة لحلها عند الرضورة(.((2
وقد شدد املفكر االقتصادي الهندي أمارتيا سن عىل أهمية الحرية
السياسية من خالل وصفها باألولوية اإلجرائية ،واعتبارها مصدر تفوق
عام(((2؛ وهو يرى ،يف إطار أطروحته "التنمية كحرية" ،أن فرض قيود
شديدة عىل املشاركة السياسية من شأنه أن "يقوض إىل حد بعيد
الفرص املتاحة لألفراد الستخدام املوارد االقتصادية ألغراض االستهالك
واإلنتاج والتبادل"( ،((2بل إنه ذهب إىل حد تقديس الحرية السياسية
حني أكد أن تربيرها ال يرتبط بآثارها يف الجانب االقتصادي فقط ،بل
بقيمتها الجوهرية التي تجعل منها حرية إنسانية وكونية( .((2وعىل
يبت بشكل قاطع يف طبيعة
الرغم من هذا املوقف القوي ،فإن سن مل ّ
العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية ،إذ يعتقد
أن كلتا الحريتني متالزمتان وتتفاعالن فيام بينهام باستمرار بوصفهام
عامل محف ًزا للتنمية ،وأن تعزيز أي منهام يعني تعزيز األخرى.
ً
ويف السياق العريب ،يُع ّد عزمي بشارة ،وعبد الله العروي ،ومحمد
عابد الجابري ( ،)2010-1935من أبرز املدافعني عن سمو الحرية
السياسية ،فمن وجهة نظر الجابري ،تحيل الدميقراطية ،يف الوطن
العريب يف املقام األول ،إىل الحرية السياسية حتى يتمكن املواطنون
من أداء واجبهم االنتخايب ،وتحيل ،يف املقام الثاين ،إىل الحرية
23 Joseph Tavares & Romain Wacziarg, "How Democracy Affects
Growth," European Economic Review, vol. 45, no. 8 (August 2001),
pp. 1341-1378.
24 Sen, pp. 65, 148.
25 Amartya Sen, Un nouveau Modèle Economique: Développement,
Justice, Liberté (Paris: Odile Jacob, 2003), p. 59.
 26رضوان برويس" ،جدلية العالقة بني الدميقراطية والتنمية :نحو مقاربة غري معيارية"،
املستقبل العريب ،العدد ( 409آذار /مارس  ،)2013ص .23

86
االقتصادية الليربالية حتى يتمكن كل شخص من القيام بنشاطه
االقتصادي حسب وسائله وإمكانياته(.((2
والحرية عند عزمي بشارة هي يف الوعي ويف املامرسة اإلنسانية،
وليست يف الكون القائم خارج الوعي اإلنساين( .((2ويويص بشارة
بأهمية تطوير مفاهيم "حرية اإلرادة" و"الحرية السياسية" و"الحرية
املدنية" وغريها( ،((2وهو يرى أن مامرسة الحريات السياسية عىل
أنها حرياتٌ مدنية ت ُرتجم إىل حرية سياسية من خالل مامرسة حق
ٌ
وحقوق سياسية تنظم
التنظيم السيايس والدعوة إىل دعمه وتأييده،
مامرسة التأثري بد ًءا مبامرسة حق االنتخاب وحق الرتشح ،اللذين
يتطلبان درجة من املسؤولية عن هذه الحرية( ،((3مع العلم أن هذه
املسؤولية مقرونة بالوعي واإلدراك لرشوط مامرسة الحرية وتبعات
خيارات اإلنسان ذي اإلرادة الحرة.
ويرى عبد الله العروي( ((3أ ّن املامرسة السياسية يف العامل العريب
حتم عرب تحرير املجتمع ،وأن حرية
تلح عىل أن تحرير الفرد مير ً
الفكر مرتبطة بالحرية السياسية ،وهذه مرتبطة بالحرية االجتامعية
واالقتصادية؛ وكلام توسعت املامرسة وع ّمت التجربة انترشت املقولة
أول دعوة سياسية ثم نظرية
املاركسية عىل حساب املقولة الليرباليةً :
فلسفية ،بعد أن يُعاد ربط تلك املقولة بجذورها الهيغلية؛ ويف
أول ،والحرية االقتصادية يق ّر
سياق الرتابطات بني الحرية السياسية ً
العروي( ((3بأن تق ّدم علم االقتصاد يدل ،يف حد ذاته ،عىل إرادة
تحررية عميقة .إال أن االقتصاد وحده ال يضمن التحرر ،بل يعطي
فقط وسائل التحرر يف ظروف معينة .ال بد إذًا من تحقيق تلك
الظروف السياسية والثقافية والنفسية ،فعلم االقتصاد ال يكفي
وحده إلنارة طريق الحرية الفعلية ،وال بد من مساعدة العلوم
االجتامعية األخرى.
عمو ًما ،حــاول العديد من الباحثني املنتمني إىل حقل العلوم
االجتامعية تقديم أدلة إمربيقية عىل وجود عالقة سببية ذات اتجاه
واحد من الحرية السياسية إىل الحرية االقتصادية ،ومن بني هؤالء
الجابري ،يف غامر السياسة :فك ًرا ومامرسة ،ج ( 1بريوت :الشبكة العربية
 27محمد عابد
ٍ
لألبحاث والنرش ،)2009 ،ص .310
 28عزمي بشارة ،مقالة يف الحرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .56-55
 29املرجع نفسه ،ص .107
 30املرجع نفسه ،ص .110-109
 31عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب،)1983 ،
ص .77
 32املرجع نفسه ،ص .96
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نذكر كريستوفر كالك وآخرين( ((3الذين قاموا بتحليل تأثري مستوى
الحرية السياسية وامتدادها الزمني يف مؤرش مؤسسات حقوق
امللكية ،باستخدام بيانات طولية  Panel Dataشملت  123دولة
خالل املدة  .2005-1970وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن التحول
الدميقراطي يوفر ضامنات أحسن لحامية حقوق امللكية الفردية عىل
املدى الطويل ،ثم إن االمتداد الزمني للتجربة الدميقراطية يعترب
عامل مساع ًدا عىل انبثاق مؤسسات اقتصادية جيدة.
ً
وباالعتامد عىل اختبار سببية غرانجر  ،Granger Causalityقام يي
فينغ( ((3بدراسة شملت مجموعة من البلدان املتقدمة والسائرة يف
طريق النمو خالل املدة  ،1995-1975وقد خلصت إىل أن الحرية
السياسية ت ُن ّمي الحرية االقتصادية ،وأن العكس غري صحيح؛ وباستعامل
توصل
تحليل االنحدار الخطي ّ ،Standard Regression Analysis
جون داوسون( ((3إىل وجود دليل قيايس قوي عىل أن الحرية السياسية
تسبب الحرية االقتصادية ،يف حني أن دليل السببية العكسية يشوبه
الضعف والغموض.
عمو ًما ،يرى املدافعون عن فكرة أسبقية (أو أولوية) الحرية السياسية
عىل الحرية االقتصادية أن األوىل تع ّد أصل باقي الحريات ورشط
تحققها بحسب تعبري مونتسكيو ،)1755-1689( Montesquieu
ومن دونها تتعذر مامرسة حرية التملك التي تعترب عامد الحرية
وتأسيسا عىل هذه الفكرة ميكن القول إن مكونات
االقتصادية؛
ً
الحرية السياسية ،مثل حرية الرأي والتفكري واملعتقد والتصويت
والرتشيح وتأسيس األحزاب والجمعيات ،ليست حريات مهمة يف
حد ذاتها ،لكنها رضورية لحامية حرية األفراد يف متابعة مصالحهم
االقتصادية والتنصيص عليها قانونيًا ،ودعمها وتأطريها ومتتينها.

ثان ًيا :قياس العالقة السببية بين
الحرية السياسية والحرية االقتصادية
كام متّت اإلشارة سلفًا ،اهتم العديد من الدراسات اإلمربيقية بقياس
العالقة السببية بني الحرية السياسية والحرية االقتصادية يف سياقات
متعددة ومختلفة ،غري أن نصيب املنطقة العربية (بوصفها كيانًا
33 Christopher Clague et al., "Property and Contract Rights under
Democracy and Dictatorship," Journal of Economic Growth, vol. 1, no. 2
(June 1996), pp. 243-276.
34 Yi Feng, Democracy, Governance, and Economic Performance: Theory
and Evidence (Cambridge/ London: The MIT Press, 2003).
"35 John Dawson, "Causality in the Freedom–Growth Relationship,
European Journal of Political Economy, vol. 19, no. 3 (September 2003),
pp. 479– 495.
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واح ًدا) من هذه الدراسات ال يكاد يُذكر ،ومن هنا تربز أهمية القيام
بهذا التمرين يف السياق العريب اسرتشا ًدا باإلطارين النظري واملنهجي
للدراسات السابقة.

تق ّر عكس ذلك ،وسيجري اختبار هاتني الفرضيتني من خالل تقدير
املعادلة التالية:

 .1منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة
تع ّد السببية  Causalityمن املفاهيم املهمة التي تم اعتامدها يف
حقول العلوم االجتامعية ،وتدل عىل الروابط املمكنة بني ظاهرتني،
حيث تسبب الواحدة منها (وتسمى السبب أو العلة) الظاهر َة
األخرى (وتسمى املس ّبب أو املعلول) ،ورغم الطابع الفلسفي املعقد
لهذا املفهوم ،فقد حاول بعض علامء االقتصاد القيايس بناء مناذج
رياضية من أجل تحديد طبيعة العالقة السببية واتجاهها يف إطار
تحليل السالسل الزمنية ،ويعترب اختبار سببية غرانجر األكرث شيو ًعا
استعامل يف أوساط الباحثني ،بيد أن تطبيقه رهني بتحقق
ً
واألكرث
رشطني متالزمني يصعب استيفاؤهام ،وهام :ثبات السلسلة أو
استقراريتها ،والتكامل املشرتك ،وهو ما دفع الباحثني االقتصاديني،
من بينهم إيلينا دمييرتيسكو وكريستوفر هورالن( ((3إىل تطوير منوذج
أكرث مرونة وأكرث واقعية.

حيث:

يف هذه الورقة البحثية ،نقرتح القيام باختبار العالقة السببية
بني الحرية السياسية والحرية االقتصادية باالعتامد عىل منوذج
دمييرتيسكو وهورالن نظ ًرا إىل عدم تجانس بياناتنا املجمعة ،ومن
ثم ،استحالة استخدام الطريقة التقليدية التي اقرتحها غرانجر ،ثم إن
هذا النموذج يتوافق مع استعامل بيانات السالسل الزمنية القطعية
ذات العينات الصغرية ،كام هو الحال يف دراستنا هذه ،والتي تغطي
 16بل ًدا عرب ًيا خالل  15سنة.
وطبقًا لهذا النموذج ،فإن متغ ًريا معي ًنا وليكن  ،Xيسبب متغ ًريا آخر
وليكن  ،Yإذا كان من املمكن التنبؤ بشكل أفضل بالقيم الحالية
للمتغري  Yباستخدام القيم السابقة للمتغري  Xعام ميكن أن يكون
عليه الحال فيام لو مل يتم الرجوع إىل هذه القيم .وميكن طرح
أربعة احتامالت التجاهات السببية :اتجاه أحادي السببية من Y
إىل  ،Xواتجاه أحادي السببية من  Xإىل  ،Yوسببية ثنائية االتجاه،
وأخ ًريا انعدام السببية أو االستقاللية؛ ومن هنا ينبغي وضع فرضيتني
واختبارهام :فرضية العدم أو الفرضية الصفرية التي تشري إىل عدم
وجود أي عالقة سببية دالة بني املتغريين ،والفرضية البديلة التي
36 Elena-Ivona Dumitrescu & Christophe Hurlin, "Testing for Granger
non-Causality in Heterogeneous Panels," Economic Modelling, vol. 29, no. 4
(July 2012), pp. 1450-1460.

ميثل عدد فرتات التباطؤ الكافية إللغاء االرتباط الذايت لحد الخطأ.
ميثل معلمة االنحدار الذايت.
ميثل معلامت االنحدار التي تتغري من بلد إىل آخر.

ميثل الحد العشوايئ لكل بلد  iخالل السنة . t

وقد تم الحصول عىل البيانات املتعلقة بالحرية االقتصادية من خالل
قاعدة بيانات مؤسسة هرييتج األمريكية ،((3(American Heritage
رشا مرك ًبا باالعتامد عىل عرشة متغريات،
حيث طورت هذه األخرية مؤ ً
وهي :حرية األعامل (عدد املساطر ورسعتها وتكاليفها) ،وحرية
التجارة (الحواجز السعرية والالسعرية) ،والحرية الجبائية (العبء
الرضيبي) ،وحجم الحكومة (ثقل اإلنفاق العمومي) ،والحرية
النقدية (مراقبة األسعار ومستوى التضخم) ،وحرية االستثامر
(حدة القيود املفروضة عىل تدفق الرساميل األجنبية) ،والحرية
املالية (القيود عىل الخدمات املالية ،ومدى صعوبة االشتغال يف
املجال املرصيف ،إلخ) ،وحقوق امللكية (تدخل الدولة يف القضاء،
عدم احرتام قانون امللكية ،نزع امللكية ،إلخ) ،والحرية من الفساد
(مؤرش متثل الفساد الذي تنرشه سنويًا منظمة الشفافية الدولية
 ،)Transparency Internationalوحرية العمل (الحد األدىن
لألجور ،درجة مراقبة الدولة لسوق العمل ،وغري ذلك).
ويأخذ كل متغري قيم ًة معينة عىل سلّمٍ من صفر إىل  100نقطة ،مع
تحسن مستوى
العلم أنه كلام كانت النقطة
ّ
املحصل عليها مرتفعةَّ ،
مثل متغري حرية االستثامر ،فالنقطة
الحرية االقتصادية ،فإذا أخذنا ً
القصوى ( )100تشري إىل انعدام أي قيود عىل االستثامر ،بينام تحيل
النقطة األدىن ( )0إىل وجود قيود قصوى عىل هذا املتغري ،وانطالقًا من
التقديرات املعطاة لكل متغري من املتغريات العرشة املذكورة ،ميكن
احتساب نقطة متوسطة من أجل تقويم مستوى الحرية االقتصادية
الكلية التي تراوح بني صفر و .100ويبني الجدول ( )1توزيع الحرية
االقتصادية الكلية من خالل النقطة املحسوبة.
أما البيانات املتعلقة بالحرية السياسية ،فقد تم استقاؤها من قاعدة
بيانات املنظمة غري الحكومية فريدوم هاوس  Freedom Houseالتي
37

لزيارة املوقع اإللكرتوين ملؤسسة هرييتج ،ينظرwww.heritage.org :
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الجدول ()1
توزيع الحرية االقتصادية من خالل النقطة املحسوبة
من  0إىل 49.9

من  50إىل 59.9

من  60إىل 69.9

من 70إىل 79.9

من  80إىل 100

النقطة

حرية مقموعة

حرية شبه مقموعة

حرية معتدلة

حرية نسبية

حرية تامة

مستوى الحرية

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل:
"2021 Index of Economic Freedom," Heritage, accessed on 25/8/2021, at: https://herit.ag/3AhoRVq

دأبت ،منذ عام  ،1973عىل نرش مؤرش مركب للحرية السياسية يف كل
بلدان العامل عىل أساس احرتام القيم الدميقراطية والحقوق املدنية(.((3
فالحقوق السياسية ترتبط بسري العملية االنتخابية ،والتعددية
واملشاركة السياسية ،واألداء الحكومي ،أما الحقوق املدنية فتضم
أربع فئات هي :حرية التعبري واملعتقد ،وحقوق منظامت املجتمع
املدين ،وسيادة القانون ،واالستقاللية الشخصية والحقوق الفردية.
وترتكز منهجية احتساب هذا املؤرش عىل منح نقاط تراوح بني 0
و 40ملجموع املعايري املحددة للحقوق السياسية ،والباقي أي 60
نقطة ح ًّدا أقىص للمعايري املعتمدة لقياس الحقوق املدنية .وكلام
تحسن مستوى الحرية السياسية بحيث يتم تصنيف
ارتفع املؤرشَّ ،
الدول إىل ثالث مجموعات :الدول ذات الحرية التامة ،والدول ذات
الحرية الجزئية ،والدول غري الحرة كام هو موضح يف الجدول (.)2

وتهم البيانات التي ُجمعت من  16دولة عربية هي :املغرب،
وتونس ،والجزائر ،والسعودية ،ومرص ،وموريتانيا ،والسودان،
والعراق ،وعامن ،والبحرين ،وقطر ،واإلمــارات العربية املتحدة،
ولبنان ،واألردن ،والكويت ،وجزر القمر( ،((3وتغطي البيانات املجمعة
املدة .2019-1999

 .2عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
رشي الحرية
يف البداية ال بد من اإلشــارة إىل أن قراءة تطور مؤ َ
االقتصادية والحرية السياسية ،يف الدول العربية املعنية بهذه الدراسة
منذ عام  ،1999مكنت من استخالص ثالث مالحظات أساسية .تشري
املالحظة األوىل إىل عدم تجانس عينة الدراسة ،سواء عىل مستوى
الحرية السياسية أو عىل مستوى الحرية االقتصادية ،ففيام يخص

الجدول ()2
توزيع الحرية السياسية

الحقوق املدنية

النقط

5-0

11-6

17-12

23-18

29-24

35-30

40-36

60-53

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

تامة

تامة

52-44

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

تامة

43-35

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

34-26

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

25-17

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

16-8

منعدمة

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

7-0

منعدمة

منعدمة

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

38

ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين ملؤسسة فريدوم هاوس يفhttps://freedomhouse.org :

ست دول عربية من هذه الدراسة بسبب االفتقار إىل البيانات اإلحصائية
 39ت ّم استثناء ّ
املحيّنة املتعلقة بها ،ويتعلق األمر بسورية وليبيا واليمن والصومال وفلسطني وجيبويت.
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الشكل ()1
تطور الحرية االقتصادية يف الدول العربية يف املدة 2019-1999
دول ذات حرية معتدلة

دول ذات حرية نسبية

دول ذات حرية مقموعة

دول ذات حرية مقموعة نسب ًيا

املصدر :إعداد الباحثَني استنادًا إىل قاعدة بيانات فريدوم هاوس:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الحرية االقتصادية ،وكام يوضح الشكل ( ،)1فإن غالبية الدول
العربية ما زالت تنئ تحت وطأة القمع االقتصادي النسبي أو التام،
وتأيت عىل رأس الدول العربية التي تنعم بحرية اقتصادية نسبية كل
من قطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،فيام تتذيل ثالث
دول الرتتيب ،هي :السودان والعراق وجزر القمر ،مع التذكري بأنه
مل تتمكن أي دولة عربية من الوجود ضمن نادي الدول التي تتمتع
بحرية اقتصادية كاملة أو مطلقة.
تنطبق املالحظة نفسها تقري ًبا عىل الحرية السياسية .صحيح أن
بعض الدول ،مثل لبنان واألردن والكويت واملغرب وجزر القمر،
استطاعت بناء مناذج سياسية متقدمة ومنفتحة نسبيًا انطالقًا من
واقعها االجتامعي ،ما جعلها تتبوأ مرتبة الدول "الحرة جزئيًا" ،إال

أن غالبية الدول العربية مل تتقدم مبا فيه الكفاية يف مجال الحقوق
والحريات السياسية ،إذ ما زالت تصنف يف خانة الدول غري الحرة،
ومتثّل تونس استثناء عربيًا من خالل نجاحها يف تأمني مسار سيايس
وحقوقي جعلها ترتقي رسي ًعا يف ترتيب الحرية السياسية ،إذ انتقلت
من دولة قمعية قبل الثورة إىل دولة حرة جزئ ًيا ،قبل أن تصبح دولة
حرة متا ًما ابتدا ًء من سنة .2015
وتتعلق املالحظة الثانية بخلفيات إطالق مسلسل اإلصالحات الهادفة
إىل توسيع هامش الحريات يف املنطقة العربية ،فقد بينت التجارب
السابقة أن هذه العملية ال تنبع من إرادة مستقلة ومسؤولة للنخب
الحاكمة ،بل تتحكم فيها توازنات املصالح الداخلية والضغوط التي
متارسها القوى الخارجية ،فباستثناء بعض دول الخليج ،مثل قطر،
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الشكل ()2
تطور الحرية السياسية يف الدول العربية يف املدة 2019-1999
دول حرة أو حرة جزئيًا

دول غري حرة

املصدر:
Ibid.

والكويت ،واإلمــارات ،التي استطاعت تحسني مستوى الحرية
االقتصادية عىل نحو إرادي ،فإن باقي الــدول العربية خضعت
ورضخت لضغوط املؤسسات املالية الدولية ،ثم إن إطالق مبادرة
االنفتاح السيايس ،وتوسيع مساحة الحرية السياسية يف بعض الدول
العربية هو نتيجة طبيعية ملطالب الحركات االحتجاجية التي
اجتاحت املنطقة العربية يف أواخر عام .2010
أما املالحظة الثالثة ،فتخص مسار الحريتني االقتصادية والسياسية يف
السياق العريب ،فإذا كان مسار الحرية االقتصادية قد انطلق مبك ًرا،
وال سيام يف مثانينيات القرن العرشين ،وسجل نو ًعا من التحسن
التدريجي  -ولو أنه بطيء  -يف جل الدول العربية يف إطار مسلسل
إصالحات تدعمها املؤسسات املالية الدولية ،فإن مسار الحرية
السياسية تأرجح بني بوادر االنفراج واألمل التي جسدها الربيع
العريب ،ومشاعر الرتاجع واليأس التي خيمت عىل املجتمع العريب
بعيد وصول الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب Donald Trump
( )2021-2017إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة األمريكية سنة
فجل اإلصالحات السياسية اتخذت طاب ًعا
 .2017وعىل كل حالّ ،
وقائ ًيا  ،Prophylactic Reformوهي عملية مدروسة تهدف
أساسا إىل اتقاء غضب الشعب يف وقت الشدة ،وال سيام يف أوقات
ً
األزمات االقتصادية.

وبغرض التأكد من تجانس البيانات املجمعة أو عدم تجانسها،
قُمنا بتحليل التباين األحــادي (أنوفا) الــذي يرمز له اختصا ًرا
 ،Analysis Of Variance, ANOVAوهو اختبار معميل يهدف
إىل مقارنة متوسطات كل متغري عىل حدة من أجل اإلقرار بوجود
فروق بني الدول املكونة للعينة أو عدم وجودها ،ولهذه الغاية يتم
إجراء اختبار فيرش ملقارنة املتوسطات مع وجود فرضيتني :الفرضية
الصفرية أو فرضية العدم  H0والفرضية البديلة  ،H1حيث تشري
الفرضية األوىل إىل أن الفرق بني متوسط الحرية يف بلد ما واملتوسط
العام هو صفر ،ويعرض الجدول ( )3نتائج هذا االختبار املطبق عىل
متغري الحرية السياسية:
يتضح ،من خالل قراءة الجدول ( ،)3أن قيمة احتامل قبول فرضية
العدم أقل بكثري من مستوى املعنوية البالغ  5يف املئة ،ومن ثم،
فليس لها داللة ومغزى إحصايئ ،وعىل هذا األساس يتم رفض هذه
الفرضية وقبول الفرضية البديلة التي تشري إىل وجود فوارق جوهرية
يف متوسطات الحرية السياسية بني الدول العربية موضوع الدراسة.
وكام يوضح الجدول ( ،)4يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الدول العربية فيام يخص مستوى الحرية االقتصادية ،حيث بلغت
وس ّجل مستوى معنوية (قيمة احتاملية)
قيمة  Fاملحسوبة ُ ،53.44
أقل من املستوى املطلوب ( ،)0.05ومن هنا تم تأكيد رفض الفرضية
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الجدول ()3
نتائج تحليل التباين (أنوفا) للحرية السياسية
مصدر التغيري

درجة حرية

إجامليات املربعات

متوسط املربعات

إحصائية
F

القيمة االحتاملية

التغيري البيني
التغيري الداخيل

15
320

5.175838
0.511235

0.345056
0.001598

215.9828

0.000000

املجموع

335

5.687073

املصدر :التحليل اإلحصايئ من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل قاعدة بيانات فريدوم هاوس:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الجدول ()4
نتائج تحليل التباين (أنوفا) للحرية االقتصادية
مصدر التغيري

درجة حرية

إجامليات املربعات

متوسط املربعات

إحصائية
F

القيمة االحتاملية

التغيري البيني
التغيري الداخيل

15
320

4.487391
4.487391

0.299159
0.005597

53.44743

0.0000000

املجموع

335

6.278515

* ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل أو يساوي .0.05
املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل قاعدة بيانات مؤسسة هرييتج:
"2021 Index of Economic Freedom," Heritage, accessed on 25/8/2021, at: https://herit.ag/3AhoRVq

الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص عىل عدم تجانس
الدول العربية فيام يتصل بتباين بيانات الحرية االقتصادية.
وبهدف تجاوز معضلة عدم تجانس التباين يف البيانات املتعلقة
بالحرية السياسية والحرية االقتصادية ،قمنا بتحويل سلسلة البيانات
األولية من خالل حساب قيمة انحراف كل مشاهدة عن متوسطها
الحسايب وفق اآليت:

حيث إن:

ميثالن عىل التوايل متغري الحرية السياسية
و
ميثالن عىل
و
ومتغري الحرية االقتصادية لكل دولة i؛
التوايل متوسط انحراف قيمة الحرية السياسية والحرية االقتصادية
و
عن متوسطهام الحسايب لكل دولة  iخالل السنة t؛
يرمزان عىل التوايل إىل املتوسط الحسايب للحرية السياسية والحرية
االقتصادية الخاص بكل دولة .i
وقبل إجراء اختبارات السببية بني املتغريين قيد الدراسة ،قمنا
بالتحقق من استقرارية أو سكون السالسل الزمنية املتعلقة بكل
متغري عىل حدة ،والتي تحيل إىل اختبار مدى تذبذب قيمها حول
وسط حسايب ثابت وتباين مستقل عن الزمن ،ولهذا الغرض التجأنا
إىل طريقة  ،Intrusion Prevention System, IPSوالتي تؤدي إىل
نتائج جيدة من حيث القدرة عىل االختبار حتى يف حالة العينات
الصغرية كام هو الحال يف هذه الدراسة.
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الجدول ()5
نتائج استقرارية متغريات الدراسة
املؤسسات السياسية
اختبار IPS

املؤسسات االقتصادية

اإلحصائية املحسوبة

القيمة االحتاملية

اإلحصائية املحسوبة

القيمة االحتاملية

0.86888

0.8075

1.65563

0.0489

املصدر :إعداد الباحثني استنا ًد إىل:
Ibid.; "Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الجدول ()6
نتائج اختبار العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية
الفرضية الصفرية

إحصائية
W-Stat

إحصائية
Zbar-Stat

القيمة االحتاملية

الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية

4.51976

0.87054

0.3840

الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية السياسية

6.88297

3.28208

0.0010

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل قاعديت بيانات مؤسسة هرييتج وفريدوم هاوس.

وتشري النتائج الــواردة يف الجدول ( )5إىل أن السالسل الزمنية
للمتغ َريين ،أي الحرية السياسية والحرية االقتصادية ،مستقرة يف
مستويَيهام ،وبناء عليه ،فالسلسلتان الزمنيتان كلتاهام متكاملتان
من الدرجة األوىل .ويُع ّد هذا التمرين رشطًا رضوريًا إلجراء اختبار
السببية ،وإال فلن نستطيع التحقق من وجود عالقة إحصائية بني
املتغ َريين موضوع الدراسة عىل املدى الطويل.
كام سبقت اإلشارة ،فقد وقع االختيار عىل اختبار السببية ،2012
ونقدم يف الجدول ( )6نتائج هذا االختبار.
املتحصل عليها ،نرفض فرضية العدم أو الفرضية
بناء عىل النتائج
ّ
الصفرية التي تشري إىل أ ّن الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية
السياسية عند مستوى داللة أو معنوية  Significance Levelواحد
يف املئة ،أي إن العكس هو الصحيح ،فالحرية االقتصادية تسبب
الحرية السياسية .يف املقابل ،نقبل الفرضية الصفرية التي تُق ّر بأن
الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية يف املنطقة العربية
(قيمة احتاملية تساوي  38.4يف املئة).
وبغرض دعم هذه النتيجة ،ارتأينا اختبار اتجاه السببية من خالل
تحليل السالسل الزمنية الفردية الخاصة بكل دولة من الدول العربية

امل ُشكّلة لعينة الدراسة ،وبناء عليه يعرض الجدول ( )7نتائج هذا
االختبار باالعتامد عىل اختبار فيرش .Fisher Test
من خالل قراءة الجدول ( )7يتضح أن نتائج اختبار العالقة السببية
بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية عىل صعيد كل دولة عربية
تتوافق مع ما أفرزه منوذج البيانات الطولية أو البانل Panel Model؛
فمن جهة أوىل ،فإن الفرضية الصفرية مرفوضة يف كل الدول العربية
امل ُشكّلة لعينة الدراسة عند مستوى داللة  10يف املئة ،أي إن الحرية
السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية يف هذه الدول؛ ومن جهة
ثانيةّ ،بي اختبار غرانجر أن فرضية العالقة السببية املتجهة من
الحرية االقتصادية نحو الحرية السياسية صحيحة يف معظم الدول
العربية عند مستوى داللة  10يف املئة؛ وذلك يف  7دول من أصل ،16
هي :تونس ولبنان والسعودية والبحرين وقطر وعامن واإلمارات،
تبدو محايدة إزاء هذه الفرضية.
ميكن تفسري هذه االستثناءات بالظروف الخاصة بكل دولة أو مجموعة
مثل ،ال سيام منذ "ثورة الياسمني" أواخر عام ،2010
دول ،ففي تونس ً
انخرطت الطبقة السياسية الحاكمة يف بناء املؤسسات الدميقراطية؛
تحسن تدريجي يف مستوى الحرية السياسية ،غري أن
ما ساهم يف ّ
هذا التمرين الدميقراطي كان بطيئًا ،واستهلك كث ًريا من الوقت عىل
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الجدول ()7
نتائج اختبار العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية عىل صعيد كل دولة عربية عىل حدة
الفرضية الصفرية:
الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية السياسية

الفرضية الصفرية:
الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية
الدول

إحصائية F

القيمة االحتاملية

الدول

إحصائية F

القيمة االحتاملية

الجزائر

0.54941

0.4687

الجزائر

3.36710

0.0841

البحرين

2.57479

0.1270

البحرين

0.75432

0.3972

جزر القمر

1.45035

0.2450

جزر القمر

4.48178

0.0493

مرص

0.63488

0.4366

مرص

6.69269

0.0192

العراق

0.07618

0.7859

العراق

9.01119

0.0080

األردن

0.23269

0.6357

األردن

3.34732

0.0876

الكويت

2.71659

0.1177

الكويت

3.28706

0.0895

لبنان

0.28383

0.6011

لبنان

0.48738

0.4945

موريتانيا

0.79854

0.3840

موريتانيا

3.72818

0.0704

املغرب

0.00297

0.9572

املغرب

5.35732

0.0334

عامن

1.35300

0.2608

عامن

2.57479

0.1270

قطر

1.31052

0.2682

قطر

0.35678

0.5582

السعودية

0.05307

0.8206

السعودية

3.00051

0.1013

السودان

0.74231

0.38342

السودان

3.06865

0.0978

تونس

2.88038

0.1079

تونس

0.06183

0.8066

اإلمارات العربية

0.25516

0.6199

اإلمارات العربية

0.78854

0.3740

املصدر :املرجع نفسه.

حساب إصالح املؤسسات االقتصادية ،أي القواعد املنظمة للحياة
االقتصادية ومزاولة األعامل .أما يف لبنان الذي كان وما زال مرضب
املثل يف مامرسة الحريات بكل أشكالها ،فيبدو أن مسلسل الحرية
السياسية ال تحركه بالرضورة آلة الحرية االقتصادية عىل الرغم من
تطورها النسبي مقارنة بباقي الدول العربية غري النفطية ،بل هو
نتاج الدميقراطية التوافقية التي يقوم عليها النظام السيايس اللبناين
املنبثق من اتفاق الطائف؛ وأخ ًريا ،فإن دول الخليج ،ما عدا دولة
الكويت ،تشكل استثنا ًء عرب ًيا .لقد قطعت هذه الدول أشواطًا
مهمة فيام يتعلق بحقوق امللكية ،والنظام القانوين لألعامل ،وتنظيم
النشاط االقتصادي والسياسة النقدية ،غري أن هذا التطور اإليجايب يف
مستوى الحرية االقتصادية مل يكن يف نظرنا نتيجة إلنجازات معينة
عىل صعيد الحقوق السياسية والحريات املدنية التي ظلت محدودة
يف أغلب املجتمعات الخليجية ،بل نتيجة لعوامل موضوعية ناجمة
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عن طبيعة األنشطة االقتصادية املهيمنة ،وال سيام توافر البرتول
والغاز بكميات كبرية ،مع ما ترتب عىل ذلك من حضور وازن للقوى
الخارجية الكربى ،وال سيام الواليات املتحدة األمريكية التي نرى أنها
متيل إىل مامشاة أنظمة سياسية سلطوية تحمي األسواق الحرة عىل
أنظمة دميقراطية تعيد تصميم (نظام) األسواق ،ومن ثم ،تغليب
البعد االقتصادي عىل البعد السيايس متاش ًيا مع مبادئ الليربالية
الجديدة ،وحفاظًا عىل مصالحها االسرتاتيجية يف املنطقة.
عمو ًما تتوافق نتيجة هذه الدراسة الكمية نسبيًا مع األطروحة
النظرية التي دافع عنها بعض املفكرين الليرباليني ،وال سيام ميلتون
فريدمان وفريدريك هايك ،والتي تفيد بأن الحرية االقتصادية ت ُع ّد
وسيلة ال غنى عنها لتمهيد الطريق أمام تحقيق الحرية السياسية،
وكام ورد يف التقرير السنوي حول الحرية االقتصادية يف العامل العريب
لسنة  ،2019يبدو أن من شأن توسيع هامش الحرية االقتصادية
حسن مستوى حياة الناس وتحريرهم من االتكالية أو التبعية،
أن يُ ّ
(((4
وامليض بهم نحو الحريات األخرى ونحو الدميقراطية .
ّ
وبغض النظر عن هذه املقاربة الكمية للعالقة بني الحرية السياسية
والحرية االقتصادية ،التي يكتنفها نوع من اللبس بحكم الطابع
الفلسفي واألخالقي ملفهوم الحرية ،وأيضً ا بحكم التحفظات التي
أثريت حول اختبار غرانجر( ،((4ميكن القول إن الحالة العربية تتسم
عمو ًما بالتعقيد والرتكيب ،فمن خالل تحليل واقع املجتمع العريب،
يتضح أن جملة من العوامل البنيوية املتشابكة رمبا أعاقت انبثاق
الحرية السياسية وتعزيزها ،فعىل املستوى االقتصادي ،يُعترب النمو
االقتصادي والتوزيع العادل ،أو عىل األقل النسبي املتقارب بني فئات
املجتمع للرثوة ،من الرشوط الرضورية ولكن غري الكافية لتعزيز
مستوى الحرية السياسية ،وهام رشطان غري متوافرين جميعهام
يف معظم املجتمعات العربية ،ففي الدول العربية غري الخليجية
ظل معدل النمو االقتصادي دون املستوى املطلوب وغري شامل
للجميع ،وذلك ما مل يساعد عىل بلوغ الغايات املنشودة مبا فيها
تسهيل التحوالت االجتامعية والثقافية الرضورية لتوسيع هامش
مامرسة الحرية السياسية وبناء املؤسسات الدميقراطية .أما يف الدول
العربية الخليجية ،وعىل الرغم من الرخاء االقتصادي الذي تحقق
خالل السنوات األخرية ،فإن هذا الرشط الرضوري للتحرر السيايس مل
يواكبه تحديث يف املجتمع وتشكيل ثقافة سياسية حاضنة ملنظومة
40 Salem Ben Nasser Al Ismaily, Miguel Cervantes & Fred McMahon,
Economic Freedom of the Arab World: 2019 Annual Report (Frazer Institute:
2019), p. 2.
41 Mariusz Maziarz, "A Review of the Granger-Causality Fallacy," The
Journal of Philosophical Economics, vol. 8, no. 2 (2015), pp. 86–105.
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من القيم تؤسس ملجتمع يقوم عىل التفكري النقدي ،فإذا استثنينا
التجربة الناجحة نسبيًا يف الكويت ،فإن املجتمعات الخليجية
ما زالت تنظر إىل الحرية السياسية عىل أنها سلعة كاملية يف ظل
استغالل اإليرادات النفطية الضخمة ،للرفع من مؤرشات الشعور
بالرفاه لدى األفراد ،ويف الوقت نفسه تعزيز هيمنة العائالت الحاكمة
عىل مفاصل الدولة وجعلها إحدى أهم أدوات الحكم(.((4
فعىل الرغم من أن الزعامء العرب ليسوا مبخلوقات استثنائية ،فإنهم
متكنوا عرب سياسة القمع والبطش تارة ،وسياسة التجهيل والتشويش
عىل العقل والحفاظ عىل تقليد "الدولة الرعوية" الريعية التوزيعية
تارة أخرى من إخضاع ماليني الناس البسطاء وتدجينهم ،وال سيام
خالل فرتات العوز والفقر الشديد ،ويف هذه الظروف ميكن أن نفهم
أن سبب وجود الحرية (أو عدم وجود الحرية) السياسية يف البلدان
العربية ال ميكن استيعابه خارج اإلنسان بل داخله .إن األفراد،
الذين يخضعون إراديًا لنظام الحكم التسلطي ،يصبحون صانعني
لعبوديتهم .أما أولئك الذين يخضعون لهم مكرهني ،فغالبًا ما تتولد
لديهم شخصية مأزومة ،ومشاعر اإلحباط قد تنتهي بثورات شعبية
كام حدث خالل الربيع العريب يف عام .2011
إن الحرية السياسية تستوجب أيضً ا وجود الثقة وثقافة التوافق،
فمن جهة أوىل ،يجب عىل كل فرد احرتام رأي اآلخرين وحقوقهم
يف التعبري ،ومتكينهم من االستفادة من االمتيازات نفسها واالمتثال
للواجبات نفسها ،إال أن العكس هو الذي مييز العالقات بني األفراد
والجامعات يف كثري من املجتمعات العربية .ومن جهة أخرى ،يعترب
وعامل محد ًدا للدميقراطية،
ً
التوافق مكونًا أساسيًا للسوق املفتوحة
وهي نظام سيايس يقوم عىل التوافق وليس عىل اإللزام ،كام أنها
وسيلة لفض املنازعات التي متيز معظم املجتمعات ،وعىل الرغم من
ذلك فإن فكرة الوفاق يف البلدان العربية تبدو خارجة عن نطاق
املكونني العقيل والثقايف لألفراد ،ولهذا فإن الرصاع وعدم القدرة عىل
تق ّبل املعارضني يظالن هام القاعدة ،وذلك ما يؤدي يف الغالب إىل
حلول إقصائية وغري عادلة.

خاتمة
يبدو أن التفاعالت والرتابطات بني الحرية االقتصادية والحرية
السياسية يف العامل العريب تتامىش عمو ًما مع األطروحة التي دافع
خصوصا ميلتون فريدمان وفريدريك
عنها بعض املفكرين الليرباليني
ً
 42دحامن عبد الحق" ،دور النفط يف تشكيل البنية التحتية السياسية للماملك
الخليجية" ،املجلة الجزائرية للسياسات العا ّمة ،العدد ( 2ترشين األول /أكتوبر ،)2014
ص .183-155
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هايك ،والتي تفيد بوجود عالقة سببية أحادية تتجه من املتغري األول
نحو املتغري الثاين ،فباالعتامد عىل أدوات االقتصاد القيايس لبيانات
البانل ،بي ّنا أن الحرية االقتصادية يف الدول العربية املكونة لعينة
الدراسة (وهي  16دولة) تسبب الحرية السياسية ،والعكس غري
صحيح .غري أن هذه النتيجة تبقى نسبية نو ًعا ما يف ظل وجود
تفاوتات بني الدول العربية فيام يخص اتجاه السببية وح ّدتها.
إن تعزيز مستوى الحرية االقتصادية يف السياق العريب يُع ّد أحد
الرشوط الدنيا إلنجاح مسلسل التحرر السيايس ،فالسامح للناس
باتخاذ قراراتهم بأنفسهم من دون إكراه وباحرتام تام للقوانني،
ال يساهم يف خلق الرثوة فحسب ،بل يخلق أيضً ا الرشوط املادية
والسلوكية للحرية السياسية ،وقد ال يتم ذلك عىل نحو مبارش بل
عرب قناة الرخاء االقتصادي ،ذلك أن الحرية االقتصادية تساعد األفراد
يف توجيه حياتهم بأنفسهم ،كام تساعد عىل الرفع من روح املقاولة
والتمكني الشخيص وأخذ املبادرة بكل استقاللية ،وهي عوامل ال غنى
عنها بهدف ترسيع وترية النمو االقتصادي الرضوري وتحسني فرص
الحياة للجميع من دون متييز ،ومن ثم ،خلق الظروف املوضوعية
لالرتقاء بالعملية السياسية إىل مستوى ناضج وعقالين .وتتجىل هذه
أساسا يف بناء طبقة وسطى متينة وداعمة للتحول السيايس
الظروف ً
والتامسك االجتامعي ،وانبثاق نخبة جديدة من الدميقراطيني
مستقل وقاد ًرا
ً
الحقيقيني تؤمن باالختالف ،وتشكل مجتم ًعا مدنيًا
عىل القيام بأدوار توعوية وتنويرية.
ورغم أن اختبار السببية قد أظهر أن الحرية االقتصادية تؤدي دور
القاطرة يف تعزيز الحرية السياسية يف السياق العريب ،فإ ّن الواقع يبدو
أشد تعقي ًدا ،ويتسم بنوع من املفارقة ،فمن جهة تم استغالل شعار
الحرية االقتصادية لتقوية رأساملية املحاسيب Crony Capitalism
التي تنشأ نتيجة زواج املال والسياسة بطرق غري رشعية ،بهدف
تحقيق مصالح اقتصادية خاصة ،إذ تم استبدال سيطرة نخب قريبة
من دوائر الحكم عىل االقتصاد عن طريق امتيازات حكومية ممنوحة
خارج القواعد املنظمة للسوق بسيطرة النخب نفسها عىل االقتصاد
يف إطار آليات السوق ،ولكن بطرق ملتوية وطفيلية (كالتسرت عىل
املعلومات ،وانتشار املحسوبية والزبونية  ...إلخ)؛ ومن جهة ثانية،
ومن خالل إطالق مبادرات إصالحية انتقائية متعددة ،حاول صناع
القرار السيايس ،يف كثري من الدول العربية ،إيهام الرأي العام بحسن
ن ّياتهم تجاه التخلص من العيوب التي تشوب النظام االقتصادي
القائم ،غري أنهم يف الواقع أبقوا عىل السلوكات نفسها ،وحافظوا
تقري ًبا عىل التوجهات نفسها ،رمبا خوفًا من أن يؤدي أي مجهود
إصالحي حقيقي إىل تقليص الفوارق االجتامعية وظهور طبقة
وسطى مثقفة ،مع ما ميثله ذلك من تهديد ملصالح املنتفعني من
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بقاء األمور عىل حالها؛ فكلام ازداد الرخاء االقتصادي والوعي الثقايف
لألفراد ،ارتفع سقف املطالب املتعلقة بالحرية السياسية ،ومن ثم،
طرح قضايا رشعية األنظمة العربية ذاتها ومرشوعيتها ،كمجابهة
(جديدة) بني املجتمع السيايس من جهة واملجتمع املدين بكل أطيافه
من جهة أخرى.
وإذا أضفنا إىل هذه املفارقة هيمنة النظام األبوي ،وتفيش ظاهرة
العصبية يف جزء كبري من املجتمع العريب ،وتدجني املجتمع املدين،
وترسيخ األنظمة العربية للتسلطية ،فإننا نحصل عىل بيئة غري مواتية
ألي تحرر أو انعتاق سيايس إرادي وانتقال دميقراطي سلس وسلمي،
ومن هنا تربز أهمية االلتزام األخالقي للنخب الحاكمة يف الحد من
ظاهرة رأساملية املحاسيب وإطالق مسلسل إصالحات اقتصادية
ومؤسسية عميقة وجذرية تصب يف تطوير منوذج اقتصادي منتج
عدل وإنصافًا يفيض عىل املدى املتوسط إىل بناء أسس تحول
وأكرث ً
دميقراطي مجتمعي متوافق عليه.
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