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ل، زاغ البصر لدى كثير من ا�شتراكيين والشيوعيين والماركس 1 يين في الوقت الذي انتقلت الراسمالية إلى حقبة العولمة بكل ما فيھا من تغوُّ
لم أثق . ا يعظون بمغادرة الفكر ا�شتراكي ودخل كثير منھم في سباق استرضاء ُعتاة راس المال في السلطة والثروةواليساريين بالطبع، وبدأو

يوماً في أن تماسك الراسمالية وقدرتھا على امتصاص اSزمات أمراً ابدياً، كما لم يخالطني شك وO َوھَْن بأن للبشرية مستقبJً غير 
راھنية "أنظر مقالتي . مة ھي تقريب لVشتراكية بما ھي العتبة البربرية وفاتحة الطريق إلى ا�شتراكية ا�شتراكية، وبأن حقبة العول

 .2008في كنعان ا�لكترونية في أيار " ا�شتراكية
http://www.kanaanonline.org/articles/01510pdf 



 2

 ةــتوطئ
ي أ(فكك ا�تحاد السوفييتي ومعسكره المركز الراسمالي العالمي، وحتى أطرافه، بت احتفل  

أُھدي نصراً لم  من احتفالفي العقد ا'خير من القرن العشرين ) ا�شتراكية المحققةمختلف دول 
ة قد ولم تكن حقيقة ا'مر ھكذا، حيث كانت مراكز صنع القرار في الو2يات المتحد. 2يتوقعه

في اللجنة الث;ثية بقيادة زبجنيو بريجنسكي منذ بداية  طط تقويض ھذا المعسكروضعت مخ
ف ا?خر ، وا2ستنزاالنجوم برستنزاف من خ;ل برنامج أميركا حالسبعينات، ناھيك عن ا2

وعليه، كان . بتدھور اسعار النفط الذي كان يعوض نفقات ا2تحاد السوفييتي على سباق التسلAح
  . ا2حتفال وا2حتفاء إع;مياً في ا'ساس

عجF ا�ع;م  ، الذي ترافق معه، بل سبقه، تفكك كتلة عدم ا2نحيازفي أعقاب ھذا التفكك  
زاعماً بأن تفكك ھذه الدول ھو نھاية الفكر " ولوجيانھاية عصر ا�يدي"البرجوازي بالحديث عن 

لمية من اولم يبق في الساحة الع. ا�شتراكي والنظرية الماركسية، وكل ما يمت إلى الشيوعية بصلة
اللينينية إ2 قلة نادرة ممن امتلكوا وعياً عميقاً سمح لھم بالتماسك -يتحدث عن ا�شتراكية والماركسية

ھو  جادلت آنذاك وحتى اليوم بأن تفكك المعسكر ا2شتراكي. مق ا'زمةرغم خطورة المرحلة وع
، وأن ا�نسانية تبقى إلى ا'مام و2 يمكن لراس خسارة معركة 2 خسارة حرب بالمعنى التاريخي
  . المال وا2ستغ;ل الطبقي أن يكون ممثلھا الحقيقي

التطورات فاراً جريحاً كذلك، انتص ز،الراسمالية ، راسمالية المرك" انتصار"نعم، لقد جاء 
وانف;ته معنى تّغُول راس المال بالتي تبعت ذلك فتحت مناخات للفكر ا2شتراكي أكثر من ذي قبل، 

ضافة إلى توضيح بأن ا2شتراكية ھي جزء من حرب التاريخ، أو ھذا إ. دون حدود أو حساب
وھي عملية مديدة وليست تحو2ً ، وتحديداً من الصراع الطبقي في ا'مة وا'ممالحرب في التاريخ، 

منھا 2 يعني ھزيمة ا2شتراكية، وأن مصير العالم بمعناه  اً محقق اً وعليه، فإن فشل نموذج. انق;بياً 
لم يخالطني شك، رغم ألم الھزيمة، ورغم النقد  .التاريخي والسلمي منوط بالتطور نحو ا2شتراكية

لى الدول ا�شتراكية، لم يخالطنا شك بأن الحارق الذي كان غيري وكنت كذلك، يوجھونه إ
. وربما لھذه القناعة تحديداً، بقي وجوب الجدال لصالح ا2شتراكية. ا2شتراكية ھي مصير ا�نسانية

فكل من لديه جرأة علمية وانتماء للمستقبل  . حنين وعواطفلكن ھذا الجدال لم يكن محض خيال أو 
ل Aبتجديد  ھا في اقتصادات العالم وحتى ولوغھا في دماهكان يرى أن الراسمالية ضاعفت من تغو

وليس من الضروري ھنا إيراد أرقام عن عدد الجوعى . حروب ا2حت;ل الجغرافي المباشر
  . حتى في الصحف التافھة وماتية، اصبح متوفروالمرضى في العالم، 'ن ھذا، بفضل المعل

طحية ضد ا2شتراكية، وھي بالطبع إلى جانب الھجمة ا�ع;مية والصحافية الركيكة والس  
نموذج ولعل  .تحليل ب; وضيعة من التحليل، وربما حتى ، وبدرجةھجمة بمستوى ثقافي ضحل

، ُيحتفى به في لوضاعة التوابع بات توماس فريدمان الصحافي ا'ميركي، والذياكت ضحالتھا
ا2تجاه الثقافوي في الفكر  "ازدھر"إلى جانب ھذه . 3صحافة" أُسطون"الصحافة العربية كما لو كان 

                                                 
منذ ثورة أكتوبر البلشفية، انظر عادل سمارة، اOتحاد السوفييتي من  لم يكن تقويض الكتلة ا�شتراكية في يوم غائباً عن المركز الراسمالي 2

 . 85- 50ص ص  2008تشرين أول  135الثورة إلى اOنھيار وروسيا إلى النھوض الرأسمالي الدوOني في  كنعان العدد 
حيث قدم لويس في مقالة لمحة عن بعض  Portfolio.comلى موقع ع" نھاية ازدھار وول ستريت"في مقالة مايكل لويس الرائعة تحت عنوان : "كتب توماس فريدمان  3

التي اعلنت . ة البنكية المغمورة ا'شخاص الجديرين با2حترام في وول ستريت ممن حاولوا كشف تلك المھازل الحادثة في العمليات ا2ئتمانية  ومنھم ميرديث وايتني المحلل
في بيكرز فيلد في . وانه يحتاج الى تخفيض ايراد اسھمه المالية وا2 سيواجه مغبة ا�ف;س وذلك حسبما اورد لويسسيتي غروب اساء إدارة شؤونه "منذ عام مضى ان 

متع ليس ھناك أ".  الف دو2ر 720الف دو2ر في العام ، ا'موال التي احتجھا لشراء منزل بقيمة  14كاليفورنيا تم اقراض رجل مكسيكي يعمل على جني ثمار الفراولة بدخل 
، تذھب لتعبيد 16ية التي تصنع أف للعقل والعين من ھذا ا�قرار على لسان فريدمان الذي طالما تفاخر بأن الشركات ا'ميركية، مث; شركة ماكونالد دوغ;س الصناعية الحرب

  .فأي غزل واضح بالقتل والسرقة. الطريق أمام ماكدونالد، شركة الھمبورجر
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السياسي، وھو اتجاه رسمي وأكاديمي معاً، بمعنى أنه ليس معزو2ً عن دوائر صنع القرار، وصنع 
  .ا في حقبة العولمةيمالثقافة لدى الطبقات الحاكمة في المركز ا�مبريالي، و2 س

في العالم ھو بين و أن الثقافة ھي التي تحرك التاريخ، وكما لو كان الصراع ل كماوبدا   
ومن مخاطر ھذا ھو إيقاف أمة ككتلة موحدة وكتيمة في مواجھة أمة أخرى، أو . الثقافات وا'ديان

وإذا كانت ھناك شمولية في الفكر السياسي، فليست سوى ھذا التصوير للعالم ! أمم في مواجھة أمم
لتفارق فالتناقض فالصراع غييب ات. ر أو رطانة التغييب وا2ستخداموالذي يحمل معه بوضوح مخاط

الطبقي، واستخدام الطبقات الشعبية كأدوات قاتلة وقتيلة وضحايا للطبقات الرأسمالية 
  . الحاكمة/المالكة

ريخ بالثقافة ليحل محل قراءة ابكلمة أخرى، كان 2 بد من إبراز الثقافوي، وتفسير الت  
نعم، أدت ھزيمة ا2شتراكية . مادي للتاريخالتاريخ ونقده با2قتصاد السياسي  القائم على التحليل ال

المحققة إلى فتح فرصة ھائلة للت;عب بوعي الطبقات الشعبية على صعيد عالمي كي تستكين لھجمة 
  . منته الثقافيةيولتخضع لھ. راس المال

لعل اوضح أوجه المفارقة التراجيدية في ھذا السياق، أن الغرب الراسمالي، وتحديداً مثقفيه   
الم إلى الغرب الحضاري عين أمثال ھنتنجتون وفوكوياما، وبرنارد لويس، حين قسموا الالعضوي

تجاھلوا، الشرق العربي وا2س;مي والصيني ككل، " بربرية"الديمقراطي ككل في مواجھة 
لم يتنبه كثير من البسطاء في العالم الثالث، إلى وجود طبقات بأكملھا في المحيط وبالتوازي معھم، 

الغربي، بمعنى أن الرأسمالي تقف ضد أممھا ولصالح العدو ) العرب وا�س;م والصين( المقصود
وھذا وحده ! ھذه ا'مم المستھَدفة، ليست من طينة واحدة و2 من مصلحة واحدة و2 من موقف واحد

لم يقع في الماضي، وبالتأكيد اليوم، عبىء  .كاٍف لتفنيد تقسيم العالم إلى أمم وليس إلى طبقات
2ستعمار وا2ستغ;ل على اي مجتمع بنفس النسبة، وحتى لو كان الغازي استعماراً استيطانياً ا

  . كالكيان الصھيوني ا�شكنازي

  :آخر ل�يديولوجياعصر 

إيديولوجيو البرجوازية تفكك المعسكر ا2شتراكي ومزاعم نھاية عصر  استثمر  
بإغراق العالم بإيديولوجيا  ،عالم إنساني وعادلا�شتراكية التي كانت تحاول إقامة "  ا�يديولوجيا"

لة التي تقوم على وجوب وجود الفوار Fوإط;ق العنان لتحصيل وعدم المساواة  قاللبرالية المتغو ،
  .قصى بغض النظر عن ضحايا ذلكالربح ا'

  :قامت ھذه ا�يديولوجيا على رزمة من المقومات  

ا'مر الذي يحتFم عدم تدخل الدولة في الملكية الخاصة، ساسھا تقديس طبقية وأالقتصادية منھا، ا�
أن قتصاد دائماً لصالح رأس المال،بل وھو شعار شكلي جوھره أن تتدخل الدولة في ا2. ا2قتصاد

وھذا ما . الحاكمة، أو للتحالف الطبقي الذي يشترك في حيازة التراكم/ة للطبقة المالكةتكون مطي
، وتبني الخصخصة، والتصحيح الھيكلي، وآليات de-regulationتبلور في شعار عدم التضبيط  

مجرد إيديولوجيا 'ن الحقيقة ھم الناس، الطبقات ا2جتماعية التي تلتقي في فالسوق  .الخ...السوق
الطبقات بوقوف ھناك تتصارع كمحطة تبادل 2 كخالقة لذلك التبادل، السوق العمل وا�نتاج ومن ثم 

خر، وغالباً ن معين من الت;عب بوعي ا?صالحه، اللھم إ2 إذا تمكنت طبقة لزممتمترساً وراء م كل_ 
  .ما يكون ذلك على حساب طبقة ا'جيرين والفقراء
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لحيلولة دون وجوده، إن كان ھناك توجه لذلك، وخصخصة قطاع العام أو اھذا إلى جانب تقويض ال
اء  الشرب بعد تلويث أحشاء التربة، ما ليس للملكية الخاصة كالماء، وإرغام الناس على شراء م

  .وقد يلوثوا الفضاء كي 2 ينزل منھا ماء مقطراً 

من امتطاء ا'مم المتحدة أيضاً، لتضع  neo-convertism تمكنت المحافظية الجديدة   
بصمتھا على تبرير احت;ل العراق وأفغانستان وتدمير يوغس;فيا ونھب ھذه  ، بكل َصغارٍ  ،ا'خيرة

وفي سياق الع;قات الدولية لم يقتصر تحكم أميركا بالصندوق والبنك . غيرھا في العالمالبلدان و
 والتلوثمعاھدات الدولية الخاصة بالبيئة الدوليين، بل وصل إلى إعفاء أميركا من مختلف ال

وبقي جنود . الخ...وا2حتباس الحراري واغتصاب النساء في وا'طفال في ما احتلته من المحيط
بمفھوم ھذا النمط من ا'مم  لحقوق ا�نسان"فقط المحميين من أية عقوبات في خرقھم اميركا 
  .خارج ب;دھم " المتحدة

النھب الھيمنة للتغطية على وحشية تعميق دور ھذه الرزمة، ھناك الھيمنة الثقافية، أي  ومن
تمثAل الفرد ثقافة ھذا الصعيد وتعني الھيمنة في . الذي ھو طبقياً بالطبع ا2قتصاديا2ستغ;ل و
ى الحياة من منزله وحتى الطبقة الحاكمة المالكة، لير/ يديولوجيا وحتى الطرح السياسي للدولةوإ

فيكون الجندي ا'ميركي . نمثقفوه العضويو سره كما يراھا النظام الحاكم، كما يصورھاالكوكب بأ
س لو جرى قتل ربع أ2 ب" اطياً ديمقر"عراق لا بيض وأنه لكي يجعلأنه ا'فضل كأ آلة قتل معتقداً 

 بأنه لمناھيك  ؟يقتل بقية شعب العراقاق، فھل يتدقرط العر ذا لمولكن إ: سكانه، و2 يسأل نفسه مث;
ھدف الجنرال حقاً كانت الدمقرطة ھي وھل . إن كان مخو2ً وكفؤاً بأن يدقرط العراقيسأل نفسه 

نة، ھي ان يعتقد المواطن انه يعيش في مجنمع الھيمف! اقه وامتطاه من بروكلين إلى بغدادالذي س
 .مدني، وأنه متمتع بحرية عالية، ولكنه في حقيقة ا'مر مصاب بعمى الوعي

  

جاءت ا'زمة المالية في الو2يات المتحدة، وانتشرت في العالم بأسره كي تكشف لمليارات 
وتحقيق الربح وتخريب الوعي، مالية نظام يقوم على تزييف الحقائق بمھارة فائقة، سالناس بأن الرا

وفيما يقع الناس في . ) انظر 2حقاً مدراء أم مافيا؟(ومن ضمنه السرقة المكشوفة  ا'قصى بأي ثمن
يمنة واحت;ل الوعي، كشف عمق ا'زمة، بأن الضخ ا�يديولوجي والثقافوي، وتفسير ھأحابيل ال

ا'مر الذي أعاد " افيون للشعوب"س إ2 تصاد السياسي، ليقي وا2ل المادلتحلياالحياة بعيداً عن 
وليؤكد التحليل المادي التاريخي، بأن . ا2عتبار ل;قتصاد السياسي رغم ت;عب ونفاق رأس المال

، وأن العمل ا�نساني، وتدبير البشر لحياتھم ا�نتاجفي  نشاط في التاريخ ھو العمل مبلورأھم 
  . وليس العكس. الخ...وياتھمھياتھم وأديانھم ويديولوجة يخلقان ثقافتھم وعقائدھم وإالجماعي

ھو لياته، اي التقاط عشبة بشكل 2 إرادي، او آلي لسد الجوع، جلعل ا�نتاج، منذ ابسط ت
جاء في سياق حرص ا�نسان على البقاء حيا 'طول فترة ا'برز وا'ول بما أنه مادي الحدث ال

  . مع الطبيعةا�نسان صراع بيعة في ، وھو المقاومة ا�نسانية ا'ولى لقھر الطممكنة

  :ھمافأخطر تطورين نجما عنه أما 

راع ا�نساني العمل والصالملكية الخاصة اي انحراف قاطرة التاريخ عن تخليق : التطور ا'ول
نسان، اي حرافھا باتجاه صراع ا�نسان مع ا�صراع ا�نسان مع الطبيعة، ان ا'بدي والطبيعي،

  :تغ;لنشوء مستويين من ا2س

بھذا  تحكم ا�نسان الذي تمكن من إنتاج أكثر من حاجته، فاستعاض عن التبرع: ا'ول* 
سرة النووية ا'ولى أي ائض، وھو ما فتح له مجال تخليق ا'للعشيرة بأن حاول حيازته كف ا�نتاج
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ي دوماً وھذا ا2نحراف الذي حاول الفكر البرجواز. مع المرأة ، تشارك المسيطر،علىشارك من أتال
 ليس سوى نتاج تخلف الوعي الشيوعيوھو في الحقيقة، . ما اسماه غريزة الملكية الخاصة نسبه إلى

  . ، اي عجزه عن حمل التغير الجديدفي مرحلة الوحشية والشيوعية البدائيةالبدائي وا'ولي 

لتي ظلت الدينية العليا االكھنوتية اضطراره لتقديم جزء من ھذا الفائض للمؤسسة : الثاني*
ض عمل ا�نسان جزء من فائ لھا سيطرتھا كقوة روحية حاكمة تعيش من خ;ل ھذه السيطرة على

لھا بما ھي المؤسسة التوسطية التي تقدم له تفسيرات ورؤى  tribute. فدية أو  لتأخذه على شكل 
c اف بينه وبين الطبيعة التي تتخذ في ھذه الحالة حالة Fوُرقى وتقوم بدور العر. 

اي دور على يد الرجل والمؤسسة الدينية، ھزيمة المرأة تاريخياً المتمثل في و  :والتطور الثاني
والدفاع عنھا قبل الحريات وا'وطان والحضارة  ثقافة ھيمنة الذكورة في فرزالعامل المادي 

تبة البيت والمطبخ وحتى ع والحياة اليومية بدءاً من الفراش وغيرھا، فھي السيطرة اللصيقة بالوجود
حيث تركز  .وھي المعركة التي ما تزال دائرة حتى اليوم .انط;قا إلى مختلف مستويات الفضاءات

  .الصراع بين الناس من البيت إلى الطبقة إلى الدولة إلى الكرة ا'رضية بعمومھا

وھو نسق تتابع في الجوھر في . إذن، أسس ھذان التطوران لنسق حياة للبشرية بأسرھا  
انتقل الكھنوت إلى الدولة . لتشكي;ت ا2جتماعية ا2قتصادية، وإن تغير في المظھر والشكلمختلف ا

قية كالعربية شروا2مبراطوريات ال لى تفككات ا�قطاع،في العراق القديم، وانتقلت دولة العبودية إ
ولة العصرية ا�س;مية التي سادھا نمط ا2نتاج الخراجي، وانتقلت أوروبا إلى الراسمالية لتحل الد

لكنھا  لمجتمعات إلى ا2شتراكية المحققة،يمنة الملكية المطلقة، وانتقلت بعض اھمحل ا�قطاعات و
وفي كافة ھذه ا2نتقا2ت . تفككت عاجزة عن إحداث ا2ختراق البشري التاريخي ا'ھم وا'جمل

يتم القتال من اجله  والتحو2ت ا2قتصادية السياسية الثقافية ظلت الملكية الخاصة س;حا طبقياً 
من أجل الملكية حارب إليه الم أويالمھزوم الذي 2 بد منه كي يالجنس بالنواجذ، وظلت المرأة 

ن ويشترط نعم، المستويين متكام;. !من أجل راحته" ھي"لكن المھم أنھا . ستريحالخاصة كي ي
كثر جتماعية ا2قتصادية ا'تشكي;ت ا2صحيح أن ترابطھما الشكلي يكون اقل في ال. واحدھما ا?خر

تصنيعاً، ولكن ترابطھما الفعلي يغدو مؤدلجاً في عصر راس المال مث;ً، إلى درجة قد 2 يبين معھا 
ف لسيف الرجل أن المرأة مأخوذة بسيف الرجل، بينما ھي مأخوذة بخطاب الھيمنة Fالموظ!  

 ، )زته للمرأة كملكية خاصةحيازة الرجل للملكية الخاصة وحيا( في اشتراط كل منھما لdخر  
 : سادت ثقافة

  تقديس الملكية الخاصة •

، وساد تماثلھم من خطاب تجنيد الفقراء لحروب ا'غنياء باسم القومية وا'مة والدين •
 .اسيادھم

 أما الھدف فالربح باي شكل وثمن •

 إخضاع نصف المجتمع لنصفه ا?خر •

 قناعهالمنافسة يخلع الراسمالي  في. التي ھي تصفية واحد لdخر دون مواربة 4المنافسة •
ينافس فورد الجد كان ھنري كيف 2، و. ويتحول إلى وحش حقيقي "الحضاري"

                                                 
4

، وتقدم آنذاك رجل أعمال صغير بطلب شراء مصنع صغير مستعمل من تركيا )93-1991(لصناعي في برنامج اSمم المتحدة ا�نمائي بالقدس عملت في برنامج التطوير ا 
وكان ! بأفُرمه: يوالذي حين علم عن طلب الصغير، قال لويملك مصنعاً كبيراً لنفس البضاعة وكان أحد كبار رجال اSعمال عضو في مجلس أمناء القسم . لتصنيع بضاعة ما

  .ھذه ھي المنافسة وھذا مستقبل اSغنياء! أما ھذا صاحب المفرمة فاصبح وزيراً في سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. لنا جدل طويل
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تبقى المنافسة مفخرة إيديولوجيي  ومع ذلك. بالديناميتتفجيرھم الرأسماليين ا?خرين ب
 .الملكية الخاصة

عليه اآلن، أي مراتبية بعبارة موجزة، انتهى تطور النظام االقتصادي في العالم إلى ما نحن 
فل سمتفاوتة إلى األواألخريات بدرجات منها الدولة األقوى في القمة عالمية تقف برجوازية 

يًا وخارجيًا طبقًا داخلتتحالف وتتصارع ف ، الشبكة الطبقية، قوميةة الشبكة الدولأما . فالحضيض
األخرى في خدمتها  ى الطبقاتة وتناقض المصالح وتصالحها، وتبقالمرحلحسب لمصالحها و 

بعة بوهم قومية شأو التماهي واالنخداع وفقدان بوصلة الوعي الطبقي م/واالستفادة من التحالف و
وفي  تفرض على العالم ثقافتها وجيشها وٕاعالمهافالقمة  طبقة/دولةأما  .المالكة/الطبقة الحاكمة

  .مندمجاتها/ادية، أو لنقل شركاتهاالنهاية مصالحها الم

المالكة في المركز، الواليات المتحدةعلى وجه الخصوص، /بكة الطبقية الحاكمةتتكون الش
فالنخبة المالية في وول ستريت،  . من سلسلة من النخب المتحالفة بل متداخلة المصالح واألدوار

أو ) لحواسيباإللكترونيات وا(خبة الصناعية سواء في صناعات االقتصاد الجديد متداخلة مع الن
وٕالى جانبهما وفي خدمتهما . أي نخبة االقتصاد الحقيقي) صناعة السيارات(كالسيكية الصناعات ال

يشكل المثقفون العضويون للطبقة البرجوازية ماكينة الترويج  النخبة الفكرية الثقافية اإلعالمية التي
سية التي تجمع النخبة السيا والنخبة العسكرية واألمنية التي تشكل جهاز العدوان التنفيذي، وأخيراً . لها

  .مصالح النخب هذه مجتمعة/الطبقات األخرى في خدمة تحالف

  

  آلية عمل الديكتاتورية األميركية

  

- الير بي والفكري واالقتصادي للنظام اللى األخالقكشفت األزمة الحالية عن حقيقة المبن
ذي أحاط هذا ال الضخ اإليديولوجي الهائلوحتى . الراسمالي، وهي حقيقة تضج بالعيوب المميتة
فليست الفقاعة المالية وحدها التي انفجرت، بل . النظام نفسه به، لم يعد قادر على تمويهه

  . القفاعة اإليديولوجية كذلك
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كان يبدو مثار استغراب، أو كره عقائدي شيوعي في أعقاب هيمنة حقبة عولمة راس 
على مبنى مزركش من اللصوصية المال، وقبيل انفجار هذه األزمة أن ُيقال أن هذا النظام قائم 

القول بأن هناك ديكتاتورية في الواليات المتحدة، ، أو )أنظر مدراء ومافيا الحقاً (والنهب 
ذا قيقة ديكتاتورية على صعيد عالمي إرية النخب المتواشجة كما اشرنا، والتي هي في الحو ديكتات

 يإنها ذات دور نهبو . ثروات بالده اما اخذنا باالعتبار خضوع كمبرادور المحيط لها تسليمه إياه
فمن الذي يجرؤ على القول بأن هذا النظام الذي يلهج بالديمقراطية . مركب في الداخل والخارج

  !ليل نهار يمكن أن يكون قائم في جوهره على قاعدة ديكتاتورية

اس تشغيل الطبقة العاملة لصالح ر يتم في التشكيلة االجتماعية االقتصادية الراسمالية 
المال، وخالل عملية العمل، بغض النظر عن أي قطاع، يتم بزل القيمة الزائدة من العامل 

المؤجرة ليوم عمل معين من  قوة عملهعن لصالح صاحب العمل، بينما ُيكتفى للعامل بأجر 
وهي األجرة التي ينفق العامل جزءًا منها على كفاية حاجاته واسرته المعيشية . ساعات معينة

بشراء حاجات العمال مما أنتجوه هم أنفسهم  للراسمالي" ربحا- دخالً "م عبر ذلك حيث يقد
من شراء العامل نفس السلع التي أنتجها هو نفسه  للراسمالي هو الربح المتحققأي . للراسماليين

  . تجت هذه السلعةه التي انمقابل أجر زهيد محققًا عبر ذلك تغريبًا عن قوة عمل

لطبقة الوسطى بمختلف الشرائح الدنيا والعليا منها، وكذلك ، وكذلك اويقوم العامل
في  مداخيلهمبادخار جزء من  المزارعين والفالحين بغض النظر عن شرائح هذه الطبقة، يقومون 

م وهي ٕاما على شكل اسهم في شركات معينة، أو في صناديق تقاعد لمستقبلهو ، المصارف
العاملين لصالحها والذي  جورهم وجزء تدفعه الشركةيدفعوه من أ زءبالنسبة للعمال المأجورين ج

  .هو في األصل جزء من ثمن قوة عمل العاملين المأجورين

تغالله مجددًا عبر استخدام تلك المدخرات سالحالة تتمتع الطبقة الراسمالية با هفي هذ
  .يامحققة ربحًا إضاف كأجزاء من قروض لمقترضين، وبالتالي تستغل ما تبقى من دخل العامل

ذا ما دخلت البالد في ركود ألميركي، على سبيل المثال، فإنه إوطبقًا للدستور ا
يق التقاعد وأن اقتصادي لربعين متتاليين من السنة، يحق للدولة عندها أن تمد يدها إلى صناد

وهي العملية المقصود بها إنقاذ األغنياء من مآل االنخراط في  اإلقتصاد "إلنقاذ"تستخدمها 
  ! لمربح حتى الفوضىالسعي ا
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يسمع  2008ميركية في الشهرين األخيرين من عام قب تصريحات اإلدارة األمن يرا
مد يدها إلى " حق"أي أن لإلدارة  " 2008ان الواليات المتحدة في ركود منذ بداية عام : "عبارة

االمتداد وهذا . أي إلى ما تبقى من أجرة العمال أو مدخرات الطبقات األخرى. صناديق التقاعد
  . كل من هو ما دون النخب الحالكمة المالكة ب مدخرات هذه الطبقات، أيهو قرار سلطوي بنه

نعم، ولكن من الذي وضع اسس الدستور؟ . قد يجادل البعض ان هذا بموجب الدستور
ن الطبقة المالكة الحاكمة/اليست هي نفسها النخب التي تكو !  

، حينما 2008ل ايلو  25ورج دبليون بوش يوم وإلكمال الصورة، دعونا نتذكر خطاب ج
األولى تمرير ميزانية إنقاذ المؤسسات المالية المفلسة والمترنحة،  رفض الكونجرس في الجلسة

قرت وبالطبع أُ ". دوالر، فسنغرق جميعاً بليون  700إذا لم ُتقبل خطة اإلنقاذ ب : "حيث قال
المالكة تمرر ما يخدم /أن الطبقة الحاكمة فاين المعنى الديكتاتوري هنا؟ هو كامن في. الخطة

أو تشويه الوعي، أو التهديد بغرق " القانون"مصالحها، سواء بالقوة أو المصادرة أو الهيمنة أو 
  !السفينة

لكن البنوك لم . جرى تمرير خطة اإلنقاذ، وُدقعت الحقن المالية للبنوك، لتسهيل اإلقراض
ك ا، بل لم تقم بإقراض بعضها بعضًا حيث تخوف كل بنواحتفظت باألموال لنفسه. تقم باإلقراض

وقامت البنوك الكبرى بابتالع من هو أصغر منها . خرمن احتمال اإلفالس المفاجىء للبنك اآل
قوياء على حساب أي ما حصل هو تقوية اقوى األ. القةلتنتهي إلى عدد محدود من البنوك العم

ماذا يعني هذا؟  !ردًا فردًا وليس فقط بنكا بنكاً أضعف الضعفاء  بل وكل الضعفاء من المجتمع ف
يعني ان عالج األزمة الحالية يأخذ، حتى اآلن، شكل تقوية الديكتاتورية المالية لتتضاءل عددًا 
وتنتفخ تمويًال مما يعزز إيديولوجيتها، ومن ثم سياساتها، الفاشية محليًا وعالميًا المحفوزة أصًال، 

هذا الصد أما . د محليًا وعالميًا كذلكمن نهب العالم، ما لم ُتصبل والموظفة فعًال، لمزيد 
  :رجحفهوبرسم أمرين على األ

ممثًال في وجوب نهوض وٕانهاض الوعي اإلنساني من جهة  آني ومباشر: األول •
لطبقات الشعبيةعلى صعيد عالمي لتدرك خطورة القلة الغنية والطبقي من جهة ثانية ل
  .اللجوء إلى المتاريس الفكرية كمقدمة لمتاريس الشوارع الفاشية على الكوكب، أي

أن تبلور الطبقات الشعبية حركات تصوغها هي وتقودها وتوظفها في الصراع : والثاني •
الطبقي ضد راس المال وصوًال إلى تحقيق المشروع االشتراكي واألممية الشيوعية وليس 



 9

بقي وتزعم تمثيله خالقة نخبًا حركات حزبية مبقرطة تأتي من األعلى لتحتل الوعي الط
  . طالما استخذت في النهاية للنخب الراسمالية" اشتراكية"

  

  

  

  

  

  

  

  

  أس�ف ا
زمة الحالية
    

الحالية على البدء أو الرجوع إلى أزمة الكساد العظيم الذي حصل المالية درج من كتبوا في األزمة 
حيطه، ي مركز النظام العالمي، أما في م، مجددين الذكريات األليمة للطبقات الشعبية ف1929عام 

، وال أحد يسجل هذا، وكأن التاريخ هو تاريخ األغنياء، هذه هي المركزانية طريق اآلالمالزمن ف
ساحبًا نفسه أو معممًا على سائر أنحاء العالم،  األوروبية التي هي بالعموم تاريخ الغرب الراسمالي

امتطت العالم باسره من ضواحي البيت اسمالية هناك، وكيف ات الر /تاريخ الطبقة فهو أما بالتحديد
  !األبيض حتى مقديشو

. نقطة 300الى  381من  ضت اسعار األسهم في وول ستريتانخف 1929اكتوبر  24يوم 
طبقًا الدعاء  5وهكذا بعد ان أعتقد الناس أن السوق سيصحح نفسه. يمتهخسر ربع ق وخالل يومين

                                                 
مزاعم جد الراسمالية آدم سميث الذي رأى أن وھذا تطوير خطابي تJعبي ل. به خلل O بد ان يعود ليصحح نفسه تلقائياً االراسمالي أن السوق مھما اص/يقول الخطاب اللبرالي 5

ر، ففي عصر رأس المال لم تعد ھناك أرواح". يداً خفية تنظم السوق"ھناك  اً خفية وO لم يقبل ھذا الجد أن يقول إن اليد الخفية ھي يد الطبقة الراسمالية التي تخرب ومن ثم تُعمِّ
 .◌ً ِجنَّا
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بهم الذعر بعد ايام قليلة، وخاصة اأص، وحيث لم يصحح السوق نفسه. االنظرية التقيلدية وأتباعه
وهنا تجدر اإلشارة أنه رغم ان االقتصاد الراسمالي . المستثمرين الذين اندفعوا في عملية بيع محمومة

هو اقتصاد سلع ومنتجات بامتياز عن التشكيالت ما قبل الراسمالية، إال أن كل هذا لم ينِف تأثير 
وهذا ما يفسر حملة البيع المحمومة هذه، فليس شرطًا أن يكون كل من باع . نفسي بل أكدهالعامل ال

وكان ذلك كسادا . وخالل شهرين فقد السوق نصف قيمته. عارف سلفا بأن األزمة بكل تلك الضخامة
لى ، وصول معدل البطالة ا1933- 1929امتد عشر سنوات كانت من نتائجه وخاصة خالل فترة 

 65ة الخارجية بنسبة بالمئة، وتقلص التجار  30الي بنسبة جماض الناتج القومي اإل، وانخف25%
 25568بنكا من بين  10797فالس مليار الى مليار واحد، وإ  16ر من اجع االستثمابالمئة، وتر 

 ةديالعالم االقتصا وألن الواليات المتحدة كانت قد تربعت آنذاك، بل ربما قبلها بعقود، على قيادة .بنكاً 
تاثرت مختلف بلدان العالم بهذا  ، وٕان لم يتم إعالن ذلك، فقدكوريث لإلمبرياليات األوروبية المتقاتلة

  . الكساد وخاصة أوروبا

حتى حينه، كانت النظرية االقتصادية التقليدية هي المهيمنة بمعنى إبقاء الدولة، بمعنى 
ساسية للقطاع ، وتوفير الخدمات األارجي والداخليالسلطة، مثابة حارس للبلد، حماية األمن الخ

دارة الرئيس األميركي هذا ما تقيدت به إ. الخاص كي يزدهر، وعدم التدخل في آليات عمل االقتصاد
بنى تته على أنها لم تانصب اللوم على حصول الكساد او استشرائه على إدار  آنذاك هوفر الذي

كانت المطالبة من   . ظرية الشائعةوتطبق سياسة تدخل حكومي في االقتصاد، اي على عكس الن
الموازنة او من االحتياط الفدرالي  الذي اتبع سياسة  عجز تمويلهوفر أن تقوم الحكومة باإلنفاق و 

تاركًا البنوك لمصيرها، اي اإلفالس واالنهيار إثر تدفق الناس عليها لسحب أموالهم في متشددة  
ع هذا، تراجعت الدورة االقتصادية بمختلف حلقاتها وٕاثر اإلفالس الواس. أعقاب فقدانهم الثقة بها

   . لتصل إلى توازن القاع االنفاق واالنتاج والتوظيف والدخل، اي في مجمل الدورة االقتصادية

في السنة األولى للكساد انحصر األمر في المستوى المالي، واعتقد كما هي األزمة الحالية، ف
نقطة في  300 ينما رأوا مؤشر األسهم وقد صعد إلىزمة قد توقفت هناك، خاصة حالناس ان األ

ال أن هذا المؤشر عاد ليهوي ثاتية مع تفشي األزمة إلى مواقع اإلنتاج، االقتصاد إ. 1930نيسان 
مما يفرض تراجعًا في اإلنتاج، االستهالك فالوصول إلى توازن القاع يعني تراجع حاد في . الحقيقي

هائلة من العمال، والبطالة هذه تدفع إلى السوق باحثين عن عمل وتراجع اإلنتاج يعني فصل أعداٍد 
ية، مما يعني تضاؤل الدخل، وهذا ، اي أناس بال مداخيل أو بمداخيل هامشنبدل أن يكونوا مستهلكي

ا الذي فم. ثم على التوظيف او االستثمار يؤدي إلى تاثير ضعف االستهالك على االدخار ومن
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اي ان تصبح  هذا معنى توازن القاع،. استهالكاً طالما ليس هناك  يغري الراسمالي باالستثمار
 1932نقطة عام  41وصل مؤشر السهم إلى  .مختلف مكونات العملية االقتصادية في وضع َقَزِميْ 

  .واستمر لعقدين الحقين، وٕان بدرجات أقل
  

  فشل الحلول الوسطى: الكينزية

  

  

ساكسونية النظرية الكالسيكية في - إلنجلوسادت قبل النظرية الكينزية، في األكاديميا ا
لم يكن في مقدور تلك النظرية تحديد أسباب األزمة االقتصادية الخانقة التي اجتاحت . االقتصاد

فهي . فهي نظرية اقتصادية غير اجتماعية، نظرية لتحديد األسعار وفق قوى العرض والطلب. العالم
زمنية قصيرة ولكن ليس من الممكن استمرار المشكلة ُتقر بإمكانية حصول بطالة عن العمل في فترة 

، وذلك ألن البطالة تقود إلى تخفيض األجور الذي 1929عام  لمدة سنوات، وهذا عكس ما حدث
يقود بدوره إلى تخفيض كلفة اإلنتاج وزيادة األرباح وعندها تقوم الشركات بالتوسع في اإلنتاج 

مر الهام هنا، أن هذه النظرية ال تأخذ باالعتبار ثقل األ. 6وتوظيف العمال مما يقضي على البطالة
الفقر والمرض والشعور بالحرمان الذي يحل بالعمال في فترة البطالة، ناهيك طبعًا عن أثر 

وليس صحيحًا القول انهم يتغاضون عن هذه اآلالم . االستغالل عليهم حتى في ظروف التشغيل
، وباعتقادنا أن الحرمان والجوع ألشهر ليس أقل إيالمًا منه ألنهم اعتقدوا بوقوع األزمة لفترات قصيرة

  . لسنوات
رأى كينز أن الذي يحدد حجم الطلب العام على السلع والخدمات ليس األسعار بقدر ما هو دخل 
المستهلكين، وٕاذا كان المستهلك عاطل عن العمل وبال دخل فان انخفاض األسعار ال يعني أي 

إن الذي يدفع أصحاب المنشآت االقتصادية لزيادة حجم التوظيف ليس وكذلك ف. شيء بالنسبة له
مستوى األجور بقدر ما هو التوقعات الخاصة بالطلب العام على منتجات هذه المنشآت، وعندما 
يكون مستوى ذلك الطلب منخفضا فإن انخفاض األجور يعمل على تخفيض الدخل العام وبالتالي 

  .تأزم مشكلة البطالة عن العمل وليس حلها تخفيض الطلب العام مما يزيد في

                                                 
ئيس المنتخب Sميركا باراك أوباما أنه سيقوم بتجديد البنية التحتية لبJده، اي تشغيل أعداد حتى كتابة ھذه السطور، رشح من سياسة الر 6

وبھذا تحل الدولة في ھذا المستوى محل القطاع الخاص الذي لم يِف بالغرض، ولكن حلول الدولة ھذا . ضخمة من مJيين العاطلين عن العمل
 ًOج الذي نجح مع مريض إلى مريض آخر بھذا قترب أوب. ھو إنابة مؤقتة وليس استبداJاما من المدرسة الكينزية، ولكن ھل يُمكن إعادة الع

 .حتى لو كان حفيده؟ ليس ھناك ما يؤكد ذلك
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تنشيط االستهالك بالنسبة ل كينز هو رافعة االقتصاد، وتنشيط االستهالك ال بد أن يعني   
جوهر الفوردية . Fordism وهو ما يخلف تراكبًا توافقيًا بين الكينزية والفورديةمرونة في المداخيل، 

تمكنوا من الصرف، فهم كعمال مستهلكين في هو وجوب حصول العمال على أجور مناسبة كي ي
م الذي شهدته راسمالية ب الكينزية والفوردية كان وراء االزدهار العظيوعليه، فإن تراك. التحليل األخير

  . المركز بعد الحرب اإلمبريالية الثانية وحتى منتصف الستينات من القرن العشرين
المداخيل ضعيفة واالستهالك ضعيفًا، ولكن، حين يحصل الكساد، فهو يعني بالضرورة أن 

إن فلدى كينز . فال بد هذه المرة من دفعة قوية من خارج السوق، دفعة إلى السوق ، إنما من خارجه
الذي يحدد مستوى النشاط االقتصادي بشكل عام ليس هو األجور أو األسعار بل هو حجم الطلب 

وفي أي وقت يكون فيه ). السلع االستثمارية حجم الطلب على السلع االستهالكية والطلب على(العام 
ذلك الحجم أقل من المستوى المطلوب لضمان التوظيف الكامل لليد العاملة فليس هناك من طريقة 

، من هنا عالج المشكلة بدور الدولة، اي قرر لزيادة حجم الطلب العام إال بزيادة اإلنفاق الحكومي
أخرى ففي أي وقت يكون فيه حجم الطلب العام أكبر من ومن جهة . الخروج على النظرية التقليدية

المستوى المطلوب لضمان التوظيف الكامل لليد العاملة فإن االقتصاد سيعاني من مشكلة االرتفاع 
المستمر لألسعار والتضخم، وليس هناك من طريقة لتخفيض حجم الطلب العام إال بتخفيض حجم 

وبالطبع لم يكن كينز اشتراكيًا، كما . ى دورًا مركزيًا للدولةهنا فإن كينز قد أعط 7.اإلنفاق الحكومي
ال بد لهذه الطبقة أن  ، بل لكي يتم الحفاظ على مصالحهالم يكن خارج مصالح الطبقة الراسمالية

  . تستخدم ماكينة الدولة
ما هو الدرس المستفاد من هذ التطور الجذري في تشكيلة اجتماعية اقتصادية راسمالية؟ إن 

الح راس المال، إنما بدرجات حسب متدخلة دومًا لص س المستفاد في هذا السياق هو أن الدولةالدر 
للبرالية في هذا المستوى سوى ضخ وما خطاب ا. وهذا يؤكد كون الدولة أداة لطبقة. الطلب

  . يديولوجي ال يصمد قط أمام الواقع المتعينْ إ
 

انه ال : "ديث على شكل دور السوق الحرقامت مجلة اإليكونوميست اللندنية بتسويق التح  
إن انتشار اقتصاد . يوجد هناك بديًال للسوق الحر باعتباره الطريقة الفضلى لتنظيم الحياة االقتصادية

السوق الحر سوف يقود تدريجيا إلى ديمقراطية التعددية الحزبية، ألن الناس الذين لديهم حرية 

                                                 
ــــيض  7 ــــدام البنــــك المركــــزي علــــى تخف ــــاك، طبعــــًا، طريقــــة أخــــرى وهــــي إق ــــك يقــــود إهن ــــى أســــاس أن ذل ــــد عل ــــى تخفــــيضحجــــم النق ــــذي يقــــود إل ــــى ارتفــــاع  ســــعر الفائــــدة ال  ل

  .وبالتالي حجم الطلب العام  ولكن كينز لم يضع ثقة كبيرة في هذه الطريقة ألنها غير مباشرة. الطلب االستثماري
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 The) على التمتع بحرية االختيار السياسي كذلك االختيار االقتصادي يميلون إلى اإلصرار 

Economist, December 31, 1991:12)..  
فحتى بسيره األعمى كما  .لعل المفارقة هنا هي أن السوق الحر ليس ديمقراطية اقتصادية  

ذا كان حرًا، فإن الناس ليسوا أحرارًا، بمعنى أن ما ينظم االقتصاد، حسب يزعمون، أي السوق، إ
لكن حقائق الحياة ال تؤكد بأن هناك سوقا حرة  .اي ليس البشر" اليد الخفية"اس المال هو مزاعم ر 

في التراكم لم ينجح إال حينما وحتى النظام الفوردي الخاص . نيةحقيقية، أو يدًا خفية أو حيادية دوال
العالقة بين وفيما يخص . اتخذ شكل اإلشراف الدوالني في التدخل في االقتصاد والمعروف بالكينزية

  :أنه  استيفان موزاريسراس المال والدولة، يجادل 
على الرغم من مختلف االحتجاجات فإن ما حصل هو العكس، فلم يكن تغييب دور الدولة "   

سوى فانتازيا نيولبرالية، لم يكن بوسع النظام الراسمالي ان يستمر ولو ألسبوع واحد بدون دعم هائل 
الذي قدمه هنري الثامن وآخرون للتطور " الدعم الطارىء" ماركس وهو ما اسماه... من الدولة

الراسمالي المبكر وهو الذي ظهر ثانية في القرن العشرين بشكل هائل وغير متخيل، من  سياسات 
زراعية عامة، وضمانات تصدير إلى صناديق تمويل الدولة لألبحاث إلى الشهوة التي ال تشبع 

ننا بهذا ندخل حدود جهاز، ُنواجه فيه او يتم تحدينا فيه، بعدم كفاءة فإ... للمجمع الصناعي العسكري
وفي الحقيقة، فإن األزمة البنيوية في راس المال غير . وبحاجة لمساعدة مزمنة وحتى غريبة وشاذة

معزولة عن العجز المزمن لمثل هذه المساعدة الغريبة او الشاذة، ضمن ظروف التي يتجلى فيها 
المتركزة في هذا النظام التناحري، عن إعادة اإلنتاج اإلجتماعي الذي يستدعي العجز والقصورات 

  ..(Mes’zar’os, 2001:21) " دعمًا ال متناهيًا 
أن مفهوم تدخل الدولة في االقتصاد لحل مشكلة البطالة عن العمل  موزارستؤكد أطروحة 

مات عديدة في التاريخ القديم لم يكن من اختراع كينز فلقد تم استعمال ذلك األسلوب من قبل حكو 
وبشكل خاص فقد استعملته حكومة الحزب النازي في ألمانيا بنجاح منذ استالمها الحكم . والحديث

لقد تمكن أدولف هتلر : " ، وهذا ما قاد أستاذة جامعة كيمبردج جون روبنسون إلى القول1933عام 
كينز من إقناع زمالئه في كيمبردج من حل مشكلة البطالة عن العمل في ألمانيا قبل أن يتمكن 

  .بطريقة الحل
ماذا نسمي البنية . بحصر تدخل الدولة في التدخل العلني، نقدم نصف الحقيقة أو أقل  

لمصالحها " حماية"الفوقية للدولة البرجوازية، اليست كلها تنظيرًا لمصالح الطبقة المالية الحاكمة، 
األميركي أجياًال من  ير نسمي تقديم المجمع العسك ى، ماذاأخر  ةولكن من زاوي. وتدفق أرباحها
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برى؟ فالكمبيوتر كان لدى الجيش المخترعات التقنية المتقدمة مجانًا للشركات المدنية، للمندمجات الك
أليس هذا . ميركي منذ الحرب الثانية، وحينما انتقل هذا الجيش لتقنية أعلى ُأعطي هذا للشركاتاأل

  !أفضل تدخل للدولة
فتدخل الدولة إما ان يذهب إلى األمام لعبور . ي الراسمالية آليات تعفنهالكن ف  

االشتراكية، أو يرتد إلى الوراء النفالت راس الطبقة الراسمالية في االستغالل، بمعنى أن الحلول 
فما أن انتهت الستينات حتى عادت عوامل عدم االستقرار . الوسط هي مفيدة لكنها ليست ضمانة

للراسمالية أن  دء نتاج عوامل أخرى أو أمراض  ال ب، لكن ذلك جا) أنظر الحقاً ( مريكيلالقتصاد األ
فقد . للرأسمالية األمريكية يالدور االمبريالي للواليات المتحدة في العالم، والتطور الداخل: تحملها وهي

الذي قضى  القرار األول الحلول الحربي محل فرنسا في فيتنام، وهو:  يركية قراريناتخذت اإلدارة األم
ميركية التي كانت تقول ان بوسع أميركا أن تعيش كجزيرة مكتفية عن العالم، نهائيًا على المدرسة األ

ا يبريطان( التي تدافع عن كهولتها حتى اليومأي واصلت أميركا عملية وراثة اإلمبرياليات السابقة 
ي تمويل الحرب بأسلوب عجز ميزانية أ(، وتمويل الحرب بأسلوب االقتراض )الخ...وفرنسا وألمانيا

  ). الحكومة االتحادية
أن الكونغرس سيعارض الحرب في الفيتنام  دارة األميركية في عهد جونسونكان واضح لإل

إن هو قام بتمويلها من الموارد الضريبية ألن ذلك كان يعني إما تقليص حجم اإلنفاق الحكومي في 
ي كلتا الحالتين فإن ذلك سيتعارض مع مصالح شرائح مجاالت أخرى، أو فرض ضرائب جديدة، وف

عجز ليدخل لذا لجأ إلى التمويل بال .واسعة من الشعب األمريكي لها ممثلين أقوياء في الكونغرس
فاإلنفاق على الحرب ، بأسلوب عجز الميزانية، في وضع توظيف . االقتصاد في دوامة التضخم

  .ر لألسعار ومشكلة التضخم، وهذا ما حصل بالفعلكامل لليد العاملة سيقود لالرتفاع المستم
ففي نهاية الستينات ومطلع السبعينات تعاظم حجم العجز في ميزان المدفوعات األمريكي  

حتى تغير الوضع كليًا بالنسبة للدوالر األمريكي، فبينما كان هناك طلب متزايد على الدوالر في 
ة في أواخر الستينات ومطلع السبعينات وأصبح الخمسينات وحتى منتصف الستينات انقلبت الصور 

فبدأ حاملو الدوالر من األجانب يعملون على استبداله بالذهب . هناك فائض منه في األسواق العالمية
إلى  1971فأخذ االحتياطي األمريكي من الذهب بالتناقص حتى أضطر الرئيس نكسون في آب 

تحطمت أهم ركيزة من ركائز النظام النقدي الذي وبذلك . اإلعالن عن فك ارتباط الدوالر بالذهب
فانتهى عهد سعر الصرف الثابت للعمالت وبدأ عهد سعر الصرف ". وودز يتونبر "تكرس في 

وفي نفس الوقت انتهى أيضًا عهد ثبات األسعار وبدأ عهد التضخم الذي تجلى في ارتفاع . المتغير
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وحيث كان حل مشكلة التضخم مستعصيًا،  .مستمر لألسعار ينجم عنه ارتفاع مستمر في األجور
وفي منتصف السبعينات  . انتهت األكاديميا إلى تعليم الطلبة بأن ال مناص من التعايش مع التضخم

أخذ االقتصاد األمريكي يعاني أيضًا من مشكلة الكساد وارتفاع معدالت البطالة، وذلك بفعل االرتفاع 
ادة كلفة اإلنتاج وتخفيض مستوى األرباح وبالتالي تقليص الهائل في أسعار الطاقة الذي قاد إلى زي

وهكذا أصبح االقتصاد األمريكي يعاني من أزمة لم يعهدها في السابق .حجم اإلنتاج وتسريح العمال
" الركود التضخمي"وقد أطلق عليها يومها اسم , إذ أنها جمعت بين التضخم والكساد

)Stagflation(8.  
فمرض التضخم . مرحلة مختلفة هذه المرة، دخلت مرضين معاً وهكذا، دخلت الراسمالية 

لكساد يطرد العمال من معامل الراسمالية ة قدرة معاقة، وايلتهم أرباح الرأسماليين بإعطاء العمل
رض الم هناك حلول لهذا. ز االستهالكي مجدداً العج ون عن شراء منتجاتها، لتعود مشكلةفيعجز 

  . إلثنين معاً ل وحده ولذاك وحده، ولكن ال حلول
إذن كان على . ذن، التي تستخدم الدولة وال تسمح لها بتمثيل الجميعهي الملكية الخاصة إ

ت مدرسة اليمين الجديد، النظام االقتصادي أن يختار، بين خدمة الطبقة الغنية أو الفقراء، فكان
مان وتالمذته من جامعة ، ملتون فريدنلة بمثقفيها العضوييوالمحافظية الجديدة، واإليفانجيلية ممث

، وهي الوصفة التي "العالج بالصدمة"عصابة من اإلرهاب الفكري التي وصفت لالقتصاد . شيكاغو
ضد النظام افشتراكي المتخب هناك،  1973طبقت بداية في تشيلي بعد مذبحة اإلنقالب الدموي 

                                                 
  ).ورقة غير منشورة( 2008تشرين الثاني كندا -، جامعة واترلوفضل مصطفى النقيب، االقتصاد السياسي ألزمة أسواق المال العالمية  8
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 ، 9سيما في روسيا وطبقت الحقًا على يد جيفرش شاخس بعد سقوط األنظمة اإلشتراكية هناك ال
  .في المركز نفسه وبقي يعيش بالصدمة حتى الصدمة شبه المميتة هذه األيام

  

  

  
  أزمات ما بعد الكينزية

 

  أزمة جنوب شرق آسيا - أ
  أزمة في المحيط كمقدمة ألزمة المركز

  
المتمثلة في دور الدولة البيروقراطي ما اسمي بمعجزة جنوب شرق آسيا، المقصود هو 

لهذه البلدان بما هي لدعم الغربي إضافة لجور عمال منخفضة ومنع النقابات، وبأ ،ديكتاتوريوال
مخلب قط راسمالي في مواجهة تجربة النمو العالي في الصين الشعبية، ال سيما أن هذا الدعم 

ذلك مدائح م ان البوذية ال تعيق التنمية، وكمن مستلزمات الحرب الباردة، ناهيك عن مزاع
كل هذا ال يعبر عن تجارب نمو ذاتي بحت، وال و  . لي ألنظمة هذه البلدانالنقد الدو صندوق 

  . يشكل نموذجًا لدور المركز في المحيط
في المركز ممثلة في تدني معدل الربح لدى اعقاب ازمة السبعينات  فيفرنا، اش كما   

وركزت على ت هذه الشركات مصانع كثيرة إلى المحيط، من جهة، قلالشركات الكبرى في المركز، ن
هذا جعل المضاربة احد . نظرا لقلة الربح المتحقق في مجاالت االنتاج من جهة ثانية اسواق االسهم

، وهو اهم االنشطة المربحة ووّلد اقتصادا ماليا ينفصل بشكل متزايد ويتغّرب عن االقتصاد الحقيقي
  .الذي أدى لالنفجار مؤخراً  االنفصال
  :كان من بين أهم متغيرات النظام العالميلقرن العشرين بين منتصف سبعينات وثمانينات ا  
حصول الطفرة النفطية، التي تعني بإيجاز حراك قسط كبير من السيولة المالية في العالم  •

إلى البلدان المصدرة للنفط التي اعتادت اصال على طرد فوائضها االستثمارية إلى 
كز بإعادة دفوقات االستثمار إليه ، أو لنقل قيام المر الخارج حتى قبل تضاعفها الهائل

                                                 
 .70-65، ص ص 1997نيسان  85ألبانيا تقول O لوصفة صندوق النقد الدولي، في كنعان ، العدد : جورج  أنظر  مقالة قسطنطين 9
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ثانية إلى المحيط ولكن كنموذج على استعمار داخلي، استثمارات للمركز في المحيط 
 .لتعود بفوائض اعلى ثانية إلى المركز

ًا اريعها التحديثية إلى سيولة مالية مما حول قسمسيا في مشحاجة بلدان جنوب شرق آ •
 البنوك الغربية التجارية والمركزية سيا عبرمن هذه السيولة إلى جنوب شرق آ

المحيط (أدى ارتفاع اسعار النفط إلى أزمة مديونية لكل من البلدان المستوردة للنفط  •
  . والبلدان التي اقترضت من أجل التحديث) بالطبع

رتكز على تدفق رأسمال اجدا  اً عاليالنمور والتنينات حينما حققت نموًا بالنسبة لبلدان بدأت المشكلة  
هذا رغم أنها . من جهة ثانية ومستوى واردات تجاوز الصادرات باستمرار من جهة،  اجنبي كبير

إن اقتصاداتها اتسمت بكونها   لكانت من المصدرين األساسيين إلى الواليات المتحدة، ال ب
الى زيادة في عجز قاد هذا .  Export-oriented Economiesاقتصادات موجهة للتصدير  

ولم يسعفها . 1997، و 1996بناء على ارتفاع قيمة الدوالر في بدوره زداد الذي اري الحساب الجا
جذب كثيرًا ما كان ُيدفع للعمال من أجور متدنية، لكن هذه السياسة األجرية المتدنية لعبت دورًا في 

اشر وراس معدالت فائدة عالية الغراء االستثمار االجنبي المبلى تقديم إضافة إ.االستثمارات األجنبية
فانفتاح اسواق هذه المنطقة  على االستمارات الخارجية دفع بتدفقات هائلة لراس  .المال المضارب

حيث  1966المال  االجنبي اليها،  تزامن مع فتح اسواقها للمنافسة الخارجية التي بلغت ذروتها عام 
 ذلكفي  رجيةمليار دوالر، اي اكثر من نصف صافي تدفقات رؤوس االموال الخا 142جذبت 

هذا التدفق حال دون التقاط الحكومات . 1997وظلت رؤوس االموال تتدفق عليها حتى عام . العام
ونية والصلب  وتصاعد المنافسة الصينية ر للوهن الذي برز باتخفاض الطلب على الصادرات االلكت

 . بخفضها لقيمة عملتها وكذلك حال دول امريكا الالتينية واوروبا الشرقية

مصارف هذه المنطقة، فقد لعبت دورا كبيرا في توفير القروض للقطاع الخاص في  اما
الثمانينات والتسعينات حيث عبأت المدخرات ووفرت رؤوس االموال الالزمة للقطاع الخاص لتمكينه 

ينات والتسعينات حيث واالنشائية واقامة صناعات رئيسية في الثمان عملياته االنتاجية لمن تموي
اذن تحققت الطفرة التنموية من تعاون المصارف . اهمارات الغربية عنها لتدني ربحيتثستاحجمت اال

انشطة المصارف  وعدم قيامها بتقييم صحيح   على ةلكن غياب رقابة صارم. ومجموعات الشركات 
لمخاطر التوسع في الديون المقدمة  للقطاع الخاص وعدم تجنيد االحتياطي الكافي للتغلب على 

عدم سداد بعض الديون مما اضعف مصداقيتها االئتمانية  العالمية وتقليص قدرتها على مشكلة 
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تقديم االئتمان الالزم مما زاد من شدة االنكماش وضعف الثقة بالعمالت  واثارة البلبلة لدى 
  .هب من المضاربينناخيرا فتحها لل, امهم عن المنطقةالمستثمرين واحج

التدفقات على هذه البلدان مجرد محافظ استثمارية قصيرة ة كبيرة من نسبهنا تهمنا االشارة الى ان 
االجل في اسواق االسهم والسندات المحلية وهذا يسهل تسييلها عند الطلب بعكس االستثمارات 

  .تآل وهذا زاد تعرض المنطقة للمفاجالمباشرة طويلة االج
لب تطور اقتصادات هذه كما يتطيط حعدم فتح المركز اسواقه للم، زمةاألخرى لألسباب ألمن او 

وهذا يجي أن يذكرنا . من جانب آخر حدز وعدم نقل التكنولوجيا، اي عولمة من جانب و البلدان
فالدولة في المركز تحمي اقتصادها دائمًا، اي . بالحماية التي هي تدخل من الدولة في االقتصاد

  .ية السوقتتدخل، وال تسمح لدول المحيط بحماية اقتصاداتها تحت زعم حر 
هنا لعب االنهيار . كما عانت البنوك هناك من محنة تالشي قيم اصول شركات القطاع الخاص

لالستيالء على قيم ) قام به المضاربونما ذا ه. (العمالت دورا في تعميق االزمةالمفتعل لقيم 
يدفع الثمن  الذياالقتصاد الحقيقي  يجعل الخروج من االزمة مؤثرا على اسعار ضئيلة مماالشركات ب
  . في النهاية

محل سواق المالية نتاج حلول المضاربات المالية ، األاالسواق المالية هو  أزمة جوهرإن 
شراء مال وبيع مال . اي حلول االوراق المالية والحواالت محل االقتصاد الحقيقي. اسواق البضائع
هو الثالثة األخيرة  دو العق يقولون ان ما حصل في .هذه هي البورصات الدولية. من اجل التراكم

  :نعم وال .اسواق المالعولمة 
  الكثير من  البورصات ليتم بيع وشراء االسهم والسندات من مختلف الجنسيات  حيث انفتح: نعم
ألن هذا االنفتاح كان شبيها بانفتاح االسواق البضائعية، اي انفتاح لصالح بورصات او تحديدا : وال

  . صاتمستثمري المراكز في البور 
نظرتهم لالسواق المالية النامية ويتحولون ) وهم اساسا من المركز(فحين يغير المستثمرون العالميون 

بمعنى او آخر هذا ما حصل في جنوب شرق آسيا، . عنها بقرار سريع ومفاجىء ترتبك وقد تنهار
من المصارف  موالهم وما اقترضوهأوهم انفسهم الذين وظفوا . نيضاربومن االفضل تسمية هؤالء م

  .بهرهم نموهان المشاريع في هذه البلدان التي والمؤسسات المالية في العديد م
  :هل هو سوقي بحت ام له عالقة ب. ولكن ما سبب التحول؟

  تعويض تدني معدل االرباح في المركز -
، اي الحيلولة دون )نظرية المؤامرة تركب هنا في االقتصاد(الحيلولة دون نمو عال للمحيط   -
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  .اق حقيقي، وال سيما بعد الحرب الباردة ونظرا لالستقطابلح
التي لم تلتقطها الحكومات المحلية في جنوب شرق  مؤشرات العجز او الوهن الماليهي المهم هنا 

ن اول من يلتقطها وبالتالي اسرع من يألن المضارب: ومهمةمهمة ألنها مقدمات االنهيار آسيا، 
  )مدراء أم مافيا: كبار مدراء المؤسسات االستثمارية التي أفلستأنظر الحقًا كيف تصرف ( .يتصرف

  : التي لم ُتلتقط المؤشرات
ازمة كذلك و . انفجرت ازمة المديونية التي كادت تطيح بالنظام المالي العالمي 1982في عام 

ابان في اليالخلل فقها نفس ار حيث في الواليات المتحدة،  في الثمانينات مصارف االدخار واالقراض 
عجز في الميزان  1994في المكسيك عام كما حصل  .التي ما زالت آثارها عالقة باسواقها المالية

يسمونها االجنبية (التجاري وخسائر ملموسة وكبيرة في االحتياطي النقدي من العمالت الرئيسية 
المكسيك التي  لكن .اهذا ارغم حكومة المكسيك على تحرير عملتها البيزو الذي تدهورت قيمته). ادبا

  . خاصرة لالقتصاد األميركي ُأسعفت سريعًا من الواليات المتحدة) نافتا(اصبحت بعد اتفاقية 
تزايد االنفتاحات االقتصادية وما يسمى تكامل االسواق المالية العالمية علينا أن نالحظ هنا، 
سرعة نقل  من االنفتاحا زاد هذ .سياسة اللبرالية الجديدة اي في ظل.وعولمة المعامالت االقتصادية

أما البلدان التي لم . اقتصاد يعاني من أزمة مالية، والعدوى هنا هي فقدان الثقة بعالمياً  العدوى
ُتصب بالعدوى، فهي مصابة بمرض جعلها مثابة ميتة، اي ألنها وراء التاريخ وليس ألنها حققت فك 

قتصاديين التقليديين في األرض المحتلة، اال بمناسبة الحديث يفخر بعض. (لعالميارتباط مع النظام ا
وهو فخر أو تطمين في غير محله، ألن . بأن هذه المنطقة لم تتأثر باألزمة المالية العالمية
  .مدهشا؟الفخر ليس هذا أ .اقتصادها ليس ديناميًا، وألن اقتصادها تحت االحتالل

  
   :وقائع أو يوميات األزمة

مما  الفساد في تايالند فقد اتسع نطاق. بورصة هونج كونجازمة جنوب شرق آسيا في محيط  بدأت
مقابل الدوالر االمريكي، وبالتالي هروب رؤوس ) الباهت(اضطر حكومتها الى تخفيض  عملتها 

ثم امتد هروب رؤوس االموال من اسواقها الى بلدان اخرى ماليزيا مثال التي . االموال من اسواقها
سواقها ايضا، كما عانى نظامها المصرفي من ازمة قروض غير بدأت رؤوس االموال بالهروب من ا

  .مخدومة 
حاولت اندونيسيا  انقاذ الروبية التي تعرضت لهزة قوية فخفضتها مقابل الدوالر، وهي سياسة تتبعها 

  !.لكن هذا حصل في فترة ازمة في جانب العرض؟. الدول المصدرة لتعالج اقتصادها
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للدوالر االمريكي مما اضطر  7,8الى  1,1ونج فانخفض من كل هذه اثرت على دوالر هونج ك
للحفاظ على قيمة % 10-%3البنك المركزي للتدخل برفع سعر الفائدة على دوالر هونج كونج من 

  . عملته الوطنية مما ادى الى انهيار بورصة هونج كونج
د اسس مشكلتها هي ان اح. هذه الدول هي مستورد اساسي للتكنولوجيا االمريكية: انتشرت العدوى

االستيراد  ما فوق القدرة، استيراد غير مغطى، ومع االزمة تدهور استيرادها للمنتجات التقنية العلمية 
ضعفت الثقة بها فهبطت اسعار االسهم حيث  مستوى ارباح الشركات االمريكية االمريكية، فتدنى

مما ادى لهبوط  االمريكيةناعية االمريكية وبالتالي  هبوط مؤشر داو جونز السهم  الشركات  الص
  ..اسعار االسهم عالميا

  :الحكمة الشائعة
التأرجح في اسواق  أن  البرجوازيونزعم ي ،لوجيا السوق والعولمة وراس المالكما هو جوهر ايديو 

حتى تصل هذه االسواق الى حالة من التوازن وتعود اسعار االسهم يستمر المال  صعودا وهبوطا 
لكن هذا ال يأخذ باالعتبار اولئك . الحقيقية واالداء الفعلي للشركاتفيه القيم الى مستوى تعكس 

يؤدي . فاألزمة ليست في الجمادات، هي في البشر. الناس الذين ُيعانوا إلى أن تتم عملية التوازن
ارتفاع اسعار االسهم الى تبيان حالة ثقة  بين المستثمرين عن صحة وسالمة اقتصاد دولهم، وهو 

يساعد على انخفاض معدالت التضخم واسعار الفائدة حين يكون لهما تاثير كبير على امر 
خالل فترة االزمة هذه ارتفعت اسعار االسهم العالمية بما يفوق …التطورات في السوق العالمي

الحقائق االقتصادية او معدالت الربح حيث ارتبطت هذه االسعار بتوقعات المستثمرين عن معدالت 
لمستقبلية التي تعتمد اساسا على مقدار ربح السهم في نهاية العام ونمو راسمال الشركة الذي االرباح ا

لقد افرطت . هي ضمانات القروض للقطاع الخاص صولان قيم اال .ينعكس على مستوى ادائها
وهو  تجاوز نمو االستثمارات معدل زيادة الطلب  ب شرق آسيا في االستثمار السلبيدول جنو 
  . ن االنتاج الداخلي والطلب الداخلي عن الصادراتالداخلي ع

  صندوق النقد الدولي وأزمة كوريا الجنوبية
لم تحتِو  1997في اكتوبر من الطريف أنه و . 1997نشبت االزمة في كوريا الجنوبية في نوفمبر 

ي ستضرب التاي لألزمة  لمالمح االقتصادية للعامين القادمينل شاراتالنقد الدولي اية إصندوق نشرة 
  .االقتصاد الحادي عشر في العالم من حيث القوة بعد بضعة ايام

جيش من االقتصاديين و كتاب هذا يفتح على نفاق وتالعبات خبراء صندوق النقد الدولي و و 
، ومن ثم 1996فقد امتدحوا جنوب كوريا الى السماء حتى عام . االفتتاحيات من اللبراليين الجدد
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فهم يقولون اآلن ان نظام جنوب كوريا قائم على الكثير من التشابك . عقبقلبوا نغمتهم راسا على 
ان هذه المؤسسات المالية . بين مستخدمي الدولة والمؤسسات، المؤسسات المالية والبيوتات الصناعية

القادة السياسيين مقابل ، ترشي، التي تمول) الشايبال(مجات ضخمة  والصناعية تشكل معا مند
  .ر على امتيازات اقتصاديةحصولها باستمرا

كما ينتقد اللبراليون الجدد كوريا الجنوبية النها تبنت معايير حمائية عالية جدا، وقطاع عام قوي 
وبالطبع الحديث عن قطاع عام قوي  .وواسع ونظام ضمان اجتماعي يعطي العمال حظوة كبيرة جدا

ال ... ال ال : الصوترخ هؤالء بأعلى ، فيص2008اليوم  أما! مز من قناة تدخل الدولةود به الغمقص
هو أن ال حلول لدى هؤالء لالزمات بل  ملخص هذا التضارب والنفاق. الدولةبد من تدخل 

  .10إدارتها
ادت االزمة الى تنبه حكومات المنطقة الى عدم الفائدة الناتج عن تدفق كميات هائلة من رأس المال 

التدفق مفيد لفقاعة المضاربة المالية  كما انه يرفع قيمة ان هذا النوع من . سريع التبخر او االنتقال
بناء على الكميات الهائلة من العمالت القوية التي هي قيد الدوران في السوق (العملية المحلية 

  ). المحلي
جاء المثال على التغير في التفكير في المنطقة من قبل سيزار باويستا، وزير التجارة والصناعة 

  :حين لن يتخل عن عقيدته النيولبرالية،  فقد اخبر جريدة لي موند الفرنسية، بالقولففي . الفلبيني
 - كانت المشكلة. نحن نسمح دوما للسوق بأن يحدد سعر الصرف. لم ترتبط  عملتنا ابدا بالدوالر"

هي ان السوق كان يعمل  بشكل غير عادي بناء  -وهذا االمر ينسحب ايضا على البلدان االخرى
فعندما تتدفق الدوالرات على اقتصادك، فان عملتك ال بد ان ترتفع . فق المفرط للدوالرعلى التد

وابعد من هذا، اضاف الوزير نقدا ذاتيا بقوله، كان ال بد ان نطبق معايير . قيمتها بما ليس حقيقيا
سعنا اكثر صرامة في العامين الماضيين  للتحكم بالتدفق  الهائل من الدوالرات االمريكية كان بو 

ايضا متابعة ومراقبة ضمانات االستثمار، وكان يجب ان نشجع اولئك المستثمرين للقيام بالتزامات 
- 1-13لوموند، (طويلة االمد  للبالد، وذلك من خالل تغريم العمليات المضارباتية قصيرة االمد، 

                                                 
في سياق تعرض النظام الرأسمالي لألزمات تبين للساسة واالقتصاديين واإليديولوجيين أن ال عالج لهذه األزمات بما هي لصيقة في  10

وعليه، جرى اختراع مخرج هو إدارة األزمات وليس حلها . المتغذية على حساب الجماهيرتكوينه طالما ُيقاد هذا النظام بمصالح النخب 
فقد انتقل هذا النظام من زمن الدورات اإلقتصادية المحددة . بانتظار االنفجار الكبير الذي يمكن اعتبار األزمة الحالية مقدمته الموضوعية

خالل عدة قرون من عمر الراسمالية كان هناك شكلين من . مد أو األزمات البنيويةويل األبعشر سنوات، إلى تأرجحات المديين المتوسط وط
واألخرى وهي الدورات . سنة 60-50اسميت األولى بدورات كوندرتييف، التي تمتد الواحدة منها تاريخيا من . التأرجحات أو التقلبات الدورية

  .، وتمتد لفترة أطولHegemonic Cycleالمهيمنة 
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المتوقع أن يعدل س من ، وليالنقد الدولي معاد لهذه المعاييرولكن حتى اليوم، فان صندوق ). 1998
  . ، على ضوء األزمة الحالية2008، موقفه اليوم

بناء على التاثير المشترك للتخفيض الضخم لعمالتها، وقروض الطوارىء من صندوق النقد  والبنك  
لبلدان التنين  فان وزن الديون الخارجية / الدوليين والمؤسسات المالية االخرى وبعض الحكومات،

و اآلن اصبح على مؤسستي تصنيف االعتمادات االمريكيتين وهما . كل متسارعبش االربع  قد ازداد
مودي اند ستاندارد، و بورز قامتا بتقليل احتماالت معدل المخاطرة في اقتصادات التنين  وكوريا 
الجنوبية  وبالتالي طالبتها بدفع معدالت فائدة للمدى القصير عالية جدا وذلك في تعاقدها على 

  .فع الديون القديمةقروض بهدف د
خلقت هذه السياسة سوقا محلية مشوهة التي تمتعت فيها فقط مجموعة قليلة من االغنياء  
بمستويات عالية من االستهالك التي شهدت ايضا انفجارا في االستثمارات المضارباتية مثل 

ا ديونا ضخمة لكي حملت على كاهلهفاما االهتمامات المالية  والصناعية في بلدان التنين  .العقارات
اما البنوك المحلية . تقوم بتنفيذ المشاريع التنموية ولكي تنخرط في مشاريع استثمارات مضارياتية

ان كما  .وشركات السمسرة فقد اخذت ديونا هائلة بدون ان تطلب ضمانات كافية من مدينيها
  .ّبط معدالت النمو فيهااالسعار النسبية لصادراتها ادنى من االسعار النسبية لوارداتها  وهذا ه

أْثر خروج راس حيث لم تنحصر االزمة في بلدان التنين االربع، فقد ضربت هونغ كونغ  
، والسادس على صعيد العالم  هم سوق للسندات في العالم الثالالمال على هونغ كونغ باعتبارها ا

ا ان حل نوفمبر حتى كان عمقت االزمة المالية التي تواجهها اليابان ومتو  ابدأت بتقويض كوريكما 
 1997من جنوب شرق آسيا مع اوائل  بدأ هروب رأس المالفقد  .سوق السندات  العالمي قد اهتز

  .ات االربع على تخفيض عمالتها بالنسبة للدوالرد تزايد الهروب الى ارغام التنينقاو 
  

  ثر اسواق العالم الماليةأت

 27فمنذ . لكن هذا لم يحصل. ةبه االموال الهار ينية ان تحظى بهذأملت برجوازية امريكا الالت 
فان اسواق السندات في نيو مكسيكو، وبيونس ايرس، وساوباولو  وهي اكبر ثالثة  1997اكتوبر 

  .لقد تحسن سوق نيو مكسيكو في ديسمبر ولكن الى متى. مراكز مالية في الالتينية، قد تدهورت معا
  .  دات الى الصعيد العالمي لتصيبها بالتدهوراكتوبر امتدت ازمة  اسواق السن 28- 27بعد 

ال بد ان يقود تباطؤ النمو الصناعي في بلدان التنين الى تراجع في وارداتها من البلدان الصناعية 
فالبلدان . سيكون ألم كل دولة صناعية بمقدار تصديرها الى التنينو  .التي سوف تعاني نتيجة لذلك
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ستكون و  ، 1996من صادرات الواليات المتحدة لعام % 19 المضروبة ومعها كوريا كانت تستورد
من صادرات فرنسا % 60ولكن بما ان . االكثر تضرراهي امريكا و اليابان والمانيا واالراضي الواطئة

  .ن سوف تتضرران ايضايتا، فان هاوبلجيكا تذهب الى الماني
  

غ فيها، وهذا يحد من قدرتها التدفق المالي الهائل قيمة عملة البلد المتلقي قيمة مبال يعطي
التنافسية في اسواق التصدير، فتتقلص الصادرات، ويصبح البلد اقل جذبا لالستثمارات مما يقود الى 

لقد  .هذا شكل من العولمة المالية. خروج هائل لراس المال فيؤدي الى هبوط قيمة العملة المحلية
لكن . تنافس بعد  انخفاض قيمة عمالتهااصبحت منتجات بلدان جنوب شرق آسيا اكثر قدرة على ال

منتجات االسيوية هذا سيخلق مشاكل لبلدان العالم الثالث االخرى التي قد ترى اسواقها تغزى من ال
  .ادنى من اسعار المنتجات المحلية فجأة باسعار

 وفيتنام وبنغالدش وبلدان اخرى في المنطقة تعتمد على) بورما(وهناك مشكلة اخرى، فان ميامار 
 اً ن في بلدان التنين طردو الرسميقرر  دفق. المهاجرين الى بلدان التنين تحويالت منتظمة من عمالها

  نتظر البلدان االسيوية الفقيرة اذن؟ اأي مصير . للعمال االجانب  اً موسع
  :حلول الصندوق

بعد مسلسل طويل من مدح دور الدولة في جنوب شرق آسيا، فان البنك كما أشرنا، 
يقولون اآلن ان هذه البلدان اعطت الدولة دورا قويا جدا  بحيث سمحت لالهتمامات  والصندوق

لقد انهى الصندوق   .المالية والصناعية الخاصة فرصا لمراكمة مستويات كبيرة من الديون والمضارية
ث ولم ير ما سيحد. تقريره عن المنطقة في ايلول مادحا ادائها دون ان يالحظ شيئا عن بوادر االزمة
تماما كما قال فيشر . في كوريا الجنوبية مع ان االزمة انفجرت هناك في نوفمبر أي بعد بضعة ايام

في مؤتمر صحفي عقد في رئاسة  رئيس الصندوق ميشيل كامدوسوقال . 1929عن امريكا 
انحى  98- 1-21وفي . ان الصندوق قد قلل من مخاطر ونطاق االزمة 97- 12- 18الصندوق 

  دة تلك الدول وانهم  لن يتنبهوا  لتحذيرات الصندوق  بالالئمة على قا
  :الطابع الديوني لهذه البلدان

ورد في  التقرير السنوي لتايالند  الذي اشتمل على لقاءات عمل مع صندوق النقد ان  الدين 
من االنتاج المحلي % 49,5-39من  1995- 1991الخارجي عليها ارتفع  بشكل حاد ما بين 

كما ان الميزان التجاري كان . نصف هذا الدين هو للمدى القصير  وبفوائد عاليةوان .  االجمالي
  ).ومع ذلك لم تؤخذ احتياطات. (يسير سريعا نحو الخط االحمر
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وتطبيقها الصارم . تصاد التايلنديندوق كانوا يمدحون جدا اداء االقومع ذلك فان مدراء الص
كرد على زيادة  1995المالية كانت قد أحكمت عام  لقد اشاروا الى ان السياسة. للسياسات الجزئية

التضخم وعجز الحساب الجاري وان هذه االجراءات قد بدأت تثمر، مع انهم حذروا رسميي تايالند 
% 40في هذه األزمة فقدت التي  كما مدحوااندونيسيا ايضا. بأن ال يكونوا راضين كثيرا عن النفس

أما الواليات المتحدة، فقد هاجمت . تحت خط الفقريها فمن الناس % 60اصبح ة عملتها، و من قيم
  . 11ديكتاتور إندويسيا العسكري سوهارتو، ألنه هاجم التيموريين معتبرة أنه استغل الظرف

  

  صندوق النقد يكفل المضاربين: وقائع ويوميات النهب

ثاني في قال االقتصادي االمريكي والرجل ال 1998- 1- 22في حديثه  عن االزمة االسيوية يوم 
هناك :" في حديث الى البنكيين االمريكيين  عن االزمة " 12صندوق النقد الدولي ستانلي فيشر

امكانيتين للرد، عندما تضرب االزمة، بوسعنا ان نسمح لها بالتعمق لكي نعطي درسا للمقرضين 
القليمي اما الخيار اآلخر فهو ان نحاول جعل تأثير االزمة متواضعا على الصعيدين ا. الدوليين

وعلى اية حال، ليس بوسعنا . والعالمي بطريقة توزع العبىء ما بين الطرفين المقترضين والمقرضين
ان المصلحة العامة، ومن اجل  مصلحة الواليات المتحدة ، التي تعتمد . التحكم بالتاثيرات الجانبية

وهكذا فان الصندوق  .13"يعلى آسيا قوية قادرة على االستيراد والتصدير بطريقة تقود الى نمو عالم
وابعد من هذا فان فيشر يتحدث . يلعب دور حامي المضاربين الدوليين ويرفض ان يلقنهم درسا
  !.بوضوح ان ما هو في  مصلحة امريكا هو في مصلحة كل العالم

اقرض أنظمة الثورات  ، 2008، عام سنرى الحقًا كيف ان الصندوق. ما أشبه اليوم بالبارحة
  !قذت األغنياءن، أما حكومة الواليات المتحدة فأ)سماة الثورات البرتقاليةالم(المضادة 

ان االرباح هي  للمالك االفراد بينما الخسائر عندما : "تقول 1998- 1- 5كتبت فاينانشال تايمز في 
يطلب البنكيون العالميون من دول . تكون كبيرة فانها تغطى  الى حد كبير من قبل دافعي الضرائب

وكوريا ان تقوم بتأميم ديون المدى القصير  ذات االرقام الفلكية، التي تعاقدت عليها شركات التنين  
هذا بالضبط ما حصل عندما انفجرت ازمة المديونية في امريكا الالتينية  في . كورية جنوبية خاصة

 مة وه في از اتخذمن المدهش ان نفس الموقف الذي .  2008، وهو ما يحصل اليوم الثمانينات
                                                 

فسوھارتو الذي قام بانقJب دموي في إندونيسيا أطاح بنظام أحمد سوكارنو التقدمي، ھو نفسه الذي . طبع نموذج على كيفية تعامل الوOيات المتحدة مع عمJئھاوھذا بال 11
ور نفسھا ويضمھا إلى بJده Sن تلك الجزيرة التي  ألف شيوعي، وزوده الرئيس اSميركي نيكسون باSسلحة ليحتل جزيرة تيم 600دعمته الوOيات النتحة في اOنقJب الذي قتل 

 .طُرد ا�ندونيسيين من تيمور كمستعمرين لتحل محلھم أستراليا 98-1997زمة المالية المذكورة وفي أعقاب اS. بقيادة حركة فريليمو الماركسية كانت  1975استقلت 
 .لبنك إسرائيلبعد ذلك الحين تقريباً، وحتى اليوم اصبح ھذا الرجل محافظاً  12
13
 .1998-1-22وجهة نظر من  صندوق  النقد الدولي، نشرة صحفية من صندوق النقد الدولي : االزمة االسيوية 
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الى راسماليي كوريا - ن  يهددون بايقاف القروض الى آسيا، ين الخاصيامريكا الالتينية فان البنكي
اذا لم تقف حكومة سيؤول  لصالح الشركات الخاصة من خالل اصدار سندات عامة  -الجنوبية

  .بهدف دفع مديونيتهم
  

  :14مميزة، إنما غير كافية تجربة ماليزيا
فرض قيود على خروج رؤوس االموال قصيرة يزيا إجراءات منها في مواجهة األزمة إتخذت مال

االجل، وايقاف التعامل واالتجار في عملة ماليزيا، واسهم الشركات الماليزية في االسواق العالمية ، 
  . 3,8:الى الدوالر )رينجيت( وكذلك تحديد سعر صرف ثابت للعملة الماليزية

ابراهيم بعد سنة من الصراع المكتوم، حيث كان يريد على انور محمد هذا يعني  انتصار مهاتير 
سياسات نقودية تقليدية قائمة على تقييد االئتمان ورفع سعر الفائدة وتخفيض : انور ابراهيم تطبيق

  .االنفاق العام على غرار سياسات صندوق النقد الدولي، في بلدان آسيا االخرى
اد الوطني وفتح باب االقراض لتشجيع مهاتير كان يطالب بتخفيض الفائدة النعاش االقتص

بينما رأى  .مرين المحليين  على االستثمار، وتنشيط الطلب الفعال، على الطريقة الكينزيةثالمست
نور وزير المالية ان هذه السياسات سوف تقود الى اطالق القوى التضخمية، أرئيس البنك المركزي و 

  .صرف العملة الماليزية وتقود في النهاية الى مزيد  من التدهور في سعر
  .باختصار، مهاتير ال  يريد ان تظل ابواب االقتصاد مفتوحة للمضاريبن والمغامرين الماليين

وبهذا فهو يناقض اساسيات العولمة القائمة على الغاء القيود وفتح اسواق  المال والعمالت امام 
  .المتعاملين االجانب

اخليا، وعدم تسعيره خارجيا، وان يكون في الخارج غير قررت حكومة ماليزيا تثبيت سعر الرينجيت د
ال بد  من التسعير ألن كون العملة في حالة عدم ثبات يقود الى عدم استمرار االعمال  .شرعي

سنسمح لعودة الرينجيت من الخارج خالل  : لذا أعلنت الحكومة .وتصبح االعمال غير مربحة
  .وبعدها ممنوع. شهرين

                                                 
في  وقد حققت. بدأت الصين سياسة اOصJح اOقتصادي منذ اكثر من عشرين عامافقد  .نظرًا لطبيعة نظامهاالدول األخرى، وحتى عن ماليزيا  اختلف موقف الصين عن  14

ان الفائدة . بليون دوOر 289.9بليون دوOر الى  29.3ونمى الحجم الكلي للتجارة من % . 9.87ھذا اOصJح المختصر في السوق اOشتراكي متوسط نمو سنوي بمقدار

وكانت  .كما ارتفع مستوى معيشة الشعب بھامش واسع ايضا.بليون من اOستثمار اOجنبي المباشر 174.9بليون دوOر بما فيھا  283.9التراكمية لراس المال اOجنبي  قد بلغت 
لقد انجز هذا النظام بشكل هائل في مجال المشاريع االنشائية، وتوزيع الموارد، مثيرا التفاؤل في االقتصادات . تبنت منذ الخمسينات سياسة تخطيط مركزي صارمالصين قد 

يمكن الرجوع عن الوضع في الصين ( .الد البشرية والمادية والمالية وحفز التنمية االقتصادية واالجتماعية في الصينالمحيطة، واقامة اساس اولي للتصنيع بتركيز مصادر الب
  ).2008لعام  134إلى مجلة كنعان العدد 
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ن نظام بريتون وودز، اعتقدوا بأن تاثير السوق الحرة على سعر عندما ابتعد الناس ع
ولكن هذا السوق اصبح اليوم مستغال . الصرف سيكون افضل  الوسائل لتقييم القيم النسبية للعمالت

بهون بسعر الصرف، من اجل ان يتاجروا  ويقوموا باعمال، وبدل أال يمن قبل تجار العمالت، الذين 
الت كسلع يتاجرون بها، في الفترة حين تصبح العمالت بدون قيمة  حقيقية  ذلك فهم يعتبرون العم

اال ان تجار العملة يريدون ان يتخدوها كسلعة وان يبيعونها ويشترونها طبقا لنظامهم الخاص، . لها 
مما يفسح لهم المجال لمراكمة ارباح هائلة من نفس التجارة بينما يقومون في نفس الوقت بافقار 

  .اكمله بل مناطق  وشعوباقتصاد ب
طلبنا من صندوق النقد الدولي ان يقوم بوضع تضبيط على تجارة العمالت : يقول مهاتير

نشعر اننا سوف نراقب العمالت االجنبية لدرجة ال يعود باالمكان … ولكن يبدو انه غير معني  بذلك
وليس   ،النتاجي لالستثمارء االقتصادي واالمقصود ان تستغل العمالت لالداطبعًا،  .المتاجرة بها

  .لتباع كسلعة بحد ذاتها
. بامكان العمالت االجنبية ان تستثمر في الصناعة، وتشتري امالك واسهم…: تيروأضاف مها

وعندها . عندما تحاول اخراج نقود الى الخارج، عليها التقدم بطلب الى البنك المركزي بهذا الشأنو 
اذن االستثمارات ال تتاثر . لديهم،  ليخرجوها حسب الحاجة سنسمح لهم بدوالرات بدل الرينجيت الذي

اذا رغبوا في االستثمار في . بما فعلنا ما عدا االستثمار في االسهم، النها تعتبر نقودا ساخنة،
  . االسهم، بوسعهم، ولكن استثمارا من هذا الطراز  يجب ان يبقى في البالد لمدة ال تقل عن سنة

ب منا البنك والصندوق ان  نزيد معدل الفائدة، اما عندما يقعون هم عندما نواجه مشكلة، يطل…
وهذا يعني ان الوصفة للفقراء ان يزدادو فقرا ولالغنياء . في مشكلة، فانهم يخفضون سعر الفائدة؟

  .ان يزدادوا غنى
انا واثق ان نموا سيحصل، الننا  نركز ليس على انشطة التصدير بل على االنشطة المحلية  …
ا السبب فان الحكومة سوف تعاظم مشاريع البنية التحتية، وصناعة االنشاءات  وهذا يعني اننا ولهذ

-Executive Intelligence Review, 11%. 8وفعال حصل نمو  .سوف ننفق المزيد من النقود

9-1998)(  
يزيا من النقد زادت االحتياطات الرسمية لمالفقد  :بعد اسابيع قليلة بانت نتائج ايجابية لهذه السياسة

االجنبي بمقدار بليون دوالر نتيجة عودة االرصدة المملوكة للماليزيين في حسابات غير مقيمة في 
ن اصحاب اعلو  ارتفعت اسعار االسهم في بورصة كوااللمبورو  )ال سيما سنغافورة(دان المجاورة البل

الصرف للعملة  الماليزية، وان االستثمارات االجنبية المباشرة  طويلة االجل ترحيبهم باستقرار سعر 
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المهم  .عدم تقلبات سعر الصرف يساعد على تخطيط االستثمارات واستقرار المعامالت بشكل افضل
ان تخفيض سعر الفائدة قد ترافق مع تثبيت سعر صرف العملة الوطنية مما قطع الطريق على 

  :المضاربات في العملة واالسهم الماليزية  من خالل
على العملة واالسهم في االسواق الخارجية، وبالتالي عزلها مؤقتا عن غارات وقف التعامل   

 .المضاربين والمغامرين الماليين الذين يستفيدون من ضعف  االقتصادات الوطنية في لحظات االزمة
منع خروج االموال الناجمة عن تصفية المراكز قصيرة االجل للمستثمرين االجانب الذين يبيعون 

مطالبة و   .االسهم الماليزية قبل مرور عام كامل على اتمام عمليات البيع حيازاتهم من
المواطنين الماليزيين باعادة توطين ارصدتهم في العملة الوطنية المودعة في البنوك الخارجية في 
موعد اقصاه شهران  من تاريخ القرارات، حتى ال تكون ساحة للمضاربات  في الخارج، ولضخ المزيد 

تخفيض نسب االحتياطي التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك و  .في االقتصاد المحلي سيولةمن ال
المركزي مما يساعد على ضخ المزيد من السيولة والتوسع في االقراض للمشروعات المنتجة ذات 

  .الطاقة التصديرية الجيدة
  

  :موقف الغرب
 .حجة االصالح السياسيانور ابراهيم الرباك خطة مهاتير ب الغرب تبنىفي حالة ماليزيا، 

الى  بدورهافي أعقاب إعالن مهاتير لسياسة بالده االقتصادية،  أدت ضطرابات إ كما حصلت
خلق اسواق وتم  .التي يحتاجها مهاتير) قلل السيولةمما %. (30الدخل السياحي بنسبة  تناقص

تجارة ومعامالت   مالية سوداء للعملة الماليزية في االسواق المجاورة سنغافورة وتايالند حيث توجد 
بين مواطنين وتجار ومستثمرين من تلك البلدان وماليزيا، ال سيما ان خطة ماليزيا هذه دون تنسيق 

حاول تحسين وضع ان مهاتير  هنالحظما  .اقليمي مع البلدان المجاورة التي تتبنى سياسة الصندوق
  .  مقابل المالي المتأزم  )االنتاج، التوظيف، االستثمار، والتصدير(االقتصاد العيني 

ت ضعت الحكوماقد وُ أما في حالة البلدان األخرى التي خضعت لشروط صندوق النقد ف
البنك الدولي والدول السبع الصناعية الكبرى وال سيما الواليات و  تحت اشراف صندوق النقد الدولي

ن الذين بوسعهم توقيف تدفق واصبح لزاما عليها  تقديم تقارير بانتظام الى هؤالء المشرفي. المتحدة
وهذا . القروض في اية لحظة التي تحتاجها هذه البلدان لتسديد دفعات اصحاب االعتمادات الخاصة

  .، تصفية دور الدولة على ضآلتهال يعني اقل من اخضاع السيادة القومية
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استثماراته من المنطقة مساهما   1997الذي سحب عام  شورشجورج أما المضارب الكبير 
واستقبله الرئيس الجديد بالمديح، لكنه عاد ليستثمر في  بعدها إلى كورياعاد فمة بذلك في تعقيد االز 

من اسهم % 71بوسع االجانب شراء  الكوري إنالرئيس قال . نفس الصناديق التي انسحب منها
  %.100صر على فأالصندوق ، أما %49، بعد ان كان السقف الشركات الكورية

بقيادة  صندوق قوانتم - ليعة من بين المضاربين والماليين المحليين واالجانب  ا قررت الطهوعند
الرسميين الحكوميين  أصرت بأن و  –" 15التحوط"، وهو من أكبر صناديق الذي يملكه جورج سوروس

شنوا هجومهم الذي ال يرحم بادئين بالعملة ومن ثم سيكونون عاجزين عن الدفاع عن عمالتهم، 
  ). بهات( التايالندية

، قام بها تبعتها موجة واسعة من البيوعات اثبتت الجولة االولى من الهجوم نجاحها، وهنا
ن الذين بوسعهم تبادل عملتهم المحلية بالدوالر، تلك الدوالرات التي استثمروها  و ن المحليو الراسمالي

  !16اسواق أكثر امنا في اماكن بعيدة في
  

  مقدمات األزمة في المركز - ب
  ا1987 ، أزمة ين األسوداإلثن

 Savings and(ي نهاية الثمانيات شهد االقتصاد األمريكي أزمة بيوت االدخار واإلقراض ف

Loans Crisis ( ونتج عن ذلك خسارة المدخرين  .بيتًاً◌ من تلك البيوت إفالسها 747حيث أعلن
  . تلك الخسارة مليار لتعويض 124مئة وستين مليار دوالر وتكلفت الحكومة األمريكية مبلغ 

انهيار هائل في سوق األسهم المالية في  1987أكتوبر  21حصل في يوم االثنين األسود 
من ثروتهم في يوم % 25حيث خسر حملة األسهم  1929نيويورك فاق في ضراوته انهيار عام 

واحد فقط، ولكن تداعيات االنهيار ظلت محصورة في سوق المال ولم تتعداه إلى المجاالت 
سوق األسهم، وفي تصادية األخرى، فلم يحدث أي ركود في النشاط االقتصادي كنتيجة النهيار االق

وحتى اآلن، . ستعاد سوق المال عافيته فاستعاد حملة األسهم ما خسروه من ثروتهمامدة شهور قليلة 
مة اكتفى المحللون االقتصاديون بما حصل ولم يتم البحث في العوامل التي حالت دون تعمق األز 

  . إلى االقتصاد الحقيقي
                                                 

خاطرة والمبادرات ذات المردود غير تركز على توفير راسمال إحتياطي للشركات التي تنوي الدخول في إستشمارات ذات نسبة عالية من الم) Hedge funds(مفھوم  15
 .المضمون، لحمايتھا، وأن توفر ھذه ا'موال حدا للخسارة المتوقعة

16 EIR 11-9-98 Mary Burdman 
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وكان سبب تلك األزمة الرئيسي هو رفع القيود عن األسواق المالية الذي أعطى صناديق 
االدخار واإلقراض حرية العمل وكأنها بنوك تجارية دون أن تكون موضوعة تحت نظام الرقابة 

ات خطرة جدًا وذلك في ونتج عن ذلك قيام تلك الصناديق باستثمار . واإلشراف التي تخضع لها البنوك
  .أجواء حمى االستثمارات العقارية التي كانت منتشرة تلك األيام

ويت إثر تحرير للك 1991العدوان على العراق عام بدأ عقد التسعينات بركود اقتصادي انتهى مع 
حرب عاصفة الصحراء التي كانت من الحروب مبرياليون واستعادتها، وهو العدوان الذي اسماه اإل

فيدة لالقتصاد األمريكي، حيث قامت دول الخليج العربية بدفع كامل تكاليفها وفق التقدير الم
مما ساهم في  لعل أهم نتائج هذا العدوان هي تعزيز التدفقات من المحيط إلى المركز .األمريكي

  . مراكمة األموال الكسولة وبالتالي الدفع باتجاه إعطاء قروض لمن ليست لديهم ضمانات مطمئنة
  

  ازمة التكنولوجيا الجديدة
  

انتهى القرن بأزمة حيث ) أنظر الحقاً ( قطاع الخدماتلعل أهم نتائج الطفرة التكنولوجية هي توسيع 
انهارت أسهم شركات  لقد  ).Dot com crisis" (دوت كوم"صناعة التقنية العالية فيما عرف بأزمة 

عالقة بالواقع االقتصادي للشركات التي  التقنية العالية التي كانت فد ارتفعت لحدود ليس لها
تبعه تولي إدارة الرئيس جورج . وبسبب ذلك بدأ القرن الجديد بعام من الركود االقتصادي. أصدرتها

وٕاعالن  2001سبتمبر  11بوش االبن الحكم، ثم الهجوم االنتحاري على نيويورك وواشنطن في 
مولتها الدول األخرى، إال أنها تحولت إلى مشروع التي وٕان  "اإلرهاب"الواليات المتحدة حربها على 
    .بليون دوالر 181وحده  2007هي كلفت أمريكا عام حربي راسمالي ال حدود له، ف

  اقتصاد التقشيط

، واتهام الطفرة النفطية 1973- 1945في أعقاب نهاية حقبة ازدهار ما بعد الحرب الثانية           
اد العالمي، وتحديدًا في المركز، ووراء أزمة مديونية بلدان بأنها كانت وراء خصي نمو االقتص

المالذ "، اتضح اإلعياء الذي دب في اقتصاد 1971منذ   وتعويم أسعار صرف العمالت  المحيط،
للواليات المتحدة، التي بدأ اقتصادها في   اقتصاد" The Economy of last Resortاألخير

 :قيقي، مائًال باتجاه االعتماد الموسع على آليتينالتراجع من حيث حصته في االنتاج الح
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استمرار الثقة العالمية بالدوالر مما سمح بتواصل تدفق دوالرات المدخرين الدوليين إلى : األولى
كانت تحتاج اميركا دفوقات مالية خارجية بمقدار بليون دوالر  2000فحتى عام . الواليات المتحدة 

وهو الذي سمح لها بتمويل عجزها المتنامي ) 2001-9- 14تايمز  فايننشال(يوميا كي تسد عجزها 
تستورد اميركا، بما هي المالذ االستهالكي األخير وتحافظ على ميزانها عبر : على النحو التالي

وبما أن حصة الدوالر من المدخرات العالمية هي األعلى، فهذا يرفع قيمته . اعتماد العالم للدوالر
تستورد . ( يسمح لألميركي باالستهالك اكثر طالما قوة الدوالر الشرائية عاليةعلى الصعيد العالمي و 

من المالبس الخارجية % 52.5من حاجتها للمالبس الخارجية للرجال واألوالد، و % 53,7اميركا 
المنزلية   دوات الكهربيةمن األ% 44.5دوات الطبخ المنزلي و من ا% 35.3للنساء، والبنات، و 

من مختلف انواع السيراميك والتايلز، و  61.8من السيارات والسلع الوسيطة و .% 2والمراوح و 
وفي حين ان هذه الواردات آليات عجز . من صناعات األعالف% 22.2من الفوالذ، % 22,5

للميزان التجاري األميركي، فإن دفوقات المدخرات العالمية على الواليات المتحدة هي التي تسد هذا 
جرت العادة أن يتم تمويل هذا العجز الواسع . ه نحو المضاربات بدل االنتاجوالتوج. العجز

بتحويالت أجنبية، ولكن ترنح االقتصاد األمريكي أقلق هؤالء األجانب فقللوا ذلك التمويل مما خفض 
   .قيمة الدوالر مقارنة بالعمالت القابلة للمتاجرة بها، وبالمعادن الثمينة والنفط

   

د البلطجة في إخضاع الدول التي يفترض أنها مارقة على هيمنة الواليات المتحدة اعتما: والثانية
معتمدة على تفوقها في الصناعات العسكرية مما أحل العالقات بالقوة محل العالقات بالتنافس 

لهذا ُأحتل العراق، وال يقلل من هذا زعيق المؤدبين ! أي ما ال يأتي طوعًا ُيؤتى به بالسيف. التجاري
هذا العالم المعولم أوسع من . صدام حسين اعطى ألميركا مبرر احتالل العراقالرئيس العرب بأن 

  .بفراسخ 17ذاك التفكير التبريري

كان هذا التوجه القتصاد الواليات المتحدة هو العامل الرئيس وراء اتساع نطاق المضاربات            
لقطاع المالي ال يمكنها االنحراف كثيرا عن وألن األربحية في ا. على حساب االقتصاد الحقيقي

في قيمة األسهم حتميًا، وهذا ما   االربحية في االقتصاد الحقيقي ، كان االنهيار، بانفجار الفقاعة،
  .، والذي قاد إلى كساد طويل وٕالى صدمة االنكماش2001حدث في آذار 

                                                 
في شريط يتحدث فيه أحد مسؤولي  وكالة المخابرات اSميركية سي، آي، إيه، يقول اعتمدت الوOيات المتحدة ثJث وسائل �خضاع  17

بدأ الوسيلة اSولى با�غراء بالمال، الرشوة، وإن فشلت يتم اللجوء إلى اOغتيال، وفي حال فشل ھذه ايضاً، تلجأ الوOيات ت. زعماء العالم
  ).ستتم ترجمة الفيلم وتزويدكم به. (المتحدة OحتJل الدولة، وھذا ما فعلناه في العراق للقضاء على صدام حسين
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حال دون قراءة " انظر أدناه- داالقتصاد الجدي"إال أن اإلمعان في هذا التوجه الجديد بما فيه 
وجرفت بشكل  2000دقيقة لصدمة التسعينات التي امتدت من نهاية التسعينات إلى أوائل عام 

كبار المضاربين في المركز كما أشرنا   أساسي كثيرا من موجودات بلدان جنوب شرق آسيا لصالح
كز مما يعني نهب أغنياء المحيط نالحظ هنا أنه في نهاية كل أزمة تتجمع األموال في المر . آنفاً 

في بلدان النمور أنه في بضعة  1997فمما ترتب على أزمة . أنفسهم وليس فقط طبقاته الشعبية
في إندونيسيا تحت خط الفقر،  عشرات الماليينأسابيع فقط تدهور مليون شخص في تايالند و 

  .واشترى المضاربون الغربيون الشركات االستراتيجية في تلك البلدان

ومع ذلك، انحصرت العبرة لدى االقتصاديين المبتذلين بأن االقتصاد طالما ارتطمت            
ولم يتنبهوا للتفريق بين الصعود وبين . غواصته بالقاع، فليس أمامها إال أن تبدأ بالصعود مجددًا◌ً 

ن إهمالهم تمامًا الترنح بين قوى الموج المتضاربة لألعلى واألسفل قبل الغرق النهائي، هذا ناهيك ع
               .الالم الضحايا

في الواليات المتحدة أنه خالل االشهر االثني عشرة  2000- 1999من تفاعالت أزمة           
 3.3تريليون دوالر الى  6.7االولى لهذا االنهيار، هبطت القيمة السوقية لشركات نازداك من 

قد  5000-لخمسة آالف التي تشكل مؤشر ويلسائران سوق الرسملة للشركات االميركية ا. تريليون
وهي . تريليون قد تبخر 5.3وهذا يعني ان مبلغ . تريليون 11.6تريليون دوالر الى  17.0تدهور من 

ايلول، إلى ثالثة مفاعيل  11الفترة التي ودع فيها الديمقراطيون الحكم، فانتهت، خاصة بعد أحداث 
  : سلبية ومترابطة

لكين األميركيين انفسهم، وهو ما تجلى في تراجع سرعة دوران المال تراجع قدرة المسته •
لذا، في اعقاب ايلول   في قنوات االقتصاد األمريكي، وبالتالي تدهور ارباح الشركات

وهنا يجدر التأكيد ان استهالك . ركزت الحكومة األميركية على تشجيع االستهالك
  !ألميركي والعالميهامة لالقتصاد ا" رافعة"المواطن األميركي هو 

عدم ثقة المستثمرين األجانب بالدوالر وذلك لزيادة عجز الميزان التجاري األميركي مما   •
وهو ما استبدل   قلل تمويل هذا العجز بدفوقات مالية من الخارج الى الواليات المتحدة،

 ) .نفط الخليج والعراق(بوضع اليد على ثروات األمم األخرى 

على ثانيًا، فعجز االستيراد األميركي سيزيد مشكلة معظم  وهذا متوقف بشكل خاص •
  . منتجاتها  بلدان العالم التي تعتمد على أميركا الستيراد
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، فهل ُصنعت ايلول؟ ) 2001- 9-14فايننشال تايمز (كان اقتصاد أميركا متآكال قبل ايلول           
  للتغطية والجباية واحتالل النفط؟؟؟

الى قيام البنك المركزي بخفض تدريجي لسعر  2000ي اميركا عام ادى تراجع االستهالك ف
لقد استلحمت اإلدارة %.  3الى  2001-9-7واخيرا يوم   3,5الى  4الى  5الى  6الفائدة من 

األميركيين للقيام   دعا نائب الرئيس األميركي ديك تشيني،  فقد: " األميركية لتشجيع االستهالك
وعدم السماح لما حصل بأن يؤثر على المستوى ... تمرار في الشراءبواجبهم الوطني وذلك باالس

تجدر اإلشارة أنه أثناء كتابة هذه السطور،  ).2001- 9- 17لوس انجلوس تايمز " ( العادي لنشاطهم
، يدور الحديث عن إيصال سعر الفائدة إلى الوضعية الصفرية في الواليات 2008أوائل ديسمبر 

  .المتحدة

لنسبي في االقتصاد األميركي الحقا لم يكن باليد الخفية، وال بحتمية على ان التحسن ا
فقد لجأت اإلدارة . الصعود طالما ارتطم بالقاع، بل باليد الثقيلة والبلطجة على المجتمع باسره

مليار دوالر لشركات الطيران  24ة ايلول دفعت الحكومة األميركي 11فبعد : اإلشفاءاألميركية لعالج 
هنا لعبت الدولة دور المنقذ لألغنياء، الذين نهبوا . لضرائب وصناديق التوفير والتأمينمن ا وحدها

  .الفقراء بالطبع

اما مجمل المبالغ المقدمة للنظام المالي ليحافظ على توازنه وبالتالي ثقة المستهلك به حسب 
 38.3روبي، و بليون يورو من البنك المركزي األو  69,3ماقيمته ) 2001- 9- 14فايننشال تايمز (

ويرتبط هذا بالشعور ان الجمهور سيتوقف عن . بليون دوالر من بنك االحتياطي الفدرالي األميركي
ولة هذا تدخل الد. لذا كان ال بد من حقن السوق بالسيولة المالية  اإلنفاق من السيولة المتوفرة لديه،

  .كان ال بد من تخريجة قانونية ولتبرير استخدام اليد الثقيلة ،  .اليد العلنية او الثقيلة"ب 

زعم ديك تشيني، نائب الرئيس بأن الدولة لن تمس اموال التأمين  2001فقبيل احداث ايلول           
إال في حالتي  )أنظر ما أشرنا له في المقدمة عن الطبيعة الديكتاتورية للدولة البرجوازية( االجتماعي

ولكنه لم   .مرور البلد بربعي عام متتاليين من الركود الحرب او الركود، والركود، حسب تشيني، هو
- 9- 17لوس انجلوس تايمز . (في حالة حرب) أيلول 11عند أحداث (يتردد في القول أن البلد اآلن 

اقل من الحقنة  حقنةوهذه . بليون دوالر لمواجهة هذه األزمة 180جهزت الحكومة   ، لذا)2001
إلى جانب مواصلة الدولة تقشيط العاملين   .ة موضوعية لهاوتشكل مقدم ) 2008( المجهزة حالياً 
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وصنادق التأمين والمتقاعدين، لجأت إلى إعادة الضرائب إلى األغنياء بحجة زيادة السيولة المالية في 
المجتمع، فكانت سياسة المرتجعات الضريبية التي بلغت في السنة األولى لحكم جورج بوش الحالي 

 1,35الشركات، وستصل المرتجعات في السنوات العشر القادمة إلى بليون دوالر لصالح  38
وهي تذهب الى الشركات اما المواطن العادي ) 2001-9- 20  لو انجلوس تايمز(تريليون دوالر، 
يوضح هذا أن سياسة المرتجعات الضريبية هي إعفاء لألغنياء . فقط دوالر 300فحصل على 

فهي فلوس . ا مترجم إلى دفعات مالية لهم، وٕان ُأسمَي مرتجعاتتحديدًا، إعفاء النخبة، واإلعفاء هن
   . في األساس عليهم دفعها إلى المجتمع الذي يستغلونه ويستفيدون من مجاالت إنفاق الضرائب فيه

  "لم تنفع ةٌ يَ قْ رِ "االقتصاد الجديد 

نتاج مما عوض تدهور اال  شكل االقتصاد الجديد قوة السحب األساسية لالقتصاد األميركي
الصناعي التقليدي، وبدأ الحلم باالنتقال الى االقتصاد الجديد، وهذا رفع اسهم الشركات األميركية بما 
يقارب ثالثة اضعاف قيمتها الحقيقية، كان اساس هذا تالعب وول ستريت وبانك أوف لندن بالنظام 

اه اميركا على شكل المالي العالمي الى الدرجة التي اغرت الدوالرات في الخارج بالركض باتج
لكن انفجار الفقاعة . ية في اسهم التكنولوجيا المتقدمة وهذا عوض ثمن واردات اميركاقِ رَ استثمارات وَ 

وكذلك المدخرين . بالمئة من دخلها 60-40افقد معظم األسر األميركية  2000- 1999عام 
أن االقتصاد الجديد كرافعة  االجانب اما الفلوس المفقودة فذهبت الى المضاربين، واتضح في النهاية

لالقتصاد األميركي قد عجز عن تحقيق ما عقدت عليه من آمال، فعاد مأزق االقتصاد الحقيقي 
وعليه، كان ُخبْو وهج االقتصاد الجديد مقدمة موضوعية الستفحال األزمة   .ليفرض نفسه مجدداً 

حتى كان  2008ن حل عام أما على األرضن فما أ .الحالية التي كان ضحيتها قطاع العقارات
أما وهو في هذا الحال، فليس من المعقول أن . المستهلك األميركي متهالكًا من حي قدرته الشرائية

يدفع قسط الرهن العقاري بدل أن ينفق على مستلزمات الحياة اليومية ألسرته التي ثقفها النظام على 
   !االستهالك الالمحدود

  
  
  
 

  المشھد ا
ميركي 
  د ا
زمة الماليةالذي ولَّ 
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قيل القليل في الحديث عن األزمة المالية الدائرة بشكل اساسي في نصف الكرة الغربي، عن   
ولم ُيقل إال األقل عن الشركات والمندمجات . اميركا نفسها بما هي القابلة القانونية لهذه األزمة

Corprotocracyمسيرتها التي ال تشبع لتوليد  الكبرى عابرة القوميات ودورها في توليد األزمة خالل
وحين يقل الحديث عن هذه الشركات، يتم تغييب العالقة بين النخبة الصناعية والنخبة . الربح

  .ناهيك عن النخب األخرى العسكرية والثقافية والسياسية الممولنة، وكأنهما في عالمين منفصلين

ين مع االقتصاديين اللبراليين في دهشتهم لنشاط راس المال التقى مخيال اقتصاديين يساري  
في حالة من الحماسة، ال تليق ببرودة علم االقتصاد بالطبع، ليروا في نقل كثير من الصناعات من 
المركز إلى المحيط نقلة تصنيع ترتق الفجوة بين المركز والمحيط، وتؤكد شطط نبوءة ماركس الشاب 

ان ..لمتقدمة سوف تدك التشكيالت القديمة، إن المدفعية الثقيلة لألمم ا: "المتحمس التي مفادها
بيل (من يقرأ كتابات   . وهو ما لم يحصل" الراسمالية سوف تحول المستعمرات على شاكلتها

وغيرهما في سبعينات القرن الماضي يتخيل بأن العالم مقبل على التصنيع ) جيفري كاي (و ) وارين
  .المشترك، وبأن المحيط قد لحق بالمركز

لمصانع إلى المحيط كان مقصود به البحث عن الربح وليس العمل من أجل لكن حراك ا
ال نقصد هنا توسيع الحديث لوصف طبيعة الصناعات المنقولة إلى المحيط، بقدر ما . التصنيع

  :يهمنا أن االنتقال كان بحثا عن تحصيل معدل أعلى للربح، فكان ما حصل في المحيط

دوالر من ال. ,69(أجرة العامل المكسيكي (مثًال  ةاستغالل عال لقوة العمل بأجور زهيد •
  ). دوالر للساعة 10في أميركا للساعة بينما أجرة العامل 

 تحرر الشركات من اية قيود نقابية او متابعة دوالنية في بلدان المحيط •

تجريف ثروات المحيط مباشرة هذه المرة بشكل استعماري حيث كانت تحول هذه الشركات  •
 لمركزارباحها إلى ا

 .وحين يتوفر مكانًا بأجور اقل، تخرج مخلفة ورائها التجريف والفراغ •

 .تحرير الشركات من مضار البيئة والصحة المجتمعية •
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. بهذا المعنى، جلبت هذه الشركات خرابًا لبلدان المحيط، ولم ينتقل هذا إلى اللحاق بالمركز
ى المركز عبر هذه الشركات وعبر مستوى المركز، فتدفقت االستثمارات من المحيط إل أما على

شركات النفط التي هي الطبعة األقدم لهذه الشركات، باحثة عن األسواق لتجلس فيها وتنتج، وباحثة 
وهو األمر الذي قاد إلى بطالة موسعة في . عن الموارد وعن العمل الرخيص، وفاتكة بالبيئة وأهلها
  . وال الكسولةالمركز نفسه، وساهم في خلق الكتل الضخمة من األم

شركة عابرة  200تقريرًا عن أكبر   2000نشر معهد دراسة السياسات في أميركا، في ديسمبر 
  :القوميات ورد فيه

  كبرى ) مندمجة(شركة  51اقتصاد في العالم هناك   100في أكبر - 

 من االنتاج المحلي اإلجمالي للعالم،% 27.5 1999عام  200بلغت  مبيعات هذه الشركات ال  - 
  وهذه المبيعات في تزايد

  .تتجاوز مبيعاتها مجموع اقتصادات دول العالم باستثناء الدول العشر ذات االقتصادات األوسع - 

بليون إنسان الذين  1.2ضعف دخل الربع األقل تطورا من العالم بسكانه أل  18تبلغ مبيعاتها  - 
  .يعيشون في فقر حاد

من قوة العمل % 0.78القتصاد العالمي فهي تشغل على الرغم من حجمها الضخم وحصتها من ا - 
  .في العالم

% 362.4بينما زادت ارباحها ب % 14.4نمت قوة العمل فيها فقط ب  1999- 1983ما بين  - 
  .مرة 24أي أكثر بقرابة 

 1999عامل عام  1.140.000الذي لديه    Walmart أكبر مشغل من بينها هو والمارت  - 
من مجموع من تشغلهم هذه الشركات، وهي كذلك % 5، او 2005ام مليون ع 1.6وصلوا إلى  

نموذجا على تفكيك اتحادات العمال حيث تشغل باعمال جزئية وتتالفى إعطاء عمالها أساسيات 
  الفوائد المحتاجة مثل  الضمان الصحي 

  . ابانفي الي 41منها في اميركا و   82ن إ - 

و . 1990- 1986منذ % 35الضرائب الفدرالية كاملة من المندمجات األميركية ال تدفع  44ان  - 
كما تحصل على مرتجعات ضريبية ، بما فيها  شركتي إنرون و  1998منها لم تدفع ضرائب عام  7

  .وهذا برهان قاطع على الفساد من األعلى. وورلدكوم اللتين تصنفان اآلن كشركات إجرامية
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عام % 33.8قد نمى من ) ليس التصنيع(إن حصة مبيعات هذه الشركات من قطاع الخدمات  - 
من مجمل % 79ويشكل قطاع الخدمات في الواليات المتحدة . 1999عام % 46.7إلى  1983

  .وهذا يفسر خطورة نقل الصناعات إلى المحيط. 2004االقتصاد حسب عام 

بهدف المقالة هو هيمنة قطاع الخدمات على  نا اكثر من هذه المعلومات متعلقما يشد  
اد األميركي وتراجع قطاع اإلنتاج الحقيقي مما يعني ان هذه الشركات ساهمت في األزمة االقتص

  :ميركي خاصة ضربات منها التاليةوجهة للمجتمع األالحالية م

  تصدير رأس المال العامل اإلنتاجي إلى الخارج*   

  تقليص انشطة اإلنتاج الحقيقي*   

  )األموال الكسولة(تضخيم الكتلة المالية *   

  احتكار منافع الفساد*   

  تراجع المستوى التقني  للعمالة األميركية*   

  األثر الطبقي لهذه التطورات

من يتابع مسيرة المجتمع األميركي يستنتج أن الطبقة الوسطى هي رافعة هذا االقتصاد 
االستهالكي، خاصة منذ عشرينات القرن الماضي وهو ما قام به وويدرو ويلسون، واستمر حتى 

فبمقدور الطبقة الوسطى شراء منازلها، وٕارسال اوالدها الى الجامعات،  ودفع . ات نفس القرننهاي
لذا، ال يتاثر . اثمان كثير من المتطلبات كشراء سيارة  وتذاكر السفر،  ورسوم تأمين صحي جيد

يضة االقتصاد كثيرا بوجود شرائح واسعة من العمال ذوي األجور الضئيلة طالما الطبقة الوسطى عر 
  .إلى هذا الحد، وبالطبع طالما هناك نخبة استهالكية غنية

تغير هذا الوضع في السنوات األخيرة، وتضاءل عدد الذين بوسعهم شراء ما ذكرناه، أو دفع 
وأصبح هؤالء ضمن الشريحة االجتماعية المتوسعة . الخ...رسوم الجامعات والعناية بالصحة

 اط وفوائد قروض الرهن العقاري التي استلفتها من البنوكباستمرار وهي التي عجزت عن تسديد اقس
  زائدة التوسع

 اتساعًا في الفجوة في دخل المواطنين في الواليات المتحدة " عدم المساواة"ب ازدياد درجة سب
م بين بقية المجتمع، ولعل هذه من أهالطبقية بين النخب العليا متضائلة العدد ومتزايدة الثراء، و 

نتاج بعض ية بالعمل على إفبعد أن قامت الشركات األمريك. ة في الواليات المتحدةسمات العولم
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في بلدان العالم الثالث ، ) بالطبع Know-howما عدا ال (او كلها / أجزاء من تلك السلع /سلعها
للعامل في العالم الثالث كأجر على ساعة عمل  فقد تمتعت بدفع دوالر واحد وخصوصًا في الصين 

وهذا ما عمل على زيادة  .كانت تدفعه من عشرين دوالر كأجر ساعة عمل للعامل األمريكيبدل ما 
أرباح رأس المال األمريكي وحرمان اليد العاملة األمريكية من العمل في مجاالت الصناعة التي لها 

وهذا مناٍف للفوردية   .أجر مرتفع واالضطرار إلى العمل في مجال الخدمات التي لها أجر أقل
Fordism التي تحدثنا عنها سابقًا، بمعنى توفير أجور عالية للعمال مما يسمح لهم بأن يكونوا قوة

 هنا أن األجور المدفوعة لعمال لنا أن نالحظ. استهالك تقوم هي نفسها بدور قاطرة االقتصاد
ما قورنت نبية في بالدهم، هي أجور فوردية، بالمعنى النسبي إذا المحيط العاملين في الشركات األج

باألجور التي ُتدفع للعاملين في قطاعات االقتصادات المحلية في بلدان المحيط المستضيفة لهذه 
الشركات، أما مقارنة مع ما كان يجب أن تدفعه هذه الشركات من أجور في المركز، فإن هذه 

الفوردية " ومع ذلك فما يتراكم من فائض في المحيط من متبقيات هذه األجور. األجور ضئيلة جداً 
   !المحيط نفسه يفها وغيرها تتحول إلى تدفقات استثمارية في المركز بدل استثمار " نسبياً 

ومن ناحية أخرى فأن التقدم التقني الهائل الذي حصل في مجاالت المعلومات واالتصاالت 
ترونية أي أن الشركات  التي تقوم بإنتاج سلعة الك" االحتكارات المؤقتة "عنه نشأة ظاهرة  تنتج

سعر كنتيجة لقيام جديدة تتمكن من بيعها بسعر مرتفع جدًا لفترة زمنية ما قبل أن تضطر لتخفيض ال
واألخبار اليومية مليئة بقصص شباب وشابات قاموا بتأسيس  .نتاج سلعة مشابهةشركات أخرى في إ

ببيع تلك الشركات شركات تبيع سلعًا أو خدمات الكترونية جديدة وفي خالل مدة زمنية قصيرة قاموا 
وباإلضافة إلى كل ذلك أقدمت أدارة الرئيس بوش االبن في السنوات الثمانية . بماليين الدوالرات

ولقد نتج عن هذه التطورات ، سواء ما . الماضية على تغيير قوانين الضرائب لصالح الفئات الغنية
، أو ما كان خاصًا بتغيير السياسة  كان منها خاصًا باقتصاد العولمة أو ما كان خاصًا بالتقدم التقني

بيت القصيد هنا أن ذلك التغيير كان . الضرائبية تغير كبير في طبيعة النظام الرأسمالي األمريكي
التي لم  عادة توزيع الدخل القومي لمصلحة فئات قليلة في المجتمع وعلى حساب الغالبيةيعمل على إ

حين يتم تعديل اجور ف. ستثمار في التحليل األخيرتعد قادرة على االدخار الذي يجب ان يخدم اال
العمال في اميركا مأخوذ التضخم باالعتبار، فإن األجر المتوسط للعامل األميركي أقل اليوم عما 

ان األجر المتوسط على . عامًا كما ان تزايده السنوي ال يلحق بتزايد التضخم 30كان عليه قبل 
وهو نفس ما كان عليه عام . 1997ساعة وهو لم يزد منذ عام دوالر لل 5.15صعيد فدرالي اليوم هو 

1949.  
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نعود للتركيز على أثر خروج الصناعات إلى الخارج وهو األمر الذي ولد توسعًا في قطاع 
التصنيع  حصة  من جميع األعمال، بينما تدهورت% 80اليوم في اميركا قرابة الذي يشغل الخدمات 

عامًا  40في التصنيع نصف مجموع التشغيل الذي كان عليه قبل  وبلغ مجموع التشغيل%  14إلى 
% 21كما تشكل الخدمات المالية اليوم القطاع األوسع في االقتصاد حيث حصتها . ويزداد تدهوراً 

ولكن معظمها منخرط في استثمار ومضاربة  تدير تريليونات الدوالرات سنويا على صعيد . منه
والمهم . فيها تتم صفقات  المشتقات المالية) سوى مركز إدارة ذلك وليست الواليات المتحدة(عالمي 

من هنا حتمية تدهور اقتصاد بلد صدر  .في هذا ان هذه األنشطة ال تخلق سلعًا يشتريها المواطن 
  . مواقعه االنتاجية للخارج واعتمد التصنيع التسليحي الذي وحده ال يحمي دولة من االنهيار

ت على االقتصاد، فهو قطاع ال يحتاج إلى مستوى تعليمي عاٍل، حيث يسيطر قطاع الخدما
، أو نادل، ) كاشير(بة في محل تجاري اسمناسبة،  فهم ما بين عامل على ح وال يوفر للعمال اجرة

لقد هبط تمويل التعليم .  لذا تدنى االهتمام بمستوى المدارس. الخ...أوموظف قطاعي أو حارس بناية
  . 2005دوالر عام  5,833للطالب إلى  2001دوالر  عام  7,121من متوسط قدره 

مليون شخص،  2.1هذا المستوى للشباب أدى إلى زيادة عدد نزالء السجون حيث وصل إلى 
  .سجين اسبوعيا  وهو أكبر من عدد السجناء في الصين  900ويزدادون ب 

% 30ف . كذلك ويقترن بهذا تمييز ضد العمال من اصول التينية أو سوداء وضد المرأة
بالمئة من الالتينيين يحصلون على أجور بمستوى الفقر، واألفقر بينهم  40من العمال السود  و 
  .النساء في هاتين الفئتين

عام (ويظهر التمييز العنصري أكثر حين نعلم أن متوسط ما تحصل عليه اسرة بيضاء 
ال عالقة بين هذا . ة غير بيضاءدوالر ألسر  24,800دوالر سنويًا مقارنة مع  147,000هو ) 2004

وال عجب . دها يتوحد اللونينوبين اختيار اوباما، بما هو من الطبقة الحاكمة المالكة، التي فيها وح
 Hedge Fundsكما دعمته كذلك صناديق التحوط  ع أن وول ستريت دعم انتخاب اوبامابالطب

  :إلى أوباما يقول فيها نادرفي رسالة وجهها المرشح المستقل رالف  ورد . )أنظر الحقا(

لقد حصلت، يا سيد أوباما، على مساهمات هائلة وغير مسبوقة من المندمجات الكبرى، ومن وول " 
ماذا : ولكن السؤال الذي ُيطرح بناء على ذلك".  ستريت، وذلك باكثر جدًا مما حصل جون ماكين

تقليص الضرائب، وفي عدم كثف موقفها في وجوب لسيد أوباما لهذه الشركات التي تسيقول ا
أم أن اوباما هو الشخص المناسب، ألنه مقبول لدى الطبقات الشعبية بينما سيوفه مع  ". التضبيط؟
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ف طبيعة المجتمع حيث كسبت لكن ترشيح وول ستريت ألوباما، كان تخطيط من يعر  )!بني أمية(
   !اب التمردذا كانوا على أبو نخب وول ستريت تحييد السود لفترة قد تطول، هذا إ

ولكن، بين هيمنة الخطاب اللبرالي السائد، وبين مهارة أوباما في تعميقه، وبين حرج ماكين   
في التخلي عن إيديولوجيا المحافظين الجدد بشكل حاد، وهو ال يعتقد بذلك اصًال، إنبرى أوباما 

هائلة من األموال ليالعب قلوب الناخبين بقوله ضرورة محاكمة سياسة عدم التضبيط وتدفق مقادير 
وهذا ما .  Trickle-down Economy إلى النخبة العليا وٕابقاء األكثرية بانتظار اقتصاد التساقط

  .عدل الثقل االنتخابي لصالحه على حساب ماكين

مليون شخص يعيشون عند  37او % 12.7: وبناء على المؤشرات الفدرالية العامة للفقر فإن
مما هو  طريقة المميعة لقياس معدل الفقر، فإن الرقم الحقيقي اعلى، ونظرًا لل2004خط الفقر عام 
كمعدل بطالة حسب التقارير % 6.7، فدار الحديث عن 2008أما في ديسمبر . مسجل رسمياً 

  . عملياً % 14الرسمية، اي قرابة 

في العالم في  49اوردت نيويورك تايمز أن الواليات المتحدة هي رقم  2004في تقرير لعام 
مقارنة ب (من المجتمع هم عمليًا أميين % 20وى التعليم، وقدرت إدارة العمل األميركية بأن مست

  ) في فنزويلال وكوبا% 1

في العالم من حيث  37وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية ان الواليات المتحدة هي الرقم  
 2004وانه عام . ةمن حيث نجاعة العناية الصحي 54مستوى الخدمات الصحية بشكل عام ورقم 

  . مليون شخص بال تأمين صحي،  وماليين كثيرين آخرين ليسوا مؤمنين كما يجب 46كان هناك 

بين الدول المتقدمة  من حيث نمو معدل تعويض العمال حيث ظل تقريبا في  20وتأتي رقم 
  .التسعينات كما كان في الثمانينات

من األسر  تكافح  من أجل %  10ر من مليون أسرة، أي اكث 12واشارت نيويورك تاميز أن 
  .فيما يتعلق بوفيات ألطفال 41وهي رقم . الحصول على الغذاء المناسب

ميركيين يتحكم ب اكثر من من األ% 1ان  2004االقتصادية عام اورد معهد السياسات و 
ون في القمة يملك% 20إن ال % . 16بالمئة في القاع يتحكمون ب  80ثلث ثروة األمة بينما ال 

  .األفقر غارقين في الديون، ومطلوب منهم أكثر مما يملكون% 20من الثروة بينما ال % 84

، جرى إخراج الوظائف إلى الخارج،   NAFTAوفيما يتعلق بخلق وفقدان الوظائف من خالل نافتا
  .وشطب وظائف محلية كثيرة، وهذا أثرى الشركات متعددة الجنسية، وألحق بالعمال األلم ودفع الثمن
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وهذا كان على حساب العمال المهرة الذين اضطروا لشغل أعمال أقل دخال وأقل تقدما بينما رحلت 
  .وجرى بهذا اإلشغال تمويه معدل البطالة. الوظائف الى الصين والمكسيك  والهند وغيرها

-7ليلة (، %4كتقدير رسمي  2006ووصلت عام %  25إلى  1929صحيح أنها وصلت عام 
، اذا ما اضفنا 2006عام %  12ولكن الرقم الحقيقي هو % ) 6.5سميا وصلت ر  2008- 11

وهذا يستثني العمال المحبطين . عمال الجزئي، الذين يعملون ساعة واحدة خالل فترة تقديم التقرير
وطبقا آلخر التقارير، فبعد يومين من انتخاب أوباما . الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل ألنهم يئسوا

  .ألف عامل في أميركا 250انتقلوا إلى البطالة هذا العام ُأعلن أن من 

تريليون  14.9قد وصل دخلها الى  2004شركة في العالم عام  500وبالمقابل فإن أكبر 
ها األعلى تحقيق رواتب خيالية قبل أن وواصل مسؤولو . بليون دوالر 731.2 دوالر وارباحها الى

يام األخيرة، بدأت تظهر إلى السطح وفي األ). ظر الحقاً أن( يغادر من أداروا شركات أعلنت إفالسها
فيف نفقاتها وطرد عمال، فلسة أو ألنها تحاول تخب من اإلفالس، ربما ألن الشركات مأخبار االقترا

فقد أعلنت شركة جنرال موتورز، أنها ستحاول عدم إعالن اإلفالس . أن الكساد قد تجسد وهذا يعني
  .بليون دوالر 3وأعلنت فورد أن خسائرها بليون،  2.5رغم أن خسائرها 

ربما كانت هذه المعلومات ضرورية جدًا للقارىء كي تستقيم الصورة في ذهنه فيرى أن ما   
يحصل اآلن كانت له مقدمات فعلية  تؤكد حصوله، وأن ما يحصل ليس مسألة الحراك الذاتي لقوى 

  .د قوى السوق أيضاً السوق، ولن يتم تعديل هذا الخراب بشكل ذاتي وآلي على ي
  

  

  ا
زمة المالية وأسبابھا

  

برزت األزمة الحالية من مأزق شركات الرهن العقاري بين مقترضين عجزوا عن التسديد وأصول 
فاألزمة المالية تعبر عن تدهور . مجمدة ال تقدم مردودًا حيث وقعت في أزمة نقص السيولة المالية

) وهي التي تمثل اإلنتاج الحقيقي(فاألصول المادية : الماليةأسعار نوع أو أكثر من األصول المادية و 
أما األصول . أي الموجودات التي تستخدم في العملية اإلنتاجية كالماكينات والمعدات والمباني

المالية، فهي التعبير المالي عن حقوق الملكية للموجودات المادية مثل األسهم وحسابات االدخار  او 
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وبينما كانت . derivatives. لمالية، متولدة عنها مثل المشتقات المالية حقوق ملكية لألصول ا
تحصل غالبًا في االقتصاد الحقيقي قبيل القرن العشرين، فمنذ عام ) الكالسيكية(األزمات الدورية 

إتخذت  ضربات األزمة طابعًا ماليًا، أو بدأت من هناك كما هي األزمة المالية الحالية في  1929
المتحدة، اي انفجار الفقاعة المالية التي بدأت بهبوط حاد في اسعار األصول المالية وتبعتها الواليات 

طبعًا األصول المادية  وتحديدًا في اسعار المنازل وهي ما اسميت أزمة الرهن العقاري، وهو القطاع 
ن القيم ، رفعت اسعار العقارات بأعلى م2002الذي كان قد شهد موجة مضاربات هائلة، منذ عام 

  .الحقيقية لها بكثير

وهي ما يدره السهم او السند او العقار، (األصل في االقتصاد، أن تتطابق القيمة الحقيقية 
). من دخل مالي، مع ما هو متوقع وبدرجة كبيرة، في فترة زمنية معينة هي السنة، او عدة سنوات

أي أن قيمة . أن ال تشذ عن ذلك كثيراً  وبالطبع، تتأرجح هذه القيمة بالسالب والموجب، ولكن ُيفترض
أما الفقاعة فهي . الخ...األسهم يجب أن تتطابق مع او تتقارب من القيمة الحقيقية للعقار او الشركة

بيع وشراء األصول بحثًا عن الربح الرأسمالي المتوقع ، بل بيع العقارالواحد، او شيكات العقار الواحد 
يمته الحقيقية بعدة اضعاف وليس اعتمادًا على الدخل الذي لسلسلة من األشخاص بما يتجاوز ق

هنا ال تتمثل قيمة البيت في استخدامه كمسكن . يحققه للمالك ، كأن نقول األجرة الشهرية للعقار
وٕانما كأصل مالي قد يبقى فارغًا ألنه سعره المتزايد االرتفاع من المتوقع ان ُيعيد إلى المشتري األول 

هذه هي المضاربة، فالفقاعة وليدة المضاربة، بمعنى بيع .18تري أضعاف ما دفعوربما أكثر من مش
األصول لالستفادة من توقعات تقلبات اسعارها، وخاصة إلى األعلى، كشراء بيت ليس لغاية السكن، 

    .كما اشرنا، ومن ثم بيعه اعتمادا على ان سعره يتضاعف  دون استخدامه

ي الواليات المتحدة لم تنحصر في عجز المرتهنين غير يتضح هذا حين نعرف أن األزمة ف
عن دفع أقساط منازلهم المرهونة، بل كانت هناك  subprime borrowersذوي المالءة المالية  

اربعة ماليين منزل معروضة للبيع منها ثالثة ماليين فارغة، اي ان النقود المستثمرة فيها مجمدة ال 
في بناء المنزل أقل بكثير من ما بيع به في سوق المضاربة،  صحيح أن ما ُدفع. تعطي أي مردود

                                                 
ه حين يسيطر التمول على اإلنتاج، حين لم تعد تكتفي النخبة المتمولة  بما يتحقق لها من فائض القيمة يصبح حصول األزمة تحديًا ال مناص من  18

هنا يتحول القرار . ، حقيقة ال مناص منها"تدني معدل الربح"إلى ربح، أو ما يسمونه هناك  - أي اإلنتاج الحقيقي–المحول عبر نشاط العملية اإلنتاجية 
صول المادية التي ُيفترض أن ال تتجاوزها التي تتضخم بأضعاف األمة الزائدة إلى إعادة تدوير الفوائض بين الطغم عبر مضاربات االقتصادي من إنتاج القي

  .ألف تريليون فقط 44ألف تريليون بينما االنتاج األهلي اإلجمالي للعالم  200لذا اصبحت قيمة الصفقات المالية . إال بنسب ضئيلة
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وهو كذلك إقامة بيوت ال . ولكن حتى تكاليف البناء لم ُترْد، وهذا التهام للسيولة دون توليد أخرى
أو ! طلب عليها، إما ألن المضاربة وصلت حدها، أو ألن المجتمع لم يحتج منازل بهذا العدد

  .للسببين معاً 

هامة في هذا الصدد، وهي ان هذا التهافت على المضاربات العقارية شجع  هناك مسألة  
مضاربين على إنشاء صناديق استثمارية ال تخضع للقانون االستثماري الحكومي الذي يقضي 

وقد لعبت هذه الصناديق دورًا . من راسماله للمودعين حين الطلب% 10باالحتفاظ بما ال يقل عن 
ماليا، اي ذوي الدخل الضعيف الذي ليس محط ثقة البنوك في األوضاع  بارزًا في إقراض الضعفاء

أما هذه الصناديق، فعملت دون التقيد بالقانون، بل سمح لها النظام السياسي بعدم . المتقيدة بالقانون
هنا تتضح اإلزدواجية األخالقية للنظام السياسي الذي ُيطارد المواطن العادي ليدفع . اإللتزام بالقانون

لكنه يسمح لشركات االستثمار بأن ال . ا عليه من ضريبة مضفًا على دفع الضريبة ما يشبه القداسةم
  !تتقيد بالقانون مما يعرض مصير عشرات الماليين لخطر اإلفالس التام، وهذا ما حصل

ولكن، أليس لدى رجال المال حسابات وتوقعات؟ كيف سقطوا في هذه المنطقة الرمادية   
عدة عوامل شجعتهم على ذلك، ومنها تدفق التحويالت من المحيط إلى المركز بمقدار  حسابيًا؟ هناك

أي ان االستعمار وهذا بالمناسبة المعنى الحقيقي لالستعمار االقتصادي، . مليون دوالر يومياً  100
ات المندمج/كما ان ما تنهبه الشركات . ، بل اتخذ الوانًا وجدد  ونوع األدواتلم يخرج من المحيط

الكبرى التي انتقلت من المركز للعمل في المحيط ينتهي كذلك في المركز، وبالطبع ليس لجيوب 
العمال أي استثمارات راس المال األجنبي هناك دفوقات من مواقع اإلنتاج التي انتقلت من المركز 

ها، وحيث التي كان ال بد من تحريكها أو تسخين األموال الكسولةهذه خلقت كتال من . إلى المحيط
  . جرى ذلك بحرارة أعلى من المعتاد، احترقت هذه األموال أو انفجرت الفقاعة

نظرًا لقرار استخدام األموال الكسولة باي ثمن، وتغاضي القانون عن الشركات االستثمارية 
ًا، غير المتقيدة بالقانون نفسه، تم ضخ مبالغ هائلة لمقترضين غير أهٍل للثقة المالية اإلقراضية تحديد
لذا كان عدد البيوت التي عجز أصحابها عن السداد هائال مما أدى إلى ان وضعت البنوك يدها 

فحينما يعجز مقترض عن تسديد األقساط في حاالت فردية . يدا قعليها، وهذا خلق مشكلة أكثر تع
أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه 

القتصادي، ويبقى هو مدينًا للبنك وتتخذ ضده إجراءات وضع اليد على ما قد يكون لديه لتسديد ا
أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات . باقي الدين، أو ربما ُيسجن في نهاية المطاف
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ار آالف أو ماليين الناس، فإن إلقاء األصول المصاَدرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة النهي
سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث، وحتى هذه األسعار المتدنية، لن تغري أحدًا 

  .بالشراء على المدى القصير على األقل، مما يدهور وضعها أكثر

لكن تعقيداتها لم تقتصر على البنك العقاري والمشتري . بدأت األزمة إذن بكساد البيوت  
فالرهونات العقارية التي بدأت برهن المنزل . الُشراة والباعة بل هي مع سلسلة من. األول للبيت

كموجود مادي قد تم توريقها، أي قامت البنوك بإصدار أوراق مالية أو أسهمًا في ملكية عائد 
مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وان يتحمل بالتالي 

معروف بالطبع أن القرض  .مقابل ، أو محفوز ب مغريات الربح) ر مثالً التعث(جزءًا من مخاطرها 
المؤسسة ) بأقساط الدفع والفوائد(العقاري هو  أصل مالي ُيفترض أن يدر عائدًا إلى الُمقرض 

العقاري او البنك او الصندوق االستثماري الذي يملكها، أما أوراق الرهونات العقارية فهي أصول 
والمهم انها قادرة . أشكال المشتقات المالية، المرتكزة على الرهن الحقيقي األولمشتقة، أي شكل من 

تضمن حقوق  19قاد ازدهار سوق العقارات إلى توليد شركاتفقد   .على العمل خارج قوانين اإلقراض
  .مشتري أوراق الرهونات كضامنة لها من التعثر في دفع األقساط

 

  يوميات ا
زمة  بعض
  

عيان عندما بلغ عدد بيوت السكن التي يزيد قيمة رهنها العقاري عن قيمتها زمة للتجلت األ
)  Negative equity(الحقيقية في السوًق وهذا يعني أن أصحاب تلك البيوت يملكون ثروة سالبة 

األول هو أنه عندما يعجز صاحب البيت عن سداد األقساط . ويترتب على هذا الوضع أمران
ت ويظل مديونًا للبنك، والثاني أنه عندما يقوم البنك ببيع البيت من جديد فأنه الشهرية فأنه يخسر البي

                                                 

، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهونات العقارية من خطر تعثر دفع Ginnie Mae" جيني ماي"، وFreddy Mac" فردي ماك"و Fannie Mae" فاني ماي"مثل  19
 12مه يبلغ ، الذي سبق الذكر أعاله أن حج2008فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معًا نصف الرهونات العقارية في الواليات المتحدة عام   .األقساط

أعلنت الحكومة األمريكية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة  8/9/2008وفي   .وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني  .ترليون دوالر
ننتبه أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية ال تقدم قروضًا عقارية للزبائن، فهي حكومية أصًال، ول" جيني ماي"أما   .العقارات ككل، ووضعت مئتي مليار دوالر كضمانة لهما

كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس " فردي ماك"فالحكومة كانت أصًال جزءًا من عملية التوريق، و  .بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها
   .يمثل بالضرورة فشًال للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين" فردي ماك"و" ني مايفا"جديدًا، لكن انهيار العمالقين 
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وفي الغالب لمشتري ليس أفضل وضعًا من سابقه، مما يعزز احتمال إفالسه ايضًا، يبيعه بخسارة، 
ومن الطبيعي أن إفالس أي مؤسسة مالية يؤثر سلبًا . قاد لعمليات اإلفالسفراكم هذه الخسائر أما ت
ومن الطبيعي أيضًا أن ال . بعضهااألخرى بحكم ارتباطات المؤسسات ب المؤسسات المالية على

يتوقف الضرر عند المؤسسات المالية بل يتعداه لكل المؤسسات االقتصادية، فعندما يتضرر أحد 
البنوك فأن أول ما يفعله هو استدعاء ديونه من المؤسسات المدينة له وهذا يقود على الفور لتقليص 

وفي . حجم االستثمار واإلنتاج والتوظيف في تلك المؤسسات مما يقود إلى مشكلة الركود االقتصادي
مليار دوالر  700هذا السياق نفهم معنى الخطة التي تبنتها أدارة الرئيس بوش  في اعتماد مبلغ 

لمالية فالخطة تهدف إلى وقف إفالس المؤسسات ا.  لشراء األسهم الفاسدة في المؤسسات المالية
ومن الممكن أن تنجح الخطة، وعلى األغلب أنها . حتى ال يقود ذلك إلى إفالس المؤسسات اإلنتاجية

مكان ف أفالس بعض الشركات يعني ان بإستنجح في إيقاف مسلسل اإلفالس، ولكن هل وق
  األقتصاد األمريكي العودة الى ماكان عليه في السابق؟

متأثرًا بجراحه من جراء  2008ات من الدوالرات خالل عام وبعد أن خسر عشرات المليار          
طلبًا  Lehman Brosانفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عمالق أخر، هو ليمان براذرز 

لحمايته وحماية أصوله عمًال بقانون إشهار اإلفالس، فسجل بذلك أكبر  15/9/2008للمحاكم في 
متحدة، وسيطر بنك باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز قضية إفالس في تاريخ الواليات ال

االستثمارية في أمريكا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز اآلسيوية واألوروبية 
   ".الشرق األوسط"وفي 

عن  أي الذي يعمل بعيداً ( ظاهرة البنك االستثماري المتخصصسجلت األزمة انتهاء         
ِخر بنكين التحول الطوعي آل مع 22/9/2008في الواليات المتحدة في  ) مقتضيات القانون

إلى مؤسسات تملك وتدير بنوكًا " مورغان ستانلي"و" غولدمان ساكس"استثماريين متخصصين هما 
    .عادية تقبل اإليداعات وتقدم القروض

" جي بي مورغان تشيس"، منافس "كابنك أمري"تم اإلعالن عن قيام  14/9/2008وفي          
، 2008خر، بسبب خسائره عام لتهام بنك استثماري عمالق ودولي آعلى عرش أكبر بنك أمريكي، با

ميريل "مقابل خمسين مليار دوالر، مع العلم أن أصول  Merrill Lynch" ميريل لينش"هو مؤسسة 
   !ألف مليار دوالر ليون أي أكثر منيبلغت أكثر من تر  2007في نهاية عام " لينش
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  "واشنطن ميوتشول"أعلن سادس أكبر مصرف في الواليات المتحدة هو  26/9/2008وفي 
Washington Mutual وهذا البنك من فئة البنوك المتخصصة بحسابات االدخار فقط   .إفالسه

مؤسسة "وكانت الدولة قد وضعت يدها عليه في اليوم السابق وسلمته ل  .وتقديم القروض العقارية
مليار دوالر خالل  16،4، بسبب تعرضه لعمليات سحب إيداعات وصلت إلى "التأمين على الودائع

" جي بي مورغان تشيس"عشرة أيام، وفي اليوم التالي قامت مؤسسة التأمين على الودائع ببيعه لبنك 
الر، وديونه البالغة مليار دو  33مليار دوالر، تافه طبعًا بالقياس ألصوله البالغة  1،9بمبلغ تافه هو 

جي "أي أن الدولة قدمت صندوق االدخار والقروض العقارية هذا بسعر رمزي لبنك   .مليار دوالر 8
  ". بي مورغان تشيس

إذن نتج عن األزمة توسع أكبر بنكين أمريكيين، وازدياد تمركز األصول المالية بأيديهما، 
، على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، "مورانو "و" باركليز"كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل 

البنوك األمريكية في   وكان مجموع . وتمت تصفية ظاهرة البنك االستثماري المتخصص بالكامل
   .مليار إلى أقل من مليار دوالر 35قد انخفضت أرباحها من أكثر من  2007الربع الرابع من عام 

مليار في  35رباح البنوك األمريكية من أكثر من فقد انخفضت أ 2008أما في الربع األول من عام 
على اإلنترنت في  CNNوقد توقع موقع شبكة   .العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دوالر

   .2009إفالس أكثر من مئة بنك أمريكي خالل عام  6/10/2008

نوك وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات األزمة في االقتصاد السياسي، لكن تصفية الب
ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافًا عمليًا االستثمارية المتخصصة، 

بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضاِربة غير المنتجة، ولو أن قسمًا من الشريحة 
الحاكمة األمريكية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد األزمة 

رين بأبخس األثمان، سوى أن أطرافًا أخرى أكثر تعقًال في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك بالتهام اآلخ
فالخالف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو   .خطرًا على استقرار النظام ككل

   .المتوحشة، ال بين الرأسمالية ونظام اقتصادي أخر مثالً 

العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق األسهم إلى بقية وهكذا امتدت آثار األزمة من السوق 
كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين  16/9/2008وفي   .االقتصاد

، ولها عمليات تأمينية متعددة على American International Group (AIG)األمريكية الدولية 
الية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات م
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البائع األول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطًا حول 
وفي . بالمئة 95سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها باإلفالس بعد انهيار سهمها 

مليار دوالر لشركة  85قرضًا ب) االحتياطي الفيدرالي(م البنك المركزي األمريكي قد 16/8/2008
AIG من أسهم الشركة، ولم يكفها ذلك لدرء شبح االنهيار، فسحبت قرضًا إضافيًا من % 80، مقابل

   .مليار دوالر إضافية في شهر تشرين األول 38بحوالي  9/10/2008البنك في 

المتحدة ركودًا في االستثمار ولكنه يعكس تراجعًا في االدخار  ال يعكس العجز في الواليات
القومي ،  فاالدخار الحكومي سالب ألن الحكومة االتحادية تنفق سنويًا أكثر من مواردها وذلك 
بسبب أنها انتهجت في السنوات الثمانية الماضية سياسة تخفيض الضرائب على األغنياء وبنفس 

لقد . ، أي مداخيل أقل ونفقات أوسعاق وأفغانستان عن طريق االقتراضالوقت تمويل حروبها في العر 
ويكفي ان نعرف أن هناك . بليون دوالر 181وحده  2007بلغت ميزانية الحرب على اإلرهاب عام 

أما االدخار الخاص فأنه في تراجع .   مليون شخص في العالم هم تحت الرقابة األميركية المباشرة
وبشكل مشابه فالعجز في . عاماً  75نة الماضية إلى أقل مستوى له منذ مستمر حتى وصل في الس

البالد الغنية األخرى يعكس تراجعًا في االدخار،  ولكنه بحجم صغير نسبيًاً◌ وال يشكل مشكلة بحجم 
  .العجز األمريكي

  

  

  مدراء أم مافيا؟

مدراء الشركات ھل استثمر أم خلق 
  ا
زمة المالية ا
ميركية

بي أو صيني ذات يوم، بأن مدراء الشركات الكبرى في الواليات المتحدة والغرب لو كتب عر   
 ع اليد على األرباح دون وجه حق لما تردد أحد في اتهامهعامة هم فاسدون، أو يقومون بوض

) وول ستريت(، حين يأتي الحديث من جريدة شارع المال األميركي نولك. بالمبالغة وبالخيال الشرقي
  .آخر تمامًا، ويكون لنا درسًا آخر بالمقابل يكون له طعماً 
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يون سؤولون التنفيذمقام ال: يقول 20)2008نوفمبر  28(فقد كتب توم إيلي في هذه الجريدة 
في الشركات المالية والعقارية األميركية قبيل اندالع األزمة المالية بلملمة الفلوس الموجودة نقدًا في 

وراء كل نجاح مالي ": ؤكدًا أو مستذكرًا قاعدة أرساها بلزاكهذه الشركات قبيل إعالن إفالسها، م
  "هذه عبارة من المناسب كتابتها على ضريح الرأسمالية األميركية" عظيم جريمة كبرى

ومرة أخرى، لو جاء هذا الحديث على لسان إمرىء من خارج شارع المال واألعمال لقيل هذا ناجم  
على عرض حقائق عن الفساد هو عمق األزمة المالية، لكن ما يساعد ! عن الحقد على الحرمان

  . وصعوبة الدفاع عنها

ولكن، هل السبب متوقف هنا وحسب، أم أن هذا الكشف الجارح مقصود به حصر الخلل   
في سلوك وجشع أفراد ليكون مثابة دفاع عن النظام باسره الذي تتعرض مصداقيته العقيدية وأدائه 

وليست مجرد أخطاء افراد جشعين كما زعم الرئيس األميركي جورج االقتصادي إلى أزمة بنيوية 
  .بوش

اثبت مسح ُأجري في وول ستريت جورنال، ان مدراء المؤسسات : يستطرد توم إيلي قائالً 
والشركات المالية والعقارية األميركية قد حولوا عشرات ماليين الدوالرات لألسهم التي بولغ في قيمتها 

وتحلل المقالة الثروة . اشتعال الكارثة  الحالية التي كانت تتجه اليها مندمجاتهم إلى نقود سائلة قبيل
والمرتكزة على ما حصلوا عليه من مكافآت لدورهم  2007- 2003التي جناها هؤالء في الفترة ما بين 

أما . مليون دوالر نقدًا خالل هذه الفترة 100شخصًا منهم  15فقد أخذ . اإلداري ومن بيع األسهم
مليون دوالر من خالل شركة المحاسبة التي  816أكبر المستفيدين فكان تشارلز شواب الذي جنى 
  . يملكها والتي تحمل اسمه، وأغلبها من بيع األسهم

التي بيعت، تحلل الجريدة أن كبار المسؤولين التنفيذيين والقانونيين فيها جنوا  120فمن الشركات ال 
وبالطبع، فإن هذه األرقام مأخوذة من الشركات التي ُعرضت للبيع  .بليون دوالر 21نقدًا أكثر من 

، وال Hedge Fundsلكنها ال تتضمن الثروات التي حصل عليها رؤساء صناديق التحوط . العام
وال تتضمن معطيات عن . تشتمل على تجار وول ستريت، ومدرائها الذين باعوا شركاتهم بشكل تام
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د أو الفصل لهؤالء وهي بمئات ماليين الدوالرات والتي كانت كالهبوط صفقات إنهاء الخدمة أو التقاع
    .في مظالت من الذهب

  :يفتح هذا السلوك على تساؤلين  

هل كان هؤالء على دراية أكيدة بأن أسواق المال األميركية مقبلة على كل هذا اإلنهيار، : األول
وضعوا ثقتهم بهؤالء المدراء، على أن  لذينوبالتالي قرروا تأمين أنفسهم على حساب المستثمرين ا

يعود هؤالء المدراء الحقًا، في أعقاب األزمة كحيتان مال، ويقوموا بالدور الذي قامت به نخبة 
  النومنكالتورا في روسيا ما بعد االتحاد السوفييتي؟

  ؟أم أن هؤالء هم انفسهم من صّمم أو صنع األزمة من خالل مضارباتهم المحسوبة هذه: والثاني

ورغم أن االحتمال األول هو األصح إلى حد كبير، إال أن السلوكين او االحتمالين يجدان   
  . لهما أرضية في طبيعة النظام نفسه

أما المدافعين عن . لقد أكدت الجريدة وجود طفيلية وأعمال جنائية في أوساط النخبة المالية األميركية
ركوب "هم ُأناس موهوبين ومقدامين على ) والقانونيين كبار التنفيذيين(هؤالء فيبررون ذلك أن هؤالء 

لكن الجريدة كشفت أن ال عالقة بين هذه . ، وبالتالي فهم الذين يجنون ثروة للمستثمرين"المخاطر
بل بالعكس، فإن الكثير من هؤالء التنفيذيين قد منحوا انفسهم مبالغ . المكافآت الهائلة ومنح الشركات

وهذا ينفي عنهم تلك الهالة المضخمة بأنهم يضحون من أجل . كاتهمهائلة حتى خالل خراب شر 
  .المستثمرين، بل ان األمور بالعكس من ذلك

من بين هؤالء ريتشارد فولد، المسؤول التنفيذي في بنك ليمان براذرز، الذي حول اسهم 
ته، فإن فولد قد وعندما نضيف هذه إلى راتبه وعالوا. مليون دوالر نقداً  100شركته إلى ما يزيد على 

كما أن جيمس . 2008مليون دوالر في السنوات الخمس األخيرة السابقة لعام  185جنى لجيبه 
 163.2كايني، من مصرف بير ستيرز، فعل الشيىء نفسه في مصرفه االستثماري حيث جمع 

يمة الورق مليون دوالر والتي تكدس معظمها لديه من بيع األسهم التي بعد ذلك بقليل لم تعد تساوي ق
  .المطبوعة عليه
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 132.8جنى موريس جرينبرغ من مؤسسة اميركان انترناسيونال جروب،  2008-2003وبين عامي 
مليون دوالر من هذا المبلغ قد حصل  100إن أكثر من . مليون دوالر حينما ُأرغم على االستقالة

، 2008المؤسسة في ايلول  لقد انهارت هذه. عليها من لملمة األسهم المباعة لمؤسسة التأمين هذه
لذلك أنقذتها مرتين في اقل من شهر بما مقداره "  أكبر من ان تنهار"لكن الحكومة اصرت على انها 

  .بليون دوالر 120

وهي شركة عمالقة ) كنتري سايد فايننشال جروب(، فإن مجموعة 2008وفي شهر آب   
رامي وتم التهامها من قبل مصرف لتقديم القروض غير المضمونة التسديد، قد انهارت بمشهد د

خالل السنوات الخمس األخيرة فإن المدير التنفيذي والقانوني لهذه الشركة أنخيلو موزيلو قد .  أميركا
مليون دوالر منها أتت من بيع أسهمها التي  400مليون دوالر، وٕان أكثر من  471أخذ إلى بيته 

  .تحولت بعد قليل إلى اسهم ال قيمة لها

اء نظرة على قطاعات االقتصاد الذي تمت فيه مكافأة هؤالء المتنفذين بأن هذا االقتصاد يفيد إلق
بدون استثناء فهم يمثلون مندمجات منخرطة أيضًا في المضاربات المالية، . متعفن بمجمله

وهذه، حتى . ، كما بينت الجريدة، وال تنتج قيمة حقيقية"صناعات مرتبطة بشكل متين باألزمة المالية"
متذبذبة من االقتصاد وظيفتها هي مجرد لهف كميات هائلة من الثروة " قت قريب، أجزاء و 

  . االجتماعية وتودعها في األرصدة الخاصة بكبار تنفيذيي البنك وكبار المستثمرين

تورد الجريدة مثاًال على ذلك قطاع القروض الخاصة للطالب وهي التي جعلت من دانييل   
تتخصص ماربلهيد في . رجًال بالغ الثراء" فيرست ماربلهيد"في شركة تدعى مايرز التنفيذي األكبر 

وتقوم بعد ذلك " خدمات القروض للطلبة الذين حصلوا على أدنى مستوى قروض تقدمها الحكومة
مليون دوالر،  100لقد ربح مايرز قرابة . بإعادة توضيبها وبيع ديونها للبنوك الكبيرة مثل بنك أميركا

ن بيع اسهم الشركة، وهي إلى جانب المدراء اآلخرين في ماربلهيد حققوا معًا ثروة قدرها كان أغلبها م
مليون دوالر من ثروته لشراء عقار على  10.3وتقول الجريدة أن مايرز استخدم . مليون دوالر 660

يرز بهدم لقد قام ما. الوالية التي بها أعلى معدل بطالة في الواليات المتحدة–المحيط في رود آيالند 
قدم مربع وأسماه، مستفيدا  38,000الفيلال التي كانت هناك واقام مكانها قصرًا على مساحة قدرها 

  ".مقتحم البحر"من ثقافة القرصنة 
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. هناك قطاع آخر من اإلقتصاد اثبت أربحيته بالنسبة لكبار التنفيذيين وهو الرهن المنزلي  
نيو "السالفة الذكر، ألقت الجريدة الضوء على حالة " يدكنتري سا"فإضافة إلى حالة اخيليو موزيلو و 

وفي حين أن الُمقرض مفلس اآلن، فإن . وهي أكبر مقرض للقروض الى الضعفاء" سنتشري فايننشال
كما ذكرت الجريدة كذلك . مليون دوالر 74أكبر تنفيذييه خالل السنوات األربع الماضية قد جمعوا 

بليون دوالر من بيع شركتهم العقارية، جولدن فايننشال  2جمع  حالة هربرت ماريون ساندلر، الذي
وهذه الصفقة على ما يبدو هي التي قصرت أجل واشيفيا التي انهارت . 2005كورب، ل واشيفيا عام 

  .، واشتراها مصرف ويلز فارجو2008في اكتوبر 

ليون دوالر م 82.5وفي حقل مقايضة القروض التي لم ُتدفع، تمكن مايكل جووش من جمع   
مليون منها قد تحصلت من اختيار التوقيت األنسب للبيع في  77إن . بواسطة شركته  جي تي آي

يملك جووش ثالثة . بالمئة من قيمتها 90ومنذ تلك اللحظة، فقدت أسهم جي تي آي . 2006ايار 
 العقاري، منقصور، وتباهى للجريدة أن بوسعه دفع كامل ما عليه من دين  وهو مليون دوالر للرهن 

  . كيمجرد تغيير رقم حساب توفيره البن

بناء "وقد اشارت الجريدة ببعض الدهشة إلى أن أحد أهم مجاالت التعويض او المكافأة هو   
فالثروة المتحصلة لدى كبار التنفيذيين في هذا القطاع هي بوضوح من نتاج او متحصالت ". البيوت

إن شركة تول برذرز المتخصصة في . في العقد األخيرمضاربات فقاعة الرهن العقاري التي ظهرت 
. مليون دوالر نقدًا، أغلبها من بيع األسهم 750بناء القصور قد راكمت ل روبرت و بروس تول، 

  .بالمئة من قيمتها في العام الماضي 74ولقد فقدت الشركة 

مليون دوالر من بناء  181أما شاد دراير، وهو التنفيذي األكبر في شركة رايالند جروب، فقد جمع 
مثل الس فيجاس التي ذهبت هباء اآلن، واضعة آالف األسر في " األسواق الساخنة"البيوت في 

  . مواجهة حبس الرهن

مليون دوالر من شركة بناء اسمها إن في آر، ما بين عامي  626لقد أخذ دوايت شكار مبلغ 
مليون دوالر من هذه الثروة  86صرف شكار قرابة و . ، وأغلبها من بيع األسهم2003-2007

وتقول الجريدة أن العقار . ليشتري بالم بيتش وهو عقار في فلوريدا يخص البليونير رونالد بيريلمان
  . مواجه للبحر ويشتمل على بركتين للسباحة وملعبًا للتنس
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ي لعلها مفاجأة الموسم اآلن ان تقوم جريدة وول ستريت وهي الناطقة باسم راس المال المالي ف
لعل . الواليات المتحدة بنشر هذه األمور التي تعج بالخداع إلى درجة قادت المندمجات إلى الكارثة

  المقصود هو تهدئة خواطر المستثمرين الوسطيين الذين فقدوا قمصانهم في األزمة المالية؟

مشكلتهم مجرد ويختم بيلي بقوله، وعلى اية حال، فإن هؤالء الذين أغرقوا الراسمالية األميركية ليست 
فضيق األفق هو في الراسمالية األميركية نفسها، والتي اصبح فيها التراكم . جشع فرد وحسب

  .األقصى للثروة ومنذ فترة طويلة ال صلة له قط بخلق الثروة الحقيقية

في الواليات المتحدة تحديدًا هو اساس ) المندمجات(تجدر اإلشارة أن قطاع الشركات الكبرى   
فقد . ناعي، وهو قطاع تنبه ألهمية مدرائه ودورهم كثير من االقتصاديين وفي وقت مبكرالقطاع الص

منذ خمسينات " اإلدارة الحديثة والمندمجات الكبرى: "كتب بيرل ومينز كتابهما المهم في هذا الصدد 
  . القرن العشرين منوهين إلى أهمية المدراء في االقتصاد

وال . إذا كان المدراء يشكلون طبقة اجتماعية بحد ذاتهم أم الوبعدهما دار جدل طويل يناقش فيما 
وال يعود األمر هنا إلى عدد المدراء بل إلى دورهم في الشركة الواحدة . شك أن السؤال له مشروعيته

  .، أي حصة المدراء من السلطة وفيهاوٕالى دور الشركات في االقتصاد بشكل عام

الدور األساس في تثاقل القدرة االستهالكية للمواطن  فالشركات الكبرى نفسها هي التي لعبت  
األميركي عبر انتقالها خارج الواليات المتحدة نفسها بحثًا عن معدالت ربح أعلى، وهو األمر الذي 
اثر على مستوى التشغيل داخل الواليات المتحدة وقاد إلى البطالة وبالطبع قلة االستهالك وبالتالي 

  .قلة االستثمار

خريب الذي لعب المدراء فيه دورًا بارزًا في الواليات المتحدة إضافة إلى أن بنية النظام هذا الت  
االقتصادي تسمح بذلك، يذكرنا بتحربة االتحاد السوفييتي السابق، وربما في نفس الفترة التي صدر 

في  ففي خمسينات القرن العشرين حينما وصل نيكيتا خروتشوف إلى الحكم. فيها كتاب بيرل ومينز
. االتحاد السوفييتي أعطى خروتشوف للمدراء دورًا بارزًا في االقتصاد على حساب مجالس  العمال 

ومع الزمن اصبح هؤالء المدراء نخبة أو شريحة طبقية بيروقراطية تعاظم دورها وتفاقم ضررها 
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لة دورها وورثته محو  21وتحولت أخيرًا إلى شريحة النومنكالتورا، التي فككت االتحاد السوفييتي
  . اقتصاديمالٍك اإلداري إلى دور سياسي و 

هل كان كل ذلك بفعل تلك الشريحة، أم أن البنية ساعدت على ذلك، ما اشبه النتائج رغم اختالف 
  !الُبنى

وكان بالطبع ان تولدت في روسيا في أعقاب تفكك اOتحاد السوفييتي منظمات المافيا والتي لعب قسم منھا دوراً في 
ھل موقع المدير يسمح بتطور  .يارات الدوOرات إلى البنوك اSميركية إلى أن جاء بوتين ليوقف النزيفتھريب مل

   !ظاھرة المافيا؟ ھذا على اSقل ما تتفق فيه تجربتي روسيا والوOيات المتحدة

  

   

   

   
   

   
   

   

  

  في الو4يات المتحدة ...ا4زمة 

  فجار الفقاعة أم مأزق النظام باسرهنا
  

ضرني حين التأمل األولي في األزمة المالية الحالية وتداعيات النظام الرأسمالي العالمي، يح
األشياء التي "، يحضرني القانون الفيزيائي  22أي بسبب تعفنه الذاتي - دون تعرضه لعدوان خارجي

                                                 
 ، 1991انظر عادل سمارة، حرب الخليج والعJقات العربية السوفييتية، منشورات مركز إحياء التراث العربي، الطيبة،  21
ئة نسب تفكك االتحاد السوفييتي إلى عوامل داخلية بحتة، فإن أزمة االقتصاد األميركي، وٕان كانت غالبًا لعوامل بنيوية، كي نتجنب خطي  22

لمحيط ، إال أن هذا ال يعدم دور منافساتها من اإلمبرياليات األخرى، هذا إضافة إلى انتقال مواقع االنتاج، راس المال العامل اإلنتاجي، إلى ا
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ذهني، فالذين اعتنقوا االشتراكية دون قراءات كافية وجدل ونقد وحراك ". تسخن بسرعة تبرد بسرعة
هم أنفسهم الذين طلقوها بينونة كبرى ما أن تخلخلت قالع االشتراكية المحققة، ولم يتوفر فيهم ال 
الوعي وال اإلخالص العقيدي العفوي وال الذكرى وال العمق اإلنساني ليأخذوا موقفًا حياديًا، او يخرجوا 

االشتراكية المحققة على لقد عودتهم . من الحلبة، بل ارتدوا الهثين بحثا عن رضى راس المال
التبعية، وأتقنوا ذلك، واألهم أنهم عجزوا عن رؤية ذلك الفالق العريض بين اإلشتراكية المحققة والفكر 

إلى االشتراكية  "الفوضوية"األنارخية  وعية على تعددها من فكر الشيوعيةاالشتراكي والنظريات الشي
   .العلمية

والتي تحتمل بالتأكيد هزائم للشيوعية وليس   23لكبرى الثانيةلم يدركوا أنها المنازلة اإلنسانية ا
لم يروا أن القرامطة كانوا أول إرهاص . انتصارا مؤزرا محققا مؤبدا ونهائيا منذ المعركة األولى
ولم يالحظوا انه في حين صمدت كميونة . اشتراكي عرفناه في التاريخ، وأنهم صمدوا وقاتلوا قروناً 

وأن األزمان القصيرة للتجربتين مردها إلى . االشتراكية المحققة سبعين عاماً  يومًا صمدت 70باريس 
     .قوة راس المال وجيوشه وماكينات اعالمه

ذلك ، ألن التراجيدي  لقد إنسلت دول االشتراكية المحققة من المسرح بدرجة عالية من الهدوء
جزت عن لجم النومنكالتورُا وعن حيث ع أكثر مما هو تفكيك خارجي مباشر، كان تفككًا داخلياً 

منعها من السيطرة على االقتصاد، بما هي نخبة قليلة إلى درجة انها هي نفسها تمكنت من االنقالب 
وكانت بلدان         .على النظام االقتصادي وتحويل الملكية العامة اإلسمية إلى ملكية خاصة فعلية

تفكك المحيط األول، . فككت في وقت اسبق وسابققد انفكت عنها وت" االشتراكية"محيّطْي الكتلة 
في مصر والعراق وسوريا   األنظمة الشعبوية ،االشتراكيات القومية،  ممثال في بلدان

الخ مع بداية سبعينات القرن العشرين، وانفكت عنها بلدان محيطها األقرب، أوروبا ...والجزائروغينيا
هذه االنفكاكات وتفكك االتحاد السوفييتي نفسه،  وكانت. الشرقية خالل ثمانينات القرن العشرين

وتكويع حزب المؤتمر في  Capitalist Roaders   وانحراف الصين بقيادة فريق طريق الراسمالية

                                                                                                                                                 
االتحاد السوفييتي من الثورة إلى اإلنهيار وروسيا إلى النهوض الراسمالي   حول تفكك االتحاد السوفييتي، أنظر، عادل سمارة. ،الصين مثالً 

 .2008، اكتوبر  135الدوالني، مجلة كنعان، العدد 

والملكية الخاصة، وهي معركة مقبلة ال  كانت هزيمة المرأة على يد الرجلالمنازلة األولى تاريخيا  كما اشرنا في مقدمة هذا الكراس، فإن 23
  .والمهم أن الملكية الخاصة وراء المنازلتين، سابقًا ممثلة في حيازة رطل من القمح واليوم في حيازة تريليونات الدوالرات. ريب
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مثابة جرعات عالج لتعفن النظام الرأسمالي العالمي   الهند لصالح جاناتا األصولي والراسمالي،
من بلدان اوبك بعد الطفرتين النفطيتين في السبعينات  أطالت عمره سواء باسترداده فوائض النفط

، او اختراق هذا النظام ألسواق المحيط األول فالثاني، ) انظر الحقاً (والثمانينات من القرن الماضي 
هذا ناهيك عن تورث المركز الراسمالي لتكنولوجيا الكتلة الشرقية .   24فسوق روسيا ومن ثم الصين

رخيصة وهائلة ومؤهلة، ولعل من أكثر المستفيدين من هذا هو الكيان بما فيها من قوة عمل 
يقول هؤالء الهاربون من الخدمة الثورية للشيوعية وهم   واليوم ماذا       .25الصهيوني اإلشكنازي

  يرون اإلله الرأسمالي وأنفه يكاد ُيمرغ في التراب؟

   

  قانون فوضى األداء الراسمالي

فهم . ًا حين نقول ان االقتصاد الرأسمالي يقوم على فوضى االنتاجيستشيطون غضب          
يحصرون األمر في دقة ومهارة ودراسات الجدوى التي يقوم بها صاحب المشروع الواحد، او 
يعتمدون َوْهَم ماكس فيبر بشأن األخالق البروتستنتية، وبرفضة رؤية مخاطر انعزال كل مالك عن 

وهذه الفوضى ليست عن جهل، وٕانما هي بحكم المصالح المتضاربة  .خطط اآلخر، بل تنافسهما معا
في العالقة بين المقطع أعاله، وهذا . ربالضرورة إلى أن يبتلع الواحد، أي واحد اآلخر، أي آخ

األمر، فإن تفكك وتهالك العالمين الثاني والثالث، أعطى العالم األول فسحة من التنفس ليشعر بأنه 
قل الكوكب إلى العولمة بمفهوم أن الكوكب اصبح اقطاعية له او ما أحاول سيد للكوكب، يمكنه ن

  ". قطاع عام راسمالي معولم "تسميته 

كان أهم تداعيات هذه المرحلة الجديدة، نقل االقتصاد إلى الخصخصة، ونقل اللبرالية إلى 
يد عدد جد محدود من بالنيولبرالية، وهي التي توالت بمتتالية هندسية إلى درجة اصبحت ثروة العالم 

                                                 

بزل فائض قيمة يذهب معظمها أي تصدير رأس المال العامل اإلنتاجي الذي يحقق تشغيال استغالليًا بشعًا للطبقة العاملة في الصين، وي  24
 .إلى البنوك دفعت إلى الصين باالستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة

، في كتاب االقتصاد السياسي للصهيونية، منشورات دار "يونية في اإلمبريالية والنظام العالميهموقع الص"أنظر عادل سمارة،    25
  .2008، رام اهللا العامل للدراسات الثقافية والتنموية/المركز
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ولكي يتحرك هؤالء بحرية تقتضيها ". Financializedالراسمالية الممولنة "باطرة المال السائل أ
حبة "دون التضحية بها كي تصبح (مصالحهم، كان ال بد من تقييد دور الدولة وتفريغها من دورها 

، ولكن مع De-regulation في تضبيط االقتصاد ناقلين الوضع إلى عدم التضبيط") عند اللزوم
لذا، ما حصل هو تقويض دور . االحتفاظ بدورها في فرض القانون، عند اللزوم، بما هو لصالحهم

دولة الرفاه، وليس الدولة القومية نفسها، وتكريس تحرير التجارة الدولية، والعودة إلى حروب 
العالم تعاني هزيمة الفتة، أما  كيف ال والحركة العمالية في مختلف بلدان. االستعمار الكالسيكية

فمن يعترض إذن؟ علينا أن نتذكر أنه في العقود الثالث . جيوش هربرت ماركوزة فلم تكن إال رعاعاً 
ولعل افضل األمثلة انتقال رأس المال العامل . األخيرة، حاقت هزيمة كبرى بالعمل لصالح راس المال

لبزل أعلى قيمة زائدة  ) كما اشرنا( المحيطإلى  The Productive Working Capitalاإلنتاجي 
من جهد العمال وعلى حساب اجورهم وتحويلها إلى البنوك في المركز دون ان تجدد   ممكنة

وحتى الوظائف الخدماتية التي تخلقها، فهي لن . الوظائف التي أخالها رأس المال هذا حين رحيله
تحولهم إلى مجاالت أخرى ال تساهم إنتاجيًا، تعيد العمال في القطاع اإلنتاجي الى اعمالهم، بل 

، ناهيك عن حرمان قطاعات واسعة من الطبقة العاملة من الدخل وتبقى أعماًال متحركة متغيرة
المناسب، وتحول جزء منها إلى سوق البطالة مما يقلل الدخل لدى المستهلك، وبالتالي يقل االدخار 

  .الخ...فاالستثمار

   

أن فوضى االنتاج هو قانون مالزم للنظام الراسمالي، وفي هذا خطورة أكد ماركس           
في االقتصاد والملكية التي تختلف كثيرا، من حيث الخطورة على األقل، عن خطورة   الفردانية

الخ فإذا كانت حرية الشخص ...الفردانية فيما يتعلق بالحريات الفردية سواء في القول أو المعتقد
. بدء حرية اآلخرين، فإن حريته االقتصادية، بموجب رأس المال، بال حدودالفكرية تنتهي عند 

  ".دعه يعمل دعه يمر"فالديمقراطية الراسمالية لم تذهب إلى اإلقتصاد، بل أطلقته ب 

 عدم التمفصل القطاعي في االقتصاد األميركي أو األزمة البنيوية وهذا أدى في الواليات المتحدة إلى
حيث يسجل قطاع ما . تعبير عن اختالل التناسب بين القطاعات االقتصادية واألزمة البنيوية. 

وألسباب مختلفة تفوقًا على القطاعات األخرى، فيقدم منتوجًا جديدًا له أهمية استثنائية، يستدعي طلبًا 
غير أنه ومع الوقت . مرتفعًا، ويجذب االستثمارات على خلفية ارتفاع االرباح فيه، ويتوسع انتاجه

لكن هذا أخذ أبعادًا . عدل معدل الربح ويعود التناسب الى االقتصاد الذي ينمو بشكل متناغم نسبياً يت



 56

أخطر في االقتصاد األميركي وخاصة حيث انتقلت مواقع االنتاج إلى بلدان المحيط مما أحدث 
  .خالًل قطاعيًا لصالح قطاع الخدمات على حساب القطاع الصناعي

اج في النظام الراسمالي، وهو تشغيل العمال لالنتاج وانتزاع فائض قيمة إن حافز االنت          
جهدهم بنوعيه، قد انتقل في حقبة العولمة، وتدوير راس المال على صعيد عالمي إلى مستوى جديد 

، إنه    26هو حافز التراكم المالي الذي يولد تراكمًا ماليا آخر دون المرور المباشر بالعملية اإلنتاجية
ة األموال على الصعيدين المحلي والدولي عبر رفع سعر الفائدة محليا والتحكم بسعر الصرف جباي

هي . دوليًا، ومن يدفع هذه هم المقترضون الذين يستخدمون قوى العمل على صعيد محلي وعالمي
 فوضى التراكم ، ايضا من أجل الربح، وهو التراكم الذي قادته نخبة المضاربين، التي تمارس نشاطاً 

  .اقتصاديا بال ضوابط، او فوضى المضاربة إن صح الوصف

حيث وفر لها ذلك عدم  ةلقد شهدت الِسِنْي العشرين األخيرة نشاط مضاربات محموم           
هل هي صدفة تاريخية التي . التضبيط من جهة، وهزيمة العمل مقابل راس المال من جهة ثانية

يه، ليس ما نراه اليوم هو قانون السوق بشكله التقليدي، اي وعل          وفرت لراس المال كل هذا؟
العملية االقتصادية القائمة على االنتاج وتبادل المنتجات بل إنها تجريد السوق من محتواه وضوابطه 

   السلعة العالمية(لصالح سوق المضاربة باألسهم والسندات من جهة وخاصة بالسلعة المتهمة بأنها 
  .جهة ثانية ، النفط من)الوحيدة

+" نقود "لقد تغيرت معادلة بضاعة نقود بضاعة، لتصبح نقود بضاعة نقود ثم نقودًا تولد           
باختصار، لم يعد السوق سوقًا بقوانينه المألوفة، هذا علمًا بأن السوق ليس ظاهرة . إلى أرقام فلكية

ذا، يرى سمير امين، أن هذا الوصف ل. راسمالية -راسمالية، هو مكان التبادل منذ التشكيالت الماقب
، في االحتكار والملكية "ابعد من السوق"، بل "ضمن السوق"الجديد للراسمالية يبين انها ال تعمل 

  .27الخاصة التي تمثله

  كيف حصلت األزمة األميركية؟

                                                 
O يدخل رأس المال البنكي في عملية اOنتاج الفعلي، كما ھو رأس المال الصناعي الذي ھو الشكل الوحيد لوجود رأس المال الذي يمثل  26

. سماليةھو الذي يعطي لVنتاج صفته الرأ  فرأس المال الصناعي، كما يقول ماركس،  بشكل كاٍف طبيعة نمط اOنتاج الرأسمالي الحديث،
للقيمة الزائدة   ولكن لراس المال المالي، وخاصة في الحقبة الحالية، وظيفة تدوير رأس المال على صعيد عالمي والمشاركة في التوزيع الكلي

 .وفرض شروط تحصيلھا وتكريسھا لصالح شريحة طبقية تتناقص عددياً وتتضخم مالياً 
27  ٍ◌Samir Amin : 'Market Economy' or Oligopoly-Finance Capitalism? Monthly review, April 2008 
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إنما كيف حصلت األزمة الحالية في الواليات المتحدة، وهل هي على حساب كافة 
متناهية التخمة  ي على حساب اكثريتهم ولصالح شريحة متناهية الصغر عددياً األميركيين، أم ه

   ؟مالياً 

يؤكد وزير النفط السعودي األسبق . 1973يوجب هذا التفاتة إلى الوراء حيث طفرة النفط األولى 
ن ان دول اوبك لم تكن وراء رفع اسعار النفط في الطفرتين األولين، وأن شاه ايرا  احمد زكي اليماني

ضغط على السعودية لرفع األسعار بناء على طلب اميركا حيث أن شركات النفط كانت اقترضت 
. وكان السبيل هو رفع األسعار. من البنوك مبالغ طائلة وبالتالي ال بد من توفير مصدر لدفعها

ال بعبارة أخرى، وكأن اليماني يقول أن الشركات النفطية قررت تأميم مديونيتها على صعيد أممي، 
إنها عملية جباية ألتاوات لم يستطع اي . قومي لكي يدفع هذه الفواتير مختلف مواطني العالم

  .ال: مستهلك في العالم أن يقول لها

، في سالتسجوبادن 1973لقد تم التحضير لصدمة النفط من قبل مجموعة بيلدبريج في ايار "
والفرنسية متعددة الجنسية المسماة في السويد وضم رؤساء شركات النفط األميركية والبريطانية 

كما ضمت البنكين الرئيسيين في لندن وكبار الساسة في دول الناتو وكان كيسنجر . األخوات السبع
وبعد ستة % 400من بين الضيوف الذين تم انتقائهم بعناية وفي هذا اللقاء تقرر رفع اسعار النفط 

لفاء لشركات النفط متعددة الجسية باستخدام ما اشهر بالضبط، كما نوقشت كيفية قيام البنكيين الح
  .28"إعادة تدوير الدوالر"اسماه كيسنجر 

قرن الحرب، السياسات النفطية األنجلو " كما تعرض لنفس األمر وليام انجداهل في كتابه 
    ".، منشورات ويسبادن ، بوتيجر فيرالج1993، أميركية والنظام العالمي، الجديد

البنوك األميركية من تجريف مختلف بلدان العالم من أكبر مقادير من األموال  لقد تمكنت          
الخ لقد أعادوا ...، 2000- 1999ض الطفريتن النفطيتين وصوال إلى أزمة ئبداية باستعادة فوا

كما سمحت لها منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية بأن . األموال الضالة إلى الحظيرة
تصادات القومية من ثرواتها المحلية وتحويل القيم العينية النتاجها الى اوراق العملة تجرد االق

  .الخضراء التي يتم شفطها من البنوك في وول ستريت

                                                 
28  Executive Intelligence Review, 26-1-2001 
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هذا ناهيك عن أموال المواطنين األميركيين وغير األميركيين الذين أخذوا يتحولون إلى شراء           
النقدية بشهادات األسهم مفضلين الربح السريع على االستثمار األسهم والسندات الستبدال األوراق 

هذا من . وكلما زاد سعر األسهم والسندات كلما تراكمت سيوالت مالية لدى الطغمة الثرية. اإلنتاجي
جانب، ومن جانب آخر، فقد استغلت سياسة عدم التضبيط لكي ال تتقيد باالعتبارات القانونية فيما 

وال سيما في القطاع العقاري ، فأعطت قروضًا لماليين المقترضين الذين لم  يخص مالءة المقترضين
وساعد على هذا التوسع دور صناديق االستثمار التي سمحت لها . تتوفر فيهم الضمانات الكافية

اإلدارات الجمهورية بالعمل خارج القانون بمعنى عدم إلزامها باالحتفاظ باحتياطي نقدي لحين 
  والسؤال لماذا؟. حال البنوك العادية الطوارىء كما هو

يمكننا تسمية المقادير الهائلة من األموال المتحصلة لدى هذه البنوك باألموال الكسولة التي           
لم يتوجه الجمهور المحلي وال الدولي القتراضها الستثمارات انتاجية مما خلق كسادا في السيولة 

محيط، أما المركز، فإن الطغمة المالية التي هي منه تفضل موال مطرودة من الفهذه األ .المالية
وهي السيولة التي تحولت من أثمان عقارات إلى فوائض مالية تم إقراض قسم  .االستثمار في المحيط

وضمن عدم . منها مثابة مياه آسنة، وهذا أمر ال يروق لراس المال منها بشكل عام ولكن ظل كثيراً 
ات النفط باالستثمار النتاج كميات جديدة من النفط مما ضاعف من تأثير االستثمار هذا لم تقم شرك

في الصين والهند، أقصد تاثيره على اسعار النفط، ما رفع   النمو والنزوع لحياة على النمط الغربي
وقد تبين أن ارتفاع أسعار النفط عام . سعر النفط إلى األعلى وسمح بصفقات مضارباتية هائلة

دوالرًا للبرميل كان سببه انتقال رؤوس األموال المضاِربة من العقارات إلى  150وق إلى ما ف  2008
النفط، وان انهيار رأس المال المضاِرب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتًا، أدى إلى انخفاض أسعار 

ط وأن انخفاض النف   !دوالرًا للبرميل 40تهبط لما دون  2008النفط فورًا وها هي مع أول ديسمبر 
شيكل للدوالر  3.2أسهم بارتفاع سعر الدوالر، من بين عوامل أخرى، ليرتفع في األرض المحتلة من 

شيكل ألن النفط ُيستورد بالدوالر، وبالتالي قل عرض الدوالر لشراء النفط، فارتفع سعره، مع  4إلى 
ل ما يرتبط به، كان لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، والغذاء، وك   .بقاء العوامل األخرى ثابتة

أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين لالختيار ما بين 
قيام نفس الطغمة المالية  - نعم، زاد من ارتفاع أسعاره ـ النفط    . الجوع ودفع أقساط قروضهم

إلى المناطق األكثر تعطشًا بالمضاربة في سوق النفط حيث يشترون الصفقات ويحتجزونها لتصريفها 
بكلمة اخرى، قامت شركات النفط بجباية جديدة في األعوام األخيرة، جباية . والتي تدفع أسعارا أعلى
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وهي جباية محمية بتحالف كمبرادور المحيط مع الطبقة المتمولنة التي ُتدير . على صعيد عالمي
  ".معولماً قطاعًا راسماليًا عامًا و "لصالحها على الصعيد العالمي 

أخرى، فقد ضغطت األموال الكسولة على مالكيها كي يتم تدويرها، هذه األموال أرغمت  مرة
البنوك وشركات العقارات على تسهيل شروط تقديم القروض فهي كلها فوائض اصًال، وبالتالي فإن 

لمقترضين  ؤسسات القرض العقاري لتوفر قروضٍ خسارة أجزاء منها مثابة خسارة أرقام وهذا ما دفع م
ليسوا ذوي مالءات مناسبة، وهو األمر الذي غضت الدولة الطرف عنه، أو ليست في وضع يسمح 

وعليه، حينما عجز الكثيرون من هؤالء عن تسديد . لها بتقييده، وها هي تزعم ذلك بعد تحقق األزمة
لطاقة، وجدت األقساط المستحقة عليهم ال سيما في أعقاب ارتفاع كلف المعيشة وخاصة الغذاء وا

لذا، فإن خمسة ماليين . هذه البنوك نفسها في مأزق كبير، كما وقع المقترضون في مآزق قاتلة
شخص في الواليات المتحدة فقدوا العقارات التي اشتروها، كما أن قيمة العقارات نفسها قد انخفضت 

هم في قطاع األعمال كما فقد الماليين اماكن عمل. الرهن العقاري  مما حقق خسائر كبيرة لشركات
لقد فقد أكثر من ثالثة ماليين عامل في المصانع اماكن عملهم خالل وجود  .29الصغيرة المنهارة

  . 30وهي وظائف تمثل دخًال للمستهلك وحياة شغل لن تراها أميركا ثانية. بوش في البيت األبيض

فعجز ) االستهالك(الطلب  كانت تجليات األزمات الدورية المعروفة كالسيكيًا في عجز            
  .فعجز االدخار ومن ثم عجز االستثمار وأخيرًا عجز االنتاج، وهكذا  الدخل الذي ينعش االدخار،

  

األزمة المالية في الواليات المتحدة في انكشاف مالي لمؤسسات إقراض، وعجز تجلت           
قروض لصعوبة وضع المقترضين منهاعن تسديد المستحقات عليهم، وصعوبة الحصول على 

وهذا يدفع اسعار . اإلتمان، هنا يتراجع المستثمرون عن شراء األسهم رغم وجود عروض بيع هائلة
لذا، فقدت العقارات في . أألسهم لمزيد من الهبوط ، مما يضغط على أسعار العقارات أكثر إلى أسفل

مة العقارات واألسهم الواليات المتحدة خالل العامين الماضيين ثلث قيمتها حيث طالت األز 
كانوا قد استثمروا   وكان المتقاعدون األميركيون في طليعة المصابين بهذه المشكلة حيث. والصناديق

وبعد ان كانو محسودين على ذلك وجدوا انفسهم في . مدخراتهم في العقارات لمواجهة المصاعب

                                                 
 7ص  2008تشرين أول /عدد ايلول Tikkunمجلة  29
30 Paul Craig Roberts: “Mortgaging the Nation: The Bitter Fruits of Deregulation”. Counterpunch, 24 

http://www.counterpunch.org/roberts09242008.htmlSeptember 2008,  
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ة عليهم والملخصة في السيكيم عدم انطباق التطمينات الكومما يزيد صعوبة وضعه. دائرة اإلفالس
الحكمة المزعومة بأن التعديالت االقتصادية مؤلمة على المدى القريب ومريحة على المدى البعيد، 

نعم هناك يد خفية، لكنها . عند آدم سميث" اليد الخفية"بمعنى أن السوق سوف تعدل نفسها طبقًا ل 
يدًا خفية تلعب في مصائر الفقراء على ليست نفسها الذي تحدث عنها آدم سميث، هذه المرة هناك 

فإذا صحت هذه النظرية التطمينية، فهي مناسبة للشباب وليس للكهول الذين ال . صعيد عالمي
يسعفهم الزمن ليعيشوا بضعة عقود أخرى حتى ُيعدل االقتصاد مساره، فهؤالء يكونوا قد مضوا 

لقد . ا هم ُيطردون منه إلى الرصيفبحسرتهم على البيت الذي قضوا عمرهم يجمعون ليملكوه، فإذ
  . في ديون، وال يوجد مشترين لمنازلهم  غرق مختلف المقترضين العقاريين

فقد . بل هيمنتها اإليديولوجية بحلم الثراء ألفقر الفقراءومع ذلك، لم تفقد الراسمالية سحرها،           
ي االستثمار في مجال العقارات تخلى اميركيون عن الرحالت والجاكوزي والعطالت لشراء اسهم ا

  . وبعد هذه الضربات ما زال هناك من يفكروا في الشراء في مجال العقارات للحصول على ربح سريع

، 2008ايلول  25أما الذين لم يخدعهم سحر الراسمالية، فيرعبهم خطاب جورج بوش يوم 
إلنقاذ، وهو يقصد حقًا قبول حول انه إذا لم يوافق الكونجرس على خطة ا )كما اسلفنا(الذي تمحور

وحقيقة ما يقول بوش هو إذا لم تنقذونا، . فإن االقتصاد مقبل على كساد كبير  الشعب بهذه الخطة،
المالكة تختطف /طغمة الحاكمةنعم، ها هي ال. ون معنا بل قبلنانحن الطغمة المتمولنة، ستغرق

   راطية والمجتمع المدني؟فاين الديمق. ليغرق في األزمة، وتنجو النخبة الشعب رهينة

          

  

  أم إدارة ا
زمة ولـــلح
الطبقات  موضع سابق، فإن الحلول التي حاولتها بما ألمعنا إليه في أكثر من اً تذكير           

على صعيد عالمي لم تتجاوز إدارة األزمة، وليس حلها، كما أنها، اي و الحاكمة في الواليات المتحدة 
يقولون ان ما قررت الطبقة . يلة نفسهاكحلها، ألن في هذا الحل تغيير التش األنظمة، ال تستطيع

الحاكمة في الواليات المتحدة القيام به لصالح جناحها المالك، هو شراء ديون المؤسسات المالية 
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المتعثرة وذلك في أكبر كم من الضخ المالي وليس ألول مرة من نوعها كما يزعم البعض، وطبقًا لما 
اوروبا واليابان إلى جانب الواليات (إليه أعاله تعاونت معها البنوك المركزية للثالثي المهيمن  اشرنا

  . ، والصناديق السيادية ألنظمة الكمبرادور النفطي العربي)المتحدة

هي الخطوة األولى من نوعها طبقًا لتغيرات آليات عمل النظام الرأسمالي وتعدد شرائح هذه           
ففي عصر الرأسمالية اإلمبريالية كانت تقوم الدولة . قا لتعدد مصادر دخلها وجوهر عملهاالطبقة طب

بأعمال إشفاء الشركات المفلسة، وهو ما عالجه لينين، ومنه أكد التحليل الماركسي بأن الدولة إدارة 
لشركات فإشفاء ا. إنما كان ذلك ضمن االقتصاد الحقيقي). كارل كورش(أعمال للطبقة الراسمالية، 

كان يترتب عليه، التشغيل، فاالنتاج فاالدخار فاالستثمار وبالتالي المساهمة في تحريك العجلة 
أما في الحالة المعطاة، فهي تقديم خدمات مالية من أموال . االقتصادية اجتماعيا وطبقيا بالطبع

مها الفلكية في الشعب ومدخرات صناديقه لمؤسسات وهمية الموقع، بمعنى أنها مؤسسات تدور بارقا
مختلف فضاءات العالم، وبالتالي ليس شرطًا ان ُتعيد إلى العمل في االنتاج الحقيقي نسبة ملموسة 

ال سيما   شاهد على ذلك إعراض شركات النفط عن االستثمار في قطاع النفط نفسه(من العمالة 
قول أن الشركة تقدم للبلد في حالة اإلشفاء يمكن ال). دوالراً  40اليوم مع تدهور اسعار النفط إلى 

فرص عمل، وٕان كانت تلك الفرص هي استغالل وبزل للقيمة الزائدة، أما في الحالة الحالية، فهي 
وهذا أحد المؤشرات الخطرة . أخذ من الشعب دون ضمانات برد ما ُأخذ ودون خلق فرص تشغيل

  . ُنغرقه معنالكن بوش حسمها في خطابه، بأن على الشعب أن يدفع وٕاال. على االقتصاد

بأن تأخذ الحكومة  هنا كانت صرخة أوباما الخبيثة ألنها بهدف منافسة خصمه،وربما من           
باالعتبار مصالح دافعي الضرائب دون ان يقدم مقترحات او خطة عملية، وأكثر ما قاله هو ان 

تداوًال، في الواليات تكون مدفوعات الدولة مثابة استثمارات، فحزب أوباما هو الشريك الحاكم ، 
ما هي الخطة االقتصادية العملية التي يمكنها ضبط المضاربين : من هنا يكون التحدي! المتحدة

  .ليعملوا في األرض وليس في الفضاء

حين تضخ البنوك المركزية حقنًا مالية في شرايين البنوك تفيد الحالة الكالسيكية انه 
اي يتم . ُيقبل الناس على شراء األسهم التي ترتفع بدورهاالمشلولة، يصبح باإلمكان توفير قروض ف

إغواء الناس بالشراء مجددًا، فيدفعوا بعد مدفوعاتهم الضائعة، ويقعوا في وهم مجدد هو تزايد ثقتهم 
حظة فيقوموا بالشراء مما يرفع قيمة األسهم، فتشتعل نار وهنا ينتهز المضاربون الل. الجديدبالوضع 

ولو أما ما يفسر استمرار محاولة شراء عقارات اآلن، . مهور أكثر على الشراءالمزاد لُيقبل الج
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وهذا قد يفسر كذلك . وبعد الضخ هو ثقافة راس المال المتأصلة في المجتمعبمستوى ضعيف، 
وعليه، فإن حضور الوعي الطبقي ضد الراسمالية بحاجة كي ينتعش إلى . ضعف اليسار في أميركا
ال يمكن تحقيقها بالصدمة، بل يمكن استثمار الصدمة لتحقيق قفزات وعي سيرورة وعي شعبي عام 

   .صغيرة بين الفينة واألخرى، صدمات كصدمة انهيار سوق العقار الحالية

إذا كان شراء الدولة للديون هو الجزء األول من اللعبة، فإن هذا يكشف عن صحة التحليل           
لمال، وتحديدًا راس المال المالي هذه المرة ليتضح الخيط الناظم الماركسي للعالقة بين الدولة وراس ا

وهذا . والدقيق بينهما، فهي كاألم التي ترخي الحبل لطفلها كي يلعب، وحين يتورط هي جاهزة إلنقاذه
ليبرىء الدولة القومية على ) نيجري(يوضح دور الدولة وعدم ابتالعها بعد باالمبراطورية كما يزعم 

  . صعيد عالمي

. واتزانًا ظاهريين وتثبيتها، والخطاب هنا يحمل رزانةتزعم الدولة أنها تقوم بتهدئة األسواق 
لكن الدولة تقوم بتوفير هذا العالج، متجاوزة أسس نظامها الراسمالي سواء بالسماح باندماجات تخلق 

القانون، لكن هذه  ، اي ان راس المال يخرق 31احتكارات هائلة ال يسمح بها قانونها خارج فترة األزمة
. ، لذا استخدمت البنوك الحقن المالية لشراء بعضها بعضًا أو لالندماجالمرة في اللحظة المناسبة

لي على حساب الجميع، إنها تقوم بتأميم خسائر الطغمة الدولة تعالج وهكذا،  مصالح راس المال التمو
  .ذلكالثرية العليا ليدفعها كل مواطن اميركي، ومواطني العالم ك

 Food وتزداد المفارقة أنه في الوقت الذي يزداد عدد األميركيين الذي يعتمدون على ال  

Stamp  مليون شخص، فإن  31ة إلى وهي كوبونات للحصول على مواد غذائية باسعار مخفض
سياسة الحكومة ما تزال تتجه إلى تقليل هذه المساعدات وتقليص الخدمات الصحية والتأمين 

المر الذي يغطيه الرئيس الجديد بتصميم خطة تشغيل في البنية التحتية المتصاص  وهو! الوطني
  .البطالة وتحريك االستهالك في التحليل األخير

                                                 

في بريطانيا قام بنك لويدز بشراء او دمج نورثرن رود، وھذا لو حصل في غير مناخ اSزمة   31
  .مليون زبون 22الحكومة Sن له  لويدز اشترى ھاليفاكس مخافة انھياره وصمتت .لكان ُرفض
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بعبارة أخرى، ما تزال الدولة تجلس على كرسي مرن يسمح لها بالتوجه إلى هذه الوجهة أو   
طبقًا لتجارب العالج تهربًا من  ها،، أفقيًا دون النزول إلى الطبقات الشعبية ولمس متطلباتتلك

العالج الكلي، وهي مرونة مستمدة من وضع الشارع األميركي نفسه الذي لم يقم مقابل هذه 
ي نطاق الرفض السلبي ممثًال في ما زال فرد فعل المواطن األميركي فأما  .األزمة بحراك اجتماعي

  وانتخاب أوباما بدال من ماكين  عدم الثقة في البنوك

جهة أخرى، ما تزال الواليات المتحدة تستدعي مساعدة في الحل من الخارج من الصين  من
وبغض النظر عن اهتمام كل دولة بمصلحتها القومية، ال بد لنا من التفريق بين . الخ...وبلدان عربية

ها مساعدة الصين كدولة مصدرة إلى الواليات المتحدة، اي تبادل المصلحة، وبين الدول التي ليست ل
   .صادرات ذات بال

ال بل ان الواليات المتحدة وبريطانيا تضغطان على الصين والهند كي تفتحا أسواق 
ويتم . خدماتهما المالية للشركات األميركية والبريطانية واألوروبية التي ترغب في دخول هذه األسواق

فإن كبريات البنوك  اما في الحقيقة. تغليف هذا كله بلغة رفض الحماية، وضرورة حرية التجارة
. األميركية والبريطانية تهدفان إلى شراء البنوك الهندية والصينية، تريدان اختراق هذه األسواق

والمفارقة الهامة ان هذه البنوك التي تطالب بالحرية في دخول أسواق الغير هي نفسها محمية من 
حماية المركز لنخبه : بإيجاز هي المسألة! حكوماتها وخاصة بواسطة خطة اإلنقاذ األميركية وغيرها

ملخص هذا الحديث، أن الطبقة الحاكمة في الواليات . المالية وٕارغام المحيط على اإلنفتاح األقصى
  .المتحدة لم تغير جوهريا في سياساتها االقتصادية

  

في حديث مع كن جريفين، وهو أحد داعمي اوباما وهو بليونيرًا يملك صندوق تحوط سيتادل 
ت، قال جوابا على سؤال فيما إذا كانت صناديق التحوط مضبطة بما يكفي وهل يجب ان انفستمن

إذا ما حصل هذا، فإن الواليات المتحدة سوف تفقد الكثير من الوظائف :" تدفع ضرائب اعلى، قال
لقد انفطر قلبي وأنا اسير في كناري وراف في لندن حينما رايت ذلك العدد الكبير . لصالح بريطانيا

". الوظائف التي ُخسرت لصالح بريطانيا التي تضع شروط تضبيط أقل على صنايق التحوط من
فالرجل ال يكتفي بالحماية التي . ترى، هل لهذا الخطاب القومي أساس شعوري حقيقي؟ بالطبع ال

  !ة ممكنة،  وٕاال سيرحلتقدمها حكومة بالده لهذه الصناديق، بل يريد أعلى حماي
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ن العالج اآلني المطلوب هو تدخل أعلى من الدولة في االقتصاد، وهو التدخل مرة أخرى، ال شك أ
  .الذي يدفعها للتعامل مع مشكلة المواطن وليس النخبة، وهذا لن يحصل ما لم تضطر الدولة لذلك

يجادل كثير من االقتصاديين بأن المشكلة هي في اإللتزام اإليديولوجي للمحافظين الجدد في 
الخ، ...فريدريك أ هايك، ملتون فريدمان في تحرير األسواق وعدم التضبيط  ظرياتأميركا وموروث ن

ومع ان . 1929وبتحديد أكثر، اإلصرار على مغادرة نمط الحلول الكينزية ألزمة الكساد الكبير عام 
، إال أن النص متولد عن المصلحة بمعنى أن عالجًا يسمح بتدخل الدولة "َنص "هذا صحيح بما هو 

التي " إشتراكية ما"تقود إلى هي لن اصة و خد تحوالت ُتضيق على الملكية العلى المدى البعي يعني
   لذلك يركز صانعو الحلول على دور الدولة في". الطريق إلى العبودية"يسميها فريدرك هايك 

وطالما ان تشخيص المشكلة هو في األعراض وليس في البشر الذين يقفون . والتجريب" اإلشفاء"
رائها وال في مساعدة األكثرية الساحقة التي يقع عليها الضرر الحقيقي فإن التالعب والتأجيل له و 

فالمعتقد النظري يمثل مصالح بشر يتمسكون به ألنه يؤمن . األولوية على الحلول الحقيقية
  . مصالحهم، التي تحسم في النهاية

  "حلول جماعية"و " افستن"الدول 

والتي ي العالم التي ازدادت من خمس إلى خمسة عشر وٕالى عشرين أعلنت الدول الرئيسية ف
في هذا . قتصاد الدولي، انها اتفقت على تضامن جماعي لحل األزمةإلمن ا% 85تمثل اقتصاداتها 

) 2008اكتوبر  8(السياق قال رئيس الوزراء الصيني في حديث إلى فريد زكريا في مجلة نيوز ويك 
إذا ما حصل تطور سيىء في االقتصاد ... بيد لمواجهة األزمة معاً علينا ان نتكاتف يدًا : " 

قبل عشر ... األميركي فهذا سوف يصيب ليس اقتصاد الصين وحده بل اقتصادات آسيا وكل العالم
  ". بليون دوالر 302بليون دوالر، واليوم هو  102.6سنوات كان تبادلنا مع أميركا بمقدار 

الصين قلقة على حجم تبادلها مع أميركا التي يشكل سوقها يعني هذا الحديث الدوالني، أن 
  االستهالكي قاطرة االقتصاد العالمي وبشكل خاص للصين وجنوب شرق آسيا، ولكنه ال يعني

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ال يعني هذا وال يؤكد اتفاق . مع أميركا" المفتوح"تضامن الصين 
ى صيغة تعاون رغم ما ُأعلن مؤخرًا في واشنطن إثر مختلف الدول على حل مقترح وال حتى عل

ال بل تكمن وراء هذه المناورات حقيقة اقتصادية . االجتماع الذي تزعمه صندوق النقد الدولي
. اساسية، وهي رغبة ومصلحة كثير من دول العالم القوية في اقتسام الهيمنة مع الواليات المتحدة
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وهذا الصراع هو الذي يبين . وليس على مستوى اليومي وهذا يؤكد ان منحى الصراع استراتيجي،
  .توجهات النظام العالمي الحقيقية

حينما كان االنتاج القومي اإلجمالي  1945انه صراع مضت عليه ستة عقود، اي منذ عام 
بالمئة خالل العقود الثالث األخيرة  30بالمئة من االنتاج العالمي، وصل أو تراجع إلى  50األميركي 

حتى % 15- 10بالمئة،ومن المتوقع هبوطه إلى  19لقرن العشرين، وهبط في القرن الجديد الى من ا
وهذا التراجع في حصة أميركا لم يكن فقط بسبب النزوع اإلمبراطوري لديها وتراجع . 2020عام 

 اإلنتاج الحقيقي لصالح المالي في أميركا نفسها، بل أيضا لضغوط المنافسة من الدول األخرى التي
وٕاذا كان . ارغمت أميركا على استسهال التوجهين المالي والعسكري، وهو ما أوردها ما هي عليه اآلن

اما . حديث الصين دبلوماسيًا، فإن االتحاد األوروبي قد وجه نقدًا لتعامل اإلدارة األميركية مع األزمة
وهذه . ماليًا قد انتهت الرئيس الروسي فذهب بما هو ابعد وأوضح بقوله، أن هيمنة الدولة الواحدة

  .ليست مجرد صيغة تقريع، بل صيغة منافسة كذلك

لعل أحد الدروس المستفادة من هذه األزمة هو وجوب اضطالع الدولة القومية أو التكتل           
  .عن األخريات كما سنبين أدناهنسبي بحل مشاكلها وحماية اقتصادها بمعزل  ةاالقتصادي

ذت خطوات أكثر جرأة من الخطى األميركية التي انحصر سقفها األعلى هناك دول اتخ          
وهذا يكشف أن الواليات المتحدة . ألف دوالر للمودع الواحد، نعم لمن له فوق هذا 250في ضمان 

     .هي األكثر تحفظًا في معالجة األزمة، رغم ان األزمة بدأت بها أوًال وتتعمق باستمرار

األوروبي انها بصدد التعامل جماعيًا مع المشكلة االقتصادية ووجهت أكثر دول االتحاد  فقد أعلنت 
قرارات بضمان كافة ودائع   من لوم مبطن إلى الواليات المتحدة، واتخذت اإلمارات العربية واستراليا

وقررت نيوزيلندا ضمان ودائع مواطنيها لعامين، . مواطنيها إلى حد اقصى هو ثالث سنوات
بليون جنيه لمواجهة األزمة وقررت  35لتأميم البنوك، ورصدت الحكومة البريطانية واضطرت آيسلندا 

بليون دوالر  865حكومتها أخذ حصص من البنوك التي تدعمها مقابل ذلك الدعم وخصصت لذلك 
. الخ...بليونًا، واليابان 55ورصدت روسيا ). اي هي باتجاه أميم جزئي(لشراء حصص في البنوك 

حظة أن هذه اإلجراءات هي ايضا إلسعاف البنوك المتعثرة كي تستعيد قدرتها على ولكن علينا مال
، أما العالج اإلقراض، األمر الذي يمكن أن يسمح لها بتكرار الخطيئة الحالية، إذا ما نجح العالج

  . نفسه فما زال ضكمن إدارة األزمة
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يوجد ما يوحي بانهياره  ال شك أن النظام الراسمالي يمر بأزمة عميقة، ولكن حتى اآلن ال
وهذا يعلمنا أن نحذر من المتحمسين ماركسيًا الذين . تمامًا حتى بمستوى ما حصل في الكساد الكبير
بل نحن بالتأكيد في سيرورة تؤكد بان النظام . يتصورون بأننا على أعتاب تجاوز هذا النظام

ين المرتدين الذين أسقطوا عن كما يجب التحذير من الماركسي. الرأسمالي يتدهور بتسارع ملموس
أنفسهم هذه التسمية وتسمية شيوعيين واشتراكيين حال تفكك االتحاد السوفييتي، وحينما بدأ النهوض 

  !الروسي، عادوا الستخدام نفس المصطلحات والتسميات بانتهازية مكشوفة

  !هل هي هدنة الطبقة العالمية
بيوم واحد، بدأ ا�عJم الغربي  بعد صدور بيان مؤتمر الدول العشرين في نيويورك

فقد وصفت . وخاصة اSميركي بتسريب معلومات عن الجو الداخلي للمؤتمر
". مبنى متداخل ومعتمد على بعضه البعض  ا¾سوشيتدبرس الوضع المالي العالمي بأنه 

كان واضحا أن الرؤساء ورؤساء الوزارات قرروا ضبط السنتھم عن "...وتضيف
تفاق فيما يخص اSزمة الجارية او ما يخص اتفاق المساومة الحديث عن اي عدم ا

وھذا على الرغم من حقيقة ان خطة العمل كانت تميل في احيان . والتنازOت الذي عقدوه
عدة لصالح الوOيات المتحدة وO سيما في زيادة عدم الرقابة وحوافز السوق الحر، التي 

    .طيفضل اOتحاد اSوروبي مقابلھا زيادة التضبي

وO شك أن الدول الصاعدة اSربع الجديدة روسيا والصين والھند والبرازيل ليست مرتاحة لمحاولت إعادة 

 ،O ميركية، كيفSففي ھذه . اجتماعية/وھي ليست يوتوبيات اقتصاديةتشديد القبضة وا�يديولوجيا ا
قوة وضعف ھذه ومن ھنا . الدول ليس فقط أكثرية سكان العالم بل أكثرية فقرائه ايضاً 

صحيح ان لديھا قدرة استھJكية، ومؤھJت لتبني قانون قيمة . الدول في نفس الوقت
وطني أو محلي، لكن ھذا القانون يتطلب انزياحاً عن الراسمالية، وھو ما O تريده 

وھي مصدر إغراء للمركز الثJثي Sن ھذه اSعداد الھائلة من الفJحين في . حكوماتھا
والعمالة الماھرة في الدول اSربع جاھزة لتحمل اشد أنواع اOستغJل في  الصين والھند،

وھو ما تتفق عليه المجموعتين، دول المركز . العمل، وھو ما يبزل فائض قيمة ھائل
وھذا يعني أن تحالفاً طبقيا ھو الذي شد ھاتين   .الثJثي ودول المركز الجديد

ربا اقتصادية عالمية سوف تحصل بين وخJف ذلك، فإن ح. المجموعتين إلى بعضھما
بدل التشارك فيه، وھذا أمر ليس في  تفكيك القطاع العام المعولمالدول القومية بمعنى 
في ھذه الحقبة تحديداً كما لم تصل  تحالف الطبقة الراسمالية العالميةمصلحة اSنظمة او 

  .قي مقابلالطبقات الشعبية في العالم إلى النضال من أجله بعد في تحالف طب

   



 67

أو السيطرة على المجتمع المدني، ويعيدنا إلى قراءة /يفتح لنا ھذا على مسألة الھيمنة و
ففي بلدان المركز، كما في البلدان اSربع . مجددة لنظرية غرامشي في ھذا المستوى

الجديدة، من الواضح ان ھيمنة إيديولوجيا راس المال تحول بوضوح دون اي حراك 
ففي حين يفقد . ت المتضررة والخاضعة OستغJل عميق ولكنه مغطىطبقي من الطبقا

المJيين في اميركا مصادر دخلھم ومنازلھم ومدخراتھم، O يتم حراكاً في الشارع ضد 
  .النظام

ھذا رغم ان . وھذا يؤكد ان المجتمع المدني محكوم ومصاغ على ھيئة ھيمنة راس المال
اOقتصاد السياسي في مواجھة الزعم بأولوية صدمة اSزمة أعادت إلى الواجھة دور 

ولكن الصدمة ليست كافية بعد كي تقلب جدل الصراع . وقيادوية الثقافة وا�يديولوجيا
أما السيطرة والقمع، فھي مدخرة في أيدي . ليقف على قدميه إذ ما زال على راسه

   .إن المجتمع السياسي ما زال مرتاحاً . الطبقات الحاكمة لحين اللزوم

لذا، جائت مقررات اجتماع العشرين أقل من التوقعات، جاءت محذرة بشكل O مباشر 
من دور أعلى للدولة القومية، وتؤكد على منع الحماية، وقصة الحماية تطول كتJعب 

  .راسمالي منذ ايام ريكاردو وحتى أوباما

وأن ، 2010ان الركود سوف يستمر حتى   :تقول منظمة الدول الصناعية المتقدمة
، ولكن قبل ھذا سيواجه اقتصاد الوOيات المتحدة 2009اOنتعاش سيبدأ مع منتصف 

منذ خمس    %0.5في الربع اSخيرلھذا العام، المانيا الربع اSخير  %2,8انكماشا ب 
إO أن اSھم ! سنوات ، ولكن من يدري إن كان ذلك اOنتعاش المتوقع مضمون الحصول

دولة حذرت من اية خطوة تقود لJنحراف  30الممثلة ل  من ھذا كله أن ھذه المنظمة
فھي قلقة من الحديث عن التضبيط وا�شراف وتقول . عن المنافسة او انفتاح اSسواق

. التفكير فيھا؟ اي O مجال �عطاء الدولة القومية فرصة الحماية   يجب العودة عن
. على صعيد عالمي  الكةالم/والمشكلة ھنا من الذي يقول بھذا؟ ھي الطبقات الحاكمة

وأنھا في فرصة . ليست تحت ضغط قوي  وھذا يؤكد ان الراسمالية، وخاصة اSميركية،
  .او فسحة التجريب دون قلق من الشارع

عندما تتحدث ھذه الدولة عن انخفاض في ھذا الربع او ذاك ثم ارتفاع بعد عام ثم انتكاسة 
رجمة اSرقام إلى بشر، إلى مئات الخ ھي تتحدث عن أرقام، وO تسمح بت...ضئيلة

ھذه آلية السوق التي تتحدث عن النسب واSرقام دون أن تكشف . مJيين الناس المصابين
  .ان ورائھا ضحايا، وھذا ھو التJعب الذي يلتحم با�يديولوجيا

وتصر على ) اي عدم الحماية(ما معنى أن تدعو  منظمة التعاون والتنمية لبقاء المنافسة 
ولكن إذا قررت دولة في المحيط تقليص . اح السوقي سوى استمرار سرقة المحيطاOنفت

فھل ھناك من فرصة . اOستيراد فJ بد أن يقود ھذا الى اOضطرار التنموي في المحيط
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؟ وھل ھناك قرار سياسي من أجل ھذا؟ وحتى لو .لدول المحيط كي تقلل اOستيراد
  حصل، فھي ستقبل دول المركز بذلك؟ 

ليه، لماذا O يكون قبول تقديم مقاعد الدول اSربع الجديدة مثابة احتواء لھا كي O وع 
تخرج من تحت العباءة، ولو جزئياً؟ فطالما O يمكن للمركز أن يسكت على أي خروج 

 O فلماذا ،ًJح Oمن تحت العباءة، وطالما ان حربا مع مثل ھذه الدول ليست ممكنة و
على أن ھذه المرونة ليست تماماً . دة في تاريخ الراسماليةتكون المرونة؟ وھي معھو

نظرا لكون عامودھا الفقري مرناً ومطواعاً، بل Sن خصومھا ما زالوا ضعفاء وغير 
ھل يمكن للمركز ان يفرض عقوبات على بلد يقلل اOستيراد؟ ھذا أمر صعب،    .جذريين

اطعة على إيران بتھمة محاولة O سيما بعد اSزمة اSخيرة، فھو عاجز بعد عن فرض مق
  تصنيع سJح نووي، فما بالك ببناء اقتصاد؟ 

   

   

تضبيط اسواق المال التي فاقمت المشكلة، وتدعيم شفافية اسواق "اتفق المجتمعون على 
وھذا مثابة توجيه اللوم المباشر للوOيات " . غالباً ما يحيطھا الضباب   المشتقات التي

  .تضبيط ُخلقت فيھا قيماً ھائلة Sصول اقل بكثير من تلك القيمالمتحدة التي عبر عدم ال

وقد أكدوا ان ھذه البلدان رفضت الحماية واعلنت التزامھا : "...ربما كان أھم المقررات
وان ھذا O بد كي ينجح ان يلتزم بحكم القانون، واحترام الملكية . بمبادىء السوق الحر

ار وتنافس اSسواق والنجاعة ونظام مالي مضبط الخاصة، واOنفتاح التجاري، واOستثم
  ".وفعال

   

وھذا بيت القصيد، اي ا�بقاء على اسس النظام العالمي الحالي كما ھي مع عودة بسيطة 
أما معذبوا اSرض بمليارات الناس، فليسوا في ". بعض النخب المالية المنفلتة"لرقابة 

عالمياً، ليس في اOستھJك فقط، بل الحسبان، بمعنى، ما ھو اثر تواصل فتح اSسواق 
اساساً في ا�نتاج، بتشغيل عمالة بلدان المحيط؟ باSجور الضئيلة، وبشروط العمل 

المجحفة وبظروف العمل الJإنسانية؟ وھذا مبرر خروج الشركات بالمصانع إلى المحيط 
  .لتعود باSموال التي أنتجت الفقاعة
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تريد دورا لصندوق النقد    إن بعض البلدان. ة قوميةقال البيان ان التضبيط ھو مسأل" و
ويجب عدم السماح بعرقلة العبور بين ... الدولي او أداة تضبيط عالمية أخرى

وتعھد الصندوق ومنتدى اOستقرار المالي بأن يوجھوا تحذيرا انذارا مبكرا في ...الحدود
  ".حال اقتربت أزمة

فسه الذي أدخل العالم في اSزمة، ولكن مع وھكذا، يختم المؤتمر بتثبيت اسس النظام ن
إنما رقابة من نفس المؤسسة، الصندوق الدولي الذي لم يعالج اي اقتصاد . بعض الرقابة

وO أوضح في ھذا الصدد من العJج بالصدمة الذي مورس على . مريض إO وأھلكه
  .روسيا في فترة يلتسين

  القطاع العام المعولم، نادي ا'غنياء

أكثر من مقال وكتاب بأن ھناك قطاعاً عاماً معولما تديره الطبقة الراسمالية في  اشرنا في
وھو قطاع يمتلك ثJثة . المركز، ويعمل على صعيد عالمي وعلى اساس راسمالي

  :جيوش

   

الجيش ا�عJمي وا�يديولوجي الذي يروج للملكية الخاصة وعدم التضبيط         ·
لقومية وإعادة ھيكلة اOقتصاد بما يلغي القطاع العام واOنفتاح وتقليل دور الدولة ا

وقد انتشرت ھذه ا�يديواوجيا لدرجة ان . وخصخصة كل شيىء عام حتى الماء
لصالح راس المال وليتمثلوا   انتاج" أدوات"فقراء العالم تبنوھا ليصبحوا مثابة 

تخدام الجند اOستغJل والھيمنة البرجوازية دون ان يُحوجوا الطبقة الحاكمة Oس
  !فاي عالم مؤدب ھذا. والشرطة

   

والجيش العسكري الذي يستخدمة المركز على صعيد عالمي، روما العصرية لھا         ·
دولة، وھي تضرب ھنا وھناك، وتقف الدول اSخرى بين  60قواعد في أكثر من 

  .لكل ھذا" إنسانياً "مصفقة وصامتة كما تقدم اSمم المتحدة غطاء   مشاركة

   

والجيش الثالث ھو جيش راس المال الذي يدخل إلى مختلف بلدان العالم بعد         ·
  .القصفين، ا�عJمي والعسكري منفردين أو مجتمعين
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بحصول اSزمة الحالية، وبانضمام الدول الجديدة اSربع روسيا والصين والھند 
ين أن المصالح الطبقية والبرازيل، وغيرھا إلى عضوية نادي القطاع العام المعولم، يتب

وبالتالي، لم تعد ھناك . إنھا عالمية الطبقة. للطبقات الحاكمة تحتم عليھا التداعم المتبادل
المالكة اSميركية، وإنما العالمية، وإن بقي Sميركا المقعد /عالمية الطبقة الحاكمة

  .اSوسع، إنما ليس الوحيد

عالمي للعمل سوف يستمر، وسوف في ضوء محاوOت الترتيب ھذه، فإن التقسيم ال
يستمر تصدير راس المال اSجنبي المباشر، وبقاء الشركات الغربية في المحيط، 

. واستمرار حكوماتھا في تسھيل عمل ھذه الشركات، ولكن ربما بأخذ عموOت افضل
وھنا نعود إلى الحلقة المفرغة مرة ثانية، عموOت أكثر، O تنمية حقيقية، فتوجه نحو 

  .اد، وبالتالي استمرار التخلفالفس

لن تعود الشركات اSجنبية إلى الوطن اSم، ولن يتم تأميمھا في المحيط، وبالتالي سوف 
تستمر ا�مبريالية، ولن تعود الرأسمالية إلى حدود الدولة القومية التي بكى عليھا ھوبسن 

  .نعم ما يمضي O يعود. 1895منذ عام 

منتدى الطبقات الغنية وتشاركھا، وإن بنسب متفاوتة في إن العالم اليوم أمام توسيع 
وسيقف ھؤOء جبھة قوية في وجه اية تحوOت جذرية . القطاع العام العالمي المعولم

  .على اSساس الشعبي

وحين يصطف اSغنياء ويصرون على إحياء عقيدتھم اOستغJلية، O بد من دفاع شعبي 
تراخي قبضة ا�مبريالية على الصعيد القومي مضاد، وO بد من مشروع تعبئة يستغل 

للدول الفقيرة وعلى الصعيد الفكري للقوى السياسية الثورية وصوO إلى حراك الشارع 
في البلدان التي ستظھر اSزمة قريباً على جلدھا لكي تتمكن من اختيار طريق آخر غير 

  .التبعية والراسمالية

يخ، فJ بد للجديد أن يحمل بعض شامات لن يعيد التاريخ نفسه، لكن بما ھو تار  
فاستمرار النظام الراسمالي بتعددية قطبياته واشباه القطبيات ونظراً . القديم كتواصل معه

لتطور القدرات ا�نتاجية في عدد أكبر من الدول، فإن تنازعاً على اSسواق O بد ان 
كانت أكثر على  صحيح ان حروب القرن العشرين. يحصل داخل الطبقة العالمية ھذه

ى السوق منها المواد الخام منھا على اSسواق، وربما تكون الحروب القادمة أكثر عل
المراكز لالقتتال، على /وهذه المرة، حين تتحفز برجوازيات المركز. على المواد الخام

  !الطبقة العاملة ان تحاذر تكرار تجربة األممية الثانية

  العربموقع ووضع . 11
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  اخي أم التراخي معهاستثمار التر

 فها هي األزمة األميركية بله العالمية. التاريخدور قاطرات  ، بدل الثورات،تلعب األزماتهل         
أمر حاسم في هذه  العالم أن التحكم بتفاعالتها، ومنها تراخي قبضة اإلمبريالية، أمم تؤكد لمختلف

تعميق التكامل ل األميركيةمبريالية اإلتراخي القبضة  استثمارعلى العرب  .اللحظة من الزمن
بعض الساسة في العالم  أسرع من المعتقد والمألوف انتقل مفكرو التنمية وحتىفب. االقتصادي العربي

وقد . إلى إعالن قد يبدو سابقًا ألوانه، أن الواليات المتحدة لم تعد القوة االقتصادية الوحيدة في العالم
ولكن المقصود هذه المرة ليست أرقام االنتاج . لعقود األربع األخيرةتبدو هذه حقيقة يرتد عمرها إلى ا

القومي اإلجمالي، وتراجع حصة االقتصاد الحقيقي منه، بل انكسار التماسك بين دور القوة العسكرية 
. بعضهما البعضأو تكامل وبين االقتصاد الحقيقي للواليات المتحدة تحديدًا، أو عجزهما عن حمل 

  .ج عن تراخي قبضة اإلثنتينوهو انكسار نت

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن، ضعف الواليات المتحدة هذا قد فتح الباب لتعدد 
القطبيات العالمي، األمر الذي لو ُسئل رواد الفكر التنموي عنه قبل عامين لقالوا ال يمكن للعالم 

مسألة هامة أخرى، وهي ان كما يفتح هذا على . العيش بدون تعدد قطبي، ولكن لم يحن أوانه بعد
الحضور العدواني الهائل لحقبة العولمة على قصر عمرها، لم يوِح حتى لنا نحن المتمسكين بالخيار 
اإلشتراكي، حيث لم ُنسلم بانتهائه ابدًا، إال أننا لم نتوقع تضعضع بنية العولمة بهذه السرعة، وربما 

تواليات هندسية يقرب البعيد كثيرًا، لقد أصبحت إال أن عالم اليوم بسرعته وتسارعة بم . تفككها
  . األزمات قاطرات التاريخ، وقوة تجدده وتجديده

فاألزمة التي عاشها االتحاد السوفييتي السابق قد عصفت بأثقال البنى البروقراطية التي كانت تحمل 
قاع المديونية  وهذه األزمة وٕان كانت قد غاصت بالدولة إلى. ما ينوء بها جسم اقتصادها الحقيقي

 - وشلل اإلنتاج والمافيا في فترة يلتسين، إال أنها تمكنت من توليد اقتصاد متجدد في فترة بوتين
وهنا برزت أهمية وجود قاعدة لالقتصاد الحقيقي، وبالتالي القدرة الدوالنية الوطنية على . ميدفيديف

طوري، أو على األقل الحفاظ على تشغيلها بما يخدم التمحور على الذات، بعد فشل النزوع اإلمبرا
  . 32محيط منتشر عالميًا لمركز ال يستطيع قلبه الضخ للشرايين الطويلة على صعيد عالمي

                                                 
 .85- 50ص ص  2008اكتوبر  135أنظر عادل سمارة،   اOتحاد السوفييتي ونھوض روسيا، كنعان العدد  32
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من التمدد المكلف   لعل حكم التاريخ كان تبادليًا هذه المرة، فبقدر ما استفادت الواليات المتحدة
ة األميركية الممتدة كذلك من جهة، والمرهق لالتحاد السوفييتي ومن ثم تفككه، فقد سمحت األزم

، بل والرغبة األميركية المتمددة على صعيد عالمي من جهة ثانية، سمحتا لروسيا بتجديد ذاتها
إال أن المحزن، أن الطبقات الحاكمة في الوطن العربي هي اضعف من ان تنتهز . لروسيا وغيرها

التالي متناقضة مع المصلحة القومية ، بل إن مصالحها متخارجة وبهذه الفرصة السانحة بالمجان
  . لألمة العربية

لعل أحد الدروس المستفادة من هذه التطورات، أن العالم لم يعد متقبًال للواحدية القطبية، وأن 
  امبراطورية واحدة لن تتمكن من الهيمنة عليه، وقد ثبت ان الدولة القومية قادرة، ما تزال، على

، ال بل أرغمت هذه األزمة ُعتاة راس المال اديا ومن ثم سياسيا وثقافياصياغة العالقات الدولية اقتص
لكن هذه الدولة غير متوفرة  .ذوي االتجاه اإلمبريالي الدوالني على اإلقرار بدور ما للدولة القومية

حتى اللحظة ما زال من جعل مشروع التجزئة ممكنًا، قادر على تأجيل مشروع . للوطن العربي
  .اول جعله مستحيالً الوحدة، بل يح

  التعددية والتراخي والتكامل االقتصادي العربي

. كأنما نتحدث هنا عن سلسلة متفاعلة متماسكة تفترض وتؤكد كل حلقة فيها الحلقات األخرى
فالتعددية القطبية تسمح لدول كبيرة وحتى متوسطة الحجم، باستثمار فرصة تراخي قبضة المركز 

مناخًا لنمو البلدان المؤهلة للتحول إلى اقطاب، والبلدان المؤهلة لقطع على بقية العالم، مما يفتح 
وشاِهُدنا على هذا تجربة التراخي ما بين الحربين اإلمبرياليتين األولى . شوط تنموي بأن تفعال

فحين انشغلت الدول الغربية في حروبها على إعادة اقتسام العالم، تمكنت بلدان مثل . والثانية
رازيل واألرجنتين من تحقيق انطالقات تنموية ما تزال تميزها عن كثير من بلدان العالم المكسيك والب

  . رغم قطع هذه القفزات، إال أن ذلك القطع لم يقتلع البنية التي تركزت

قبل ان تتفاقم في اللحظة  2003و  1991إن لحظة التراخي الثانية، هي التي تقع ما بين 
لواليات المتحدة تحديدًا في حروب خارجية سواء ضد العراق أو الحالية، والتي مثلت انشغال ا

افغانستان او يوغسالفيا، ناهيك عن ثقل االنتشار العسكري الجاهز قتاليا، والمكلف في كافة 
األحوال، على صعيد عالمي، هذه اللحظة سمحت لروسيا التي تخلصت من هذه األثقال في عنقها 

  .  ، وسمحت إليران بمحاولة استخدام الذرةالدول القطبيةبأن تحقق قفزة أعادتها إلى مصاف 
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هناك دوال عربية ذات حجم سكاني، ولكنها غير مؤهلة . هذا يفتح على الحال العربي
لالستفادة المناسبة من التراخي ألن قدرة سوقها مقيدة بشح اإلمكانات مما ال يسمح بتوليد فوائض 

هذا ناهيك عن أن حالة مصر . واسعة بما يؤهلها للقطبيةومن ثم تجميع تراكم يحقق قفزة اقتصادية 
مثال، قد تسمح لها باالستفادة من حجمها السكاني إذا ما تبنت درجة ملموسة من سياسة األوتاركية 

كما ان البلدان او الُقطريات . مع النظام العالمي وقانون القيمة العالمي تحديدا) القطيعة(النسبية 
حجم المتوسط، ال تؤهلها اإلمكانات المالية وحدها لالستفادة المناسبة من العربية األخرى ذات ال

التراخي، وذلك لصغر السوق من جهة، ولعدم توفر القدر المطلوب من قوتي العمل، الماهر 
  .والجسدي، الالزمين من جهة ثانية

  تكامل يستثمر لحظة التراخي

م العالمي، فالتراخي لحظة من ضعف هذا النظام واجٌب التنبه إلى أن التراخي هو االستثناء في النظا
، أو انشغال أقطابه في حرب بينية ، قد تمتد نسبيًا )1929الركود العظيم (سواء ألزمته االقتصادية 

لفترة ما إلى أن يستعيد قواه للسيطرة ثانية، فتطورات هذا النظام ومصالح اقطابه ال تسمح بامتدادات 
ولتوضيح . ، مما يوجب استثمارها بنجاعة وسرعة"لحظة التراخي"ها طويلة للتراخي، ومن هنا نسمي

أكثر، فإن أحد أوجه التراخي هو تمكن دولة ما من تحقيق درجة من القطيعة مع النظام العالمي 
وتركيز إمكاناتها اإلقتصادية إلنتاج الحاجات األساسية لألكثرية الشعبية إنتاجًا ذاتيًا مما يحقق لها 

وهذا . سوقها المحلي، وبما يجعلها الحقًا منيعة على غمر اسواقها بالمنتجات األجنبية السيطرة على
  . يعني درجة عالية من الحماية

إن التراخي، وخاصة في الحقبة الحالية، هو النقيض وحتى النقض األساسي والمباشر 
ذلك؟ معناه ان الواليات  التجارة الدولية، ولكن ما معنى" تحررت"لقد   نعم،. لتحرير التجارة الدولية

  "حررت"المتحدة خاصة قد تمكنت من تفكيك الحمايات االقتصادية الوطنية على صعيد عالمي، اي 
وليس شرطًا أن يتم التجريد ! جردت هذه البلدان من حماياتها لنفسها، ألسواقها، لمواقعها اإلنتاجية

االتحاد السوفييتي جرده في فترة يلتسين  بالقوة العسكرية كما حصل في العراق ويوغسالفيا، فتفكك
من حماية الذات على ضخامة روسيا بشريًا وتقنيًا، وهي الفترة التي سمحت للواليات المتحدة 

  .أوروبا الشرقية واجزاء من االتحاد السوفييتي السابق) من تبعية(ولالتحاد األوروبي وللناتو بتتبيع 



 74

ألميركي، وفي بداية تحرك القطبيات األخرى، روسيا نحن اليوم في بداية حقبة التراخي ا   
والصين االتحاد األوروبي واليابان، إلعادة اقتسام السوق العالمي بأخذ أجزاء من ما هيمنت عليه 

. !الطبقة البرجوازية العالمية" بانسجام"، هذا رغم ما صدر عن مؤتمر العشرين والذي يوحي أميركا
روب امبريالية عسكرية صعبة، وٕان كان هذا االحتمال، كما ورد بح االقتساموليس شرطًا أن يتم 

  . أعاله، ليس منفٌي حدوثه ذات يوم

لم يعد من السهولة بمكان على الواليات المتحدة اليوم أن تحتل بلدًا جديدًا، ولم يعد    
رخ قبضة ال بد من أخذ العامل الرئيس الذي رخ. اقتصادها الحقيقي قادر على التفرد بالسوق العالمي

 Supply-side  الواليات المتحدة االقتصادية على العالم والمسمى األزمة في جانب العرض

Crisis . ،فالدول المنتجة كثيرة، وهذا ما قلل حصة الواليات المتحدة من المعروض السلعي العالمي
ل  بالمفهومين النسبي والمطلق حيث تراجع إنتاجها الحقيقي امام اقتصاد التموFinancialization ،

أما والعرض عاٍل عالميًا، فإن هذا يعطي وزنا إضافيًا للسوق المحلي،   اقتصاد الفقاعة المالية،
بمعنى أن سوق أي بلد يصبح اساسيًا ومقررًا بقدر مقدرته على استيعاب أكبر قدر ممكن من إنتاج 

المحلي تخف او تتالشى، بل ولكن أهمية السوق . البالد نفسها طالما هناك تشبع في السوق العالمي
وهذا ُيعيد االعتبار للنظرية الكالسيكية في مصلحة البرجوازية  .وتصبح خطيرة إذا لم يكن البلد منتجاً 

. مرة ثانية إذن تلعب األزمات دور قاطرات التاريخ. الوطنية في كل بلد في احتكار سوقها المحلي
أن التحكم بإمكاناتها الذاتية هو أمر حاسم في  فها هي األزمة األميركية تؤكد لمختلف دول العالم

    .هذه اللحظة من الزمن

وعودة إلى الوضع العربي، فالتراخي الحالي في القبضة األميركية، ووجود قطبيات اخرى في 
العالم لديها الجاهزية لمنافسة أميركا في الوطن العربي، هذا يسمح بقدرة مناورة عربية واسعة لتحقيق 

امل االقتصادي تستفيد من اتساع السوق العربي إذا ما جرى تخفيف سواتر الحدود، درجة من التك
  . ومن الفوائض المالية للحقبة الحالية ومن قوة العمل الضخمة سواء بمستوييها الماهر والجسدي

ُتغري أزمة التراخي األميركية بوجوب صحوة تنموية عربية، وهي صحوة تتوفر لها األرضية 
فعلى الرغم من تعدد الُقطريات العربية، إال أن الشارع العربي لم . من اي وقت مضىالشعبية أكثر 

ولم يبق سوى البدء بمشروع . الخ...يتفكك من حيث اللغة، والثقافة، والتراث والدين والفن والقومية 
ان تخفيف سواتر الحدود كي تتساوى الحركة االقتصادية في األواني السياسية العربية التي ال بد 

  !تكون مستطرقة



 75

قد تشعر كل دولة عربية، على حدة، أنها ليست بحاجة إلى األخريات، وأن بوسعها االحتماء    
ولكن علينا التذكر، أنه ال في حقبة االمبريالية . من غوائل الدول الكبرى، ال سيما في حقبة التراخي

ن تعيش ، لفترة طويلة أو وال في حقبة العولمة كان بوسع اية دولة صغيرة، أو حتى متوسطة، ا
، ، غضت الطرفجورباتشوف كلنا يتذكر أن روسيا. دائمة، على توازن الرعب بين القطبيات الكبرى

وحتى إغالق األبواب، فهو ! حتى يوغسالفيا السالفية، والحقًا العراقوربما تآمرت لصالح أميركا ضد 
كانت هذه إحدى نصائح أحد كبار  .كبرى منه للدول الصغيرةلممكن بقدر أكبر بكثير للدول ا

االقتصاديين الراسماليين في الواليات المتحدة جوزيف شومبيتر منذ نهاية اربعينات القرن الماضي، 
  .في نفس الواليات المتحدة مراجعة لهذا األمر" اآلن"وهناك 

ة، يمكن للبلدان العربية التي هي مجتمعة ذات حجم سكاني كبير وطاقة سوق استهالكي متوسط
وٕامكانات مالية أكبر أن تستثمر الطفرة النفطية، وعطش العالم إلى النفط، وتراخي القبضة األميركية، 
وعدم وجود قطبية تفرض بالقوة اآلن، في اللحظة، على العرب وغير العرب االنصياع واالنفتاح 

  .الكلي، في هذه اللحظة يمكن العمل على تعميق التكامل االقتصادي العربي

. ة مساومة ومناورة اذن، ليست عملية سهلة، فليست روسيا الحالية هي االتحاد السوفييتيهي لحظ
كما ان المصلحة االقتصادية لقطب ما في نمو دولة متوسطة الحجم في العالم يختلف عن رغبتها 

ة، وان نيمكن لألقطاب ان تتفق في قضايا معفي امتالك هذه الدولة السالح النووي ، وعليه، ي
هناك فرصة للمناورة واستثمار   أخرى، وٕالى أن تقتتل حقًا أو يتعفن النظام نفسه تمامًا،  في تختلف
   .التراخي

قد يركن البعض إلى حتمية ما، ولكن الحتميات ليست عمياء كما قد يتخيل البعض، فحركة 
أن  صحيح. التاريخ هي من صنع البشر، وهم الذين يضيئونها، ولكن، ما من أحد ُيضيىء لالخر

  .األمم ال تفنى، لكن التاريخ ال ينتظر، وال يصوغه أحد لغيره

  

  مفارقة نموذجية...الوضع العربي 

وهو الوحيد الذي يخضع  !قد يكون الوطن العربي الوحيد في العالم الذي ُيدار من غير أهله  
الكيان  في الوطن العربي استيطان استعماري أبيض هو. لسلسلة متنوعة ومتصاعدة من اإلحتالالت

الصهيوني، والنظام الرسمي العربي ال يعترف به وحسب، بل يتسابق على ذلك، ويشجعه على 
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وفي . 2006كما حصل خالل العدوان على جنوب لبنان عام  احتالل مزيد من األرض العربية
ك يقيم في حقبة العولمة، وهي حالة العراق، ومع ذل لعربي احتالل استعماري عسكري جديدالوطن ا

وفي الوطن العربي يتم ! العالقات مع المحتل، ويدعم النظام العميل هنا نظام الرسمي العربي أمتنال
ثيوبيا، وال يتم حتى الحديث عن ذلك قديمة، اي الصومال من قبل إ احتالل قطر بأكمله من جارة

  !حتى في المستوى الحزبي والشعبي العربي

عربية الحتالل واشنطن، ويتم تحريك جيوش  ُتدار السياسة الداخلية في الوطن العربي من  
عن الدول " بالدفاع"لغزاة األجانب، وُيبرر ذلك بأن األنظمة العربية ملتزمة اقطار عربية خدمة ل

- ن مشروع التجزئة الذي صاغته خطة سايكسالمعترف بها من قبل األمم المتحدة وهو اعتراف ضم
  . ات ديمقراطية حتى بالمفهوم البرجوازي الغربيال توجد في الوطن العربي أية انتخابكما . بيكو

إن التبادل االقتصادي البيني العربي ذي نسبة هامشية من تبادل كل قطرية عربية مع العالم   
كما ال توجد أية مشاريع تكامل اقتصادي عربي حقيقية، رغم وجود اتفاقات . الخارجي على حدة

  . ومعاهدات يصعب حصرها، ولكن تنفيذها اصعب

تؤكد قراءة هذا الواقع بأن الوطن العربي محتل من قبل أنظمة الكمبرادور الحاكمة فيه، والتي   
ئمة ضد الطبقات الشعبية سواء فيما يخص التنمية والديمقراطية والدفاع عن التراب تشن حربًا أهلية دا

  .الخ...وعن الثقافة

    إلى المركز اإلمبريالي  إن الوطن العربي هو مصدر تحويالت فوائض االستثمار العربية  

إلنقاذ الطغم المالية في المركز اإلمبريالي،  السيادية للبلدان العربية النفطيةوفي حين تتبرع الصناديق 
أقطارًا عربية بقضها وقضيضها تعاني المجاعة، فهل هناك وصفًا للمستعمرات ابلغ مما تقدمه فإن 

  هذه الحقائق؟

مليون  50الفقر المدقع، على المستوى العربي، بـ يقّدر عدد من يعيشون تحت خطّ "...
، )دوالران في اليوم(، ومن يعيشون تحت خّط الفقر العاّم )أقّل من دوالر واحد في اليوم(مواطن 
عن نسبة الفقر لديها، ) غير دقيقة(دول عربّية فقط تقّدم إحصاءات  7هناك . ماليين 110بحوالي 

  . ونس ومصر واليمن واألردنوهي موريتانيا والمغرب والجزائر وت

أما العالم العربي فقد وجدت دراسات مركز جامعة تكساس أن عدم المساواة في الدخل الموجودة في 
مجتمعات البحرين ومصر واألردن والكويت والعراق وعمان وقطر والسعودية وسوريا ، خالل 

ة داخل كل بلد من تلك البلدان التسعينيات هي من األسوأ في العالم ، فدرجة عدم المساواة الموجود
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في بلدان جنوب وشرق آسيا أو في بلدان غرب وشرق أسوأ بكثير من درجة عدم المساواة الموجودة 
  ."33أوروبا

سيناريوهات من طراز قيام دول لعل صورة الوضع العربي أكثر رداءة، فلم تعد هناك إمكانية لتبني  
ونها لتسديدها للدول الغربية الدائنة، كما ال يمكنها الفائض العربية بشراء عجوزات دول العجز ودي

االرتفاع إلى مستوى قومي بحيث تتبنى مشروعا تنمويًا على صعيد قومي عربي، وهي كذلك أقل من 
اإلقدام على االنفتاح االقتصادي على القطبيات الجديدة، سواء الصين أو روسيا مما يسمح لها 

وهذا  . ير من تطرفها في حماية الكيان الصهيوني االشكنازيبالضغط على الواليات المتحدة كي تغ
االقتصادية الحالية في العالم، على /يضع المستقبل القريب للوطن العربي، على ضوء األزمة المالية

  . كف عفريت، بمعنى أن المجاعة سوف تتسع

لعربية مع ذلك، أي رغم كل هذا الركوع الرسمي العربي لألجنبي، ورغم كون األنظمة او   
  .مثابة احتالل داخلي، لم يغير استراتيجيو العولمة من مستوى عدائهم للعرب

االمريكية، ان  'الهيرالد تريبيون'فعندما يقول هنري كيسنجر في مقالته التي نشرتها صحيفة           
بالعالم  ارتفاع اسعار النفط مؤخرا ادى الى نشوء اكبر ظاهرة في التاريخ النتقال الثروات من منطقة

، االمر الذي ستكون له آثار سياسية مستقبلية يجب التصدي لها )دول اوبك(الى اخرى ) الغرب(
لعملية ' اوبك'مبكرا من خالل تشكيل تحالف من الدول الصناعية الكبرى يكسر احتكار منظمة 

وها   .قتصاديالتحكم باالنتاج واالسعار، واستخدام ارصدتها المالية الضخمة لالبتزاز السياسي واال
   !2008هو يحصل منذ نوفمبر 

ليست المشكلة في الوطن العربي مجرد إضاعة فرص، بل غياب الحركة الشعبية العربية القادرة على إزاحة أنظمة 
الكمبرادور، وضعف الحزبية العربية وممالئتھا للبرجوازية، واستھداف الوطن من قبل النظام العالمي والكسان 

  . يالصھيوني ا�شكناز
 

  إلى أممية شيوعية "قطيعية"من عالمية 
  

سبابها لعقدين أو سبعة عقود أو أتب الكثير في تشخيص األزمة المالية األخيرة، ورد الكثيرون كُ 
  :وقد نقسم هذه الكتابات إلى مدخلين. ألكثر من قرن

                                                 
 ......النقيب 33
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ج بالصدمة، والخصخصة والتاتشرية، أزمة العال الريغانيةيرد األزمة إلى حقبة العولمة بدءًا من : األول
  ".الديمقراطية"، وديكتاتورية لنخبة المالية الثريةوجشع ا ،والالتضبيط

الكامنة في النظام الدائمة بعد وأعمق، أي إلى األزمة أيأخذ كل هذه باالعتبار، لكنه يردها لما هو  :والثاني
إلى الطبقة البرجوازية وبالطبع ، والناجمة عن فوضى اإلنتاج، وانكسار التمفصل القطاعي الرأسمالي نفسه

  . برالية األميوالفلسفة الل
ما يلمسه المرء أن هناك تحفظًا وتهيبًا من دفع هذه التوصيفات الجيدة والعميقة إلى ساحة المواجهة   

ومتى هذا التحفظ؟ في لحظة اهتزاز . برالية الجديدة، ومع فاشية المحافظين الجدد وتمفصالتهم عالمياً يمع الل
إلجهاز تعميق أزمة النظام الراسمالي واي لحظة وجوب الهجوم تمهيدًا الغتنام اللحظة لأهذا النظام، أسس 

ل مفكرين ثوريين إلى متحفظين، محافظين، متهيبين حتى من العصف  ولو الحقًا، وهو موقف ينم عن تحو
  . الفكري

لمحققة التي كانت ُتهيىء لنا، وأعتقد أن هذا التردد مبني على ترسبات أخطاء مؤيدي االشتراكية ا  
دون تحليل معمق وموثق، بأن الراسمالية آيلة للسقوط، وحين لم تسقط، بل سقطت االشتراكية المحققة، 

ستولى على هؤالء الرعب، فانحازت كثرة منهم  إلى الرأسمالية، وبالتالي وجدوا أنفسهم في مأزق عميق ا
  . اليوم

سمالية في حقبة اإلمبريالية، وارتعب من دخولها حقبة العولمة، أالر  إذا كان الكثير منا قد أخطأ قراءة  
العالم يعيد فكرة ماو تسي تونغ ولو  ليبدو وكأن، وها هو يرتعب من تفكك العولمة بالسرعة التي نرى

األزمات هي  إلى أنالتطورات المتالحقة، تشير فإن  ."تتفتح  -بدل مائة زهرة -دع مائة قطبية"بالمعكوس 
وتشير كذلك إلى الحقيقة التي علينا التقاطها وهي أن ". قاطرات التاريخ"ات الثورات، التي هي مقدم

يومًا   71االشتراكية هي سيرورة تاريخية، كانت تجربتها األولية قرمطية، ودامت لحظتها العصرية األولى 
. هي لصالحها، وهذا بيت القصيد ن ترث العالم اليوم، لكن التطورات األخيرةأعامًا، وليس شرطًا  70والثانية 

وعلينا، إذا ما تخلينا عن الحلم الكسول باشتراكية لهذا الكوكب من عند اهللا، أن نساهم بالخطاب أوًال لقراءة 
مرتبط  التطورات القادمةإن التحفظ المؤدب فوق اللزوم من قراءة . ير العالم وصوال إلى فعل تغييرهمالمح تغ

ات الدوالرات فحين ترتفع حرارة العالم باحتراق تريليون. خاصة في لحظة المواجهةبخجل ال يليق بالثوريين 
ال يليق باالقتصاديين الشيوعيين أن يقرأوا ذلك ببرود المترقب في لحظة توجب المنهوبة من عمال العالم، 

  .الترقب منالخروج 
تتعفن اليوم، كالسمكة، من سمالية المتعفنة كما وصفها الشيوعيون سابقًا، أنرى بأم العين أن الر   

النخبة المالية العليا وول من فاألزمة الحالية قد بدأت من مركز المركز الواليات المتحدة األميركية، . رأسها
أوالد شيكاغو ( األكاديميا ومدرسة شيكاغو، التي مثقفيها العضويين هم النخبة الثقافية العليا ستريت

Chicago Boys - البيت -، ومحمية من النخبة السياسية العليا يتام ملتون فريدمانأ أو أالعالج بالصدمة
قد يطول عمر مقاومتها . الخ ...سي أن أن ونيويرك تايمزومروٌج لها من النخبة اإلعالمية العليا، . األبيض
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ولم يبق متماسكًا منها سوى النخبة . سألهذا التعفن، لكنه تعفن يصيب جزءًا يعني استئصاله قطع الر 
ال سيما حين تنال  التي تكاد تضرب على غير هدىً  جيش قواعدها في مختلف انحاء العالمسكرية الع

  .صربات موجعة من المقاومة
  

ال بل . البرجوازية، ونظرًا لقوة هيمنتها، ما تزال تحت ضغط قليلكما أشرنا في غير موضع، فإن 
لذا، فهي ما تزال . ة المخدرة بالهيمنةإنها تتحرك حتى اآلن بضغط مصالحها وليس بضغط الطبقات الشعبي

تجلس على كرسي مرن الحركة قادرة على تدويره في أكثر من اتجاه أفقي دون النزول به إلى الطبقات 
، وهذا وضع ال يتأتى إال ألن الطبقات الشعبية في أدنى مستويات الوعي الطبقي وحتى اإلنساني. الشعبية

البطن  قطعان، تكتفي باللذة والشبع، ليحلولت الرأسمالية البشر إلى لقد ح. هي بال سالحها الذي هو الوعي
  .!فردانية محل األمميةلمحل الدماغ، والغريزة محل الحب، وا

ما حدث هو نتيجة : "ولدت هذه الكارثة العالمية على القولفهل ُيعقل أن يجرؤ رئيس الدولة التي 
وهل ُيعقل أن يكتفي الناخب األميركي !"! م األفضلجشع فئة صغيرة وأن الرأسمالية ما تزال هي النظا

لمافيا " اإلنقاذ"ببرنامج أوباما االنتخابي كطبعة سمراء لبرنامج الجمهوريين بينما على األرض تذهب أموال 
إدارات الشركات ومساهميها؟ وهل ُيعقل ان ُيعلن حكام الدول العشرين الغنية تماسكهم وتعاضدهم الطبقي 

وجه شعوب األرض، رغم التنافس فيما بينهم بالطبع، وهو الذي يجب تمويهه في لحظة الراسمالي  في 
  األزمة كي ال ُيطاح بالجميع؟

حال على بلدان النفط كي تسعفها، ولكن ليس بعالقات ن العالم الثالث المتعثرة حقًا، فتأما بلدا
الدولي كي يمارس المحاباة لصالح  مباشرة وثتائية بل عبر شرطي النظام المالي العالمي، أي صندوق النقد

فقد أعلن الصندوق في نطاق . الدول التي تخدم مصالح المركز مباشرة، وتلعب دورًا تخريبيًا في المحيط
تابع للصندوق الدولي على أن يتم تمويله بتريليون دوالر من " صندوق إنقاذ دولي"ضرورة إقامة " التنسيق"

وهذا . به السعودية وقطر مؤخرًا اثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني لهماوهو ما قبلت . بلدان النفط العربية
  . شاءت كيفماسماليًا معولمًا يسمح لدول المركز بالجباية من دول المحيط أتأكيد على أن هناك قطاعًا عامًا ر 

ى جمع عليه اقتصاديو التنمية وخاصة االشتراكيين منهم، بأن ال أحد يمكنه تحديد مدأصحيح ما 
لكن هذا يجب أن ال ُيفصل عن . يًا، ومن ثم اجتماعياً دين ستقود اقتصاأالعمق الذي ستحدثه هذه األزمة، و 

التحليل الثوري للحالة، ونقل الوعي من تخدير الهيمنة إلى حالة المهارشة والتحرش االجتماعي الطبقي 
روع الثورة الثقافية التي ُتعيد لالقتصاد وبغير هذا يكون هؤالء ونكون جميعًا قد خذلنا مش. بالعدو المأزوم

  .السياسي رونقه وحقه
ثبتت هذه األزمة، حتى اللحظة، أن أفقد . ال بد من قراءة أزمة المجتمع المدني في المركز نفسه

فلم يصل . سمالي ليس مدنيًا تجاه نفسه كما هو ليس مدنيًا تجاه األمم األخرىأالمجتمع المدني في المركز الر 
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بعد من إضافة بضعة نقاط ألوباما أحد أ األزمة في الواليات المتحدة مثالج على خالقي هذه االحتجا
  .مرشَحْي الطبقة نفسها التي خلفت كل ما يجري

هناك معنى للقول بأن بلدان المركز، وال سيما الواليات المتحدة قادرة على تحقيق الحد األدنى 
ألدنى، ولكن هؤالء ال يدفعون التحليل إلى الصعيد العالمي، إلى المعيشي لسكانها بل ما هو أعلى من الحد ا

بل يتقيدون بالمركزانية األوروبية التي تعتبر العالم الحقيقي هو الغرب وبقية . األكثرية الشعبية في العالم
حيط فالركود االقتصادي يمس الحياة اليومية لبلدان الم! العالم مالحق هامشية له حتى في حياة الناس كبشر

ومع . لين عن العملنسان تحت خط الفقر، ومئات ماليين العاطاالتي تضم حتى قبل األزمة الحالية مليار 
  .زم هذه البلدان إجتماعياً الركود سوف تتأ

  .وهذا يفتح على المسألة المركزية المستهدفة بهذه المقالة
التي يحيط نفسه بها كحزام من فالمركز، كما بينا أعاله، ليس معنيًا إال بنفسه وبالدول الوظيفية 

يط ، بينما يكتفي في المح)مثًال، الكيان الصهيوني، استراليا، جورجيا، وكردستان العراق(أدوات العدوان 
الحراك االجتماعي بالبوليس والجيش والمخابرات، باعتبار أن هذه األجهزة ما تزال  بأنظمة قمعية تابعة تقمع

ودفع ! ل الغضب الشعبي والجوع إلى البحث الفردي عن الخالص اليوميقادرة على منع الثورة، وعلى تحوي
كما أنها توفر له تواصل تدفق االستثمارات من المحيط إلى . األفراد للتنافس على هذا المدخل الخالصي

لتكوين طبقة اك االنضمام إلى نادي المركز أما في شبه المركز فتحاول الطبقات الحاكمة هن .المركز
  . حاكمة عالميةراسمالية 

  
لذا نالحظ محاوالت ترقيع األزمة وٕادارتها في الداخل، وحصر العالجات في المحيط، واإلصرار 

استمرار تحويل فوائض بلدان النفط إلى المركز، والضغط (العالج هذا على نهب فوائض المحيط لتمويل 
  .أو تطوع الصين لفعل ذلك/و يضاً أعلى الصين لتحويل فوائض 

  
 ) الصين والهند والبرازيل وروسيا خاصة(، بمن فيه الدول التي تقارب اللحاق بالمركز طإن المحي

قدامهم ومنعهم من تشكيل مدن صفيح حول المدن، وخروج أمثقل بنهب الفالحين، وسحب األرض من تحت 
ود العالمي دولة المحيط من دورها الوطني والتنموي، وتقليص خدمات الدولة، كل هذه إذا ما تراكبت مع الرك

قد ُتحدث مرة ثانية تحوًال في مسار الثورة، وقد يترتب على األزمة الحالية سقوط أنظمة في المحيط، رغم قوة 
  .34الشرطة والجيش

                                                 
اغتيال وO يحسبن المرء أن المسألة ھي فقط في حدود . في لحظة كتابة ھذه السطور يشعل اليسار في اليونان انتفاضة ضد النظام وشرطته 34

 .شاب، بل اOغتيال قد يكون شرارة اOنطJق لرفض النظام نفسه
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ه حالة شاذة وانتقالية حتى لو حصلت، بمعنى أنه ة المركز في هذا؟ أم أنها ترى فيسماليهل تفكر رأ
ثورات المحيط سوف ُتحاصر وتتآكل وتعجز عن البقاء لتعود  طالما المركز وشبه المركز في وئام، فإن

  .الخراف الضالة إلى حظيرتها، وبالتالي تتحقق، حتى لو طالت الفترة الزمنية
ذات زمن، كانت اإلمبريالية قادرة على سحق ثورة ما في المحيط، ثورة مصدق في إيران وثورة 

من تدمير يوغسالفيا والعراق وأفغانستان، وتوليد أنظمة سمالية في حقبة العولمة أالبرغواي، كما تمكنت الر 
قد كتبت في أعقاب أحداث ل). الخ...قكوسوفا والبوسنة، وكردستان العرا(ودويالت تابعة منذ اإلخصاب بها 

بأن هناك مؤشرات على وهن اإلمبريالية األميركية، وحليفها ) نشرة كنعان اإللكترونية(في لبنان  2008أيار 
  .صهيوني اإلشكنازي حيث عجزتا عن إنقاذ عمالئهما، وذلك  قبل انفجار األزمة المالية بنصف عامالكيان ال

فهل تعود ). حتى اللحظة(سمالية أحقبة العولمة كانت تكثيفًا لحقبة اإلمبريالية وأعلى مراحل الر  
  اإلمبريالية بعد العولمة إلى طابعها السابق على العولمة؟

سماليات أعل الخطورة أنه في مواجهة احتماالت انفجارات المحيط، أن ر ل. ال شيء يعود لما كان
وكأن ما يحصل هو احتواء المركز . شباه المراكزأالمركز تطرح اليوم التنسيق والذي قد يكون عسكريًا مع 

هل . كي يكونا قادرين على مواجهة ثورات المحيط) وحتى روسيا ،الهندو  ،البرازيلو  ،الصين(لشبه المركز 
شباه المراكز في هذا االصطفاف الجديد وتقبل بقطع تمركزها؟ يعتمد هذا على آفاق الصراع الطبقي أنخرط ت

ففي الصين ما يزال الصراع الطبقي الهادىء دائرًا، وفي البرازيل لم ُيرد البرازيليون لوال دي سيلفا . فيها
  .ية الفالحيةوفي الهند، ليس هناك ما يؤكد أن جاناتا هو طموح األكثر ! غربياً 

  
فالتحوالت الثورية فيها كانت أحد . على أن نقطة االستهداف ستكون هذه المرة أميركا الالتينية

سمالية في حقبة العولمة، وما كان بوسع مبدأ مونرو أن يحتجز هذه أالمؤشرات على تراخي قبضة الر 
قاءاتهم، ويعرفون جيدًا أن قارتهم هي كما ان ثوريي أميركا الالتينية يراقبون ما يجري وُيجرون ل. التحوالت

ن فوائض النفط العربي هي دم الغول أحجر األساس في التغذية الخارجية للواليات المتحدة، مثلما 
ه المرة كمجموعة وكما هو واضح، فإن أميركا الالتينية التقدمية ماضية في حماية نفسها، وهذ. اإلمبريالي

ن صندوق النقد الدولي، قرر عدم إعطاء قروض لألرجنتين، أرابة لذا، ال غ. فردية وليس كحاالت ةأنظم
  .بينما قرر ذلك للمكسيك التي هي خاصرة الواليات المتحدة وبوابتها على أميركا الالتينية

تحرير التجارة "هل سُيسمح للدولة القومية باتباع سياسة حمائية؟ ما مصير شعار العولمة 35
 شبه قاري في أميركا الالتينية؟ في هذا الصدد تجدر اإلشارة أن ما كانوهل سيسمح بتكتل قومي ". الدولية

كان المركز حاٍم القتصاده ومعتد على . التجارة الدولية فيما يخص المركزدراجًا في العالم لم يكن تحرير 
ط ما س المال، والخدمات والسلع والعمل إلى المحيط، ولم يكن للمحيأكان للمركز امتياز حراك ر . المحيط
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وأبصارهم شاخصة إلى شواطىء  اآلالف في البحار وغرق ،يحركه إلى المركز سوى قوة العمل التي ُمنعت
يق وتنطفىء التي تضالمركز حتى  وقد وصلت أنياب سمك القرش أعناقهم، بينما ليس في حدقات عيونهم 

  !. سوى جوع أطفالهم ونحيب أزواجهم
لمنع تطور أنظمة ذات توجهات اشتراكية  مبرياليات الرثة، اإلهل سيتم استخدام شبه اإلمبرياليات

ستراليا وٕاندونيسيا وربما أوحمائية ومتبنية إلحالل الواردات؟ ِلَم ال؟  فال شيء تغير على الكيان الصهيوني و 
  ).حتى وهي تتأسلم(تركيا 

  
و ارتياح أربك مرونة ن تُ أمل التي يجب اما العو . هناك تراٍخ في قبضة اإلمبريالية األميركية اليوم  

ين القوى السياسية، أ؟ حتى تقتله بانفجارها زمتهأ محور مرن، وتفاقم س المال، تكسر مقعده المتحرك على أر 
ال شك . سمالية مرحلة العولمةأاألحزاب تحديدًا التي عليها استغالل اللحظة والتعبئة والتجنيد والتحريك ضد ر 

مفاقمتها، وهذا دور الحركات السياسية كي تنزل إلى الشوارع، وتعيد  أن الرد على األزمة الرأسمالية هو في
قد امتألت في اليام " أثينا السوداء"، وٕان كانت بعد ليسكما يبدو،  فهل الواقع ناضج لهذا؟ . مجد المتاريس

  . !بالمتاريس 2008ألولى من ديسمير 
، الثورة الثقافية، حرب الشعب الثقافية، اOنتفاضة الثقافية انطJقنصل ھنا إلى حجر الرحى، وھو وجوب   

Sقتصاد السياسي والمادية أيديولوجية للرالتي تستغل تھافت القبضة الفكرية اJعتبار لOسمالية المنفلتة، �عادة ا
  . إنھا لحظة يجب أن O تفلت. التاريخية

التحرير الذي في المقام اSول، وھو  O بد من تحرير محيط النظام العالمي من ھيمنة مركزه

يعيدنا هذا مرة أخرى، إلى جدل مركز الثورة الذي اثير في عقود . مركز الثورة العالمية ةْ عَ يعيد موضَ 
ما بعد الحرب اإلمبريالية الثانية، بمعنى ان المحيط هو األكثر تضررًا وبالتالي هو المرشح لتفجير 

  .بالعودة إلى استراتيجية فك االرتباط. النظام العالمي
فك االرتباط بين الطبقات . ك االرتباط يبدأ هذه المرة من داخل الدولة القومية الواحدةوف  

فمشروع . تنموي، المشروع االشتراكيلم تعد الدولة حاملة المشروع ال .الشعبية وبين دولتها البرجوازية
ميًا كما جادلت التنمية بالحماية الشعبية، اإلشتراكية التي يبنيها الشعب، ليس مشروعًا دوالنيًا رس

ليست الدولة ناقلة الثورة  .شتراكية المحققةمطوًال، وكما اثبتت تجارب دول اإل مدرسة النظام العالمي
وليس الحزب من أعلى هو حاملها، بل الطبقات الشعبية هي التي تخلق الحزب وتحركه  36اإلشتراكية

  .اتهباتجاه مصالحها وحقوقها، الحزب كأداة وليس كهدف او غاية بحد ذ
على أن بدء فك اإلرتباط من داخل البلد الواحد طبقيًا ال يكتمل إال بفك اإلرتباط بالنظام الراسمالي 

اعتماد المحيط مبدأ القطيعة، يقود بوضوح إلى تقطيع شرايين تحصيل األتاوات مما ف. العالمي نفسه

                                                 
36 See  Adel Samara Beyond de-Linking, Development by Popular Protection vs Development by State. 

Published by Al-Mashriq Al-A’amil for Cultural and Development Studies, 2005 p.p. 159-174. 
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يد مقومات األزمة الدورية يقلل دفوقات األموال إلى المركز، وهو أمر يضغط االستهالك هناك مما يع
( الذي حمل حديثًا تسمية   في االقتصاد الحقيقي، تراجع االستهالك فالكساد، فطرد العمال

 Downsizing this فتراجع الدخل وتراجع )، اي قلل حجم هذا المشروع بطرد مزيد من العمال ،
بالمتاريس ليملىء الشوارع  وهنا يعود جيش العمل االحتياطي. وهكذا... االدخار وتراجع االستثمار

كما لم يحصل من قبل، ففائض قوة العمل يتزايد حتى في فترة االزدهار نظرًا للحلول اآللي محل 
وعليه، سيحاول كل من المركز الثالثي إدارة مشكلته في . العمال، فكيف يكون األمر مع الكساد

يحول اإلجماع،   وهذا. مؤكدتنافس مع اآلخر كي يخفف من الصدام الداخلي المحتمل وربما ال
وحتى المنافسة المرنة الداخلية فيما بين أطرافه الثالثة إلى صراع حقيقي، اي ينقل الثورة إلى المركز 
ايضًا وعندها ترتفع وتيرة الصراع من كونها بين اإلمبرياليات إلى الصراع الطبقي داخل بلدان المركز 

  . نفسها

بالطبع كال بعد، ما من أحد يمكنه الجزم باإلجابة بهذا االتجاه أو هل األزمة الحالية نهاية المطاف؟ 
كم دورة كهذه يحتاج األمر؟ هذا أمر آخر، إنما، ال بد لفوضى االنتاج والتعفن وجباية   .ذاك

وأن برجوازيات المراكز  إنما المؤكد أن ملكة الدماء تفقد عرشها،. األتاوات أن تخلق نفي صاحبها
حث عن مترنيخ حقبة العولمة، وتتماسك كي ال تهوي كما أنها تتصارع داخليًا ولو واشباه المراكز تب

قبل على حقبة سوداء إذا سقطت قيادة يزعمون أن العالم م إنهم! استخدمت لحجب ذلك كاتم الصوت
  .فلنحرقها ولن تتهاوى من تلقاء نفسها، ايها السيدات والسادة، إن لم تتهاوى بذاتها،...البرجوازية

عروض على البشرية هو االشتراكية، التي هي د هذه الفوضى وهذه الدماء، ما هو مبع  
  .ومن يقف خارجها او في وجهها فهو خارج التاريخ. المستقبل وهي التاريخ

كلمتنا األخيرة هي للوطن العربي الذي استنفذت فيه البرجوازية طاقة دفعها ووصلت في   
وبال مواربة مما يرفع الحل اإلشتراكي إلى الناصية، حال  تخارجها درجة الخيانة القومية  عالنية

  . للوطن بأسره وللصراع العربي الصهيوني ايضاً 

، إنما ينطلق من إن المناداة بدولة ديمقراطية علمانية في فلسطين، أو ثتائية القومية، او حل الدولتين
  :اشةشمن اله مرتكزين على جانب خطير



 84

شتراكي في األرض والسماء جميعًا خال كانية الحل اإللصهيوني الذي يرى إمالمرتكز ا •
ذا ما سمع ذات ودي جوهريًا، وهو ال ينام الليل إليسار الصهيوني هو يهفلسطين، ألن هذا ا
  !يوم ب أمة عربية

هذا . ر الصهيوني اليهودي جوهرياً سطيني التابع والمتتلمذ على اليساوالمرتكز اليساري الفل •
ار ما يسمح له اليسار الصهيوني، تمامًا كما كان يتقدم بمقدار ما اليسار الذي يتقدم بمقد

  . 37كانت تسمح له التحريفية السوفييتية
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