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ا�قدمة

الرئيس  قال   H2019 شباط  يف  الكونغرس  أمام  االحتاد  حالة  خطابه  يف 
األمريكي دونالد ترامب: "هنا يف الواليات املتحدة نحن قلقون من الدعوات 
 Hاجلديدة لتبني االشرتاكية يف بلدنا. لقد تأسست أمريكا عٰىل احلرية واالستقالل
 . وليس عٰىل إكراه وسيطرة وهيمنة الدولة. نحن نولد أحراراً وسنبقٰى أحراراً

!!" الليلة نجدد عزمنا عٰىل أن أمريكا لن تكون أبداً بلداً اشرتاكياً
أعاله  التاريخ  قبل  االشرتاكية" صدر  "أكالف  بعنوان:  تقرير  مقدمة  ويف 
االقتصادي  املجلس  وهو   Hاالستشاريني االقتصاديني  جملس  عن  وجيزة  بفرتة 
لثانية  ا املئوية   ٰالذكر مع  "بالتزامن  فيه:  جاء   Hاألبيض للبيت  لتابع  ا األعٰىل 
مليالد كارل ماركسH تعود االشرتاكية إٰىل اخلطاب السيايس األمريكي. فهناك 
اقرتاحات لسياسات يطرحها من يطلقون عٰىل أنفسهم اشرتاكينيH وهي حتظٰى 
بدعم متزايد يف الكونغرس وبني الكثري من الناخبني األمريكيني". ويطال هذا 
التي  االجتامعية  الصحية  األنظمة   H"االشرتاكية" عٰىل  هجومه  سياق  يف  التقرير 
يطالب اليسار األمريكي هبا. كام حياول التقرير برهنة تفوق االقتصاد األمريكي 
إنّ  يْثُ  حَ  H"االشرتاكية" االسكندنافية  الدول  اقتصاد  عٰىل  الليربايل  الرأساميل 
15% من الواليات  مستوٰ املعيشة يف هذه البلدان هو "عٰىل األقل أدنٰى بنحو 
اقتصاداً  االسكندنافية  الدول  اقتصاد  أن  التقرير  هذا  يعترب  يْثُ  حَ املتحدة"!!. 
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كروغامن  بــول  املعروف  األمريكي  االقتصادي  عليه  يــرد  ــذي  ل وا  . كياً اشرتا
لبلدان  ا يف  أفضل  الدخل  توزيع  "بأن  باالقتصاد):  نوبل  جائزة  عٰىل  (احلائز 
االسكندنافيةH وهو جيعل دخل جزء كبري من األرس من ذوي الدخل املحدود 
 Hواملتوسط يف هذه البلدان أفضل حاالً من األرس املشاهبة يف الواليات املتحدة
كام إنّ هؤالء حيصلون عٰىل منافع عينية مهمة مثل التعليم والصحة بشكل جماين 
يعملون  االسكندنافيون  أن  إٰىل  إضافة   Hاملتحدة الواليات  يف  احلال  عكس  عٰىل 

ساعات أقل وحيصلون عٰىل إجازات أطول"!!(1).
هناك قلق من الرأسامل األمريكيH ومن الرئيس امللياردير ترامب املساند 
كلمة  وقبول  تقدم  من   H اجلــديــدة لية  لليربا ا رأساملية  من  ملستفيد  وا لكبري  ا
نْذُ أن رشح السيناتور  املتحدةH وذلك مُ الواليات  يف  "االشرتاكية" وأفكارها 
لالنتخابات  جمدداً  نفسه  ورشح   H2016 انتخابات  يف  للرئاسة  ساندرز  بريين 
"H ومستمر يف طروحاته  2020. وهو يسمي نفسه "اشرتاكياً ديمقراطياً املقبلة يف 
معدالت  ورفع   Hللفقراء والتعليمية  الصحية  اخلدمات  توفري  ومنها   Hاليسارية

الرضائب عٰىل الثروة والدخل العاليني.
 Hإن قلق الرأساملية األمريكية املعارصة مل يأت فقط بسبب ترصحيات ساندرز
لنصفية  ا االنتخابات  يف  لديمقراطيني  ا لــنــواب  ا من  عــدد  صعود  بسبب  أو 
أن  بسبب  أيضاً  بل   Hلساندرز مشاهبة  آراء  هلم  ممن   H2019 يف  للكونغرس 
احلزب  يف   Hاألمــريكــي لعام  ا لــرأي  ا ختــوف  بعدم  تفيد  للرأي  استطالعات 

الديمقراطيH من كلمة "االشرتاكية"H بل إنّ هناك موقفاً إجيابياً منها.
يف  للرأي  باستطالعات   H2010 نْذُ  ومُ  H"Gallup "غاالب  معهد  يقوم 
املجتمع األمريكي حول كلمتي "االشرتاكية"H و"الرأساملية"H كان آخرها بني 
30 متوز – 5 آب 2018. وال يتضمن السؤال الذي يطرحه تعريفاً للرأساملية أو 
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H وهو رأي املستطلع فيام إذا هو سلبي أو  االشرتاكيةH ولكنه يسأل سؤاالً بسيطاً
إجيايب نحو الكلمتني "الرأساملية" و"االشرتاكية".

كانت اإلجابة يف االستطالع األخريH وفيام يتعلق بأعضاء ومؤيدي احلزب 
47% منهم  االشرتاكيةH بينام  " نحو  57% منهم أجابوا "إجيابياً الديمقراطيH أن 
 " بياً "إجيا أجابوا  منهم   %4 أن  يظهر  لرأساملية. (وكام  ا نحو   " بياً "إجيا أجابوا 
اإلجيابية  النظرة  الواضح أن  من  واالشرتاكية)H ولكن  من الرأساملية  نحو كال 
10% عن النظرة اإلجيابية نحو الرأسامليةH وتزداد هذه النسبة  لالشرتاكية تزيد 
وجديداً يف الوقت نفسه عٰىل  بني شبيبة احلزب الديمقراطي. ما يعترب أمراً مهامً 

يْثُ كانت تعترب "االشرتاكية" من األمور شبه املحرمة!! السياسة األمريكيةH حَ
حارضاً  كان  إجيابياً  أمراً  واعتبارها  االشرتاكية  نحو  االجتاه  أن  والغريب 
يْثُ  أيضاً بني أعضاء ومؤيدي احلزب اجلمهوري (وهم اليمني األمريكي)H حَ
71% نحو الرأساملية (2).  16% منهم نظرة إجيابية نحو االشرتاكيةH مقابل  أظهر 
وهذه النتائج تدل يف كل األحوال عٰىل عدم رضا عام نحو الرأساملية املعارصة يف 

. املجتمع األمريكي املحافظ عموماً
يكن  مل   Hاالشرتاكية عن  وحتدث  ت  صوّ من  مجيع  فإن   Hاألمــر واقع  ويف 
رأساملية  أي   Hملــعــارصة ا لرأساملية  ا ليه  إ آلــت  ممّــا  متربماً  ولكنه   H هلــا متفهامً 
ء  إهنا أو   Hٰلكرب ا الرشكات  تأميم  عن  احلديث  يكن  مل  وهنا  لية.  لنيوليربا ا
سيطرة  أو إهناء   Hوالدخل الثروة  إعادة توزيع  تَّٰى عن  حَ أو   Hاملال رأس  حكم 
أو  الكونغرس  يف  سواء  القرار  صنع  وعٰىل  األمريكية  السياسات  عٰىل  الرشكات 
الرأساملية  مزايا  بعض  اسرتجاع  حماولة  عن  يتحدثون  إهنم  األمريكية.  اإلدارة 
فرتة  وهي   Hاملتوحشة املعارصة  للرأساملية  السابقة  الفرتة  يف  سائدة  كانت  التي 
الرأساملية املنضبطة املعتمدة عٰىل السياسات االقتصادية الكِنزيةH التي حققت ما 
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سمي بدولة الرفاهية االجتامعيةH يف فرتة ما بني انتهاء احلرب العاملية الثانية إٰىل 
سبعينيات القرن املايض.

ولقد كان حديث االقتصادي األمريكي املعروف (واحلائز عٰىل جائزة نوبل 
يف االقتصاد)H جوزيف ستغليتز واضحاً هبذا األمرH وكام بينه يف كتابه األخري 

H2019 حتت عنوان: الصادر يف نيسان 
السخط  لعرص  لتقدمية  ا لرأساملية  ا ـــاح:  ب واألر لسلطة  وا اجلمهور  "
 People, Power  and  Profits: Progressive  Capitalism  for  an

."Age of Discontent
وأحد   Hدية االقتصا لكِنزية  ا جانب  ٰىل  إ  – ــزال  ي وال   – ستغليتز  كــان 
جمددهياH كام إنّه يف السياسة قريب إٰىل األجنحة اليسارية يف احلزب الديمقراطي 
حل  إلجياد  االقتصادية  السياسة  هذه  إٰىل  يعود  هذا  كتابه  يف  وهو   Hاألمريكي
H وليس  الستمرار الرأساملية. وذلك بطرحه نظاماً اقتصادياً وسياسياً رأساملياً
 Hاملنفتحة العوملة  تعتمد  والتي  املعارصة  املتوحشة  الرأساملية  لتبديل   H اشرتاكياً
وعدم العدالة يف توزيع الثروة والدخلH والتدخالت املدمرة باالقتصاد العاملي 
واقتصاديات الدول النامية. فهو يدعو إٰىل ما يسميه "الرأساملية التقدمية"H وال 
يرٰ أن هناك تناقضاً بني الرأساملية والتقدميةH وكام جاء يف عنوان مقالته التي 
"الرأساملية   :(3 بعنوان ( كانت  والتي   Hكتابه حول  تايمز  لنيويورك  ا يف  نرشها 

."(not an oxymoron) ًالتقدمية ليست تناقضا
الديمقراطي  احلزب  يف  اليسار  وال   Hساندرز بريين  ال  أن  ستغليتز  ويؤكد 
 Hوارن ليزابث  أ ملقبلة  ا للرئاسة  لديمقراطية  ا املرشحة  األمريكي (وبضمنهم 
ٰىل  إ متيل  أهنا  أيضاً  تقول  والتي   Hماساشوسيت واليــة  عن  احلــايل  والسناتور 
يْثُ  H يمكن اعتبارهم "اشرتاكيني". حَ األفكار االشرتاكية!!)H وال هو شخصياً
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إنّ االشرتاكية هي ملكية وسائل اإلنتاج من قبل الطبقة العاملةH وهم غري ذلك 
social" – األوروبيني   democrats وأقرب إٰىل "الديمقراطيني االجتامعيني 
 ."social "اجتامعي  بكلمة   H"socialist "اشرتاكي  كلمة  بدلت  يْثُ  حَ  H–
اجلديد يتحدث عن "إننا قادرون عٰىل إنقاذ نظامنا السيايس  وهلذا فهو يف كتابه 
ةَ بديل يتمثل  املعطوبH من ذاته. وال جيب أن تكون األمور عٰىل هذا النحو. ثَمَّ
قوة  حتويل  بإمكاهنا  ذ  إِ  Hجوهري تناقض  عن  تعرب  ال  فهذه  تقدمية  رأساملية  يف 
املدارة  "الرأساملية  أيام  إٰىل  بالعودة  تكون  واإلجابة  املجتمع".  خلدمة  السوق 
ويضع  املنضبطة.  الرأساملية  ستغليتز  يسمي  كام   H"managed  capitalism
رشوط  لتحسني   "social  contract اجتامعياً  "عقداً  تعتمد  طريق  خارطة 

العمل والصحة والتعليم والتقاعد والسكن للطبقات الفقرية واملتوسطة (3).
يف   2020 سنة  النقاشات  صلب  يف  األمور  هذه  ستكون  األحوال  كل  يف 
الرئيس  ويعمل  يأمل  والتي   Hاألمريكية االنتخابات  سنة   Hاملتحدة الواليات 
احلايل ترامبH واليمني األمريكيH أن تكون حتت شعار حماربة "االشرتاكية"؟!!

والذي   Hأمني سمري  املعروف  – الفرنيس  املرصي  الشيوعي  املفكر  ولكن 
H2018 يرٰ أن احلل إلهناء الرأساملية الوحشية املعارصةH جيب أن يتم  تويف يف 
بطريقة أشد جذرية. ففي مقابلة معه حول املستقبل يف ضوء الوحشية التي أبدهتا 
2018 وقبيل  الرأساملية املعارصة يف العقود الثالثة املاضيةH وذلك يف أواخر 
 Hوحشية أكثر  يصري  أن  بوسعه   Hالتشكل بصدد  جديداً  عاملاً  "أن   ٰير  Hوفاته
 H…لكنه قد يصبح أفضل". ويضيف: "إن الرأساملية وجلت مرحلة الشيخوخة
تغريات  ٰىل  إ واالحتجاجات  االجتامعية  احلركات  تــؤدي   Hكهذه حقيقة  ومع 
سياسيةH نحو األحسن أو األسوأH تقدميني أو فاشيني". وخياطب املاركسيني: 
عن  البحث  معها  يشكل  تارخيية  حقبة  يف  لسنا  باجلرأة!.  لنتحٰىل  الوقت  "حان 

15

املقدمة



تسوية اجتامعية (رأسامل / عمل)H كام كان ممكناً بعد احلرب العاملية الثانيةH مع 
االشرتاكية الديمقراطية لدول الرعاية االجتامعية…H نعيش حلظة تارخيية يلزم 
. أتكلم عن يسار مقتنع برضورة جتاوز  خالهلا أن يكون اليسار اجلذري شجاعاً

.(4) " النظام الرأساميل جوهرياً
وهناH فإن سمري أمني عندما يشري إٰىل شيخوخة الرأسامليةH ليس من باب 
املال  رأس  بني  اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  يف  لتناقض  ا بسبب  وإنام   H عمرها
أصبح  الذي   H(بالعاملني العمل (املمثلة  قوة  وبني   H(اإلنتاج أدوات  (مالكي 
وإنام   H(املنضبطة الكِنزية  الديمقراطية (رأساملية  االشرتاكية  ال حتله  جداً  كبرياً 

جيب التحول إٰىل االشرتاكية عٰىل حسب املفهوم املاركيس!!
االشرتاكية  عن  يتحدث  ال  وهو   Hاالقتصاد أنواع  عن  ليس  الكتاب  هذا 
باملفهوم املاركيسH وإنام هو كتاب عن رأساملية الليربالية اجلديدة التي سادت 
نْذُ  تَّٰى اآلن. والتي توحشت بصورة أكرب مُ نْذُ ثامنينيات القرن املايض وحَ العامل مُ
السوفيتي  االحتاد  يف  االشرتاكي  النظام  اهنيار  وبعد   Hاملايض القرن  تسعينيات 

واملنظومة االشرتاكية.
أن  بعد  وذلك   Hفحسب السوفيتي  االقتصاد  حتطم  مل  الرأساملية  هذه  إن 
روسيا  تستطع  ومل   Hالسوفيتي االحتاد  سقوط  بعد  النيوليربالية  روسيا  اعتمدت 
H1989 إالّ بعد ثالثة عقود!!. ولكنها كذلك  أن تصل إٰىل مستوٰ اقتصادها يف 
حطمت اقتصاديات دول العامل الثالثH وأفلست الكثري من هذه الدولH وتزايد 
واألكثر   . جداً عالية  مستويات  إٰىل  فيها  والعاطلني  واملسحوقني  لفقراء  ا عدد 
اجلديدة القتصاديات الدول الرأساملية  من ذلك فإن سيادة رأساملية الليربالية 
أنظمة  وخلق   Hفيها االجتامعية  الرفاهية  دول  أنظمة  تدمري  إٰىل   ٰأد  Hاملتقدمة
الرأساملية  وحتولت   Hاملنتج احلقيقي  االقتصاد  ضعف  لقد  مشوهة.  اقتصادية 
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 Hوتركزت الثروة بيد القلة Hوسادت عدم العدالة واملساواة Hإٰىل رأساملية مالية
وضعف دور احلكومات يف االقتصادH وضعفت أو ألغيت الضوابط التي حتكم 
 ٰاألمر الذي أد Hٰوقللت الرضائب عٰىل األغنياء والرشكات الكرب Hاالقتصاد
إٰىل تقليل اخلدمات للطبقات الفقرية واملتوسطةH وإمهال البنية التحتيةH وزيادة 

الديون احلكومية إٰىل مستويات مل يسبق هلا مثيل.
تزال  ال   H2008 عام   ٰكرب مالية  أزمة  إٰىل  النيوليربالية  أدت  وبالنتيجة 
التحوالت  هذه  يوضح  أن  حياول  الكتاب  وهذا  ليوم.  ا تَّٰى  حَ مستمرة  آثارها 
H1945 وإٰىل الفرتة احلاليةH إِذ  نْذُ هناية احلرب العاملية الثانية يف  االقتصادية مُ
2018. ومن املفضل أن يقرأ هذا  فرغنا من كتابتهH (ما عدا املقدمة)H يف هناية 
H2014 حتت عنوان: "الدوالر:  الكتابH مع كتابنا السابق الصادر يف أيلول 
الكتابني  إن  ذ  إِ  H"ٰاألخر والعمالت  والنفط  الذهب  أسعار  يف  وتأثريه  دوره 

يكمل أحدمها اآلخر.
األمريكي وتبعه  املايل  النظام  اهنار   Hالزمن من  عقد  قليالً عن  يزيد  ما  قبل 
النظام  اهنيار  وتبعه   H مجيعاً املتقدمة  االقتصاديات  دول  يف  املالية  األنظمة  اهنيار 
نْذُ الكساد  االقتصادي العامليH يف أكرب أزمة مالية جاهبت االقتصاد العامليH مُ
 2008 الكبري يف أواخر عرشينيات القرن املايضH وسميت األزمة األخرية يف 

بالركود الكبري.
الرأساملية  ازدهــار  أوج  يف  حدثت  ذ  إِ  H مفاجئاً أمــراً   2008 أزمة  كانت 
هذا  سياق  يف   ٰسنر وكام   Hأحد املحدد  توقعها  عن  يتحدث  ومل   Hالنيوليربالية
 2018 أواخر  نْذُ  ومُ ونتائجها. ولكن  احلديث عنها وعن أسباهبا  عند  الكتاب 
(بعد مرور عقد عٰىل الركود الكبري)H فإن العديد من االقتصاديني واملتخصصني 
العاملينيH وكذلك بعض اجلهات املالية العامليةH يتحدثون – وبالتفصيل – عن 
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 H2021 – 2020 توقعاهتم يف حدوث أزمة مالية كبرية جديدةH وبحدود سنة 
.2008 بسبب استمرار النيوليربالية بنفس النهج الذي أدٰ إٰىل أزمة 

 Hكتب الدكتور مظهر حممد صالح يف ترشين الثاين 2018 عن األزمة القادمة
"اهنالت  القادم!…":  االقتصادي  االهنيار  اإلمربيالية:  بعد  "ما  عنوان:  حتت 
أبو  طالل  املخرضم  األعامل  رجل  أطلقه  الذي  التحذير  حول  كثرية  تساؤالت 
غزالة وتوقعاته الداكنة بشأن أزمة مالية سترضب االقتصاد العاملي بحلول العام 
H2020 مركزها الواليات املتحدة األمريكيةH وتكون أشد بكثري من تلك التي 

.(6)"…!!2008 وقعت يف العام 
ورجــال األعــامل العرب  االقتصاديني  أوائــل  وكــان طالل أبو غزالة من 
نْذُ  مُ وذلك  املقبلة  األزمة  توقعات  عن  وتفاصيل  بوثائق  وحتدثوا  كتبوا  الذين 
"استعدوا  بعنوان:  كان  كتب  ما  أواخر  ومن   H2018 من  الرابع  الربع  أوائل 
وهو   .(5 ) "2020 عام  القادمة  العاملية  االقتصادية  لألزمة  األوان  فوات  قبل 
H2018 وحتليالت عدد من  يعتمد فيها عٰىل املعطيات املالية املوجودة يف أواخر 
االقتصاديني واملاليني العامليني وتوقعاهتم" ليصل إٰىل النتيجة التالية: "لدي سبب 
 ."2008 من  بكثري  أكثر   Hمدمرة ستكون  اجلديدة  األزمة  بأن  لالعتقاد  وجيه 
سنوات  نْذُ  مُ بثبات  ولكن   Hببطء تتفاعل  القادمة  املالية  األزمة  "إن  ويضيف: 
بالنسبة  التوقعات  تبدو   Hمورغان جي  الشهري  االستثامر  بنك  وحسب   Hعديدة
H2020 ويف املوعد نفسه لالنتخابات الرئاسية  حلدوثها الوشيك جمدولة لعام 

األمريكية"!!
"تعاظم  عٰىل  بنيت  املقبلة  األزمة  توقعات  أن  صالح  حممد  مظهر  ويوضح 
مسائل  عٰىل  القائم  املتحدة  للواليات   token  economy الرمزي  االقتصاد 
جوهرية ثالث: أوهلاH أسلوب متويل عجز املوازنة األمريكية الذي ال يزال جيري 
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 debt الدين  بتنقيد  يسمٰى  ما  أو   Hالنقدي باإلصدار   2008 العام  نْذُ  مُ متويله 
monetizing. إِذ بلغ الدين العام للواليات املتحدة إٰىل الناتج املحيل اإلمجايل 
 %60  ٰ107% وهو خارج املعدالت اآلمنة التي ينبغي أالّ تتعد بنحو يقارب 
من ذلك الناتج وفق األطر القياسية الدولية املعتمدة. والثانيةH تتمثل بتصاعد 
قيم األوراق املالية يف أسواق رأس املال إٰىل مستويات قياسية عالية ربام ستصبح 
خارج املستويات التوازنية لعرض السوق املالية والطلب عليها… مما يؤدي إٰىل 
توليد فقاعة سعرية يقود انفجارها ال حمالة إٰىل اهنيارات يف قيمة حمفظة األسواق 
 ."2008 العام  هنايات  يف  العقاري  الرهن  أزمة  يف  حصل  ما  غرار  عٰىل  املالية 
 –  2008 بني   %180 ازداد  الــذي  جونز  داو  مؤرش  املثال  سبيل  عٰىل  ويأخذ 
H2018 أي تضخم يف قيمة الثروة الرأساملية االسميةH مقارنة بتضخم أسعار 
17%. أي إنّ  املستهلك التي مل تشهد إالّ زيادات معتدلة يف نفس الفرتة مل تتجاوز 
معدالت التغري يف تضخم الثروة الرأساملية ارتفعت بأكثر من عرش مرات مقارنة 
بالزيادات احلاصلة بقيمة السلع واخلدماتH "مما يعكس قوة االقتصاد الرمزي 
ظاهرة  ضمن   Hاالقتصادي لفائض  ا هنب  يف  احلقيقي  االقتصاد  عٰىل  وهيمنته 
رأساملية خطرية تسمٰى بالرأساملية التمويلية… (أدت إٰىل) غلبة االستثامر املايل 

عٰىل االستثامر احلقيقي" (6).
H2020 والتي جاءت  أما املسألة الثالثة يف توقع اهنيار الرأساملية يف العام 
عنها  واملعرب  االسمية  املالية  األصول  بتسارع  "فتتمثل   Hمظهر الدكتور  مقال  يف 
أسواق  من  وغريها  املستقبليات  أسواق  اتساع  منها  والتي   Hملالية ا باملشتقات 
رأس املال وبأدوات تشتقها السوق املالية بنفسها عٰىل نحو تكثريي. فاألصول 
180 ترليون دوالر يف الواليات املتحدة (قبل  املالية التي بلغت بنحو يزيد عٰىل 
ال  حقيقية  بأصول  مسندة  كانت   H(2008 يف  العقاري  الرهن  فقاعة  انفجار 
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 .(6 اليوم" ( نفسه  يعيد  الذي  التاريخ  وهو   Hدوالر ترليونات   6 قيمتها   ٰتتعد
وسنرٰ يف سياق هذا الكتابH وأثناء عرض أسباب وظروف األزمة املالية لسنة 
2008 والظرف  H2008 وجود مقاربات يف الظروف املالية واالقتصادية بني 
احلايلH فالفقاعة قد ال تكون فقاعة رهن عقاريH ولكنها ستكون فقاعة ألسعار 

األسهم واألسواق املالية!!
النقدية  السياسة  إٰىل  أعاله  مقاله  يف  يشري  مظهر  الدكتور  أن  املالحظ  ومن 
للبنك االحتياطي الفيدرايلH "فهي األخرٰ تتطلع إٰىل كبح مجاح تضخم الثروة 
نْ  املالية وجلمها خارج نطاقاهتا احلقيقية خشية انفالت أسعار األصول املاليةH ومِ
ثَمَّ انفجارهاH لذا فإن البنك رفع أسعار الفائدة التدرجيي الحتواء (أو خفض 
ارتفاعات) أسعار األوراق املالية"H وخيتم مقالته "إنه عرص الرأساملية املالية أو 

التمويلية الذي يتسارع نحو االهنيار… إنه عرص ما بعد اإلمربيالية" (6).
أصالً  هي  لتي  ا ئدة  لفا ا سعر  من  األمريكي  لفيدرايل  ا االحتياطي  د  زا
وزاد  فقط.   %1.5 حوايل  بسعر   H2017 أواخر  تَّٰى  حَ وكانت   H جداً منخفضة 
الرئيس  وتدخل  فقط.   %2.5 إٰىل   2018 هناية  يف  ليصل  مرات  أربع  يف  السعر 
األمريكي احلايل ترامب ضد هذه الزياداتH ودارت مناقشات حول "استقاللية 
البنك املركزي – االحتياطي الفيدرايل –". توقفت الزيادات يف الربع األول من 
يف  ونحن  يدور  والنقاش  ترامب!!.  وضغوطات  االقتصاد  تراجع  إثر   2019
H وهو طلب  أواسط 2019 فيام إذا كان من الرضوري ختفيض سعر الفائدة جمدداً
الرأساملية املالية األسايس يف توفري األموال شبه املجانية هلاH لتمويل عملياهتا يف 
 Hاألسواق املالية!!. إن توفري األموال شبه املجانية من قبل االحتياطي الفيدرايل
 H– يعني زيادة الدين العام. وتقوم البنوك التجارية باالقرتاض – شبه املجاين
إلعطاء قروض شبه جمانية. وزادت ديون هذه البنوك اخلاصة إٰىل درجة عالية 
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والبنوكH كام  املايل  جديد سيعني اهنيار القطاع  مايل  اهنيار  يْثُ إن أي  H بحَ جداً
.2008 حدث يف 

 Hمن املالحظ أن زيادة سعر الفائدة سيؤدي إٰىل زيادة مبالغ خدمة الدين
سواء يف البنوك التجارية أو يف االحتياطي الفيدرايلH وهذه مشكلة كبرية جداً 

أمام االقتصاد األمريكي.
وعاملية  أمريكية  وسياسية  ومالية  اقتصادية  جهات  فإن   Hالوقت وبنفس 
عٰىل   H2020 يف  كبرية  وأزمة  ركود  درجة توقع  إٰىل  تشاؤمها  يصل  ال   Hٰأخر
األمريكي  واالقتصادي  املايل  النظام  يف  كبري  خلل  بوجود  اعرتافها  من  الرغم 

والعاملي.
وفيام يتعلق بالبيت األبيض األمريكيH وباخلصوص الرئيس ترامبH فإنه 
 H!يرصح دائامً بأن عرص الرئيس احلايل يمثل العرص الذهبي لالقتصاد األمريكي
 .2020 يف  األمريكية  الرئاسية  لالنتخابات  دعايته  حمور  سيكون  األمر  وهذا 
القرن  ستينيات  نْذُ  مُ مرة  ألول   %3.6 حتت  منخفضة  البطالة  أن  دائامً  يؤكد  فهو 
2.2% كام يف الربع الثاين من  املايض. كام وإن التضخم منخفض جداً وال يتجاوز 
2019. وهذا هو مؤرش سلبي بالنسبة إٰىل الكثري من االقتصادينيH ومنهم  عام 
البنك املركزي األمريكي (االحتياطي الفيدرايل)H إِذ إنه بانخفاض مستمر عٰىل 
 H!مما يدل عٰىل ضعف القوة الرشائية Hالرغم من توفر السيولة النقدية الرخيصة

.%5 – 4 وبالنتيجة ضعف االقتصادH وهلذا من الواجب رفعه إٰىل حدود 
االقتصادي  النمو  بأن   Hاالقتصادي وفريقه  ترامب  الرئيس  يعلن  كذلك 
3.2% (حمسوب عٰىل  H2019 ليتجاوز  األمريكي حتسن يف الربع األول من عام 
H– 2018 وهو مؤرش عال جداً ويزيد  2.9% لسنة  مدار العام) – مقارنة بنمو 
يزيد  األحــوال  كل  ويف  املختصة.  املالية  اجلهات  تطرحها  التي  املــؤرشات  عن 
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الرئيس ترامب  2018. كام وإن  املتشائمة التي كانت سائدة يف  عن التوقعات 
H2018 وذلك بسبب  يلوم االحتياطي الفيدرايل ملا حدث من تباطؤ يف النمو 
مرات  أربع  يف  زاد  الفيدرايل  االحتياطي  إن  ذ  إِ الفائدة.  سعر  بزيادة  إجراءاته 
2019 إٰىل  H ليصل يف أوائل  0.25%) من سعر الفائدة املنخفض جداً (لكل مرة 
H(2017 ويف حماولة إٰىل كبح مجاح التضخم الكبري  1.5% يف أواخر  2.5% (من 

يف األصول املالية يف أسواق األسهم!!
 H2019 2018 وأوائل  لقد جاءت تقارير املنظامت الدوليةH يف أواخر 
فكانت  متفائلة.  غري   Hالقادمة القليلة  للسنوات  العاملي  االقتصادي  النمو  عن 
السنوي  تقييمه  عن   H2019 الثاين  كانون  يف  تقريره  يف  الدويل  البنك  توقعات 
لالحتامالت العاملية االقتصادية املتوقعةH هو استمرار النمو االقتصاديH برغم 
بمقدار   2019 لسنة  العاملي  النمو  جممل  سيكون  يْثُ  حَ اليشء.  بعض  التباطؤ 

.%2.8 2020 إٰىل  H%2.9 ينخفض سنة 
املهمة  االقتصاديات  من  أي  يف  ركــود  حــدوث  ــدويل  ل ا البنك  يتوقع  ال 
يف العاملH عٰىل الرغم من أن التقرير كان بعنوان: "سامء مظلمة" لالقتصاد العاملي 
H(7 وعٰىل الرغم من أن بعض االقتصاديني واملعلقني يشريون إٰىل  ) 2019 لسنة 
 2020 املقبل  العام  يف  شديد  اقتصادي  ركود  إٰىل  تتجه  املتحدة  الواليات  أن 
وفق ما جاء يف التقرير. وإن حدث ذلك فإن خطر ركود عاملي سيزداد بشكل 
حاد. عٰىل أن التقرير يضع توقعات النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة لسنة 
الصني  يف  أما   .2018 لسنة   %2.9 بنمو  مقارنة   Hفقط  %1.6 بحدود   2021
H ولكن يعد  H2021 وهو ال يزال نمواً قوياً 6% يف  فيتوقع أن حتقق نمواً قدره 
 1980 بني   %10 بمعدل  ينمو  كان  الذي  الصيني  االقتصاد  يف  ملحوظاً  تغيرياً 
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2010. كام يالحظ أن تصميم السياسة االقتصادية يف الصني تم عٰىل أساس   –
تباطؤ متعمد نحو نمو أكثر استقراراً عٰىل املدٰ الطويل.

 Hالنحو هذا  عٰىل  يسري  األمر  جتعل  ال  قد  خماطر  هناك  أن  لتقرير  ا ويؤكد 
وبخاصة ارتفاع وترية احلرب التجارية األمريكية الصينيةH وهي إحدٰ "الغيوم 
بني  لتجارة  "ا إن  ذ  إِ  Hلعاملي ا االقتصاد  سامء  يف  تتلبد  التي  لرئيسية  املظلمة" ا
الناتج  من   %40 و  Hالعاملية التجارة  من   %20 متثل  والصني  املتحدة  الواليات 
يف  اجلميع  به  يشعر  الــيشء  هذا  فإن  كالمها  تأثر  ذا  إ لعاملي.  ا اإلمجــايل  املحيل 
 H7). كام وإن التباطؤ يف النمو يف الصني املعتمد اقتصادها عٰىل التصدير العامل" (
والسلع  اخلام  املواد  تصدر  التي  النامية  للبلدان  بالنسبة  خصوصاً  مشكلة  يمثل 
هلذه  مستورد  أكرب  هي  والصني   Hواملعادن والطاقة  مصنعة  والنصف  الصناعية 

املنتجات.
قال رئيس البنك املركزي األمريكي (االحتياطي الفيدرايل)H اجلديد احلايل 
أن   H2019 /3 /20 يف  صحفي  مؤمتر  يف   HJerome  Powell بويل  جــريوم 
جيدةH ولكنه وزمالؤه يف البنكH يرون أن النمو  حالة  يف  األمريكي  "االقتصاد 
H2018 وذلك حتت ثقل احلرب التجاريةH وتباطؤ  يف تباطؤ عامّ كان عليه يف 
النمو يف أوروبا والصنيH وانتهاء فرتة تأثري اإلنقاذ املايل نتيجة ختفيض الرضائب 
االقتصاد  نمو  يكون  أن   Hاألمريكي الفيدرايل  البنك  ويتوقع   .(8 ) "2017 يف 
الفائدة  سعر  يف  زيادات  هناك  لن تكون  وهلذا   H2019 لسنة   %2.1 األمريكي 
2019. واعتربت هذه الترصحيات عٰىل أهنا تطمينات ألسواق األسهم  يف سنة 

األمريكيةH وللرأساملية املاليةH بأن األموال السهلة االقرتاض سوف تستمر!!
شباط  يف  منصبه  واستلم   Hالفيدرايل لالحتياطي  احلايل  الرئيس  جاء  لقد 
الرئيس  متديد بقاء  األخري  رفض  حني   Hترامب الرئيس  وبرتشيح من   H2018
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2018). وكان جريوم بويل عضواً  2014 – شباط  السابق جانيت يلني (شباط 
يف جملس إدارة االحتياطي الفيدرايل قبل ذلك.

2017/6/27 بأنه "لن تكون هناك أزمة  كانت جانيت يلني قد رصحت يف 
our lifetime"!!. وأوضحت بأن رأهيا هذا  اقتصادية أخرٰ يف حياتنا احلالية 
مبني عٰىل اعتقادها بأن البنوك التجارية هي اآلن يف وضع مايل أفضل جداً مما كانت 
H2008 وذلك نتيجة مراقبة االحتياطي الفيدرايل هلا!!. ونتيجة  عليه قبل أزمة 
 Hوبسبب الوقائع االقتصادية األمريكية Hالنقاشات واالنتقادات هلذه الترصحيات
من  خروجها  H2018 (بعد  /12 /11 يف  الترصحيات  هذه  عن  يلني  تراجعت 
االحتياطي الفيدرايل)H وحذرت من "إمكانية أزمة مالية أخرٰ لوجود ثغرات 
ضخمة يف النظام املايل"!!. وعندما تم سؤال جانيت يلني يف 2019/2/25: "هل 

تعتقد أن الرئيس ترامب له فهم يف االقتصاد؟ أجابت: كال"!!
H2016 (وذلك بعد إعالن انتخاب ترامب  تعهدت يلني يف ترشين الثاين 
 HDodd  –  Frank املتحدة)H بحامية قانون دود – فرانك  كرئيس للواليات 
الذي يقيّد عمل املصارف. ولكن إدارة ترامب والكونغرس اليميني قاما بتعديل 
2018 لصالح البنوك والرأساملية املاليةH وكام سنرٰ ذلك  /5 /22 القانون يف 
يف  السابقة  ترصحياهتا  عن  يلني  تراجع  إٰىل   ٰأد الذي  األمر  الكتاب.  سياق  يف 
H2017 وأصبحتH بعد خروجها من االحتياطي الفيدرايلH معارضة  حزيران 

لسياسة ترامب النقدية واالقتصادية.
ما  عٰىل  للصحيفة  افتتاحية  يف   Hتايمز النيويورك  صحيفة  إدارة  جملس  علق 
جاء يف املؤمتر الصحفي لرئيس االحتياطي الفيدرايل املشار إليه أعالهH بالقول: 
2008 بينت لنا ماذا حيدث عند إضعاف األنظمة املالية وتقويضها يف  أزمة  "إن 

فرتة االقتصاد القوي. وإن إدارة ترامب تقوم بنفس العمل ثانية" (9).
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فية  كا بصورة  مهتم   Hلــفــيــدرايل ا االحتياطي  بــأن  االفتتاحية  وتضيف 
يْثُ مجد أية زيادة يف سعر الفائدةH وال يتوقع أن تكون  باالقتصاد األمريكيH حَ
 2014 نْذُ  2019. وهبذا تكون هذه السنةH أول سنة مُ هناك زيادة أخرٰ يف سنة 
والوكاالت   Hالفيدرايل االحتياطي  فإن  الوقت  "وبنفس  ولكن  زيادة.  بدون 
Hchipping away للتنظيامت  احلكومية األخرHٰ يستمر بالتقويض التدرجيي 
املاليةH وهو توجه يرسع بوصول األزمة املالية القادمة واهنيار االقتصادH وجعل 
بطريقة  تتالشٰى  املاضية  األزمة  دروس  "إن  ويستمر:   .(9 ) " إيالماً أكثر  األمر 
عٰىل  وضعت  قد  كانت  التي  القيود  من  عدداً  احلكومة  وقلصت   …ٰبأخر أو 
البنوك واملؤسسات املالية املتعلقة باإلقراض. وكان من املفرتض عٰىل احلكومة 
استغالل حتسن االقتصاد يف تقوية ومحاية البنوك من األزمة القادمة. ومنها قيام 
يف  هلا  السامح  وعدم   Hأصوهلم زيادة  عٰىل  البنوك  بإرغام  الفيدرايل  االحتياطي 
H2018 عٰىل  زيادة اقرتاضها". وهو هبذا يشري إٰىل التعديالت التي متت يف أيار 

قانون دود – فرانكH والتي ألغت التنظيامت التي تقيد البنوك.
2020 ستكون سنة حاسمةH سواء  ومن كل ما جاء أعالهH نرٰ أن سنة 
 Hفيام يتعلق باالقتصاد العاملي واألمريكي واحتامالت األزمة االقتصادية املقبلة
نتخاب  ا عــادة  إ واحتامل  واألمريكي  لعاملي  ا السيايس  بالوضع  يتعلق  فيام  أو 
الرئيس األمريكي احلايل دونالد ترامب لفرتة رئاسية أخرHٰ األمر الذي سيزيد 
من املشاكل العاملية السياسية واالقتصاديةH ومسائل األمن والسلم الدوليني. إِذ 

إن جتديد الوالية سيكون مشكلة لكل العامل؟!!
فؤاد قاسم األمري
2019 حزيران 
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إن ما يدفعني للكتابة عن رأساملية الليربالية اجلديدةH هو استمرار التمسك 
هبا – بشكل أو بآخرH وعن جهل أو معرفة – عند بعض االقتصاديني واملثقفني 
لنتائج  ا وضــوح  من  لرغم  ا عٰىل   Hاحلاليني لعراقيني  ا لسياسيني  ا من  لعديد  وا
املدمرة التي حلت بالعراق واقتصاده إثر حماوالت فرضها عليه بعد االحتالل 
2003. إِذ تم العمل وبشكل ممنهج عٰىل فتح السوق العراقي  األمريكي يف نيسان 
عٰىل مرصاعيه السترياد مجيع املواد الزراعية والصناعية من أول يوم لالحتالل 
وخلق  لرواتب  ا ــادة  زي مع  لتزامن  با  Hللعراقيني لبضائع  ا توفري  ذريعة  حتت 
االقتصاد  ولتثبيت  استهالكي.  جمتمع  إٰىل  املجتمع  وحتويل  االستهالك  مفاهيم 
االقتصادية  املشاريع  تشغيل  ــادة  ع وإ لتأهيل  حماولة  ــة  يّ أ فيه  تتم  مل   Hلريعي ا
الصناعية والزراعية واخلدمية. وبتأثري مبارشَ من االحتالل أصدر جملس احلكم 
احلاكم  عليه  وقع  لــذي  األجنبي" ا االستثامر  قانون  " الصيت:  سيئ  لقانون  ا
H2003 والذي عرض كل ما متلكه  /9 /20 املدين للعراق بريمر األمريكي يف 
الدولة من منشآت للبيع واخلصخصةH ومات القانون يف مهده بسبب املعارضة 
عقارات  خصخصة  نون  لقا ا هذا  استثنٰى  لقد  للخصخصة.  لكبرية  ا قية  لعرا ا
يْثُ كان االحتالل قد جهز لقطاع إنتاج النفط سياسة  الدولةH وإنتاج النفطH حَ
أخرHٰ وهي اخلصخصة اجلزئية عن طريق عقود املشاركة باإلنتاج واستحواذ 
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الرشكات األجنبية عٰىل جزء مهم من الثروة النفطيةH وخصخصة جزء من رشكة 
األجنبية  االستثامرات  ملسامهة  وعرضها   Hتشكيلها إعادة  بعد   Hالوطنية النفط 
هلا  املبكر  العراقيني  لتصدي   Hبالفشل املحاوالت  هذه  وبــاءت   H(1 واملحلية (

وإرصارهم عٰىل رفضها.
لقد استمرت حماوالت إدخال وتثبيت سياسة رأساملية الليربالية اجلديدة 
H وكذلك يف السنوات الالحقة  خالل السنوات الثامنية األوٰىل من االحتالل املبارشَ
من خالل مؤيديه ومؤيدي السياسة االقتصادية التي أرادهتا الواليات املتحدة 
ت احلكومات العراقية  يْثُ أرصّ للعراق… وهي رأساملية الليربالية اجلديدة. حَ
املتعاقبة عٰىل منع االستثامر احلكومي يف تأهيل مشاريع القطاع العام السابقةH أو 
نْذُ  يف املساعدة إلعادة تأهيل وتشغيل مشاريع القطاع اخلاص واملختلط املعطلة مُ
2003. خلق هذا األمر حالة من اليأس والقنوط عند الفرد العراقيH خصوصاً 
باستمرار وتزايد وتفيش الفساد املايل واإلداريH والعجز احلكومي عن حل أيّ 
مشكلة خدمية أو إنتاجيةH وأصبح جتهيز الكهرباء واملاء واخلدمات األساسية 
األخرٰ مشكلة أبدية بالرغم من عدم صعوبة احللول وتوفر اإلمكانيات املالية 
 . الالزمةH ووجود احلاجة امللحة هلذه اخلدمات والبضائع املمكن إنتاجها حملياً
القناعة  من  حالة  يف  العراقيني  جلعل  له  وخمطط  ممنهج  أمر  وكأنه  األمر  وأصبح 
من أن كل  املأزقH عٰىل الرغم  من  للخروج  االقتصادية  السياسات  هبذه  التامة 
املستمرة  املحاوالت  هي  أصالً  املأزق  هذا  وراء  السبب  أن  إٰىل  تشري  الدالئل 
من  إالّ  يكون  لن  فاحلل   . مطلقاً احلل  تكون  لن  وأهنا   Hالسياسات هذه  لفرض 
من  للخروج  لقطاعات  ا كافة  يف  باالستثامر  لقيادة  ا زمــام  الدولة  تويل  خالل 
االقتصاد الريعي واألزمة االقتصادية احلاليةH وإهناء أزمة البطالة. ولن يتم ذلك 

إالّ بالقضاء عٰىل الفساد وحل املشكلة األمنية وفرض سيادة القانون.
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وما ضاعف من اندفاعي إٰىل الكتابة عن املوضوع اآلنH هو نجاح مؤيدي 
سياسات الليربالية اجلديدة يف العراق يف إصدار "قانون رشكة النفط الوطنية رقم 
2018/3/5 بعجالة وبال  رر يف جملس النواب يف  2018". والذي مُ (4) لسنة 
 2018 ضجةH مستغلني انتهاء الدورة الربملانية وانشغال اجلميع بإمرار موازنة 
اً  جد مرض  لقانون  ا هذا  إن  اجلديد.  للربملان  لسياسية  ا لتحضريات  ا وكذلك 
2003. وقد  نْذُ  بالعراق واقتصادهH ويمكن اعتباره أهم القوانني التي صدرت مُ
 Hوبعد إقراره من جملس النواب مبارشة Hقام من قاد محلة إصدار هذا القانون
بحملة إعالمية كبرية ونشاط جمتمعي واسعH للدعاية له باعتباره مكسباً مجاهريياً 
يف  واستخدمت  لنفط!!  ا من  حصة  خالله  من  لعراقي  ا ملواطن  ا يمنح  سوف 
عٰىل  "ثورة  القانون  اعتبار  يف  والسياسية  االقتصادية  املغالطات  خمتلف  احلملة 
دولة  إٰىل  الريعية  الدولة  من  االنتقال  يف  مهمة  "خطوة  وإنه   H"الريعية الدولة 
اجلبايات"H وإن القانون "قلب معادلة الدولة الريعية بأن جعل الريع ال يذهب 

مبارشة إٰىل حساب وزارة املالية وإنام إٰىل املواطن"!!
إن استمرار التمسك بسياسات الليربالية اجلديدة بعد األزمة املالية العاملية 
H نظراً ملا سببته الليربالية اجلديدة  2008 هو أمر غري منطقي وغري عقالين أبداً يف 
وأزمتها من آالم لكل البرشيةH وتدمري اقتصاديات الكثري جداً من الدول النامية 
تَّٰى يومنا هذا. ولكن  وإضعاف اقتصاديات الدول املتقدمة واالقتصاد العاملي حَ
دعاة هذه السياسات يف العراق مستمرون بااللتزام هبا حتت ذريعة أن الدستور 
 H"االقتصادي "اإلصالح  يسمونه:  ما  بــرضورة  أو   Hذلــك عٰىل  نص  العراقي 
وسياسته  االحتالل  وكأن   H"اخلاص القطاع  وتنمية  "محاية  وجوب  بادعاء  أو 
اخلاص العراقيH عٰىل الرغم ممّا حلّ من  االقتصادية جاء حلامية وتنمية القطاع 
دمار كبري بالقطاعات املنتجة من القطاع اخلاصH والقطاع املشرتك الذي يملك 
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75% يف معظم رشكاتهH ورعٰى االحتالل ومن  فيه القطاع اخلاص ما يزيد عن 
جاء بعده القطاع اخلاص الطفييل فقط.

 Hسأحاول يف الصفحات القادمة أن أوضح ماهية الرأساملية الليربالية اجلديدة
نْذُ أوائل ثامنينيات القرن  وكيف تطورت وبنت هياكلها السياسية واالقتصادية مُ
املايضH وانتشارها يف كل االقتصاديات الرأساملية املتقدمة والصاعدة والنامية 
يف كل أنحاء العاملH خصوصاً بعد اهنيار املنظومة االشرتاكية وحتول اقتصادهتا 
إٰىل هذا النوع من الرأساملية يف تسعينيات القرن املايض. كام تم فرضها بشكل أو 
 Hمثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل Hوبمساعدة املنظامت العاملية Hبآخر
عٰىل اقتصاديات العامل الثالث يف الثامنينيات وما بعدها. ولعل الدولة الوحيدة 
هي  دية  االقتصا لسياسات  ا هذه  من  استفادت  أهنا  عتبار  ا ملمكن  ا من  لتي  ا

الصني!!H وكانت بقيادة وإدارة احلزب الشيوعي الصيني!!
نّ  إ يْثُ  حَ  Hاألمريكي االقتصاد  عٰىل  التوضيح  يف  والتوسع  الرتكيز  سيتم 
الواليات املتحدة كانت املركز والقاعدة األساسية لرأساملية الليربالية اجلديدة. 
وازدهرت   Hأواخر سبعينيات القرن املايض اجلديدة يف  اللربالية  إِذ فيها بدأت 
تَّٰى اآلن. بدأت األزمة  H2008 وال تزال مستمرة حَ تَّٰى أزمة  يف تسعينياته وحَ
فيها وانترشت يف العاملH مثلام انترشت من قبلها رأساملية الليربالية اجلديدة. ويف 
الوقت احلارضH وخصوصاً بعد جميء الرئيس دونالد ترامب إٰىل احلكمH فال تزال 
2008. وسنعمل يف هذه  تنمو وتزدهر عٰىل الرغم من املآيس التي سببتها يف أزمة 
الدراسة عٰىل مقارنة رأساملية الليربالية اجلديدة بشكل آخر من الرأسامليةH كان 
سائداً يف مجيع الدول الرأساملية – من ضمنها الواليات املتحدة –H وبدرجات 
1945 وإٰىل النصف األول من  نْذُ هناية احلرب العاملية الثانية يف سنة  متفاوتةH مُ
سبعينيات القرن املايض. وهو نظام رأساميل أكثر عدالً ملختلف طبقات الشعب 
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وبضمنها الطبقات الفقرية واملتوسطةH وعمل عٰىل بناء ما سمي "دولة الرفاهية" 
يف  األفضل  واالجتامعية  االقتصادية  نتائجه  وكانت   Hالرأساميل لنظام  ا ضمن 
تاريخ الرأسامليةH وسمي بـ "العرص الذهبي للرأساملية"… وهو نظام الرأساملية 

املنضبطة أو الكِنزية.
واالقتصادية  السياسية  األدبيات  يف  "التسميات" املتداولة  لكثرة  وبالنظر 
لتسميات  ا هذه  توضيح  بمحاولة  سنبدأ   Hقبله وما  احلــايل  لرأساميل  ا للنظام 
واملفاهيم والتعاريف املتداولة يف العراق والعامل وبشكل أويل. وسنقوم يف سياق 

الكتاب برشح وتوضيح واعتامد التسميات التي ستكون حمور دراساتنا هنا.
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الفصل األول

تسميات ومصطلحات ومفاهيم





االقتصادية  األدبــيــات  يف  ــتَّــٰى  وحَ  Hالعاملي ــالم  واإلع الصحافة  يف  نجد 
العاملي  االقتصادي  النظام  وتسمية  حتديد  هبا  يراد  خمتلفة  تسميات   Hاملتخصصة
احلايلH والذي تبنينا تسميته برأساملية الليربالية اجلديدة. إن الغالبية العظمٰى من 
 Hوالرأساملية اجلاحمة Hوالسوق احلرة Hواالنفتاح Hمثل العوملة Hهذه التسميات
السطور  يف  وسنحاول  هذه الرأساملية.  نتائج  من  جزء  هي   Hاملالية والرأساملية 
 Hاملعارصة بالرأساملية  املرتبطة  للتسميات  وإشــارة  موجز  رشح  إعطاء  اآلتية 

وسيتم يف سياق هذه الدراسة التوسع والتوضيح للتسميات األساسية.
: �

�
ص*ح ا&قتصادي"… والدستور العرا� أ. "ا&,

املالية  املؤسسات  وكذلك   Hاألمريكية واالقتصادية  املالية  املؤسسات  إن 
لسياسات  ا لتزمت  ا ممن   Hلـــدويل ا لبنك  وا ــدويل  ل ا لنقد  ا كصندوق  ملية  لعا ا
االقتصادية األمريكية يف الليربالية اجلديدة بالكاملH وذلك بعد ثامنينيات القرن 
كانت   Hاالشرتاكي املعسكر  سقوط  بعد  ته  تسعينيا يف  وباخلصوص   Hاملــايض
مجيعها تطلب من الدول النامية سواء عند "ضخ" القروض هلاH أو عند حمارصهتا 
وحماربتها اقتصادياً للحصول عٰىل تنازالت سياسية واقتصادية لقاء "مساعدهتا 
– مع  لنامية  ا لــدول  ا من  تطلب  ــامً  ئ دا فإهنا   H!"االقتصادية مشاكلها  حل  يف 
ة القروض –H أن تتبنٰى سياسات "إعادة هيكلة االقتصاد"H و"اإلصالح  رَ زَ جَ
املانحة  واملؤسسات  الــدول  بنظر   Hهنا االقتصادي  واإلصــالح  االقتصادي". 

للقروضH هي سياسات الليربالية اجلديدة وبأقٰىص متطلباهتا – إن أمكن –.
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يرافق قيام الدول النامية بتطبيق هذا النموذج من االقتصاد – والذي يتم 
بانقالبات  القيام  حد  إٰىل   Hاملتحدة الواليات  من  سافر  وتدخل  بضغط  اعتيادياً 
لتطبيق  ا هذا   ٰأد الدولية.  املؤسسات  من  – "نصح" ملغوم  دموية  عسكرية 
ٰىل  إ اقتصادي" وليس  "ختريب  ٰىل  إ الصني!!)  عدا  استثناء (ما  وبال  لتأكيد  با
H يف "خصخصة" القطاع العام  اقتصادي". ويتمثل هذا التخريب أوالً "إصالح 
 Hوهو املطلب الرئيس لسياسات الليربالية اجلديدة وذلك إلضعاف دور الدولة
االقتصاد  إهناء  وبالتايل  األجنبية  البضائع  دخول  عٰىل  الكامل  االنفتاح  نياً  وثا
ضغط  احلامية عنهH وثالثاً  برفع  وذلك  والزراعة  الصناعة  اإلنتاجي يف  احلقيقي 
الدول الكربٰ واملؤسسات العاملية لقيام حكومات الدول النامية بإلغاء أو رفع 
أو تقليل األنظمة والقوانني التي حتمي املواطن والطبقات الفقريةH ويرافق ذلك 
كله فساد كبري خلدمة الفئات املتنفذة واملنتفعة من جميء هذا النظام االقتصادي. 
 Hوالوسطٰى اجلنوبية  أمريكا  دول  شمل   Hالنامية الدول  مجيع  شمل  األمر  هذا 
والدول اآلسيويةH والدول األفريقية وعٰىل رأسها مرصH ومجيعها انتهت إٰىل دول 
غارقة بالديون وذات اقتصاد حمطم وتفاوت طبقي هائل وفساد وهنب منفلت 

لثروات البلدH وخصخصة ملعامل الدولة ومنشآهتا اإلنتاجية واخلدمية.
أزمة  أطول  إٰىل  انتهت  اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  فإن   Hسبق ملا  إضافة 
اقتصادية يف تاريخ الرأساملية. إِذ مل يتعاٰىف االقتصاد العاملي ويعود إٰىل معدالت 
ملا  الصيني  االقتصاد  إنجازات  الَ  ــوْ ولَ اآلن.  تَّٰى  وحَ  2008 نْذُ  مُ السابقة  نموه 
 –  3 إٰىل (  Hفيه التعايف  بعض  وبعد   Hاآلن السنوي  العاملي  النمو  معدل  وصل 
من  – والكثري  األمريكي  االقتصاد  نمو  بقي  بينام   Hاألحــوال أحسن  يف   (%3.5
تَّٰى اآلن بحدود ال تتجاوز (1.5 – 2%). وأن نمو الكثري  الدول املتقدمة – حَ
دور  يف  يزال  ال  منها  وقسم   Hبكثري هذا  من  أقل  املتقدمة  األوروبية  الدول  من 
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االنكامش. إن رأساملية الليربالية اجلديدة أدت إٰىل تطورات مشوهة يف االقتصاد 
العاملي وإٰىل عدم مساواة يف توزيع الثروات واملدخوالت مل تشهدها الرأساملية يف 
تَّٰى يف الفرتة املشاهبة للفرتة احلالية والتي سبقت مبارشة فرتة الكساد  تارخيهاH حَ

الكبري يف بداية ثالثينيات القرن املايض.
هلذا نرٰ أن أي "إصالح اقتصادي"H وبأي مفهوم اقتصادي عقالينH ال 
 ٰسنر كام  الرأساملية  فهذه   Hاجلديدة اليربالية  الرأساملية  تطبيق  يعني  أن  يمكن 
يف سياق الكتاب أبعد عن أن تكون إصالحاً لالقتصادH واحلديث هنا دائامً عن 
االقتصاد الرأساميل. ولكي نطبق فعالً "اإلصالح االقتصادي"H الذي يصب يف 
خدمة النمو االقتصادي العراقيH ويف خدمة الفرد العراقي وباألخص الفقري 

منهH فيجب االبتعاد عن مثل هذا النظام االقتصادي.
ولكن العديد من السياسيني واالقتصاديني العراقيني يقولون أن الدستور 
H2005 ونرش يف اجلريدة الرسمية (يف العدد  العراقي الذي أقره العراقيون يف 
H(2005/12/28 ينص ويف أكثر من موضع فيه عٰىل وجوب حتول  4012 يف 
مصطلحات  يستخدمون  ناً  وأحيا  H"اجلديدة "الليربالية  إٰىل  العراقي  االقتصاد 
االقتصاد"H وقد يستخدم مصطلح حتول االقتصاد  "ليربلة  االقتصاد" أو  "حترير 
العراقي إٰىل "اقتصاد السوق". هلذا نرٰ أن مطلبهم هو "تنفيذ املواد الدستورية 

يف جمال االقتصاد والتحول االقتصادي نحو السوق"(3 أ).
خطرية  بمفاهيم  امللغوم  الدستور  يف  الكثرية  النواقص  عن  النظر  وبغض 
ضارة بمصالح الشعب العراقي ووحدته إالّ أنه يبقٰى الوثيقة الرسمية األعٰىل يف 
العراق التي جيب أن يتم من خالهلا أي حترك للدفاع عن مصالح العراقينيH فهو 

.2005 ت عليه الشعب العراقي بغالبية كبرية يف سنة  ما صوّ
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 Hطرف كل  وحــاول  توافقي  بشكل  لعراقي  ا لدستور  ا صياغة  متت  لقد 
ته  تطلعا ضامن   Hاالستشاري ودوره  هيمنته  خالل  من  االحتالل  فيهم  بمن 
محال  اً  دستور فجاء   Hلتأويل ا حتتمل  مبهمه  بصياغات  الدستور  يف  ومفاهيمه 
ال  نــه  أ الّ  إ فيه  لفخاخ  ا تلك  كل  رغــم  لدستور  ا أن  بفاً  سا بينّا  وقــد   Hــه أوج
عقود  خالل  – من  ئياً  جز أو  كلياً  لنفط  ا – بخصخصة  – مثالً  مطلقاً  يسمح 
الرئييس  النفطي  القرار  مركزية  عٰىل  الدستور  يؤكد  كام   H– باإلنتاج  املشاركة 
وحرصالتصدير بيد السلطة االحتاديةH وبالرغم من حماولة العديد الذهاب إٰىل 
وفشلوا   Hفيام يتعلق بمرشوع قانون النفط والغاز Hعكس ذلك إالّ أهنم فشلوا
يْثُ  مرة أخرٰ بعد ان نجحوا مبدئياً يف ترشيع قانون رشكة النفط العراقيةH حَ
لعالقة  ا ذات  ده  مــوا مجيع  دستورية  بعدم  لعليا  ا دية  االحتا املحكمة  حكمت 
بااللتفاف عٰىل مركزية القرار النفطي وتسويق الثروة النفطية وغلق الباب أمام 

!! خصخصتها
اآلن لنرٰ ماذا يقول الدستور للذين يريدون استخدامه كأداة فعالة للسري 

باقتصاد العراق بطريق الليربالية اجلديدة؟!
وال يوجد يف الدستور العراقي فيام يتعلق هبذا املوضوع عدا ما جاء يف املواد 

(25) و(26) وH(27) وكام يأيت:
املادة (25): تنص عٰىل أن: "تكفل الدولة إصالح االقتصاد العراقي وفق  ●

 Hوتنويع مصادره Hوبام يضمن استثامر كامل موارده Hأسس اقتصادية حديثة
وتنميته". اخلاص  القطاع  وتشجيع 

يف  ● االستثامرات  تشجيع  الدولة  "تكفل  أن:  عٰىل  تنص   :(26) املــادة 
بقانون". ذلك  وينظم   Hاملختلفة القطاعات 
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املادة (27): تنص عٰىل أن: ●
: لألموال العامة حرمةH ومحايتها واجب عٰىل كل مواطن. "أوالً

: تنظم بقانونH األحكام اخلاصة بحفظ أموال الدولة وإدارهتا ورشوط  ثانياً
هذه  من  يشء  عن  لنزول  ا فيها  جيــوز  ال  التي  ــدود  واحل  H فيها الترصف 

األموال".
قد يكون ما جاء يف املادة H(25) "تكفل الدولة إصالح االقتصاد العراقي 
لية  بالليربا املوضوع  ربط  عٰىل  شجع  الذي  هو   H"حديثة اقتصادية  أسس  وفق 
"حترير  أو   H"السوق "اقتصاد  أو   H"احلرة "السوق  بتعابري  ربطه  أو   Hاجلديدة
ولربلة االقتصاد"H وكلها تعابري حديثة بُدء استعامهلا يف ثامنينيات القرن املايض 
غري  لتفسري  ا وهذا  اجلديدة!!!.  لية  لليربا ا رأساملية  إٰىل  بآخر  أو  بشكل  لتشري 
 H"إِذ عٰىل الدولة يف هذه املادة الدستورية "إصالح االقتصاد Hعلمي أو منطقي
كل  ويف   . الحقاً وسنفصله  نوهنا  كام   H"لالقتصاد "ختريب  اجلديدة  والليربالية 
األحوال فإن رأساملية الليربالية اجلديدةH ليست باحلديثةH وإنام إعادة "مشوهة" 
بشكل أكرب ملا ساد العامل الرأساميل يف عرشينيات القرن املايض وانتهت بمأساة 
يْثُ البطالة واجلوع والترشد الذي  H"Great Depression حَ "الكساد العظيم 
صعود  ٰىل  إ  ٰوأد  Hاملتحدة الواليات  وخصوصاً  برمته  لرأساميل  ا لعامل  ا ساد 
نوع  إٰىل  حتوله  إالّ  الرأساميل  العامل  ينقذ  ومل  لثانية.  ا العاملية  احلرب  ثُمَّ  الفاشية 
H وله بعض املشرتكات مع  جديد من الرأسامليةH تلعب فيه الدولة دوراً قيادياً
االشرتاكيةH يسمٰى أحياناً "الكنزية"H (نسبة إٰىل ماينامر كينز)H أو "الرأساملية 
عدم  تقيد  وأنظمة  بقوانني  اللتزامها   "regulated  capitalism املنضبطة 
يف  ــواردة  ل احلديثة" ا االقتصادية  "األسس  فإن  فهمي  حسب  وعــٰىل  انفالهتا. 
ويتم   Hلعراقي ا الشعب  ومتطلبات  حاجات  تالئم  لتي  ا تلك  هي   Hالدستور
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حتديثها بحسب الظروف املوضوعية والذاتية اآلنية. قد تكون هذه السياسات 
االقتصادية هي اشرتاكية أو رأساملية منضبطة ولكن بالتأكيد لن تكون رأساملية 
ملال  ا خصخصة  عٰىل  تعمل  لتي  وا  H عيها مرصا عٰىل  ملنفلتة  ا اجلديدة  لية  لليربا ا

العامH وال تعمل عٰىل حتقيق الرفاهية والعدالة االجتامعية للشعب العراقي.
 Hحديثة اقتصادية  أسس  وفق  العراقي  االقتصاد  إصالح  من  املطلوب  إن 
 Hوتنويع مصادره Hهو أن "يضمن استثامر كامل موارده H(25) وبحسب املادة
وتشجيع القطاع اخلاص وتنميته"H واألهم أن "تكفل الدولة" ذلك. إن االستثامر 
الكامل للمواردH وتنويع املصادر أمر مطلوب من الدولة أن تتكفل به. والطريق 
وهلا   Hلدهيا موجودة  املالية  املوارد  ألن   Hبه هي  تقوم  أن  هو  واألسهل  األمثل 
إمكانية أكثر من أي جهة أخرٰ يف قيادة االستثامر وبضمنه األجنبي حيثام تكون 
وتنميته" ليكون  اخلاص  القطاع  "تشجيع  واجبها  يكون  أن  وكذلك  له.  حاجة 
جزءاً مهامً يف تنمية االقتصاد العراقيH وضمن اخلطط والقوانني والتعليامت التي 

تضعها الدولة منْ أَجل محاية وتنمية وتنويع االقتصاد العراقي.
هو   H"وتنميته اخلاص  القطاع  "تشجيع  حول   (25 املادة ( يف  جاء  ما  إن 
الليربالية  رأساملية  يف  فقط  وليس   Hاالقتصاديات كل  يف  وواجب  مطلوب  أمر 
أكدت  قد   Hتلته التي  واحلكومات   Hاالحتالل أن  نالحظه  ما  ولكن  اجلديدة. 
مجيعها شفاهاً عٰىل "تنمية القطاع اخلاص ورعايته"H ولكنها مل تقم بذلك. بل إنّ 
H وتم فتح السوق العراقي  مر ما كان موجوداً H إِذ دُ ما تم عملياً هو العكس متاماً
يعمل  الذي  اخلاص  للقطاع  تكون  الدولة  رعاية  إن  األجنبية.  لبضائع  ا لكل 
وليس   Hالعراق داخل  يف  واالستثامر   Hاحلقيقية االقتصادية  القطاعات  ضمن 
لقطاع "جتاري" مشوهH يعمل عٰىل التحايل وهتريب األرباح والثروات إٰىل خارج 

العراق.
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تشجيع  الدولة  "تكفل  أن  وهو   Hالدستور من   (26 باملادة ( يتعلق  وفيام 
عن  املادة  تتحدث  وهنا  بقانون".  وينظم   Hاملختلفة القطاعات  يف  االستثامرات 
تشجيع االستثامرH يف الوقت الذي ال حتدد فيه اجلهة املستثمرة. وإذا أردنا أن 
نكون إجيابيني ومنطقيني يف التفسريH فإن املقصود هو استثامر الدولة (االستثامر 
احلكومي)H واالستثامر اخلاصH واالستثامر األجنبي. ويف هذه احلالة ال يوجد 
أي اعرتاض أو مشكلة يف االستثامر اخلاص أو األجنبيH بل هو أمر رضوري 
ويف   Hلريعي ا االقتصاد  من  لتخلص  ا ويف   Hاالقتصادية لتنمية  ا يف  وأســايس 
الصناعي  االستثامر  فإن   Hالعراقي االقتصاد  واقع  ومن  لبطالة.  ا مشكلة  حل 
اخلاص كان موجوداً وحيظٰى برعاية الدولة من خالل التنمية الصناعية والبنك 
الصناعيH وكان يسد هو والقطاع املختلط جزءاً كبرياً من املنتجات االستهالكية 
الزراعي.  القطاع  إٰىل  بالنسبة  األمر  وكذلك   Hاملواطن حيتاجها  التي  الصناعية 
ويمكن التوسع هبذا األمر ومن دون أي اعرتاض ما دامت القوانني التي تنظم 
 Hاألجنبي االستثامر  عٰىل  اعــرتاض  يوجد  ال  كذلك  موجودة.  االستثامر  هذا 

واملحدد بقواننيH وضمن توجهات وخطط الدولة.
عند  أوالً  يأيت  واألجنبي   H(اخلاص) املحيل االستثامرين  عٰىل  املتحفظ  إن 
احلديث عن اخلصخصة للقطاع العامH فاالستثامر اجلديد مقبول أو رضوري يف 
الكثري من القطاعاتH ولكن االعرتاض هو عٰىل اخلصخصة. وثانياً حماولة إهناء 
يف  وحرصها  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  يف  االستثامر  يف  العام  القطاع  دور 
البنية التحتيةH وهذا ما تريده رأساملية الليربالية اجلديدة. ولكن التوجه السليم 

هو التوسع يف استثامرات الدولة يف مجيع القطاعات.
العام  القطاع  يكون  أن  حتمية  هو   Hإدراكها جيب  التي  املهمة  املسألة  إن 
القائد يف االستثامر يف العراق لسبب واضح وهو أن مجيع موارد البلد وثروته بيد 
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الدولةH وأن الطريق الصحيح يف تراكم الثروة وإدارهتا الصحيحة هو التوسع 
يف  لثروة  ا ستضيع  االستثامر  وبــدون  القطاعات.  كل  يف  االستثامر  يف  لنمو  وا
 Hة الرواتب واألجور والبطالة املقنعة واالستثامرات غري الرضورية وغري املنتجِ
ناهيك عن الرسقة والنهب والتبذير. هلذا فإن االستثامر احلكومي أمر ال بُدَّ منه 

إلدارة الثروة.
وبالرغم من أننا سنتحدث بتفصيل عن هذا األمر عند حديثنا – يف سياق 
يف  التوسع  أن  نؤكد  أن  نود  ولكن   Hالعراق يف  الصناعة  – عن  الدراسة  هذه 
استثامرات الدولة يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية. وبوجود دولة قوية ذات 
قوياً  مساعداً  عامالً  تكون   Hلقانون وا العدل  يسودها   Hمهابة  Hقوي اقتصاد 
للقطاعني اخلاص واألجنبي يف االستثامر يف العراقH فهي تعطي األمان والضامن 
هنا  أؤكد  وإنني  ذلك.  من  املناسبة  األرباح  وحتقيق   Hاستثامرمها سالمة  يف  هلام 
ما سبق وذكرته حول االستثامر يف مصايف النفطH عٰىل الرغم من صدور قانون 
خاص يسمح بذلكH وهو "قانون االستثامر اخلاص يف تصفية النفط اخلام رقم 
بمصايف  أجنبي  أو  خاص  استثامر  هناك  يكون  بأنه لن   (2 ) "2017 لسنة   (64 )
حديثة كفوءة ما مل تبدأ الدولة بذلك. كام إنّ الكثري من املستثمرين اجلادين يرون 
يف مشاركة احلكومة يف املشاريع التي يرومون االستثامر فيها أمر جيد ومفيد لكل 

األطراف.
جداً عن اقتصاد  من النصوص الدستورية أعالهH نرٰ إن الدستور بعيد 
رأساملية الليربالية اجلديدةH أو خصخصة املال العام. وإن أية مناهج اقتصادية 
للكتل واألحزاب السياسية العراقية تفرس "اإلصالحات االقتصاديةH ومعاجلة 
يغاير  بشكل   H(3 االستثامر" ( وتنمية   Hاخلاص القطاع  وتنشيط   Hالريعية الدولة 
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الدستور  فقرات  يف  كام  الدستورية  املتطلبات  ضد  تعمل  فإهنا   Hأعاله بيناه  ما 
. العراقي املبينة آنفاً

لنفط  ا نــتــاج  إ يف  االســتــثــامر  عــن  هنا  نتحدث  ال  ننا  بأ ــقــارئ  ل ا لنذكر 
والغاز وملكيتهH إِذ إن القطاع األجنبي والقطاع اخلاص ال يمكنهام – وبحسب 
يمكن  وال   Hوالغاز النفط  من  كمية  أي  عٰىل  – احلصول  الدستورية  النصوص 
لنفط.  ا حول  بقة  لسا ا كتبنا  يف  قبل  من  أوضحنا  وكام   H بــداً أ فيهام  اخلصخصة 
 Hعن طريق قوانني خاصة H ويمكن اخلصخصة فيام عدامها وبحدود ضيقة جداً
وذلك يف القطاعات الثانوية من االقتصاد العراقيH وذلك بعد أن يكون القطاع 
العام قد استقر وازدهر وقاد االقتصاد العراقيH وبعد أن يثبت القطاع اخلاص 
قدرته ووطنيته وكفاءته من خالل االستثامر الدائم يف االقتصاد العراقي احلقيقي.

:free market والسوق ا�ر ،market economy ب. اقتصاد السوق

يتحدث البعض عام يسميه اقتصاد السوقH باعتباره يمثل اقتصاد رأساملية 
أنواع  لكافة  استخدامه  يمكن   Hومطاطي عام  تعبري  وهو   Hاجلديدة لية  لليربا ا

االقتصاد.
أو  بشكل  والطلب  العرض  به  يتفاعل  سوق  االقتصاد  أنواع  لكل  إن  ذ  إِ
تَّٰى يف "العبودية".  بآخر، وليس األمر حمصوراً بمرحلة الرأسامليةH فهو موجود حَ
يف  الوضع  عليه  كان  ما  هو  لعبودية  ا اقتصاد  – عن  – نسبياً  حديث  وكمثال 
الواليات املتحدة األمريكية قبل صدور قوانني حتريم العبودية يف عهد الرئيس 
األمريكي السادس عرش إبراهم لنكولن H(1865 – 1861) والذي اغتيل يف 
بيع  فيها  يتم  للنخاسة  معروفة  علنية  أسواق  هناك  كانت  فقد   .1865 /4 /15
وإنتاج  زراعة  كانت  يْثُ  حَ منتجاهتم.  تداول  وكذلك   Hالعبيد وتداول  ورشاء 
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التبغ والرز تتم بالعبيدH ومثلها السكر يزرع وينتج بجهود العبيد يف كوبا واجلزر 
املنتوج  فكان  القطن  أما  املتحدة.  الواليات  يف  لويزيانا  ويف   ٰاألخر الكاريبية 
ر العبيد املستخدمني يف  األكرب واألهم لسوق العبيد يف الواليات املتحدة. وقدّ
عبد  مليون   (1.8 بحوايل (  H1850 سنة  يف  املتحدة  الواليات  يف  القطن  إنتاج 
القطن  سوق  كان  يْثُ  حَ  Hاملتحدة الواليات  مجيع  يف  مليون   (2.5 أصل ( من 
هو األساس يف اقتصاد اجلنوب األمريكي. ومع اتساع هذا السوق تم التوسع 
تقدم   Hنيويورك يف  الكبرية  املالية  والبيوت  البنوك  وكانت   Hالقطن زراعة  يف 
القروض واالستثامرات لرشاء األرايض والعبيد واملنتوج. وكان العبيد يعتربون 
سلعةH ويمثلون صيغة قانونية للملكيةH وتتم املتاجرة هبم مقابل التبادل بأنواع 

أخرٰ من السلع واخلدمات (4).
كام وإن اقتصاد السوق موجود أيضاً يف "اقتصاد مرحلة اإلقطاع" لتداول 

اعني. ل الزرّ األرض واملنتجات واألقنان والفالحني والعامّ
ونجد اآلن تعبري "اقتصاد السوق االشرتاكي" متداوالً يف مجيع األدبيات 
االقتصادية أو السياسيةH وهي التسمية التي تطلقها الصني عٰىل اقتصادها الذي 
أصبح ثاين أكرب اقتصاد يف العاملH ويتوقع له أن يتجاوز االقتصاد األمريكي يف 
نْذُ  العقد القادم. وكان االقتصاد الصيني قد اعتمد رأساملية الليربالية اجلديدة مُ
 Hالرأساملية هذه  يف  فقرة  أهم  يعتمد  أن  دون   Hاملايض القرن  ثامنينيات  أواسط 
الشيوعي  واحلزب  الصينية  احلكومة  إن  ذ  إِ  Hاالقتصاد عن  الدولة  عزل  وهي 
الصيني مها من يقودان هذا االقتصاد. أما فيتنام فتطلق عٰىل اقتصادها "اقتصاد 
الشيوعي  احلزب  قبل  من  أيضاً  يقاد  والذي   H"االشرتاكي التوجه  ذو  السوق 

الفيتنامي واحلكومة الفيتنامية.

44

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



الوزراء  لرئيس  االقتصادي  املستشار   Hصالح حممد  مظهر  د.  حتدث  لقد 
H(5 حول دور مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد العراقيH وإنه  يف مقال له (
 H(اقتصاد السوق االجتامعي) سيكون "بإسناد الدولة ومنهجها الذي سيقوم عٰىل
والذي تكفل فيه الدولة التنافسية والعدالة االجتامعية". إن تعبري "اقتصاد السوق 
 Hاالقتصادية األدبيات  يف  social market economy" مستخدم  االجتامعي 
وهيتم   Hاخلــاص والقطاع  العام  القطاع  يشمل  رأســاميل  اقتصاد  إٰىل  يشري  وهو 
الرأساملية  أو  الكِنزية  من  قريب  وهو   Hللمواطنني االجتامعية  اخلدمات  بتوفري 
قبل  من  واعتامده   Hالعراق يف  االقتصادي  النظام  هذا  مثل  تطبيق  إن  املنضبطة. 
أي  تطبيق  إن  ذ  إِ  Hغري ذلك املؤرشات تظهر  . ولكن  جيداً أمراً  الدولة سيكون 
نظام اقتصادي حيتاج إٰىل خلق للهياكل السياسية والقانونية واالقتصادية للسري 
بهH وخلق البيئة اإلعالمية للمواطنني بفائدة وأمهية مثل هذا النظام. وهذه أمور 
لية  لليربا ا نحو  هي  املتعاقبة  احلكومات  توجهات  كأن   ٰنر بل  لياً  حا نراها  ال 

اجلديدة.
عن  بديالً  ليكون   H"السوق "اقتصاد  تعبري  األحيان  من  كثري  يف  يستخدم 
يْثُ إنّ التعريف  free market". حَ تعبري أكثر دقةH وهو "اقتصاد السوق احلر 
مجيع  فيه  تنعقد  قتصادي  ا نظام  نه  إ هو   Hاحلر السوق  قتصاد  ا لتعبري  ملتداول  ا
قرارات االستثامر واإلنتاج والتوزيعH عٰىل أساس تفاعل العرض والطلب الذي 
حيدد بالنتيجة أسعار البضائع واخلدماتH من غري حاجة إٰىل تدخل احلكومات. 
 planned املخطط  االقتصاد  " يسمٰى  ما  خيالف  نــه  أ السوق  هبــذا  ويفرتض 
الدولة. ولكن من  من  يقاد  الذي  والتوزيع  واإلنتاج  economy" لالستثامر 
H سواء  الواضح أن االقتصاد املخطط يأخذ بنظر االعتبار العرض والطلب أيضاً
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أن  للحكومات  يسمح  ولكنه   Hوالتوزيع اإلنتاج  يف  أم  االستثامر  يف  ذلك  كان 
. تتدخل يف السوق يف الوقت الذي تراه مطلوباً

إن اعتامد اقتصاد السوق احلرH يعني اخللو من القوانني واألنظمة والضوابط 
 H(لتنفيذية وا لترشيعية  ا لدولة (السلطتني  ا ترشعها  لتي  ا لية  ملا وا االقتصادية 
H وأن  إلدارة السوق. ولكن يف واقع األمر ال توجد أسواق من غري ضوابط أبداً
 Hاالقتصادية األسواق  تنظم  والربملانات  احلكومات  خالل  ومن   Hاملجتمعات
وضمن القوانني واألنظمةH وبدرجات خمتلفةH ختتلف من دولة إٰىل أخرHٰ تبعاً 
التوازنات  تعتمد  وباختصار  البالد.  يف  املؤثرة  والسياسية  االقتصادية   ٰللقو
وقوة   Hلشعبية وا ملدنية  ا احلركات  وقوة   H وتنظيامهتا لعاملة  ا لطبقة  ا قوة  عٰىل 
الطبقة التي متلك وسائل اإلنتاج؛ واألهمH قوة الدولة ومدٰ ملكيتها ألدوات 

اإلنتاجH ومدٰ نفوذها وهيمنتها يف تنفيذ حمصلة هذه التوازنات.
بعاد  إ فيه  تم  لــذي  ا العرص  هو   Hاجلــديــدة لية  لليربا ا رأساملية  عرص  إن 
من  وذلــك   Hٰأخــر حقبة  أيّ  من  أكثر  االقتصاد  يف  التدخل  عن  احلكومات 
خالل إلغاء وتقليل التنظيامت التي تؤثر عٰىل حركة السوق. هلذا استخدم تعبري 
معروفني  اقتصاديني عامليني  من قبل  تَّٰى  حَ  Hهذه الرأساملية لتسمية  احلر  السوق 
مقيدة  غري  سوق  أهنا  باعتبار   Hالرأساملية من  النوع  هلذا  املعارضة  بتوجهاهتم 
الطبقات  حتمي  التي  الضوابط  فيها  وتقل   Hيشاؤون ما  الرأسامليون  فيها  يفعل 
الفقريةH وكذلك الضوابط التي حتمي البيئة ومعاجلة االحتباس احلراري وصحة 
وسالمة املواطننيH ألن هذه الضوابط تقلل من أرباح الطبقة الرأساملية. وألن 
انعدام  إٰىل  وانتهت   Hالفقراء حقوق  عٰىل  اعتدت  فإهنا   Hمقيدة غري  السوق  هذه 
انعدام  فإن  ذلك  إٰىل  إضافة  البرشية.  تشهده  مل  بشكل  الثروة  توزيع  يف  العدالة 
 H ءً ثرا والغنية   H فقراً الفقرية  الدول  ازدادت  فقد   H أيضاً الدول  شمل  العدالة 
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 Hبسبب الضغوطات اهلائلة لفتح أسواق الدول الفقرية أمام بضائع الدول الغنية
ما أدٰ إٰىل تدمري اقتصاديات الدول الناميةH وذلك ألن "السوق احلرة"H أزالت 
العوائق أمام دخول وخروج البضائع ورؤوس األموالH وأمام النفوذ األجنبي 
 H"يف القرار املحيل. ومن هنا جاء أيضاً تعبري "االنفتاح" و"االنفتاح االقتصادي

ليعني السوق احلرةH والليربالية اجلديدة.
لرأساملية  تطبيقاً  الدول  أكثر  يف  تَّٰى  حَ الضوابط  لبعض  حاجة  هناك  تبقٰى 
الليربالية اجلديدة. ويف الواقع وبظروف معينةH فإن هذه الرأساملية تطلب من 
الدولة  تدخل  الَ  ــوْ لَ ذ  إِ  H2008 أزمة  يف  حدث  كام   Hإلنقاذها التدخل  الدولة 

وبقوةH الهنار نظام رأساملية الليربالية اجلديدة كله.
ونود أن نوضح أن مضمون تعبري االقتصاد احلرH هو موجود يف األدبيات 
 Laissez  – الكالسيكية لالقتصاد الرأساميلH ومن خالل التعبري الكالسيكي 
Hfaire والذي يرتجم إٰىل العربيةH أو اللغات األخرHٰ "سياسة دعه يمر… 
دعه يعمل". وهو مبدأ يقاوم تدخل الدولة يف الشؤون االقتصاديةH إالّ باملقدار 
امللكية  ومحاية   Hالداخيل األمن  حفظ  مثل   Hوالرأسامليني ينفع الرأساملية  الذي 
اخلاصة والشخصيةH أو وجود اجليش حلامية النظام واملكتسبات الرأساملية من 
التدخل اخلارجي باإلضافة إٰىل استخدام اجليش والقوة العسكرية يف احلصول 
أو  والضغط  لتهديد  ا خالل  من   ٰاألخــر لبلدان  ا يف  فية  إضا مكتسبات  عٰىل 

التدخل العسكري لفرض السياسات االقتصادية وغريها.
إن الرأساملية املنضبطةH أو الكِنزيةH وجدت أن تدخل الدولةH وبضمنها 
مسألة  اجلميع  ختدم  التي  األساسية  واخلدمات  املهمة  اإلنتاج  لوسائل  ملكيتها 
رضورية لنمو االقتصاد واستقرارهH وذلك لتجنب حاالت الكساد واألزمات 
 Hاالقتصادية الشديدة كالتي حدثت للنظام الرأساميل يف ثالثينيات القرن املايض
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وخللق حالة من االستقرار والتوازن االجتامعي بني الرأسامليني والطبقة العاملة. 
 Hوهبذا – يف الوقت نفسه – فإن تدخل الدولة يف االقتصاد وبناء دولة الرفاهية
بإسقاط  لشيوعية  ا لتنظيامت  وا للفكر  املجال  فسح  عدم  يف  لنتيجة  با يساعد 

الرأساملية ككل.
إن تعبري "السوق احلرة"H ال يعني هناH بأي شكل من األشكالH ما يسمٰى 
 Hاملوجودة يف املطارات أو املوانئ أو أحياناً يف داخل املدن H"احلرة "األسواق 
الرسوم  إضافة  غري  من  االستهالكية  املواد  بعض  تبيع  أسواق  أهنا  تعني  والتي 
ولذا   Hالبلد داخل  البضائع  تتحملها  التي  التعريفة  وهي   Hالسعر إٰىل  الكمركية 
 duty  free الكمركية  الرسوم  من   H(خالية حرة (أي  "أسواق  تسمٰى  فهي 
والتي  عنها  نتحدث  احلرة" التي  "السوق  فإن  نفسه  الوقت  ويف   ."market
الكمركية  الرسوم  استيفاء  تعارض  أيضاً  هي   H"احلرة "التجارة  بمفهوم  ترتبط 
العاملية  لألسواق  الدخول  األجنبية  للبضائع  تريد  فهي  األجنبية.  البضائع  عٰىل 
جداً  خمفضة  رســوم  نسب  يف  أو   Hمفروضة كمركية  رســوم  غري  ومن   Hبحرية
. مقابل ذلك تقوم الدول  وشكليةH وهبذا تستطيع منافسة البضائع املنتجة حملياً
 H"احلامئية" تسمٰى  ذاك  وعند   Hمناسبة رسوم  بفرض   Hاملحلية صناعاهتا  بحامية 
والتي هي عكس "التجارة احلرة"H أو "السوق احلرة"H أو "العوملة"H وخصوصاً 

عندما تكون الرسوم الكمركية عالية.
إن الرأساملية تدعوا دائامً إٰىل "السوق احلرة"H ولكن هذا املفهوم خيتلف من 
نوع إٰىل آخرH ومن دولة إٰىل أخرٰ. ففي الرأساملية املنضبطةH كانت "احلامئية" 
معتدلةH والدول الرأساملية تضع رسوم كمركية خمفضةH ويف الوقت نفسه كانت 
 Hمنظمة التجارة العاملية تعمل عٰىل إزالة الرسوم الكمركية بني الدول بالكامل
بعد  وذلك   . تدرجيياً ذلك  يتم  أن  عٰىل  املايض  القرن  تسعينيات  بعد  وخصوصاً 
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بالكامل.  مفتوحة  أســواق  ٰىل  إ تدعو  لتي  ا اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  سيادة 
وحيدث بني مدة وأخرٰ أن بعض الدول تضع رسوماً حمددةH وتقوم اعرتاضات 
وشكاوٰ لدٰ منظمة التجارة العاملية إللغاء هذه الرسوم التي ختالف تعليامهتا 

وتنظيامهتا.
نْذُ هناية احلرب العاملية الثانيةH فإن الواليات املتحدة األمريكية تقود هذا  ومُ
وأقل  االقتصاديات  أكرب  بصفتها   Hمصاحلها وفق  يعمل  الذي  التجاري  النظام 
الدول ترضراً من احلربH وهلذا فإن امليزان التجاري كان دائامً يف صاحلها. ويف 
 Hأواخر ستينيات القرن املايض ونتيجة إعادة احلياة لالقتصادين األملاين والياباين
زادت صادرات هاتني الدولتني إٰىل الواليات املتحدةH واختل التوازن ولكنه 
املتحدة. واختل امليزان التجاري للواليات املتحدةH يف  بقي لصالح الواليات 
فيها  كبرية  بصورة  النفط  إنتاج  تقلص  نتيجة   Hاملايض القرن  سبعينيات  أوائل 
مشكلة  حينذاك  ووقعت   Hللطاقة حاجاهتا  لتلبية  االسترياد  ٰىل  إ واضطرارها 
بعد  وخصوصاً  ملنضبطة  ا لرأساملية  ا أزمة  وبدايات  بالدوالر  الذهب  عالقة 
6). ازداد العجز  ارتفاع أسعار النفط بصورة كبرية يف سبعينيات القرن املايض (
التجاري األمريكي يف فرتة رأساملية الليربالية اجلديدة وباخلصوص مقابل الصني 
التي اعتمدت نسختها اخلاصة من هذا االقتصاد. أصبحت الصني املصدر األول 
يْثُ جذبت االستثامرات األمريكية والعاملية لرخص عاملتها وكفاءة  يف العاملH حَ
نظامها وانخفاض أسعار عملتها (6). بمجيء دونالد ترامب إٰىل رئاسة الواليات 
إجراءات  اختذ   H" أوالً "أمريكا  ورفعه شعار   H2017 الثاين  يف كانون  املتحدة 
أوائل  نْذُ  ومُ إدارته  وبدأت   H"احلرة "التجارة  سياسة  وترك  شديدة  "محائية" 
ومكائن  الشمسية  الطاقة  ألواح  استرياد  عٰىل  الكمركية  الرسوم  بفرض   2018
 Hالعاملية "حرية" التجارة  عٰىل  خطورهتا  وازدادت  والصحون.  املالبس  غسل 
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25% عٰىل وارداهتا من  عندما فرضت الواليات املتحدة رسوماً كمركية قدرها 
وذلك  األملنيوم  منتجات  من  وارداهتا  عٰىل   %10 و  Hوالصلب احلديد  منتجات 
H2018 والتي أثرت كثرياً عٰىل الواردات األمريكية من أوروبا وكندا  يف آذار 
رسوم  وضع  بعد  خصوصاً   Hالصني من  ــواردات  ل ا عٰىل  وكذلك   Hواملكسيك
كمركية عٰىل ما يزيد عن (250) مليار دوالراً من البضائع الصينية. واستمرت 
بفرض الرسوم الكمركية عٰىل منتجات عديدة أخرHٰ والتي أثرت عٰىل صادرات 
 Hالعامل وبقية  وكندا  وأوروبا  الصني  وباألخص   Hاملتحدة الواليات  إٰىل  الدول 
2018 أعلنت فيه "لقد  6 متوز  يْثُ أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً يف  حَ
وزير  وقال   H"االقتصادي التاريخ  يف  حرب جتارية  أكرب  واشنطن للتو  أشعلت 
2018 يف اجتامع وزراء مالية جمموعة العرشين يف  21 متوز  املالية الفرنيس يف 
بوينس آيرس "إن احلرب التجارية بدأتH وننتظر من الواليات املتحدة خطوات 
عٰىل  فعل  وكرد   ." حالً ليست  زيادة الرسوم  احلرب… وإن  تلك  من  للخروج 
رسوم  بوضع  والصني  وكندا  أوروبــا  قامت   Hاحلامئية ترامب  إدارة  إجــراءات 
والتهديدات  التجارية  احلرب  إن  لبلداهنم.  األمريكية  الــواردات  عٰىل  كمركية 
أيلول  أواخر  السطور  هذه  كتابة  وقت  تَّٰى  حَ ومتزايدة  مرتفعة  تزال  ال  املتقابلة 
H وستؤثر يف النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة  2018. املشكلة كبرية جداً
يْثُ هدد الرئيس ترامب بأنه ويف حال قيام الصني  والصني وبقية دول العاملH حَ
بالتوسع بالرد عٰىل إجراءاتهH فإنه سيضع رسوماً كمركية عٰىل مجيع الصادرات 
يْثُ بلغت صادرات الصني  . حَ الصينية إٰىل بالده والبالغة (500) مليار دوالراً
H مقابل  H2017 ما يعادل (505.5) مليار دوالراً إٰىل الواليات املتحدة يف عام 
وكان   . دوالراً مليار   (130 من ( أقل  الصني  إٰىل  املتحدة  الواليات  صــادرات 
2017/4/4: "نحن لسنا  الرئيس ترامب قد كتب عٰىل حسابه اخلاص يف تويرت يف 
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نْذُ سنوات طويلة بسبب  يف حرب جتارية مع الصنيH لقد خرسنا هذه احلرب مُ
هلذا  املتحدة. ال يمكن أن نسمح  القوم األغبياء الذين كانوا يمثلون الواليات 

باالستمرار" (7).
لرأساملية  لــعــاملــي  ا لــنــظــام  ا يف  تــصــدعــاً   2018 ســنــة  يف   ٰــر ســن فــهــل 
"السوق  بنظام  ملتعلق  وا منها  أسايس  جلزء  األقل  عٰىل  أو   Hاجلديدة لية  لليربا ا
احلرة"H أم سيتم تسوية األمورH والقبول بحلول وسطيةH إِذ إن كل قادة النظام 
االقتصادي العامليH واملنظامت العامليةH مثل منظمة التجارة العامليةH وصندوق 
النقد الدويلH حياولون الضغط عٰىل الرئيس ترامب منْ أَجل الرتاجع عن حربه 
االقتصادي  النمو  عٰىل  للمحافظة  وذلك  احلامئية  ختفيف  أو  وإلغاء   Hالتجارية

.2007 – 2006 H والذي مل يرجع إٰىل معدالت  العاملي اهلش أصالً
ا6ة، والرأ�لية غ�� ا�نضبطة ورأ�لية  
ج. الرأ�لية ا�نفلتة والرأ�لية ا�

الكوارث:

اجلديدة (النيوليربالية)  الليربالية  الرأساملية  إٰىل  تشري  أعاله  التعابري  مجيع 
تَّٰى اآلنH واستخدمت  نْذُ ثامنينيات القرن املايض وحَ التي سادت العامل الرأساميل مُ
هذه التعابري ملقارنتها بالرأساملية التي سادت العامل الرأساميل قبلها مبارشةH أي 
1945 إٰىل سبعينيات القرن املايضH واملسامة  من هناية احلرب العاملية الثانية يف 
regulated. ولقد كنت استخدم تعبري   capitalism  Hبالرأساملية املنضطبة
وذلك   Hبقة لسا ا كتابايت  يف   H عيها مرصا عٰىل  ملنفتحة  ا أو   Hملنفلتة ا لرأساملية  ا
قد  كانت  لتي  ا لقيود  وا لضوابط  ا وتقليص  لتخلص  ا يف  ملستمرة  ا ولتها  ملحا
هياكل  بناء  يف  القيود  هذه  وساعدهتا   Hنفسها عٰىل  املنضبطة  الرأساملية  فرضتها 
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اجتامعية وسياسية واقتصادية جعلتها مقبولة من مواطني العامل الرأساميل مقابل 
األنظمة االشرتاكية التي كانت سائدة يف العامل االشرتاكي آنذاك.

للرأساملية  بليغاً  تعبرياً  فرنسيس  البابا   Hاحلايل الفاتيكان  بابا  استخدم  لقد 
"الرأساملية  تعني  والتي   H"Unbridled  Capital ism " بتسميتها  احلالية 
منزوعة اللجام"H أي مثل حصان منزوع اللجامH وترمجتها "الرأساملية اجلاحمة".

H1936 انتخب  /12 /17 إن البابا فرنسيس أرجنتيني األصل من مواليد 
أن  نْذُ  مُ عنهم  والدفاع  الفقراء  نرصة  دعــاة  من  وهو   .2013 /3 /13 يف  بابا 
أمريكا  يف  الدين  رجال  من  الكثري  حال  حاله   Hاألرجنتينية الكنيسة  رأس  كان 
الالتينية ممن كانوا قريبني من شعوهبم الفقريةH وأحياناً يسمون "الكهنة احلمر". 
ضد  داعية  نفسه  لوقت  ا يف  أصبح   Hثوليكية لكا ا للكنيسة  با  با أصبح  وعندما 
أو   H(عديدة مناسبات  يف  االسم  هبذا  دعاها  اجلديدة (كام  الليربالية  رأساملية 
حلامية  داعية  أصبح  وكذلك   Hاألوقات أغلب  يف  يسميها  كام  اجلاحمة  الرأساملية 
البيئة واألرض من التلوث واالحتباس احلراري. وهو هبذا خلق أعداءً كثراً له 
وألفكاره من داخل الكنيسة وخارجهاH وخصوصاً يف الواليات املتحدةH واهتم 

باملاركسية والشيوعية (8).
 H2013/12/14 قال البابا يف مقابلة له مع صحيفة (الستمبا) اإليطالية يف 
 – بأهنا  عظاته  وصفوا  الذين  األمريكيني  املتشددين  املحافظني  أقوال  عٰىل  رداً 
يف  التقيت  ولكنني   Hخاطئة املاركسية  األيديولوجية  "إن   :– خالصة  ماركسية 
حيايت الكثري من املاركسينيH وهم أشخاص طيبونH ولذا ال أشعر بأن أحداً قد 
"H و"إن املاركسيني رسقوا راية الدفاع عن الفقراء من املسيحيةH إِذ إن  أساء إيلّ

الفقر هو مركز الدعوة املسيحية" (8).
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وعداً  هناك  "كان  الزائفة  ويضيف يف وصف "الرأساملية اجلاحمة" ووعودها 
منها بأنه عندما يمتلئ القدح بالكامل سوف يفيضH ويعود بالنفع عٰىل الفقراء. 
ثَمَّ  نْ  سحري… ومِ بشكل  يكرب  أخذ  بالكامل  امتأل  عندما  أنه  حدث  ما  ولكن 
األساسية  النظرية  من  يستهزئ  هبذا  وهو  الفقراء".  أَجل  منْ  يشء  منه  يفض  مل 
لليربالية اجلديدة التي تقول أن زيادة ثراء األغنياء هو أمر جيدH إِذ أنه مثل القدح 
عند إضافة املال إليه يفيض ويفيد الفقراء والطبقة العاملة!!. كذلك يرٰ البابا 
أنه "فيام تتضخم إيرادات األقلية عٰىل نحو هائلH تتسع اهلوة بني الغالبية املعدمة 
واالزدهار الذي تتمتع به تلك األقلية". وبرأيه فإن "انعدام التوازن هو نتيجة 
األيديولوجيات التي تدافع عن احلرية املطلقة واملضاربات املالية"H ويضيف: 
وقواعدها  قوانينها  كلل  دون  تفرض  مرئية  غري  جديدة  دكتاتوريات  تولد  "هكذا 
النظام  هنا… هذا  حدوداً  يعرف  ال  والتملك  للسلطة  التعطش  اخلالصة… إن 
يميل إٰىل هنش كل يشء يقف يف طريق زيادة األرباحH ويصبح كل ما هو هش 
ويف  الوحيد".  القانون  إٰىل  حتولت  مؤهلة  سوق  أمام  ومنهكاً  ضعيفاً  البيئة  مثل 
2015 يف سانت كروز يف بوليفيا أعلن احلرب  /7 /9 خطاب للبابا فرنسيس يف 
هذا  "إن  وأعلن   Hالعوملة باسم  تقوده  التي  وعربته  احلايل  الرأساميل  النظام  عٰىل 
النظام مل يعد يفيد وعلينا تغيريه". وأضاف: "إن الرأساملية اجلاحمة املتوحشة قد 
احتكرت اإلعالمH (والذي اسامه باالستعامر األيديولوجي)H لفرض أنامطها 
ما  خطأ  هناك  نشعر أن  "هل  هذا:  خطابه  يف  وتساءل   H"واالستهالكية الفكرية 
بال  وعائالت   Hحقوق بال  وعامل   Hيمتلكوهنا أراضٍ  بال  مزارعني  نجد  يْثُ  بحَ
أن  يف  ما  خطأ  نجد  هل  باستمرار؟.  تداس  والشعوب  الناس  وكرامة   Hسكن
هناك حروباً عديدة بال معنٰىH وحاالت عنف وصلت إٰىل عقر دارنا؟"H ويستمر 
هبجومه عٰىل النظام الرأساميل اجلامح: "هل نحن نعلم عن سوء استخدام املوارد 
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مهددة  أصبحت  التي  احلية  والكائنات  بل  واهلــواء  ملــاء  وا واألرض  الطبيعية 
باستمرار. إذا كان األمر كذلك فنحن بحاجة إٰىل التغيري. بل إنّا أرص أن أقوهلا 
بدون خوف وبأعٰىل صوت: نريد تغيرياً حقيقياً يف هيكلة النظام احلايل. إن النظام 
يْثُ إنّ  احلايل أصبح ال يطاق. نحن بحاجة إٰىل تغيري النظام عٰىل مستوٰ العاملH حَ

الرتابط بني الشعوب يف عرص العوملة بحاجة إٰىل حلول عاملية" (8).
لية  لليربا ا لرأساملية  املناهضني  والناشطني  السياسيني  بعض  استخدم  لقد 
الرأساملية. وأصدرت الناشطة  هذه  اجلديدة تعبري "رأساملية الكوارث" لوسم 
"عقيدة  بعنوان  حينه  يف  كبرية  ضجة  أثار  باً  كتا كالين  نعومي  الكندية  والكاتبة 
الصدمة  "عقيدة  إٰىل  تشري  هنا  وهي   H(9 الكوارث" ( رأساملية  صعود  الصدمة: 
 Shock and H"shock doctrine وأحياناً يشار إٰىل عقيدة "الصدمة والرتويع 
H"awe والتي تبناها بوش يف حرب احتالل العراقH وتعرف عسكرياً باهليمنة 
يشل  بام   Hللقوة املذهل  واالستعراض  واملفاجئة  الرسعة  تعتمد  التي  الرسيعة 

إدراك اخلصم وحيطم إرادته للقتال واملقاومة.
رأساملية  تطبيق  يف  لــرتويــع  وا لــصــدمــة  ا عقيدة  تعبري  م  ســتــخــدا ا إن 
الليربالية اجلديدةH هو أمر اعتمده منظرو هذه الرأساملية ومناهضوها عٰىل حد 
إثر  السوفيتي  االحتاد  يف  تطبيقها  طلبوا  اجلديدة  الليربالية  منظري  إن  ذ  إِ  Hسواء
سقوطه مبارشة لسد الطريق أمام الشيوعيني والطبقة العاملية يف حماولتهم إيقاف 
عمليات اخلصخصة وهنب الثروات من قبل األغنياء والطبقات العليا الفاسدة 
واحلروب  احلروب  "الكوارث" مثل  استغالل  وإن  العاملية.  الرأساملية  بقيادة 
األهلية والنزاعات اإلثنية والطائفية واملجاعات والكوارث الطبيعيةH هو أمر 
واإلنقاذ  األمــوال  إٰىل  احلاجة  بحجة  الرأساملية  هلذه  الرسيع  للتطبيق  مطلوب 
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الرسيع ومساعدة الدول الفقرية وغريها من احلجج. إن "الكوارث" هي النتيجة 
احلتمية لتطبيق هذه السياسات!!

ائب": ت أو ال<= با@� 
د. "الدو�A الريعية" و"دو�A ا�

عن  احلديث  عند   Hاجلبايات دولة  أو  الريعية  الدولة  عن  لنتحدث  نكن  مل 
الَ املقاالت التي كتبها ونرشها بعض  موضوع الرأساملية الليربالية اجلديدةH لَوْ
H2018 قبل  االقتصاديني املؤيدين لقانون رشكة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 
سلبيات  من  للخالص  "خطوة  واعتباره   Hله الرتويج  لغرض  صــدوره  وبعد 
H(10 أو هو "خطوة مهمة ملبدأ االنتقال من الدولة الريعية إٰىل  الدولة الريعية" (
أرفقت  ذ  إِ  Hاملالحظات هذه  يف  نتوسع  ولن   .(11 اجلبايات (الرضائب)( دولة 
H2018/3/26 حتت عنوان: "قانون  دراستي هذهH ما كنت قد كتبته يف حينه يف 
رشكة النفط الوطنية العراقية: هل هو قانون لرشكة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد 

العوائد النفطية؟H ويعمل بالتايل عٰىل لربلة االقتصاد العراقي" (11).
لتعني  استخدمت  والتي   Hroyalty لكلمة  احلرفية  الرتمجة  هو  الريع  إن 
ترمجة  أو   H(النفطية احلقول  املناجم (ومنها  استخدام  إتاوة  أو   Hامللكية حقوق 
rent عوائد (إجيارات) خمتلف أنواع امللكيات واألصول. والدخل املتأيت من 
 Hخدمات أو  لبضائع  اإلنتاج  كان  سواء  نتاجي  إ نشاط  نتيجة  يكون  ال  ذلك 
بل يأيت نتيجة امتالك أصول هذا الدخل (الريع)H مثل األرايض أو العقارات 
دول.  أفراد أو  والسندات املاليةH وقد يكون املالك هلذه األصول  أو األسهم 
وبسبب عدم وجود عمل أو جمهود يف احلصول عٰىل هذه املدخوالتH فإن مالك 

األصول الذي حيصل عليها يقرن دائامً بالفئات الطفيلية غري املنتجة.
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ملشاركة  ا عقود  يف  وكذلك   Hلنفطية ا االمتياز  عقود  يف  ــامً  ئ ا د نجد  ننا  إ
باإلنتاجH تعبري حصة الريع Hroyalty يمثل حصة مالك األرض / احلقل (وهي 
االمتياز  عقود  يف  احلصة  هذه  وكانت  النفطي.  اإلنتاج  من  مناطقنا)  يف  الدولة 
يف  املستخدمة  نفسها  النسبة  وهي   H(%12.5 النفطي (أي  "ثمن" املنتوج  متثل 
الواليات املتحدة وغريها كحصة ملالكي األرض التي توجد فيها احلقول النفطية 
أو مناجم املعادن األخرٰ. وكانت حصة احلكومات (ومنها احلكومة العراقية 
الريع  يمثل   %12.5 منها   H%50 تبلغ  لنفطية  ا العوائد  من  النفط)  تأميم  قبل 
وكانت  عليها.  الدولة  تفرضها  رضائب  حساباهتا  يف  الرشكات  تعتربه  والباقي 
H1958 هي "تنفيق الريع"H أي جعل الريع  14 متوز  أحد مطالب حكومة ثورة 
(12.5%) ضمن نفقات اإلنتاجH وهبذا تتحمل الرشكات نصفه كنفقات وتزداد 
6.25%)!!. يف عقود املشاركة باإلنتاج التي وقعتها  احلكومة العراقية ( حصة 
 Hوالتي سبق أن اطلعت عليها Hحكومة إقليم كردستان مع الرشكات األجنبية
"نفط  العقود  نصوص  يف  سمي  ما  أو   Hالريع من  اإلقليم  حكومة  حصة  كانت 

.%12.5 10% من النفط وليس  H"royalty oil تبلغ  الريع 
royalty أو عن إجيار  الريع  عن  rent إجيار" للتعبري  استخدمت كلمة "
األصولH ومنها جاء تعبري "الدولة الريعية" لرتمجة التعبري يف اللغة اإلنكليزية هو 
Hrentier والذي يعني أن مدخوالت وعوائد وميزانية الدولة تأيت من   state
ريع وإجيار األصولH أي إنّ عائدات الدولة ال تأيت من إنتاج بضائع أو خدمات 

وال نتيجة عملH وال من رضائب تفرض عٰىل رشكات أو أفراد.
العظمٰى  لبية  لغا ا أن  يعني  فهو   Hجبايات ودولة  رضائب  دولة  تعبري  أما 
من مدخوالت الدولة وموازناهتا السنوية تأيت من الرضائب التي تفرضها عٰىل 
أرباح الرشكات اإلنتاجية واخلدمية واملالية العاملة فيهاH وكذلك من الرضائب 
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البضائع  عٰىل  املفروضة  الكمركية  الرسوم  إٰىل  إضافة   Hاألفــراد عٰىل  املفروضة 
من  مداخيلها  تكون  واقتصاديات  دول  وهناك   .ٰأخر رسوم  وأي  املستوردة 
أرباح مشاريعها ومؤسساهتا اخلدمية واإلنتاجية واملاليةH وكذلك من الرضائب 
األفــراد (يف  وعــٰىل   H(والعام اخلــاص  القطاعني  الرشكات (يف  عٰىل  املفروضة 

القطاعني اخلاص والعام).
اعتمدت  عندما  لريعي  ا واالقتصاد  لريعية  ا للدولة  لتسمية  ا تطورت 
الدول النفطيةH وباألخص اخلليجية ومنها العراقH يف متويل كامل موازناهتا عٰىل 
ما حتصل عليه من عائدات النفطH وليس هلا مصدر آخر للتمويلH أو إن املصادر 
. ومشكلة مثل هدا االقتصادH هو أنه اقتصاد أحادي يعتمد  األخرٰ ضعيفة جداً
بالكامل عٰىل مورد واحد يف متويل املوازناتH ويزداد سوءاً وعدم استقراراً عندما 
 1986 تكون أسعار هذا املورد (النفط) متقلبة ومعرضة لالهنيار (كام حدث يف 
و2014). واألهم من ذلك كله أن النفط مادة ناضبةH وأن انتهاءه أو قلة إنتاجه 
مجيع  ومستقبل  املواطنني  ورفاهية  حياة  وبالتايل   Hواملوازنات االقتصاد  يعرض 
واحلل هلكذا اقتصاد أحادي ريعيH هو االستثامر  املقبلة إٰىل االهنيار.  األجيال 
يف جزء كبري من العوائد النفطية يف جماالت إنتاجية وخدمية أخرٰ. واألهم يف 
العراق يف الزراعة والري واملشاريع اإلروائية ويف الصناعات التحويلية املختلفة 
القطاعات  يف  وكذلك   Hأولية كامدة  الغاز  أو  النفط  عٰىل  املعتمدة  وباخلصوص 
اخلدمية والبنية التحتيةH واألهم االستثامر يف اجلانب اإلنساين من تعليم وصحة 
وثقافة وخلق فرص عمل للمواطن احلايل ولألجيال القادمة من خالل التوسع 
يف االستثامر. إن استثامر الدولة يف هذه القطاعات يزيد من استقرار االقتصاد 
يف  اخلاص (واألجنبي)  للقطاع  مشجعة  بيئة  خيلق  نفسه  الوقت  ويف   Hوتنميته
وغري  آمنة  بيئة  خلق  وبدون   Hالدولة استثامر  وبدون  اآلمن.  املربح  االستثامر 
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يف  باالستثامر  يتجرءا  لن  الرصينني  واألجنبي  اخلاص  القطاعني  فإن   Hفاسدة
مشاريع دائمة.

 Hودعم القطاع اخلاص واألجنبي املنتج Hإن قيام الدولة العراقية باالستثامر
وحصول نمو اقتصادي يؤدي بالنتيجة إٰىل إمكانية الدولة للحصول عٰىل رضائب 
هذه  واستقرار  وتوسع  نمو  بعد  واألجنبي  واخلاص  العام  القطاعات  مجيع  من 
 Hواالستثامرية التشغيلية  للموازنات  آخرَ  مورداً  الرضائب  القطاعات. وتكون 
باإلضافة إٰىل مواردها األخرٰ املتأتية من عوائدها النفطية ومن أرباح استثامراهتا 

اإلنتاجية واخلدمية.
قيام  إهناء  هو   Hاجلديدة الليربالية  اقتصاديو  يريده  الذي   Hاآلخر البديل 
ترك  بحجة   Hواخلــدمــات اإلنتاج  قطاعات  عن  بعادها  وإ باالستثامر  لدولة  ا
متويل  يف  الرضائب  عٰىل  فقط  واالعتامد  واألجنبي  اخلاص  للقطاع  األمر  هذا 
نْذُ  املوازناتH بدءاً باعتبار عائدات النفط رضائب!!!. وهو ما حدث يف العراق مُ
H2003 فلم تستثمر الدولة يف إعادة تأهيل وتشغيل املشاريع  االحتالل يف نيسان 
رفع  من  لرغم  ا عٰىل   Hجديدة استثامرات  يف  أو  ملتوقفة  ا لزراعية  وا الصناعية 
ووفرة األموال. كام تم فتح باب االسترياد عٰىل  احلصار وارتفاع أسعار النفط 
مرصاعيهH وأصبح العراق يستورد كل يشء. وأضحٰى االقتصاد العراقي ليس 
 2003 نْذُ  اقتصاداً ريعياً فحسبH بل أيضاً اقتصاد استهالكي بامتياز. إِذ بدأ ومُ
برفع معدالت الرواتب واألجور ملوظفي الدولةH وبزيادات كبرية بالتعيينات 
املؤسسات  تشغيل  إعادة  وعدم   . أصالً املقنعة  البطالة  من  الرغم  عٰىل  اجلديدة 
لكادر  وأجور  رواتب  إٰىل  النفطي  الريع  معظم  ذهب  وهبذا  املتوقفة.  اإلنتاجية 
الدولةH وبالتايل إٰىل استهالك ورشاء البضائع املستوردة واملتوفرة بكثرة هائلة. 

58

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



أصبح االقتصاد اقتصاداً ريعياً واستهالكياً بأقٰىص الدرجاتH وجاء قانون رشكة 
. النفط الوطنية ليزيد األمر سوءاً

يف هذا القانونH كانت العوائد املالية املتأتية من بيع النفط والغازH والتي 
كانت تذهب إٰىل الوزارتني السياديتني املالية والنفطH ستذهب إٰىل رشكة عامة 
90% إٰىل  غري سياديةH وهي رشكة النفط. تقوم الرشكة بإعطاء ما ال يزيد عن 
خزينة الدولةH ويسميها مؤيدو القانون من االقتصاديني بأهنا "رضائب". وهبذا 
الريعية  الدولة  – من  االقتصاديني  هؤالء  – وبحسب  االنتقال  – تم  – وببساطة 
عٰىل  لتوزع  العوائد  من  جزء  أخذ  سيتم  ذلك  إٰىل  إضافة  الرضائب!!.  دولة  إٰىل 
املواطننيH وهبذا تزداد املبالغ املتوفرة لالستهالك!!. ويتوقع أحد االقتصاديني 
يف  الرصاع  ينقلب  "أن   :(10 الوطنية ( النفط  رشكة  لقانون  واملرشع   Hالبارزين
2019 لزيادة حصة صندوق املواطن. وهذا  جملس النواب عند مناقشة ميزانية 
بيت القصيد من قلب موازين الدولة الريعية إٰىل دولة جبايات. فاملواطن سوف 
يضغط عٰىل تقليص ما جيبٰى من حصته لصالح خزينة الدولة"H ويضيف: "وعٰىل 
70% من أرباح الرشكة  هذا األساس باإلمكان تقليل حصة اخلزينة إٰىل حوايل 
10). وهبذا وبرأي  دون املساس بحصة الرواتب وبعض االلتزامات السيادية" (
هؤالء السادةH فإن سحب عوائد النفطH وهي املصدر األسايس والوحيد تقريباً 
ثُمَّ   Hعامة تشغيلية  رشكة  حساب  إٰىل  وحتويلها  السيادية  الوزارات  من   Hللريع
تقليص العوائد واملبالغ املخصصة إٰىل خزينة الدولةH ورصف مبالغ مبارشة إٰىل 
املواطنني "بصفتهم مالكني حلصص يف رشكة النفط الوطنية"H سيؤدي هذا األمر 

إٰىل حتول االقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إٰىل اقتصاد رضائب!!!(11).
يمكن االطالع عٰىل الدراسة املرفقة H(11) لتفاصيل أكثر. وباختصارH فأن 
يزيد  فإنه  بالعكس  بل  الريعية  الدولة  إلهناء  أساسية  أوٰىل  خطوة  ليس  القانون 
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ريعية الدولة الريعيةH ويمكن اعتباره اخلطوة األوٰىل األساسية إٰىل لربلة االقتصاد 
 Hالعراقي. كام إنّه دخل يف أمور مهمة أساسية ال عالقة لرشكة النفط الوطنية هبا
بل هي من صلب مهام الدولة وقانون النفط والغاز املطلوب دستورياً والذي 
 Hتأخر إصداره. وبعد الطعن بقانون رشكة النفط الوطنية أمام املحكمة االحتادية

أصدرت املحكة قرارها التارخيي بعدم دستورية كافة املواد األساسية فيه.
ديدة" و"العو�ة" و"الرأ�لية  
الية ا� 
هـ. "الرأ�لية ا�نضبطة" و"رأ�لية اللي�

ا�الية":

 H"استطاعت الرأساملية أن تكيف نفسها وختلق ما يسمٰى "الرأساملية املنضبطة
1945 وإٰىل  ولفرتة تقارب الثالثة عقودH بني انتهاء احلرب العاملية الثانية سنة 
يْثُ سادت املفاهيم الرأساملية الكِنزية بتدخل  أواسط سبعينيات القرن املايض. حَ
الدولة الرأساملية يف االقتصاد والسري بام يسمٰى "دول الرفاهية االجتامعية" يف 
كافة الدول الرأساملية املتقدمة وبدرجات خمتلفة. وفرت هذه الدول اخلدمات 
شملت  والتي   H جداً زهيدة  بأسعار  أو  جماناً  العاملة  والطبقة  للفقراء  األساسية 
وأن  تصمد  أن  استطاعت  وهبذا   . وغريها والسكن  لنقل  وا والصحة  لتعليم  ا
تنترص يف النهاية عٰىل املعسكر االشرتاكيH عٰىل الرغم من وجود أحزاب شيوعية 
و"اشرتاكية  عاملية  أحــزاب  وجــود  وكذلك   Hالــدول هذه  بعض  يف  جــداً  قوية 

ديمقراطية".
"رأساملية  واملسامة   H"املنضبطة "الرأساملية  أعقبت  التي  للرأساملية  وكان 
القرن  ثامنينيات  من  العامل  سادت  والتي   H(لية لنيوليربا اجلديدة" (ا لية  لليربا ا
تَّٰى اآلن ظواهر عديدة مثل "العوملة" و"الرأساملية املالية" و"الرأساملية  املايض وحَ
خالهلا  من  واستطاعت   Hمسمياهتا من  جزءاً  وصارت  رافقتها   H"املنضبطة غري 
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االنفالت والتوحش واالستحواذ عٰىل كل املكاسبH ومل ترتك للطبقات العاملة 
تَّٰى النزر اليسري. والفقرية حَ

: �Dوم السيا =Fا� �
=

" و"اليسار" � = �Hو. "اليم

تتكرر مصطلحات "اليمني واليسار والوسط" يف غالبية األدبيات السياسية 
 Hوكذلك يف الكثري من األدبيات االقتصادية واالجتامعية Hالعامة واملتخصصة

وسنجدها كذلك يف سياق هذه الدراسة.
فرتة  ألول مرة يف السياسة يف  واليسار والوسط  لقد ظهرت تعابري اليمني 
حدد  لعامة  ا اجلمعية  أعضاء  جلوس  مكان  أن  ذ  إِ  H1789 لفرنسية  ا لثورة  ا
رئيس  يمني  ٰىل  إ لكنيسة  وا امللك  مؤيدو  جلس  لقد  لسياسية.  ا ملفاهيم  ا هذه 
تبدلت  وعندما  يساره.  إٰىل  األشداء  الثورة  مؤيدو  جلس  بينام   Hالعامة اجلمعية 
تقسيم  استمر   Hلترشيعية ا اجلمعية  ٰىل  إ  1 7 9 1 يف  لفرنسية  ا مة  لعا ا اجلمعية 
يْثُ جلس الذين أرادوا ثورة جذرية وجتديداً كامالً إٰىل اليسارH بينام  اجللوسH حَ
جلس الذين أرادوا تبديالت سطحية وبسيطة إٰىل اليمنيH وجلس "املعتدلون" 
لقرن  ا ية  بدا تَّٰى  حَ فرنسا  يف  لتقليد  ا هذا  واستمر  الوسط!!.  يف  لتيارين  ا بني 
األحزاب "االشرتاكية" بمختلف تسمياهتا إٰىل اليسار  يْثُ جلست  العرشينH حَ
وسميت باليسار الفرنيسH كام جلست األحزاب املناهضة هلا إٰىل اليمني وسميت 
سياسياً  تسميتهم  وتــم   Hلوسط ا يف  ملعتدلون"  ا " وجلس   Hلفرنيس ا ليمني  با
بـ "الوسط" الفرنيس. وجاءت الحقاً تعابري أقٰىص اليسار وأقٰىص اليمني ويسار 

الوسط ويمني الوسط.
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انترشت هذه التسميات من فرنسا إٰىل بقية أوروبا بعد ذلكH وطبق ذلك 
ثُمَّ   Hاملايض القرن  ثالثينيات  يف  نفسه  السيايس  وباملعنٰى  بريطانيا  يف  مرة  ألول 

انترشت هذه التسميات السياسية يف بقية أنحاء العامل.
إن هذه التسمياتH أي اليسار واليمني والوسطH ليست مصطلحات دقيقة 
املعنٰى والتوجهH وخيتلف مفهومها الدقيق من دولة إٰىل أخرHٰ ومن فرتة زمنية 
إٰىل أخرHٰ وباختالف املطالب واملعارك السياسيةH ولكن املعنٰى الضمني هلذه 
يْثُ إنّ "اليمني" مرتبط دائامً بالطبقات  املصطلحات يبدو واضحاً عٰىل العموم. حَ
لفقرية  ا لطبقات  ا بمصالح  مرتبط  ليسار"  ا " وأن   Hملستغلِة وا لغنية  وا لعليا  ا

H و"الوسط" مرتبط عموماً بالطبقات الوسطٰى. واملهمشة اجتامعياً واقتصادياً
فإن   Hملية لعا ا واألحــزاب  للمجموعات  لسيايس  ا لتقسيم  با يتعلق  وفيام 
واالشرتاكيني  لشيوعيني  وا ملاركسيني  ا  Hخمتلفة سياسية  حقب  يف  ضم  ليسار  ا
الديمقراطينيH والديمقراطيني االجتامعينيH واجلامعات السياسية واالجتامعية 
لنقابات  ا وكذلك   Hلعرقية ا ة  وا ملــســا وا االجتامعية  لة  لعدا ا ٰىل  إ تدعو  لتي  ا
األحزاب  فيضم  اليمني  أما  املاضية).  القليلة  العقود  البيئة (يف  ودعاة  العاملية 
واملجموعات الديمقراطية املسيحية يف أوروباH والليربالية األوروبية واملحافظني 

واملحافظني اجلددH واألحزاب الفاشية الرجعية.
 H(السوق واقتصاد  اجلديدة (العوملة  الليربالية  الرأساملية  مؤيدو  ويعترب 
ليمني  ا ضمن   H عليها ملرتتبة  ا لسياسات  وا األمريكية  هليمنة  ا مؤيدو  وكذلك 
يريد  ومن   Hاملنضبطة الرأساملية  مؤيدي  اليسار  يضم  بينام  العامل.  يف  السيايس 

العدالة االجتامعيةH باإلضافة إٰىل االشرتاكيني والشيوعيني.
 Hومن الطرائف السياسية التي راجت يف بريطانيا يف مخسينيات القرن املايض
والتي تبني مطاطية تعبريي اليسار واليمنيH ما جرٰ يف أحد االجتامعات التي 
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يعترب  الذي  الديمقراطي  احلزب  من  روزفلت (وهو  األمريكي  الرئيس  مجعت 
املحافظني  حزب  من  بريطانيا ترششل  وزراء  برئيس   H(أمريكا "اليسار" يف  من 
(وهو "اليمني" يف السياسة الربيطانية)H سأل روزفلت ترششل: "ما مدٰ يمينية 
حزب املحافظني؟ "H فأجاب ترششل: "هو إٰىل يسار كال احلزبني األمريكيني… 

اجلمهوري والديمقراطي"!!
الثقافية  احلياة   ٰأثــر والــذي   Hاملــرصي اليسار  رمــوز  أحد  استخدم  لقد 
 Hصالح عباس  أمحد   Hوالتاريخ والثقافة  األدب  يف  املؤلفات  من  بعدد  العربية 
سبعينيات  يف  ككتاب  صدرت  التي   Hالقيمة دراسته  يف   Hالسياسية التعابري  هذه 
األمويني  اعترب  يْثُ  اإلسالم" حَ يف  واليسار  "اليمني  عنوان  حتت  املايض  القرن 
واملجموعات الثرية التي أيدهتمH والتي اغتنت بصورة فاحشة نتيجة الفتوحات 
اإلسالميةH بأهنا "اليمني" يف اإلسالم. كام اعترب اإلمام عيل واملجموعات املؤيدة 
له من الزهاد والفقراء واملهمشني ودعاة العدالة االجتامعيةH بأهنم "اليسار" يف 

اإلسالم يف تلك احلقبة التارخيية وما تالها.
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الفصل الثاني

الرأسمالية المنضبطة 
Regulated Capitalism





ــة مــوضــع الــبــحــث تــســمــٰى يف األدبـــيـــات االقــتــصــاديــة  ــي ــرأســامل إن ال
(أو  ملقيدة  ا لية  لليربا ا " األحــيــان  بعض  يف  وتسمٰى   Hملنضبطة ا لرأساملية  با
سائدة  كانت  التي  الرأساملية  وهي   ."embedded  l iberalism املطوقة) 
تَّٰى  وحَ  1945 سنة  لثانية  ا العاملية  احلرب  هناية  نْذُ  مُ املتقدم  الرأساميل  العامل  يف 
أواسط سبعينيات القرن املايض. ونظراً لنجاحها الباهر اقتصادياً سميت فرتهتا 
للرأساملية"H وسميت سنوات سيادهتا "الثالثون املظفرة".  الذهبي  بـ "العرص 
كانت تعمل ضمن قيود وعالقات اقتصادية واجتامعية خاصةH وحمددة بأنظمة 
أدوات  متلك  التي  واجلهات  املال (الطبقات  رأس  بني  العالقة  تقيد  وقوانني 
اإلنتاج)H وبني العمل (الطبقات والفئات املنتجة)H وتعمل ضمن التوازنات 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف هذه الدول الرأساملية. وهي تعتمد تقليل 

البطالة للحدود الدنياH وتدخل الدولة يف االقتصاد بدرجات متفاوتة.
يف  ــيــة  الــدول ــعــالقــات  وال وهيكلتها  الـــدول  أشــكــال  بــنــاء  إعـــادة  إن 
كي  تصميمها  تم   Hالثانية العاملية  احلرب  بعد  انترشت  والتي   Hالرأساميل العامل 
ال تعيد ظروف "الكساد الكبري" الذي اكتسح العامل الرأساميل كله يف ثالثينيات 

القرن املايضH والتي أدت بالنتيجة إٰىل احلرب الكونية الثانية.
من  نوع  إٰىل   Hالثانية العاملية  احلرب  بعد  الرأساملية  الدول  يف  التوصل  تم 
التنازالت والتوازنات املتبادلة بني العامل والرأساملينيH وعٰىل أساس أن كالً من 
الشيوعية أو شكل الرأساملية التي كانت سائدة قبل احلربH قد فشلتا – حسب 
مفاهيم هذه الرأساملية اجلديدة – يف حتقيق العدالة والسلم االجتامعيني والنمو 
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االقتصادي املطلوبH واحلل كان بمحاولة الوصول إٰىل دولة "املزيج" املناسب 
بني الرأساملية واالشرتاكية – بحسب منظري هذه الرأساملية – لضامن السالم 

العاملي والرفاهية وجتنب االنتكاسات االقتصادية.
ية: = = والِك�= أ. كي�=

الربيطاين  باالقتصادي  دائامً  تربط  املنضبطة  الرأساملية  ومفاهيم  أفكار  إن 
John Maynard Keynes 1883 – 1946". ومل يكن  كينز  ماينارد  "جون 
كينز من حزب العامل الربيطاينH أو من احلركات االشرتاكية الربيطانيةH إِذ بدأ 
H وكان معارضاً للامركسية  عمله السيايس يف حزب األحرارH ثُمَّ أصبح مستقالً
احللول  إجيــاد  يف  كبرية  مسامهات  له  قتصادي  كا وبــرز  للشيوعية.  ياً  د ومعا
العاملية  احلرب  بعد  كبرية  أزمات  يعاين  كان  الذي  الرأساميل  للنظام  االقتصادية 
األوٰىلH ومعرض لالهنيار أمام األفكار االشرتاكية. ونرش كتابه األهم واألشهر 
واملعتمد يف فهم املفاهيم الكِنزية: "النظرية العامة للعاملة وسعر الفائدة والنقود 
 H"The General Theory of Employment, Interest and Money
 Great يف أوج فرتة األزمة الرأساملية من "الكساد الكبري H1936 وذلك يف سنة 

H"Depression وخيترص اسم الكتاب بتسميته أحياناً "النظرية العامة".
السائدة  الظروف  ٰىل  إ بالنظر  إالّ  لتها  وأصا كينز  كتابات  فهم  يمكن  وال 
 Hيْثُ عاش كينز يف ظروف استثنائية للرأساملية لفرتة ما بني احلربني العامليتني. حَ
متمثلة يف هيمنة أصحاب الريوع املالية ورأس املال املايل خالل تلك احلقبة بدالً 
من أصحاب الصناعة ورأس املال اإلنتاجي الصناعي. كذلك بلغت األوضاع 
 ٰلقو ا نصف  من  أكثر  فيه  وجدت  حداً  املايض  القرن  من  لثالثينيات  ا خالل 
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عٰىل  كينز  وأخذ  عمل.  غري  من  نفسها  رئيسية  رأساملية  غربية  دول  يف  لعاملة  ا
عاتقه التصدي للرأساملية املنحطة وإصالحها من داخلها.

ملنتجون  ا لرأسامليون  ا وهــم   Hاالقتصاد يف  ملنتجني  ا بني  كينز  ميّز  لقد 
 financial والعاملون باألجرH وبني غري املنتجنيH وهم أصحاب الريوع املالية 
rentiers الذين متثل عائدات البورصة والفوائد املرصفية واإلجيارات دخوهلم. 
الذي  الرئييس  مقرتحه  يف  اخلصوص  وجه  عٰىل  الراديكالية  أفكاره  وانعكست 
تضمنه كتابه اآلنف الذكر "النظرية العامة"H حول "تأميم االستثامر". واملقصود 
القطاع  فقد  إذا   Hالوطني  ٰاملستو عٰىل  االستثامر  مسؤولية  الدولة  تويل  بذلك 
اخلاص اهتاممه وامتنع عن االستثامر يف االقتصاد احلقيقيH أو إذا حتول أصحاب 

املشاريع إٰىل مضاربني يف البورصة واكتسب االقتصاد صفة ريعية طاغية (4).
كان كينز يعترب أن رفع أسعار الفائدة املرصفية هو جمرد وسيلة لنقل الثروة 
 H(ممثالً بأصحاب املشاريع والعاملني بأجر) Hمن القطاع اإلنتاجي غري الريعي
الفائدة  أسعار  أن   ٰوير املالية).  الريوع  بأصحاب  الريعيH (ممثالً  القطاع  إٰىل 
أما  الريوع.  أصحاب  فئة  دور  ينتهي  وهبذا   Hالصفر إٰىل  أقرب  تكون  أن  جيب 
لتقشفية  ا لنقدية  ا السياسات  خالل  من  كينز  عند  يكون  فال  للتضخم  التصدي 
التي تقوم عٰىل رفع أسعار الفائدة. وهو يرٰ أن احلل يكمن يف جتميد األسعار 
 Hالبطالة وختلق  الطلب  ختفض  التي  التقشفية  السياسات  أن  معترباً   Hواألجور
كطريق الحتواء التضخمH هي وسائل بربرية. هلذا اعتمدت – يف حينه – بلدان 
غربية كثرية وسيلة جتميد األسعار واألجور ملواجهة التضخمH وذلك قبل سيادة 

.1980 سياسات رأساملية الليربالية اجلديدة للعامل بعد 
ألصحاب  كدخل   (p r o f i t ) لربح  ا بني  لتمييز  ا عــٰىل  كينز  شــدد  لقد 
املشاريعH والفائدة (interest, financial rent) كدخل ألصحاب الريوع 
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يستفيدون  فهم  وظيفة".  دون  من  "مستثمرون  كتابه  يف  هم  سامّ والذين   Hاملالية
عن  ويمتنعون  إليهم  الثروة  لنقل   Hالبورصة ومن   Hالفائدة أسعار  ارتفاع  من 
صناعية  منشآت  خللق  احلاجة  بأمس  االقتصاد  يكون  حني  يف   Hاملنتج االستثامر 
ووظائفH بينام خيصص هؤالء ثرواهتم للرشاء والبيع يف أسواق البورصة. وهم 
هبم  يقتدون  املشاريع  أصحاب  أو  املستثمرين  بجعلهم  الكساد  حالة  يفاقمون 
ويتخلون عن االستثامر املنتج. ويعكس هذا التمييز بني الفئتني عنرصاً جوهرياً 
أصحاب  "رأساملية  بتحويل   Hداخلها من  الرأساملية  إصالح  وهو  كينز  فكر  يف 
الريوع" التي سادت بني احلربني العامليتني إٰىل "رأساملية أصحاب املشاريع". إن 
التغيري الذي طرأ عٰىل طبيعة الرأساملية يف فرتة ما بني احلربنيH وختيل أصحاب 
ملنتج  ا االستثامر  عن   Hلية ملا ا األســواق  يف  ملضاربني  ا تأثري  حتت   Hريع ملشا ا
جيعل  للدولة  تدخالً  يستدعي   Hالبورصة أسواق  يف  نية  آ أرباح  حتقيق  لصالح 
يكن  ومل  االستثامر.  عن  اخلاص  القطاع  انكفاء  ظل  األول" يف  "املستثمر  منها 
االستثامر  أرباع  ثالثة  تَّٰى  حَ أو  ثلثي  بنسبة  ولو  الدولة  تويل  من  مانع  كينز   ٰلد
املنتجH بشكل مبارشَ أو غري مبارشَ عرب مؤسسات خمتلطة. ولقد انعكست هذه 
األفكار يف األربعينيات باألخذ بآرائه بالكامل من قبل حكومات غربية رئيسية 
كحكومتي فرنسا وبريطانيا يف مطلع حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانيةH وذلك 
املرصيف  للقطاع  فقط  ليس   Hلبلدين ا يف  اجلزئي  أو  الكامل  لتأميم  ا خالل  من 
األولوية  لدولة  ا وأعطت   Hفيهام واخلدمي  لصناعي  ا للقطاعني  يضاً  أ ولكن 

للنمو الصناعي عٰىل حساب رأس املال املايل (4) (5).
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ي: = ب. دول الرأ�لية ا�نضبطة، وتطبيقات ا&قتصاد الِك�=

اعتمد االقتصاد الكِنزي يف حتليالته واستنتاجاته عٰىل تصحيح املسار اخلاطئ 
رأساملية  بقيادة  كان  الذي   Hالعامليتني احلربني  بني  ما  فرتة  يف  للرأساملية  القاتل 
مالية منفلتة. فلقد وجد أن هذه الرأساملية تتضمن خطأ جوهرياً يف عدم ضامنتها 
حادة  اقتصادية  أزمة  جتنب  تستطيع  ال  فهي  لذا   Hبطالة وانعدام  مستمرة  لعاملة 
أو كساد شديد طويل األمد. وإن اخلطأ يف الرأساملية وباخلصوص يف مثل هذا 
النوع من الرأسامليةH (باإلضافة إٰىل طابعها الريعي وليس اإلنتاجي)H يكمن يف 
عدم إمكانيتها حتديد مستوٰ االستثامر مع مرور الوقتH فهي تعتمد عٰىل ختمني 
للظروف املستقبلية بني التشاؤم والتفاؤل. فعندما يكون االقتصاد يف نمو عالٍ 
يتجه الرأسامليون إٰىل التفاؤل فيقومون باستثامرات عالية العتقادهم أن الطلب 
ولكن  إنتاجها.  يتم  التي  املتزايدة  البضائع  الستيعاب  وجاهز  مستمر  تزايد  يف 
هذا غري ممكنH فالسوق له حمدودية لالستهالكH وتأخذ البضائع بالتكدسH ما 
 Hيؤدي إٰىل خفض اإلنتاج أو توقفه الكامل منْ أَجل ترصيف البضائع الكاسدة
العاملة  ترسيح  إٰىل  بالنتيجة  يؤدي  اإلنتاج  وتوقف  االستثامر.  خفض  وبالتايل 
H إِذ يعني انخفاض القدرة  وارتفاع البطالة. وهذا األمر يزيد من الوضع سوءاً
الرشائيةH وقلة الطلب عٰىل االستهالك أكثر. وهو ما يدفع باالقتصاد أكثر نحو 
ثالثينيات  يف  حدث  كام  كبري  كساد  إٰىل  يتحول  وقد  بسيطاً  يبدأ  الذي  االنكامش 

القرن املايض.
عٰىل  اً  واعتامد  Hاملنضبطة لرأساملية  ا اقتصاد  دول  يف  احلل  جاء  هنا  ومن 
أمر  باالقتصاد  املستمر  الدولة  خل  تدّ أن  وهو   Hلكِنزية ا االقتصادية  السياسة 
 Hاشرتاكيني بثوار  ليسوا  هم  ومؤيديه  كينز  أن  نعرف  أن  املهم  ومن  واجب. 
فهم  إدامته.  ويريدون  به  يؤمنون  الذي  الرأساميل  للنظام  إصالحيون  ولكنهم 
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يؤكدون أن تصحيح اخلطأ يف الرأساملية ال يأيت من إلغاءهاH وإنام جيب معاجلته 
يف   Hوالقضائية لتنفيذية  وا الترشيعية  الثالث  بمؤسساهتا  للدولة  قوي  بتدخل 
صميم السياسة االقتصادية للنظام الرأساميل. وكمثال عٰىل ذلكH عندما ينخفض 
استثامر القطاع اخلاص يف اإلنتاجH تقوم الدولة باإلنفاق بقيمة انخفاض استثامر 
القطاع اخلاص نفسه يف اإلنتاجH وبالتايل تعمل عٰىل ختفيض البطالةH واستقرار 
الوضع االجتامعي للنظام الرأساميلH وبالتايل استمراره وديموتهH ويف الوقت 
نفسه فإن من واجب الدولة دعم وتوفري املبالغ الالزمة لالستثامر اخلاص املنتج. 
ملناجم  ا مثل   Hاالقتصاد يف  احلاكمة  لقطاعات  ا تأميم  ٰىل  إ لدولة  ا تضطر  وقد 
والطاقة واخلدماتH أو االستثامر القوي فيها. يف حال عجز القطاع اخلاص عن 

إدارهتا.
وشهدت   Hاملنضبطة الرأساملية  دول  يف  االقتصادية  املفاهيم  توسعت  لقد 
سياسة  نتيجة  احلكومي  اإلنفاق  توسع  يْثُ  حَ  Hنشطة نقدية  سياسة  الدول  هذه 
رضيبية تقدمية (كام يسميها االقتصاديون الكِنزيون)H إِذ كانت الرضائب عالية 
وتصاعديةH سواء تلك التي تفرض عٰىل أرباح الرشكات أو عٰىل ذوي الدخول 
العاليةH وذلك لتلبية حاجة الدولة للامل لتحقيق العدالة يف توزيع الثروةH أو يف 

."welfare states تكوين "دول الرفاهية 
املجهز  وأصبحت   Hاالقتصاد يف  أســايس  كالعب  لــدولــة  ا ظهرت  لقد 
واملمول األسايس للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافةH وكذلك يف 
البنية األساسية وخدماهتا كالنقل والكهرباء واملاء واملجاري واالتصاالتH ويف 
عمليات اإلنتاج الرئيسية التي ختدم اجلميع كالطاقة والنفط والفحم واحلديد. 
 Hوهذا التدخل والتملك للدولة مل يؤثر إجيابياً فقط يف تطور النمو االقتصادي

بل أدٰ إٰىل زيادات يف أرباح وأعامل القطاع اخلاص اإلنتاجي.
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فشل  وتعديل  قبة  مرا يف  مسؤولياهتا  حتمل  يف  يضاً  أ لدولة  ا عملت  لقد 
ومحاية  البيئة  مثل   Hككل املجتمع  ختص  التي  باألمور  يتعلق  فيام  السوق  اقتصاد 
مصالح الطبقات العاملة وتقليل عدم املساواةH وذلك من خالل ترشيع القوانني 
وحتسني   Hلألجور الدنيا  واحلدود  العمل  وساعات  بالعاملة  اخلاصة  واألنظمة 

البيئة وتنظيم الفعاليات املرصفية واملالية.
ديمومة  وحمــاولــة  عاملي  نطاق  ــٰىل  وع الــرأســاميل  النظام  هــذا  وإلنــجــاح 
السالم العامليH يف مقابل األنظمة االشرتاكية يف املعسكر االشرتاكي الذي ظهر 
بريتون  اتفاقيات  إٰىل  الرأساميل  العامل  توصل   Hلثانية ا العاملية  احلرب  بعد  بقوة 
H1945 والسامح بحرية حركة رأس املال والتجارة احلرة بني الدول  وودز يف 
العملة  الدوالر  واعتبار  الذهب.  مقابل  للدوالر  ثابت  سعر  تثبيت  خالل  من 
قوية  عسكرية  محاية  مظلة  وبوجود   H(6 النقدية ( واالحتياطيات  للتجارة  العاملية 
بني   ٰاألخــر العسكرية  واألحــالف  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  قبل  من 

الدول الرأساملية.
لقد أصبحت الرأساملية املنضبطةH الشكل السائد للرأساملية يف مجيع الدول 
الرأسامليةH ولكن يف الوقت نفسه مل يكن تطبيقها متجانساً أو باملستوٰ نفسه من 
املفاهيم الكِنزيةH ففي بعض الدول تم جتاوز هذه املفاهيمH ويف أخرٰ طبق جزء 

. منها
 Hواملتعلقة برضورة تدخل الدولة يف االقتصاد Hإن بعض املفاهيم الكِنزية
كان قد تم تطبيقها من قبل الرئيس األمريكيH من احلزب الديمقراطيH فرانكلني 
 H(ألربع دورات H1945 – 1933 روزفلتH (الذي كانت فرتة رئاسته ما بني 
تَّٰى قبل صدور كتاب (النظرية العامة)H ومن خالل براجمه االقتصادية  وذلك حَ
يف  األوٰىل   Hمرحلتني عٰىل  متت  التي   H"New  Deal اجلديد  "االتفاق  املسامة 
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H(1934 – 1933) والثانية (1935 – 1938). جاءت هذه الربامج ملعاجلة 
اآلثار املدمرة للكساد االقتصادي الكبري الذي رضب الواليات املتحدة والعامل 
H يف  الرأساميل برمته بني السنوات (1929 – 1933). تسمٰى هذه الربامج أيضاً
 Hإسعاف" للعاطلني عن العمل والفقراء Relief" وهي H3Rs اللغة اإلنكليزية 
Recovery اسرتجاع" السرتجاع عافية االقتصاد والعودة به إٰىل مستوياته  و"
Reform إصالح" إلصالح النظام املايل ملنع عودة الكساد ثانية.  التنمويةH و"
من  األمريكي  لكونغرس  ا داخــل  يف  لربامج  ا هلذه  معارضة  هناك  كانت  لقد 
هذه  أن  بحجة   Hاملنافس اليميني  اجلمهوري  احلزب  أعضاء  من  األكرب  القسم 
الربامج ترض بمصالح الرشكات وتعيق النمو االقتصاديH وأن تدخل الدولة يف 
!!. ولكن روزفلت نجح يف إمرار هذه الربامج يف  االقتصاد هو أمر خاطئ أصالً
الكونغرس بفضل الغالبية الديمقراطية فيه مع تأييد من بعض اجلمهوريني. ويف 
يْثُ دعي  املتحدةH حَ الواليات  liberal" يف  هذا الوقت نشأت تسمية "الليربايل 
كل من أيد هذه الربامج "ليربالياً (أي يساري االجتاه)"H وهي تسمية تشوش 
H (وهي يمينية االجتاه).  عٰىل مفهوم الليربالية اجلديدة التي تعني العكس تقريباً
وقد   .conservatives باملحافظني  الربامج  هذه  عارضوا  الذين  سمي  كام 
1938 – 1939 عندما سيطر اجلمهوريون  توقفت هذه الربامج "الكِنزية" يف 

عٰىل الكونغرس.
وعٰىل الرغم من أن املفاهيم الكِنزية كانت قد طبقت يف الواليات املتحدة 
قبل أوروباH ولكن بسبب التبدالت السياسية التي وقعت يف أوروبا والواليات 
املتحدة بعد سقوط النازية وانتهاء احلرب العاملية الثانيةH كان تدخل الدولة يف 
املتحدةH ألن القيادة  األوروبية يف االقتصادH أكثر بكثري من الواليات  الدول 
أحزاب  بيد  كانت  احلرب  من ركام  الناهضة  األوروبية  الدول  السياسية ملعظم 
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HSocial Democrat واشرتاكيي األممية  يسارية من الديمقراطيني االجتامعيني 
الثانيةH بينام اجتهت الواليات املتحدة بعد احلربH وخصوصاً بعد وفاة الرئيس 
لكِنزية  ا ملفاهيم  ا أن  ولو   Hليسارية ا األفكار  وحماربة  ليمني  ا نحو   Hروزفلت

استمرت فيها لبناء شكل من أشكال دولة الرفاهية االجتامعية.
لقد امتلكت الدولةH يف العديد من الدول األوروبيةH املؤسسات الصناعية 
أكثر  كانت  فيها  الرفاهية  دول  وشكل  الرفاهية  مناهج  فإن  كذلك  واخلدمية. 
كرماً مع الطبقات الفقرية مما كان موجوداً يف الواليات املتحدة. كام كان للطبقة 
وأنظمة  قوانني  إصدار  يف  ساعد  جداً  قوي  سيايس  ونفوذ  صوت  فيها  العاملة 

ثبتت هيكلية دول الرأساملية املنضبطة يف أوروبا.
اعتمد   Hاملنضبطة لرأساملية  ا من  آخر  نوع  هناك  كان  فقد  ليابان  ا يف  أما 
عٰىل تدخل الدولة بدرجة عاليةH بالرغم من أهنا كانت حمتلة من قبل الواليات 
يف  ولكن  األمريكي.  الشكل  إٰىل  أقرب  تكون  أن  املفرتض  من  وكان   Hاملتحدة
الوقت نفسه كانت مناهج الرفاهية االجتامعية أقل وأضعف من أوروباH كام إنّ 
دور النقابات العاملية كان أبسط. وكذلك سارت كوريا اجلنوبية عٰىل هذا النهج 
مع وجود االحتالل األمريكيH الذي كان مضطراً لألخذ هبذا النموذج خوفاً من 

تأثر كوريا اجلنوبية باألفكار االشرتاكية لكوريا الشاملية.
ولقد أخذت معظم الدول النامية بنظام الرأساملية املنضبطةH التي سميت 
يف  ومجاهريية  ورائجة  مرغوبة  كانت  التسمية  هذه  أن  ذ  إِ  H"االشرتاكية" أحياناً 
معظم دول عدم االنحياز التي أخذت الدولة عٰىل عاتقها تطوير اخلطط واملناهج 

التنموية هلا.
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يف  مرة  ألول  طبقت  قد  كانت  لكِنزية  ا املفاهيم  بعض  أن  من  الرغم  عٰىل 
 H"اجلديد "االتفاق  خالل  ومن  املتحدة  الواليات  يف  املايض  القرن  ثالثينيات 
إِذ أن الكساد الكبري كان عٰىل أشده يف الواليات املتحدةH ولكن توقفت معظم 
1938 – 1939 عندما سيطر احلزب اجلمهوري الذي  هذه املناهج الكِنزية يف 
يمثل اليمني األمريكي عٰىل الكونغرس. كام سادت الواليات املتحدةH بعد موت 
H1945 موجة يمينية عاتية يف أواخر األربعينيات وأوائل  الرئيس روزفلت يف 
السناتور  باملكارثيةH (بقيادة  سميت  والتي   Hاملــايض القرن  من  اخلمسينيات 
أطياف  خمتلف  لوحقت  يْثُ  حَ  H(هوفر لية  لفيدرا ا التحقيقات  ومدير  مكارثي 
وزير  مالحقتهم  متت  من  مجلة  ومن  الشيوعية.  حماربة  بحجة  األمريكي  اليسار 

املالية يف عهد الرئيس روزفلتH وكذلك نائب الوزير.
األمريكي  املالية  لوزير  ئباً  نا كان  الــذي   Hدبكسرتوايت هــاري  استدعي 
وممثل الواليات املتحدة إٰىل مؤمتر بريتون وودزH للمثول أمام جلنة الكونغرس 
 House  Un سيئة الصيت واملسامة "جلنة الكونغرس لألعامل املضادة ألمريكا 
American Activates Committee –". واهتم الوزير ونائبه بأهنام جزء 
 Hوودز بريتون  اتفاقيات  يف  الرئييس  العاملية" لدورمها  الشيوعية  "املؤامرة  من 
وقبلها يف مناهج روزفلت يف "االتفاق اجلديد – النيو ديل"H وكال األمرين من 

اخلطوات املهمة يف تطبيق السياسة الكِنزية (6).
لنقدية  وا لية  ملا ا ة  حلــيــا ا عــٰىل  لــكِــنــزي  ا لفكر  ا سيطر  ذلــك  مــن  لرغم  با
الذي  الوقت  نفس  يف   Hاملتحدة للواليات  األكاديمية  احلياة  عٰىل  وباخلصوص 
بام  نفسها  الكِنزية  وطورت  األوروبية.  الرأساملية  الدول  يف  متجذراً  فيه  كان 
 Paul صاميولسن  "بول  األمريكي  االقتصادي  وكان   Hاملحدثة الكِنزية  يسمٰى 
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"إم. أي. يت  األشهر  األمريكي  املعهد  يف  االقتصاد  Samuelson" بروفيسور 
MIT" إحدٰ ركائز هذا التطور للكِنزيةH وخصوصاً كتابه املعروف جداً آنذاك 
 text book H"Economic والذي اعترب يف حينه الكتاب التدرييس  "االقتصاد 

األول يف اجلامعات والكليات االقتصادية يف الواليات املتحدة وبريطانيا.
لسياسات  ا هــي  لكِنزية  ا لسياسات  ا أصبحت  فقد  ذلــك  ٰىل  إ فــة  إضــا
االقتصادية السائدة يف الواليات املتحدةH وخصوصاً يف ستينيات القرن املايض 
ليندون  مقتله  بعد  وخليفته   (1963  –  1961 كيندي ( جون  رئاسة  فرتة  يف 
جونسون (1963 – 1969) ومها من احلزب الديمقراطي. إن األمر مل يقترص 
وأبرزهم   Hاجلمهوريني الرؤساء  شمل  أيضاً  وإنام  الديمقراطيني  الرؤساء  عٰىل 
H(1961 – 1953 والذي  الرئيس دوايت آيزهناور (الذي كانت فرتة حكمه 
كان معارضاً لسياسات السناتور مكارثيH وقام خالل حكمه بمشاريع ضخمة 
 ٰجداً يف الواليات املتحدة إلنشاء الطرق الرسيعة وتطوير البنية التحتية ما أد
إٰىل خلق فرص عمل كثرية والقضاء عٰىل البطالة. لقد كان من مؤازري النقابات 
 Hوالتي قاهلا عند توديعه كريس الرئاسة Hوهو صاحب املقولة الشهرية Hالعاملية
سواء   Hالرشعي غري  النفوذ  من  محاية (شعبنا)  "جيب  بأنه   H1961 /1 /17 يف 
امتعاضه  مبدياً   H"العسكري الصناعي  للتجمع   Hمقصود غري  أم  مقصوداً  كان 
كل  إن  " يقول:  فهو   Hلعسكرية ا لصناعة  ا وبضمنهم  لرأسامليني  ا سيطرة  من 
بندقية تصنعH وكل سفينة حربية تدشنH وكل صاروخ يطلق هو يف احلسابات 
شدة  من  الذين يرجتفون  أجساد  ومن  اجلياع  فم  من  عيش  للقمة  األخرية رسقة 
الربد وحيتاجون إٰىل الكساء". ومن املفارقة أن يكون جتمع الصناعات العسكرية 
األمريكيةH واملؤلف أساساً من الرشكات "Lockheed Martin وBoeing و
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وNorthrop Grumman وH"General Dynamics وبعد   Raytheon
ما يقارب الستة عقود هو املتنفذ يف السياسة األمريكية!!!

6). كذلك  وهلذا يعتربه االقتصاديون األمريكان آيزهناور "كِنزياً بامتياز" (
من  كان  الذي   H(1974  –  1969 نِكسون ( ريتشارد  الرئيس  فرتة  يف  احلال 

1971 "إنني اآلن كِنزياً يف االقتصاد" (7). احلزب اجلمهوريH وأعلن يف 
فQر ومؤسسات الرأ�لية ا�نضبطة:

N
د. ا�ظاهر الرئيسية &

= الرأ�ل والعمال �Hالع*قة ب

ــة الــرئــيــســيــة  ــصــادي ــت ـــــؤرشات االق ـــقـــادم امل ــفــصــل ال ــاول يف ال ــن ــت ســن
يْثُ  حَ  Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية  بمؤرشات  ملقارنتها   Hاملنضبطة للرأساملية 
أعطت   H ومقيدة منضبطة  فيها  كانت  لتي  ا لفرتة  ا يف  لرأساملية  ا أن  سيظهر 
H وهلذا سمي عرصها "العرص الذهبي للرأساملية". وسيتم  مؤرشات أفضل كثرياً
نْذُ  اقتصاد يف العامل مُ والذي يمثل أكرب   Hاملتحدة اقتصاد الواليات  الرتكيز عٰىل 

احلرب العاملية الثانية حلد اآلن.
املنضبطة  الرأساملية  يف  السائدة  االقتصادية  والنظريات  األفكار  اعتمدت 
بإمجاليها عٰىل املفاهيم الكِنزية. كام إنّ العالقات االقتصادية العامليةH والتجارة 
 Hوالذي كان لكينز دوراً بارزاً يف تشكيله Hسارت وفق نظام بريتون وودز Hالعاملية
مع دعم الواليات املتحدة هلذا النظام باعتامده سعراً ثابتاً للدوالر مقابل الذهب 
)H وأسعاراً ثابتة تقريباً للعمالت العاملية  35 دوالراً (سعر أونسة الذهب يعادل 
النقدية.  واالحتياطيات  للتجارة  العاملية  العملة  الــدوالر  وأصبح   Hٰاألخــر
 Hلبضائع ا نتقال  وا بحركة  يتعلق  فيام  ما  نوعاً  مفتوح  عاملي  اقتصاد  وجود  مع 
بوجود رسوم كمركية مقبولة ختتلف من دولة إٰىل أخرHٰ ويعمل عٰىل تقليلها. 
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يف  خصوصاً  وزيادته  املحيل  اإلنتاج  لدعم  يأيت  الكمركية  الرسوم  فرض  وإن 
8). أما فيام يتعلق بحركة رأس املالH فقد كانت حمددة  االقتصاديات الضعيفة (

وليست مفتوحة بالكامل.
 Hآلخر بلد  من  خيتلف  االقتصاد  يف  للحكومات  كبري  رئييس  دور  هناك 
ملكية  أن  ولو   Hواالستثامر التأميم  إٰىل  الرأساملية  األوروبية  الدول  يف  ووصل 
يف  خدماهتا  ولكن   Hاملتحدة الواليات  يف  جداً  حمدودة  كانت  لألصول  الدولة 

التعليم والصحة كانت عالية.
Hregulations من خالل القوانني  كام عملت الدولة عٰىل وضع الضوابط 
ملؤسسات  وا األجهزة  ووضعت   Hاالقتصاد لتنظيم  هبا  اخلاصة  لتعليامت  وا
االقتصادية  احلياة  مجيع  األنظمة  وشملت  األنظمة.  هذه  تطبيق  ملراقبة  املطلوبة 
للقطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدمية واملالية واملرصفيةH وكذلك األنظمة 
ومحاية  واالجتامعي  الصحي  والضامن  وخماطر العمل  بالبيئة  املتعلقة  االجتامعية 
 ٰمستو تقديم  مع   .ٰالكرب الرشكات  قبل  من  االحتكار  ومكافحة  املستهلك 
والطاقة  والثقافة  والنقل  والتعليم  الصحة  يف  واخلدمات  املنتجة  للبضائع  جيد 

واملاء وبأسعار مناسبة للوصول إٰىل دولة الرفاهية.
ولتوفري املبالغ الالزمة للخدمات التي تقدمها الدولةH وباخلصوص لذوي 
الدولة  اعتمدت   Hاجلميع خلدمة  التحتية  لبنية  ا يف  والتوسع   Hاملحدود الدخل 
الرضائب  يْثُ  تقدمية" حَ رضيبية  "سياسة  االقتصادية  األدبيات  تسميه  ما  عٰىل 
وحتقيق   Hالرشكات وأرباح  األغنياء  بمدخوالت  يتعلق  فيام  وعالية  متصاعدة 

عدالة "مناسبة" بني األغنياء والفقراء.
ومن أهم األمور التي ساعدت يف استقرار االقتصاد ونموه بصورة جيدة يف 
 capital labor مرحلة الرأساملية املنضبطة هي العالقة بني رأس املال والعامل 
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يْثُ كان العامل منظمني يف نقابات موحدة قويةH هلا تأثري واضح يف  Hrelation حَ
احلياة واألحزاب السياسية يف الدول الرأسامليةH تسندهم قوانني وأنظمة تساعد 
وتنظيامهتم  الرأسامليني  من  العمل  أرباب  فيمثله  الرأسامل  أما  العمل.  تنظيم  يف 
اخلاص  القطاع  رشكات  يف  التنفيذيون  واملدراء   Hاملالية واملؤسسات   Hاخلاصة

الكربٰ والتي متثل غالبية االقتصاد العظمٰى يف الواليات املتحدة األمريكية.
إن الطبقات الرأساملية وتنظيامهتا كانت هتاب أمرينH األول التخوف من 
عقدين  قبل  حدث  كالذي  كبري  كساد  إٰىل  تؤدي  كبرية  اقتصادية  أزمة  حصول 
واألمر   H– املنضبطة  الرأساملية  مرحلة  عن  نتحدث  – ونحن  املرحلة  هذه  من 
الثاين التخوف من احتامل حصول األحزاب الشيوعية عٰىل احلكمH وخصوصاً 
يف أوروبا. وقد ساعدت السياسات الكِنزية بالنتيجة يف جتنب حدوث الكساد 
هلذا  االشرتاكي.  املعسكر  خماطر  مواجهة  ويف  الشيوعية  األحزاب  شبح  وإبعاد 
كان هناك توازن بني سلطة رأس املال وقوة الطبقة العاملةH أدت إٰىل استقرار 
كبري يف احلالة االجتامعية وإٰىل استمرار نظام رأساميل متنام ومستقرH عٰىل الرغم 

من حدوث إرضابات عاملية حمدودة.
إن أهم هيكلية للعالقات بني الرأسامليني والعامل يف حل املشاكلH هي ما 
H"collective bargaining بني رأس املال (ممثالً  تسمٰى "املساومة اجلامعية 
باملكي املؤسسات والرشكات الصناعية واملالية واملدراء التنفيذيني هلا)H وبني 
الطبقة العاملة (ممثلة بنقابات واحتادات مهنية قوية وموحدة). إن هذه العالقة 
هناك  وكانت   Hاملايض القرن  ثالثينيات  يف  ئية  وعدا ومتوترة  مضطربة  كانت 
خالفات وعدم ثقة ومصادمات عنيفة بينهامH أدت إٰىل عدم استقرار اجتامعي يف 
الغالبية العظمٰى من الدول الرأسامليةH األمر الذي آخر تعايف االقتصاد من آثار 
الكساد الكبري واستمرار االنكامش االقتصادي احلاد الذي أهنته احلرب الكونية 
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H1941 األمر الذي خلق  يف أوروبا وآسيا. دخلت الواليات املتحدة احلرب يف 
ملتناقضني  ا الطرفني  بني  املصادمات  وجتمد  تقلل  ألن   H فيها تية  ملوا ا الظروف 
رأس املال والعاملH وذلك لسبب "وطني"H ويف الوقت نفسه قامت احلكومة 
الدول الرأساملية  وعسكري ضخمH خفف العبء عن  بتحشيد مايل  األمريكية 
 ٰأد  Hاألمر وهذا   Hالياباين  / اإليطايل   / األملاين  املحور  ضد  املتحالفة   ٰاألخر
بدوره إٰىل نمو اقتصادي كبري يف الواليات املتحدةH وهو أمر أسايس يف إضعاف 

التوترات االجتامعية.
إن القبول باملساومة اجلامعية حلل املشاكل بني العامل وأرباب العملH أي 
قبول الرأسامليني – وخصوصاً يف الرشكات الكربٰ – بالتفاوض مع النقابات 
لناحية  ا من  يعني   H ما صناعة  يف  ملة  لعا ا لطبقة  ا لكل  ممثلة  باعتبارها  لعاملية  ا

العملية القبول باملفاهيم الكِنزية يف استقرار العمل واملجتمع.
 Hاجلامعية باملساومة  مؤمنة  األمريكية  الرشكات  كل  تكن  مل  األمر  واقع  يف 
أن  من  الرغم  عٰىل   Hذلك تؤيد   ٰالكرب الرشكات  من  العظمٰى  الغالبية  ولكن 
الكثري منها كان معارضاً لسياسات الرئيس روزفلت يف "االتفاق اجلديد نيو ديل 

."new deal
 Hاألول ضمن غرفة التجارة Hكانت الرشكات األمريكية تتالقٰى يف جتمعني
لرأساملية  ا سياسات  معارضة  يف  استمرت  لتي  وا الصغرية  الرشكات  وهــي 
والذي   Hاألهم وهو   Hالثاين التجمع  أما  اجلامعية.  املساومة  وبضمنها  املنضبطة 
جيمع الرشكات الصناعية الكربٰ واملؤسسات املالية األهمH فقد كان مؤيداً هلذه 

السياسات.
 CED Committee for Economic تأسست "جلنة النمو االقتصادي 
H1944 وهي جتمع كبري لكبار الرشكات  سنة  يف  Development" األمريكية 
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املتحدة. كانت تضم  األكرب يف الواليات  الصناعية والبنوك واملؤسسات املالية 
عدد  وارتفع   Hمالية ومؤسسة  صناعية  رشكة   (13 فقط ( تأسيسها  بداية  عند 
 Hكوكا كوال H1964. منها H1948 وإٰىل (91) سنة  األعضاء إٰىل (43) سنة 
وجنرال   H(نيوجرييس أوف  أويل  ستاندرد  تسمٰى  كانت  موبيل (التي  وأكسن 
ورشكات   H(األمريكية السيارات  صناعة  رشكات  مجيع  وفــورد (مع  موتورز 
األمريكية  االتصاالت  ورشكة   Hالعالية العاملية  الكثافة  ذات  الرئيسية  النسيج 
HAT ورشكة إيستامن كوداكH إضافة إٰىل البنوك الكربٰ مثل جي   & T األكرب 
يب موركانH وكولدمان ساشH وستي بنكH وبنك أوف أمريكا وغريها من أكرب 
وتأييدهم  التزامهم  أعلنوا  والذين   Hواملالية الصناعية  واملؤسسات  الرشكات 
واعتامد  لعاملية  ا لنقابات  ا مع  اجلامعية  ملساومة  ا ومبدأ   Hملنضبطة ا للرأساملية 
ستينيات  يف  التأييد وتوسع  هذا  وازداد  االجتامعية.  للرفاهية  احلكومية  املناهج 

القرن املايض.
1948 أعلنت فيه تأييدها  CED بياناً يف  أصدرت جلنة النمو االقتصادي 
يف  الفيدرالية  احلكومة  دور  ورضورة  أمهية  يف  املتمثلة  الكِنزية  للمفاهيم  التام 
ختفيض  إٰىل  نفسه  الوقت  يف  دعت  أهنا  ولو   Hالبطالة وتقليل  االقتصاد  استقرار 
1964 تقريراً جاء فيه "إن من الواجب أن  الرضائب. كام أصدرت اللجنة يف 
يكون باستطاعة العامل تشكيل نقاباهتمH وأن تكون هلذه النقابات القوة واملكانة 

لتمثيل العامل يف أية مفاوضات مع أرباب العمل" (2).
واملؤسسات  الرشكات  ألكرب  واملمثلة   Hهذه االقتصادي  لنمو  ا جلنة  إن 
يف  لسائد  ا لعام  ا اجلو  عن  بمعزل  تعمل  تكن  مل   Hاألمريكية لية  ملا وا الصناعية 
اجلمهوري  األمريكي  لرئيس  ا إن  فمثالً  لوقت.  ا ذلك  يف  ملتحدة  ا لواليات  ا
 17 آيزهناورH كان مؤيداً بقوة للنقابات العاملية وداعامً هلا. ففي خطاب لهH يف 
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1952 وأثناء محلته االنتخابيةH يف الفيدرالية األمريكية للعامل يف مدينة  أيلول 
يومنا  يف  املتحدة  الواليات  يف  لعاملية  ا لنقابات  ا ضمنت  "لقد  قال   Hنيويورك
هذا مكاناً يف احلياة الصناعية. إن الرجعيني فقط هم من حيمل األفكار القبيحة 
يف رضب وكرس شوكة النقابات. واألغبياء فقط هم الذين حياولون أن يمنعوا 
حسب  عٰىل  يشكلوها  لتي  ا لنقابات  با االلتحاق  من  ء  لنسا وا لرجال  ا لعامل  ا

رغباهتم" (2).
ــن الــبــدهيــي أن تتخذ مــثــل هـــذه الــســيــاســات يف الـــدول  ــد يــكــون م ق
األحزاب  بقيادة  احلرب  بعد  حكوماهتا  جاءت  والتي   Hاألوروبية الرأساملية 
العامليةH و"االشرتاكية" من األممية الثانيةH واألحزاب الديمقراطية االجتامعية. 
ولكن احلال مل يكن كذلك يف الوالبات املتحدةH فهذه األحزاب (أو ما شاهبها) 
مل تكن احلاكمة يف الواليات املتحدةH بل عٰىل العكس كانت ضعيفة جداً هناك. 
وهلذا يطرح السؤال نفسهH ملاذا أيدت املؤسسات املالية والصناعية الكربٰ هذه 

السياسات؟
إن   H بدءاً الكِنزية.  نحو  األمريكية  الرأساملية  لتوجه  عديدة  أسباب  هناك 
العالقة بني أرباب العمل والعامل كانت متوترة جداً يف الثالثينياتH ويف الواقع 
األمنية  األجهزة  مع  رشسة  معارك  ختللتها  كبرية  عاملية  نتفاضة  ا هناك  كانت 
عٰىل  احلصول  بالنتيجة   1937 يف  العامل  واستطاع  نفسها.  وللرشكات  للدولة 
يف  وذلك  والرشكات  الدولة  من  هبا  واالعــرتاف  قوية  نقابات  إنشاء  يف  حقهم 

صناعات احلديد والسيارات واإلطارات واملعدات الكهربائية وغريها.
الواليات  دخول  عند  املال  رأس  مع  باهلدنة  العاملية  النقابات  قبلت  لقد 
املتحدة احلرب العاملية الثانيةH وتعهدت النقابات للرئيس روزفلت بعدم القيام 
الصناعات  كانت  ذ  إِ  Hالبطالة انعدام  رافقها  التي  احلرب  خالل  باإلرضابات 
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يف  ولكن  السوفيتي.  واالحتــاد  األوروبيني  احللفاء  وملساعدة  للحرب  تعمل 
وجاء  اليمني  نحو  املتحدة  الواليات  اجتهت   Hروزفلت موت  وبعد   H1946
1946 بأغلبية من احلزب اجلمهوري (اليمني عٰىل حسب العرف  الكونغرس يف 
النقابات  ألغت  وعندها  واألسعار  األجور  جتميد  إلغاء  تم  يْثُ  حَ  H(األمريكي

. تعهدها بعدم القيام باإلرضاب وانترشت اإلرضابات جمدداً
1946 وأوائل اخلمسينيات فرتة عصيبة عٰىل النقابات  لقد كانت الفرتة بني 
أن  ليمني  ا استطاع  ذ  إِ  Hاألمريكية ليسارية  ا والشخصيات  واملنظامت  لعاملية  ا
املعسكر  متدد  من  واخلوف  الشيوعية  حماربة  بحجة  سياسية  مكاسب  عٰىل  حيصل 

االشرتاكي.
H1944 وبتأييد  انتخب الرئيس األمريكي روزفلت للمرة الرابعة يف هناية 
كبري من قاعدة احلزب الديمقراطي من النقابات العاملية وفقراء أمريكا. ولكنه 
نخب  من  كبري  بضغط  وذلك   Hله نائباً  ترومان  هاري  تعيني  إٰىل  اضطر  قد  كان 
واالحتــاد  لشيوعية  ا ختاف  كانت  لتي  ا  H لعليا ا ليمينية  ا لديمقراطي  ا احلــزب 
السوفيتي ومرتبطة برأس املال األمريكي. أصبح ترومان املعروف بعدائه الشديد 
H1945 أي  /4 /12 للشيوعيةH رئيساً للواليات املتحدة بعد وفاة روزفلت يف 
 Hقبل شهرين تقريباً من إعالن االنتصار عٰىل النازية وانتهاء احلرب العاملية الثانية
H1953 حني  تَّٰى منتصف كانون الثاين  وبقي ترومان رئيساً للواليات املتحدة حَ
استلم آيزهناور الرئاسة. يف هذه الفرتة انتخبت الواليات املتحدة كونغرساً يمينياً 
معادياً للشيوعية واالشرتاكية وللنقابات العامليةH وشهدت هذه الفرتة العصيبة 
ع الكونغرس يف هذه الفرتة ما سمي بقانون  صعود املكارثية سيئة الصيت. رشّ
فعاليات  من  الكثري  اعترب  Taft" الذي   –  Hartley  Act – هارتيل  "تافت 
النقابات غري قانونية. بدأ اضطهاد القيادات اليسارية يف النقابات وتصفية بعض 
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قيادات  للنقابات  وأصبح   Hالناشطني العامل  من  الكثري  وفصل   H جسدياً منهم 
الرشكات  قادة  ووجد  الوسط.  نحو  اجلدد  لنقابيون  ا القادة  وتوجه   Hجديدة
من  الكثري  تنهي  صفقة  يف  اجلدد  القادة  مع  لالتفاق  مناسبة  الفرصة  أن   ٰالكرب
املشاكل.  حل  يف  اجلامعية  املساومة  عٰىل  تبقي  ولكن   Hالسابقة العاملية  املطالب 
عٰىل العكس من ذلك بقيت النقابات األوروبية قوية وبقيادة القوٰ الشيوعية أو 

االشرتاكية وتطالب بتدخل أكثر للدولة يف االقتصاد.
الرأسامل  ذات   ٰالكرب الصناعية  ملالية  ا األمريكية  املؤسسات  رأت  لقد 
H(capital – intensive إن كلف العاملة  العايل (التي تعتمد االستثامر العايل 
متثل نسبة قليلة من كلف اإلنتاج الكلية. كذلك كان احلال بالنسبة إٰىل املؤسسات 
املالية الكبرية ذات التوجهات العامليةH مثل البنوك الكبريةH أو الرشكات املعتمدة 
 Hاجلديدة بقياداهتا  العاملية  لنقابات  ا مع  لتفاهم  ا أن  ووجدت   Hالتصدير عٰىل 
وكذلك قبول وتأييد سياسات "االتفاق اجلديد"H الذي يؤيد التجارة احلرةH من 
املسائل التي ختدم تطورهاH وأن التصادم مع النقابات يرض بالنمو االقتصادي 
اجلامعية".  و"املساومة  الكِنزية  جانب  إٰىل  وقفوا  هلذا  احلرب.  بعد  تنامٰى  الذي 
 labor والتحقت هبم املؤسسات الصناعية الكربٰ ذات الكثافة العاملية العالية 
نْذُ أواسط مخسينيات القرن املايضH وبعد  intensive. وهبذا أصبحت الكِنزية مُ
قبل  من  واملقبول  السائد  األمر  هي   Hاملكارثية وإهناء  احلكم  إٰىل  آيزهناور  جميئ 
H خصوصاً وأهنم الحظوا تأثريات سياسة روزفلت االقتصادية  الرأسامليني أيضاً
الكِنزية قد أدت إٰىل ازدهار اقتصادي للواليات املتحدة وأن البطالة انخفضت 
1944. كام إنّ  1.2% سنة  25% يف فرتة الكساد الكبري إٰىل أقل من  من أكثر من 
H(1963 – 1961 والذي كان  الرئيس كندي (الذي كانت فرتة رئاسته بني 
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بشكل  الرضائب  بتخفيض  وقام  الرشكات  ملطالب  استجاب  قد   Hبامتياز كِنزياً 
يْثُ كانت عالية جداً بسبب احلرب وآثارها. H1962 حَ معقول سنة 

لعاملية  ا احلرب  أن  هو  بالكِنزية   ٰالكرب الرشكات  لقبول  اآلخر  السبب 
الثانية أدت إٰىل زيادة الدول التي حتكمها األحزاب الشيوعيةH من دولة واحدة 
الكتلة  يف  منها   (7 ) Hدول  (9 إٰىل ( احلــرب  قبل  السوفيتي)  االحتــاد  (وهــي 
 Hالصني جاءت   1949 ويف عام  وألبانيا.  يوغسالفيا  إٰىل  باإلضافة  االشرتاكية 
وأصبح ثلث العامل حتكمه األحزاب الشيوعية!!. وظهرت ألول مرة يف التاريخ 
تبنت  هلذا  العامل.  وفقراء  العاملة  الطبقة  متثل  إهنا  تقول  احلجم  هبذا  برشية  كتلة 
الرشكات الكربHٰ يف أقوٰ اقتصاديات الرأساملية العامليةH الكِنزية وبناء دول 
الرفاهية حتت النظام الرأساميل العاملي. ولعل مقال الكاتب القدير صائب خليل 
يتعلق بمرشوع  الفرتةH سواء فيام  خري تعبري عن هذه   (9 الشيوعيني" ( "اشكروا 
مارشالH أو القبول بديغول (الشديد الكره ألمريكا) رئيساً لفرنساH أو موقف 
يْثُ  التقرب من الدول الناميةH أو املوقف من االستعامر الربيطاين والفرنيس. حَ
الكِنزي  الشكل  إٰىل  حتولت الرأساملية  ملا  الشيوعيني  الَ  "لَوْ خليل:  صائب  يقول 

الذي أنتج دولة الرفاه االجتامعي".
ويشري االقتصادي املاركيس واملفكر املعروف سمري أمني إٰىل مقابلة له مع 
قالوا  إهنم   Hالسوفيتي النظام  سقوط  "اليمينيني" بعد  الروس  املسؤولني  بعض 
له: "خرسنا احلربH ولكن سوف نكسب السلمH كام إنّ أملانيا خرست حرباً ومل 
يمنع ذلك صعودها االقتصادي. وسنستفيد نحن أيضاً من تبني مبادئ الليربالية 
الرأساملية بعد أن ختلصنا من األوهام االشرتاكية اخليالية". ويضيف سمري أمني: 
الظروف. لقد ساعدت الواليات  اختالف  تدركون  ال  إجابتي… انتم  "وكانت 
املتحدة أملانيا يف هنضتها بعد اهلزيمةH ألن واشنطن كانت بحاجة ألن تكون أملانيا 
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 Hاليوم األمر  وخيتلف   .– السوفيتي  – االحتاد  احلقيقي  العدو  مواجهة  يف  قوية 
واشنطن  تريد  ال  وبالتايل  املتحدة.  الواليات  أمام  يذكر  عدو  أي  هناك  فليس 
تَّٰى ال تصبح مرة ثانية قوة عظمٰىH فاألفضل هلا مواصلة  مساندة صعود روسيا حَ

تدمري بالدكم" (10).
نود أن نضيف هنا أن ليس مجيع الرشكات واملؤسسات الكربٰ األمريكية 
كانت قد أيدت الرأساملية املنضبطة والكِنزية. إِذ متت معارضة هذه السياسات 
Du" واململوكة   Pont من قبل بعض الرشكات الكربٰ مثل رشكة "دو بونت 
نية.  األملا لنازية  ا ٰىل  إ متيل  وكانت   Hحينه يف  األمريكية  لعائالت  ا أغنٰى  ألحد 
بونت  دو  "رشكة  هي  الكيمياوية  للصناعات   ٰكرب رشكة  الرشكة  هذه  ومتتلك 
Du". وكانت متتلك أيضاً يف   Pont  Chemical  Company للكيمياويات 
أواخر ثالثينيات القرن املايض حصة حاكمة يف رشكة السيارات األشهر "جنرال 
موتورز". ثُمَّ تم إجبارها عٰىل بيع هذه احلصة يف عهد الرئيس روزفلت بادعاء 
H"anti – trust ولكن السبب اخلفي احلقيقي من  ظاهري هو "كرس االحتكار 
وراء ذلكH هو أن جنرال موتورز جيب أن تتحول إٰىل الصناعات احلربية خالل 

احلربH وأن عائلة دو بونت متيل إٰىل النازيةH لذا تم إجبارها عٰىل البيع.
لتي  ا تلك  هي  للكِنزية  ملعارضة  ا األمريكية  الرشكات  من  لثاين  ا لنوع  وا
األرباح  حمدودة  كانت  ا  إهنّ يْثُ  حَ لتجارة.  ا غرفة  يف  منضوية  بمعظمها  كانت 
لإلفالس  معرض  منها  لعديد  وا  H بينها فيام  ملستمر  وا لشديد  ا لتنافس  ا بسبب 
هلذا السبب. وكانت هذه الرشكات تعاين صعوبات مالية بدفع أجور النقابات 
املنضبطة –  الرضائب الالزمة – وفق الكِنزية / الرأساملية  دفع  عن العاملH أو 
الطبقة  رضب  دوماً  تروم  هلذا كانت   Hاالجتامعية واخلدمات  املناهج  ألغراض 

العاملة ومطالبها.
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 ٰالكرب املؤسسات  صالح  يف  كانت  املنضبطة  لرأساملية  ا أن   ٰنر وهبذا 
لذهبي  ا العرص  " ملرحلة  ا هــذه  سميت  وهلــذا   H كبرية نجاحات  هلا  وحققت 
 Hالرشكات هلذه  كثرية  منافع  جلبت  يْثُ  حَ املتحدة.  الواليات  للرأساملية" يف 
منها عالقات متوازنة مع الطبقة العاملة مع أجور جيدة ومستقرةH وعدم ظهور 
 Hومتصاعد رسيع  اقتصادي  ونمو   Hاألمــد طويل  أو  قوي  اقتصادي  انكامش 
 ٰيْثُ إنّ أجور العامل ارتفعت ولكن عٰىل املد ونسب إنتاجية عالية ومتصاعدة حَ
الطويل ليس أكثر من ارتفاع إنتاجية العامل. كل هذه األمور أعطت الرأسامليني 
كانت  التي  العالية  الرضائب  من  الرغم  عٰىل   Hومستمرة ومستقرة  جيدة  أرباحاً 

مفروضة عليهم.
ولكن يف النهايةH ومن معرفة جوهر الرأساملية والرأساملينيH فإن قبوهلم 
 H الصاغرين" قبول  " أدق  وبمعنٰى   Hمصلحة قبول  كان  ملنضبطة  ا بالرأساملية 
منتظرين الفرصة املناسبة للتخلص منها بال خسائرH وكانت الفرصة يف رأساملية 

الليربالية اجلديدة.
: �

=Uهـ. أزمة الرأ�لية ا�نضبطة / أزمة سبعينيات القرن ا�ا

 Hاملايض القرن  سبعينيات  أوائل  يف  املنضبطة  الرأساملية  أزمة  بدأت  لقد 
H ودخل االقتصاد مرحلة  بحدوث تضخم عالٍ جداً يف الرأسامليات العاملية مجيعاً
H"stagnation واألهم من ذلك هو دخوله مرحلة "ركود تضخمي  "ركود 
H"stagflation وهي حالة متناقضة يف االقتصاد إِذ أن من املفرتض يف حالة 
الركود االقتصادي أن ال حيدث تضخامً يف األسعارH ولكن يف هذه احلالة كان 
هناك ركود اقتصادي مع تضخم عالٍ يف األسعار سيتم توضيحها يف سياق هذه 
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حل  من  السائدة  لكِنزية  ا والسياسات  املنضبطة  الرأساملية  عجزت  الدراسة. 
املشكلةH وطرحت حلوالً خمتلفة هلا مل يتم اعتامدها بالكامل.

كان أحد احللول هو زيادة سيطرة الدولة عٰىل االقتصادH وتوسيع القوانني 
 Hوالسيطرة عٰىل األسعار واألجور وحتديدمها Hregulations املقيدة والضوابط 
وهذا هو حل كينز للتضخمH الذي مل يعمل به. هذا احلل قدم أيضاً من قبل بعض 
األحزاب الشيوعية واالشرتاكية اليسارية يف أوروباH وكام اقرتح يف إيطاليا بقيادة 
احلزب الشيوعيH والتحول نحو ما سمي يف حينه "السوق االشرتاكي". وهو 
 Hواألجور األسعار  تقيد  صارمة  أنظمة  مع   Hاالشرتاكيون يقوده  مفتوح  سوق 
يتم  وهبــذا  األوروبية".  "الشيوعية  أيضاً  سمي  لــذي  ا  Hللدولة كبري  وتدخل 
التحول نحو دولة رفاهية ديمقراطية قوية مثل ما موجود يف الدول اإلسكندنافية 

التي كانت أقل الدول الرأساملية تأثراً هبذه األزمة.
لقد مجع اليسار األورويب قوٰ كبرية وعديدة للسري هبذه املناهجH ووصل 
إٰىل السلطة يف إيطاليا. ويف الواقع وصلت أحزاب يسارية إٰىل السلطة يف الربتغال 
الدول  يف  بالسلطة  الكامل  احتفاظها  إٰىل  باإلضافة   Hبريطانيا يف  وأيضاً  وفرنسا 
كانت  يْثُ  حَ  H ليا يطا إ عليه  كانت  الذي  بالشكل  ليس  ولكن   Hفية اإلسكندنا
القيادة بيد احلزب الشيوعيH بينام يف الدول األخرٰ كانت القيادة بيد األحزاب 
ذلك  يف  الكونغرس  فإن   Hاملتحدة الواليات  يف  تَّٰى  وحَ والعاملية.  االشرتاكية 
الوقت كان حتت سيطرة احلزب الديمقراطي (وهو اليسار األمريكي املعتدل). 
"اإلصالحات  من  كبري  عدد  بسن  السبعينيات  أوائل  يف  الكونغرس  قام  ولقد 
ريتشارد  الرئيس  إدارة  قدمتها  التي   H"regulatory  reforms لتنظيمية  ا
نيسكون (1969 – 1974) بالرغم من أنه من احلزب اجلمهوري (وهو اليمني 
يف العرف السيايس األمريكي). وغطت الكثري من هذه القوانني حقوالً عديدة 
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 Hوالسالمة والصحة املهنية العاملية H(قوانني محاية املاء واهلواء) مثل محاية البيئة
واحلقوق املدنيةH ومحاية املستهلك.

أهنا  إالّ   Hالسلطة "اليسارية" إٰىل  األحزاب  هذه  وصول  من  الرغم  وعٰىل 
حلول  وضمن  لتقليدية  ا احللول  من  بعد  أ ٰىل  إ لذهاب  ا عن  وعجزت  فشلت 
الديمقراطيات االجتامعية السابقةH عٰىل الرغم من الوضع اجلديد املتأزم وعٰىل 
بحجة  وذلك   Hجذرية بحلول  االنتخابية  األحــزاب  هذه  تعهدات  من  الرغم 
الوصول إٰىل حلول "واقعية براغامتية"!!H وعدم الدخول يف حلول قد تقود إٰىل 

الشيوعية أو االشرتاكية "اليسارية"!!
يريد  من  بني  لسيايس  ا االقتصادي  لنقاش  ا لسبعينيات  ا أواســط  يف  بدأ 
 H مفاهيمها بتعميق  وذلك  مشكلتها  حل  عن  عجزهم  مع  ملنضطبة  ا لرأساملية  ا
وبني من يريد حترير الرشكات واملؤسسات املالية الكربٰ وإعادة احلرية الكاملة 
قد  كان  الكبري  الكساد  وأن  خصوصاً   Hلثاين ا للتوجه  الغلبة  وكانت  للسوق. 
الشيوعية  من  التخوف  إنّ  كام   Hاملايض القرن  من  السبعينيات  منتصف  يف  وقع 
H بسبب انخفاض جاذبية املبادئ الشيوعية ونموذج البلدان االشرتاكية  قلّ جداً
لسوفيتي  ا االحتــاد  بني  االشــرتاكــي  املعسكر  يف  لتصدع  ا ية  وبدا  H تبنتها لتي  ا
األمور  هذه  ساعدت  نفسها.  األوروبية  االشرتاكية  الدول  وداخل   Hوالصني
اقتصاديي الليربالية اجلديدة للربوز يف عرض أفكارهم والرتويج هلا باعتبارها 

احلل الوحيد للمشكلة.
وسنتطرق أدناه إٰىل بعض مؤرشات أزمة الرأساملية املنضبطة:

: البطا�A والتضخم النقدي:
ً

أو&

النقدي  التضخم  نسب  يمثل  الذي   H(1 ــاه ( أدن  (1  –  2 الشكل ( يف   ٰنر
السنوي والبطالة بني (1960 – 1985) يف الواليات املتحدة وأوروبا.
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الشكل (2 – 1)
األزمة االقتصادية يف السبعينيات

:(1) 
ت ا�تحدة وأورو@ � الو&@�
=

� �Aنسب التضخم النقدي والبطا

إن نسب التضخم النقدي السنوي يف الواليات املتحدة كانت بحدود (1  ●
– 4%) بني السنوات H(1969 – 1960) ومل تتجاوز 5% يف H1972 ثُمَّ 
قفزت إٰىل حوايل 9.5% سنة H1975 وإٰىل 11% يف H1980 لترتاجع تدرجيياً 
1982 بعد اختاذ إجراءات نقدية سنتحدث عنها  4% بعد سنة  لتصل إٰىل 
 H(والتي اختلفت بني قطر وآخر) أما معدالت التضخم يف أوروبا . الحقاً
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وتصاعدت   H1968 –  1960 السنوات  يف   (%4 – بني (3  كانت  فقد 
H1975 لترتاجع تدرجيياً  13% يف  H1970 وإٰىل  7% يف  لتصل إٰىل حوايل 
يف  معقولة  تعترب  التي  النسبة  وهي   Hالثامنينيات أواسط  يف   %4 حوايل  إٰىل 

الرأساملية. األنظمة 
●  %7 حوايل  املتحدة  الواليات  يف  النسبة  كانت  فقد  بالبطالة  يتعلق  فيام  أما 

أوائل  إٰىل  الستينيات  منتصف  من   %5 –  4 إٰىل  وانخفضت   H1960 يف 
ويف  الثامنينيات.  أوائل  يف   %12 وتتجاوز  باالرتفاع  لتستمر   Hالسبعينيات
 1970 إٰىل   1960 من   %4 –  2 بني  منخفضة  بنسب  استمرت  أوروبا 
وإٰىل 6% يف H1975 ثُمَّ لرتتفع تدرجيياً إٰىل أرقام جتاوزت 12% يف أوائل 

الثامنينيات.
لتضخم النقدي: 
: الدو&ر وأسعار الذهب والنفط وع*قته @ نياً d@

الزيادات  مع  وتزامن   H1973 أواخــر  نْذُ  مُ بالوضوح  التضخم  بدأ  لقد 
بالصعود  لتضخم  ا ســار  يْثُ  حَ أوبــك  دول  هبا  قامت  لتي  ا لنفط  ا أسعار  يف 
األجور  جتميد  رفعت  قد  األمريكية  اإلدارة  كانت  ذلك  وقبيل   Hعالية بوتائر 
1974 – 1975 حتت  نْذُ  1971. وأصبح االقتصاد األمريكي مُ واألسعار يف 
 Hيْثُ بدأت الزيادات يف البطالة Hstagflation حَ ظروف الركود التضخمي 
ويف الوقت نفسه ازدادت مؤرشات املستهلك (وهي إحدٰ مقاييس التضخم).

لتي  ا لسياسية  وا االقتصادية  ملقاالت  وا الكتب  من  لعظمٰى  ا لبية  لغا ا إن 
كتبت عن هذه املرحلةH إن مل يكن مجيعها تتحدث وكأن "صدمات النفط" هي 
النقدي الذي وقع يف  من أهم األمور إن مل تكن أمههاH والتي سببت التضخم 
العامل الرأساميل يف ذلك الوقتH وبالتايل الدخول يف األزمة العاملية للرأساملية 
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املنضبطة. وأن الغالبية العظمٰى من هذه الدراسات واملقاالت تشري بشكل عابر 
وعام ملسألة قيام الواليات املتحدة برفع غطاء الذهب عن قيمة الدوالر يف آب 
H1971 حني كان سعر الذهب قبل ذلك ثابتاً ويعادل (35) دوالراً لألونسة 

الواحدة من الذهب.
ازدادت كميات عملة الدوالر املتداولة يف األسواق املالية العامليةH سواء يف 
التجارة العاملية أو يف احتياطيات الدولH وذلك يف سنوات ما بني احلرب العاملية 
الدوالر  حجم  يف  اهلائلة  الزيادة  وهذه  املايض.  القرن  ستينيات  وأواخر  الثانية 
الذهب  من  الكافية  الكمية  تتوفر  مل  وهلذا  الذهب.  احتياطي  يف  زيادة  مل تقابلها 
 ٰالواليات املتحدة لتغطية حجم الدوالر الذي تضخه إٰىل األسواق. أد ٰلد
 H1969 وما بعدها هذا األمر إٰىل اضطرابات يف أسواق الذهب والعمالت يف 
1971 إٰىل إلغاء تعهدها يف اتفاقيات بريتون وودز  مما اضطر الواليات املتحدة يف 
 ٰباستعدادها الكامل لتبديل الذهب لقاء فوائض الدوالر املتوفرة لد H1945
الدول املنتمية إٰىل هذه االتفاقيةH وبسعر (35) دوالراً لكل أونسة ذهب. وهو 
التعهد الذي عٰىل أساسه أصبح الدوالر العملة العاملية للتجارة واالحتياطيات 
النقديةH وأدٰ ذلك التعهد إٰىل استقرار العمالت األجنبيةH وازدهار التجارة 
العاملية وبالتايل استقرار النظام االقتصادي العاملي – رأساملية الليربالية املنضبطة 

–H والنمو املستمر هلذا النظام.
فرتة  خالل  الذهب  سعر  ارتفع   Hالتعهد بإلغاء  األمريكي  للقرار  وكنتيجة 
تعادل  الذهب  سعر  يف  بزيادة  أي   Hلألونسة دوالراً   (44.2 إٰىل ( جداً  وجيزة 
وكذلك   Hالــدول جلميع  الــدوالر  احتياطيات  قيمة  انخفاض  وبالتايل   H%26
ٰىل  إ الذهب  ازداد   1972 ويف  لنسبة.  ا هبذه  احلقيقية  لنفط  ا أسعار  انخفاض 
أواخر  ويف  واحدة.  سنة  حوايل  خالل  بمرتني  أي   Hلألونسة دوالراً   (70.3 )
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ثالث  بزيادة  أي   Hلألونسة دوالر   (100 إٰىل ( الذهب  سعر  وصــل   1973
لعاملية  ا لنقدية  ا االحتياطيات  قيمة  أن  يعني  ما   Hسنتني قبل  سعره  عن  مرات 
الذهب  سعر  واستمر   Hالذهب بسعر  مقارنة  الثلث  إٰىل  انخفضت  قد  بالدوالر 

بالصعود!!(11).
برفع   1973 األول  كانون  يف  األوٰىل"  النفط  "صدمة  تسمٰى  ما  جاءت 
بالذهب.  الــدوالر  سعر  هبوط  مقابل  بالدوالر  أسعاره  لتعديل  النفط  أسعار 
1979 لتعديل  وجاءت ما تسمٰى "صدمة النفط الثانية"H يف النصف الثاين من 
ورفع سعر النفط بسبب ارتفاع سعر الذهب أكثر وبسبب التضخم. ثُمَّ جاءت 
الثالثة" املعاكسةH ليرضب الغرب دول أوبك وخصوصاً العراق  النفط  "صدمة 

.(11) 1986 بواسطة السعوديةH ولتنخفض األسعار إٰىل احلضيض يف 
صعد سعر النفط من (2.18) دوالراً للربميل إٰىل (2.9) دوالراً فقط يف 
 H1973 1972. ولكن قفز سعره إٰىل (5.12) دوالراً للربميل يف ترشين األول 
أي يف الفرتة التي قفز فيها سعر الذهب بثالث مرات ازداد سعر النفط (2.5) 
إٰىل   1973 األول  كانون  يف   ٰأخــر مرة  سعرها  أوبــك  رفعت  ــمَّ  ثُ فقط.  مرة 
(11.65) دوالراً للربميل. ملجاهبة الزيادات يف سعر الذهب والتضخم النقدي 
1979 وعندما ضاعفت أوبك سعرها للنفط بأكثر  للبضائع األخرٰ. ويف سنة 
 H26) دوالراً للربميل H1973 ليصل سعر النفط ( من مرتني عن أسعار هناية 
وصعد   Hلألونسة دوالراً   (578  –  233 بني ( تــراوح  قد  الذهب  سعر  كان 
1980 إٰىل (850) دوالراً لألونسةH أي أكثر من (24) مرة عن سعره يف  يف 
 Hيف حني أن سعر النفط كان قد ارتفع يف نفس الفرتة (18) مرة فقط H1971
1980. وهذا يعنيH إن سعر  إِذ وصل سعر النفط إٰىل (35) دوالراً للربميل يف 
H1980 كان من الناحية الفعلية يمثل أخفض سعر له  النفط يف أعٰىل سعر له يف 
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H إِذ  مقارنة بالذهبH عٰىل الرغم من أن السعر املعلن له كان يوصف بالعايل جداً
بلغ (35) دوالراً للربميل!!

ومن هذا نرٰ أن أوبك زادت أسعارهاH بسبب انخفاض عائداهتا الفعلية 
مقارنة بالذهبH وهذا األمر تم قبل بدايات التضخم النقدي يف العامل الرأساميل 
بعملة  لنفط  ا أسعار  يف  لزيادات  ا هذه  فإن  نفسه  لوقت  ا ويف  ولكن  ملتقدم.  ا
إنتاج  كلف  من  زادت   H(ٰاألخــر العمالت  عٰىل  أيضاً  الــدوالر (وانعكست 
البضائع يف الدول املستوردة للنفطH وبالتايل زادت من وترية التضخم وكانت 
عنرصاً مهامً يف التضخم النقدي وارتفاع أسعار املستهلك. وخصوصاً إن زيادة 
كانت  التي  لية  لعا ا الرضائب  مبالغ  من  بدورها  زادت   Hاخلــام لنفط  ا أسعار 
تفرضها الدول الرأساملية املتقدمة املستهلكة للنفط عٰىل املنتجات النفطيةH والتي 
تبلغ أضعاف قيمة النفط اخلام املستورد. هلذا يضع االقتصاديون الغربيون اللوم 
أزمة  يف  املهم  – السبب  قوهلم  حسب  – عٰىل  كان  الذي  التضخم  يف  أوبك  عٰىل 

الرأساملية املنضبطة يف أواسط سبعينيات القرن املايض!!
ئية  الرشا لقيمة  ا من  جــداً  قلل   Hلــرأســاميل ا لعامل  ا يف  التضخم  وإن  هــذا 
قيمة  وبالتايل   Hأوبك دول  من  املصدر  النفط  قيمة  من  جداً  قلل  أي  للدوالر، 
عوائدها الفعلية لرشائها البضائع املستوردة بأسعار عاليةH وانعكس ذلك أيضاً 

بتضخم عالٍ يف البلدان املصدرة للنفط نفسها.
ازدادت عائدات النفط اإلمجالية للدول املصدرة للنفط بدرجة كبرية بعد 
مليار   (23 مبلغ (  1972 سنة  العائدات  هذه  تتجاوز  مل  النفط.  ارتفاع أسعار 
إٰىل  لتصل  سنوات  مخس  خالل  مــرات  ست  من  أكثر  إٰىل  وازدادت   H دوالراً
1977. وكان هناك ختوف لدٰ صائغي السياسة االقتصادية  (140) ملياراً يف 
إنفاق  من   Hاخلليجية الدول  وباخلصوص   Hأوبك دول  قدرة  عدم  من  العاملية 
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تدويرها  يتم  وال  معطلة  تظل  وبالتايل   Hالعالية اجلديدة  املالية  العائدات  هذه 
يف االقتصاد العاملي. وعٰىل ضوء ذلك أجرت إدارة الرئيس األمريكي نِكسون 
حمادثات مع السعودية طالبتها فيها أن تعلن أن تسعريها وبيعها للنفط سيستمر 
بعملة الدوالر فقط. إِذ كانت بعض أوساط دول أوبك تناقش إمكانية أن تتم 
ولكن   Hالذهب بسعر  لسعر  ا يربط  أن  أو  رئيسية  عمالت  بسلة  لنفط  ا جتارة 
الواليات املتحدة كانت تريد إبقاء الدوالر عملة وحيدة لتسعري وجتارة النفط. 
1974 للتوصل إٰىل اتفاق  كذلك ضغطت الواليات املتحدة عٰىل السعودية عام 
وتم  "البرتودوالر" فيها.  فوائض  إليداع  ولندن  نيويورك  وبنوك  األخرية  بني 
تنفيذ هذا االتفاق الذي دعاه كيسنجر الحقاً بـ "تدوير البرتودوالر"H واتبعت 

دول اخلليج النفطية وبقية دول أوبك خطٰى السعودية يف هذا املجال.
استخدمت البنوك األمريكية والربيطانية هذه املبالغ املودعة بإعطاء قروض 
سبعينيات  يف  الدول  هذه  ديون  زيادة  إٰىل   ٰأد ما   Hعالية بفوائد  النامية  للدول 
 Hوبالنتيجة عجزها عن سداد هذه الديون أو سداد خدمة الفوائد Hالقرن املايض

وبالتايل بيع أصول هذه الدول وشبه إفالسها.
إضافة إٰىل ذلكH فإن الدول الغربية فتحت أسواقها بالكامل أمام الدول 
الرفاهية  وبضائع  األسلحة  برشاء  الدول  "النصيحة" هلذه  مع   Hللنفط املصدرة 
المتصاص الفوائض املالية للبرتودوالرH وبدون أن حيدث هذا اإلنفاق تقدم 
فعيل يف اقتصاد هذه الدول. وأسس نِكسون وكيسنجر ما سمي "سياسة الصك 
التسلح  أنظمة  من  يشاء  ما  ليشرتي  يديه  مطلقني   Hيــران إ شاه  األبيض" إزاء 
لسبعينيات  ا أواســط  ويف   .– لنووية  ا األسلحة  عدا  – ما  ملتقدمة  ا األمريكية 
ا  كانت إيران قد استوردت لوحدها نصف مبيعات األسلحة األمريكيةH كام إهنّ
تعاقدت عٰىل عدد من املحطات الكهربائية النووية. ثُمَّ أدخل العراق وإيران يف 
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حرب الثامن سنوات يف الثامنينياتH وانتهت مدخرات هذه البلدانH كام انتهت 
حماوالت العراق للخروج من نفق االقتصاد الريعيH التي كان قد بدأها يف ثورة 

H1958 وعجل هبا يف سبعينيات القرن املايض. متوز 
إن التطور الكبري الذي وقع يف اقتصاديات الدول الرأسامليةH وخصوصاً 
ٰىل  إ باإلضافة   H نيا ملا وأ ليابان  كا نية  لثا ا ملية  لعا ا احلــرب  يف  خرست  لتي  ا تلك 
الواليات املتحدة وبريطانياH والزيادة اهلائلة يف حجم الدوالر املتداولH ورفع 
غطاء الذهبH وأخرياً ارتفاع أسعار الطاقةH والتضخم النقدي املتصاعدH كل 
الرأساملية  نظام  يف  كبرية  وأزمة   Hاألسواق يف  اضطراب  إٰىل  أدت  املسائل  هذه 
H1979 – 1973 كان هناك وضوح كبري بأن االقتصاد  املنضبطة. ويف السنوات 
العديدة  واملحاوالت  االجتامعات  من  الرغم  عٰىل   Hالسيطرة عن  خيرج  العاملي 
يف أعٰىل املستويات السياسية واملالية لوضع احللولH التي مل تنجح!. وكام ظهر 
أن املفاهيم الكِنزية التي كان يعمل هبا سابقاً مل تستطع حل املشاكل االقتصادية 
لتضخم  وا  Hلية لعا ا لة  لبطا ا حمــاور:  بثالثة  إجيازها  يمكن  لتي  ا  Hاألساسية

املتصاعدH وسوق العمالت غري املستقر.
وضخ   Hلنقدية ا لسياسة  ا يف  لتوسع  با لكِنزية  ا احللول  استخدمت  لقد 
لتحفيز  لفائدة  ا سعر  تقليل  طريق  عن  لتنشيطها  العاملية  األســواق  يف  األمــوال 
ارتفاع  إٰىل   ٰأد األمر  هذا  ولكن   Hمعقولة نسب  إٰىل  البطالة  وتقليل  االقتصاد 
التضخم  لتقليل  النقدي  التوسع  عدم  سياسة  اتباع  وإن  كام  التضخم.  معدالت 
األسعار  جتميد  آنذاك  الرأساملية  الدول  تستخدم  ومل  البطالة.  زيادة  إٰىل   ٰأد
واألجور – والذي هو احلل الكِنزي ملعاجلة التضخم – إالّ بحدود ضيقة جداً 
 Hالتضخمي الركود  حالة  إٰىل  العاملي  االقتصاد  وصل  وبالنتيجة   Hقصرية وملدد 
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مع وجود اضطراب كبري بأسعار العمالت نظراً لعدم وجود مرجع ثابت لتقييم 
الدوالر بالذهبH وهو عملة التجارة العاملية واالحتياطيات النقدية العاملية.

سبب  عٰىل  العامليني  واملختصني  االقتصاديني  بني  قاً  تفا ا أجد  مل  الواقع  يف 
معني واضح ألزمة الرأساملية العامليةH ودائامً تذكر أسباب عديدة جمتمعة ملحاولة 
فهم األزمة. ويف الوقت نفسه هناك شبه إمجاع بأن هذه األزمة سمحت ألفكار 
الليربالية اجلديدة بأن تنمو وتنترشH بدعم من الرأسامليني ومؤسساهتم اإلعالمية 
آن  أنه   Hاملــايض القرن  سبعينيات  منتصف  يف  لرأساملية  ا رأت  لقد  لبحثية.  وا
األوان لتحطيم قيودها التي وضعتها عٰىل نفسها من خالل الكنزية والرأساملية 

املنضبطةH واالنطالق لرتجع إٰىل هويتها األصلية املتوحشة!!
هذا  عن  خليل  صائب  كتبه  ما  بعض  للقارئ  ننقل  أن  ملفيد  ا من  ولعل 
ملفكر  ا جــواب  ٰىل  إ يشري  يْثُ  حَ  .(1 2 مفيدتني ( مقالتني  يف  بالذات  املوضوع 
عن  يتكلم  ذا  ملا " لسؤال  ملــحــارضات  ا  ٰإحــد يف  جومسكي  نعوم  األمريكي 
"إن  جومسكي:  وأجاب  مشاعر؟".  لدهيم  وليس  وحوش  وكأهنم  الرأسامليني 
ضمنه  يعملون  الذي  لنظام  ا هو  ما  بقدر  لرأسامليني  ا وحشية  ليس  املوضوع 
احلقيقية  القصة  خليل  صائب  يذكر  ثُمَّ  واإلنسانية".  املجتمع  مع  يتناٰىف  والذي 
التالية عن رشكتي فورد ودوج األمريكيتني لصناعة السيارات للرهان عٰىل صحة 

جواب جومسكي.
هنري  رشيكهم  عٰىل  قضائية   ٰدعــو دوج  األخوين  أقام   1913 عام  يف 
10% من رشكته. وسبب  يْثُ كانا يملكان  فورد (مصنع السيارات األشهر)H حَ
الدعوٰ – كام يف حيثياهتا – هو أن فورد تسبب يف خفض األرباح حلملة األسهم 
بسبب قراراته الغريبةH بتفضيله ما اسامه (اخلري االجتامعي العام) لصالح العامل 
لبناء  األسايس  اهلدف  املحكمة: (إن  يف  وقال  ذلك  فورد  ينكر  ومل  والزبائن. 
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مصنعه للسيارات هو أن نفعل أكثر ما نستطيع من اخلريH ويف كل مكانH ولكل 
حمكمة  ولكن  عريض).  ناتج  املال  جتميع  … وأن  حولنا من  اآلخرين  الناس 
شيكاغو حكمت لصالح األخوينH عٰىل اعتبار أن مهمة الرشكة هي حتقيق أعٰىل 
 Hوأمرت فورد بدفع تعويضات كبرية لألخوين Hاألرباح لصالح محلة األسهم
فقاما باستخدامها لبناء معمل السيارات اخلاص هبامH سيارات دوج. اعترب دفاع 
عٰىل  القضية  كسب  يف  يساعد  ال  أمحقاً  دفاعاً  استخدمها  التي  والعبارات  فورد 

اإلطالق (12).
 Hلكِنزية ا توجد  أن  قبل   Hلكِنزية ا لألفكار  حامالً  فورد  هنري  كان  لقد 
أوٰىل  رشكته  وكانت  روزفــلــت  الرئيس  هبا  جــاء  التي  لإلصالحات  ومــؤيــداً 

الرشكات األمريكية التي تبنت الرأساملية املنضبطة.
بطبيعتها  لرأساملية  ا أن   Hأعــاله به  جوا يف  يقول  أن  أراد  جومسكي  إن 
مؤقتة  آنية  حالة  املنضبطة  الرأساملية  وأن   Hاألربــاح إٰىل  إالّ  تنظر  وال  متوحشة 
 Hاضطرت إليها الرأساملية خوفاً من انتشار الشيوعية وقوة املعسكر االشرتاكي
بمشاركة  خمتلطة  سوقاً  " أصبحت  ذ  إِ  Hاحلقيقية لرأساملية  با ليست  ــا  هن وا
الدولة"!!. وهو هبذا يتامهٰى مع أفكار وكتابات املفكر واالقتصادي املاركيس 
املرصي العاملي سمري أمنيH الذي يلقبونه بـ "املاركيس املاوي"H الذي تويف يف 
مل   .– سنة   (87 الـ ( ناهز  عمر  عن  السطور  هذه  كتابة  – أثناء   2018 /8 /12
هيادن سمري أمني الرأساملية ووقف بالضد من الرأساملية املنضطبةH إِذ أن هذه 
األخرية استمرت بالنهج الرأساميل اإلمربيايل يف حماربة الشعوب "األطراف". 
لقد بنٰى منهجه عٰىل عالقة استغالل "املركز" الرأساميل اإلمربيايل بـ "األطراف" 
املستغلةH وعٰىل شكل عالقات استغالل جديدة. وكان يردد أالّ قيمة لالستقالل 
مرجعاً  معها  بات  جتديدية  بأفكار  جاء  االقتصادية.  لتبعية  ا ئرة  دا يف  بقينا  إذا 
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ملناهيض  امللهمني  أبرز  أحد  وأصبح   H عموماً ولليساريني  خصوصاً  للامركسيني 
العوملة والليربالية اجلديدة.

eت: dfح ال 
: التجارة العا�ية وأر@
ً

لثا d@

أيدت  قد  كانت   ٰالكرب الرشكات  إن  السابقة.  الصفحات  يف  ذكرنا  لقد 
عودة  نية  مكا إ من  لتخوف  ا هو  األول   Hرئيسيني لسببني  لكِنزية  ا لسياسات  ا
بعد  األذهان  يف  باقية  الكساد  هذا  ذاكرة  وكانت   Hيشبهه ما  أو  العاملي  الكساد 
احلرب العاملية الثانيةH ولكن بعد مرور ما يزيد عن ثالثة عقود مستقرة مل تعد 
ومل   Hلتاريخ ا من  اً  جزء حدوثه  واحتامل  الكبري  الكساد  وأصبح  حية  الذاكرة 
السوفيتي  االحتاد  من  التخوف  فهو  لثاين  ا السبب  أما  لرأسامليني.  ا خييف  يعد 
واألحزاب الشيوعيةH وهو األمر الذي ضعف يف أواخر السبعينياتH ومل يعد 
خييف الرأساملية وخصوصاً يف الواليات املتحدة. إضافة إٰىل ذلك فإن السياسات 
وبالنتيجة   . ومستقراً ومتنامياً  مزدهراً  رأساملياً  نظاماً  أنتجت  قد  كانت  الكِنزية 
مستقرة.  العمل  وأربــاب  العامل  بني  والعالقة   Hعالية الرشكات  أرباح  كانت 
ولكن الوضع يف السبعينيات بدأ بالتبدلH فاالقتصاد غري مستقرH والرشكات – 

خصوصاً األمريكية – مل تعد حتصل عٰىل األرباح العالية السابقة.
لقد تعرضت الرشكات األمريكية إٰىل منافسة حادة من الرشكات الناهضة 
ستينيات  أواخر  من  بدءاً   Hاألملانية وباخلصوص   Hالغربية واألوروبية  اليابانية 
القرن املايض. لقد ظهرت أو أعيدت إٰىل العمل هذه الرشكات املنافسةH ونمت 
بتحفيز من الواليات املتحدةH من خالل مرشوع مارشال وغريهH لتقوية الدول 
جداً  منافسة  أصبحت  وبالتايل  االشرتاكي.  املعسكر  جماهبة  أَجل  منْ  هلا  احلليفة 
جعلها  ما   Hالدوالر لعملة  عالية  فوائض  لدهيا  وجتمعت   Hاألمريكية للرشكات 
تشكل عبئاً شديداً عٰىل الذهب يف الواليات املتحدة. كام إنّ منافسة هذه الرشكات 
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تَّٰى يف داخل الواليات املتحدةH أدت إٰىل ضغوط كبرية  للرشكات األمريكيةH حَ
عٰىل الرشكات األمريكية لتقليل الكلف لتجاوز املنافسة احلادةH وبالتايل الضغط 

عٰىل أجور القوٰ العاملة األمريكية ومناهجها يف الرفاه االجتامعي.
لقد وقع تنافس كبري بني الرشكات األمريكية والرشكات األجنبية يف داخل 
الواليات املتحدةH وقلت الربحيةH وعادت حرب األسعار إٰىل عامل الرشكات 
الكربHٰ وحتول قسم منها إٰىل رشكات أصغر إِذ مل حتتمل املنافسة. هلذا تراجعت 
املفاهيم  يف  ورأت   Hاملنضبطة الرأساملية  بمفاهيم  قبوهلا  عن   ٰالكرب الرشكات 
 Hاجلديدة الليربالية  لرأساملية  املايض  القرن  سبعينيات  يف  باالنتشار  بدأت  التي 
االلتزام  وعدم   Hواألجــور العاملة  بتقليل  تطالب  فهي   Hهلا جذابة  مفاهيم  أهنا 
 Hوتقليل أو إلغاء الضوابط Hوتقليل الرضائب Hبقوانني العمل وحماولة إلغائها

وكلها أمور تساعدها يف تقليل الكلف وسهولة املنافسة.
1971 من دولة  نْذُ سنة  إضافة إٰىل ذلكH فإن الواليات املتحدة حتولت مُ
ذات فائض يف ميزاهنا التجاريH إٰىل دولة تعاين العجز فيهH خصوصاً بعد نفاد 
النفط منها واضطرارها السترياده يف حينهH بعد أن كانت مصدر رئييس للنفط.

كية: م��
N
ارجية ا& التجارة ا�=

كنسبة  ملية  لعا ا درات  لــصــا ا حجم   (2 ه ( نـــا د أ  (2  –  2 ) لشكل  ا ينا  ير
 H2 0 0 6  –  1 9 5 0 لسنوات  ا بني   G D P ملي  لعا ا ملحيل  ا تج  لنا ا إلمجــايل 
 GDP املحيل  لناتج  ا إمجايل  إن  الدويل.  النقد  صندوق  معلومات  عٰىل  اعتامداً 
الدوالر  قيمة  أساس  عٰىل  حمسوب  العاملي   Gross  Domestic  Product

.2005 سنة  يف 
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الشكل (2 – 2)
(2) 2009 – 1950 الصادرات العاملية كنسبة عن إمجايل الناتج املحيل العاملي 

 GDP نالحظ يف اجلدول أن نسبة حجم الصادرات اخلارجية العاملية إٰىل 
H1970 – 1950 لرتتفع إٰىل  العاملي هي بني (4 – 6%) لعقدين من الزمن بني 
1990 يف فرتة بداية رأساملية الليربالية  12% يف  H1980 وتقفز إٰىل حوايل  8% يف 
 ٰوتقفز مرة أخر H1990 – 1980 اجلديدة (أو السوق احلرة أو العوملة) بني 

2006 بعد دخول الصني واتساع العوملة. 19% سنة  إٰىل حوايل 
H(2 فيمثل نسبة قيمة االستريادات األمريكية  2 – 3) أدناه ( أما الشكل (
2005). نرٰ أن  HGDP (وبأسعار الدوالر يف سنة  إٰىل إمجايل الناتج املحيل 
6% يف أوائل  4% إٰىل أواسط الستينياتH ووصلت إٰىل  هذه النسبة كانت بحدود 
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 2000 14% سنة  10% يف الثامنينياتH وإٰىل ما يزيد عن  السبعينياتH وتقفز إٰىل 
متدد  يف  كانت  العوملة  إنّ  يْثُ  حَ  H2004 يف   %16 حوايل  إٰىل  بالصعود  وتستمر 

مستمر.

الشكل (2 – 3)
(2) 2007 – 1948 استرياد الواليات املتحدة كنسبة من إمجايل الناتج املحيل 

إٰىل  األمريكية  الرشكات  ملنتجات  حكراً  تقريباً  كان  األمريكي  السوق  إن 
إمجايل  من   %4 حوايل  إالّ  االسترياد  يمثل  ومل   Hاملايض القرن  ستينيات  أواخــر 
 Hاألمريكية الرشكات  بني  األسعار  عٰىل  املنافسة  وإن  األمريكي.  املحيل  الناتج 
بني  عليه  متفاهم  بمبدأ  ومرتبطة   H جداً حمدودة  كانت   Hاألمريكي السوق  وعٰىل 
 H"co – respective competition الرشكات وهو "تنافس االحرتام املتبادل
يْثُ إنّ التنافس ينحرص بالدعايات واإلعالناتH ومل يصل إٰىل حدود حروب  حَ
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– أو  "الرشكة  قبل  – من  رضائي  – وبشكل  عموماً  السعر  وحيدد  األسعار. 
الرشكات – القائدة"H والتي تكون اعتيادياً إحدٰ الرشكات الكربHٰ ويتبعها 
بإيعاز  وليس  تدرجيية  بصورة  يتم  خفضها  أو  األسعار  برفع  واألمر  اآلخرون. 
بني  مبارشة  تفامهات  أو  اتصاالت  أو  اجتامعات  توجد  ال  دامت  وما  مبارش. 
كرست  قد  اعتبارها  يمكن  ال  – القائدة  – الرشكات  الرشكة  فإن   Hالرشكات
 Hاألجنبية الرشكات  الفرتة  هذه  أواخــر  يف  دخلت  ولكن  االحتكار.  قوانني 
شديدة.  وبمنافسة   Hبقوة األمريكية  السوق  إٰىل   Hواألملانية اليابانية  وخصوصاً 
هلذا فإن "منافسة االحرتام املتبادل" قد انتهتH ومل تعد هناك سيطرةH إِذ عادت 
حرب األسعار وختفيضات "كرس العظم"H إٰىل احلالة املشاهبة التي كانت سائدة 
يف القرن التاسع عرش. ومل يعد األمر حمصوراً بمجاهبة الرشكات األجنبيةH بل 

تعداه إٰىل داخل الرشكات األمريكية نفسها.
 social االجتامعية  الضوابط  أن  االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  القارئ  وعٰىل 
regulations كانت قد توسعت يف الواليات املتحدة يف تلك الفرتة منْ أَجل 
وقوانني  لبيئة  ا يا  قضا يف  وخصوصاً   Hالصناعات يف  لعاملني  وا املجتمع  محاية 
كان  وسواء   Hالعمل وسالمة  العاملني  بصحة  اخلاصة  والقوانني   Hواملاء اهلواء 
هذا التوسع نتيجة ملتطلبات العملH أم لتحرك اجلامهري أو املنظامت املدنية. فكل 

هذه التنظيامت رضورية ولكنها يف الوقت نفسه تزيد من كلف اإلنتاج.
eت: dfح ال 
أر@

األمريكية  الرشكات  أربــاح  معدل  يمثل   H(2 ــاه ( أدن  (4  –  2 الشكل (
.1982 – 1945 للقطاع غري املايل للسنوات 
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الشكل (2 – 4)
معدل أرباح الرشكات األمريكية للقطاع غري املايل 

(2) 1982 – 1945 للسنوات 
وهو يمثل الشكل نسبة الربح قبل الرضيبة مقسومة عٰىل األصول الثابتة. 
ولقد تم مقارنة األرباح قبل الرضيبة ألهنا مقياس األداء االقتصادي الفعيل هلذه 
املؤسسات غري املالية (أي اإلنتاجية واخلدمية)H التي اعتمد فيها عٰىل منشورات 
 US  Bureau  of  Economic االقتصادية  للتحليالت  األمريكية  "اهليئة 
جداول  معظم  يف  حتليالهتا  اعتامد  تم  حكومية  أمريكية  هيئة  Analysis" وهي 

هذه الدراسة.
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سادت  يْثُ  حَ  H1972 و  1948 بني  ما  هي  عنها  نتحدث  التي  الفرتة  إن 
بني   (%16  –  14 حوايل ( األربــاح  كانت  كامل.  بشكل  املنضبطة  الرأساملية 
H%10 وعادت  1957 إٰىل  H1956 – 1950 وانخفضت مؤقتاً يف  السنوات 
يف  انخفضت  ثُمَّ   .%18 حوايل  إٰىل   1968 سنة  يف  لتصل  التدرجيي  باالرتفاع 
 %8 H1973 وإٰىل أقل من  11% يف سنة  فرتة أزمة الرأساملية املنضبطة لتصل إٰىل 
رأساملية  عن  احلديث  عند   Hالقادم الثالث  الفصل  يف   ٰوسنر  .1983 سنة  يف 
الليربالية اجلديدةH أهنا ارتفعت يف تسعينيات القرن املايض ويف القرن احلايل بعد 
أن استطاعت رأساملية الليربالية اجلديدة من إحكام قبضتها عٰىل الطبقة العاملة 
 Hاألربــاح من  تقلل  كانت  التي  االجتامعية  املناهج  بعض  وإلغاء   H وأجورها
الرأساملية  فرتة  يف  األربــاح  معدالت  من  أقل  كانت  األحــوال  مجيع  يف  ولكنها 
املنضبطة. لقد زادت أرباح الرشكات واألغنياء كثرياً جداً بعد تقليل الرضائب 
عدم  إٰىل   ٰأد الذي   Hوترامب وبوش  ريغان  الرؤساء  زمن  يف  كبرية  بدرجات 

العدالة اهلائلةH التي تزداد سوءاً باستمرارH بني فقراء وأغنياء العامل.
و رأ�لية 

=
j ى 
الك� eت  dfالرأ�لية ا�نضبطة، وتوجه ال ت  ا@� =l : رابعاً

ديدة: 
الية ا� 
اللي�

إن حماوالت الرشكات األمريكية الكربٰ تقليل كلف اإلنتاج يعني بالنتيجة 
أكثر  االعتامد  وحماولة  الدائمة  العاملة  وتقليل   Hزياداهتا عدم  أو  األجور  تقليل 
عليه  حصلت  ما  تقليل  أو  إهناء  نفسه  الوقت  ويف   Hاملؤقتة العاملة  عٰىل  يمكن  ما 
لتحسني  لقوانني  وا األنظمة  جمــال  يف  ونجاحات  حقوق  من  ملة  لعا ا لطبقة  ا
ظروفها االجتامعية واحلياتية. مقابل ذلك مل تسكت الطبقة العاملة عٰىل حماوالت 
الرشكات هذه. وحدثت املجاهبة بنفس الوقت الذي تم فيه رفع غطاء الذهب 
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العملة  أسعار  واضطراب  الطاقة  أسعار  زيادة  إٰىل   ٰأد والذي   Hالــدوالر عن 
والتضخم يف أسعار املستهلك. ويف هذا الوضع االقتصادي السيئH الذي شمل 
معظم الدول الرأساملية يف سبعينيات القرن املايضH وإرصار كل من رأس املال 
(مالكي الرشكات) والطبقة العاملة عٰىل مواقفهام املتضاربةH أصبح األمر كأنه 
العودة إٰىل التناقض والرصاع الطبقي الرئييس بني اجلانبنيH وفعالً كان رصاعاً 
طبقياً انتهٰى بفوز الرأساملينيH وذلك بنجاح وصول رأساملية الليربالية اجلديدة 

إٰىل السلطة يف الواليات املتحدة ومجيع الدول الرأساملية الرئيسية.
لية  ملا ا واملؤسسات  لبنوك  وا واخلدمية  الصناعية  الرشكات  اختــذت  لقد 
باملجاهبة  املــايض  القرن  سبعينيات  أواســط  يف  لــقــرار  ا املتحدة  لــواليــات  ا يف 

وإهناء الكِنزيةH وتأييد رأساملية الليربالية اجلديدة.
 Hكبري قتصادي  ا سيايس  جتمع  بتكوين  لكبرية  ا ملؤسسات  ا هــذه  قامت 
1972 منظمة جديدة تضم عدداً كبرياً من الرشكات  وتشكلت يف ترشين األول 
 Business واملؤسسات األمريكية الكبريةH تسمٰى "املائدة املستديرة للرشكات 
 .CEO H"Round وكانت عضويتها حرصاً باملدراء التنفيذيني   Table BRT
H بضمنهم أكثر من (50) من أكرب (100)  كان العدد عند التأسيس (82) عضواً
رشكة ومؤسسة أمريكيةH وارتفع عدد أكرب الرشكات األمريكية املنتمية إٰىل هذه 
الرشكات  هذه  من   (45 أن ( االهتامم  يثري  ومما   .1979 يف   (70 إٰىل ( املنظمة 
 CED االقتصادي  النمو  "جلنة  منظمة  يف  عضواً  السابق  يف  كانت  واملؤسسات 
عنها  حتدثنا  أن  سبق  Committee for Economic Development" التي 

الكِنزية. للسياسة  الكبري  السند  باعتبارها  يف (2– د) 
للرشكات)  املستديرة  املائدة   BRT يف ( املنضوية  املهمة  املؤسسات  ومن 
و  Hوفــورد  Hاليكرتيك وجنرال   Hموتوز وجنرال   H(النفطية) أكسون كانت: 
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AT&T لالتصاالت وUS steel. ومن املؤسسات املالية ستي كروبH وبنك 
CED). إضافة إٰىل  أوف أمريكاH وجي يب موركانH (ومجيع هؤالء كانوا يف 
الصناعات  رشكــات   ٰكــرب كذلك   Hالنفط رشكــات  من  وشيل  وكلف  موبيل 
جيس  بنك  يضاً  وأ  Hوداوكيميكال  Hودوبونت كيمكال  يتيد  يونا لكيمياوية  ا

ماهناتن.
ضغط  جمموعة  هنــا  أ  H منشوراهتا يف  تقول  كــام   HBRT يــات  بــدا كانت 
أهم  لتصبح  وجيزة  فرتة  يف  أعامهلا  يف  توسعت  ولكنها   .lobbying  group
لسيايس  ا ر  لقرا ا يف  ملــؤثــرة  وا ملوحدة  ا األمريكية  لصناعية  وا لية  ملا ا ملنظامت  ا
 Hحذرة كانت   1973 نيسان  يف  األول  بياهنا  ففي  األمريكي.  واالقتصادي 
واستخدمت خطاباً عاماً يف وصف مهمتهاH وبينت أن مهمتها هي نرش الثقافة 
خلق  عٰىل  والعمل   Hوالشعب احلكومة  بني  العامة  العالقة  وحتسني  االقتصادية 
لقليلة  ا السنوات  يف  عملت  ولكنها  واإلدارات.  العامل  بني  متوازنة  عالقات 
ومتصاعدة  الالحقة عٰىل نرش مقاالت وتقارير ومفاهيم مؤيدة بصورة تدرجيية 
 Hالرضائب تقليل  أمهية  عــٰىل  ومشددة   Hاجلــديــدة لية  لليربا ا رأساملية  ملناهج 
 BRT صعدت  للعامل.  االجتامعي  الضامن  مناهج  وتقليل  حتديد  ورضورة 
ورضورة  االجتامعية  الضوابط  أرضار  عن  للحديث   H1978 بعد  هلجتها  من 
 Hخسارهتا إٰىل  وتؤدي  الرشكات  نمو  تعيق  اهنا  بحجة  حجمها  تقليل  أو  إلغاء 
من  عدد  إيقاف  الفرتة  هذه  يف  استطاعت  كام  الكيل.  االقتصاد  خسارة  وبالتايل 
إيقاف  وأمهها   Hاألمريكي الكونغرس  يف  مقرتحة  كانت  التي  القوانني  مشاريع 
سنة  Labor Law Reform Act" يف  إصدار "مرشوع إصالح قانون العمل 
H1978 والذي كانت له األولوية يف اإلصدار بالنسبة لنقابات العامل والطبقة 
ريتشارد نيكسون  الرئيس اجلمهوري  مالحظة بأن عزل  األمريكية. مع  العاملة 
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االنتخابات  يف  الكونغرس  إٰىل  ديمقراطية  أغلبية  وصول  إٰىل   ٰأد  H1974 يف 
يف  املتحدة  الواليات  رئاسة  إٰىل  الديمقراطي  كارتر  جيمي  وصل  كام   Hالنصفية
 ٰوهبذا اعتقدت الطبقة العاملة األمريكية واملنظامت اجلامهريية األخر H1977
املفهوم  بحسب  الديمقراطي (اليساري  للحزب  مجيعها  املؤيدة  أو  واملنضوية 
األمريكي)H بأهنا سوف تستطيع متشية أجندهتاH مقابل مفاهيم الليربالية اجلديدة 
 Hخطأ عٰىل  أهنا   ( بعدها السنوات (ومــا  تلك  يف  أدركــت  ولكنها  املتصاعدة. 
يْثُ مل تستطع أن مترر القانون أعالهH أو غريه من القوانني التي ال تنسجم مع  حَ
رأساملية الليربالية اجلديدة. إِذ أن الرشكات الكربٰ وجدت فرصتها يف أواخر 
السبعينيات لتنسحب من تأييدها للرأساملية املنضبطة لكي تتبنٰى أفكار رأساملية 
الليربالية اجلديدةH وقامت هذه الرشكات بالتأثري املبارش عٰىل العديد من أعضاء 
نحو  للتحول   Hاألمريكي السيايس  العام  اجلو  وعٰىل  الديمقراطيني  الكونغرس 
لطبقة  ا خيدم  نون  قا أي  رفض  يف  اجلمهوريني  ء  األعضا ومشاركة  ليمني)  (ا

العاملة!!
املتحدة األمريكية يف  استلم رونالد ريغان (اجلمهوري) رئاسة الواليات 
1981 – 1989) بدعم مايل  1981 (والذي كانت فرتة رئاسته  كانون الثاين 
املقدم  بالدعم  الكربHٰ (مقارنة  لية  ملا ا واملؤسسات  الرشكات  قبل  من  كبري 
احتجاز  ثر  إ معقدة  سياسية  وبظروف   H(رتر كا جيمي  لديمقراطي  ا ملنافسه 
اإليرانيني  الطلبة  قبل  من  طهران  يف  األمريكية  السفارة  يف  األمريكان  الرهائن 
يف  الفعيل  اإليرانية  القيادة  موقف  وكان   Hاإليرانية اإلسالمية  للثورة  املؤيدين 
عن  اإلفــراج  عملية  توقيت  يف  ريغان  ودعم  كارتر  دعم  عدم  هو  الوقت  ذلك 

الرهائن.
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لية  لليربا ا رأساملية  لتطبيق  دية  االقتصا مناهجها  ريغان  رة  دا إ وضعت 
واملؤسسات  الرشكات  لكبار   BRT منظمة  وأعلنت  رسيعة.  بصورة  اجلديدة 
هلذه  والواضح  الكامل  واعتامدها  تأييدها   H1981 آذار  يف   Hاألمريكية املالية 
املناهج وجاء يف بيان هلا أن "الرشكات واملؤسسات املنضوية إليها تعتمد خطة 
رأساملية  مفاهيم  دة  لسيا ية  كبدا ريغان  رة  دا إ أعلنتها  لتي  (ا االقتصاد  تعايف 
الليربالية اجلديدة)H وتؤكد بقوة عٰىل فقرات أربع منهاH وهي ختفيض اإلنفاق 
عٰىل املناهج االجتامعيةH وتقليل الرضائبH وتقليل الضوابطH وتقييد السياسة 

النقدية (أي تقليل اإلنفاق احلكومي)".
بة الرأ�لية ا�نضبطة  � 6ار

=
� Think Tanks كز البحوث : دور مرا خامساً

ديدة: 
الية ا� 
ونdf اللي�

نْذُ  ومُ  Hٰالكرب األمريكية  واملؤسسات  الرشكات  به  قامت  ما  أهم  من  إن 
ملؤسسات  ا معظم  عــٰىل  لفعيل  ذ" ا االستحوا " هو   Hملــايض ا لقرن  ا سبعينيات 
 Think الفكرية املوجودةH والتي تسمٰى يف الواليات املتحدة "مراكز البحوث 

H"Tanks وخلق أخرٰ يف هذه الفرتة.
يف   Hبريطانيا وخصوصاً  أوروبا  ويف   Hاملتحدة الواليات  يف  تأسست  لقد 
يت مراكز  مّ مخسينيات وستينيات القرن املايض جمموعات فكرية وأكاديميةH سُ
البحوثH وكانت تصدر تقارير وحتليالت سياسية واقتصادية واجتامعيةH وكان 
قبل  من  أساساً  متول  املنظامت  وهذه  السائدة.  لكِنزية  ا ملفاهيم  ا ضمن  أغلبها 
– دليل  – عموماً  الكربHٰ وتكون تقاريرها  األمريكية  واملؤسسات  الرشكات 
يف  تأثري  املؤسسات  وهلذه   Hالرشكات أو  الدولة  يف  سواء   Hالقرار لذوي  عمل 
الضغط  ومؤسسات  اإلعالمية  واجلهات  احلكومية  واإلدارات  لكونغرس  ا
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(اللوبيات)H وذلك من خالل دراساهتا وتقاريرها ومقاالهتا التي تنرش ضمن 
مطبوعاهتا اخلاصة أو من خالل اإلعالم العام.

 Brookings من أهم وأقدم هذه املؤسسات الفكرية هو "معهد بروكنغ 
أحد  املعهد  هذا  كان  بالعمل.  اً  ومستمر نشطاً  يــزال  ال  وهو   H "Ins t i tu te
H"Mixed بضمنها   Economy األعمدة الفكرية ملفاهيم "االقتصاد املختلط 
الكِنزية. ولكن تم احتوائه – ورشائه عملياً – ليتحول إٰىل معهد منارص ملفاهيم 
سبعينيات  يف  الحقاً  عليها  انقلب  ثُمَّ  معينة  بمفاهيم  بدأ  ذ  إِ اجلديدة.  الليربالية 

القرن املايض.
أما "مجعية مونت بيلريين Mont Pelerin Society" الفكريةH فقد كانت 
1947 فريدريك فان  نْذُ البداية معارضة للكِنزية. وكان أحد مؤسسيها يف سنة  مُ
HFriedrich Von Hayek وهو أحد أهم مؤسيس ومنظري الليربالية  هايك 
اجلديدة. وحصلت هذه اجلمعية عٰىل دعم مايل وسيايس كبريين – وخصوصاً يف 
الواليات املتحدة – وذلك من قبل أشخاص ورشكات ذوو ثروة ونفوذ سيايس 
لية  لليربا لرئيسية  ا النصوص  – مؤلف  هايك  إن  بالذكر  اجلدير  ومن  ومايل. 
 Hعملهم يف  أساسية  مسألة  هي  األفكار  معركة  بأن  دائامً  يؤكد  – كان  اجلديدة 
بمختلف  أيضاً  االشرتاكية  ضد  وإنام   Hفقط املاركسية  ضد  ليست  معركة  وهي 
يْثُ  مفاهيمهاH وكذلك ضد ختطيط الدولة لالقتصاد وضد املفاهيم الكِنزيةH حَ
هذه  تأسست  فقد   Hبذلك حمقاً  كان  وقد   . رسيعاً حتسم  وال  طويلة  معركة  ا  إهنّ
H1947 ولكن توسعها ونجاح مفاهيمها بان يف النصف الثاين من  اجلمعية سنة 

سبعينيات القرن املايضH أي بعد أكثر من (30) سنة!!
لعل أكثر هذه املراكز تأثرياً يف هذه الفرتةH هو "معهد املرشوع األمريكي 
H"American الذي متتد جذوره من أربعينيات   Enterprise  Institute

Regulated Capitalism الفصل الثاين | الرأساملية املنضبطة

111



وبال   Hرجعي حمافظ  يميني  بحوث  مركز  كان  بسيط.  وبتمويل  املايض  القرن 
يْثُ مل تتجاوز ميزانيته السنوية  تَّٰى هناية الستينياتH حَ تأثري يذكرH وظل كذلك حَ
املليون دوالرH ولكن ارتفعت ميزانيته يف السبعينيات إٰىل عرشة أضعاف بتمويل 
1980 كان حمافظو (أعضاء جملس إدارة) هذا  من الرشكات الكربٰ. ويف عام 
مثل   Hٰالكرب املالية  واملؤسسات  الصناعية  الرشكات  مسؤويل  كبار  من  املعهد 
وستي   Hماهناتن جيس  وبنك   Hكاليفورنيا أوف  أويل  رد  وستاندَ  Hأويل شيل 
كروبH وهاورد اند باكاردH وجنرال إليكرتيك وغريهمH واهنالت التربعات 

والدعم املايل واللوجستي هلذا املعهد بال حدود.
"مؤسسة  هو   Hاآلخر املهم  املحافظ  ليميني  ا األمريكي  البحوث  ركز  إن 
H"Heritage Foundation الذي يمثل جملس إدارته أيضاً املؤسسات  هرييتج 
 Hموتورز وجنرال   Hوداوكيمكال  Hماهناتن جيس  مثل   ٰلكرب ا األمريكية 

وموبيلH وفايزر.
لشؤون  ا معهد  " هو  ليمينية  ا لبحوث  ا مراكز  أهم  فإن   H نيا بريطا يف  ما  أ
االقتصادية H"Institute of Economic Affairs الذي تدفقت عليه األموال 

ونال الدعم والرعاية السياسية اليمينية حاله حال مؤسسة هريتيج وغريها.
هذا املجالH هو ازدياد نفوذ وزخم مفاهيم رأساملية  ما نالحظه أيضاً يف 
الليربالية اجلديدة يف اجلامعات واألماكن األكاديميةH وخصوصاً تلك التي هلا 
جذور فيهاH مثل جامعة شيكاغو التي كان فيها ميلتون فريدمانH (االقتصادي 
اجلديدة باسمه)H رئيساً لقسم االقتصاد. وقد حظيت  الذي ارتبطت الليربالية 
نوبل  ئزة  جا منح  م" بعد  االحرتا " عٰىل  اجلديدة  لية  لليربا ا ومفاهيم  نظريات 
 .1976 H1974 وإٰىل ملتون فريدمان سنة  لالقتصاد إٰىل فريدريك هايك يف سنة 
وهذه اجلائزة عٰىل الرغم من محلها السم جائزة نوبل إالّ أهنا ال عالقة هلا هبذه 
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يْثُ إنّ جائزة نوبل لالقتصاد تقع حتت نطاق السيطرة القوية للنخب  اجلوائز. حَ
البنكية السويدية.

من  جمموعة  الفرتة  تلك  يف  املتحدة  الواليات  يف  برزت  فقد  لذلك  إضافة 
 H(عٰىل الرغم من أن العديد منهم ذو أصول يسارية تروتسكية) املثقفني اليمينني

."Neo Conservatives وا أنفسهم "املحافظون اجلدد  وسمّ
كرستول (ذو  إيرفنغ  حول  السبعينيات  يف  اجلدد  املحافظني  مثقفو  التف 
كومنرتي  " ليمينية  ا وجملتهم   Hهوريتز بود  ونورمان  لرتوتسكية)  ا األصــول 
Commentary". وكان حمور ثقافتهم وتنظرهيم هو حماربة األفكار الشيوعية 
 Hاإلمربيايل النفوذ  من  االنعتاق  يف  الثالث  العامل  دول  وحماوالت  واالشرتاكية 
احلرب  مفاهيم  ونــرش   Hبالعامل وتفردها  املتحدة  لــواليــات  ا لقيادة  لــدعــوة  وا
يف  العليا  أمريكا  يد  باعتبارها  وإرسائيل  للصهيونية  املطلق  والتأييد   Hاالستباقية
السياسات  اجلدد  املحافظون  تبنٰى  األوسط.  الرشق  يف  والتوتر  الطاقة  مناطق 
سياساهتم  مع  الفكري  النسجامها   Hاجلديدة لية  لليربا ا لرأساملية  االقتصادية 
اليمينيةH وهي متثل "هناية التاريخ" – حسب فوكوياما أحد مفكري املحافظني 
بدايات  يف  السوفيتي  االحتــاد  سقوط  األمريكي" بعد  "القرن  – وبداية  اجلدد 

تسعينيات القرن املايض.
املسيحي  لتيار  ا ومــن   Hاجلــدد املحافظني  مــن  األمــريكــي  اليمني  ن  تــكــوّ
 Hوالصهيونية إلرسائيل  بشدة  واملؤيد  والرجعي  املحافظ  السلفي  الربوتستانتي 
 Hأطيافهم بمختلف  البيض  "القوميون" األمريكيون  التحالف  هذا  إٰىل  وانضم 
ذوي  من  لألمريكيني  واملعادون  البيضاء  األصول  ذوي  من  األمريكيون  وهم 
األفريقية أو األسبانية أو اآلسيوية العتقادهم أن هؤالء يستحوذون  األصول 
عٰىل أرزاقهم. كام استطاع املحافظون اجلدد والتيار املسيحي املحافظ من جذب 
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مواقفهم  وتقوية  لتمويل  وغريهم  اجلمهوري  احلزب  من  وأثرياء  أعامل  رجال 
لرأساملية  ا سياسات  تبنيهم  بعد  وخصوصاً   Hواملجتمع الدولة  يف  ومراكزهم 
املتوحشة لليربالية اجلديدةH وكان النجاح السيايس األول هلم يف انتخاب الرئيس 

1980 لرئاسة الواليات املتحدة. رونالد ريغان يف هناية عام 
وبرز دور املحافظني اجلدد أكثر يف احلياة السياسية األمريكية يف انتخابات 
جورج بوش األب (1989 – 1993). ولكن انتصارهم األكربH واستيالئهم 
عٰىل احلكم فعلياً كان يف عهد جورج بوش االبن (2001 – 2009). وخصوصاً 
يْثُ تسلم رتشارد بريل  دورهم الكبري يف وزارة الدفاع وسياستها العدوانيةH حَ
منصب رئاسة جملس سياسات الدفاعH وبول وولفويتز منصب الوكيل األقدم 
من  هؤالء  ومجيع  الدفاع  وزير  وكيل  منصب  فيث  ودوغــالس   Hالدفاع لوزير 

املحافظني اجلدد وكان هلم الدور الرئيس يف غزو العراق واحتالله.
لقد كان ملراكز البحث اليمينية وللمحافظني اجلدد الدور األبرز والقائد يف 
احلملة البشعة عٰىل العراق واحتالله وتدمريهH واضعني موضع التطبيق نظريتهم 
حول   "Clear  Break الكاملة  "القطيعة  ودراستهم   Hاالستباقية احلرب  يف 
 Hويف مرشوع الرشق األوسط الكبري Hسيادة إرسائيل للمنطقة وتفتيت العراق
وكذلك يف تدخلهم يف صياغة الدستور العراقي – وخصوصاً فيام يتعلق بالنفط 
األحزاب  مع  عمل  الذي  قادهتم  أحد  كالربيث  بيرت  خالل  من  العراق  وتقسيم 
 .(13 ) 2017 الكردية يف  االنفصالية  احلركة  ويف دورهم يف   Hالرئيسية الكردية 
تقلص نفوذ املحافظني اجلدد إثر الفشل يف حتقيق أهداف غزو العراق (فيام عدا 
دونالد  بمجيء  والدور  النفوذ  بعض  استعادوا  ولكنهم   H(بتحطيمه يتعلق  ما 

.2016 ترامب إٰىل رئاسة الواليات املتحدة يف انتخابات 

114

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



الفصل الثالث

رأسمالية الليبرالية الجديدة





أواخر  يف  ومؤيدهيا  منظرهيا  ودور  اجلديدة  الليربالية  مفاهيم  تأثري  ازداد 
اجلامعات  يف  سواء   Hاملتحدة الواليات  يف  بعدها  وما  املايض  القرن  سبعينيات 
أو يف مراكز البحثH ويف مؤسسات الدولة (وزارة املالية واالحتياط الفيدرايل 
اليمينية  األمريكية  والنخب  السياسيني  وبني   (– األمريكي  املركزي  البنك   –
الديمقراطي.  احلزب  يف  اليمينية  واملجموعات  اجلمهوري  احلزب  وخصوصاً 
لقد تبنت الرشكات واملؤسسات املالية الكربٰ وأثرياء أمريكا هذه السياسات 
نرش  إمكانية  توسعت  كذلك  املفاهيم.  هذه  لنرش  األمــوال  تدفقت  لذا   Hبقوة
لبنك  وا الدويل  لنقد  ا صندوق  مثل  لدولية  ا املنظامت  يف  وتبنيها  ملفاهيم  ا هذه 
رة  لتجا ا (منظمة   W TO مثل  رة  لتجا با ملتعلقة  ا ملية  لعا ا ملنظامت  وا ــدويل  ل ا
الكمركية  للتعرفة  العامة  GATT (االتفاقية  الكات  منظمة  وقبلها   H(العاملية
العاملية  املؤسسات  يف  انتشاراً  املفاهيم  هذه  ازدادت  كام   Hوغريها والتجارة) 
يف  األفكار  هذه  أصبحت  نيا.  بريطا وخصوصاً  لرئيسة  ا الرأساملية  لــدول  ا يف 
الثامنينيات والتسعينيات املهيمن الوحيد عٰىل االقتصاد األمريكي أوالً وعٰىل بقية 
االقتصاديات الرأساملية الرئيسية يف العامل وبتأييد ودعم من الدوائر واملؤسسات 
أول  وكــان  العامل.  يف  نفوذها  ع  وتوسُ األمريكية)  تدعم (اإلمرباطورية  التي 
االقتصادية   ٰوالقو املؤسسات  تدمري  ثُمَّ  أضعاف  هو  اجلديدة  الليربالية  أعامل 
والسياسية السابقة مثل النقابات وأنظمة الرفاهية االجتامعيةH وإلغاء التنظيامت 
تَّٰى تلك التي ختدم  املالية املقيدة. والعمل عٰىل خصخصة املؤسسات احلكومية حَ
من  الدولة  سحب  عٰىل  وعملت   Hالعامة واخلدمات  والثقافة  والتعليم  الصحة 
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العمل يف جماالت خدمية واسعة. واألهم إضعاف القوٰ املناوئة هلا إٰىل أقٰىص ما 
تستطيع إضعافه سواء يف الواليات املتحدة أو يف بقية أنحاء العاملH وخصوصاً 
 Hاليمني نحو  العامل  واجتاه  االشرتاكي  واملعسكر  السوفيتي  االحتادة  سقوط  بعد 

يْثُ أصبح العرص هو عرص رأساملية الليربالية اجلديدة. حَ
 Hاملتحدة الواليات  يف  سائداً  اليوم  نراه  الذي  اجلديدة  الليربالية  عرص  إن 
هو ليس العرص األول الذي يسود فيه مثل هذا النوع من الرأساملية يف الواليات 
املتحدة. إِذ سبق أن ساد مثل هذا النوع املنفلت من الرأساملية لفرتة بعد احلرب 
تسمٰى  التي  الفرتة  وهي   H1900  –  1870 سنة  حوايل  يف  األمريكية  األهلية 
"HGilded Age العرص املموه أو املطيل بالذهب" وهو تعبري كان قد استخدمه 
الغنية  والطبقة  العرص  هذا  عٰىل  متهكامً   Hتوين مارك  الساخر  األمريكي  الكاتب 
التي ظهرت فيهH وعدم املساواة اهلائل الذي كان يف حينه يف الواليات املتحدة 
 Robber " الغنية  الطبقة  تلك  عٰىل  وأطلق  املعارصة).  الرأساملية  يف  هو  (كام 
الذي  الكبري  الدور  اقH قاطعي الطريق"H بسبب  HBarons البارونات الــرسّ
لعبه الرأسامليون األغنياء يف استعامل مجيع الطرق القذرة جلمع ثرواهتم وحرمان 
العرص  هذا  تبع  ولقد  الكريم.  العيش  متطلبات  يف  حقوقهم  أبسط  من  الفقراء 
التاريخ  يف  مرة  ألول  املنضبطة  الرأساملية  من  آخر  عهد  املنفلتة  الرأساملية  من 
هذه  عرص  مي  وسُ  Hاالقتصاد يف  أساسياً  دوراً  الدولة  لعبت  يْثُ  حَ األمريكي 
H(Progressive واستمر لفرتة   Era الرأساملية املنضبطة بـ (العهد التقدمي 
حرجة  فرتة  األوٰىل  العاملية  احلرب  فرتة  وكانت   .1918  –  1900 بني  قصرية 
هلذه الرأسامليةH ورجعت الرأساملية األمريكية بعد احلرب إٰىل عرص الرأساملية 

.1920 املنفلتةH غري املنضبطة بدءاً من 

118

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



إن مرحلة العرشينيات من القرن املايضH والتي ظهرت فيها بعض مظاهر 
مالية  أزمة  إٰىل  بالنتيجة  انتهت  للحالية)  اجلديدة (املشاهبة  لية  لليربا ا رأساملية 

H1929 وتطورت إٰىل الكساد الكبري يف الثالثينيات. شديدة بدءاً من 
ديدة وتطورها وانتشارها: 
الية ا� 
ت رأ�لية اللي� أ. نشوء نظر@�

1945 برز االحتاد السوفيتي كقوة  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية يف عام 
كية  االشرتا األفكار  وانترشت   Hلنازية ا عٰىل  منترصة  ئلة  ها وفكرية  عسكرية 
 Hوالشيوعية والرأساملية املنضبطة عٰىل نطاق واسع يف أوروبا وبقية أنحاء العامل
وهي األفكار نفسها التي كان هلا الدور الكبري يف القضاء عٰىل املفاهيم العسكرية 
النازية. كام سادت العاملي الرأساميل األفكار الكِنزية للرأساملية املنضبطة بصفتها 
تضع احللول الالزمة إلهناء حالة الركود االقتصادي يف النظام الرأساميل العاملي 

وكذلك إلهناء حاالت احلرب وإمكانية التصدي هلا قبل قيامها.
األكاديميني  مــن  جمموعة  أوروبــــا  يف  هــنــاك  كــانــت  نفسه  ــوقــت  ل ا يف 
لنمساوي  ا واالقتصادي  لسيايس  ا حول  اجتمعت   Hواالقتصاديني ملثقفني  وا
 Mont بيلريين  مونت  "مجيعة  سميت  مجعية  وأسست   H(هايك فان  (فردريك 
1947 يف منطقة  سنة  يف  األول  اجتامعهم  بعد  Pelerin" وذلك   Society
مونت بيلريين يف سويرسا. وكان من بني احلارضين يف هذا االجتامع االقتصادي 
املجموعة  هــذه  سمّت   .Mil ton  Fr iedman فريدمان  ميلتون  األمريكي 
نفسها (HLiberals ليربال أو أحرار) وهي التسمية األوروبية املتعلقة باحلرية 
جاءت   (Neoliberals نيوليربال  اجلــدد  لليرباليون  تسمية (ا إن  الفردية. 
يسمون (الكالسيكيون  نوا  كا لذين  ا ألفكار  املجموعة  هذه  أفكار  نتامء  ا من 
التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  ظهروا  الذين  االقتصاديون  وهم   H(اجلدد
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عرشH واملنادون بالسوق احلرةH وحماولة تطوير أو تبديل نظريات االقتصاديني 
لدحض  إٰىل سعيهم  باإلضافة   Hريكاردو وديفيد  سميث  آدم  مثل  الكالسيكيني 
أن (اليد  من  سميث  آدم  نظر  وجهة  هؤالء  التزم  لقد  وإنجلز.  ماركس  أفكار 
مثل  األساسية  نية  اإلنسا ئز  لغرا ا لتفسري  األفضل  اآللية  هي  للسوق  اخلفية) 
تعارض  الليربالية  هذه  كانت  هلذا  القوة.  عٰىل  واحلصول  باملال  والرغبة  الطمع 
بقوة األفكار املاركسية والشيوعيةH وتعارض أيضاً األفكار التي تدعو أو تسمح 
للدولة بالتدخل باالقتصاد مثل الكِنزية (الرأساملية املنضبطة) التي ارتفع شأهنا 
يف ثالثينيات القرن العرشين كردّ عٰىل الكساد الكبري الذي ساد االقتصاد العاملي 

يف ذلك الوقت.
بل  فحسب  والكِنزية  املاركسية  يعارضون  يكونوا  مل  اجلدد  الليرباليني  إن 
 Hكانوا أشد معارضة وعداءً لنظريات التخطيط والسيطرة املركزية عٰىل االقتصاد
والتي قدمها يف ذلك الوقت االقتصادي األمريكيH بولوين األصلH أوسكار 
من  قريبة  كــانــت  لــتــي  وا  Hــزي ــرك مل ا التخطيط  يف   Lange  Oscar النــكــه 
االقتصادية ستنحاز  قرارات الدولة  وبرروا نظرياهتم هذهH بأن   .(7 املاركسية (
املدنية (مثل  املنظامت  ولتأثري  املختلفة  السياسية   ٰالقو وقوة  لتأثريات  بالتأكيد 
 .( وغريها لبيئة  با املرتبطة  املدنية  واملنظامت  ملهنية  ا لتنظيامت  وا العامل  نقابات 
والتي ستكون حتامً خاطئة – عٰىل حسب قوهلم – ألن املعلومات املتوفرة للدولة 

ال توازي املعلومات التي يؤرشها السوق!!
اسم  تَّٰى  حَ كان  مبارشة  لثانية  ا لعاملية  ا احلرب  تلت  التي  الفرتة  يف  ولكن 
H وكان هذا األمر واضحاً يف احلياة  "الرأساملية" أمراً غري مرغوب فيه مجاهريياً
الواليات  يف  ما  حد  وإٰىل   Hالثالث العامل  ودول  واليابان  أوروبــا  يف  السياسية 
األحوال  من  كثري  يف  الكِنزية  عٰىل  الرأساملية  اسم  يطلق  مل  هلذا  نفسها.  املتحدة 
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والسياسيني  االقتصاديني  من  لكثري  االقتصادية  الدراسات  يف  عنه  واستعيض 
."Mixed Economy بتعبري "االقتصاد املختلط 

ومفاهيم  فــكــار  أ يف  قعها  موا ثبتت  قــد  كــانــت  ــنــزيــة  لــكِ ا ــكــار  األف إن 
األكاديميني واالقتصادينيH وهي تَعتربِ أن تدخل الدولة يف كل نواحي االقتصاد 
لالقتصاد  السابقة  لنظريات  وا – األفكار  حينه  – يف  واعتربت  مطلوب.  أمر 
مهمالت  سلة  مكاهنا  املايض  من  أمور  بأهنا   Hاملقيدة غري  والرأساملية  (احلــر) 
التاريخ. وهذا ما سار عليه إمجايل رجال السياسة واالقتصاد واالجتامع وقادة 
 Hالعامل الرأساميل والعامل الثالث. ومن عارص تلك الفرتة ممن يقرأ هذه السطور

!! قد يتذكر هذا األمر جيداً
إن مجيع اجلامعات األمريكية الرصينة (عدا جامعة شيكاغو)H واقتصادييها 
وقيادة  تأثري  وجود  غري  من  احلر (أي  السوق  اقتصاد  أن  اعتربوا  األكاديميني 
لتاريخ  ا ألغــراض  اجلامعات  يف  س  ــدرّ ي أمــر  هو  االقتصاد)  يف  للحكومات 
األمريكي  االقتصاد  يف  سائد  كفكر  لكِنزية  ا لنظرية  ا واعتمدوا  االقتصادي. 
تَّٰى إنّ أوسكار  ة يف الواليات املتحدة. وحَ والعاملي بدرجات متفاوتةH أقلها شدّ
ته  حمارضا خالل  من   Hاملتحدة الواليات  يف  قامته  إ ثناء  أ اعترب  قد  كان  النكه 

س لالقتصاد يف أمريكا" يف حينه (7). ومقاالته وكتبهH بأنه "أفضل مدرّ
فكر  فيه  يسود  ءً  استثنا كان  فقد   Hشيكاغو جامعة  يف  االقتصاد  قسم  ما  أ
السوق احلرة بمفهوم رأساملية الليربالية اجلديدة طوال تلك الفرتة. إِذ كان هذا 
القسم برئاسة االقتصادي ملتون فريدمان. وكان قد حرض االجتامع التأسييس 
H1947 والتي أسست ألفكار الليربالية  جلمعية مونت بيلريين يف سويرسا عام 
اجلديدةH وكان معه يف هذا القسم جمموعة من األكاديميني االقتصاديني حيملون 
قد   Hاالقتصادية  "Chicago  School شيكاغو  "مدرسة  تعبري  إن  أفكاره. 
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اقتصاد  ذم)  لدعم (أو   Hالسياسية أو  االقتصادية  األدبيات  يف  ئامً  دا استخدم 
تعبري  يستخدم  السخرية  ولغرض  ناً  وأحيا  . وفكرياً نظرياً  املطلق  احلر  السوق 
بعصابات  االقتصادية  املدرسة  هذه  Chicago Boys" لربط  شيكاغو  "صبيان 
 Hٰاألخــر األمريكية  اجلامعات  مــا  أ  ! حينه! يف  ملعروفة  ا شيكاغو  فيات  وما
فكانت يف دراساهتا العليا post graduate courses وضمن تدريس االقتصاد 
Macroeconomics تُدخل يف مناهجها الدراسية االقتصادية مقالة أو  الكيل 
أكثرH مللتون فريدمانH وذلك للتوضيح للطلبة بأن هناك أفكاراً مغايرة للكِنزية. 
جامعة  اجلامعات (عدا  يف  األكاديميني  من  جداً  القليل  فإن  نفسه  الوقت  ويف 
أو  علمية  قيمة  ذات  هي  فريدمان  ونظريات  مقوالت  أن  اعترب  من  شيكاغو) 
عملية يف ذلك الوقت. تبدل األمر متاماً يف سبعينيات القرن املايض بعد أن حصل 

1976 عٰىل جائزة نوبل لالقتصاد!! H1974 وفريدمان يف عام  هايك يف عام 
لقد ظهرت الليربالية اجلديدة للعلن ألول مرةH وكأفكار عامةH يف أواخر 
ويف   Hاملنضبطة الرأساملية  أزمة  أثناء  السبعينيات  يف  زمخاً  ومجعت   Hالستينيات
الوقت نفسه استغرب الكثري من االقتصاديني األمريكيني هذه األفكار وإمكانياهتا 
يف حل األزمة االقتصادية حينذاك. ويف هناية السبعينيات كان لليربالية اجلديدة 
) مريدين من األكاديميني الشبابH ومنهم من كان  (ومدرسة شيكاغو خصوصاً
مراكز  بمساعدة   Hإهنائها وحماولة  الكِنزية  األفكار  أمهية  تقليل  عٰىل  بجد  يعمل 
األموال  دفعوا  الذين  الكبار  والرأسامليني  الرشكات  وبعض   Hاليمينية البحث 
الطائلة والدعم اللوجستي والدعائي لتوسيع نطاق هذه األفكار وزيادة أعداد 
اخلرجيني املتأثرين هبا. وقد أصبحت جامعة شيكاغو / قسم االقتصاد حمجةً هلذه 
والكثري   Hالالتينية أمريكا  بعثات  من  طلبة  القسم  هذا  من  وخترج  املجموعات. 
كان  الذين  االقتصاديني  من   Hٰالكرب األمريكية  الرشكات  من  بتمويل  منهم 
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شييل  يف  اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  لتطبيق  األوٰىل  لتجربة  ا يف  اً  مميز اً  دور هلم 
إلليندي  بحكومة  أطاح  والــذي   1973 أيلول   11 يف  الدموي  االنقالب  إثر 
لية  لليربا ا ملصطلح  حديث  استعامل  أول  إن   . طياً ديمقرا ملنتخبة  ا كية  االشرتا
أمريكا  دول  من  وغريها  شييل  يف  بة  املخرِ الرأساملية  هذه  عن  للتعبري  اجلديدة 
قبل  من  لثامنينيات  ا يف  واملقاالت  الكتب  يف  ونرش  استعمل  قد  كان   Hالالتينية
هذا  انترش  ثُمَّ  الالتينية.  أمريكا  ومثقفي  اقتصاديي  من  السياسات  هذه  منتقدي 
التعبري يف بقية أنحاء العامل يف أواخر القرن املايض ويف القرن احلايلH وأصبح هو 
التعبري الشائع يف مجيع أنحاء العامل للتعبري عن الرأساملية املعارصةH وكذلك عن 

األفكار والسياسات املرتبطة هبا.
كأهنا   H(1984  –  1975 سنوات ( إٰىل  سينظرون  املقبلني  املؤرخني  إن 
البرشية  تاريخ  يف  كبري  ومنعطف  مضادة!!)  ثورة   ٰباألحر ثورة (أو  مرحلة 
1978 اختذ الرئيس الصيني دينغ تسياو  . ففي سنة  اقتصادياً واجتامعياً وسياسياً
من  الصيني  "حترير" االقتصاد  يف  األوٰىل  اخلطوات   Deng  Xiaoping بينغ 
تسلم  اهلادي  املحيط  من  اآلخر  اجلانب  وعٰىل  الصني.  يف  قيود النظام الشيوعي 
Volcker رئاسة االحتياطي الفيدرايل األمريكي (البنك املركزي  بول فولكر 
يْثُ أجرٰ خالل سنوات  األمريكي)H ومل يكن شخصاً معروفاً يف ذلك الوقت. حَ
قليلة تغريات كبرية يف السياسة النقدية األمريكية ملعاجلة التضخم النقديH غاضاً 
النتائج األخرٰ املرتتبة عٰىل ذلكH وعٰىل رأسها البطالة. وقبل ذلك  النظر عن 
1979 كرئيسة لوزراء  Thatcher يف أيار  بأشهر تم انتخاب ماركريت ثاترش 
1982/4/2 احتلت األرجنتني جزر  بريطانيا عن حزب املحافظني اليميني. ويف 
فوكالندH ونجحت ثاترش يف إبعاد األرجنتني عنها. واعترب الربيطانيون ما حققته 
 1983 . وجاءت ثاترش مرة أخرٰ لرئاسة احلكومة يف انتخابات  انتصاراً كبرياً
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للتضخم  حل  ولوضع   Hالعاملية لنقابات  ا قوة  لرضب  وبتخويل  كبرية  بأغلبية 
األول  كانون  ويف  الربيطاين.  االقتصاد  انكامش  صاحبه  الذي  العايل  النقدي 
1981 – 1989) عن احلزب اجلمهوري  1980 تم انتخاب رونالد ريغان (
خطوات  ريغان  أيد  قوية.  شخصية  وكان   Hاملتحدة الواليات  لرئاسة  اليميني 
بية  لنقا ا  ٰلقو ا لرضب  شديدة  سياسة  واعتمد   Hالتضخم عٰىل  للقضاء  فولكر 
األمريكيةH ولرفع األنظمة املقيدة للرأسامليةH وتقليل الرضائب عن الرشكات 
واألثرياءH وهي بإمجاليها متثل سياسات الليربالية اجلديدة. هلذا يعترب الكثري من 
االقتصاديني أن هذه السنوات هي بدايات الليربالية اجلديدةH عٰىل الرغم من أن 
H1973 عندما قام بنوشيت بانقالبه الدموي يف شييل  هناك من يعترب بداياهتا يف 
H1973/9/11 وقيام الليرباليون اجلدد بأول حماولة لبناء اقتصاد يف شييل عٰىل  يف 
ضوء نظرياهتمH مستغلني "الصدمة" العنيفة التي أصابت الشعب الشييل جراء 
. االنقالب الوحيش عٰىل حكومتهم االشرتاكية برئاسة إليندي املنتخبة ديمقراطياً

جدت قبل ذلك بعقودH إِذ أن نصوصها  ولكن نظرية الليربالية اجلديدة وُ
الرئيسية موجودة ضمن كتاب االقتصادي النمساوي فردريك هايكH واملسمٰى 
H"of الذي يؤكد فيه أن معركة   Liberty  Constitution احلرية  "دستور 
ضد  فقط  ليست  ملعركة  ا وهذه   H رسيعاً حتسم  ال  أساسية  لة  مسأ هي  األفكار 
لالقتصاد  لدولة  ا وختطيط  كية  االشرتا ملفاهيم  ا ضد  أيضاً  ولكنها   Hملاركسية ا

بضمنها الكِنزيةH واآلن جاءت الفرصة املناسبة لتطبيق هذه املفاهيم.
H1979 وهي حتت تأثري مركز  لقد جاءت ثاترش إٰىل احلكم يف بريطانيا عام 
بأفكار  بدوره  واملتأثر  االقتصادية)  الشؤون  اليميني (معهد  الربيطاين  البحث 
األزمة  حلل  نيا  بريطا يف  لكِنزية  ا عن  لتخيل  ا بــرضورة   Hلذكر ا بقة  لسا ا هايك 
الربيطانية  لنقابات  ا مع  شديدة  مصادمات  إٰىل   ٰأد الذي  األمر  االقتصادية. 
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دولة  ومؤسسات  أعــامل  لبية  غا عٰىل  شديد  هبجوم  ثاترش  قامت  كام   Hلقوية ا
الرفاهيةH وعٰىل منظامت املجتمع املدين املتعاونة مع النقابات. وأدٰ هذا اهلجوم 
بالنتيجة إٰىل خصخصة مؤسسات الدولة اإلنتاجية واخلدمية والتخيل عن الكثري 
من التزامات دولة الرفاهيةH وتقليل الرضائب عٰىل األغنياء والرشكات. كانت 
 Hقوية مؤسسات  وفيها   Hنية لثا ا لعاملية  ا احلرب  نْذُ  مُ لكِنزية  با ملتزمة  نيا  بريطا
رئيسية  وخدمات  صناعات  كذلك  وفيها   Hاالجتامعية لرفاهية  ا دولة  لتثبيت 
مهمة تعود ملكيتها للدولة. وقامت ثاترش هبذه احلملة – كام تقول – خللق اجلو 
االستثامري املناسب جللب االستثامرات األجنبيةH وخصوصاً تلك القادمة من 
اليابان… ولتعزيز دور الفرد!!H "ال يوجد يشء اسمه املجتمع. ويوجد فقط 

أفراد"… وأضافت الحقاً "وعائالهتم"!!
 H1979 الثاين  ترشين  يف  فولكر  بول  جاء  فقد   Hاملتحدة الواليات  يف  أما 
املركزي  للبنك  كرئيس   Hكارتر جيمي  الديمقراطي  األمريكي  الرئيس  عهد  يف 
إصالحات  نْذُ  ومُ  Hيسري البنك  هذا  وكــان   .Federal  Reserve األمريكي 
الرئيس روزفلت يف "االتفاق اجلديد"H يف ثالثينيات القرن املايضH وفق املفهوم 
فولكر  قام  منخفضة.  وبطالة  منخفضة  فائدة  أسعار  النقدية:  للسياسة  الكنزي 
ذ  إِ  Hالعايل النقدي  التضخم  عٰىل  القضاء  لغرض  جوهرياً  السياسة  هذه  بتغيري 
H%10 كانت  بدأ برفع أسعار الفائدة بالرغم من أن البطالة كانت قد جتاوزت 
 Hالستينيات وأواســط  اخلمسينيات  يف   %3  –  2 بني  احلقيقية  الفائدة  معدالت 
ملعاجلة  السبعينيات  وأواســط  الستينيات  أواسط  بني   %2  –  1 إٰىل  وانخفضت 
السنوات  بني   (%1.4 و.  بني (صفر  ووصلت  أكثر  وانخفضت   Hاالنكامش
سنة   (%1.5 من ( ألكثر  التضخم  ــادة  زي مع  وارتفعت   H1976  –  1974
سعر  وتطور  تضخمي!!.  ركود  يف  واالقتصاد   H(1 فولكر)( 1979 (بمجيء 
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األموال لتسهيل العمل وتقليل  هذا ينسجم مع السياسة الكِنزية لتوفري  الفائدة 
 Hولكن يف الوقت نفسه زادت نسب التضخم النقدي بدرجات كبرية Hالبطالة
ومل يتخذ اإلجراء الكنزي بتجميد األسعار واألجور إالّ لفرتة قصرية يف أوائل 

السبعينيات.
 H(Volker  Shock فولكر  سميت (صدمة  التي  بإجراءاته  فولكر  بدأ 
 .%9 إٰىل   1985 يف  احلقيقي  الفائدة  سعر  ليصل  تدرجيياً  الفائدة  أسعار  بزيادة 
H"real interest وهو سعر الفائدة  نحن نتحدث هنا عن "سعر الفائدة احلقيقي 
االسمي  ئدة  لفا ا سعر  " ما  أ  Hاالعتبار بنظر  لنقدي  ا لتضخم  ا نسب  أخذ  بعد 
املقرض  بني  واملتداول  املعروف  السعر  وهو   H"nominal  interest  rate
واملقرتضH والذي ينرش اعتيادياً ويمثل (سعر الفائدة احلقيقي   ( (البنوك مثالً
 1981 + نسبة التضخم). ولقد بلغ سعر الفائدة االسمي هذا واستقر يف متوز 
20%. وباستقرار سعر الفائدة االسمي عٰىل هذا املعدل العايل دخلت  عٰىل حوايل 
يْثُ توقفت املعامل  Hdeep recession حَ الواليات املتحدة يف انكامش عميق 

وزادت البطالةH وتم رضب وحتجيم النقابات العاملية.
بسعر  األمريكية  لبنوك  ا من  املستقرضة  لــدول  ا وصلت  نفسه  الوقت  يف 
واألرجنتني  كاملكسيك  الالتينية  أمريكا  دول  منخفضH (وباخلصوص  فائدة 
وشييل)H إٰىل حافة إعالن إفالسها بسبب ارتفاع سعر الفائدة وعجزها عن سداد 
تَّٰى عن سداد خدمة الدين (أي مبالغ الفوائد فقط)!. وبدأت فرتة  الدينH أو حَ
ما يسمٰى إعادة جدولة الديونH وإعادة هيكلة االقتصاد يف هذه الدولH والتي 
تسمٰى دائامً (اإلصالحات االقتصادية)!!H والتحول نحو الليربالية اجلديدة بدءاً 

باخلصخصة!!
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الطريان  حركة  نقابات  ضد  هي  النقابات  ضد  األوٰىل  ريغان  معركة  كانت 
1981. وما جيلب النظر هناH أن نقابة منتسبي حركة  بعد إرضاهبم الطويل سنة 
الطريان مل تكن نقابة عاملية بل نقابة لذوي "الياقات البيضاء"H ويمكن اعتبارهم 
من الطبقة الوسطٰى. وهبذا يقال عن الرئيس ريغان إنه رضب الطبقة الوسطٰى 
قبل أن يرضب الطبقات العاملية األدنٰى. كام انخفضت احلدود الدنيا لألجور يف 
فرتة رئاسة ريغان (بعد أخذ التضخم بنظر االعتبار) ووصلت إٰىل مستوياهتا يف 
أواسط الستينياتH بالرغم من الزيادات العالية يف إنتاجية العامل (1). وقامت 
Regulations يف أمور كثرية جداً تراوحت  إدارة ريغان برفع وتقليل الضوابط 
كبرياً  دفعاً  أعطٰى  ما   Hلبيئة ا أمــور  وإٰىل  ملالية  ا األمــور  إٰىل  اجلوية  املالحة  بني 
للرشكات خصوصاً بعد التخفيضات الكبرية للرضائبH والتي سوف نتحدث 

. عنها الحقاً
الواليات  يف  اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  االقتصاديني  من  العديد  يربط 
املتحدة باحلزب اجلمهوري املحافظ واحلكومات اجلمهوريةH ولكن األمر غري 
ذلك عٰىل الرغم من أن هذه السياسات قد تعززت وأصبحت أكثر رسوخاً يف 
أو   H(اجلمهورية اإلدارة (رئاسة  خالل  من  سواء   Hاجلمهوري احلزب  عهود 
من خالل األغلبية يف الكونغرس. لقد كانت بدايات الليربالية اجلديدة يف عهد 
جيمي كارتر الديمقراطي H(1981 – 11977) وتعمقت الحقاً يف عهد ريغان 
H(1989 – 1981) وجورج بوش األب H(1993 – 1989) واستمر زمخها 
يف  أوجها  ووصلت   H(2001  –  1993 الديمقراطي ( كلنتون  بيل  رئاسة  يف 
رئاسة جورج بوش االبن (2001 – 2009). وبسبب األزمة املالية الشديدة 
باراك  الرئيس  حاول  اجلديدة  الليربالية  بسياسات رأساملية  وربطها   2008 يف 
أوباما الديمقراطي وإدارته (2009 – 2017) احلد من مساوئ وأخطار هذه 
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H ويعود قسم من عدم نجاحه  الرأسامليةH ولكنه مل ينجح إالّ بحدود ضيقة جداً
 (2017 إٰىل وجود األكثرية اجلمهورية يف الكونغرس. وجاء دونالد ترامب (
وحياول بفرض الرسوم الكمركيةH أن حيل جزءاً   Hالرضائب بتقليص  ليعززها 

من نتائج سياساهتا يف العوملة وتقلص الصناعة يف الواليات املتحدة.
أما يف أوروبا الغربية فقد استمرت سياسات الليربالية اجلديدة يف التوسع 
الديمقراطية  واالجتامعية  واالشرتاكية  العاملية  األحزاب  حكم  فرتات  يف  تَّٰى  حَ
للرأساملية  السيايس  لعمود  ا كانت  لتي  وا  Hٰاألخـــر ليسارية  ا واألحـــزاب 
م كانوا يؤكدون أثناء محالهتم االنتخابية سواء يف خماطبتهم  يْثُ إهنّ املنضبطة. حَ
جلامهريهم أو لألحزاب املحافظة املنافسة واملؤيدة لليربالية اجلديدةH (والذين 
ون يف أوروبا "الليرباليون")H بأهنم سيتخلون عن هذه السياسات املرضة  يسمِّ
لسلطة  ا يستلمون  ملا  حا ولكنهم   Hملتوسطة وا لعاملية  ا لطبقات  وا باالقتصاد 

يستمرون يف تطبيقها وتأسيس وتعزيز هياكلها االقتصادية والسياسية.
والديمقراطي يف  هذا ال يعني عدم وجود فوارق بني احلزبني اجلمهوري 
االجتامعية  الديمقراطية  األحــزاب  بني  أو   Hاخلصوص هبذا  املتحدة  الواليات 
أن  ذ  إِ أوروبا.  يف  اليمينية  األحزاب (الليربالية)  وبني   Hواالشرتاكية والعاملية 
هناك فوارق يف مدٰ االندفاع هبا خصوصاً فيام يتعلق بتعميق عدم املساواة بني 
ية يف إيقاف أو عكس متطلبات  األغنياء والفقراءH ولكن مل تتخذ إجراءات جدّ
2008 كانت مالئمة  الليربالية اجلديدةH عٰىل الرغم من أن الفرتة التي تلت أزمة 
جداً الختاذ مثل هذه اإلجراءاتH ولكن حدث العكسH إِذ يف سنوات األزمة 
ازدادت الفوارق الطبقيةH واسرتجعت هذه الرأساملية زمخها بعد سنوات قليلة 

من األزمة.
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رأساملية  يف  مية  لنا ا ـــدول  ل ا دخــول  كيفية  بــيــان  ملفيد  ا مــن  يــكــون  قــد 
واجلنوبية.  الوسطٰى  الالتينية  أمريكا  دول  يف  بدأت  والتي   Hاجلديدة الليربالية 
ونحن هنا ال نتحدث عن دولة شييلH إِذ أن هلا قصتها اخلاصةH فهي اعتمدت 
الليربالية اجلديدة يف النصف األول من سبعينيات القرن املايضH وقبل أي بلد 
شيت  بنو  انقالب  بعد   Hشييل املتوحشة  الرأساملية  هذه  دخلت  العامل.  يف  آخر 
دة  بقيا طياً  ديمقرا ملنتخبة  ا  Hكية االشرتا شييل  حكومة  عٰىل  لدموي  ا الوحيش 
1973 (11 أيلول األسود األول واملنيس!!).  11 أيلول  سلفادور إللينديH يف 
HCIA الدور الرئيس يف االنقالب. والذي  وكان للمخابرات املركزية األمريكية 
يذكرنا باالنقالب عٰىل حكومة مصدق يف إيران يف أوائل اخلمسينيات. واعتمد 
قد  نوا  كا لذين  ا لتشيليني  ا االقتصاديني  من  شيكاغو)  (صبيان  عٰىل  بنوشيت 
تتلمذوا عٰىل يد منظري الليربالية اجلديدة مثل فريدمان وطاقم جامعة شيكاغو 

قسم االقتصادH وشارك فريدمان نفسه يف هذا التحول يف شييل.
H1973 وارتفاع أسعار النفطH واملقاطعة  عٰىل إثر صدمة النفط األوٰىل يف 
الواليات  كانت  إرسائيل.  مع   1973 حرب  إثر  حدث  الذي  النفطي  واحلظر 
املتحدة تتهيأ وبنشاط عالٍ – وذلك عٰىل حسب تقارير املخابرات الربيطانية التي 
وختفيض  النفط  ضخ  إلعادة   Hالنفطية اخلليج  دول  – لغزو  الحقاً  عنها  كُشف 
السعودية (ودول  إقناع  استطاعت  املتحدة  الواليات  ولكن (محائم)  أسعاره. 
 Hاخلليج) بشكل أو بآخر بتدوير مجيع فوائض البرتودوالر إٰىل االقتصاد العاملي
 Hمن خالل إيداع هذه الثروة النقدية اهلائلة – بعملة الدوالر – يف بنوك نيويورك

ولقد أرشنا إٰىل هذا األمر يف مكان آخر من هذه الدراسة.
نقدية  كتلة  توفر  أمام  ة  فجأ نفسها  لرئيسية  ا نيويورك  بنوك  وجدت  لقد 
كبرية جداً وعليها أن جتد منافذ مرحية ومربحة الستثامرها. ووجدت أن اخليار 
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املفضل  اخليار  ليس   Hاملايض القرن  سبعينيات  أواسط  يف  املتحدة  الواليات  يف 
لالستثامر إِذ أن الرأساملية املنضبطة كانت يف أوج أزمتهاH واالقتصاد يف انحسار 
H وهلذا فإن عائد استثامر هذه األموال يف الواليات املتحدة لن  والتضخم عالٍ

. يكون جيداً
 Hووجدت بنوك نيويورك أن اخليارات املربحة هي خارج الواليات املتحدة
وأن أحسن اخليارات يف االستثامر هي احلكومات األجنبية لضامن هذه األموال. 
إِذ أن احلكومات قد تتبدل ولكن ال ختتفي! وأن الكثري من الدول النامية كانت 
هو  القروض  هلذه  والضامن  لالقرتاض.  و(مضطرة)   Hلألموال ماسة  بحاجة 
األصول يف هذه الدول!! وكذلك تأييد احلكومة األمريكية لإلقراض. وكانت 
أفضل اخليارات هلذا األمر هي دول احلديقة اخللفية للواليات املتحدةH أي دول 
حاجة  فهنالك  األمريكية  البنوك  من  االقرتاض  يتم  ولكي  الالتينية!!.  أمريكا 
ومعقولة)  آمنة  ووجود (بيئة   Hاملقرتضة الدول  هذه  ألسواق  الدخول  حلرية 
هلذا اجتهت بنوك نيويورك  وخدمته (فوائده) بسالسة!.  القرض  سداد  لضامن 
وحلامية  اجلديدة  االستثامرات  أسواق  لدخول  العريقة)  األمريكية  إٰىل (التقاليد 

العمليات االقتصادية األجنبية (األمريكية)!!
يف   H فعالً وموجودة  مستخدمة  كانت  لية  اإلمربيا األمريكية  ليد  لتقا ا إن 
ليد  تقا مثل  ليست  األمريكية  ليد  لتقا وا لالتينية.  ا أمريكا  دول  يف  لسبعينيات  ا
الدول  من  وغريها  اهلولندية  أو  الفرنسية  أو  الربيطانية  السابقة  اإلمربياليات 
األوروبية. فهي ال ترسل جنوداً غازيةH (ولو أهنا قامت بذلك ويف عدة مرات 
ملناسب"  ا الشخص  " إجيــاد  يف  هي  لالحتالل  ملثٰىل  ا طريقتها  نام  إ  H(وبوحشية
العسكرية  املساعدات  كافة  له  وتُوفَّر   H عسكرياً يكون  وقد   Hاملحلية  ٰالقو من 
"اإلسرتاتيجي"  والتحالف   Hاحلكم عٰىل  للحصول   Hواللوجستية واالقتصادية 
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معه ومع جمموعته. وهبذا تتوفر للعميل سواء كان شخصاً أو جمموعة اإلمكانية 
ع أو يقمع املعارضني. ويف الوقت ذاته يوفر لنفسه  ألن يشرتي املؤيدين وأن يطوّ
أمام  بالده  أسواق  يفتح  وباملقابل   Hأكرب وثروة  كبرية  قوة  وجمموعته  ولعائلته 
والسياسات  املصالح  وتشجيع   Hثرواهتا الستغالل  األمريكي  الرأسامل  تدفق 
تلك  يف  الالتينية  أمريكا  دول  وكانت  املنطقة.  يف  أو  دولته  يف  سواء  األمريكية 
نْذُ عقود عديدة!!  الفرتة جاهزة لذلكH كانت "التقاليد األمريكية" مطبقة هناك مُ
وكان للواليات املتحدة يف سبعينيات القرن املايض دور ونفوذ مهمني يف الكثري 

جداً من الدول النامية األخرHٰ غري الدول الالتينية.
أواســط  يف  لنامية  ا لــدول  ا وحتضري  بتشجيع  املتحدة  لــواليــات  ا ــدأت  ب
السبعينات لالقرتاض من بنوك نيويوركH وبفوائد اعتيادية كانت سائدة يف ذلك 
االستثامرات  معظم  كانت  لقد  أمريكية)!!.  األمر (مساعدات  وكأن   Hالوقت
واملعادن  لنفط  ا مثل   Hاألولــيــة باملواد  هتتم   1973 قبل  اخلارجية  األمريكية 
وصناعة  االتصاالت  مثل   ٰأخــر حمددة  قطاعات  ويف   Hالزراعية واملنتجات 
1973 توسع جمال  السياراتH سواء يف أوروبا أو أمريكا الالتينية. ولكن بعد 
االستثامر والقروض سواء فيام يتعلق بالدول أو يف جماالت العمل األخرٰ. مع 

الرتكيز عٰىل إعطاء القروض إٰىل احلكومات األجنبية.
وملا كانت القروض أمريكية وبعملة الدوالرH هلذا فإن أية زيادة يف أسعار 
وخدمته.  الدين  يف  زيادة  إٰىل  تؤدي  فسوف   Hمعتدلة كانت  لو  تَّٰى  حَ  Hالفائدة
وقد تؤدي إٰىل عجز هذه الدول عن سداد ديوهناH وعند ذلك ستتعرض بنوك 

نيويورك إٰىل مشاكل مالية مجة قد تؤدي إٰىل اإلفالس.
H1979 وبداية ثامنينيات القرن املايض كان أمراً غري  ولكن ما حدث يف 
فولكر  قام  يْثُ  حَ فولكر).  بـ (صدمة  سمي  ما  بسبب  وذلــك   Hملرة با متوقع 
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حمافظ البنك الفيدرايل االحتياطي (البنك املركزي األمريكي)H بزيادات كبرية 
ومستمرة عٰىل سعر الفائدة إليقاف التضخم النقدي املتصاعد جداً يف الواليات 
الفائدة.  سعر  زيادة  يصاحب  الذي  البطالة  ازدياد  عن  النظر  وبغض   Hاملتحدة
H%20 وبدأت أزمة الديون لدول أمريكا  جتاوز سعر الفائدة يف أوائل الثامنينيات 
تَّٰى عجزها  الالتينية. وأعلنت حكومة املكسيك عجزها عن تسديد ديوهناH وحَ
 H1984 – 1982 عن تسديد خدمة (فوائد) هذه الديونH وذلك يف السنوات 

وقد يؤدي ذلك إٰىل احتاملية إعالن إفالسها!!
عٰىل  ملعتمدة  ا سياسته  بتطبيق  منشغالً  ريغان  لرئيس  ا كان  لفرتة  ا تلك  يف 
ييده  تأ سحب  سياسته  من  اً  جــزء وكان   Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية  مفاهيم 
قد  كان  وودز.  بريتون  تفاقيات  ا رحم  من  خرجت  لتي  ا لدولية  ا للمنظامت 
صندوق  من  باخلروج   H1981 عام  يف  حكمه  من  األوٰىل  سنته  يف  قــراراً  اختذ 
HIMF لكنه تدارك األمرH وبنصيحة من مستشاريه االقتصاديني  النقدي الدويل 
والسياسينيH ووجد حالً أفضل خيدم بنوك نيويورك وخيدم رأساملية الليربالية 
املالية  ووزارة  الــدويل  النقدي  صندوق  بني  بالتعاون  وذلك   Hنفسها اجلديدة 

األمريكية (1).
تسديد ديوهناH يكون عن طريق تأجيل  املكسيك عن  إن حل مسألة عجز 
 Hإٰىل رأساملية الليربالية اجلديدة (IMF) سداد الديون مقابل حتول املكسيك والـ

ويكون صندوق النقد الدويل داعية هذه الرأساملية اجلديدة يف العامل!!
مع  والحقاً  املدينة  الالتينية  أمريكا  دول  بقية  مع  الطريق  هذا  استخدمت 
نمور آسياH وكل الدول النامية التي كانت قد اقرتضت من البنوك األمريكية. 
بأهنا  العملية  هذه   Hاملعروف األمريكي  االقتصادي   Hستيغلرت جوزيف  واعترب 
 ."1982 من  ءً  ابتدا الكِنزية  التأثريات  كل  من  الدويل  النقد  لصندوق  "تطهري 
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الدويل مركزين عامليني مهمني يف  والبنك   IMF الدويل  صندوق النقد  وأصبح 
بالقيام  لنامية  ا "ينصحان" الدول  ومها  اجلديدة.  الليربالية  مفاهيم  وبث  دعم 
"اقتصاد  االقتصادي" واعتامد  االقتصاد" و"اإلصالح  هيكلة  "إعادة  بعمليات 
 Hوالتي تعني مجيعها اعتامد رأساملية الليربالية اجلديدة H"و"اخلصخصة H"السوق
مقابل إعادة جدولة الديون. ومن هنا بدأ اخرتاع ما يسمٰى "التعديالت اهليكلية 
املتعلقة بالتعليم  واإلصالحات االقتصادية"H والتي أدت إٰىل ختفيض النفقات 
والصحة واخلدمات االجتامعيةH وبدأ اسم صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

يقرتنان بأذٰ ورضر املواطنني.
كانت املكسيك أول الدول النامية التي دخلت النيوليرباليةH وعملت هذه 
املنظامت الدولية واحلكومية األمريكية عٰىل خنق الدول النامية األخرٰ إلدخاهلا 
 ٰوأد Hالذي أرض بعامل وفقراء هذه الدول Hيف هذا النظام االقتصادي العاملي

بالنتيجة إٰىل اهنيار اقتصاد هذه الدول وبيع أصوهلا املالية.
الدين  مفهوم  تفسري  يف  والنيوليربالية  الليربالية  بني  الكبري  الفرق  ظهر  لقد 
لية  لليربا ا حالة  يف  ذ  إِ الالحقة).  املشاهبة  ــدول  ل املكسيك (وا حالة  من  اً  بــدء
(الرأساملية االعتيادية)H فإن الدائن (البنك وغريه) يتحمل اخلسائر النامجة عن 
القرارات السيئة التي اختذها يف استثامره اخلارس السيئ. أما يف حالة النيولريالية 
القرض  املستقرضة (سواء  اجلهة  حكومة  فإن   H(اجلديدة الليربالية  (رأساملية 
للحكومة أو للقطاع اخلاص) هي اجلهة املسؤولة عن سداد الدينH بغض النظر 
عن احلالة املادية واالجتامعية واالقتصادية للسكان املحليني!!. وإذا كان سداد 
 Hوصورية بخسة  بأسعار  وخصخصتها   Hلدولة ا أصــول  تسليم  يعني  لدين  ا
من  شكل  بأي  األمريكية  واملصارف   Hاألمريكية احلكومة  يعني  ال  األمر  فهذا 

H فخرست الدول النامية أصوهلا واقتصادها!! األشكال!!. وهو ما حدث فعالً
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:(Neoliberalism الية 
ديدة (النيولي� 
الية ا� 
ب. ا�ظاهر الرئيسية لرأ�لية اللي�

كانت  ملا  معاكسة  كأمور  غالبيتها  يف  تتمثل  املظاهر  هذه  أن  القارئ  سيجد 
عليه الرأساملية املنضبطةH وعٰىل الضد مما ذهبت إليه الكِنزية التي أرادت تقليل 

مضار وتشوهات ووحشية الرأساملية.
: ا&قتصاد العا�r والعو�ة والسوق ا�رة ودور ا�كومات:

ً
أو&

ال يستخدم الكثري من االقتصاديني األمريكيني يف كتاباهتم تعبري "الليربالية 
اجلديدة" عند احلديث عن الرأساملية املعارصةH ألن هذا التعبري يسبب تشويشاً 
األدبيات  Liberal" يف  وسوء فهم يف الواليات املتحدة. إِذ أن كلمة "ليربال 
بالضد  وهي   Hاجلديدة الليربالية  مفاهيم  تعنيه  ما  عكس  تقريباً  تعني  األمريكية 
الواليات  يف  اليمني  متثل  والتي   H"Conservative "املحافظني  مصطلح  من 
املتحدة. أما الليربايل فهي تطلق عٰىل بعض اليسار األمريكي والذي يمثله احلزب 
األمريكية  األدبيات  – يف  والليربايل   . خصوصاً ويساريه  عموماً  الديمقراطي 
األمريكي  الفرد  لصالح  االقتصادية  السياسات  جانب  إٰىل  يقف  الذي  هو   –

وخصوصاً الفقراء.
احلرب  فرتات  يف  املكارثية  وتأثريات   Hالسياسية أمريكا  ظروف  وبسبب 
 Hاالشرتاكي املعسكر  ضد  صاحبتها  التي  اهلائلة  اإلعالمية  واحلمالت  الباردة 
 Hتَّٰى بعد سقوط االحتاد السوفيتي والتي بقيت آثارها يف ذهنية الفرد األمريكي حَ
احلزب  يساري  من  تَّٰى  حَ  Hاألمريكية لنخب  وا لساسة  ا من  أحد  ال  أن   ٰنــر
الديمقراطي أو النقابينيH يدعي أنه اشرتاكي أو يمجد االشرتاكية. وعندما ذكر 
H2016 بأنه يدعو إٰىل  Sanders Bernie يف محلته االنتخابية يف  بريين ساندرز 
االشرتاكيةH خرس أمام منافسته هيالري كلنتون يف اختيار احلزب الديمقراطي 

134

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



 Hاألولية احلملة  أحد أسباب خسارته يف  2016. وكان  ملرشحه للرئاسة لسنة 
وخصوصاً نخبهH هو تأكيده بأنه يعمل للدفاع عن  الديمقراطي  احلزب  داخل 
– ضد  نجح  – إن  وسيعمل   Hالتفكري اشرتاكي  وأنه   Hالعاملة الطبقة  حقوق 
والطلبة  العامل  من  أيده  من  بحق  يمثل  هبذا  وكان  احلر".  و"السوق  "العوملة" 
اجلديدة. إِذ انقسم هؤالء  والشباب الغاضبني من سياسات رأساملية الليربالية 
ساندرزH وبني من أيد اليميني دونالد ترامب ممثالً عن  أيد  من  "الغاضبون" بني 
.2017 احلزب اجلمهوريH وانتهٰى ألن يكون رئيساً للواليات املتحدة بدءاً من 

أن  عموماً  نجد  ملتحدة)  ا لــواليــات  ا لرأساملية (غــري  ا لــدول  ا بقية  يف 
H هو أقرب إٰىل املحافظني وجزء من  تعبري "ليربايل"H كام يف أوروبا واليابان مثالً
اليمني يف هذه الدولH وهو من يؤيد بشدة سياسات رأساملية الليربالية اجلديدة.

� ا&قتصاد:
=

� �A1– السوق ا�رة وتدخل الدو

هلذا نرٰ أن العديد من االقتصاديني والسياسيني واإلعالميني واملعنيني – 
خصوصاً يف الواليات املتحدة – ال يستخدم تعبري "رأساملية الليربالية اجلديدة" 
االنفتاح  احلرة" بمعنٰى  السوق  " عليها  ويطلق   Hاملعارصة لرأساملية  ا لتسمية 
 Hيعني األمر  وهذا  نوع.  أية  من  حواجز  وبــدون   Hالعامل يف  لألسواق  الكامل 
وبسقوط املعسكر االشرتاكي واهنيار منظومة دول عدم االنحيازH فتح األسواق 
العاملية بالكامل أمام الرأساملية املعارصة – وباألساس األمريكية – للسيطرة عٰىل 

العامل.
 Hللرأساملية املعارصة Globalization" كتسمية  كام يطلق تعبري "العوملة 

واملستخدم يف أغلب األدبيات االقتصادية والسياسية.
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األمريكي  االقتصادي  احلرة" هو  "األسواق  تعبري  يستخدم  من  مجلة  ومن 
 Hاالقتصاد يف  نوبل  ئزة  جا حامل   HSt ig l i t z ستغليتز  جوزيف  ملــعــروف  ا
والكنزي الفكر واملعارض الشديد هلذا النوع من الرأساملية غري املنضبطة سواء 
 2008 يف كتبه أو كتاباته وحمارضاته. ويعزو إٰىل هذه الرأساملية املعارصة أزمة 
االقتصاديني  من  الكثري  الرأي  هذا  يف  ويشاركه   Hالكبرية العاملية  االقتصادية 
واألســواق  أمريكا  احلر:  "السقوط  املشهور  كتابه  يف  ذلك  وأوضــح  العامليني. 
 Free Fall: America, Free Markets and احلرة واهنيار االقتصاد العاملي

."Sinking World Economy
يف  الكالسيكي  بمعناها  التجارة  حرية   Hاحلرة بالسوق  يقصد  ال  هنا  وهو 
الرأسامليةH ولكنه يقصد التوسع هبذه احلرية ورضب اقتصاديات الدول النامية 
وحتطيمها بحجة وجوب فتح أسواقها عٰىل مرصاعيها ألغراض "تنميتها" – كام 
تدعي الرأساملية املعارصة –!!. كذلك فإن السوق احلرة تعني هنا عدم تدخل 
أو  ضوابط  دون  من  للعمل  للرشكات  احلرية  وإعطاء   Hباالقتصاد احلكومات 

قوانني تقيد أعامهلا.
األكرب  االهتامم  تسميه  ما  ٰىل  إ تستند  اجلديدة  لية  لليربا ا نظريات  مجيع  إن 
 ٰتر هلذا  وأفكارهم.  لفلسفتهم  األساسية  القاعدة  وهي   H"الفردية "احلرية  يف 
أساسها  والتي  األفضل  بالطريقة  حتقيقها  يمكن  اإلنسان  رفاهية  أن  مفاهيمهم 
الفردي"H و(الرشكات ضمن العمل الفردي). وأن يتم ذلك من  العمل  "حرية 
خالل مؤسسات هيكليةH و(احلكومات ضمن هذه املؤسسات). تعتمد احرتاماً 
 Hاحــرتام عدم  مع   H(أساسها اخلاصة  و(الــرشكــات  اخلاصة  للملكية  شديداً 
بضمنها   Hأساسها احلكومية  واملؤسسات  و(الرشكات  العامة  امللكية   Hوإلغاء
هذا  الفردية  احلرية  مفهوم  – وضمن  كذلك  والصحة).  التعليم  مثل  اخلدمات 

136

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



وعدم  والعاملية  الداخلية  التجارة  وحرية  احلرة  األســواق  احرتام  وجوب   H–
تدخل احلكومات هبا. وإن دور الدولة ينحرص – ضمن هذا املفهوم – يف خلق 
اهليكلية القانونية واملؤسساتية املالئمة لتطبيق هذه املفاهيم. كام جيب عٰىل الدولة 
أن تؤسس اجليوش والرشطة واألجهزة األمنية لضامن وجود وفاعلية وتطبيق 
. أما خارج هذا األمر فإن عٰىل  ونشاط اقتصاد "حرية السوق"H داخلياً وخارجياً

الدولة أن ال تتدخل وترتك األمر لألفراد والرشكات!!
نشاطها  من  وحيــد   H ــاله ع أ ملبني  ا ملعنٰى  با لفردية"  ا احلرية  " يعيق  فمن 
"احلرية  ملبدأ  املؤيدة   ٰالقو وعٰىل   H"السلطوية" احلكومات  و"إبداعاهتا" هي 
الفردية" العمل باجتاهني إلهناء "سلطوية الدولة"H األول إلغاء وتقليل الضوابط 
HDe فالضوابط – بحسب مفهومهم هذا – متثل قيوداً كبرية   –  regulation
 Hاحلكومي االقتصادي  النشاط  حتجيم  أو  إلغاء  والثاين  واإلبــداع.  النمو  عٰىل 
 Hالبرشية واإلمكانات  للثروة  ومضيعة  كفوء  غري  اقتصاد  بأنه   H دائامً وتوصيفه 

وهو عٰىل العموم مرض أشد الرضر للتطور والنمو االقتصادي!!
 Hتفشل قد  األســواق  بعض  أن  ينكرون  ال  اجلديدة  الليربالية  منظري  إن 
وتؤكد   Hبنفسه مشاكله  لسوق  ا سيحل  لنتيجة  با نه  إ وبقوة  يؤكدون  ولكنهم 
نظريتهم إن النظام الرأساميل – بشكله املعارص – يضمن بطبيعته استمرار عاملة 
هو  املتطلبات  هذه  لضامن  تدخل  أي  وإن   Hاقتصادي نمو  نسبة  وأعــٰىل  كاملة 
ليس  االقتصادي.  بالتطور  سيرض  بالعكس  وإنام   Hرضوري غري  فقط  ليس  أمر 
التدخل احلكوميH وإنام السوق هو الطريق الوحيد الناجح حلل الفشل فيه إن 
االقتصادية  األزمة  يف  بالكامل  وفشلها  خطأها  أثبتت  املقولة  هذه   H طبعاً وقع. 
 Hالرأساملية هذه  سياسات  هو  واملبارشَ  الرئيس  سببها  كان  والتي   2008 لسنة 

وكام سنوضح الحقاً يف سياق هذه الدراسة.
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يف  الدولة  بــدور  يتعلق  فيام  وبلبلة  فهم  ســوء  القارئ   ٰلــد حيــدث  وقــد 
الرأساملية املعارصةH وذلك بسبب املقوالت اخلادعة املستمرة ملنظري الليربالية 
اجلديدة برضورة إضعاف الدولة وتقليل سيطرهتا وسطوهتا محايةً للديمقراطية 
و"حرية الفرد" وما شابه ذلك. ولكن يف واقع األمر فإن الليربالية اجلديدة ال 
وانتشارها  توسعها  يعيق  ال  الذي  بالقدر  إالّ  واحلكومة  الدولة  إضعاف  تريد 
وإرباحها وتوحشهاH يف االستحواذ عٰىل الثروات لصالح الطبقات الغنية فقط. 
تَّٰى يف هذا األمر فإهنا  وهلذا فهي دائامً تتحدث عن إبعاد الدولة عن االقتصاد. وحَ
سيطرهتا  وحتت  خدمتها  يف  أن تكون  الدولة  من  تريد  وإنام   H متاماً ذلك  تريد  ال 

االقتصادية.
إن رأساملية الليربالية اجلديدة تريد أن يكون للدولة الدور الكبري يف تطبيق 
واألجهزة  واحلكومات  الربملانات  تعني  هنا  والدولة   Hاالقتصادية سياساهتا 
القضائية. وأن دولة ضعيفة مرتددة ال تنفعهاH إِذ أهنا ال تريد إعاقات يف تطبيق 
سياسات وعالقات السوقH وإنام تريد احلامية الكاملة مللكيتها واستحواذها عٰىل 
الثروة كاملةH ومنع الطبقات الفقرية والنقابات العاملية من إعاقة ذلك. وكل 
 Hذلك هلا  تضمن  التي  – القوانني  – القوية  الدولة  إصدار  خالل  من  يتم  هذا 
وإلغاء القوانني واألنظمة التي صدرت يف عهد آخر. كام إنّ عٰىل الدولة وضع 
الليربالية  سياسات  لتثبيت  الالزمة  واالقتصادية  السياسية  واملؤسسات  اهلياكل 
الذي  والشكل  بالرصامة  القوانني  وتطبيق  ترشيع  وتنفيذ   Hوتوسعها اجلديدة 
حيمٰى ديمومتها وعدم احتامل تبديلها وتغريها يف املستقبلH وكذلك فتح الطريق 

النتشارها يف العامل.
للرأساملية  االقتصادي  النظام  كان  وعندما   H2008 أزمــه  يف  ينا  رأ لقد 
رشكاهتا  مجيع  إفالس  وتواجه  الكامل  االهنيار  وشك  عٰىل  اجلديدة  لية  لليربا ا
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 ٰمن الدولة استخدام األموال التي لد Hبل توسلت Hطلبت Hومؤسساهتا املالية
املفلسةH قامت  مؤسساهتا إلنقاذها!!. وبدال من تأميم الرشكات واملؤسسات 
الدولة بإنقاذ هذه الرشكات واملؤسسات املاليةH وإنقاذ هذه الرأسامليةH بضخ 
مئات املليارات من الدوالراتH من املبالغ التي تعود إٰىل املواطن األمريكيH أو 

من ديون مقبلة يتحملها دافع الرضائب األمريكي!!
أما فيام يتعلق بدور الدولة العسكريH فإهنا تعمل دائامً عٰىل تقويته وتعزيزه 
تَّٰى بعد سقوط  H وخلق أعداء ومهيني حَ وزيادات موازناته بدرجات عالية جداً
االحتاد السوفيتي لضامن ذلكH والغرض هو تعزيز الدور االقتصادي السيايس 

واهليمنة لليربالية اجلديدة يف العامل.
األخــرية  وأصبحت  اجلــدد  املحافظني  مــع  اجلــديــدة  لية  لليربا ا حتالفت 
ذراعها السيايسH وسقط املعسكر االشرتاكي واعتقدوا – جازمني – أن القرن 
واألهم  اقتصادياً   Hمنازع بال  األمريكي  القرن  سيكون   Hوالعرشين احلــادي 
أحد  قال  لتاريخ" – كام  ا ية  هنا " هي  اجلديدة  لية  لليربا ا فرأساملية   . ياً عسكر
أعمدة املحافظني اجلدد فوكو ياما يف كتاب له بالعنوان نفسه – وسياسة "القرن 
األمريكي" هي فرض سيادة أمريكا عٰىل العاملH وبالتايل فرض رأساملية الليربالية 
اجلديدة عليهH وخصوصاً عٰىل "املتمردين واألرشار" يف العامل الثالث والدول 
الناميةH إِذ أن أوروبا وروسيا والصني كانت قد تبنت هذه السياساتH وأهم 
األمريكي".  "القرن  لتنفيذ  جاهزة  األمريكية  العسكرية  القوة  فإن  كله  ذلك  من 
لتنافس  للظهور   ٰأخر قوة  أية  عٰىل  الطريق  االستباقية" لقطع  "احلرب  وكانت 
متعدد  جديد  عاملي  نظام  ظهور  ومنع   Hقرهنا" التارخيي" يف  املتحدة  الواليات 

االطراف!!
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وكانت بداية "القرن األمريكي"H قيام الواليات املتحدة وبريطانيا باحتالل 
بالرغم   Hلنفطية ا اخلليج  دول  من  كاملة  وبمؤازرة   2003 نيسان  يف  العراق 
من عدم احلصول عٰىل موافقة جملس األمن واألمم املتحدةH ومعارضة شديدة 
رغم  وكذلك   Hٰأخــر عديدة  ودول  واهلند  وفرنسا  والصني  روسيا  قبل  من 
املعارضات  هذه  الغازية. ولكن  الدول  داخل  الضخمة  واملظاهرات  املعارضة 
"القرن  متطلبات  لتنفيذ  هو  فاالحتالل   Hاجلدد واملحافظني  الليرباليني  تردع  مل 
 H– واحلرب االستباقية تعني سقوط أحد "دول الرش" – العراق H!"األمريكي
وسيتبعه حتامً سقوط إيران وسوريا كأحجار الدومينوH وتكون السيطرة الكاملة 
 H!!العامل عٰىل  السيطرة  بداية  يعني  الذي  األمر   H واقعاً أمراً  الطاقة  مصادر  عٰىل 
أو  ملنافسني  ا من  يكونوا  قد  ممن  وغريمها  وروسيا  الصني  وتكتيف  وختويف 

املعارضني لسيطرة الواليات املتحدة!!
ما  األحالم!!H (طبعاً  هذه  حتقيق  يف  الذريع  الفشل  كانت  النتيجة  ولكن 
تَّٰى من قبل  عدا تدمري العراق واملنطقة). واعترب االحتالل خطأ يف احلسابات حَ
املخططني واملنفذين لهH فهو ليس فقط مل حيقق ما يبتغيه "القرن األمريكي"H إِذ 
أيضاً   ٰأد بل   Hالدويل املرسح  عٰىل  كامل  بوضوح  برزتا  قد  وروسيا  الصني  أن 
من  للخروج  اضطرهتا   Hاملتحدة للواليات  جداً  هائلة  ومالية  برشية  خسارة  إٰىل 
خرست  لقد  قواهتا.  من  حمدود  وقسم  نفوذها  إبقاء  وحماولة  املبارشَ  االحتالل 
الواليات عرشات اآلالف من قواهتا ما بني قتٰىل وجرحٰى ومعاقني. كام كانت 
كلفة احلرب بالنسبة هلا (3) تريليونات دوالرH كام قدرها جوزيف ستغليتز يف 
2006 بـ(8) تريليونات دوالرH وقدرت بأكثر من ذلك يف الدراسات الالحقة.
لقد تم تطبيق رأساملية الليربالية اجلديدة يف عدد من الدول بصورة مغايرة 
يْثُ جرٰ حتطيم الدولة واملجتمع فيها كذلك. واألسباب  ملا حدث يف الغربH حَ
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هلذه اإلجراءات يمكن توضيحها لكل دولةH ونحن نتحدث عن دول مثل شييل 
نتيجة   Hوفجائية الدول كانت رسيعة  هذه  يف  التغريات  فإن  والعراق.  وروسيا 
ما يسمٰى (الصدمة) وبعمل مبارشَ من اإلمربيالية العاملية ويف مجيع هذه الدول 

كانت الواليات املتحدة هي من قام هبذا التخريب / التطبيق.
لبنوشيت  الدموي  االنقالب  بعد  شييل  يف  لية  لليربا ا رأساملية  تطبيق  عند 
لليندي  إ حكومة  عٰىل   1973 أيلول  يف  األمريكية)  املخابرات  مع  (بالتعاون 
 Hكان من الرضوري يف هذه (الصدمة) املروعة لشعب شييل Hاالشرتاكي وقتله
تطبق  وأن  شييل.  يف  للحكم  االشرتاكية  اهليكلية  بتفكيك  اإلمربيالية  تقوم  أن 
ألول مرة يف التاريخ رأساملية الليربالية اجلديدةH من خالل حكومة قمعية قوية 
األجنبية   ٰالقو مع  أصالً  ملتعاونة  ا املحلية  الرأساملية  مع  تعاونت  (بنوشت) 
الشيليني  االقتصاديني   H شيكاغو" صبيان  " مفاهيم  تطبيق   ٰوجر األمريكية. 
بنوشت  حكومة  وخدموا   Hشيكاغو جامعة  يف  فريدمان  يد  عٰىل  درسوا  الذين 
الدمويةH حتت مسمٰى "اإلصالح االقتصادي". وكان أول إجراءاهتم خصخصة 
األجنبي  للقطاع  لنحاس)  ا نتاج  إ عدا  (ما  لصناعات  ا مجيع  وبيع  االقتصاد 
شييل  ينقذ  ومل   H!!بالديون شييل  إغــراق  وتم  بخسة!!.  وبأسعار   Hواخلــاص
دول  حال  حاهلا   Hالتسعينيات أواخر  يف  جاءت  التي  اليسارية  احلكومات  إالّ 
أمريكا الالتينية الكربٰ األخرٰ كاألرجنتني والربازيل واملكسيك التي أخذت 
بالليربالية اجلديدةH وغرقت بالديون وشارفت عٰىل اإلفالس وأنقذهتا حكوماهتا 

اليسارية الالحقة.
 Hو"الصدمة" أعمق Hويف االحتاد السوفيتي كانت النكبة االقتصادية أكرب
 Hفقد كانت بوادر تأثري الليربالية اجلديدة قد بدأت يف أواخر عهد غورباتشوف
 H1991 ولكن "الصدمة" الكربٰ جاءت بعد تفكيكه واهنياره يف كانون األول 
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وجميء بوريس يلتسن إٰىل احلكم. وتم تصفية املؤسسات السوفيتية االقتصادية 
 Hلغاز وا لنفط  ا بضمنها   Hملنتجة ا ملؤسسات  ا من  ــوف  األل بعرشات  ملقدرة  ا
الروسية  املافيات  بيد  ووقعت   Hالتسعينيات وأواســط  أوائل  يف  بخصخصتها 
هناك  تكون  أن  العاملية  اإلمربيالية  الرأساملية  وعملت  األجنبية.  واملؤسسات 
لية  الليربا االقتصادية" لرأساملية  "اإلصالحات  لتنفيذ  مفككة  ضعيفة  حكومة 
عٰىل   Hوالسكري واملرتيش  لفاسد  ا  Hيلتسن بمجيء  ذلك  هلم  وكــان   Hاجلديدة
األوٰىل بعد اهنيار االحتاد  السنوات  وبدأت الفوٰىض يف  الدولة الروسية.  رأس 
 Hوانسحاب الدولة من مسؤولياهتا الرئيسية يف املحافظة عٰىل النظام Hالسوفيتي
اجلدد والليرباليون  وطبقت نظريات "الفوٰىض اخلالقة" التي تبناها املحافظون 
عٰىل  يعمل   Hجديد نظام  عنها  سينبثق  "الفوٰىض"  هذه  أن  أساس  وعٰىل   Hاجلدد
"إصالح"  غري  من  ولكن   Hأرادوه ما  هلم  وتم  رسيعة.  بصورة  االقتصاد  ليربلة 
العاملي  والنفوذ  العسكرية  القوة  وإهناء  إهناءه  وإنام   Hاالقتصاد وتنمية  وتطوير 
لقرن  ا " ية  بدا هو  لسوفيتي  ا ــاد  االحت سقوط  يــوم  وكــان   Hلسوفيتي ا للنظام 
للواليات  منافس  أيّ  املستقبل  يف  يربز  أالّ  أسسه  أحد  من  لــذي  األمريكي" ا

املتحدةH وبالتأكيد أن ال تكون روسيا ذلك املنافس.
بقيت روسيا ضمن نظام رأساملية الليربالية اجلديدةH ولكنها عادت حتاول 
إحياء جمدها القوي ودورها يف التاريخ بمجيء بوتني. واآلن وبعد ما يقارب 
الثالثة عقود عٰىل تطبيق رأساملية الليربالية اجلديدةH استطاع االقتصاد الرويس 
بمؤرش إمجايل الناتج املحيلH أن يصل إٰىل ما كان عليه أيام احلكم االشرتاكي. لقد 
كانت حصيلة "اإلصالحات االقتصادية" لليربالية اجلديدةH هي تدمري االقتصاد 
االشرتاكي السوفيتي / (الرويس). وجاءت الدولة القوية يف روسيا إليقاف هذا 
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"بنجاح"  تشغيله  وحماولة   Hالنظام هذا  عٰىل  أبقت  أهنا  من  الرغم  عٰىل   Hالتدمري
وبمعزل عن القوٰ التي تريد تدمري االقتصاد.

ية التجارة العا�ية، والرسوم الtركية: 2– العو�ة، وحر

لية  لليربا ا (رأســاملــيــة  ملــعــارصة  ا لرأساملية  ا مظاهر  مــن  مظهر  لعوملة  ا
اجلديدة). وكثرياً ما يطلق عٰىل الرأساملية املعارصة "العوملة" من قبل الكثري من 
وعبد   Hاملتحدة الواليات  يف  جومسكي  نعوم  مثل   Hوالسياسيني االقتصاديني 
عن   1999 يف  املرتجم   H"…العوملة "نذر  كتابه  ومنها   Hكتاباته يف  زلوم  احلي 

.1998 اإلنكليزية حتت عنوان " Globalization Gospel" يف 
فالعوملة بمعنٰى حرية التجارة أمر متالزم مع الرأسامليةH صاحبها احتالل 
الرأساملية  عرص  يف  ناعمة  وأصبحت  والكولونيالية.  االستعامر  زمن  يف  وقرس 
 Hته قيا تفا وا وودز  بريتون  مؤمتر  نظام  خالل  من  تنظيمها  تم  لتي  ا  Hملنضبطة ا
يْثُ تم التحرك اهلادئ لتوسيع حرية التجارة يف البلدان  9). حَ ومنظامته العاملية (
الرأسامليةH والتقليل أو اإللغاء التدرجيي للرسوم الكمركيةH واستقرار أسعار 
العمالت واعتبار الدوالر املدعوم بالذهب عملة التجارة العامليةH األمر الذي 
ساعد يف استقرار نمو التجارة. ولكن بصعود رأساملية الليربالية اجلديدة لتكون 
الرأساملية املعارصةH بدءاً من ثامنينيات القرن املايضH وخصوصاً يف تسعينياته 
بعد سقوط املنظومة االشرتاكيةH ازدادت العوملة توسعاً ووحشية. لقد تطورت 
 Hإٰىل احلرية الكاملة حلركة النقود Hمن رفع العوائق حلركة البضائع واخلدمات

ورؤوس األموالH وحتطيم كل حماولة لعرقلة هذه احلركة.
لداخلية  ا الشؤون  يف   Hلية ملا ا بالضغوط  أو  لقوة  لعوملة" با ا " وتدخلت 
الرشكات  خالل  من  أو   Hاملتحدة الواليات  حكومة  قبل  من  ســواء   Hللدول
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عٰىل  لالستحواذ  ذهبت  التي  األمريكية)  الرشكات  اجلنسيات (بقيادة  متعددة 
يْثُ  حَ  Hاإلنتاج سالسل  خالل  من  معومل  اإلنتاج  وأصبح  العاملية.  األســواق 
الصايف  والربح   Hكلفة األقل  األقطار  يف  أكثر  أو  سلسلة  خالل  من  اإلنتاج  يتم 
النهائي يعود إٰىل الرشكات العامليةH وخصوصاً األمريكية. وأما مسألة اإلنتاج يف 
الواليات املتحدةH حلل مشكلة البطالة فيها فهذا أمر ال يعني الرشكاتH وإنام 
ما يعنيها هو الربح الصايف النهائي. وسار التوزيع هلذه املنتجات مسار اإلنتاج 

. نفسه بسيطرة الرشكات العاملية وأصبح التوزيع معوملاً أيضاً
)H سواء  لقد كنا قد تطرقنا إٰىل التجارة العاملية يف الفصل الثاين (هـ. ثالثاً
 2 العاملي (الشكل  املحيل  الناتج  إلمجايل  كنسبة  العاملية  بالصادرات  يتعلق  فيام 
H(2 أو فيام يتعلق باستريادات الواليات املتحدة كنسبة إلمجايل الناتج املحيل   –
2 – 3). ووجدنا أن الصادرات العاملية استمرت بالصعود  األمريكي (الشكل 
ال  بنسبة  كانت  أن  بعد   Hالعاملي املحيل  لناتج  ا إمجــايل  من   %19 إٰىل  ووصلت 
تتجاوز (4 – 6%) بني H1970 – 1950 مل تتجاوز 8% سنة 1980. وكل ذلك 
بفضل العوملة!!. وسنرٰ يف فقرة الحقة ومن هذه الدراسة بأن امليزان التجاري 
الواليات  صالح  ويف  موجباً  كان   Hاملحيل لناتج  ا إمجايل  من  كنسبة  األمريكي 
املتحدةH وبدأ بالتحول نحو السالب بدءاً من أواسط السبعينيات ليصل إٰىل أقل 

2003 ويستمر بالرتاجع. من (– 6%) يف 
يف واقع األمر أصبحت رأساملية الليربالية اجلديدةH وخصوصاً من بداية 
العاملي  لنظام  وا  Hاالشرتاكي املعسكر  سقوط  بعد   Hاملــايض القرن  تسعينيات 
منظومة رأساملية معوملة مركزها الواليات املتحدةH تعمل يف نظام إنتاج وتوزيع 
 %1 غنية ( ألقلية  العوائد  تعظام  استمرار  نتيجته   Hالعامل نطاق  عٰىل  واستهالك 
من البرش) عٰىل حساب الغالبية العظمٰى من سكان األرض الـ (99%). واألداة 
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عٰىل  يسيطر  الذي   Hاألمريكي لــدوالر  ا هو  املعوملة  املنظومة  هذه  يف  األساسية 
الغالبية العظمٰى من التبادالت التجارية العاملية. ويراد هلذا النظام أن يعمل عٰىل 
حتقيق "القرن األمريكي"H أو اإلمرباطورية األمريكيةH وعٰىل افرتاض خضوع 
قبول  واستمرار  بآخر.  أو  بشكل  اإلمرباطورية  هذه  هليمنة  العامل  دول  خمتلف 
العامل بعملة الدوالر للتجارة واالحتياطياتH بالرغم من أنه إصدار ورقي غري 

مغطٰى بالذهب.
GATT "االتفاقية العامة  نْذُ مؤمتر بريتون وودزH وتأسيس منظمة كات  مُ
 General Agreement for Trade and Tariff للتعرفة الكمركية والتجارة
H1947 كإحدٰ املؤسسات الدولية األساسية الناجتة  يف  جنيف  GATT" يف 
عن مؤمتر بريتون وودزH فإن الواليات املتحدة كانت الدافع األسايس ألن تكون 
التجارة"H و"إزالة" التعرفة / الرسوم الكمركية أو ختفيضها مها الشعاران  "حرية 
 World العاملية  التجارة  "ملنظمة  شعاراً  كانا  كذلك  كات.  ملنظمة  األساسيان 
 H1994 نيسان  يف  كات  حمل  حلت  Trade" التي   Organization  WTO
وبصورة أكثر جذرية وإحلاحا يف إلغاء الرسوم الكمركية H(11) فعرص الرأساملية 

احلالية يتطلب تبدالً إٰىل االنفتاح (العوملة الكاملة).
عن  لتنازل  ا عٰىل  االتفاق  تم   H1947 نيسان  يف  لكات  األول  املؤمتر  يف 
10 مليار دوالر يف التجارة  45) ألف حالة رسوم كمركية (أثرت بام يعادل  )
املؤمتر  ويف   Hكمركية رسوم  حالة   (5000 عن ( الثاين  املؤمتر  ويف   H(الدولية
1950 عن (8700) حالةH وخفضت فيه معدالت الرسوم الكمركية  الثالث يف 
1948. واستمر أمر التخفيضات للرسوم الكمركيةH ففي املؤمتر  25% عن عام 
بلغ  الكمركية  كبري للرسوم  ختفيض  األوركواي تم  يف   1986 أيلول  يف  الثامن 
املناهضة  العاملية  احلركات  بدأت  املؤمتر  هذا  ومع   H سابقاً عليه  كان  عامّ   %40
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للفقر والعوملةH واستمر هذا األمر يف املؤمترات الالحقة لكات ومنظمة التجارة 
العامليةH مع بروز تناقصات كبرية يف حرية التجارة بني الدول املتقدمة والصاعدة 
احلوافز  يف  وكذلك   Hالكمركية بالرسوم  يتعلق  فيام  الربازيل)   Hاهلند  Hالصني)
العالية التي تعطيها الدول املتقدمة لتجارة منتجاهتا الزراعية. ويف الوقت نفسه 
تصاعدت مظاهرات االحتجاجات العاملية ضد العوملة مع كل مؤمترات هاتني 

املنظمتني (11).
نوع  هي   %5 تتجاوز  لتي  ا ملية  لعا ا وباخلصوص   Hلكمركية ا لتعرفة  ا إن 
 Hاملتحدة من "احلامئية" للمنتجات الوطنية. وكانت تفرض سابقاً يف الواليات 
H1910 ثُمَّ انخفضت إٰىل ما   – 1890 30% يف السنوات   – 15 وصلت إٰىل 
5 – 10% يف سنوات احلرب العاملية األوٰىلH وارتفعت بعدها فوصلت  يقارب 
7% من  20% يف العرشينيات. ثُمَّ انخفضت لتصل إٰىل معدالت ترتاوح حول  إٰىل 
3% يف  1965. وانخفضت أكثر بعد ذلك لتكون بحدود  أواخر الثالثينيات إٰىل 

العقود الثالثة املاضية.
اإلجــراءات  أو   H"احلرة "التجارة   Hيؤيدونه ما  يف  الكنزيون  احتار  لقد 
ملا  مماثل  نقاش  يف  احلارض  الوقت  يف  وهم  الكمركية.  الرسوم  بفرض  احلامئية 
كان قبل احلرب العاملية الثانيةH وذلك بعد فرض إدارة الرئيس ترامب رسومها 
استرياداهتا من كافة  H%25 عٰىل بعض من  إٰىل  وصلت  الكمركية العاليةH التي 
املايض  القرن  ثالثينيات  يف  كينز  احتار  لقد   Hهلا احلليفة  الدول  ومنها   Hالدول
واإلجراءات احلامئية. وغري رأيه من التأييد الشديد  يف موضوع التجارة احلرة 
للتجارة احلرة يف أواخر العرشينيات إٰىل منارصة احلامئية ودعم فرض التعريفات 
احلرة  فالتجارة  الربيطانية!!.  للرأساملية  دعامً  الثالثينيات  أواسط  يف  الكمركية 
لرأسامل  ا يفقد  حني  أفضل  واحلامئية   Hاألســواق يف  يربحون  لذين  ا تناسب 
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القومي حصته يف السوقH وهذا هو موقف بريطانيا يف ذلك الوقت. لقد دعم 
كينز التعرفات الكمركية عٰىل الواردات إٰىل بريطانيا كبديل عن تقليص األجور 

للطبقة العاملةH ومنْ أَجل زيادة اإلنتاج املحيل (12).
ما حدث يف العقود الثالثة املاضيةH هو "ازدهار" الليربالية اجلديدة نتيجة 
اختاذ "التجارة احلرة" والعوملة كسياسة أساسية. وما حدث بعد ذلك مل يكن يف 
الصني  وأصبحت   Hاملارد" الصيني" استيقظ  ذ  إِ  Hاألمريكية الرأساملية  حسبان 
ر األول يف العامل. واالقتصاد الثاين فيه بعد الواليات املتحدة. ولكن هذا  املُصدّ
التطور االقتصادي يف الصني (ويف غريها من الدول الناهضة كاهلند والربازيل) 
من  اإلنتاج  حتول  وبالتايل   Hاألمريكية االستثامرات  بسبب  رئيسية  بصورة  كان 
الواليات املتحدة إٰىل الدول األرخصH وأصبحت الواليات املتحدة املستورد 
2017 من  األول للصناعات الصينية. كانت واردات الواليات املتحدة يف سنة 
الصني أكثر من (505) مليارات دوالر مقابل استريادات الصني من الواليات 
هلذا  حد  ترامب لوضع  الرئيس  وجاء   Hدوالر مليار   (130 املتحدة بأقل من (
ومع   Hواملكسيك كندا  جريانه  ومع   Hاألوروبيني حلفائه  ومع  الصني  مع  األمر 
الواليات  تَّٰى  حَ نتائجها  تعرف  ال  جتارية  حرباً  وأعلنها   Hالعامل كل  ومع   Hتركيا

. املتحدة نفسهاH إالّ أهنا بالتأكيد ستؤثر عٰىل العامل ونموه سلباً
وجيب أن التوضيح هنا أن الصدام التجاري – وباخلصوص مع الصني – مل 
ل هبذا الصدام)H بل  يكن نتيجة – أهواء ترامبH (وقد يكون ترامب قد عجّ
يف  وخصوصاً   Hالثامنينات نْذُ  مُ األمريكيون  اخلرباء  عنه  وكتب   Hمتوقع أمر  هو 
 Hالعقدين املاضيني. لقد فشل البديل الذي كان يعتقده الرئيس أوباما ومن سبقه
الصني.  عٰىل  االنفتاح  سياسة  وضع  عندما  كيسنجر  أصالً  يعتقده  كان  ما  وهو 
وتفتح  الصني  تتعاون  أن   Hفشل الذي   Hالبديل هذا  من  املفرتض  من  كان  ذ  إِ
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والواليات  والغرب  اجلديدة  لية  الليربا ترسمها  التي  املناهج  وتتبع  اقتصادها 
املتحدة بكل دقةH وهو ما مل حيدث.

قد  كام  للصني  لنسبة  با سهلة  ليست   Hملتحدة ا الواليات  مع  املواجهة  إن 
 Hكبري صناعي  بلد  الصني  أن  البعض  يعتقد  ذ  إِ – البعض.  يتمنٰى  – أو  يتصور 
ر األول يف العاملH ولدهيا فوائض جتارية هائلةH وهلذا ففي وسعها  وهي املُصدّ
خوض حرب جتارية مع أمريكاH وستنترص فيها!!. ولكن ال بُدَّ من إكامل هذه 
الصورةH إِذ أن كامل الفائض التجاري الصيني (من جتارة السلع) يأيت تقريباً 
بافرتاض  يعني  ما  وهو   . وحدها املتحدة  الواليات  مع  لتجارية  ا العالقة  من 
)H فإن العالقة التجارية بني  إلغاء التبادل التجاري بني أمريكا والصني (نظرياً
 . جداً بسيط  فائض  إٰىل  أو   Hعجز إٰىل  فائض  من  تتحول  سوف   Hوالعامل الصني 
 Hلغذاء وا لغاز  وا لنفط  وا املعدنية  للخامات  جداً  كبري  مستورد  الصني  أن  ذ  إِ
املتعاظم  الداخيل  الطلب  لتلبية  األهم  أو   Hالتصديرية صناعتها  لديمومة  سواء 
الصيني  الرئيس  قدمه  الذي  العرض  فإن  هلذا  واالستهالك.  البناء  يف  واملتوسع 
H2018 وبدا ترامب وكأنه سيقبل به ثُمَّ رفضه  إٰىل ترامب يف الربع األول من 
امليزان  بتعديل  يتعهد  فهو  األمريكيني  إٰىل  بالنسبة  سخياً  عرضاً  كان   Hذلك بعد 
التجاري مع أمريكا من خالل زيادة استرياد املزيد من السلع األمريكية (أساساً 
املنتجات الزراعية والطاقة)H وكذلك عرض الصينيون أن يستثمروا ثامنني مليار 
دوالراً – كدفعة أوٰىل – يف قطاعات صناعية وزراعية وطاقة يف داخل الواليات 
مع  التجاري  الفائض  من  قسم  استثامر  تعيد  بأن  الصني  تتعهد  إنّ  أي  املتحدة. 
أمريكا يف داخل االقتصادي األمريكي (13). ولكن الواليات املتحدة رفضت هذا 

.2018 العرض يف آب 
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أصبح األمر اآلن أكرب من موضوع امليزان التجاريH أو إيقاف التوسع يف 
واستنساخ التكنولوجيا  صادرات الصني أو منعها من االستقالل التكنولوجي 
"رسقة" هذه  أو  الغربية  الــرشكــات  مع  باتفاق  األمــر  كــان  الغربيةH (ســواء 
 Hإِذ أن ما تريده الواليات املتحدة أو حتلم به H(كام يدعي الغرب Hالتكنولوجيا
فرضنا  لو  تَّٰى  حَ ولكن  رأساملية!!.  دولة  لتكون  الداخل  من  الصني  تغيري  هو 
بني  الرصاع  يمنع  لن  فهذا   Hرأساملية دولة  إٰىل  تتحول  سوف  الصني  أن  جدالً 

الدول الرأساملية القديمة والدولة الرأساملية الصاعدةH بل إنّه سيزداد!!
:Unregulated Capitalism ا�نضبطة ��الرأ�لية غ : نياً d@

:Regulations رفع أو تقليص القيود / الضوابط

غري  ــيــة  لــرأســامل ا تعبري  االقــتــصــاديــني  كــتــابــات  ــن  م لــكــثــري  ا يف  يطلق 
لية  لليربا ا رأساملية  عن  للتعبري   "Capitalism  unregulated " املنضبطة 
تعني  والتي   regulation لرتمجة  املقيدة" تبعا  "غري  تعبري  يطلق  وقد  اجلديدة 

قيودH أو أنظمةH أو ضوابط.
مسألة  هي  السوق  عن  األدنــٰى  للحد  الضوابط  تقليل  أو  رفع  مسألة  إن 
أساسية ومبدأية يف مفاهيم الليربالية اجلديدةH وهي بالضد من احلالة التي كانت 
قوانني  هي  رفعها  املراد  الضوابط  هذه  املنضبطة.  الرأساملية  حالة  أي   Hسائدة
عرشات  من  ومرتاكمة  جداً  متعددة  وهيئات  عمل  وأجهزة  وتعليامت  وأنظمة 
الترشيعية  واملجالس  احلكومات  قبل  من  وضعت  قد  وكانت   Hالسابقة السنني 
فإن  هلذا  واملواطن.  املستهلك  ومحاية  العمل  لتنظيم  وذلك   Hالرأساملية للدول 
 ٰوحيتاج إٰىل توافقات تعتمد عٰىل توازنات مراكز القو H رفعها ليس باألمر اهلنيّ
خمتلف  الضوابط  هذه  رفع  حمــاوالت  يف  وتستخدم  دية.  واالقتصا لسياسية  ا
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أنواع الضغوطاتH سواء اللوبيات املختلفةH أو البنوك واهليئات الدوليةH إٰىل 
حتت  النامية  الدول  إٰىل  – بالنسبة  العنف  – أو  االقتصادية  الضغوط  استخدام 

مسمٰى "اإلصالح االقتصادي".
ملتقدمة)  ا لرأساملية  ا ــدول  ل املتحدة (وا الواليات  يف  الضوابط  رفع  تم 
الضوابط  بعض  وأن  كام  العنيفة.  االجتامعية  للصدامات  جتنباً  تدرجيية  بصورة 
مل ترفعH وإنام قلصت هبدف ختفيض تأثرياهتاH لغرض تسهيل عالقة العمل بني 
الرأسامليني والعامل. ويف كل األحوالH فإن توازن القوٰ االجتامعية والسياسية 
واالقتصادية املتناقضة هي التي حتدد ماذا يرفع ومتٰى يرفع وما هي درجة الرفع 
املمكن حتقيقها. وسنستعرض بعض ما قامت به الواليات املتحدة يف هذا الشأن.

ساسية:
N
دمات ا& � الصناعات وا�=

=
1– رفع أو تقليص الضوابط �

وهي الضوابط املتعلقة بالصناعات واخلدمات األساسية للمواطننيH مثل 
النفط والفحم والكهرباء واملاء واهلاتف واملوبايلH والسكك احلديدية والنقل 

بمختلف أنواعه واإلعالم وغريها من اخلدمات.
لقد كانت هناك ضوابط يف الواليات املتحدة حتكم أعامل السكك احلديدية 
عمل  وهياكل  قوانني  عٰىل  معتمدة   Hلعرشين ا لقرن  ا يات  بدا نْذُ  مُ واهلواتف 
مثل   ٰاألخر للخدمات  ضوابط  وأدخلت  الضوابط.  هذه  إلدارة  ومؤسسات 
الكهرباء واخلطوط اجلوية والنقل والراديو واهلواتف واملوبايلH مع دخول هذه 
اخلدمات حيز العمل. حتتاج هذه اخلدمات إٰىل ضوابطH ألن مجيعها تعمل وختدم 
املجتمعH ويف أراضٍ وأجواء تعود ملكيتها للدولة بصورة عامةH وختدم قطاعاً 
حكومية).  عمل (وكاالت  وأجهزة  تنظيم  إٰىل  حتتاج  وهلذا  املواطنني  من  كبرياً 
وإن هذه الوكاالت احلكومية قامت بوضع األنظمة املتعلقة مثالً بنوع االستثامر 
ا حددت أسعاراً لبعض اخلدمات. ففي بعض  تَّٰى إهنّ وحمتوٰ إجازات العملH حَ
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اخلدماتH مثل اهلاتفH حددت الوكالة نسبة األرباح عٰىل االستثامرH والتنسيق 
ملفرط  ا االستغالل  وعــدم  لقطاع  ا هذا  يف  للفوٰىض  جتنباً  اخلدمة  مقدمي  بني 

. للمستهلكني
من  أبعد  ذهبت  التنظيامت  هذه  فإن   Hأزماته فرتة  ويف   Hالنفط قطاع  ويف 
رسمية  بصورة  عملها  حتكم  األنظمة  كانت   ٰاألخــر لقطاعات  ا ففي  ذلك. 
األنظمة  بعض  فإن   Hلنفط ا يف  ما  أ  Hوواضحة مكتوبة  وبتوجيهات  ومبارشة 
كانت حتكم العمل بصورة رسمية مثل إعطاء إجازات التحري وحتديد مناطقها 
ويف   Hاملعلنة واألنظمة  القوانني  ضمن  لبيئة  ا رشوط  وتطبيق  اإلنتاج  ورشوط 
 Hاألمريكية الرشكات  كمخاطبة  رسمية  غري  بصورة  تطبق  كانت  اآلخر  البعض 
خللق  وخارجها  املتحدة  الواليات  داخل  يف  إجــراءات  الختاذ  عليها  والضغط 
"االستقرار" يف األسعار ويف توفري املنتجات ويف منع التصدير وزيادة إنتاجها يف 

اخلارج إن تطلب األمر.
إن اخلدمات والصناعات األساسية (مثل الكهرباء والنفط واملاء والفحم 
والنقل وغريها)H كانت بإمجاليها مملوكة للدولة يف أغلب الدول الرأساملية (ما 
عدا الواليات املتحدة)H وإٰىل أوائل ثامنينيات القرن املايض. وهلذا فإن وجود 
خارجاً عن املألوفH فالدولة تنظم  أو  أمراً غريباً  األنظمة التي حتكمها مل يكن 

. عملها
تؤكد الليربالية اجلديدة دائامً بأن ملكية الدولة هلذه اخلدمات والصناعات 
سيادة  بــدء  يف  أوروبـــا  يف  خصخصتها  عــٰىل  عملت  وهلــذا   Hصحيح غري  أمــر 
هذه  بتنظيم  يتعلق  وفيام  اجلديدة).  لية  لليربا ا املعارصة (رأساملية  لرأساملية  ا
اخلدمات والصناعاتH فإهنا تؤكد إن هذا التنظيم من قبل الدولة أمر ال حاجة 
– بحسب  الفرد  وإبــداع  كفاءة  أن  ذ  إِ ــداع!  واإلب الكفاءة  من  ويقلل  ويرض  له 
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وإدارة هذه املؤسسات من  مفاهيمهم – أفضل من أجهزة الدولة. وأن ملكية 
الدولةH سواء كان ذلك  من تنظيم  أفضل  اخلاص سيوفر هلا تنظيامً  قبل القطاع 

ملصلحة القطاع اخلاص أو للمصلحة العامة.
: �yالقطاع ا�ا �

=
2– رفع الضوابط �

بأقٰىص  تنفيذه  إٰىل  وعمدت  اجلديدة  الليربالية  به  اهتمت  الذي  األمر  وهو 
ما تستطيع!!

ثالثينيات  ئــل  أوا يف  ملتحدة  ا لــواليــات  ا يف  املــرصيف  لنظام  ا اهنيار  عند 
 H1933 القرن املايضH قامت اإلدارة األمريكية برئاسة روزفلت وبدءاً من عام 
وبالتعاون مع الكونغرس بتشكيل جلان ملناقشة واستجواب وحماسبة املرصفيني 
متكاملة  وأنظمة  قوانني  حزمة  إصدار  إٰىل  األمر   ٰوأد األزمة.  عن  املسؤولني 
للقطاع املايلH محاية له وملصالح املواطننيH ومحاية لالقتصاد األمريكي من تكرار 
H(!!2008 ومنْ أَجل استقرار النظام  حدوث أمر مشابهH (وهو ما حدث يف 
لية  لليربا ا رأساملية  عملت  التي  املالية  الضوابط  معظم  إن  األمريكي.  املرصيف 
العديد  يف  ذلك  املايلH (واستطاعت  القطاع  عن  رفعها  عٰىل  املعارصة  اجلديدة 
منها!)H مل توضع أصالً يف فرتة سيادة الرأساملية املنضبطة (بعد احلرب العاملية 
 Hنية لثا ا لعاملية  ا احلرب  قبل  لتنفيذ  ا حيز  ووضعها  إقرارها  سبق  بل   H(نية لثا ا
تَّٰى أواخر سبعينيات القرن  واستمر العمل هبا خالل فرتة الرأساملية املنضبطة حَ

املايض.
إن أساس هذه األنظمة املاليةH هو حتديد وتقييد النظام املرصيف يف حدود 
الفعاليات املرصفية اآلمنةH ومنعه من القيام بفعاليات مرصفية قد تؤدي إٰىل ربح 
عال ورسيع وآينH ولكنها يف الوقت نفسه تعترب فعاليات خطرةH مثل املضاربات 
HSpeculations التي قد تؤدي إٰىل اإلفالس واالهنيار وتعريض أموال عمالء 
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واالقرتاض  العمل  قيود  من  تزيد  الضوابط  هذه  والضياع.  املخاطر  إٰىل  البنوك 
وضمن   Hالعمالء مصلحة  عٰىل  احلفاظ  لتأمني  كافٍ  ضامن  مقابل  واإلقــراض 
حماوالت  العراق  يف  حالياً   ٰنر ونحن  للبنوك.  مستدامة  معقولة  معتدلة  أرباح 
لروتني  ا رفع  " بحجة   Hلبنوك ا عن  لضوابط  وا لقيود  ا برفع  تطالب  مستمرة 
والبريوقراطية وتسهل عمل املواطنني"!!H عٰىل الرغم من اهنيارات بنوك القطاع 
اخلاص كالوركاء والشامل وخسارة املواطنني ألمواهلمH وعٰىل الرغم من الوضع 
محاية  تنفيذها  قبة  ومرا أكثر  قيود  وضع  يتطلب  والذي  العراق  يف  املهتز  املايل 

للمواطنني وللبنوك نفسها من االهنيار.
الرأساملية  فرتة  يف  سائداً  كان  والذي   Hبالضوابط املقيد  املايل  النظام  إن 
لبنوك  ا نّ  إ يْثُ  حَ حمددة.  مرصفية  لية  ما الختصاصات  ماً  نظا كان   Hملنضبطة ا
saving banks توفر القروض  التجارية توفر قروض األعاملH وبنوك اإليداع 
التجارية والعقاريةH ورشكات التأمني تصدر شهادات التأمني االعتيادية. وأن 
حتت  ئامً  دا وسجالهتا   Hمَّنة ومؤَ مضمونة  اإليداع  وبنوك  التجارية  البنوك  مجيع 
 agencies  regulatory الرقابة املستمرة واملشددة من قبل األجهزة املنظمة 
واملعنية يف الدولةH وهلذا مل حيدث أي اهنيار أو سقوط للبنوك أو النظام املرصيف 

املنضبط يف تلك الفرتة.
 Hبدأ منظروا رأساملية الليربالية اجلديدة بالتحرك ضد هذه األنظمة املالية
نفسها  احلجج  – مستخدمني  خفضها  األقل  عٰىل  – أو  رفعها  باجتاه  والضغط 
التي طاملا استخدمت ضد األنظمة واألجهزة احلكومية املتعلقة هباH وهي عدم 
الكفاءة ورفض "اإليداعات" املالية اجلديدة التي تعمل عٰىل نمو وتوسيع عمل 
وتعرقل  تقيد  وضوابطها  احلكومية  الرقابة  وأن  أرباحها.  وزيادة  املالية  البنوك 
األعامل املالية. مضيفني أن املنافسة املوجودة يف السوق املايلH وحرص املاليني 
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عٰىل نمو سوقهم وضامن استمرار ذلكH ورقابة السوق لنفسهH هي أمور كافية 
وهلذا طالبوا بإلغاء  املايل.  األمثل للقطاع  وتأمني العمل  وكفيلة لضامن  وأكيدة 
Federal" وإلغاء   Deposite  Insurance لإليداعات  الفيدرايل  "الضامن 
ما  حسب   Hاملختصة احلكومية  هليئات  ا قبل  من  ملة  كا بصورة  لية  ملا ا بة  لرقا ا

تنص عليه األنظمة املالية املعمول هبا يف حينه.
1980 ويف الفرتة األخرية من حكم الرئيس األمريكي جيمي  بدأ يف سنة 
1977 – 1981) من احلزب الديمقراطيH صدور أول قانون لرفع  كارتر (
األنظمة (القيود املالية) عن املصارفH وأحلق بقانون آخر يف سنة 1982 يف زمن 
الرئيس رونالد ريغان (1981 – 1989) من احلزب اجلمهوري. واستمر إلغاء 

.2000 الضوابط املالية إٰىل سنة 
ومن أهم اإلجراءات التي عملت عٰىل إلغاء األنظمة (القوانني) املالية هو 
1999 حتت عنوان "قانون حتديث اخلدمات  ترشيع القانون الذي صدر يف سنة 
H"Financial Service Modernization Act وهو القانون الذي  املالية 
كان أحد أسباب األزمة املالية األمريكية والعاملية الشديدة التي وقعت بعد تسع 
 H1999 2008. إِذ أن هذا القانون الذي صدر يف  سنوات من إصدارهH أزمة 
 Glass  –  Steagall ألغٰى معظم ما جاء يف ما يسمٰى "قانون غالس ستيغال 
االختيار يف  فرض عٰىل املؤسسات املالية  والذي   H1933 يف  ACT" الصادر 
حتديد عملهمH ليكونوا إما بنوك إيداع أو استثامر أو مؤسسات تأمني. وبإلغاء 
1999 (الذي حدد عمل البنوكH وكان أحد األسباب  قانون كالس سيغال يف 
املهمة يف استقرار العمل املرصيف) عاد الوضع إٰىل احلالة التي أدت إٰىل الكساد 

الكبري واهنيار النظام املرصيف يف ثالثينيات القرن املايض.
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ولعل أهم القوانني التي صدرت لرفع الضوابط املاليةH هو القانون الذي 
 Commodity 2000 واملسمٰى "قانون حتديث مستقبل السلع  صدر يف سنة 
ملنظمة  ا احلكومية  جلــهــات  ا منع  لـــذي  ا  "F u t u r e  M o d e r n i z a t i o n
التعامل  من  البنوك  حرية  لتقييد  التدخل  "Government Regulators" من 
 "Securi t ies  Derivat ive ملالية  ا "املشتقات  املسامة  ملالية  ا السندات  يف 
لتحذيرات  ا من  لرغم  با لقانون  ا هــذا  وصــدر  لية.  لعا ا لية  ملا ا املخاطر  ذات 
الكبرية من العديد من االقتصاديني األمريكيني املهمنيH ومن املعنيني يف احلزب 
الديمقراطيH سواء يف الكونغرس أو يف إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلنتون 
1998 وإٰىل سنة  نْذُ طرح مرشوع القانون ومناقشته يف  H(2001 – 1993) مُ
 Hالكونغرس يف  اجلمهوري  للحزب  األغلبية  بسبب  متريره  تم  حينام   H2000
املالية  املشتقات  وكانت  اجلديدة.  الليربالية  ملفاهيم  بشدة  املؤيد  اليميني  احلزب 
H2008 إِذ أهنا من الناحية العملية أشبه باملقامرة  هي السبب األسايس يف أزمة 
الفشل  احتامالت  فإن  لذا   Hعليه واملراهنة  املستقبل  يف  حيدث  قد  بام  والتكهن 

عالية.
إن القوانني اجلديدةH والتي ألغت أو قللت الضوابط املالية السابقةH والتي 
صدرت أصالً بموجب قواننيH أدت بالنتيجة إٰىل تشكيل جتمعات مالية ضخمة 
جداً وهو أمر مل حيدث يف الواليات املتحدة إالّ يف فرتة ما قبل الكساد الكبري يف 
عمل  حتديد  ضوابط  إلغاء  وبعد  بالنتيجة   ٰأد الذي  املايض.  القرن  ثالثينيات 
يف  فيدرالياً  واملؤمنة  الودائع  بنوك  يف  املوجودة  األموال  استخدام  إٰىل   Hللبنوك

تعامالت مالية خطرة.
يف  املتحدة  لــواليــات  ا يف  تطور   Hاجلــديــدة القوانني  هلــذه  ونتيجة  كذلك 
وأصبحت  منضبط.  غري  مايل  نظام  تدرجيي  وبشكل   Hاجلديدة لية  لليربا ا فرتة 
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 H(2000 وما بعدها املؤسسات املاليةH خصوصاً مع بداية األلفية الثالثة (سنة 
حرة بالعمل وبشكل كامل بأي نشاط مايل حيقق معدالت أرباح عالية وبشكل 
رسيعH وبغض النظر عن خماطر هذا النشاط. وظهرت هذه املخاطر وبشكل كبري 
H2008 بسبب هذه القوانني  2000 وأدت بالنتيجة إٰىل اهنيار  جداً بدءاً من سنة 
الليربالية  اجلديدة التي ألغت القيود املالية السابقةH والتي دفعت هبا سياسات 

اجلديدة.
H2008 يف أواخر  لقد وقع االنكامش العميق أو ما سمي باألزمة املالية يف 
 Hاجلمهوري احلزب  من   (2009  –  2001 االبن ( بوش  جورج  رئاسة  فرتة 
يْثُ تعترب السنوات السبع األوٰىل من األلفية الثالثة هي أوج ازدهار رأساملية  حَ
 Hالليربالية اجلديدة. ولقد بدأت إدارة بوش يف عامها األخري معاجلة األزمة املالية
ولكن املعاجلة الكبرية وإنقاذ االقتصاد األمريكي متت يف السنوات الثالث األوٰىل 

من إدارة الرئيس باراك أوباما (2009 – 2017) من احلزب الديمقراطي.
املعلن  املعارض  موقعه  هو  الرئاسة  إٰىل  الوصول  عٰىل  أوباما  ساعد  ما  إن 
 ٰوفشل احتالل العراق يف حتقيق أهدافه ما أد H2003 الحتالل العراق سنة 
إٰىل هبوط شعبية بوش االبن واحلزب اجلمهوريH وخصوصاً بعد انفجار فقاعة 

.2008 2007 واألزمة املالية الكبرية سنة  العقار سنة 
أمريكيني  القتصاديني  عديدة  أصــوات   H2008 أزمــة  بعد  ارتفعت  لقد 
 Hاجلديدة الليربالية  رأساملية  بسياسات  منددة  معروفني.  وسياسيني   Hوعامليني
مقاالت  وظهرت  ــة.  األزم هلذه  لعاملي  وا األمريكي  االقتصاد  أوصلت  التي 
ودراسات مهمة تطالب بعودة الكِنزيةH وذهبت بعض املطالبات إٰىل مستويات 
 Hرأس املال Hوأصبح كتاب ماركس األشهر Hأبعد يف الدعوة لألخذ باالشرتاكية
!!. تفاءل العديدون بانتهاء عرص الليربالية اجلديدةH وشمل  أكثر الكتب مبيعاً
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هذا التفاؤل العديد من أعضاء احلزب الديمقراطي األمريكي وقياداته اليسارية 
لنيويورك  ا مثل  لرئيسية  ا األمريكية  الصحافة  يف  املطالب  وظهرت  لعاملية.  وا
برضورة  واالقتصادية  اليسارية  الصحافة  عالوة عٰىل  والواشنطن بوست  تايمز 
إلغاء القوانني األمريكية التي صدرت بتأثري الليربالية اجلديدة والتي كانت سبباً 
بانتهاء  متفائالً  البعض  كان  عنها… لقد  املسؤولني  حماسبة  وبرضورة   Hلألزمة

هذا النوع من الرأساملية!!
األغلبية  قدمت   Hاملالية القيود  وضع  وإلعــادة  ثانية  أزمة  حدوث  وملنع 
2010 ملعاجلة بعض  الديمقراطية يف الكونغرس مرشوع قانونH وتم متريره سنة 
 Hفرانك – دود  "قانون  القانون  هذا  سمي  املالية.  األنظمة  يف  املهمة  املسائل 
 Dodd  –  Frank  Wall  Street املستهلك  ومحاية  إلصالح الوول سرتيت 
مَّنة  يْثُ منع البنوك املؤَ H"Reform and Consumer Protection ACT حَ
فيدرالياً من تداول (جتارة) السندات املالية حلساهبم اخلاص. إن معظم فقرات 
أهنا  أساس  وعٰىل  حمددة.  وغري  جذرية  وغري  مرنة  بصورة  جاءت  القانون  هذا 
السياسية  األمور  تطورت  القانون  مترير  بعد  ولكن  الحقة.  أنظمة  يف  ستحدد 
يف الواليات املتحدةH برجوع أغلبية احلزب اجلمهوري إٰىل الكونغرس وجملس 
الشيوخH ومل تنجح اخلطة يف وضع األنظمة الالزمة. عٰىل الرغم من ذلك فإن 

القانون كان واضحاً يف منع البنوك من العمل يف الفعاليات املالية اخلطرة.
جذرية  قرارات  اختاذه  وعدم  القانون  هذا  فقرات  ضعف  من  الرغم  عٰىل 
كبرية  نتكاسة  ا اعتربته  األخــرية  هذه  ولكن   Hاجلديدة لية  لليربا ا مفاهيم  ضد 
للحزب  كان  التي  الفرتات  يف  وخصوصاً  لغائه  إ عٰىل  باستمرار  وعملت   H هلا
اجلمهوري األغلبية يف الكونغرس (جمليس النواب والشيوخ)H وكانت الفرصة 
يف  بية  االنتخا محلته  يف  وعد  لــذي  ا  Hترامب دونالد  لرئيس  ا بمجيء   ٰالكرب
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H2016 من ضمن ما وعدH أنه سيلغٰى الكثري من فقرات هذا القانون يف حال 
جميئه لرئاسة الواليات املتحدة.

إٰىل  أيضاً  ذهب  وإنام   Hفحسب – فرانك)  قانون (دود  ترامب  حيارب  مل 
القانون  بموجب  شكل  قد  كان  والذي  لتنفيذه  الالزم  احلكومي  اجلهاز  حماربة 
 Consumer Financial Protection نفسهH وهو "هيئة احلامية للمستهلك 
H(14) 2017 وبعد مدة  Bureau". كتبت النيويورك تايمز يف افتتاحيتها يف آذار 
كوردراي  ريتشارد  اهليئة  رئيس  سيطرد  بأنه  أعلن   Hترامب تنصيب  من  قصرية 
االحتادية (اليمينية  املحكمة  وأيدت   Hإضعافها لغرض  منصبه  من   Cordray
التوجه) نية ترامب طرد رئيس اهليئةH بالرغم من أن قانون دود – فرانك يؤكد 
أنه ال يمكن طرد رئيس اهليئة إالّ "لعدم كفاءتهH أو إمهاله ملسؤولياته والتالعب 
هبا". وهذا املدير معروف بكفاءتهH إِذ اسرتجع من املصارف (12) مليار دوالراً 
للطلبة والعوائل ومنتسبي اخلدمات العامةH كانت ستذهب جراء خداع هؤالء 
ترامب  أن   Hالصحيفة وأضافت   .2008 أزمة  يف  واملرصفيني  البنوك  قبل  من 
أعلن يف محلته االنتخابية أنه: "سيحمي األمريكان من النظام الذي رسق طبقتنا 

العاملة"H بينام هو يعمل عٰىل العكس من ذلك اآلن!!(14).
2018/5/22 القانون الذي ألغٰى عدداً من فقرات  لقد مرر الكونغرس يف 
 Hواعتربت املصارف واملؤسسات املالية H"Frank – Dodd قانون "دود فرانك 
ورأساملية الليربالية اجلديدةH أن هذا التمرير نرصً كبري هلاH ستعززه بانتصارات 
أخرٰ. إن وصول دونالد ترامب إٰىل رئاسة الواليات املتحدةH وقيامه بتمرير 
قانون ختفيض الرضائب عن األغنياء والرشكات الكربHٰ ومترير هذا القانون 
وقوانني أخرٰ قادمة لرفع ضوابط غريهاH وتعزيز الليربالية اجلديدةH بعد أن 
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H2008 كلها أمور تصب يف انتصارات لليربالية  توقع العديد سقوطها بعد أزمة 
اجلديدة.

ما يثري التساؤل يف مترير هذا القانونH هو العدد الكبري من نواب احلزب 
 33 258 نائباً لصاحله (منهم  الديمقراطي املؤيدين لهH إِذ مرر القانون بتصويت 
H159 مما يبني مدٰ نفوذ الليربالية اجلديدة يف  )H مقابل معارضة  نائباً ديمقراطياً

ما يسمٰى "اليسار األمريكي"H أي احلزب الديمقراطي.
الصغرية واملتوسطةH ممن تبلغ أصوهلا  البنوك  آالف  القانون  "حرر" هذا 
 H"والتي كانت مشمولة يف قانون "دود فرانك H250) مليار دوالر فام دون )
وقال النواب اجلمهوريون إهنا اخلطوة األوٰىل إللغاء كل القانون. وعلقت نانيس 
صوتت  والتي   Hالكونغرس يف  الديمقراطيني  لنواب  ا جمموعة  رئيسة  بيلويس 
ضد القانون بأن: "القانون اجلديد سيأخذنا إٰىل األيام األوٰىلH عندما كان الوول 
بطريقة  ملالية  ا باألمور  يتحرك  لرئيسية)  ا األمريكية  املصارف  سرتيت (شارع 
15). إن هذه  ) "2008 رعناء وغري مسيطر عليهاH أدت إٰىل االهنيار املايل لسنة 
تصنيف  إعادة  عرب  املصارف  عٰىل  الرقابة  ختفيف  إٰىل  هتدف  اجلديدة  التعديالت 
حجمها. فقد كان القانون السابق يقيض بإجراء رقابة عٰىل املصارف التي تزيد 
أصوهلا عٰىل (50) مليار دوالرH وجاء التعديل لريفع حجم األصول إٰىل (250) 
املضاربات  يف  جمــدداً  بالدخول  املصارف  من  للمزيد  يسمح  ما   Hدوالر مليار 
 H"واملنتجات املالية اخلطرة (املشتقات املالية) مستندة إٰىل أهنا "أكرب من أن تنهار
أو  بجشع  وتعاملت  غامرت  مهام  لعام  ا ملــال  ا عرب  باإلنقاذ  ستحظٰى  لتايل  وبا

.2008 طيش H(16) وسنرجع إٰىل هذه املسألة عند احلديث عن أزمة 
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:Social regulations عية 3– إضعاف الضوابط ا&ج}�

لضوابط  ا تسمية  عن  لتمييزها  جــاءت  االجتامعية  لضوابط  ا تسمية  إن 
أو  لية  ما نتائج  ٰىل  إ تؤدي  لنتيجة  با أهنا  ولو   Hاالقتصادية الضوابط  أو  لية  ملا ا
Safety املتعلقة بسالمة املنتجات املباعة  اقتصادية. فهي تشمل ضوابط السالمة 
البيئة (ومنها  سالمة  وكذلك   Hاملهنية والسالمة  العمل  وسالمة   Hللمستهلكني

االحتباس احلراري).
 Hمل تكن الضوابط االجتامعية باألمر اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية
نْذُ أوائل القرن العرشينH وتوسعت يف السنوات  فهي عريقةH إِذ بُدء وضعها مُ

الالحقةH وخصوصاً بعد احلرب العاملية الثانية.
ومن أهم األنظمة والقوانني الصادرة هبذا اخلصوصH هو قانون "تنظيم 
1906 (ويعترب أيضاً أول هذه  سالمة الدواء والغذاء واللحوم" الذي صدر يف 
 Coal Mine Safety األنظمة)H وقانون "صحة وسالمة عامل مناجم الفحم 
1969 لتنظيم الصناعة االستخراجية  سنة  يف  صدر  and Health Act" الذي 
1970 صدر  1963 تم إنشاء هيئة حلامية البيئةH ويف  يف مناجم الفحم. ويف سنة 
قانون لتأسيس هيئة ملتابعة سالمة وظروف العمل الصحية للطبقة العاملةH ويف 
هذه  من  آخر  عدد  وهناك  االستهالكية.  املنتجات  سالمة  قانون  صدر   1972

القوانني واألنظمة.
الشعبية  واملنظامت  احلركات  من  ودفــع  بضغط  لقوانني  ا هذه  أصــدرت 
واملدنية والنقابية األمريكيةH والتي كانت تطالب احلكومات واألحزاب جتنيب 
العاملني واملستهلكني واملواطنني خماطر عدم إصدارها وتنفيذها. إن الرشكات 
H وأن تنفيذها هذه القوانني يقلل من أرباحهاH عٰىل  هتدف إٰىل الربح أوالً وآخراً
وغري  آمنة  وغري  جداً  صعبة  كانت  صدورها  قبل  العمل  ظروف  أن  من  الرغم 
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صحية. كام إنّ التوسع الصناعي الكبري الذي حدث بعد احلرب العاملية الثانية 
 Hاملايض لقرن  ا وسبعينيات  ستينيات  يف  ظهرت  لبيئة  ا ٰىل  إ مجّة  مشاكل  أضاف 
وظلت مستمرة إٰىل يومنا هذا. ونتيجة لذلك ظهرت حركات جمتمعية وسياسية 
كثريةH تطورت إٰىل أحزاب تعنٰى بالبيئة املحلية أو بسالمة الكونH ويف مقدمتها 

حركات وأحزاب "اخلرض".
كل هذه القوانني أضافت أعباءً مالية عٰىل الرشكاتH وبالرغم من أمهيتها 
الفائقة إالّ أن الرشكات تراها غري رضوريةH وتعمل بشتٰى الطرق عٰىل إهنائها أو 
تقليلهاH وتبنت هذا األمر – دفاعاً عن الرشكات – رأساملية الليربالية اجلديدة.

نْذُ عهد الرئيس جيمي  بالرغم من العمل عٰىل تقليص هذه الضوابط بدء مُ
H(1981 – 1977 إالّ أن اإلجراءات العديدة التي متت لتقليص أو  كارتر (
الرئيس  عهد  يف  املعارصة  ازدهار الرأساملية  بداية  يف  كانت  األنظمة  هذه  إلغاء 
H(1989 – 1981 بادعاء أهنا تعيق وتضعف العمل والنمو  رونالد ريغان (
املتحدة  لــواليــات  ا دور  تضعف  وبالتايل   Hلــزراعــي وا الصناعي  االقتصادي 
. ومن أقوال الرئيس ريغان املشهورة للضغط منْ أَجل ختفيض  االقتصادي عاملياً
بسبب  التلوث  لتقليل  جديدة  أنظمة  إلدخال  حماوالت  يّة  أ أو   Hاألنظمة هذه 

السياراتH هي أن: "األشجار تلوث أكثر من السيارات"!!
البيئية يف  األنظمة  ضد  معروفني بأهنم  إدارة ريغان أشخاصاً  وضعت  لقد 
بدوائر وهيئات  املتعلقة  املناصب  املتعلقة بالبيئة أو يف  احلكومية العليا  املناصب 
 Hلبيئة ا محاية  هيئة  رئيس  أو  الداخلية  وزير  مثل   Hاالجتامعية الضوابط  تطبيق 
تراجعت  كام   . عمداً واهليئات  الدوائر  هذه  عمل  تقليص  إٰىل   ٰأد الذي  األمر 
واألكفأ  األفضل  من  أن  بحجة   H جداً عالية  بنسب  ومراقبتها  املواقع  زيارات 
إقامة الدعاوٰ القضائية عند حدوث املشكلة بدالً من وضع الضوابط الالزمة 
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مل  األمور  هذه  ولكن   Hٰالدعاو إقامة  أمام  العراقيل  وضعت  ولقد  لتجنبها. 
 ٰالدعاو بإقامة  للدفع  والصحة  لبيئة  ا ومنظامت  الشعبية  الضغوط  زيادة  متنع 
يف  الرشكات  وخسارة   Hلالستجابة والقضائية  احلكومية  السلطات  واضطرار 
هذه احلاالت عرشات املليارات من الدوالراتH كام يف حاالت التبغ وتلوث 

املياه وتلوث األرايض والبيئة.
 Hاملتقدم العامل  أنحاء  مجيع  يف  تداوهلا  وتم   H عاملياً أثريت  التي  األمور  من 
ظاهرة االحتباس احلراريH ودور احلكومات األمريكية – بضغط من رشكات 
. إن هذه الظاهرة  والنفط – بإفشال مجيع احللول التي اتفق عليها عاملياً الفحم 
ستؤثر يف مجيع أنحاء العاملH وخصوصاً الدول الفقريةH وسببها الرئيس هو قيام 
اإلنسان – وباألخص يف الدول الصناعية – بحرق الوقود األحفوري (الفحم 
الظاهرة  هذه  وتؤدي  اآلن.  تَّٰى  حَ الصناعية  الثورة  بداية  نْذُ  مُ والغاز)  والنفط 
تتعلق  هائلة  طبيعية  كوارث  فتسبب  اجلوي  الغالف  حرارة  درجة  ارتفاع  إٰىل 
باألمطار وارتفاع مستوٰ البحر والتغريات اجلويةH كام تؤدي إٰىل اجلفاف وغرق 
بعض الدول وغريها من الكوارث التي تنتهي هبجرات مجاعية وجماعات ظهرت 
بوادرها يف أواخر القرن املايض وتزداد لتصبح كوارث يف أواخر هذا القرن إن مل 

تُتخذ اإلجراءات الدولية لتقليل حدة النتائج(17).
ليابان  ا يف  كيوتو  بروتوكول  عٰىل  كلنتون  بيل  األمريكي  الرئيس  وقع  لقد 
األول  كانون  يف  وصــدر  أقر  قد  كان  والــذي   Hاحلــراري االحتباس  من  للحد 
 H 1997. ولكن مل تستطع إدارته التصديق عٰىل التوقيع ليكون الربوتوكول نافذاً
بسبب معارضة الرشكات األمريكية والليرباليون اجلدد ومعارضة الكونغرس. 
2001 – 2009) والكونغرس بأغلبية مجهوريةH لتكون  وجاء بوش االبن (
 Hاألمريكية القومية  باملصلحة  يرض  أنه  بحجة  للربتوكول  رشسة  معارضة  هناك 
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الكبرية  الكميات  بسبب  املشكلة  ربع  متثل  املتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  عٰىل 
جداً التي تطرحها من غاز ثاين أوكسيد الكاربون املسبب األسايس لالحتباس 
احلراري. وكانت إدارة بوش تؤكد أهنا قد تنظر بالتصديق يف حال قيام الصني 
(والتي كانت يف حينه امللوث الثاينH وأصبحت قبل سنوات امللوث األول!!) 
بالتصديقH إِذ أن الصني واهلند والدول النامية مل تكن مشمولة بتطبيق بروتوكول 
كيوتوH ألن أساس املشكلة هو الدول الصناعية للسنوات املائة املاضيةH ومل تكن 
الصني ضمن هذه الدولH ومل يتوقع أحد يف العاملH يف ذلك الوقتH أن تتطور 

الصني هبذه الرسعة لتكون امللوث األول!!
حمل  لتحل   2015 يف  احلـــراري  لالحتباس  بــاريــس  قية  تفا ا وجـــاءت 
 Hأوباما الرئيس  عليها  ووقع   Hبقوة الصني  هبا  التزمت  والتي   Hكيوتو تفاقية  ا
ومل يستطع أوباماH أن حيصل عٰىل مصادقة الكونغرس عليهاH برغم التزام مجيع 
الدول الصناعية العاملية هبا ومنها الصني. إِذ استمرت رأساملية الليربالية اجلديدة 
والرشكات األمريكية املعنية واليمني األمريكي املتطرف بمعارضتهاH واالدعاء 
بأن "من املشكوك فيه أن ظاهرة االحتباس احلراري سببها اإلنسان وحرق املواد 

األحفورية"!!
ليمني  ا ملواقف  تتوجياً   2 0 1 6 يف  لرتامب  بية  االنتخا احلملة  ــاءت  وج
وتوقع  بكثري.  أكثر  تقليلها  أو  االجتامعية  الضوابط  إلغاء  برضورة  األمريكي 
 Hالبيئة ضوابط  ضد  الشعواء  محلته  من  ترامب  دونالد  الرئيس  يقلل  أن  البعض 
 Hوذلك عند تسلمه رئاسة الواليات املتحدة Hوغريها من الضوابط االجتامعية
ولكن ما حصل هو استمراره بموقفه برشاسة أشد. إِذ بدأ أعامله يف هذا املجال 
اعرتاض  مع   Hاحلراري االحتباس  حول  باريس  اتفاقية  من  الرسمي  باخلروج 
الصني  بضمنهم   Hوتطبيقها تنفيذها  عٰىل  أرص  الذي  الدويل  املجتمع  واستهجان 
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للنظر  امللفت  ومن  لظاهرة.  ا هذه  ٰىل  إ ملؤدية  ا لغازات  ا ربع  إلطــالق  املسببة 
احلكومة  خروج  من  لرغم  ا عٰىل  بنودها  بتطبيق  لتزمت  ا ليفورنيا  كا والية  أن 
االلتزام  وعدم  االتفاقية  من  املتحدة  الواليات  خروج  إن  منها!!.  الفيدرالية 
تطلقها  لتي  ا مللوثات  ا حجم  أن  ذ  إِ  Hوخيمة مستقبلية  عواقب  له  ستكون  هبا 
الواليات املتحدة يمثل الربع الثاين من إمجايل امللوثات العاملية. إضافة إٰىل ذلك 

فإهنا فتحت املجال لدول أخرٰ للتهرب منها.
عٰىل الرغم من أن بوادر االحتباس احلراري يشهدها اجليل احلايل من خالل 
H واجلفاف وقلة األمطار وشحة املياه يف  ارتفاع درجة احلرارة األرض عموماً
مناطق من األرض – مثل العراق –H ويف مناطق أخرٰ أمطار غزيرة وفيضانات 
الوخيمة  نتائجها  جيني  سوف  القادم  اجليل  ولكن   Hعاتية وأعاصري  وعواصف 
جداً عٰىل البرشية يف أواخر هذا القرن. وخلص أنطونيو غوترييشH األمني العام 
H2018 يف إطار دعوته حكومات العامل إٰىل  لألمم املتحدةH هذا األمر يف آب 
2018 ملناقشة تطورات التغري املناخي. فهو يؤكد  اجتامع يف نيويورك يف أيلول 
أن العامل سوف يواجه تغرياً مناخياً خارجاً عن السيطرةH ما مل يتحرك املجتمع 
2020. ورسم غوترييش صورة قامتة لآلثار  الدويل لتغيري املسار احلايل بحلول 
النامجة عن التغري املناخي وقال أن العامل ملسها هذا العامH معدداً بعض النتائج 
السلبية التي عانت منها مناطق حول العامل كموجات احلرارة العاليةH وحرائق 
الغاباتH والعواصفH والفيضانات التي خلفت كام كبرياً من الدمارH واجلفاف 
يف مناطق أخرHٰ واملحيطات التي تشهد ارتفاعاً يف مستواها ومستوٰ محضيتها 
نتيجة وصول مستوٰ تركيز ثاين أوكسيد الكاربون يف الفضاء اجلوي إٰىل أعٰىل 
مستوياته خالل ثالثة ماليني سنة. مشدداً عٰىل أن العامل ال يزال قادراً عٰىل مواجهة 
هذه الظاهرة. و"أن ما يرتدد من أن التكلفة باهظة ال يمكن حتملهاH ما هو إالّ 
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كالم فارغ". وهو هبذا يشري – من دون حتديد االسم – إٰىل ترامب وجمموعته من 
أثرياء أمريكا الذين يقوضون جهود جماهبة هذه الظاهرة.

ــيــويــورك تــايــمــز أو  ــن ــة الــرصــيــنــة مــثــل ال ال ختــلــو الــصــحــافــة األمــريكــي
نْذُ بداية العرشين شهر األوٰىل من رئاسة ترامبH من أخبار  الواشنطن بوستH مُ
يومية تتعلق بأوامر وتعليامت وقوانني تعمل عٰىل إضعاف الضوابط االجتامعية 
 HScott  Proutt بــراوت  سكوت  بتعيني  ترامب  إدارة  قامت  فقد  لبيئية.  وا
 EPA لبيئة  ا ية  محا لة  وكا " واملسامة   Hلبيئة ا حلامية  احلكومية  للمؤسسة  اً  مدير
 H H"Environment Protection Agency وهو ال يؤمن بحامية البيئة أصالً
ورصح يف السابق مراراً ضد قوانني احلامية. واضطر هذا املدير إٰىل االستقالة يف 
2018 الستغالله منصبه لفساد مايل!!. كام ألغت إدارة ترامب أمر إيقاف  متوز 
 Hكان قد صدر يف فرتة رئاسة أوباما Hبناء أنبوب يربط كندا بالواليات املتحدة
من  األصليني  أمريكا  سكان  يسكنها  مواقع  ومحاية  البيئة  بحامية  تتعلق  ألسباب 
إلنشاء  احلديدية  األنابيب  تكون  أن  ترامب  إدارة  واشرتطت   Hاحلمر اهلنود 
اخلط من صنع الواليات املتحدة!!. كام ألغت إدارة ترامب أوامر صادرة سابقاً 
بالتوقف عن إعطاء إجازات جديدة للتحري وإنتاج النفط يف أالسكا وألسباب 
H إضافة إٰىل أهنا سهلت إعطاء مثل هذه اإلجازات يف بقية األرايض  بيئية أيضاً
اإلدارة  هذه  وقامت  اإلجــازات.  منح  عن  القيود  بتخفيض  وذلك  األمريكية 
واهليئات  ئر  للدوا  2019 و  2018 موازنتي  يف  لية  ملا ا لتخصيصات  ا بتقليل 
قها  وإغرا دها  أعدا وتقليل  االجتامعية  للتنظيامت  ملنفذة  وا املرشفة  احلكومية 
لقيود  ا تقليل  عٰىل  عملت   2018 آب  ويف  عملهم.  بأمهية  يؤمنون  ال  بمدراء 
واستخدام الفحم!!H وهي املادة  املفروضة عٰىل التوسع يف عمليات استخراج 
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حسب اتفاقيات  استخدامها عٰىل  األوٰىل التي جيب العمل عٰىل إهناء  األحفورية 
باريسH إِذ أهنا األكثر إنتاجا لثاين أوكسيد الكاربون عند حرقها.

 H2018 قام بإدارة وكالة محاية البيئةH بعد استقالة سكوت براوت يف متوز 
HWheeler وهو أصالً من جمموعات الضغط الداعية إٰىل التوسع  أندرو ويلر 
لرئاسة  ترامب  جميء  نْذُ  ومُ الوكالة  هذه  وقامت  احلجري.  الفحم  استخدام  يف 
الواليات املتحدة بإصدار قرارات عديدة لتخفيض األوامر التي صدرت يف فرتة 
أوباماH بشأن تقليل الغازات املنبعثة واملسببة لالحتباس احلراريH منها ما يتعلق 
بالغازات املنبعثة من عوادم السياراتH ومنها ما يتعلق بتقليل إطالق نضوحات 
غاز امليثانH املنتج يف عمليات إنتاج النفط أو الغازH إٰىل اجلو. ومنها ما يتعلق 
عٰىل  وقودها  يف  تعتمد  التي  املحطات  من  الكاربون  أوكسيد  ثاين  غاز  بإطالق 
الفحم احلجري. وقدرت وكالة محاية البيئة أن ما ستوفره هي للرشكات نتيجة 
تَّٰى  484) مليون دوالراً حَ تقليل ضوابط إطالق امليثان فقطH مبلغا يصل إٰىل (

H2025 ستضاف إٰىل أرباح الرشكات النفطية والغازية (18)!! سنة 
:Financial Capitalism / Financialization الرأ�لية ا�الية :

ً
لثا d@

 Hإن العديد من االقتصاديني يسمي الرأساملية املعارصة بالرأساملية املالية
والتي هي إحدٰ الظواهر املهمة للرأساملية املعارصة.

واملؤسسات  لبنوك  (ا ته  ومؤسسا ملــايل  ا ــال  مل ا رأس  سيطر  أن  يسبق  مل 
يف  احلال  عليه  هو  كام  االقتصاد (والسياسة)  عٰىل  لتأمني)  ا ومؤسسات  ملالية  ا
الرأساملية املعارصةH عٰىل الرغم من أن العامل الرأساميل مر بحاالت مشاهبة ولكن 
عٰىل مستوٰ أقل بكثري وال يمكن مقارنته بام يتم حالياً يف مجيع أنحاء العامل من 
عمليات مالية ضخمة ورسيعة جداً بسبب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
جداً  اهلائلة  فاملبالغ  املعارصة.  الرأساملية  تطور  مع  هائل  بشكل  تطورت  التي 

166

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



والتي تنتقل بني أسواق العاملH وخصوصاً األسواق املاليةH تقدر بخمسة (5) 
H(19) هي خري دليل عٰىل نفوذ وسيطرة هذه الرأساملية. تريليون دوالر يومياً

االقتصاد  قطاعات  خيدم   Hالسابقة الرأسامليات  يف  املايل  القطاع  كان  لقد 
ونمواً  فعالية  واألكثر  املهيمن  هو  أصبح  املعارصة  الرأساملية  ويف   Hاإلنتاجية
من أي قطاع آخر. وهلذا فإن اقتصاديني مهمني يسمون عرص الليربالية اجلديدة 
HEpstein أستاذ االقتصادH ومدير  بالرأساملية املاليةH ومنهم جريالد أبستاين 
 Massachusetts معهد دراسات االقتصاد السيايس يف جامعة ماساتشوستس 
األمريكية الشهريةH الذي يؤكد أن تراكم الثروة يف الرأساملية مل يكن من خالل 
واملضاربات  كاألسهم  لية  ملا ا لفعاليات  ا خالل  من  وإنام   Hاحلقيقي االقتصاد 
(بضمنها املضاربات يف املشتقات املالية). ودخلت البنوك هذا املسار االستثامري 
اخلطر الذي يؤدي إٰىل الربح الرسيع وتراكم الثروةH بدالً من أن يكون االستثامر 
آمناً ويف مشاريع اقتصادية حقيقية طويلة األمد. وهذه هي السياسة التي خلقت 
الفجوة اهلائلة بني الفقراء واألغنياءH وأدت باالقتصاد العاملي ألن يكون "بيتاً 

H"House of Cards وتكوين ثروة هائلة يف الواليات املتحدة (20). من ورق 
بدايات  يف  حمــدود  ولكنه   H مهامً ملالية  ا واملؤسسات  ملــال  ا دور  كان  لقد 
يف  كبرية  بدرجة  ازداد  ولكنه   Hاملــايض القرن  ثامنينيات  يف  اجلديدة  لية  لليربا ا

تسعينيات القرن املايض ويف األلفية الثالثة.
ويستخدم  لة)  وَ إٰىل (األمْ أحياناً  يرتجم   Financialization تعبري  إن 
هذه  يف  وسنستخدم   HFinancial  Capital ism املالية  للرأساملية  مرادفاً 
السطور مصطلح الرأساملية املالية للتعبري عن كلتا املفردتني اإلنكليزيتني. وهو 
ما يشري إٰىل الدور املتزايد لألسواق املالية واملؤسسات املالية واملؤثرين املاليني يف 
االقتصادات العاملية. ونرٰ ذلك واضحاً يف زيادة نشاط األسواق املالية ومنها 
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أسواق األسهم (البورصات)H وزيادات هائلة يف قيمة األصول املالية (النقود 
وانتقال وحتويل العمالت  اهلائلة يف حركة  والزيادات   H(والسندات واألسهم 
أن  البعض   ٰير وهلذا  الدولية.  التجارة  حجم  بقيمة  مقارنة   Hاألجنبي والنقد 
يف  املعارصة  الرأساملية  يف  حدث  الذي  الرئييس  التغري  تعترب  ملالية  ا الرأساملية 
بداية الثامنينياتH كام  نْذُ  جديداً للرأساملية مُ األخريةH وأعطت مفهوماً  العقود 

إنّ هنوض الليربالية اجلديدة وتوسعها جاء نتيجة الدور املايل يف االقتصاد.
يمكن  املتحدة  الواليات  يف  املالية  املؤسسات  يف  التوسع  حجم  ولتوضيح 
االطالع عٰىل الشكل (3 – 1) أدناه H(2) والذي يرينا إمجايل القيمة املضافة إٰىل 
املؤسسات املالية كنسبة مئوية من القيمة املضافة إٰىل مجيع املؤسسات يف الواليات 

املتحدة للسنوات (1948 – 2012)(2).
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الشكل (3 – 1)
إمجايل القيمة املضافة إٰىل املؤسسات املالية كنسبة مئوية من القيمة املضافة إٰىل 

مجيع املؤسسات يف الواليات املتحدة (1948 – 2012)
ونرٰ من الشكل H(1 – 3) أن هذه النسبة قد ازدادت تدرجيياً وببطء من 
حوايل 4% يف سنة 1948 إٰىل حوايل 8% يف سنة H1981 (أي ازدادت حوايل %4 
33 سنة). وبعد إقرار القوانني األوٰىل املهمة يف إلغاء الضوابط املالية يف  يف مدة 
H1996 (أي  11% سنة  السنتني H(1982 – 1981) صعدت النسبة إٰىل حوايل 
 H2006 14% يف  15 سنة فقط). وقفزت النسبة إٰىل  3% خالل  ازدادت النسبة 

3% خالل عرش سنوات). (أي ازدادت 

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

169



أما الشكل (3 – 2) أدناه H(2) فريينا نسبة أرباح املؤسسات املالية األمريكية 
إٰىل الربح الكيل لكل املؤسسات االقتصادية (الرشكات واملؤسسات املالية)(2).

الشكل (3 – 2)
نسبة أرباح املؤسسات املالية إٰىل مجيع املؤسسات االقتصادية يف 

2012 – 1948 الواليات املتحدة 
 %15 – 10 ونرٰ من الشكل H(2 – 3) أن نسبة األرباح هذه كانت بني 
2001 – 2003. كام  40% يف  1970. وارتفعت إٰىل حوايل  1948 إٰىل  من 
H2006 – 2003 وال يعني هذا النزول  نالحظ نزول هذه النسبة يف سنوات 
انخفاضاً يف أرباح املؤسسات املاليةH ولكن السبب هو االرتفاع الرسيع يف أرباح 
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املؤسسات غري املالية واملتعلقة بالثورة التكنولوجية. كام يمكن أن نرٰ تذبذبات 
التي  االعتيادية  املالية  باألزمات  متعلق  واألمر   Hهذه األرباح  نسبة  يف  عديدة 

حدثت يف هذه الفرتةH واملتعلقة باألسهم والبورصة وغريها.
2007 انخفضت أرباح كل املؤسسات املاليةH وغري املالية إثر انفجار  يف 
2008 اهنارت املؤسسات املالية. وعملت  الفقاعات وبدايات األزمة. ويف سنة 

2009 إثر تدخل احلكومات إلنقاذها. عٰىل استعادة نشاطها جزئياً بعد 
 Hإن رفع الضوابط املالية هو الذي سمح للقطاع املايل بأن يتوسع هبذا احلجم
 Hاجلديدة الليربالية  سياسات  نتيجة  جــاء  املــايل  القطاع  يف  التوسع  فــإن  وهلــذا 
وليس العكس. أي إنّ سياسات الليربالية اجلديدة هي التي أوجدت الرأساملية 
املاليةH وليس الرأساملية املالية هي من خلقت الليربالية اجلديدة كام يقول بعض 
تَّٰى لو مل تكن الرأساملية املالية قد جاءت بعد رأساملية الليربالية  االقتصاديني. وحَ
يف توسع  كثرياً  ساعدت  اجلديدة  الليربالية  إالّ أن   Hنتاجاً عنها وكانت  اجلديدة 
الرأساملية املالية وسيادهتا. كام إنّ االرتفاع والرسعة يف حتقيق أرباح املؤسسات 
 Hهو ما أطلق العنان للقطاع املايل ألن يكون يف موضع متقدم يف االقتصاد Hاملالية
وأن ينمو برسعة عالية مقارنة بالقطاعات غري املاليةH وعٰىل حساهبا يف أحيان كثرية.
إن السؤال الذي يطرح نفسهH هو ملاذا أدت الليربالية اجلديدة إٰىل صعود 
القطاع املايل الذي توجه نحو املضاربة والفعاليات املالية اخلطرة ذات املجازفة 
مطلباً  يعترب  املايل  القطاع  عن  الضوابط  وإزالة  تقليل  أن  هو  واجلواب  العالية؟ 
من  مهامً  اً  جــزء وأصبح   Hاجلديدة لية  لليربا ا سياسات  صميم  يف  يقع  أساسياً 
أو  إلغاء  اجلديدة (بعد  اهليكلية  هذه  فإن  لنتيجة  وبا االقتصاد.  هيكلية  إعادة 
النشاطات  إٰىل  عالية  بجهود  تسعٰى  مالية  بمؤسسات  جاءت  الضوابط)  تقليل 

. والفعاليات املالية التي تعطي أرباحاً عالية ورسيعة وعٰىل املدٰ القصري جداً
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متويل  عٰىل  يركز  كان  قطاع  من   Hاملالية املؤسسات  اهليكلية  هذه  وحولت 
يف  – لإلقراض  ندفاع  وا – وبشغف  مستعد  قطاع  ٰىل  إ اإلنتاجية  لقطاعات  ا
املضاربات واألعامل املالية غري العقارية وبضامنات هشةH إِذ رفعت الضوابط 
التي كانت تقيدها ومتنعها عن مثل هذه القروض أو االستثامرات. مل يقم القطاع 
الواقع  يف  وهو   Hللقانون خمالفة  أعــامل  ولكنها   Hفحسب خطرة  بأعامل  ملــايل  ا
ضحك عٰىل زبائنه وخدعهم وورطهم يف مشاريع مالية خطرةH بإغرائهم بالربح 

العايل والرسيع.
إن عمالء هذه البنوك واملؤسسات املالية هم يف واقع األمر ليسوا يف وضع 
تقدمها  لتي  ا لية  ملا ا ملنتجات  وا اخلدمات  خطورة  ماهية  ملعرفة  يؤهلهم  سليم 
– عٰىل  عاليني  وجهد  – بجد  موظفوها  حيرص  والتي   Hاملالية املؤسسات  هذه 
منْ  اجلديدة  واملنتجات  اخلدمات  هذه  بقبول  لزبائن  ا وإقناع  وتوضيح  رشح 
خماطرها  عٰىل  الزبائن  يطلعون  ما  ونادراً   Hعالية آنية  أرباح  عٰىل  احلصول  أَجل 
 H2008 واحتامالت اخلسارات العالية فيهاH األمر الذي أدٰ إٰىل حدوث أزمة 

كام سنوضح ذلك يف سياق هذه الدراسة.
أصول  رشاء  إٰىل  تدعوا  التي  تلك  هي   Hاجلديدة املضاربات  أنشطة  ومن 
(مثالً عقارات وأسهم)H عٰىل أساس بيعها الحقاً بسعر أعٰىلH وإعطاء قروض 
ذو  النشاط  هذا  تعترب  اجلديدة  لية  لليربا االقتصادية  املفاهيم  إن  الرشاء.  هلذا 
عون أن  فائدة مالية عالية وتنشيطاً مهامً للسوق. كام إنّ منظري هذه املفاهيم يدّ
ربح  فإن  هلذا  املتوازن.  السعر  إٰىل  يصل  تَّٰى  حَ األصول  سعر  يف  تصعِّد  املضاربة 
املضاربات يُنظر إليه كعمل إجيايب يقوم به املضارب ويعمل يف صالح االقتصاد 
ملاركسيون  وا لكِنزيون  ا ومنهم   Hاآلخـــرون االقتصاديون   ٰيــر بينام  لعام.  ا
املضاربة  عن  لناجتة  ا ــاح  األرب بأن   Hلتقليديون ا تيون  املؤسسا لرأسامليون  وا
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داخل  من  بمعلومات  املتاجرة  نتيجة  أو   H"واملقامرة "احلظ  عن  نامجة  هي  كأنام 
البائع  يقوم  ال  احتيال (عندما  أهنا  أو   H(باألسهم يتعلق  فيام  الرشكات (مثالً 
بإيضاح املؤرشات السلبية عن األصول التي يتم بيعها)H وكل هذه األمور ترض 

باالقتصاد وبمصداقية السوق.
إن أعامل املضاربة املتزايدة التي قام هبا القطاع املايلH أدت إٰىل أرباح كبرية 
H2008 عندما اهنار  1990 ثُمَّ أدت إٰىل أزمة  وإٰىل تراكم هائل يف الثروة بعد 

النظام املايل.
ألكرب  العارشة   ٰالذكر يف  ونحن   Hللعجب مثري  ذلك  بعد  تم  ما  ولكن 
عرشينيات  أواخــر  يف  الكبري  الكساد  أزمة  بعد  الرأساميل  لنظام  ا شهدها  أزمة 
وأوائل ثالثينيات القرن املايض. فقد استخدمت احلكومة األمريكية (وكذلك 
حكومات الرأساملية الكبرية)H ومبارشة بعد بدء األزمة أموال املواطنني ودافعي 
وهم  سرتيت  ــوول  ل ا يف  واملضاربني  واملرصفيني  املصارف  إلنقاذ  الرضائب 
الذين تسببوا باألزمةH وتركت املواطنني العاديني ممن خرسوا بيوهتم وأعامهلم 
لألغنياء  االشرتاكية  " مقولة  حينه  يف  وراجــت   Hاملحتوم مصريهم  يواجهون 
يْثُ تدخلت احلكومات إلنقاذ األغنياء (واحلكومات  والرأساملية للفقراء"H حَ
تتدخل يف االشرتاكية!)H وتركت الفقراء (ألن الرأساملية ال تسمح للحكومات 

بالتدخل!!).
 H"نّفت عٰىل أهنا "أكرب من أن ترتك لتنهار لقد تم إنقاذ البنوك الكربٰ التي صُ
وأصبحت بعد عقد من األزمة أكرب مما كانت بكثريH فقد تضاعف حجم مرصف 
2007 وH2018 وزادت موجودات "بنك أوف  عامي  مورغن" بني  يب  "جي 
أصول  وازدادت   Hدوالر تريليون   (2.28 إٰىل ( لتصل   %56 أمريكا" بنسبة 
التنفيذيني  املدراء  أجور  بني  عميقة  اهلوة  وكانت   .%26 بنسبة  بنك"  "دويتشه 
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 2007 للرشكات واملؤسساتH وبني املواطن األمريكي العاديH التي بلغت يف 
2009 – يف أوج األزمة  ما يعادل (227) مرةH انخفضت إٰىل (175) مرة يف 
16). وازدادت أربــاح الرشكات  ) 2017 220) مرة يف  جمــدداً إٰىل ( – لرتتفع 
عهدي  يف  الرضيبية  التخفيضات  بعد  خصوصاً   H جداً كبرية  بدرجة  واألغنياء 
مل  مستويات  إٰىل  واألغنياء  الفقراء  بني  اهلوة  لتصل   Hوترامب بوش  الرئيسني 
 Hوبرشاسة أشد Hوال تزال رأساملية الليربالية اجلديدة تسود العامل . تصلها سابقاً
أن تكون  ويتوقع   H2008 أزمة  إٰىل  أدت  التي  نفسها  املالية  األساليب  معتمدة 
ألزمة  واالجتامعية  السياسية  التأثريات  أن  ذ  إِ وقاصمة.  قريبة  القادمة  األزمة 

2008 ما زلنا نراها حالياً يف أمريكا وأوروبا والعامل!!

:Privatization ا�=صخصة : رابعاً

 Hتكن رأساملية الليربالية اجلديدة العداء القاتل مللكية الدولة ولوسائل اإلنتاج
سواء يف الصناعة أو الزراعة أو اخلدمات أو التجارةH أو مللكية الدولة للمصارف 
واملؤسسات املالية املختلفة. وأن من أوٰىل األمور التي تطلبها وتنفذها عند جميئها 
العام  القطاع  فعاليات  خصخصة  إن  الدولة.  ملكية  خصخصة  هو  السلطة  إٰىل 
تقديم  ويف  االقتصاد  يف  الدولة  دور  انخفاض  أو  انتهاء  بالنتيجة  هو   Hاملختلفة
اجلديدة  الليربالية  تسميه  ما  األمر  هذا  وحيقق   Hللمجتمع االجتامعية  اخلدمات 
الفردية"!!. وهبذا خيلو اجلو للقطاع اخلاص "وحريته الفردية"  احلرية  "قداسة 

للتفرد باملواطن!
احلكومات  بأن   Hملنضبطة ا لرأساملية  ا عن  احلديث  عند   H أوضحنا وكام 
هلا  األساسية  املهمة  واعتربته   Hالعام القطاع  يف  باالستثامر  التوسع  يف  اهتمت 
ولديمومتهاH وذلك لفرض إنتاج وتقديم بضائع وخدمات عامة ختدم املواطن 
رأساملية  سياسات  وجــاءت  االجتامعية".  الرفاهية  "دولة  يف  مناهجها  ضمن 
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H ومل تعد "اخلصخصة" متعلقة  الليربالية اجلديدة لتسري عكس هذا التوجه متاماً
 Hلثقافة وا والصحة  لتعليم  ا إٰىل  تعدته  بل   Hاألساسية واخلدمات  بالصناعات 
ووصل األمر إٰىل السجون وخدمات اجليوش الوطنية واملهام األمنية اخلاصة من 
 Hوخصوصاً القذرة منها Hخالل التعاقد مع الرشكات اخلاصة لتنفيذ هذه املهام
مما تتحاشٰى احلكومات الرأساملية (وخصوصاً الواليات املتحدة) أن تُربط هبا!!
إن ما قامت به رأساملية الليربالية اجلديدة عند استالمها زمام األمور بدءاً 
بأوروبا  يتعلق  فيام  واخلدمية  اإلنتاجية  املؤسسات  خصخصة  هو   H1979 من 
H ونذكر هنا  يْثُ إنّ القطاع العام كان مهيمناً عليه اقتصادياً وسياسياً واليابان. حَ

. بعض ما تم بموضوع اخلصخصة بصورة موجزة جداً
لنأخذ بريطانيا كمثالH نجد أن صناعة احلديد كانت قد بدأت اخلصخصة 
محلة  ولكن   . ملنضبطة! ا لرأساملية  ا فرتة  يف  ملــايض  ا لقرن  ا مخسينيات  يف  فيها 
اخلصخصة املنظمة بدأت مع تغيري مارغريت ثاترش لالقتصاد الربيطاين وتوجيهه 
لنفط  ا رشكة  بخصخصة  إدارهتــا  قامت  ذ  إِ اجلديدة.  لية  لليربا ا رأساملية  نحو 
بريطانيا  يف  املنتج  بالنفط  املختصة  الرشكة  وهي   HBritoil الوطنية  الربيطانية 
الربيطانية يف  االتصاالت  وخصخصت رشكة   .1982 الشامل)H يف  (من بحر 
H1984 ورشكة النفط الربيطانية  Sealink سنة  H1984 ورشكة النقل البحري 
H1987 – 1979 ورشكة بريتش  BP بني السنوات  العمالقة بريتش برتوليوم 
 Rolls  – رويــس  رول  وخصخصت رشكة   H1986 British يف   Gas كاز 
 H1987 – 1985 HAerospace يف  H1987 ورشكة أيروسبيس  Royce يف 
 .1988 ) يف  Rover Group (برتش ليالند سابقاً وخصخصت روفر كروب 
يف   Corporation  Steel  British كوربوريس  ستيل  برتش  وخصخصت 
وتم   .1989 يف  الحقاً  متت  فقد  املياه  جتهيز  إدارات  خصخصة  أما   .1988
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رئاسة  فرتة  1993 (يف  يف   Rail  British الربيطانية  احلديد  سكة  خصخصة 
جون ميجر الذي خلف ثاترش).

يْثُ تم  H1979 حَ كام تم بيع بيوت املجالس البلدية إٰىل ساكنيها بدءاً من 
H1986 وهذا األمر الوحيد من اخلصخصة الذي القٰى  بيع مليون دار إٰىل سنة 
تَّٰى عند قسم من قادة  مؤازرة عامةH إِذ أن اخلصخصة مل تكن أمراً مرغوب فيه حَ
حزب املحافظني (حزب رئيسة الوزراء ثاترش)H ومعروف قول رئيس الوزراء 
"بيع  كأهنا  اخلصخصة  واصفاً   Hماكميالن هارولد  املحافظني  حزب  من  السابق 

فضيات العائلة"H وهو أمر ال تبيعه العائالت!!(5).
 Hأما يف اليابان التي تم فيها خصخصة عدد كبري من املؤسسات احلكومية
بالشبكة  املتعلق   HPost  Japan اليابان  بريد  يف  كانت  األكرب  اخلصخصة  فإن 
يْثُ  حَ  Hالعاملية البنوك  أكرب  من  واحدة  تعترب  والتي   Hالوطنية اليابانية  الربيدية 
متسك بأكرب صندوق للتوفري يف العامل. وبعد نقاش كبري داخل اليابان وجمالس 
2007 العمل عٰىل البدء بخصخصة هذه املؤسسة العمالقةH والتي  نوابه تم يف 
ثلث  من  يقارب  ما  فيها  يعمل  ذ  إِ  Hاحلكومية ملؤسسات  ا أهم   ٰإحــد تعترب 
يقارب  ما  اخلصخصة  إكامل  واستغرق  اليابانية.  الدولة  مؤسسات  يف  العاملني 
 Nippon نيبون  لعمالقة  ا املؤسسة  خصخصة  تم  قد  وكــان  سنوات.  عرش 
H1987 واعتربت يف حينه أكرب رشكة يف العامل تنزل إٰىل  للتلغراف والتلفون يف 

سوق البورصة.
كيف   Hلالتينية ا أمريكا  بــدول  يتعلق  فيام   Hبقة سا صفحات  يف  بينا  وقد 
إثرها  وعٰىل  اإلفــالس.  شفا  عٰىل  وأصبحت   Hبالديون غرقت  الــدول  هذه  أن 
ملكية  مجيع  لتشمل   Hاملايض القرن  وتسعينيات  ثامنينيات  يف  اخلصخصة  قامت 
 Hإضافة إٰىل إدارات وجتهيز املياه Hالقطاع العام من املعامل واملؤسسات املالية
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والنقل واالتصاالت. والغريب أن حكومة بنوشت يف شييلH والتي ابتدأت هبا 
رأساملية الليربالية اجلديدةH قد حافظت عٰىل إنتاج وصناعة النحاس بعيداً عن 
تسعينيات  ويف  شييل.  يف  االقتصاد  أعمدة  أحد  كانت  التي  وهي   Hاخلصخصة
القرن املايض كانت عوائد القطاع اخلاصH من املؤسسات التي متت خصخصتها 
لتلك  املحيل  لناتج  ا إمجايل  من   (%6 يعادل (  Hالتينية أمريكية  دولة   (18 يف (

الدول. وقد القت اخلصخصة يف هذه الدول معارضة شديدة من املواطنني.
لقد وجدت رأساملية الليربالية اجلديدة صيدها الثمني يف االحتاد السوفيايت. 
إِذ كان حتطيم االقتصاد السوفيايت هو غاية اإلمربيالية األمريكيةH وهلذا تعاونت 
يف  الداخلية  العميلة  والشبكات  الدولية  واملنظامت  األطليس  حلف  دول  مجيع 
. والطريقة األفضل  االحتاد السوفيايت / روسياH عٰىل أن يكون التدمري كبرياً جداً

هي "اإلصالح االقتصادي"!!!
لقد تعهد ميخائيل غورباتشوف (سكرتري احلزب الشيوعي السوفيتي!!!) 
االقتصادي" الذي  "اإلصالح  من  وكجزء   Hاملايض القرن  ثامنينيات  أواخر  يف 
Perestroika بأن  وضعه يف خطته املسامة "حركة اإلصالحات / البرييسرتويكا 
حيول االقتصاد االشرتاكي السوفيايتH إٰىل اقتصاد سمي "االقتصاد االشرتاكي 
االقتصادية  الدولة  مؤسسات  من  عدد  حتويل  إٰىل   ٰأد األمر  وهذا  املختلط". 
H1987 وبمعارضة عدد كبري من  يْثُ قدم يف سنة  إٰىل املدراء والعاملني فيها. حَ
قيادة احلزب الشيوعي مقرتحاً حصل عٰىل موافقة جملس السوفيت األعٰىل للسامح 
1988 مرر قانوناً  Collectives يف إدارة بعض املؤسسات. ويف  بالتعاونيات 
الصناعية  املؤسسات  بعض  تستطيع  يْثُ  لتعاوين" حَ ا االشرتاكي  " بـ  سمي  ملا 
استيالء  إٰىل  األمــر  هــذا   ٰوأد  Hخــاص كقطاع  منشآهتا  إدارة  من  والزراعية 
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املدراء عٰىل املعامل وخصخصتها. وهذا اإلجراء كان حمدداً ولعدد يقدر بآالف 
الصناعات الصغرية.

ــان)  ــربمل األعـــٰىل (ال السوفيت  جملس  أعــطــٰى   1990 ــام  ع أيــلــول  ويف 
لبيعها  للدولة  اململوكة  املنشآت  من  حصص  حتويل  يف   Hلغورباتشوف اإلذن 
يف البورصة (أسواق األسهم). وأهم ما تم خصخصته يف الفرتة السوفيتية هو 
حتويل وزارة الوقود والطاقة إٰىل اخلصخصةH وذلك بتحويل قسم منها إٰىل أسهم 
Rosneftgas". وذلك يف أيلول  يف سوق البورصة حتت اسم "روزنفت غاز 
األول  كانون  يف  وإهنائه  السوفيتي  االحتاد  تفكيك  من  أشهر  قبل  أي   H1991

.1991
 Yegor كايدار  ييغور  بتعيني  وقام   Hروسيا لرئاسة  يلتسن  بوريس  وجاء 
 Chubais Gaidar بمنصب املستشار االقتصادي األعٰىلH وأنتوين جوبايس 
إن  ذ  إِ  Hاجلديدة لية  لليربا ا لرأساملية  كبرياً  اً  ر نتصا ا ذلك  فكان  للرئيس.  ئباً  نا
كايدار وفريقه االقتصادي كانوا يتفاخرون علناً وبصوت عالٍ بأهنم من مدرسة 
 H ر" ثوا " نفسها  تسمي  املجموعة  هــذه  وكانت  فريدمان.  وملتون  شيكاغو 
خالل  من  جديد  ليربايل  ٰىل  إ اشرتاكي  من  ــرويس  ل ا االقتصاد  لتبديل  وذلــك 
. وقامت  جداً وجيزة  مدة  خالل  التبديل  يتم  وأن  الصدمة  "الثورة" باستخدام 
كاملة  خصخصة  برنامج  بوضع  فقط!!  ونصف  شهر  وخالل   Hكايدار جمموعة 
45 ألف  225) ألف معمل ورشكة اقتصادية روسيةH (حوايل  ملا يقرب من (
لعمل.  ا لتنفيذ  قانون   (30 مسودة ( وضعوا  كام   H(كبرية قتصادية  ا مؤسسة 
مستشاراً  كان  الذي   Hستغليتز جوزيف  املعروف  األمريكي  االقتصادي  ويعلق 
 H ثواراً ألنفسهم  كايدار  جمموعة  تسمية  عٰىل   Hالوقت ذلك  يف  الدويل  البنك  يف 
بأهنم "بولشفيي السوق"!H وأضاف" "ينبغي (عليهم) اقتناص الفرصة إلطالق 
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موجة االنتقال إٰىل السوق بمقاربة هجومية قبل أن يتسنٰى للشعب أن ينتظم محاية 
وبرسعة   Hالسوق اقتصاد  نحو  "الصدمة" للتحول  استخدام  أي   .(4 ملصاحله" (
كبريةH قبل أن يتمكن الشعب من إعادة تنظيم نفسه ملقاومة هذه الصدمة وهذا 
التحول اجلذري يف اقتصاده. ومما جتدر اإلشارة إليه أن االقتصادي األمريكي 
البنك  وترك   Hاجلديدة الليربالية  لسياسات  – معارضاً  يزال  – ال  كان  ستغليتز 
الدويل وكتب ضدهH وذلك بسبب سياسات البنك الليربالية وحماوالت تدخله 

يف دول العامل لفرض هذه السياسات.
لسوفيتي  ا االقتصاد  خلصخصة  بالصدمة  لعالج  ا يسمٰى  ما  اختــذ  لقد 
حتت  السكان  ثلث  بات  يْثُ  حَ  Hكارثية بعاد  أ ٰىل  إ  ٰوأد  ( الحقاً ــرويس  ل (وا
مع  خراهتم  مدّ لوسطٰى  ا لطبقة  ا من  لــروس  ا من  املاليني  فقد  وأ  Hلفقر ا خط 
وبيعت   . وشهوراً العامل شهوراً  ماليني  عن  الرواتب  وقطعت   Hالعملة تدهور 
40% من رشكة نفطH بحجم رشكة  الصناعات السوفيتية بأسعار بخسة. إِذ بيع 
توتال الفرنسية لقاء (88) مليون دوالرH وبلغت مبيعات هذه الرشكة الروسية 
2006 ما يعادل (193) مليار دوالر. كام تم  املباعة الداخلية واخلارجية يف سنة 
H"Norilsk Nickel التي كانت تنتج مخس اإلنتاج  بيع رشكة "نوريلسك نيكل 
العاملي للنيكلH بسعر (170) مليون دوالرH عٰىل الرغم من أن أرباحها الصافية 
"يوكوز"  الضخمة  الوطنية  النفط  رشكة  بيعت  كام  دوالر.  مليار   (1.5 بلغت (
2006 حوايل (3) مليارات  بمبلغ (309) مليون دوالرH وبلغت أرباحها سنة 

دوالر (4).
حني   H(1994  –  1992 بني ( جداً  كبري  نطاق  عٰىل  اخلصخصة  حدثت 
 H!!"الرويس "الشعب  إٰىل  لــدولــة  ا منشآت  تبيع  ســوف  أهنــا  لــدولــة  ا أعلنت 
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خالل  من  "اخلصخصة  بطريقة  يسمٰى  وبام   Hالشعب إٰىل  حصص  بإعطاء  وذلك 
."free voucher privatization املستندات املجانية 

إِذ إن إعالن احلكومة الروسية أن تتم اخلصخصة هبذه الطريقة كان يراد له 
أن تكتسب عمليات اخلصخصة تأييداً وشعبية لدٰ الروس. وادعت احلكومة 
الروسية (برئاسة يلتسون!!)H بأن إعطاء السندات (ويمكن اعتبارها أسهم) 
إٰىل الشعبH كي ال تستويل املافيات عٰىل هذه الصناعاتH وأهنا تعطيها ملالكيها 
(الشعب)H ويف الوقت نفسه ستتخلص احلكومة من الصناعات غري الناجحة!!. 
 Hانتهت األمور باستيالء األوليغاركية (املافيات!) عٰىل املؤسسات املخصخصة

واستمرار احلكومة ولفرتة طويلة بإعانة املعامل!!!
الطريقة  هبذه  كبرية  مؤسسة  ألف   (15 من ( أكثر  خصخصة  تم  وبالنتيجة 
98% من الشعب الرويس هبذا املنهج.  1992 – 1994. ساهم  بني السنوات 
يف  سهامً  يعادل  مستند  وكل   H"Vouchers "املستندات  عٰىل  الشعب  وحصل 
وبضمنهم  متساوية  بصورة  الناس  بني  املستندات  ووزعت  الوطنية!!!.  الثروة 
سيتم  لتي  ا ملؤسسات  ا يف  بأسهم  تبدل  أن  للمستندات  ويمكن   Hلقارصين ا
منقوصة  غري  كاملة  ملكية  هي  األسهم   / ملستندات  ا هذه  وألن   . خصخصتها
للشعب الرويسH لذا فهي تباع وتشرتٰ وتورث من قبل الفرد الرويس. وبسبب 
عدم معرفة الناس بطريقة التعامل مع األسهمH ولفقر الغالبية العظمٰى وحاجتها 
الشعب  ملكية  وانتهت   Hاألسهم  / املستندات  بيع  تم   Hالوقت ذلك  يف  املاسة 
وتأكد الشعب أنه  واألوليغاركية.  املافيات  إٰىل  الثروة  وانتقلت  للثروة الوطنية 
قد خدع من قبل مجيع من يف السلطة وبعض النخب اإلعالمية التي صورت هلم 

األمر بأهنم سيكونون رشكاء يف ثروة الوطن.
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استمرت اخلصخصة عٰىل الرغم من أن الربملان الرويس (الذي جاء بيلتسن 
 H1992 عٰىل إقالة ييغور كايدار رئيساً للحكم)H كان قد صوت يف كانون األول 
 H1995 يف  األكــرب  الدمار  وكــان  مستمر.  والدمار   H جــداً كثرية  فاملؤسسات 
تَّٰى إلجراء  يْثُ كان هناك عجز كبري يف املوازنةH ومل تكن هناك مبالغ كافية حَ حَ
1996. وتبنت حكومة يلتسنH باخلصوص نائب رئيس  انتخابات الرئاسة لسنة 
 loan  – Chubais مقرتح ما سمي "قرض مقابل األسهم  الوزراء جوبايس 
HPotanin نيابة عن املصارف  H"for – share والذي قدم من املرصيف بوتانني 

التجارية اخلاصة اململوكة أصالً من قبل األوليغاركية الروسية.
يف  خصخصتها  متت  قد  الدولة  من  اململوكة  املؤسسات  أكرب  بعض  تكن  مل 
 HNorilsk Nickel H(1995 ومنها رشكة النيكل العمالقة  تلك الفرتة (أي 
أويل.  ولوك  يوكوس  مثل   Hثقيلة وصناعات  ونفط  حديد  رشكات  وكذلك 
ومن   Hعلنية وبمزايدة   Hأعاله املقرتح  خالل  من  اخلصخصة  عن  اإلعالن  وتم 
يف  الكبري  الفساد  وبسبب  جتارية!!.  بنوك  من   Hللحكومة تقدم  قروض  خالل 
احلكومة الروسية برئاسة الفاسد األكرب يلتسنH تم التالعب الكبري املفضوح يف 
املزايداتH والتأكد من عدم وجود منافسة حقيقيةH وسيطرة املافيات ولوبياهتا 
األوليغاركية  بيد  لنفط  ا وصناعة   ٰالكرب الصناعات  نتهت  ا ملزايدات.  ا عٰىل 

. الكبار وبأسعار زهيدة جداً
ويقول كولدمان مارشالH بروفيسور االقتصاد ومدير الدراسات الروسية 
الروسية  املصادر  أهم  "ملكية  بأن:  املوضوع  عن  األمريكية  هارفرد  جامعة  يف 
 Hاألوليغاركية من  ململوكة  ا لبنوك  ا قبل  من  يدات  بمزا عليها  احلصول  تم 
ونتيجة  هبا.  التالعب  تم  وبمزايدات   H(األسهم مقابل  مرشوع (قروض  حتت 
 %78 عٰىل   Khodorkovsky خودوركوفسكي  – حصل  – وكأمثلة  لذلك 
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قيمتها  تقدر  كانت  التي   Hالنفطي العمالق   Yukos يوكوس  رشكة  ملكية  من 
فقط. كام حصل  دوالر  310) ماليني  مليارات دوالر يف حينه بسعر ( بخمسة 
عمالق  وهي   HSibneft سيبينفت  رشكة  عٰىل   Berezovsky برييزوفسكي 
نفطي آخر قدرت قيمتها يف حينه بثالثة مليارات دوالرH بسعر (100) مليون 
إٰىل  السوفياتية   / الروسية  الدولة  من  هائلة  ثروة  انتقلت  وهبذا  فقط".  دوالر 
Hbussimess من الذين يسمون   oligarches عدد صغري من األوليغاركية 
 Hاجلديد الليربايل  الرويس  لالقتصاد  New Russians" كنتاج  "الروس اجلدد 
وخصوصاً يف الغاز والنفط. وأدٰ هذا األمر إٰىل تفاوت هائل يف توزيع الثروة 
وعدم العدالةH وإٰىل اهنيار القطاع الصناعيH وانخفاض هائل يف إمجايل الناتج 
الرويس  االقتصاد  يستطع  ومل   .gross  domestic  product  GDP املحيل 
االقتصاد  خصخصة  واعتربت  قرن.  ربع  بعد  إالّ  السابق  ه  مستوا ٰىل  إ لعودة  ا
السوفيتي / الرويس "أكرب عملية اهنيار مأساوي حتدث يف أي بلد يف زمن السلم".
ومما يزيد العجبH أن هذا البيع الرسيع لألصول الروسية األهمH وهبذا 
رأساملية  وداعية  ــرويس  ل ا لـــوزراء  ا رئيس  نائب  خــوف  هو   Hالبخس السعر 
كان  يْثُ  حَ لشيوعي  ا احلكم  عــودة  من   Hجوبايس  Hملهم ا اجلديدة  لية  لليربا ا
وهناك شعور   Hمجّة مشاكل  من  يعاين  التسعينيات  أواسط  يف  الرويس  االقتصاد 
وهلذا   Hالشعب الرويس للرجوع إٰىل زمن احلكم الشيوعي ٰورغبة كبريين لد
حياول  من  أمام  الطريق.  لقطع  باخلصخصة  اإلرساع  إٰىل  يدعو  جوبايس  كان 

عرقلة خطوات اخلصخصة (5).
2004 – 2006 (فرتة  رجعت الدولة الروسية عن اخلصخصة يف سنوات 
اإلسرتاتيجية  الصناعات  لبعض  األكرب  احلصة  عٰىل  وسيطرت   H(بوتني رئاسة 
التي كانت قد خصخصت يف قطاعات النفطH واملالحة اجلوية ومعدات توليد 
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يف  التيتانيوم  إنتاج  ثلثي  حوايل  تنتج  والتي  التيتانيوم  إنتاج  وصناعة   Hالكهرباء
العامل.

:Anti trust راتQا&حت fك : خامساً

ــحــدة لكرس  ــت ـــات امل ـــوالي ــي صــــدرت يف ال ــت ــني ال ــوان ــق لــعــل أول ال
 Sherman االحتكارات  لكرس  شريمان  "قانون  هو   Hالكبرية االحتكارات 
بدأت  عندما   H1890 عام  يف  القانون  هذا  صدر  ذ  إِ  ."Anti  –  Trust  Act

الرشكات الكربٰ االحتكارية بالظهور والنمو.
 Progressive ويف الفرتة املسامة يف التاريخ األمريكي: "العهد التقدمي 
قانون   1914 يف  صدر   Hقوهتا اليسارية" بأوج   ٰالقو" كانت  عندما   H"Era
إلنشاء هيئة حكومية إلدارة عمليات تفكيك الرشكات الكربٰ حسب القوانني 
الصادرة. وبدأ يف ذلك العهد تفكيك أكرب احتكارينH األول يف صناعة النفط 
 American  Tobacco HStandard واآلخر يف صناعة التبغ   Oil  Trust

.Company
خفت عمليات تفكيك الرشكات بعد احلرب العاملية األوٰىلH ولكن عادت 
احلكومات األمريكية إٰىل التوسع يف تفكيك االحتكارات يف الثالثينياتH يف فرتة 

. The New Deal" اعتامداً عٰىل القوانني الصادرة سابقاً "االتفاق اجلديد 
املنضبطة  الرأساملية  فرتة  يف  نسبياً  صارمة  بصورة  القوانني  هذه  وطبقت 
أو  اجلامهري  ضغط  نتيجة  لتطبيق  ا هذا  يكن  ومل   Hنية لثا ا ملية  لعا ا احلــرب  بعد 
املستهلكنيH وإنام نتيجة اعرتاضات وشكاوٰ الرشكات التي تشعر أهنا مغبونة 

بسبب االحتكار واالفتقار للمنافسة احلرة.
 Hاملايض القرن  ثامنينات  يف   Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية  بمجيء  ولكن 
طلبات  أن  إٰىل  إضافة   Hكبرية بدرجة  االحتكار  كرس  قوانني  تطبيق  حدة  خفت 
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اهليئات  وإن  كام   Hكبرية بدرجة  ازدادت  أكرب  رشكات  لتكوين  الرشكات  دمج 
الرقابية احلكومية املعنية مل تقم يف هذه الفرتة بالرقابة والتدقيق الالزمني. وهلذا 

نرٰ أن موجات اإلندماج واالستحواذ املتزايدة متت يف الثامنينات وما بعدها.
1980 وما قبلها عن (1000)  مل تتجاوز حاالت الدمج واالستحواذ يف 
1989 وإٰىل حوايل  H وارتفعت هذه احلاالت إٰىل (3000) حالة سنة  حالة سنوياً
 2002 H2000 وانخفضت إٰىل حوايل (1500) حالة بني  (5000) حالة سنة 
– 2010. كام إنّ (75%) من حاالت اإلندماج هي يف نفس الصناعةH وهو نوع 
من اإلندماج الذي يزيد من االحتكار يف السوقH بينام كانت هذه النسبة بحدود 

(40%) يف الثامنينيات.
يدعي  ذ  إِ اإلندماجات.  هلذه  وتأييداً  تربيراً  لنيوليربايل  ا االقتصاد  يعطي 
تَّٰى لو كانت هناك رشكة واحدة تعمل يف صناعة حمددةH فإن هذه  منظروه أنه حَ
هناك  أن  دام  "منافسة" ما  هناك  أن  وتعترب   Hاملنافسة من  خائفة  ستبقٰى  الرشكة 
الصناعة.  هذا النوع من  أخرٰ للعمل يف مثل  منافسة  لدخول رشكات  احتامل 
ويقولون أيضاً إن وجود رشكات عمالقة قليلة مسيطرة عٰىل السوق حتقق أرباحاً 
لتصبح  نمت  التي  هي  األكفأ  الرشكات  أن  يعني  بل   H احتكاراً يمثل  ال  عالية 

H وهو أمر خيدم االقتصاد واملستهلكني!! عمالقاً
لوقت  ا يف  تضخمت  لتي  ا  Hلكبرية ا الرشكات  عن  نتحدث  ال  هنا  نحن 
الرشكات.  هذه  يف  االحتكار  عن  نتحدث  ولكن   Hخيالية درجات  إٰىل  احلارض 
إِذ متكنت رشكة "أمازون" األمريكية من ختطي الرتليون دوالر لقيمتها السوقية 
"أبل"  لرشكة  السوقية  القيمة  ختطت  وقبلها   .2018 أيلول  أوائــل  يف  وذلك 
وهبذا   Hــازون أم رشكة  أسهم  قيمة  ارتفعت   .2018 متوز  يف  دوالر  الرتليون 
 (435 مضيفة (  Hفقط اجلاري  خالل العام   (%75 ) Hارتفعت قيمتها السوقية
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 .2018 مليار دوالر إٰىل القيمة السوقية للرشكة خالل الثامنية األشهر األوٰىل من 
إمجايل  من   (%10 من ( يقرب  ما  متثل  الرشكتني  هاتني  قيمة  أن  من  وبالرغم 
أن  من  الرغم  وعٰىل   Hدوالر ترليون   (20.4 لبالغ ( ا األمريكي  املحيل  لناتج  ا
187 دولة  القيمة السوقية لكلتا الرشكتني تتجاوز احتياطي النقد األجنبي عند 
عٰىل مستوٰ العامل (ومنها اليابانH ما عدا الصني)H رغم كل ذلك فإن أحداً مل 

يتحدث عنهام فيام يتعلق باالحتكار.
إن من أواخر حاالت الدمج الكربٰ هي رشاء رشكة باير االملانية لألدوية 
 Hللجدل ملثرية  وا  Hلعمالقة ا األمريكية  للرشكة   Hعية لزرا ا لكيمياويات  وا
63) مليار  H بقيمة ( مونسانتو املنتجة للمبيدات احلرشية والبذور املعدلة جينياً
H2016 ولكن املوافقات الالزمة  دوالر. عٰىل الرغم من أن طلب الرشاء كان يف 
للرشاء والدمج من قبل هيئات مراقبة االحتكار يف الواليات املتحدة وأوروبا 
 (9 بقيمة ( نشاطات  عن  باير  رشكة  تنازل  بعد   H2018 حزيران  يف  إالّ  تتم  مل 

.(BASF  (21 مليارات دوالر ملنافستها الرشكة األملانية 
 Hٰعن عمليات دمج كرب H(22 أ)2017 وحتدثت النيويورك تايمز يف شباط 
الربيطانية  الرشكة  رشاء  كأمثلة  وذكرت  الغذائية.  املواد  رشكات  يف  وبخاصة 
فودافون لالتصاالتH الرشكة األملانية مانزمان Mannesmann يف سنة 2000 
بمبلغ (183) مليار دوالر. وقيام الرشكة الربازيلية 3G Capital برشاء رشكة 
2017 قدمت  2015. ويف شباط  هاينزH وكذلك قيامها برشاء رشكة كرافت يف 
 Hطلباً لرشاء رشكة يونيليفر الربيطانية – اهلولندية العريقة يف الصناعات الغذائية
143) مليار دوالرH وبتمويل من امللياردير وارن بوفيت الذي يملك  بمبلغ (
بيد  العاملية  الغذائية  الصناعات  تكون  وهبذا  الربازيلية.  الرشكة  يف  عالية  حصة 

رشكة واحدة!!
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AT&T ورشكة تايم وورنرH فإهنا أثارت  أما قضية دمج / استحواذ رشكة 
ضجة إعالمية كبرية ألهنا أخذت أبعاداً سياسية. فالرشكتان أمريكيتانH األوٰىل 
HAT&T أكرب رشكة اتصاالت يف الواليات املتحدةH قد استحوذت عٰىل رشكة 
CNN األمريكية هي جزء من رشكة تايم  كربٰ للرتفيه واإلعالم. إِذ إن حمطة 
HTime Warner (باإلضافة إٰىل أعامل تايم وارنر األخرٰ)H والرئيس  وارنر 
CNN التي تعاديه!!. وتقدر قيمة الصفقة بـ (85.4) مليار  ترامب يكره حمطة 

دوالر.
ترامب)  الرئيس  من  قوي  األمريكية (وبتأثري  العدل  وزارة  حاولت  لقد 
أن توقف عملية الدمج أعالهH وكان طلب املوافقات عٰىل الدمج كان قد قدم 
للموقف   CNN ضد  كان  االنتخابية  محلته  نْذُ  ومُ ترامب  ألن   H2016 آب  يف 
اآلن.  تَّٰى  وحَ ترشيحه  بدايات  نْذُ  مُ منه  الشهرية  التلفزيونية  املحطة  هلذه  السلبي 
إن اعرتاض وزارة العدل عٰىل الدمج وحماولة إيقافهH هو أن هذا الدمج يوقف 
وخرست   Hاملحاكم إٰىل  القضية  أحيلت  املستهلك.  عٰىل  الكلفة  ويرفع  التنافس 
2018 عٰىل دمج  12 حزيران  اإلدارة األمريكيةH إِذ وافق القايض الفيدرايل يف 
الرشكتني ألن "احلكومة مل تقدم ما يكفي من احلجج ملنع اإلندماج"H حسب قول 

القايض.
معارضة  عٰىل  ترامب  الرئيس  واستمر   Hالقرار هبذا  ترامب  إدارة  تقبل  مل 
كبري  تركيز  هو  اإلندماج  "إن  من  سابقاً  به  رصح  قد  كان  ما   H مؤكداً اإلندماج 
للقوة بيد عدد قليل من الناس"H وهو حمق هبذا القول!! ولكنه يف الوقت نفسه 
كان قد وجه وزارة العدل للعمل بصورة معاكسة متاماً فيام يتعلق برشكتي إعالم 

. وترفيه أخرتنيH ألن له عالقات طيبة معهامH ويؤيدان سياسته إعالمياً
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وافقت وزارة العدلH وقسمها املختص هبذه القضايا واملسمٰى "قسم ضد 
االحتكار"H عٰىل صفقة رشاء / دمج / استحواذ بقيمة (71) مليار دوالرH وبمدة 
قصرية قياسيةH تندمج فيها رشكة وولت ديزين مع رشكة فوكس للقرن احلادي 
رشكة  رئيس  أن   H(22 تايمز ( للنيويورك  افتتاحية  بحسب  والسبب  والعرشين. 
املحطة  وفوكس   Hلسياساته ومؤيد  لرتامب  صديق  مردوخ)  فوكس (روبرت 
األثرية لرتامب. إضافة لذلك قام الرئيس ترامب بتهنئة ومدح مردوخ عٰىل هذه 

"الصفقة"!!
eت، واقتصاد  dfء وال �@ d�

N
ائب عن ا& = لتقليل ال<= �Hيع القوان dfت : سادساً

:supply – side economics العرض

ليعذرين القارئ من التوسع يف هذه الفقرةH فهي مهمة جداً وأدت إٰىل اهلوة 
يْثُ إنّ تقليل الرضائب  العميقة بني أغنياء وفقراء الواليات املتحدة (والعامل). حَ
عن األثرياء والرشكاتH يعترب من أهم مطالب الوجه األقبح للرأسامليةH وهي 
رأساملية الليربالية اجلديدة. لقد وقعت تغريات جوهرية يف النظام الرضيبي يف 
فرتة الرأساملية املعارصةH أدت بالنتيجة إٰىل عدم قدرة الدولة عٰىل لتلبية متطلبات 
دولة الرفاهية التي ختدم الفقراءH وإٰىل الفرق اهلائل بتوزيع الثروةH وتراكمها 

عند الـ (1%) من أثرياء العامل.
تُعترب الرضائب املصدر الرئيس واألساس لتمويل املوازنات املالية لنفقات 
لدفاع  ا مسائل  ويف  لتحتية  ا لبنية  ا يف  هتا  واستثامرا ليومية  ا أعامهلا  عٰىل  لدولة  ا
عوائد  فإن   Hللدولة خدمية  أو  إنتاجية  استثامرات  وجود  حال  ويف  واألمــن. 
هذه االستثامرات تعمل إلكامل متويل أغراض الدولة هذهH وكذلك يف توسيع 
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استثامراهتا املنتجة. يف دول رأساملية الليربالية اجلديدةH فإن املصادر املالية تكاد 
تقترص عٰىل الرضائب بأنواعها.

اعتمدت الرأساملية املنضبطة (والكِنزية) سياسة الرضائب العاليةH والتي 
تسمٰى يف بعض األدبيات االقتصادية "سياسة رضيبية تقدمية"H لتوفري األموال 
الالزمة ملناهجها يف "دولة الرفاهية االجتامعية"H ويف الوقت نفسه تضمن لرأس 
واملناسبة  املعقولة  األرباح   Hوالرشكات اخلاص  القطاع  قبل  من  املستثمر  املال 
للقيام باستثامرات ناجحةH وتراكم للثروة وعدالة يف توزيعهاH مع نمو اقتصادي 

ومستمر. متنامي 
 Hوقبل الدخول يف تفاصيل موضوع الرضائب Hجيب أن نوضح يف البداية
 . بأن "سياسة الرضائب التقدمية العالية"H هي أمر خيص الدول املتقدمة اقتصادياً
فهو   Hاحلقيقي اقتصادها  تنمية  تريد  التي  النامية  الدول  برضائب  يتعلق  فيام  أما 
أمر خمتلف متاماً ومعاكس هلذا التوجه. ففي الدول النامية تكون هناك إعفاءات 
 Hاحلقيقي اقتصادها  تطور  حلني  طويلة  وملدد   Hاملنتجة للرشكات  عالية  رضيبية 
وتكون هناك أيضاً محاية كافية لالقتصاد احلقيقي الناشئ وذلك بزيادة الرسوم 
الكمركية عٰىل املواد املستوردة. هلذا فإن من يريد أن حيول االقتصاد يف الدول 
بعد  إالّ  يتم  ال  فهذا   H جداً واهم  هو   H"جباية" "رضيبة" أو  اقتصاد  إٰىل  النامية 

عقود طويلة من التطور.
من  التقرب  يف  حماولتها  تفرس  قد  العالية  الرضائب  عٰىل  الكِنزية  اعتامد  إن 
العاملة  للطبقة  والرضورية  األساسية  اخلدمات  تقديم  مفهوم  "االشرتاكية" يف 
 H"والفقراء والالزمة لالستقرار االجتامعي. ولو نظرنا إٰىل مفهوم "فائض القيمة
وهو يمثل – عموماً – الفرق بني قيمة املواد قبل التصنيع وقيمتها بعد التصنيع 
(أسعار البيع)H أي بأخذ مجيع كلف اإلنتاج بنظر االعتبارH ومنها كلفة توفري 
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املاركسية (عٰىل  تعتقد  االقرتاض).  فوائد  االستثامر (خدمة  مال  رأس  وإدارة 
الكِنزية (وهي  أما   Hالعاملة الطبقة  حصة  من  القيمة  فائض  مجيع  أن  العموم) 
الرأساملية املنضبطة)H فتعتقد أن فائض القيمة هذا يعود إٰىل الرأسامليني والطبقة 
املفهوم.  هذا  لتحقيق  رضائب  عليها  تفرض  أرباح  فهو   Hالشعب وبقية  العاملة 
 Hلدولة ا تقدمها  لتي  ا اخلدمات  يف  هي  الشعب  وبقية  ملة  لعا ا لطبقة  ا حصة 
لعالية" ومن  "ا الرضائب  من  واملمولة   Hاملحدود الدخل  لــذوي  وباألساس 
عائدات استثامراهتا. والرأساملية املنضبطة تؤكد يف الوقت نفسه أن صايف الربح 
(بعد أخذ الرضائب) جيب أن يكون بالقدر الالزم الذي يشجع الرأسامليني عٰىل 
االستمرار باالستثامرH بدالً من إيداع ثرواهتم يف البنوك. أي إنّ نسب األرباح 
املال  رأس  خلدمة  مناسبة  بدرجة  البنوك  فوائد  من  وأعٰىل   H جداً جمزية  الصافية 

نفسه وحقوق اآلخرين واستقرار املجتمع.
تعمل رأساملية الليربالية اجلديدة عٰىل تقليل الرضائب للحدود الدنيا التي 
تكفي إلدامة دولة ترتك اإلنتاج واخلدماتH وتعمل عٰىل خدمة هذه الرأساملية 

وسالمتها وديمومة بقائها لتكون النظام االقتصادي السائد.
سنأخذ الواليات املتحدة األمريكيةH كمثال للرأسامليةH ونرٰ كيفية تطور 

السياسات الرضيبيةH واملتعلقة برضيبة الدخل ورضيبة الرشكات.
ائب: نسب ا�دود العليا لل<=

نون  كا  1 6 يف  فتتاحياً  ا الً  مــقــا يمز  تا لــنــيــويــورك  ا حتــريــر  هيئة  كتبت 
إدارة  قدمته  ــذي  ال الــرضائــب  تقليص  قــانــون  مــرشوع  ضــد   H2017 األول 
االستقطاع  نسب  يمثل  لــذي  ا ملنحنٰى  ا اآلن  منه  نأخذ   .(23 ترامب ( لرئيس  ا
 H1913 وإٰىل عهد الرئيس ترامب احلايل الرضيبي يف الواليات املتحدة بني سنة 

واملرفق باملقال أعاله حتت عنوان "عقود من ختفيض الرضائب".
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الشكل (3 – 3)
نسبة احلد األعٰىل للرضائب يف الواليات املتحدة (1913 – 2018)

نْذُ فرتة ثالثينيات القرن املايضH إِذ إن يف فرتة  سنتحدث عن الرضائب مُ
وانخفضت  الرضائب  نسب  ارتفعت   Hاحلرب وبسبب   Hاألوٰىل العاملية  احلرب 
 ٰوال نر Hوذلك لتلبية مطالب احلرب املالية Hبعد فرتة قصرية من انتهاء احلرب

حاجة للحديث عنها.
لرضيبة  األعٰىل  احلد  ارتفع  فقد   Hاألفراد عٰىل  الدخل  برضيبة  يتعلق  وفيام 
الدخل يف السنوات األوٰىل لرئاسة فرانكلني روزفلت H(1945 – 1933) من 
80% يف النصف الثاين من ثالثينيات القرن املايض وإٰىل  H%60 ثُمَّ إٰىل  25% إٰىل 
92% يف فرتة احلرب العاملية الثانية. استقر احلد األعٰىل لرضيبة الدخل عٰىل  حوايل 
تَّٰى جميء جون كنيدي إٰىل رئاسة الواليات املتحدة (1961 –  H%91 حَ حوايل 
يْثُ أجرٰ ختفيضاً للرضائب. ووصل  1963) وهو من احلزب الديمقراطي حَ
رئاسة  خالل  النسبة  هذه  استمرت   .%70 حوايل  الدخل  لرضيبة  األعٰىل  احلد 

190

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



ليندون جونسون – الديمقراطي – H(1969 – 1963) وريشارد نيكسون – 
 H(1977 – 1974) ه نائبه جريالد فورد اجلمهوري – (1969 – 1974) وخلَفَ
واستمرت نسبة رضيبة الدخل هذه يف فرتة رئاسة جيمي كارتر – الديمقراطي 
–H وإٰىل عهد رونالد ريغان – اجلمهوري – H(1989 – 1981) أي إٰىل بداية 
يْثُ أجريت عدة ختفيضات عٰىل الرضائب. عرص الرأساملية الليربالية اجلديدةH حَ
 H%50 1981 إٰىل  وصل احلد األعٰىل لرضيبة الدخل يف أول عهد ريغان يف 
القرن  تسعينيات  يف  وارتفعت   H1987 يف  عهده  أواخر  يف   %30 حواٰىل  وإٰىل 
35 – 37% ما عدا يف فرتة من عهد أوباما  H%40 لتستقر عٰىل  املايض إٰىل حوايل 
H%39.6 وإٰىل فرتة ختفيض الرضائب يف عهد رئاسة ترامب يف  يْثُ وصلت إٰىل  حَ

. H2017 وسنتحدث عن هذه الفرتة الحقاً
حوايل  بقيت  النسبة  فإن   Hالرشكات أرباح  عٰىل  بالرضائب  يتعلق  فيام  أما 
الرئيس  1987 (فرتة  سنة   %48 إٰىل  لتنخفض   H1964  –  1952 بني   %52
 H(فرتة ريغان وجورج بوش األب) ولتنخفض يف أواخر الثامنينيات H(ريغان
30%. وارتفعت يف التسعينيات يف فرتة الرئيس كلنتون (1993 –  إٰىل ما يقارب 
35% يف فرتة رئاسة جورج  H%40 ثُمَّ لتستقر عٰىل نسبة  H(2001 لتصل حوايل 
38% يف  بوش االبن H(2009 – 2001) وبعض من فرتة أوباما. ارتفعت إٰىل 
فرتة أوباما الثانية لتغطية نفقات مرشوع الرئيس أوباما الطبي يف تأمني اخلدمة 
 H2017 هناية  تَّٰى  حَ النسبة  هذه  بقيت  كري".  "أوباما  واملسمٰى  للفقراء  الطبية 
21% من ضمن ختفيضات الرئيس ترامب للرضائب (24). يْثُ تم ختفيضها إٰىل  حَ

لزيادة  ا عٰىل  "الرضيبة  تسمٰى   Hفقط األغنياء  تشمل  مهمة  رضيبة  وهناك 
Capital". والزيادة (أو الربح) يف قيمة رأس   gain  tax يف قيمة رأس املال 
 Capital HCapital gain هو الربح الناجم عن بيع األصول الرأساملية  املال 
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سعر  عن  لبيع  ا سعر  يزيد  حني   Hلعقار وا والسندات  األسهم  مثل   Hasse ts
الرشاء. وقد حيدث العكس عندما يكون سعر البيع أقل من سعر الرشاءH وهو 

."Capital loss ما يسمٰى "النقصان (أو اخلسارة) يف قيمة رأس املال 
كانت  سواء   Hالرأساملية األصول  أرباح  عٰىل  رضيبة  الدول  معظم  تضع 
هي  هبا  يتاجر  التي  األصول  كانت  وملا  الرشكات.  أم  األشخاص  عٰىل  الرضيبة 

. فقط لدٰ األغنياءH لذا فإن هذه الرضيبة متعلقة هبم أساساً
سنة  من   %25 بحدود   Hاملتحدة الواليات  يف   Hالرضيبة هذه  كانت  لقد 
ثُمَّ   H1978 سنة  يف   %40 إٰىل  لتصل  تدرجيياً  وارتفعت   H1966  –  1952
 %15 إٰىل  ثُمَّ   H%20 إٰىل  اجلديدة  الليربالية  رأساملية  فرتة  يف  تدرجيياً  انخفضت 
2003. وعندما تكون هناك خسارة يف بيع هذه األصولH فإن الرضائب  سنة 

املستقبلية تقلل حسب نسبة اخلسارة.
أو  األغنياء  من  أخذها  املمكن  للرضائب  العليا  احلدود  تقديرات  تعتمد 
الرشكات عٰىل ظروف كل قطر ونظامه االقتصادي. ففرض الرضائب هو موازنة 
بني وجوب حتقيق أرباح جمزية للمستثمر وبني العدالة االجتامعية املمكن تطبيقها 
عٰىل اجلميعH ومدٰ استعداد الدولة يف املسامهة يف شكل ومدٰ هذه العدالة. 
إن إعطاء أرباح جمزية للمستثمر (بعد استقطاع الرضيبة)H تقارن دائامً باملمكن 
مما جينيه املستثمر يف النشاطات األخرHٰ مثل االدخار يف البنوك أو التعامل مع 

السندات املالية أو بيع ورشاء العملةH بدالً من االستثامر يف االقتصاد احلقيقي.
ائب: آر�d &ف�� وتقليص ال<=

 Hيؤكد منظروا رأساملية الليربالية اجلديدة دائامً عٰىل وجوب ختفيض الرضائب
وهم يف الوقت نفسه يؤكدون أن ختفيض الرضائب سيؤدي بالنتيجة إٰىل توسع 
H وهلذا سيعم اخلري عٰىل  ونمو االقتصاد بسبب توفر مبالغ أكثر لالستثامر جمدداً
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اجلميعH إِذ إن االستثامر سيكون يف االقتصاد احلقيقي والذي يؤدي إٰىل ازدهار 
القرن  سبعينيات  يف  اشتهرت  التي  األسامء  من  وكان  العاملة.  والطبقة  العاملة 
HLaffer الذي  املايض بتبني هذا املنطق الليربايل هو االقتصادي األمريكي آرثر 
ومن  ريغان.  والرئيس  اجلمهوري  احلزب  باقتصاديي   Hيزال وال  اسمه  اقرتن 
اجلميع  عٰىل  اخلري  عم  فعالً  وهل   Hاملقوالت هذه  صحة  عن  البحث  الرضوري 

عندما خفضت الرضائب؟!
بة  كتا موهبة   Hالالمع االقتصادي   Hصالح حممد  مظهر   Hصديقي  ٰلــد
املقاالت القصرية بشكل قصيص سهل وممتع وتضمينها مفاهيم اقتصادية. اقرأ 
 H(25 الفري" ( واالستفادة. ومقالته "آرثر  املقاالت لغرض االستمتاع  هذه  دائامً 
وقصة  وأفكاره  الفري  عٰىل  أكثر  لالطالع  وفضويل   Hواستغرايب اهتاممي  أثارت 
"منديله"H "ومنحناه" الشهريين!!H وسبب كل هذه الضجة حوله. ورأيت أن 
أرشك القارئ بام توصلت إليه حول أحد االقتصاديني الذي يذكر اسمه كلام جاء 

احلديث عن فوائد ختفيض الرضائب!!
االقتصاد  أستاذ  جيد  "مل  الفري:  آرثر  عن  لته  مقا يف  مظهر  الدكتور  يقول 
الفريق  ضمن  للعمل   1981 ريغان عام  رونالد  الرئيس  كلفه  يوم   Hالفري آرثر 
عن  للبحث  الوقت  من  كافياً  متسعاً   Hاألبيض للبيت  االستشاري  االقتصادي 
بعد  فيام  سمي  لــذي  ا الشهري  ملنحنٰى  ا ذلك  رسم  عٰىل  تعينه  لــورق  ا من  قطعة 
بمنحنٰى الفري! فكان منديله األبيض هو الورقة الوحيدة الذي بدأ فيها مرتسمه 
هبوط  عٰىل  الرضيبة  معدالت  تصاعد  أثر  بني  العالقة  يف  يبحث  وهو  الفكري 
األمثلية!  نقطة  وعبوره  املنحنٰى  مرور  عند  نفسها  الرضيبة  من  العائد  مستويات 
". وينقل عن الفري حديثه لزوجته: "كنت أفكر ما كان يعمله أولئك الرجال يف 
غابة شريوود من مقاطعة نوتنغهام اإلنكليزية يف القرون الوسطٰىH عندما كان 
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(روبن هود) وعصابته من قطاعي الطرق يسلبون األغنياء ليطعموا الفقراء… 
وختيلت ماذا لو رسق روبن هود القوافل املارة يف غابة شريوود كلها دون أن 
يبقي أو يذر منها وهو يامرس دور السلطة! فإن القوافل ستمتنع عن املرور يف 
تلك الغابة؟ "H ويضيف: "… توقف آرثر الفري عن الكالم بعد أن خطط أسس 
العرض…  اقتصاديات  بمدرسة  بعد  فيام  سميت  مدرسة  جسدهتا  التي  نظريته 
ذلك  دها  جسّ والتي  وسميت (ريغونامكس)  نفسه  ريغان  الرئيس  تبناها  التي 
نقطة  الرضيبة  معدل  بلوغ  أن  لنا  وضح  الذي  الفري)  الشهري (منحنٰى  املنحنٰى 
األمثلية يف تعظيم التحصيل الرضيبي ستؤدي بعدها ال حمالة إٰىل تناقص العوائد 
يَّام عٰىل النشاط  الرضيبية نفسها. ويرٰ الفري ان املبالغة يف فرض الرضائب والَ سِ
اإلنتاج وتدهور  األمثليةH ال يؤدي سوٰ إٰىل تراجع  بعيداً عن نقطة  اإلنتاجي 
الرضيبي!… وسينتهي  التهرب  يف  واالنغامس   Hالدخل تباطؤ  بسبب  االدخار 

روبن هود مفلساً يف غابة شريوود".
 ٰهل ختٰىل األغنياء والرشكات الكرب Hوسنعرف يف حديثنا عن الرضائب
عن التهرب الرضيبي عندما تم ختفيض الرضائبH كام سنرٰ يف فقرة تالية عند 
املقارنة بني رأساملية الليربالية اجلديدة والرأساملية املنضبطةH هل توسع النشاط 

اإلنتاجي عند ختفيض الرضائبH أم توسع النشاط املايل غري اإلنتاجي؟
H(26 وماذا كتب هو عن نفسه  واآلن لنعد إٰىل آرثر الفري وماذا كُتب عنه (

وعن قصة منديله ومنحناه H(27) فهي قصة شيقة!!
HArther Laffer املختص يف االقتصاد السيايس واملنتمي  ولد آرثر الفري 
1940. وحصل عٰىل البكالوريوس  إٰىل احلزب اجلمهوري األمريكيH يف سنة 
 H1965 يف  املاسرت  وعــٰىل   H1963 سنة  املرموقة  ييل  جامعة  من  االقتصاد  يف 
والدكتوراه يف االقتصاد من جامعة ستانفورد املرموقة سنة 1971. وأصبح معروفاً 
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 Reagan’s عندما انضم إٰىل "جملس االستشارات االقتصادية للرئيس ريغان 
Economic Policy Advisory Board بني السنوات 1981 – 1989.

 Hوقصة املنديل مل يأتيا من الفري نفسه Laffer Curve إن تعبري منحنٰى الفري
 Jude  Wanniski وانيسكي  جود  الصحفية  من  وإنام   H(26 وكيبيديا ( حسب 
يْثُ حتدثت  الصحفية يف الوول سرتيت جورنالH املتخصصة بالشؤون املالية. حَ
هذه الصحفية يف مقال هلا عن لقاء عشاء تم يف فندق واشنطن يف H1974 يف فرتة 
رئاسة جريالد فورد اجلمهوري. كان احلارضون من املسؤولني يف إدارة الرئيس 
فوردH وهم ديك تشينيH ورونالد رامسفيلد ومساعدته الصحفيةH وبحضور 
الرئيس  خطة  يعارض  الفري  كان  للقاء  ا هذا  ويف  وانيسكي.  والصحفية  الفري 
 Whip  Inflation خمترص " WIN (وترمجتها إربــح)H وهي  واملسامة  فــورد 
اآلن" –H وما تتضمنه اخلطة من زيادة يف الرضائب.  التضخم  Now" – "إجلد 
ومل جيد الفري ورقة لتوضيح ما يريد أن يقولهH فأخذ املنديل الشخيص الذي كان 
يستخدمه عٰىل طاولة الطعامH ورسم عليه منحنٰى يوضح ما يريد قوله. وأطلقت 
"منحنٰى  تعبري  حينه  يف  جورنال  سرتيت  الوول  يف  مقاهلا  يف  وانيكيس  الصحفية 

الفري"H ومن هنا جاء التعبريان "منحنٰى الفري"H و"منديل الفري"!!
 H(2 7 ) قليالً خمتلف  بشكل  نفسها  لقصة  ا الفري  يذكر   Hعقود ثالثة  وبعد 
يف  العشاء  جلسة  لليلة (أي  ا تلك  يف   ٰجر ما  تفاصيل  يتذكر  ال  "إنه  فيقول: 
H(1974 وحيتمل أن ما نرشته واينكيس يف حينه صحيحاً ألنني استعمل املنحنٰى 
دائامً يف تدرييس وكتابايت وأحاديثي"H ويؤكد حصول االجتامع بحضور تشيني 
من  وإن  كام   Hشيكاغو جامعة  يف  لالقتصاد  اً  ذ أستا كان  يْثُ  حَ  Hورامسفيلد
املحتمل أنه استخدم منديل الطعام يف توضيح األمر – حسب قوله –. ويضيف 
1978 عندما كتبت وانيسكي يف  الفري "إن منحنٰى الفري أخذ اسمه أوائل سنة 
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HPublic Interest مقالة حتت عنوان: (الرضائب والعوائد ومنحنٰى  صحيفة 
الفري) ". ويضيف "إن منحنٰى الفري ليس من اكتشايفH وكمثالH فإن فيلسوفاً 
ما  يف (املقدمة)  كتب  قد  كان   Hخلدون ابن  هو   Hعرش الرابع  القرن  من  مسلامً 

ييل…". ويذكر الفري ترمجة إنكليزية لنص منقول عن مقدمة ابن خلدون.
من  أكثر  شبايب  يف  قرأهتا  قد  كنت  التي   Hخلدون ابن  مقدمة  إٰىل  رجعت 
مرةH باحثاً عن النص الذي ترمجه ونقله الفري. فوجدت أن ابن خلدون يقول 
بدايتها  ترجم  التي  التالية  النصوص   H(28 1377م ( سنة  كتبها  التي  مقدمته  يف 
الفري واملتعلقة بالرضائب / اجلبايات. "اعلم أن اجلباية أول الدولة تكون قليلة 
الوزائع كثرية اجلملة وآخر الدولة تكون كثرية الوزائع قليلة اجلملة والسبب يف 
ذلك أن الدولة إن كانت عٰىل سنن الدين فليست تقتيض إالّ املغارم الرشعية من 
الصدقات واخلراج واجلزية وهي قليلة الوزائع… وإن كانت عٰىل سنن التغلب 
والعصبية فال بُدَّ من البداوة يف أوهلا كام تقدمH والبداوة تقيض املساحمة واملكارمة 
وخفض اجلناح والتجايف من أموال الناس والغفلة عن حتصيل ذلك إالّ يف النادر 
فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي جتمع األموال من جمموعها 
فيكثر  فيه  ورغبوا  للعمل  نشطوا  يا  لرعا ا عٰىل  لوظائف  وا ئع  لوزا ا قلّت  ذا  وإ
أعداد  كثرت  االعتامر  كثر  وإذا  املغرم  بقلة  االغتباط  حلصول  ويتزايد  االعتامد 
أيضاً  ليتحدث  خلدون  ابن  ويستمر  اجلباية…".  فكثرت  والوزائع  الوظائف 
عن فساد وشيخوخة الدولة وذلك عند "ختلق أهل الدولة حينئذ خيلق التحذلق 
والرتف  لنعيم  ا من  فيه  نغمسوا  ا ما  بسبب  ئجهم  وحوا ئدهم  عوا وتكثرت 
فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ عٰىل الرعايا واألكرة والفالحني وسائر أهل 
املغارم ويزيدون يف كل وظيفة وذريعة مقداراً عظيامً لتكثر هلم اجلباية ويضعون 
املكوس عٰىل املبايعات ويف كل األبواب… ثُمَّ تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد 
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تَّٰى تثقل  مقدار لتدرج عوائد الدولة يف الرتف وكثرة احلاجات واإلنفاق بسببه حَ
املغارم عٰىل الرعايا وهتضمهم وتصري عادة مفروضة…".

وما جيب االنتباه إليهH أن من كتب عن فقرة "منحنٰى الفري"H يف الوكيبيديا 
باللغة اإلنكليزيةH يبحر يف التاريخ اإلسالمي إٰىل أبعد من الفري. فهو يذهب إٰىل 
القرن السابع امليالديH ويشري إٰىل كتاب "هنج البالغة" ورسالة اخلليفة الراشدي 
ليه عٰىل مرص مالك االشرت. حول أسس  الرابع اإلمام عيل بن ايب طالب إٰىل وإِ

اجلبايات والرفق بالرعية!!(26).
يف واقــع األمــر إن إشــارة آرثــر الفــري إٰىل ما جــاء يف مقدمة ابــن خلدون 
ابن  إن  ذ  إِ والتاريخ.  باملفاهيم  تالعب  وهو   H– نظري  – يف  حمله  يف  ليس  أمر 
خلدون يف نظريته لنشوء واضمحالل الدولH يقول إن يف بدايات الدولة تكون 
شيخوختها  عند  ولكن   Hواضحة بقواعد  وحمــددة  قليلة  الرضائب   / اجلبايات 
وانحطاطها فإهنا تزيد من جباياهتا من املزارعني والصناع وعامة الناسH وبشكل 
 ٰواألقو األغنٰى  الرشحية  وجشع  هنم  إشباع  لغرض   Hإمكانياهتم يتجاوز  ظامل 
(ومنهم اخللفاء والسالطني وأويل األمر)H املنغمسة يف النعيم تاركني بقية الناس 
يف فقرهم وبؤسهمH ما يؤدي إٰىل ترك أعامهلمH وزيادة االنحطاط يف الدولة وقلة 
املوارد التي يمكن أن تؤخذ الرضائب منها. بينام احلديث عن الرضائب يف الوقت 
احلارض هو باألساس ما يفرض عٰىل األغنياء وأرباح الرشكات. وكانت الرضائب 
عالية يف أوج ازدهار الرأسامليةH ويف عرصها الذهبي يف فرتة الرأساملية املنضبطة.
والغريب أن الفريH ويف املقالة نفسهاH املشار إليها أعالهH يضيفان من أثّر 
فيهH لرسم منحناه باإلضافة إٰىل ابن خلدونH هو جون ماينارد كينز. وكينز هو 
مؤسس الكِنزية التي اعتمدت الرضائب "التقدمية" العاملية ملساعدهتا يف حتقيق 

دولة الرعاية االجتامعية!!
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 H(29) 2017 يشري الصحفي االستقصائي كريك باالست يف مقال له يف أيار
يرسم  دائامً  كان  الفري  بأن   Hالرضائب تقليل  يف  ترامب  مقرتحات  يناقش  وهو 
عٰىل  تَّٰى  حَ  Hأمامه يشء  أي  عٰىل   Hالرضائب حول  مفاهيمه  ليوضح   Hملنحنٰى ا
رسمه  قد   Hللمنحنٰى الفري  رسوم  أحد  مقالة  يف  ويرفق  "اهلامربكر".  مناديل 
السبعينيات يف جامعة  أواسط  االقتصاد يف  س  يدرّ الفري  عندما كان  منديل  عٰىل 

شيكاغوH وهو ما نراه يف الشكل (3 – 4) أدناه.

الشكل (3 – 4)
منحنٰى الفري مرسوم عٰىل منديلH ويمثل نسبة الرضيبة وعائدها الكيل

واملنحنٰى يمثل يف خطه األفقي نسبة الرضائب التي تفرضها الدولةH ويف 
خطه العمودي إمجايل ما يمكن أن جتمعه الدولة من مبالغ الرضائب (أي العائد 

198

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



النقطة  هي  وما   Hالرضيبة من  العائد  مستويات  يف  هبوط  حيدث  ومتٰى   H(الكيل
قرار  اختاذ  يف  كنسبة  اعتامدها  جيب  التي   H(األفضلية األفضل (نقطة  (النسبة) 

الرضائبH وما هي النسبة (النقطة) التي بعدها تقل.
90% متثل احلد األقٰىص من نسبة الرضيبةH بعدها  وكام نرٰ يف املنحنٰى أن 
 ٰنر وكام  الرضيبي.  النظام  ينهار  ثُمَّ   Hمجعها يمكن  التي  الرضائب  إمجايل  يقل 
 Optimum أيضاً أن الفري حدد يف أواسط السبعينيات 35% كنسبة للحد األمثل
يْثُ تقل نسبة الرضائب الكليةH وال تقل كمية الرضائب بل  (نقطة األفضلية)H حَ
تستمر بالزيادة بوترية أقل. ويقول باالست يف مقالته أعاله أن الفري كان يقول 
 Hو70% يف السويد H40% يف الواليات املتحدة إن احلد األعٰىل األفضل يكون 

يْثُ إنّ هذه النسب تعتمد عٰىل اقتصاد الدول املختلفة. حَ
ومعاهد  جامعات  هبا  قامت   Hعديدة حاسوبية  ومناهج  دراســات  هناك 
للوصول  وذلك   Hكبرية ضجة  أثار  الذي  املنحنٰى  هذا  حول  متميزة  اقتصادية 
يتعلق  وفيام   Hاملتميزة الدراسات  بعض  ووصلت  األفضل.  املنحنٰى  شكل  إٰىل 

بالواليات املتحدةH إٰىل املنحنٰى املبني يف الشكل (3 – 5) أدناه (26).

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

199



الشكل (3 – 5)
والذي نرٰ فيه أن حدود نسبة الرضيبة العليا تتحرك بني H%70 – 35 عٰىل 
35% متثل نقطة األفضلية األدنٰى. ومل أجد أية دراسة جادة تضع أدنٰى  اعتبار أن 
H%35 يف الوقت الذي وصلت فيه نسب احلد  حد أمثل لنسبة الرضيبة يقل عن 

األعٰىل للرضائب يف الواليات املتحدة أدنٰى من هذه النسبة بكثري.
:Supply Side ية العرض نظر

نظرية  الفــري  تبنٰى  ذ  إِ  Hلسبعينيات ا ــر  واخ أ يف  كثرياً  ــر  األم توسع  لقد 
 Hالتي عزاها البعض إليه H"Supply Side Economics العرض  "اقتصادية 
Mundell إبّان حكم  ولكن األغلبية قد عزهتا إٰىل االقتصادي روبرت مانديل 
بتوازن  االقتصادي  املفهوم  ختالف   Hالعرض اقتصاد  ونظرية  ريغان.  الرئيس 
إن  ذ  إِ طلبه.  سيجد  السوق  يف  العرض  زيادة  أن  تبني  فهي  والطلب.  العرض 
العرض الكثري يف السوق يأيت من زيادة املعامل وإنتاجيتهاH وهي بالنتيجة تزيد 
من العاملة وحتسن من أجورهمH وبالتايل سيتوفر مستهلكون أكثر يف السوق ذوو 
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قدرة مالية أعٰىلH ما يفيض بالنتيجة إٰىل توفر طلب أكثر. خصوصاً إن يف اقتصاد 
معارضة  هناك  الطلب.  ويزداد  األسعار  تنخفض  وهبذا  أكثر  منافسة  العرض 
إٰىل  احلاجة  بالنهاية  تعني  النظرية  هذه  أن   Hهنا هيمنا  وما  النظرية.  هلذه  شديدة 
يؤكد  وهبذا  الطلب.  سيجلب  الذي  الفائض  العرض  لتوفري  أعٰىل  استثامرات 
أصحاب هذه النظرية تقليل الرضائب عٰىل الرشكات واألغنياءH إِذ إهنم بالنتيجة 
وبالتايل   Hاإلنتاجي االقتصاد  يف  لدهيم  توفرت  التي  املبالغ  هذه  سيستثمرون 

تزداد العاملة وتتحسن األجور ويعم اخلري عٰىل اجلميع!!!
اعرتض الكثري من االقتصاديني عٰىل هذه املفاهيمH التي وصلت إٰىل وجوب 
ختفيض الرضائب بغض النظر عن "نقطة األفضلية"H إِذ إن املبالغ املتوفرة سيتم 
أرباحاً   H(سنوات مخس  بعد  سنوات (مثالً  بعد  هي  تولّد  وسوف   Hاستثامرها
جمموع  عٰىل  ستحصل  لدولة  ا أن  لنتيجة  وا الرضائب.  عليها  تفرض   Hجديدة
وهلذا  الرضائب.  قللت  أهنا  من  الرغم  عٰىل  سنوات  مخس  بعد  أكثر  رضائــب 
ضغط األثرياء وأنفقت الرشكات األموالH لنرش هذه املفاهيمH التي ستوفر هلا 
ترليونات الدوالرات كأرباحH يف الواليات املتحدة وحدها خالل عقد واحد 

من الزمن فقط.
وهل   Hاملــعــارصة الرأساملية  "برشت" به  بام  ــور  األم ســارت  هل  ولكن 
يف   Hالرضائب تقليل  نتيجة  والرشكات  لألثرياء  توفرت  التي  املبالغ  استثمرت 
ربت إٰىل مالذات  اقتصاد حقيقي يوفر "اخلري" جلميع املجتمع األمريكيH أم إهنا هُ

رت يف االقتصاد املايل وتكدست يف البنوك؟!! آمنة (برغم ختفيضها)H واستُثمِ
من  عقود  بعد   Hاألمريكيني لالقتصاديني  رأي  استطالع   2012 يف  تم 
تقليص  إن  "هل  لــســؤال:  ا وكــان   Hللرضائب ــن  االب ــوش  وب ريغان  تقليص 
الرضائب الفيدرالية يف الواليات املتحدة اآلن سيزيد من عوائد الرضائب الكلية 
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يْثُ ستكون إمجايل العوائد الرضيبيةH بعد مخس سنوات أكثر من  H حَ بشكل كافٍ
تَّٰى إنّ كريك مانكيو  96% منهم بـ "كال"!!. وحَ حالة عدم تقليصها؟ " فأجاب 
 Council  Of HGreg رئيس "جملس االستشاريني االقتصاديني   Mankiw
معظم  "إن  قال:  االبن  بوش  الرئيس  حكم  فرتة  Economic Advisors" يف 

املستشارين يف هذا املجلس ال يؤيدون هذه الفكرة" (26).
رأساملية  مــدرســة  مركز  (وهــي  شيكاغو  جامعة  قامت  لذلك  فــة  إضــا
H وباستخدام السؤال  2012 أيضاً الليربالية اجلديدة)H باستطالع آخر يف سنة 
 H"أي مل جيب أحد منهم بـ "نعم Hنفسه. فلم يؤيد أي واحد من االقتصاديني ذلك

71% منهم بـ "كال". وأجاب 
كنساس  والية  حاكم  هبا  قام  التي  لعملية  ا لتجربة  ا ذكر  ملفيد  ا من  ولعل 
نسبة  تقليص  أن  من  للتثبت   Hالفري آرثر  بأفكار  واملؤمن   Hاملحافظ اجلمهوري 
H2012 عندما كان الفري  الرضائب يزيد من إمجايل العوائد الرضيبية يف موازنة 
أعٰىل  عٰىل  كنساس  واليــة  يف  الرضائب  تقليص  تم  ذ  إِ االقتصادي.  مستشاره 
عجز  حدث   . جداً عالية  تقليص  وبدرجة   Hشخص ألف   (330 مدخوالت (
بلغ  ذ  إِ  H موازناهتا يف  بفائض  بقاً  سا تتمتع  كانت  التي  الوالية  نية  ميزا يف  كبري 
صحيفة  يف  مقالة  وتذكر  دوالر.  مليار   (200 حوايل (  2012 سنة  يف  العجز 
2017 "إن التجربة األكثر جرأة يف  حزيران  يف  The" األمريكية   Atlantic "
تقليص  إٰىل  أدت   Hكنساس والية  يف  متت  التي  األمريكية  الرجعية  السياسات 
 H(26 القطاعني" ( هلذين  مجة  خماطر  وإٰىل   Hالتحتية والبنية  للتعليم  املطلوبة  املبالغ 

واملقالة تتحدث بعد مخس سنوات من تلك "التجربة"!!
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ائب: = ا�كو�� وتقليص ال<= الد��
إن تقليص الرضائبH يف عهدي ريغان وبوش االبنH أدٰ إٰىل عجوزات 
احلكومية  الديون  يف  هائلة  زيادة  وإٰىل   Hلية الفيدرا املوازنات  يف  جداً  ضخمة 
األمريكيةH ففي الوقت الذي كان فيه إمجايل الدين األمريكي العامH (من سنة 
دوالر (بأسعار  مليارات   (908 يتجاوز ( ال   H(1980 سنة  هناية  إٰىل   1920
 GDP  Gross املحيل  الناتج  إمجــايل  من   %32 يمثل  كــان  ــذي  وال  H(1980
مصاريف  نتيجة  احلكومي  الدين  يف  القفزة  بضمنها   HDomestic  Product
ازداد   Hوفيتنام كوريا  يف  واحلرب  أوروبا  إعامر  وإعادة  الثانية  العاملية  احلرب 
ترليون   (3.233 إٰىل (  1990 سنة  يف  ليصل  كبرية  بقفزة  العام  القومي  الدين 
عٰىل   HGDP املحيل  الناتج  إمجــايل  من   %56 ويمثل   (1990 دوالر (بأسعار 
الرضائب  تقليص  بسبب  الدين  زيادة  وكانت   Hحروب وجود  عدم  من  الرغم 
 H2013 HGDP يف عام  100% من  من قبل إدارة ريغان. وجتاوزت نسبة الدين 
 H(2013 دوالر (بأسعار  ترليون   (13.738 إٰىل ( الدين  إمجايل  وصل  يْثُ  حَ
101% من إمجايل الناتج املحيل H(30) ما يعني أن دين كل شخص  والذي يمثل 
2013 –!!. والسبب هو  أمريكي يقدر بحوايل (56) ألف دوالر – كام يف سنة 
ختفيضات الرضائب يف زمن ريغان وبوش االبن وحروبه. وسيزداد الدين كثرياً 

2017 يف عهد الرئيس ترامب. عقب تقليصات الرضائب يف 
هذا ولقد صاحب تلك الزيادة اهلائلة للدين العامH تقليص كبري يف نفقات 
وبخاصة  ملواطنيها  األمريكية  احلكومة  تقدمها  كانت  التي  االجتامعية  اخلدمات 
 . حتديثها وعــدم  لتحتية  ا لبنية  ا يف  هائل  وتأخر  كبري  تلف  وكذلك   Hء لفقرا ا
بالعكس  بل   Hختفيض غري  من  لية  عا استمرت  لدفاع  ا موازنات  أن  ويالحظ 
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2019 يف  2018 وكذلك يف موازنة  ازدادت يف زمن بوش االبنH ويف موازنة 
عهد ترامب.

 Hأن بدايات حديث آرثر الفري عن ختفيض الرضائب Hأن نوضح هنا ٰنر
أنه كان يتحدث عن تقليص الرضائب لألغنياءH أي عن رضيبة الدخل لذوي 
H أي متت إضافة  الدخول العالية. بعد ذلك أصبح احلديث عن الرضيبة عموماً
رضيبة  لنسب  لعليا  ا احلــدود  يف  كبرية  فــروق  هناك  ولكن  الرشكات.  رضيبة 
العليا  احلدود  فيه  وصلت  الذي  الوقت  ففي  الرشكات.  رضيبة  ونسب  الدخل 
91% كانت احلدود العليا  لرضيبة الدخل يف اخلمسينيات وأوائل الستينيات إٰىل 
لرضيبة الرشكات حوايل 52% (كام موضح يف الشكل 3 – 3). ويف زمن الرئيس 
 .%48 إٰىل  وللرشكات   %70 إٰىل  الدخل  لرضيبة  األعٰىل  احلد  تقليص  تم  كندي 
 H%21 وللرشكات إٰىل H%35 واآلن تقلص احلد األعٰىل لرضيبة الدخل إٰىل حوايل
وجيدر التنويه إٰىل إن منحنٰى الفري والنسب املوجودة فيه تتحدث عن الرضائب 

عموماً برغم االختالف الكبري يف النسب تبعاً لنوعها.
 Hويف ضوء هذه النسب الواطئة جداً للحدود العليا للرضيبة Hاآلن ٰولنر
واألقل بكثري مما جاء يف منحنٰى الفريH هل اكتفٰى األغنياء هبذا األمرH واقتنعوا 

بحجم الثروة اهلائل الذي تدفق عليهم؟
منة:

�
يبة وا�*ذات ا& رب من ال<= ال��

 HTax  Haven لقد كانت سويرسا إحدٰ أهم املالذات الرضيبية اآلمنة 
من  يتهربون  ممن   Hطويلة عقود  ــنْــذُ  ومُ  Hاألثــريــاء قبل  من  اعتامدها  تم  لتي  ا
الرضائب. وكانت هناك دول أوروبية أخرٰ مثل هولنده ولكسمبورغ وبعض 
من  للتهرب  آمنة  كمالذات  تستخدم  أيضاً   Hوبريطانيا فرنسا  يف  وجزر  مناطق 
الرضيبةH وبنطاق حمدود. ولكن يف مرحلة رأساملية الليربالية اجلديدةH توسعت 
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أو  لألشخاص  ســواء  للثروة  اهلائل  للتوسع  نظراً   H جــداً الرضيبية  ــالذات  امل
يف  املساعدة  هو  الوحيد  اختصاصها  ساحلية  صغرية  دول  وظهرت  الرشكات. 

التهرب الرضيبي وتوفري املالذات الرضيبية اآلمنة.
يعرف املالذ الرضيبي HTax Haven بأنه منطقة ذات سلطة قانونيةH سواء 
H أو ليس فيها  كانت دولة أم جزءاً من دولةH تكون فيها الرضائب منخفضة جداً
املالية  الرسية  من  قدراً  املنطقة  هذه  تتضمن  نفسه  الوقت  ويف   H أصالً رضائب 
ال للمعلومات حول  يْثُ يمنع القيام بأي تبادل فعّ خيتلف من مالذ إٰىل آخر. حَ
ا مكان تغيب فيه الشفافية بشكل تام عن املامرسات  املكلفني بالرضائبH كام إهنّ
الترشيعية والقانونية واإلداريةH وال تشرتط القيام بأية أنشطة فعلية لقاء تسجيل 
فبعض   Hومــرن عام  تعريف  هو  الرضيبي  للمالذ  لتعريف  ا وهذا  الرشكات. 
التعاريف للمالذ اآلمن تركز عٰىل موضوع الرضائب فقطH والبعض اآلخر يركز 

عٰىل رسية مصادر األموال.
ــوجــودة يف املـــالذات  ـــوال امل ــدم معرفة كمية األم وعـــٰىل الــرغــم مــن ع
 Hاخلصوص هبذا  كثرية  وتقديرات  دراســات  هناك  ولكن   Hبالضبط الرضيبية 
 Hسواء كانت هذه الدراسات قد متت من قبل جهات حكومية أو برملانية خمتصة
األموال  هذه  مالحقة  – حتاول  أيضاً  – متخصصة  جمتمعية  منظامت  قبل  من  أو 
إعداد هذه الدراسات تعترب مسألة  التي تراها مهربة وغري رشعية. كام إنّ سنة 
 ٰنتيجة تراكم الثروة اهلائل لد Hإِذ إن هذه املبالغ يف زيادة كبرية مستمرة Hمهمة
الرشكات واألشخاص كنتيجة حتمية لتقليل الرضائب وسيادة النظام الرأساميل 

املعارصH واجلشع الكامن يف صلب هذا النظام.
 Organ iza t ion  of " االقتصادية  لتنمية  وا لتعاون  ا منظمة  ــدرت  ق
H" (Economic يف سنة   Cooperation  & Devalopement  (OECD
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H2007 أن رؤوس األموال املوجودة يف املالذات الرضيبية ترتاوح بني (5 – 7) 
ترليونات دوالرH ومتثل حوايل (6 – 8%) من مجيع االستثامرات التي تدار يف 

العامل كله (5).
 H"TJN  Tax  Justice  Network أما منظمة "شبكة العدالة الرضيبة 
 Hوهي منظمة جمتمع مدين بريطانية تشكل جمموعة ضغط ضد املالذات الرضيبية
وتضم خرباء وناشطني مهتمني بدراسة ومعرفة طرق التهرب الرضيبي ومناطق 
فإهنا   Hاألملاين املركزي  للبنك  املالية  اللجنة  من  ومعتمدين   Hالرضيبية املالذات 
H2012 الذي تضمن تقديرات عالية لألموال املوجودة  أصدرت تقريرها لسنة 
يف املالذات الرضيبيةH قدرت ما بني (21 – 32) ترليون دوالرH وكانت هنالك 

. اعرتاضات عٰىل تلك التقديرات عٰىل اعتبار أهنا عالية جداً
 London  School  of لالقتصاد  لندن  "مدرسة  يف  متت  دراســة  ويف 
H2012 قــدرت الثروة املــوجــودة يف املــالذات  يف  Economics" املرموقة 
بضمنها   Hدوالر ترليون   (7.6 بمبلغ ( ولكسمربغ)  هولندا  الرضيبية (بضمنها 

(2.46) ترليون دوالر يف سويرسا لوحدها.
H2016 أن  أما وزارة اخلزانة األمريكيةH فقد قدرت يف دراسة هلا يف سنة 
 Hوبريمودا  Hالبهاما فقط (بضمنها  الكاريبي  البحر  يف  الرضيبية  املالذات  بنوك 
HCayman وبنامH واألنتيل اهلولندية)H موجود فيها (2) ترليون  وجزر كيامن 
جزر  يف  دوالر  1.4 ترليون  لوحدها (فيها  املتحدة  الواليات  إٰىل  عائدة  دوالر 

كيامن لوحدها).
H2009 من  ويف دراسة ملؤسسة حكومية أمريكية حسابية خمتصةH متت يف 
 Government Accountability قبل "مكتب املسؤولية املحاسبية احلكومية 
H"Office قدرت أن (83) رشكة من أصل أكرب (100) رشكة أمريكية وكذلك 
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 ٰأمريكية تعمل لد مقاولة  100) رشكة  63) رشكة مقاولة من أصل أكرب ( )
احلكومة األمريكيةH متتلك رشكات فرعية يف دول تُعترب مالذات رضيبيةH وذلك 

لتجنب دفع رضائب للحكومة الفيدرالية األمريكية (5).
وتتحدث صحيفة اإلندبندنت الربيطانية عن التهرب الرضيبي ألكرب (50) 
رشكة أمريكية H(31) قائلةً "إن (50) أكرب رشكة ومؤسسة مالية أمريكيةH يوجد 
لدهيا يف املالذات الرضيبية املوجودة خارج السواحل HOffshore ما يعادل أكثر 
يْثُ حتتفظ  H حَ GDP إلسبانيا واملكسيك وأسرتاليا معاً من إمجايل الناتج املحيل 
هذه الرشكات بام يقارب (1.3) ترليون دوالرH يف مناطق ال تستطيع الواليات 
Oxfam". وتنقل  املتحدة فرض رضيبة عليهاH حسب تقرير مؤسسة أوكسفام 
الصحيفة عن أوكسفام "إن من ضمن هذه الرشكات (والبنوك)H رشكة كوكا 
 H(كوكل) Alphabet كوالH وولت ديزينH وبنك كولدمان ساشH وألفابيت 
 H2014 – 2008 وإن أرباح هذه الرشكات والبنوك اخلمسني تقدرH من سنة 
4) ترليونات دوالر عٰىل نطاق العاملH ودفعت رضائب يف الواليات  بحوايل (

املتحدة بمعدل (26.5%) فقط بدالً من (%35) " (31).
قدر املحاسب القانوين هنري جيمس من رشكة التدقيق احلسايب "ماكينزي 
H"Mackinsey يف تقرير له إٰىل منظمة "شبكة العدالة   Company ورشكائه 
يف  األغنياء  قبل  من  املخبأة  األمــوال  بأن   Hأعاله إليها  املشار   "TJN الرضيبة 
9.8) ترليون دوالر  21) ترليون دوالرH من ضمنها ( مالذات رضيبية تبلغ (
تعود إٰىل (100) ألف ثري يملكون (30) مليون دوالر أو أكثر. وأوضح هذا 
عنوان  حتت  الوكيبيديا  ونقلته  للمنظمة  اإلليكرتوين  املوقع  عٰىل  املوجود  التقرير 
دفع  عدم  نتيجة  لدوهلم  كبري  ضياع  إٰىل  يــؤدي  األمــر  هذا  إن   HTax  Haven

.(! الرضائب (برغم تقليصها إٰىل درجات كبرية جداً
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TJN أعالهH مقدار الرضائب  ويقدر تقرير ملنظمة شبكة العدالة الرضيبة 
عٰىل   Hدوالر مليار   (255  –  190 بني ( ما   Hلوحدها  2012 لسنة  املفقودة 
افرتاض أن نسبة الربح الناجم عن بيع األصول املالية (Capital Gain) يبلغ 
H وإن نسبة الرضيبة عٰىل هذا الربح (Capital gian tax rate) تبلغ  3% سنوياً

.%30
تم  قد  الرضيبية  املــالذات  يف  العمل  نظام  إن   Hهذه  TJN منظمة  وتقول 
من  تتألف   Hبسخاء هلا  يدفع  جداً  خمتصة  جمموعات  قبل  من  وإدارتــه  تصميمه 
HUBS و  Hوهم بقيادة البنوك العاملية املهمة Hاختصاصيني يف بنوك مهمة خاصة

HCredit Swiss, Goldman Sach وكذلك من دور حماماة ودور حسابات 
قانونية عاملية مهمة. كام يضيف التقرير بأن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

OECD وG20 يغضون الطرف عن املوضوع برمته. واملنظامت العاملية مثل 
 ٰإِذ إن بنام هي إحد H"Panama Papers ثُمَّ جاءت فضيحة "وثائق بنام 
هلذا  تعمل   ٰكرب عاملية  لبنوك  ممثليات  وفيها   Hاملهمة الرضيبية  املــالذات  دول 
الغرض. ويف هذه "الفضيحة" تم ترسيب (11.5) مليون وثيقة احتوت تفاصيل 
مالية وقانونية وشخصية تعود إٰىل (214488) جهةH منها ما يعود لسبعينيات 
لرشكة  أصالً  تعود  التي   H2015 سنة  يف  الوثائق  ترسيب  وتم  املايض.  القرن 
HMossock Fonseca ومل يعرف مصدر الترسيب. قانونية يف بنام تعرف باسم 

ومقبوالً  قانونياً  أمراً  الرضيبية  املالذات  يف  األموال  وحفظ  العمل  يعترب 
جاء  مما  الكثري  أن  املحللون  وجد  ولكن   Hالرضيبي بالتهرب  يتعلق  فيام  عدا  ما 
هلذه  عديدة  دراسات  متت  وقد  القانونية.  غري  األمور  من  هي  الوثائق  هذه  يف 
 SZ  Zeitung زايتنك  صحيفة  يف  ونرشت  رسبت  قد  كانت  أن  بعد  الوثائق 
 (80 من ( استقصائية  صحفية  جهات   (107 حتليلها ( يف  واشــرتك   Hاألملانية
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االستقصائيني  للصحفيني  العاملي  "التجمع  بـ  يسمٰى  ما  جتمع  إرشاف  حتت  بلد 
أول  International Consortium of Invetigative Jounalists" ونرش 

2016/4/3 مع (150) وثيقةH فبدأت الضجة عند ذاك (5). تقريرين منها يف 
 Hملالطية ا الصحفية  اغتيال  فتم   H ببمنا ملتعلق  ا لفضائح  ا مسلسل  واستمر 
النشطة جداً يف فضح ومالحقة الفساد وتبييض األموال والتهرب الرضيبي يف 
بالدها مالطاH التي تعترب أيضاً من دول املالذات الرضيبيةH دافني كاردينا غاليزيا 
 H2016/10/16 يْثُ اغتيلت يف مالطا يف  HDaphine Garuena Galizia حَ
 Hوكانت واحدة من الصحفيني االستقصائيني الذين عملوا عٰىل حتليل وثائق بنام

باإلضافة إٰىل عملها يف كشف وثائق الفساد والتهرب يف الرضيبي يف مالطا.
من   %28.5 نحو   Hرشكة  293 أصل  من  أمريكية  رشكــات   (5 حققت (
 H2017 عام  يف  دوالر  ترليون   2.6 بنحو  تقدر  التي  اخلارجية  األرباح  إمجايل 
H(2010 وهي األربــاح املحققة يف  (وتعادل ضعف األربــاح املحققة يف سنة 
 Hهترباً من دفع الرضائب عليها. وعٰىل رأس هذه الرشكات Hاملالذات الرضيبية
"أبل  هي رشكة   H"األمريكية واالقتصادية  الرضيبية  السياسات  "معهد  ذكر  كام 
أرباحاً قدرها (246) مليار دوالر من فروعها الثالث  حققت  Apple" التي 
H"Pfizer التي حققت فروعها  املتواجدة يف املالذات الرضيبية. ورشكة "فايزر 
يعادل  ربحاً   H فرعاً  (157 عددها ( والبالغ   Hالرضيبية املالذات  يف  املتواجدة 
(198.9) مليار دوالرH تليها مايكروسوفت بربح قدره (142) مليار دوالر 
(من مخسة فروع) يف املالذات الرضيبيةH ثُمَّ رشكة جنرال ألكرتيك بربح قدره 
IBM بربح قدره (71.4) مليار  )H ثُمَّ رشكة  22 فرعاً (82) مليار دوالر (من 

.( 18 فرعاً دوالر (من 
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من   Hبالرضائب ملكلفون  ا خالهلا  من  يتمكن  لتي  ا لطريقة  ا نفهم  وهبــذا 
التهرب من دفعهاH من خالل حتويل األرباح املحققة يف بلد رضائبه "مرتفعة" 
الغالب  فرعية (يف  رشكة  فيها  يملكون  التي  الرضيبية  املالذات  أحد  إٰىل   H نسبياً
ومهية)H لتسجيل تلك األرباح فيهاH أي إخفاء األرباح املحلية بجعلها أرباحاً 

أجنبية حتققت يف رشكات تابعة للرشكة األم ومسجلة يف مالذ رضيبي (32).
يف   Hأعــاله األمريكية  واالقتصادية  الرضيبية  السياسات  معهد  ويضيف 
H2017 بأن قيمة الرضائب التي تتهرب من  دراسته عن التهرب الرضيبي لسنة 
Fortune) تقدر بنحو  دفعها (500) رشكة أمريكية مدرجة عٰىل قائمة (فورشن 
متعددة  األمريكية  الرشكات  مجعت  ولقد   .2017 لسنة  دوالر  مليار   (100 )
مصنفة  بلدان  عرشة  من  األجنبية  أرباحها  من   %59 يعادل  ما  هذه  اجلنسيات 
 ٰوهذه األرباح ال متثل سو Hٰو41% من مخسة بلدان أخر Hكمالذات رضيبية

7% من إمجايل استثامراهتا!(32).
يف  اهلائل  واالرتفاع   Hالرضائب تقليص  من  الرغم  عٰىل  أنه   ٰنــر وهبــذا 
 Hلكن األغنياء والرشكات ظلوا يتهربون من الرضائب Hعدم املساواة ٰمستو
 Hوأصبح موضوع إرجاع مبالغ التهرب الرضيبي املوجودة يف املالذات اآلمنة
م كل من ترامب وهيالري كلنتون رؤيتيهام عن كيفية حل  مشكلة جيب حلها. قدّ

املشكلةH وذلك يف أثناء محلتهام االنتخابية!!!
2016 (قبيل  ــاين  ــث ل ا تــرشيــن  ئــــل  أوا يف  تــايــمــز  ــورك  ــوي ــي ــن ل ا كتبت 
2) ترليوين دوالر  H(33 أن "الرشكات ختبئ أكثر من ( االنتخابات الرئاسية)(
املتحدة…  الواليات  خارج  رضيبية  مالذات  يف   Hللرضائب خيضع  مل  ربح  من 
قد  الوقت  بأن   Hلرئاسية ا االنتخابات  بسبب  قوي  سيايس  شعور  هناك  وأن 
الواليات  إٰىل  الرشكات  أرباح  إدخال  لتشجيع  الرضائب  قوانني  لتعديل  حان 
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يعتقد  ولكن   Hاملبالغ هذه  كمية  بالضبط  يعرف  "ال  الصحيفة  وتقول  املتحدة". 
3 ترليونات دوالر… وأن جلنة يف  2.4 ترليون دوالر وقد تصل إٰىل  أهنا حوايل 
2.6 ترليون  H2015 بحوايل  الكونغرس األمريكي قدرت هذه املبالغH يف آب 
 ."%35 دوالرH وجيب استقطاع رضيبة عن هذه املبالغH التي هي أرباح بنسبة 
وتضيف أن رضيبة الرشكات غري املدفوعة للحكومة االحتادية تعادل تقريباً ثلثي 
جمموع رضيبة الدخل املدفوعة من مجيع األمريكينيH للحكومة الفيدرالية يف سنة 
H2014 والتي بلغت (1.39) ترليون دوالر. أي إنّنا نتحدث عن ضياع رضيبي 

930 مليار دوالر!! قدره حوايل 
وبحسب قول الصحفيةH فإن احلل الذي أعلنته هيالري كلنتون يف محلتها 
تَّٰى أقلH عٰىل هذه  H%20 أو حَ االنتخابية هو تقليص الرضائب ملرة واحدة إٰىل 
األموال املهربةH باإلضافة إٰىل تقليص جديد للرضائب بصورة عامة ودائمية!! 
عٰىل  الرضائب  بتقليص  لرئاسية  ا ملنافسة  ا خطابات  يف  وعد  فقد  ترامب  ما  أ
H(%10 وختفيض عام يف رضيبة الرشكات  األمــوال املوجودة يف اخلارج إٰىل (
لتصل إٰىل 15%. أي إنّ كال املرشحني – يف حينه – يعد بتقليص رضيبة الرشكات 
20% (عٰىل حسب  15% (عٰىل حسب ترامب)H وإٰىل  35% إٰىل  بصورة عامة من 
محلتيهام  متويل  ٰىل  إ لــرشكــات  وا ء  األغنيا جــذب  يتوخٰى  وكالمها   H(كلينتون

االنتخابية!!
الرضائب  قانون  ر  وصــدّ  Hاملتحدة لــواليــات  ا رئاسة  إٰىل  ترامب  وصــل 
H2017 واعترب أنه قانون يمثل احلزب اجلمهوري (واألغنياء) ألن  أواخر سنة 
بتصويت  كان   2017 األول  كانون   20 يف  الشيوخ  جملس  يف  عليه  التصويت 
H(48/51) وبموافقة مجيع األغلبية اجلمهوريةH ومعارضة مجيع أعضاء احلزب 
الديمقراطي الذي اهتم احلزب اجلمهوري بأهنم وهبوا هدية ثمينة إٰىل األغنياء 
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عٰىل حساب الفقراء!. وقالت نانيس بيلويس رئيسة الديمقراطيني يف الكونغرس 
بأن "القانون ببساطة يمثل رسقة". وصادق ترامب عٰىل القانون بعد يوم واحد 

فقط عٰىل مصادقة جملس الشيوخ عليه!!(24).
 H%21 إٰىل   %35 من  الرشكات  لرضيبة  األعٰىل  احلد  القانون  هذا  خفض 
H%37 باإلضافة  39.6% إٰىل  وشمل التخفيض احلد األعٰىل لرضيبة الدخل من 
إٰىل تقليصات أخرٰ عٰىل األغنياءH منها مدخوالهتم املتأتية من االستثامرات يف 
 Hوتقليل رضائب الرتكات H(!!والتي تشمل الرئيس ترامب نفسه) العقارات
 Hلتقليص ا لفرتة   Hللتقليص الكيل  اإلمجايل  وسيبلغ  ء.  باألغنيا متعلقة  وكلها 
مبلغاً يعادل (1.5) ترليون دوالر. وألغٰى القانون املوارد املالية الالزمة لقانون 
أوباما للضامن الصحي للفقراءH وكذلك فتح املجال للبحث عن النفط وإنتاجه 
املحفاظة  لدعاة  انتكاسة  يشكل  الذي  األمر   Hأالسكا يف  الطبيعية  املحميات  يف 

عٰىل البيئة (24).
أعٰىل  كحد   %35 دفع  الرشكات  عٰىل  كان  القانون  هذا  صدور  وقت  تَّٰى  حَ
وسمح  املتحدة.  الواليات  خارج  أو  داخل  يف  عملها  عٰىل  سواء   Hللرضائب
القانون السابق للرشكات بعدم دفع الرضائب حلني دخول أرباحها اخلارجية إٰىل 
H2017 فإن الرشكات  الواليات املتحدة. أما القانون اجلديد الذي صدر هناية 
عمل  أو  ومكاتب  منشآت  لدهيا  لتي  وا  H( هلا لتابعة  ا األمريكية (والرشكات 
خارج الواليات املتحدةH فإهنا تدفع يف احلد األعٰىل من رضائب نصف ما تدفعه 
أرباحها  عٰىل  رضيبة  تدفع  أن  عليها  إن  ذ  إِ  Hاملتحدة الواليات  داخل  عملت  لو 
املسجلة يف اخلارج بنسبة 10.5% باحلد األعٰىل (مقارنة بـ 21% يف داخل الواليات 
الواليات  إٰىل  املبالغ  هذه  أدخلت  األحوال سواء  تدفع يف كل  وهي   H(املتحدة
بأن  يقولون  األمريكيني  االقتصاديني  من  العديد  فإن  لذا  تدخل.  مل  أم  املتحدة 
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القانون اجلديد "قد يشجع" الرشكات األمريكية عٰىل العمل يف اخلارج عٰىل الرغم 
متثل  والتي   Hواملتوسطة الصغرية  الرشكات  وخصوصاً   H!الرضيبة تقليص  من 
غالبية الرشكات األمريكية ممن لدهيا فروع يف اخلارجH ألهنا بموجب هذا القانون 

ستدفع نصف نسبة الرضائب إن بقيت يف اخلارج (43).
األربــاح  عٰىل  بالرضائب  يتعلق  فيام   Hاجلديد لقانون  ا وبحسب   Hكذلك
 Hفإن الرشكات سوف تدفع وملرة واحدة Hاملوجودة يف اخلارج للسنوات السابقة
نقد  شكل  عٰىل  األرباح  كانت  إن   H(%15.5 األعٰىل ( حدها  يف  تكون  رضائب 
أدخلت  ســواء  الــرضائــب  هــذه  وتدفع   Hكذلك تكن  مل  إن   (%8 و(  HCash
الرشكات أمواهلا إٰىل الواليات املتحدة أم مل تدخلها. وكانت من أوٰىل الرشكات 
ستدخل  أهنا  أعلنت  Apple" التي  التي استجابت للقانونH هي رشكة "أبل 
املتحدة  الواليات  إٰىل  الرضيبية  املــالذات  يف  املوجودة  اخلارجية  أمواهلا  معظم 
املالذات  يف  املوجودة  أمواهلا  من  كنقد  دوالر  مليار   (252 ستجلب ( يْثُ  حَ
الرضيبية والبالغة (269) مليار دوالر – بحسب قول الرشكة – وستدفع (38) 

مليار دوالر رضائب عليها وملرة واحدة!!(35).
اقتصاد الشعوذة!، واقتصاد العرض:

االقتصادية  السياسات  أن   Hاملاضية األربعة  العقود  أحــداث  أثبتت  لقد 
املسامة "اقتصاد العرض"H واملرتابطة مع سياسات تقليص الرضائبH واملنسوبة 
إٰىل آرثر الفريH هي سياسيات خاطئة خدمت األثرياء فقط. وقد يكون من املفيد 

أن نتحدث بعض اليشء عنها.
لقد استخدم تعبري "اقتصاد الشعوذة H"Voodoo Economics ألول مرة 
يْثُ إنّ السياسات  قبيل جميء الرئيس ريغان إٰىل احلكم (1981 – 1989). حَ
عهدي  يف   Hريغان قبل  ما  لفرتة  األمريكي  اجلمهوري  للحزب  دية  االقتصا
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نيكسون وفورد مثالً كانت قريبة للرأساملية املنضبطة والكِنزية. وخالل املنافسة 
النتخابات  اجلمهوري  للحزب  ملرشح  للتحضري  اجلمهوري  احلــزب  داخــل 
H1980 جاء ريغان خالل احلملة التحضريية بسياسته االقتصادية اجلديدةH التي 
 Reagan اعتربت "طفرة" يف االقتصادH والتي سميت الحقاً "اقتصاد ريغان 
Reaganomics". وهي السياسة االقتصادية  "ريغانمكس  Economics" أو 
H"Supply وأحياناً   Side  Economics املرتبطة بام يسمٰى "اقتصاد العرض 
Trickle" عٰىل أساس   Down  Economics التقطري  يطلق عليها "اقتصاد 
 H الحقاً وسميت  والفقراء!!.  املواطنني  بقية  عٰىل  اخلري  منه  سيتقطر  تنفيذها  أن 
قبل  Voodoo" من   Economic يف الثامنينيات وما بعدها "اقتصاد الشعوذة 

املعارضني هلا (5).
من  ليساريون  وا لكِنزيون  وا االشرتاكيون  يعارضها  مل  السياسة  هذه  إن 
احلزب الديمقراطي فحسبH بل كان هلا معارضة من داخل احلزب اجلمهوري 
األب  بوش  قبل  من  الشعوذة" جاءت  "اقتصاد  تسمية  فإن  الواقع  ويف  نفسه. 
 Hاجلمهوري احلزب  داخل  لتمهيدية  ا االنتخابات  يف  لريغان  منافسته  ثناء  أ يف 
لالستهزاء هبذه السياسية االقتصادية التي تزعم أن ختفيض الرضائب عٰىل ذوي 
الدخول العالية سيؤدي بالنتيجة إٰىل نمو اقتصادي كبريH وسيتم تعويض تقليص 
الرضائبH باحلجم األكرب للرضائب نتيجة توسع القاعدة الرضيبية بسبب نمو 
رئيساً  ريغان  وأصبح   Hريغان رونالد  أمــام  األب  بوش  وخرس  االقتصاد!!. 

للواليات املتحدة.
وكان الرئيس جريالد فورد (من احلزب اجلمهوري) معارضاً رئيساً أيضاً 
لسياسات ريغان هذهH والتي تؤدي إٰىل تقليل موارد املوازنات املاليةH وبالتايل 
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زيادة يف العجز املايل ويف الدين احلكوميH إِذ إن السياسات التقليدية للحزب 
اجلمهوري (والقوٰ املحافظة) هو تقليل كالً من العجز املايل والدين احلكومي.
تقليص   (1 هــي: ( االقــتــصــاديــة  ريــغــان  لسياسة  ــعــة  األرب األســس  إن 
 Hو(3) تقليص األنظمة احلكومية Hو(2) تقليص الرضائب Hاإلنفاق احلكومي
ريغان  سياسة  لتطبيق  ونتيجة  التضخم.  لتقليل  األموال  توفري  تقليص   (4 و(
االقتصادية زاد الدين احلكومي بثالث مراتH وأصبحت الواليات املتحدة أكرب 
مقرتض يف العاملH بعد أن كانت أكرب مقرض يف العاملH وذلك خالل ثامن سنوات 

من حكم الرئيس ريغان (5).
 Hاألمريكي اليسار  قبل  من   Hاالقتصادية ريغان  سياسة  معارضو  استغل 
 " لشعوذة ا قتصاد  ا " الرضائب  وتقليص  العرض  قتصاد  ا يف  سياسته  تسمية 
بتقليص  يتعلق  فيام  وخصوصاً   H هــذا يومنا  تَّٰى  حَ لتسمية  ا هبــذه  واستمروا 

الرضائب.
بول   Hلكِنزية ا مليول  ا ذوي  من   Hاملهمني األمريكيني  االقتصاديني  ومن 
كروكامن (حائز عٰىل جائزة نوبل يف االقتصاد)H والذي استمر باستخدام تعبري 
"اقتصاد الشعوذة"H وخصوصاً عندما أعلن ترامب سياسته يف تقليص الرضائب 

االقتصاد"!! "لتنمية 
اقتصاد  "زومبيو  عنوان:  حتت   H2017 نيسان  يف  لكروكامن  مقال  ويف 
األمريكية  بالكلامت  يتالعب  هنا  وهو   H(36 الشعوذة" (  /  Voodoo لفودو  ا
H والفودو تعني  يْثُ الزومبي هو امليْت الذي عاد إٰىل احلياة مسخاً الدارجةH حَ
الشعوذة / السحر املستخدم يف أجزاء من جنوب الواليات املتحدة وجزر البحر 
من  النوع  هذا  عٰىل  األب  بوش  قبل  من  أطلقها  التي  الكلمة  وهي   Hالكاريبي

االقتصاد.
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قتصاد  ا تسمية  إطــالق  وسبب   H1980 ٰىل  إ لته  مقا يف  كــروكــامن  يشري 
ومنها   Hاألب بوش  غريمه  قبل  من  االقتصادية  ريغان  سياسة  عٰىل  الشعوذة 
 Munchin مونشن  ستيفن   Hترامب الرئيس  مالية  وزير  طروحات  إٰىل  ينتقل 
2017 إٰىل جمموعة  (وهو باألصل من بنك كوملان شاس)H الذي قال يف نيسان 
لنمو  ا خالل  بنفسها  نفسها  ستعوض  الرضائب  تقليص  "خطة  بأن  ملاليني  ا من 
مع  األب  بوش  كان  التي  نفسها  العقيدة  املالية  وزير  يعيد  وهبذا  االقتصادي". 
للحزب  رسمية  عقيدة  أصبحت  ثُمَّ   H"شعوذة" يعتربوهنا  اجلمهوريني  من  عدد 
اجلمهوريH واآلن يدعو هلا وزير املالية عٰىل اعتبارها عقيدة اقتصادية راسخة!!. 
ويضيف كروكامن: "لقد تم اختبار هذه العقيدة مرة تلو أخرHٰ وكانت تفشل يف 
 – 1979 كل مرة!! ". ويؤكد: "إن االقتصاد األمريكي فعالً حتسن يف السنوات 
H1982 ولكن مل يكن بسبب قيام إدارة ريغان بتخفيض الرضائبH وإنام نتيجة 
: "لقد أعطٰى كلنتون  قيام االحتياطي الفيدرايل برفع سعر الفائدة". واستمر قائالً
جتربة واضحة عندما زاد نسبة الرضائب عٰىل األغنياءH وتوقع اجلمهوريون أن 
أكثر  البطالة  تقليل  وتم   Hاالقتصاد ازدهر  ذلك  من  بدالً  ولكن   Hستقع املأساة 
من عهد ريغان. ثُمَّ جاء بوش االبن بتقليل الرضائبH وتوقع املؤيدون له أن 
سيكون هناك عرص "ازدهار بوش"H ولكن ما حدث هو تراجع اقتصادي انتهٰى 
 Obamacare أوباماكري  لتمويل  رضائب  أوباما  أضاف  كبرية".  مالية  بأزمة 
 . لسابق" ا من  بكثري  أكثر  عاملة  تشغيل  وحصل   H(ء للفقرا الصحي  لتأمني  (ا
الرضائب  تقليل  أن  عٰىل  واحداً  دليالً  يقدم  التاريخ… مل  "إن  فيقول:  ويستمر 

يساعد يف النمو االقتصادي" (36).
وظل كروكامن مستمراً يف هجومه عٰىل هذه السياسات يف مقالة أخرٰ يف 
 HVampires H2017 وحتت عنوان: "الزومبيH ومصايص الدماء  حزيران 
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يْثُ قارن بني خفض الرضائب ومصايص للدماءH إِذ إن  واجلمهوريون" H(37) حَ
إٰىل سحب الغطاء املايل الطبي  ستؤدي  ترامب  خطة  حسب  الرضائب  "ختفيض 
23) مليون فقري أمريكي". ويشري إٰىل حادث تقليص الرضائب يف والية  عن (
حلاكم  اقتصادياً  مستشاراً  الفري  كان  عندما  عنها  حتدثنا  أن  سبق  كنساس (التي 
إٰىل  اجلمهوريني  تَّٰى  حَ دفعت  كبرية  نقدية  أزمة  "حدثت   H(اجلمهوري الوالية 
من  الوالية  إلنقاذ  الوالية  حاكم  فيتو  متجاوزين   Hالرضائب لزيادة  التصويت 
اإلفالس". ويشري إٰىل االقتصادي الفري (دون حتديده باالسم)H حني يقول: "إن 
H وكام يظهر فإهنم  االقتصاديني الذين كانوا وراء مأساة كنساس مل يتعلموا شيئاً

املحركون الرئيسيون وراء خطة ترامب لتخفيض الرضائب" (37).
وكتب برفسور االقتصاد األمريكي املعروفH ريتشارد وولفH اليساري 
اقتصاد  وعن   H2017 سنة  أواخــر  يف  قر  أُ الذي  الرضائب  قانون  عن   Hالفكر
التقطري (اقتصاد العرض) ليقول (38): "إن قانون الرضائب هذا يعطي األموال 
 Hوهم يف الوقت نفسه مدراء الرشكات ومالكي األسهم Hلألغنياء والرشكات
يكون  أن  جيب  املتحدة  الواليات  يف  احلل  ثرائهم… وإن  فوق  ءً  ثرا ويزيدهم 

بالتوجه نحو االشرتاكية".
الرضيبيH (أي  التعديل  هذا  أن   Hحقيقته يف  األمر  "إن  ليقول:  ويستمر 
قانون ترامب املشار إليه أعاله)H يأيت بعد (30) عاماً من عدم املساواة املتزايد 
سياسة  يسمٰى  ما  عٰىل  آخر  مثال  وهو   Hهائل بشكل  اآلن  ويتوسع   Hباستمرار
HTrickle وهي السياسة االقتصادية   – Down  Economy اقتصاد التقطري 
التي وعدت هبا الليربالية اجلديدةH بأن املساعدة االقتصادية املبارشة للرشكات 
"إن  يقول:  ثُمَّ  املواطنني".  بقية  عٰىل  اخلري  تعميم  هي  نتائجها  فإن   Hواألغنياء
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االقتصاديني  من  الكبري  العدد  يعارضون  اجلمهوري  احلزب  وقيادات  ترامب 
الذين أوضحوا بأن اقتصاد التقطري هو وعود كاذبة".

من كل ما جاء أعالهH نرٰ أن ما يدعيه دعاة الليربالية اجلديدة واقتصاد 
هذه  ولكن   Hاالقتصاد لتنمية  املبالغ  سيوفر  الرضائب  تقليل  أن  من   Hالعرض
ربت إٰىل اخلارج وهتربت من  ا هُ املبالغ مل يتم استثامرها يف الواليات املتحدة بل إهنّ
. ويف الوقت نفسه هنالك مبالغ هائلة يف البنوك متوفرة  الرضائب القليلة أصالً
يف  استثامرها  يتم  مل   Hالصفر تقارب  اً  جد منخفضة  مرصفية  ئدة  بفا لالستثامر 
االقتصاد احلقيقي. وما حدث فعالً خالل العقود األربعة املاضيةH وباخلصوص 
H وأصبح انعدام العدالة  H!!2008 هو زيادة الغني غناً والفقري فقراً بعد أزمة 
رأساملية   Hاملعارصة للرأساملية  األساسية  السامت   ٰإحــد الثروات  توزيع  يف 

الليربالية اجلديدة.
غنياء:

N
وة لدى ا& d�ال � ا  عدم العدا�A وا�ساواة، و��

�
: تفا� سابعاً

بعنوان:  له  مقال  يف   ،Goseph St ig l i tz ستغليتز  جوزيف  يتحدث 
كتابه  فقرات  من  بعضاً  مستعرضاً   ،"The  %1  Problem  %1 لـ  ا "مشكلة 
يف  صــدوره  The Price Inequality" قبيل  األخــري: "ثمن عدم املساواة 
 Warren Buffet (39)، فيقول: "إن وارن بوفيت Vanity Fair 2012 يف جملة
حروباً  املاضية كانت فيها  يضع األمور يف نصاهبا عندما يعلن أن العرشين سنة 
يف  ءً  ثرا األكثر  الطبقة  وارن  ويقصد  إليها"،  انتمي  التي  الطبقة  ربحتها  طبقية، 

الواليات املتحدة.
إن صدور مثل هذا الترصيح من شخصH ينقله عن آخرH وكالمها يعتربان 
من أهم الشخصيات األمريكيةH بل والعامليةH أمر ذو أمهية بالغةH جيب النظر 

فيه باهتامم.
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ومن املفيد إعطاء القارئ بعض املعلومات عن هذين الشخصني املعروفني 
عاملياً يف جمال االقتصاد واملال.

H(1943 من االقتصاديني األمريكيني  يعترب جوزيف ستغليتزH (من مواليد 
املهمنيH إن مل يكن أمههمH وهو اآلن بمركز الربوفيسور "األهم" يف االقتصاد 
يزيد  ما  ومنح   HMIT من  الدكتوراه  شهادة  عٰىل  حصل  كولومبيا.  جامعة  يف 
نوبل  جائزة  ونال   Hالعامل جامعات  أهم  من  فخرية  دكتوراه  شهادة   (40 عن (
االقتصادية  الكِنزية  املدرسة  منظري  أبرز  من  ويعترب   .2001 سنة  لالقتصاد 
اجلديدةH وحمسوب سياسياً عٰىل احلزب الديمقراطي األمريكي. له مؤلفات كثرية 
 Hأحدها عن حرب غزو العراق Hمنها ما يزيد عن (32) كتاباً يف االقتصاد H جداً
2006 باالشرتاك مع ليندا باليمزH بعنوان: "حرب الثالثة تريليونات  ألفه سنة 
 The  Three  Trillion  Dollar  War; the لفة الرصاع العراقي  دوالرH كُ

."True Cost of Iraq Conflict
احلرب  لكلف  ستغليتز  تقديرات  أن  منها   Hالكثري الكتاب  هذا  عن  كتب 
ملرتتبة  ا لية  ملا ا لكلف  وا ألمريكا  لنسبة  با احلــرب  ألمهية  ولكن  لية.  عا كانت 
عليهاH استمرت التقديرات والدراسات ملراجعة الكتاب يف اجلامعات واملعاهد 
 (3 بـ ( ملقدرة  وا املذكورة  الكلف  أن  ٰىل  إ تقريباً  مجيعها  وتوصلت   Hاملختصة
 (4 من ( أكثر  ٰىل  إ لواقع  ا يف  تصل  وقد   Hمتزنة كلف  هي  دوالر  تريليونات 

تريليونات دوالر.
معارضة  يف  واملقاالت  املحارضات  من  الكثري  لقٰى  وأ ستغليتز  كتب  لقد 
لعوملة" أو  ا " تعابري  تعرفيها  يف  استخدم  يْثُ  حَ  Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية 
احلرة". كام إنّ له معارضات شديدة للمنظامت العاملية التي دعمت هذه  "السوق 
الرأسامليةH مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويلH عٰىل الرغم من أنه كان 
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 Hيشغل منصباً متقدماً يف البنك الدويل كنائب رئيس له ورئيس االقتصاديني فيه
تَّٰى اضطر إٰىل االستقالة وانتقاد هذين البنكني وسياساهتامH ونصائحهام لدول  حَ

العامل الثالث باسم "اإلصالحات االقتصادية".
يف  األغنياء  أغنٰى  أحد  فيعترب   H(1930 ليد  موا بوفيت (من  وارن  أما 
شباط  تَّٰى  حَ  Hدوالر مليار   (87.5 ثروته ( تبلغ  ذ  إِ  Hوالعامل املتحدة  الواليات 
بدأ  أنجحهم.  يكن  مل  إن   Hالعامل يف  الناجحني  املستثمرين  من  ويعترب   H2018
واحتفظ   HBerkshire  Hallway باسم  نسيج  معمل   ٰاشرت عندما  نجاحه 
وتعهد   Hاخلريية بأعامله  بوفيت  اشتهر  القابضة".  "لرشكته  اسامً  ليصبح  باالسم 
H2009 ما سمي  99% من ثروته إٰىل هذه األعامل. كام أسس يف سنة  أن هيب 
H"Giving Pledge مع اثنني من أغنٰى أثرياء العاملH مها بيل  بـ "تعهد العطاء 
كيتس ومارك زوكربريغH إِذ تعهدوا أن ينفقوا نصف ثرواهتم يف األعامل اخلريية. 
نشط  اجلديدة"!!.  الليربالية  رأساملية  "خريات  من  كلها  ثرواهتم  جاءت  وقد 
 H2016 H ودعم هيالري كلنتون يف انتخابات  بوفيت يف األعامل السياسية أيضاً

وعارض سياسات دونالد ترامب.
H وخصوصاً  وكان عرضة هلجوم األثرياء والصحافة واإلعالم املحافظ دائامً
عندما طلب من الرئيس أوباماH هو وملياردير أمريكي آخرH يف أثناء اجتامع هلام 
HCapital gain (التي  H2011 زيادة الرضيبة عٰىل األصول  يف كاليفورنيا يف 
 .%25 15% إٰىل  تستهدف بوفيت بالصميم ألهنا تطبق عٰىل أرباح األسهم)H من 
مرشوعه  تكاليف  لتغطية  الرضائب  بزيادة  يفكر  كان  الوقت  ذلك  يف  أوباما  إن 
للضامن الصحي للفقراء. وقال بوفيت يف ذلك االجتامع: "أن من غري املعقول أن 

يدفع هو (أي بوفيت) رضيبة أقل عن سكرتريه" (40).

220

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



ليه  إ املشار   H "%1 لـ  ا مشكلة  " عنونه:  لــذي  ا له  مقا يف  ستغليتز  يتحدث 
يملكون  ممن   %1 لـ  ا إٰىل  العامل)  األمريكي (وبقية  الشعب  انقسام  عن   Hأعاله
 %50 و الفتات  يملكون  ممن  اآلخرين   %99 والـ   H(بوفيت الثروة (وأحدهم 
هو  بوفيت  عنه  حتدث  الذي  الطبقي  الرصاع  وإن  كام   . تاً بتا يملكونه  ال  منهم 
 H50% منهم H%99 والتي متثل أكثر من  بني األغنياء وبني أدنٰى الطبقات من الـ 
الليربالية  الرأساملية  النتصار  نتيجة   Hالغنية الطبقة  الرصاع  هذا  يف  وانترصت 

اجلديدة / العوملة / اقتصاد السوق / السوق احلر!!!
وعرفه  عنه  قرأنا  مما   Hومتاريس معارك  وال   Hطبقي رصاع  هناك  يكن  مل 
الفرتة  يف  األمن   ٰوقو العاملة  الطبقة  بني  املناوشات  بعض  كانت  بل  جيلنا. 
وقعت  قد  كذلك   . نيا بريطا يف  وثاترش   Hلــواليــات ا يف  ريغان  لرئاسة  األوٰىل 
بدأت  التي  احلركة  وهي   H2008 سنة  العاملية  املالية  األزمــة  بعد  اضطرابات 
بسبب  كاليفورنيا  جامعة  طلبة  بني   H2010 و  2009 يف  املتحدة  الواليات  يف 
وأنحاء  أمريكا  يف  انترشت  ثُمَّ  العايل.  التعليم  عٰىل  تطبيقه  تم  الذي  "التقشف" 

العامل.
لتنظيامت  ا كل  عٰىل  قمة  نا غاضبة  جمموعات  من   Hاحلركة هذه  تطورت 
السياسية. وعٰىل النتائج الرهيبة لعدم العدالة يف توزيع الثروةH وعدم املساواة 
العامل.  انتباه  جلبت  ضخمة  مظاهرات  إٰىل  وتطورت   Hواالجتامعية االقتصادية 
مركز  نحو  متجهة   2 0 1 1 يلول  أ يف  نيويورك  يف  لكبرية  ا ملظاهرة  ا وكانت 
 Occupy  Wall الرأساملية املالية العامليةH حتت شعار "احتلوا الوول سرتيت 
 Hإِذ إن شارع الوول سرتيت يمثل مركز الرأسامل والبنوك والبورصة H"Street
األزمة التي عصفت  ومسبب  املتظاهرون "مركز الرش" يف العامل  اعتربه  والذي 
2011. كانت املظاهرات قد انترشت يف أكثر  باجلميع. وإِٰىل أوائل ترشين األول 
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من (950) مدينة يف (82) دولة حتت شعارات متشاهبةH منها الشعار الرئييس 
H"We are the %99 الذين يمثلون الغالبية العظمٰى مقابل   %99 الـ  "نحن 

1% من األغنياء (5). الـ 
 CBO الكونغرس  يف  ــة  ــوازن مل ا ئرة  "دا عــن  لتقارير  ا مــن  عــدد  صــدر 
يف  لــثــروة  ا توزيع  موضوع  حــول   "Congressional  Budget  Office
تظهر  االبــن.  وبــوش  ريغان  فرتة  يف  الرضائب  تقليص  إثر  املتحدة  الواليات 
1979 وH2007 زادت  هذه التقارير بأنه يف أقل من ثالثة عقودH بني السنوات 
 H(أي حوايل ثالثة أضعاف) %275 1% من األمريكيني بمعدل  مدخوالت أغنٰى 
. بينام يف املدة  ما يعني زيادة معدل دخل الفرد الغني (700) ألف دوالر سنوياً
بمبلغ   H دخــالً األقــل   %90 لـ  ا ضمن   Hاألمريكي الفرد  دخل  انخفض  نفسها 

. (900) دوالر سنوياً
H2007 ازدادت  1992 إٰىل  كذلك أظهرت هذه التقارير أن الفرتة من 
H%392 (أي حوايل  ثروة أعٰىل (400) شخص دخالً يف الواليات املتحدة إٰىل 
عليهم  املفروضة  الرضائب  معدل  وأن   H(فقط سنة   15 خالل  أضعاف  أربعة 
الشعب  من  األغنٰى   %1 الـ  أصبح   H2007 سنة  ويف   .%37 حوايل  إٰىل  قلصت 
34.6% من إمجايل الثروة األمريكيةH و19% ممن يليهم بالثراء  األمريكي يملكون 
15% من هذه  50.5% من الثروة األمريكيةH و80% من البقية يملكون  يملكون 
H2008 وكام  الثروة (5). وقد تفاقم الوضع كثرياً جداً بعد ذلكH أي بعد أزمة 

.ٰسنر
يقول ستيغلتز يف مقاله (ويف كتابه) املذكورين أعاله: "لنوضح ماذا جيري: 
نْذُ عقود عدم العدالة واملساواة يف الواليات املتحدة. واجلميع يعرف  تزداد ومُ
 Hاحلقيقة هبذه  تعرتف  ال  األمريكي  اليمني  يف  جهات  هنالك  نعم  احلقيقة.  هذه 
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ولكن املحللني اجلادين يف كل الطيف السيايس يعتربونه أمراً مؤكداً ". ويستمر: 
99%) شائعة جداً عند النظر إليها من ناحية  1%) والـ ( ) الـ  بني  الفجوة  "إن 
الدخل السنويH ولكنها أوسع بكثري عندما ينظر إليها من ناحية الثروةH أي من 
ناحية األصول ورأس املال املرتاكم". ويضيف: "قد تسمع من اليمني األمريكي 
إٰىل  ستؤدي   Hاألغنياء منافع  زيادة  ألن   Hجيد أمر  هو  املساواة  عدم  بأن  أحياناً 
يزداد  كلام   Hلفعيل ا لواقع  ا ففي   Hمضلل أمر  احلجج  هذه  إن  اجلميع.  منفعة 
H نرٰ معظم األمريكينيH – وليس أولئك الذين يف القعر فقط –، ال  األغنياء ثراءً
يستطيعون املحافظة عٰىل مستوٰ معيشتهم". ويضيف: "إن األغنياء ال يوجدون 
ولكن  الثراء.  من  حاهلم  عٰىل  للبقاء  ال  فعّ جمتمع  إٰىل  بحاجة  إهنم  ذ  إِ  Hفراغ يف 
 Hاملجتمعات غري العادلة ال تعمل بكفاءة. وإن اقتصادها غري مستقر وغري ثابت
والرباهني من التاريخ ومن العامل احلديث واضحة. وستأيت اللحظة التي يتحول 

فيها عدم املساواة إٰىل خلل وظيفي اقتصادي يعطل املجتمع".
 Hلثالثة ا عقودها  يف  اجلــديــدة  لية  لليربا ا مرحلة  عن  يتحدث  هنا  وهــو 
سياسات  تسوده  جمتمع  يف  يقع  الذي  االقتصادي  الوظيفي  اخللل  أسباب  وعن 
مشكلة  " منهام:  األول  يسمي   Hلذلك سببني  ستغليتز  ويذكر   . ة وا ملسا ا عدم 
االستهالك". إِذ إن استالم السلطة من قبل جمموعة من املجتمع (يسميها بوفيت 
 Hنظرها قرص  وبسبب  تريد.  ما  حتقيق  عٰىل  القدرة  يكسبها   H(األغنياء باسمها: 
اآلنية.  تية  لذا ا مصاحلها  عٰىل  تركز  فإهنا   Hمنة آ لية  ما مكاسب  عٰىل  للحصول 
تقليص  عٰىل  تعمل  ذ  إِ الطويل.   ٰاملد وعٰىل  ككل  املجتمع  مصالح  إٰىل  تنظر  وال 
الرضائبH ورفع الضوابط املنظمة للعمل واملقيدة ألعامهلاH وتقلص يف نفقات 
الدولةH فتكون النتيجة أرباحاً عالية هلاH يف املدخوالت والثروة باجتاه واحد… 
نحو األغنياءH وتؤدي أيضاً – وبوضوح – إٰىل تقليل أو تثبيت مدخوالت الفرد 
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أحد  يعترب  الذي  األمريكي.  املواطن  نفقات  تقليل  وبالتايل   Hالعادي األمريكي 
أهم مرتكزات تنمية االقتصاد األمريكي.

هلذا فإنه ليس من املصادفة – عٰىل حسب قول ستغليتز – أن تكون الفرتات 
يْثُ كانت  التي يصبح فيها غالبية الشعب األمريكي ذوو مدخوالت جيدةH وحَ
عدم املساواة يف حدودها املنخفضةH وكانت هناك سياسة رضيبية تقدمية – أي 
عالية ومتصاعدة – تكون هذه الفرتات عهد ازدهار لالقتصاد األمريكي أفضل 
نْ ثَمَّ ليس من املصادفةH أن يكون االقتصاد خمتالً كام يف  من أي وقت آخر. ومِ
فرتة االنكامش االقتصادي احلايلH أو كام كان احلال يف فرتة الكساد الكبريH يف 
يْثُ سبقته حالة من  أواخر العرشينيات وأوائل الثالثينيات من القرن املايضH حَ
الزيادة الكبرية يف عدم العدالة واملساواة يف توزيع الثروة. إن تركيز الثروة عند 
قلة من املجتمع يؤدي إٰىل إنفاق أقلH إِذ إن ذوي الدخل العايل يستهلكون جزءاً 

بسيطاً من مدخالهتمH وأقل جداً من نسبة استهالك ذوي الدخول القليلة.
ويأيت ستغليتز – لتعزيز ما يقول –H باملثل احلسايب االقتصادي "السيايس" 
كان  فرومني  مثاله.  يف   Mitt  Romney رومني  ميت  حالة  يأخذ  يْثُ  حَ اآليت 
2012 ومنافساً للمرشح  أحد مرشحي احلزب اجلمهوري للرئاسة يف انتخابات 
ليكون  األخري  وفاز   Hالتمهيدية االنتخابات  يف  ماكني  جون  اآلخر  اجلمهوري 
يف  ثروته  وتقدر   Hاجلمهوري احلزب  أثرياء  أحد  كان  رومني  الوباما.  منافساً 
21.7) مليون  200 – 250) مليون دوالرH ودخله السنوي ( ذلك الوقت (
ئلته  عا عٰىل  بسخاء  ينفق  أن  رومني  أراد  لو  تَّٰى  حَ نه  أ ستغليتز  ويقول  دوالر. 
وعدد من أقاربهH فإن نفقاته ستأخذ جزءاً قليالً من مدخالته السنوية. ولكن لو 
قسمت هذه املدخوالت السنوية عٰىل (500) عائلةH أي مدخوالت كل عائلة 
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(43400) دوالرH فعملياً سوف ينفق كل هذا املبلغ وبالتايل يؤدي إٰىل ازدهار 
االقتصاد.

 Hوهي إذا تم تركيز الثروة بيد النخب عالية الدخول Hإن القاعدة واضحة
 Hاملرض التوجه  هذا  يف  جهة  أية  تدخل  عدم  حال  ويف  يقل.  الطلب  إمجايل  فإن 
فإن عدم الطلب يتطور إٰىل ضعف يف االقتصادH وهو هبذا يغمز مفهوم" اقتصاد 

العرض".
 Rent  Seeking لريع  ا عن  لباحث  ا "مشكلة  فهي  نية  لثا ا املشكلة  أما 
يْثُ إنّ الثروة  Problem ". وأهم فقرة يف هذه املشكلةH هي الرأساملية املاليةH حَ
تأيت من املضارباتH وتبقٰى يف تنمية املضارباتH وليست كأداة للتنمية وتطوير 

االقتصاد احلقيقي املنتج.
من   Hللثروة توزيع  إعادة  من  أكثر  يعدّ  – ال  ستغليتز  – بحسب  الريع  إن 
القطاعات املختلفة إٰىل قطاع "الباحث عن الريع"H وإن الكثري من عدم املساواة 
جاء من هذا القطاع الطفييل. كام وإن هذا القطاع ليس معنياً بنمو االقتصاد وإنام 
تنحرص جهوده يف "احلصول عٰىل حصة أكرب من الكعكة أكثر من جعل الكعكة 
تكرب". ويتطرق ستغليتز إٰىل اقتصاديات الدول الغنية باملصادر الطبيعيةH (مثل 
يْثُ إنّ الثروة ليست من اقتصاد حقيقيH وإنام مثل الواليات  الدول النفطية)H حَ

املتحدة يف قطاع "الباحث عن الريع" (39).
 – موفيت  قال  – كام  تنترص  مل  املعارصة  الرأساملية  فإن   Hاألمــر واقــع  يف 
فحسبH وإنام هنجت طريقاً وحشياً يكون فيه "املنترص يأخذ كل يشءH وال يرتك 
H ولكن كانت  لآلخرين أية حصة"!!. إن الرأساملية املنضبطة كانت منترصة أيضاً
االقتصاد  نمو  يف  هي  فائدهتا  إٰىل  أدت   Hلآلخرين حصة  وتركت  ومتزنة  عاقلة 

احلقيقي ويف االستقرار املجتمعي ورفاهيته!!
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واملصارف  األمريكية  الرشكات  يف   Hلتنفيذين ا ــدراء  امل أجــور  معدل  إن 
H1978 إٰىل (325)  الكربHٰ زاد من (29) مرة عن أجور العاملH كام يف سنة 
رشكة   (350 أكــرب ( معلومات  بحسب  ــك  وذل  H2007 سنة  يف  كــام   Hــرة م
متيزت  كذلك  للمنتسبني.  لسنوية  ا باملدخوالت  ملتعلقة  وا  Hأمريكي ومرصف 
ففي  لتنفيذين.  ا ء  ــدرا مل ا وتعزيز  ومتيز  باختيار   Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية 
املرتبط  الرشكة  كادر  ضمن  من  يأيت  لتنفيذي  ا املدير  كان  املنضبطة  الرأساملية 
هبا وبمنتسبيهاH وضمن تطوره اإلداري والفني. أما يف فرتة رأساملية الليربالية 
اجلديدةH فإن اختيار املدراء التنفيذين يتم من خارج الرشكة ويتميزون عن بقية 
األسهم  مثل   ٰاألخر املميزات  يف  أم   H جداً العايل  الراتب  يف  سواء   Hاملنتسبني

ومكافأة هناية اخلدمة وحصص يف األرباح (2).
املدراء  عدا  العاملنيH (ما  وأجــور  لرواتب  السنوية  النمو  نسبة  إن  كام 
ألرباح  السنوية  لنمو  ا نسبة  مع  تتناسب  تعد  مل   H(الكبار ملــدراء  وا لتنفيذيني  ا
الرشكات. واجلدول (3 – 1) التايل يوضح األمرH وذلك بعد تعديل األرقام 

والنسب باحتساب التضخم النقدي (2).
جدول النسب (3 – 1) معدالت النمو السنوية لألجور واألرباح
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 – 1948 ونرٰ من اجلدول أن نمو نسبة أرباح الرشكات يف الفرتة ما بني 
H1966 (وهي فرتة ازدهار الرأساملية املنضبطة)H متوازنة مع نسبة نمو رواتب 
الرواتب  نمو  صالح  يف  توازن  عدم  وحدث  الرشكات.  هذه  منتسبي  وأجور 
وخصوصاً   H(1979  –  1966 املنضبطة ( الرأساملية  أزمة  فرتة  يف  واألجــور 
 Hواألجور للرواتب  السنوي  لنمو  ا انخفاض  من  بالرغم  ذ  إِ السبعينيات.  يف 

. انخفضت يف الفرتة نفسها نسبة أرباح الرشكات بدرجة كبرية جداً
أما يف فرتة رأساملية الليربالية اجلديدةH(2007 – 1979) H حدث عدم 
نمو  نسبة  بمرتني  فاق  األربــاح  نمو  نسبة  إن  ذ  إِ  Hالعالقة هذه  يف  كبري  تــوازن 
األجورH وفاقها أكثر من (13) مرة يف الفرتة بني سنتي (2000 – 2007) فرتة 

ازدهار الرأساملية املعارصة!!
يف واقع األمر إن انخفاض دخل العامل الفعيل مل يأت فقط من ثبات األجور 
بتخفيض  املعارصة  لرأساملية  ا قامت  نــام  وإ  Hالرشكات أربــاح  بزيادة  مقارنة 
يف  التأثري  إٰىل  تؤدي  وكلها   Hالصحي الضامن  ورفع  والتعليم  الصحة  موازنات 

. دخول الفقراء سلباً
يف  جاءت   Hنية لثا ا لعاملية  ا احلرب  بعد  متت  التي  االجتامعية  لتسوية  ا إن 
جزء كبري منها كرضورة لكبح مجاح القوة االقتصادية للطبقات الغنيةH وإعطاء 
حصة من "الكعكة االقتصادية" إٰىل الطبقة العاملة والفقرية يف الدول الرأساملية 
 nat ional القومي  لعائد  ا من  األغنٰى   %1 لـ  ا حصة  كانت  فمثالً  لرئيسية.  ا
8% يف هناية  H%16 انخفضت احلصة إٰىل النصف  Hincome قبل احلربH حوايل 
احلربH واستمرت هبذا املستوٰ لثالثة عقود. وارتفعت يف النصف الثاين من 
H%15 وهي نسبة قريبة ملا كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية. السبعينيات إٰىل 
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H(6 واجلدول (3 – 2) املرتبط (2) واملبني أدناهH يرينا  ولعل الشكل (3 – 
الفرق يف تقاسيم "الكعكة" يف فرتة الرأساملية املنضبطةH والرأساملية املعارصة.

الشكل (3 – 6)
نسبة الزيادة يف معدالت املدخوالت احلقيقية للعوائل للرشائح 

 H(1973 – 1948) الستة من املجتمع األمريكي للسنوات
للسنوات (1979 – 2007).

إن الشكل H(6 – 3) قسم املجتمع األمريكي إٰىل مخس رشائحH كل رشحية 
5% وما جاء هبذا الشكل موضح  20% من العائالتH مضافاً إليها رشحية األغنٰى 

يف اجلدول أدناه.
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وقد اعتمد كال من الشكل واجلدول إحصائيات "اهليئة األمريكية لإلحصاء 
H"US Bureau of the Census وهي هيئة حكومية (2).

اجلدول (3 – 2)
جدول: نسب الزيادة يف معدل املدخوالت احلقيقة للعوائل األمريكية (2)

فرتة الرأساملية املنضبطة
1973 – 1948

فرتة الرأساملية الليربالية اجلديدة
2007 – 1979

اخلمس األدنٰى
( 0.6%131.4%(األكثر فقراً

11.0%103.0%اخلمس الثاين
0.18%108.6%اخلمس الثالث
28.2%112.6%اخلمس الرابع

51.7%99.6%اخلمس اخلامس
%5 74.0%86.7%األغنٰى 

اخلمس  اعتبار  يمكن   Hأعــاله  (2  –  3 اجلــدول ( يف  املبني  لتقسيم  ا من 
20%) األدنٰى من العائالتH هم فقراء الواليات املتحدة. واألمخاس الثانية  )
60% من العائالت) هم الطبقات الوسطٰى وبدرجات  والثالثة والرابعة (أي الـ 
 H20% األغنٰى من العائالت األمريكية متصاعدة. أما اخلمس اخلامسH فهم الـ 

5% أغنٰى األثرياء. ومنهم 
هناية  بني  مثالً   Hسنة بأول  سنة  آخر  مقارنة  هي   Hالزيادة بنسبة  واملقصود 

.1948 1973 مقارنة ببداية 
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1948 وH(1973 هو  ما نراه يف فرتة الرأساملية املنضبطةH (25 سنة بني 
أن زيادة الدخل الكيل للعائالت كانت األفضل لرشحية الفقراء مقارنة بالرشائح 
 H25 سنة 131.4% خالل  يْثُ زادت املدخوالت الكلية للعائالت  األخرHٰ حَ

.%86.7 5% بنسبة  بينام زادت مدخوالت األغنٰى 
H ففي  أما يف فرتة رأساملية الليربالية اجلديدةH فاألمر أصبح معكوساً متاماً
مدخوالهتا  زادت  األفقر  فإن الرشحية   H(2007و  1979 28 سنة بني  فرتة (
H لو أخذنا اخلدمات التي كانت  0.6% فقطH أي عملياً مل تزدد بل انخفضت كثرياً

تقدم هلا يف فرتة الرأساملية املنضبطةH والتي تم تقليصها.
الــســنــوات  ــن  م ـــدالً  ب  (2007  –  2000 ــوات ( ســن إٰىل  نــظــرنــا  ولـــو 
H(2000 – 1979) وهي غري موجودة يف اجلدول أعالهH ولكن موجودة يف 
 H(40% من العائالت األمريكية H(2 نجد أن أفقر رشحيتني (أي  كتاب املصدر (
 %0.6 2000 – 2007 مؤرشتان بالسالب بدالً من  قد أصبحت يف السنوات 
H2008 ودخلت  و11% املبينة باجلدول أعاله. وازدادت األمور سوءاً بعد أزمة 

الرشحية الثالثة لتؤرش بالسالب أيضاً مع الرشحيتني األوٰىل والثانية األفقر.
ما يعني أن األرباح والثروة وفرق الرضائب التي تم تقليصهاH كلها ذهبت 
قلت  يْثُ  حَ  H2000 سنة  وبعد  الواقع  يف  بل  الغنية.  الطبقة  مدخوالت  لزيادة 
40% من العائالت األمريكيةH فإن ما قل من مدخوالت هذه الفئة  مدخوالت 

ذهب أيضاً لألغنياءH ومل يقطر شيئاً من الكأس للفقراء!!
بعد  سنة  اً  ســوء تــزداد  وهي   Hكله العامل  شملت  العدالة  عدم  مشكلة  إن 
تقليص  وكان   Hالثالثة األلفية  يف  كثرياً  املليارديريون  عدد  ازداد  ولقد   .ٰأخر
األغنياء  بني  لفوارق  ا لزيادة  ملبارشَ  ا السبب  االبــن  بوش  عهد  يف  الرضائب 

. والفقراء إٰىل درجة كبرية جداً
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H(41 ملخصاً لتقرير صدر عن  ) 2017 نرشت النيويورك تايمز يف شباط 
"Financial Research Firm, Wealth – x عن  املالية  البحوث  "رشكة 
H2015 أي بعد سبع سنوات من األزمة املالية العاملية  أغنٰى أغنياء العاملH كام يف 
عدد  ازداد  نفسه  الوقت  ويف  ولكن   Hقائمة آثارها  تــزال  ال  التي   H2008 يف 

املليارديريون وازداد ثراؤهم جداً يف الواليات املتحدةH ويف العامل أمجع.
 (2473 يعادل ( ما   H2015 هناية  يف   Hالعامل يف  يوجد  لتقرير:  ا يقول 
 Hذلك من  أكثر  والبقية  مليار   (5  –  1 يملكون (  (2101 منهم (  H مليارديراً
 (7.68 H2014 وجمموع ملكية هؤالء املليارديريون ( 6.4% عن سنة  وبزيادة 
تريليون دوالر. ومن بني أغنٰى (10) مليارديراً يف العامل (9) منهم يف الواليات 
العرشة  املليارديرية  هؤالء  ملكية  إمجايل  وبلغت  إسبانيا.  يف  والعارش   Hاملتحدة
2015 – (582) مليار دوالرH (ستة منهم بنوا ثرواهتم من تطور  هناية  – يف 

التكنولوجيا).
عن  ثروهتم  تزيد   H مليونرياً  (212613 هناك ( إن  التقرير  ويضيف  كام 
(30) مليون دوالرH منهم (155050) مليونرياً يملكون (30 – 99) مليون 

دوالرH وجمموع ملكيتهم (8.4) تريليون دوالر.
ويبني التقرير أن الرأساملية املالية قد خلقت أكثر املليارديرينيH وعددهم 
2473). كام وإن هناك (114) مليارديراً مجعوا ثرواهتم من  (377 من أصل 

التكنولوجيا.
ملية  لعا ا أوكسفام  " منظمة  عــن  صــادر  تقرير  عــن  نفسه  ملــقــال  ا وينقل 
H2017 بأن أغنٰى (8)  Oxfam International" املعروفةH يف كانون الثاين 
مليارديريني يف العامل يملكون ثروة تعادل ما يملكه نصف سكان األرض األفقر 
3.5 مليار نسمة من األفقر يف العامل). ويقول رئيس هذه املنظمة  (أي ما يملكه 
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عامليةH وهلا سمعتها العالية  وأصبحت  بريطانيا  يف  بدأت  – التي  – أوكسفام 
وهتتم بمكافحة الفقر وعدم املساواة: "من العار أن تكون مثل هذه الكمية من 
الثروة بيد عدد قليل من األفرادH يف الوقت الذي يعيش فيه واحد من كل عرشة 

أشخاص بدوالرين يف اليوم".
8) أغنٰى مليارديرينيH يملكون ما يملكه نصف  لقد الحظنا أعالهH أن (
األرقام  تطورت  كيف  ولنتابع   .2016 سنة  يف  وهذا   Hاألفقر األرض  سكان 
املالية   2008 أزمة  من  قليلة  سنوات  بعد  وخصوصاً   Hالثروة متركز  يف  أعاله 

املدوية.
H(2014 تقريرها  H2015 (نتائج سنة  أصدرت منظمة أوكسفام يف سنة 
البنك  أصــدرهــا  التي  املعلومات  اعتمد  الــذي   Hاملــســاواة وعــدم  لــثــراء  ا عن 
HCredit يف تقريره السنوي "كتاب املعلومات عن الثروة   Swiss السويرسي 
1% و50% و%99  H"Global حول ملكية   Wealth  Data  Book العاملية "
من سكان األرض. نرش تقرير أوكسفام هذا يف أغلب الصحف العاملية املهمة. 
1% األغنٰى  ونحن هنا ننقل عن الغارديان الربيطانية. إِذ يقول التقرير: "إن حصة 
 .2014 48% سنة  2009 إٰىل  44% سنة  يف العامل من الثروة العاملية زادت من 
5.5% فقط من ثروة العامل… ولو  80% األفقر من سكان األرض  بينام يملك 
أثريائه سوف يمتلكون  1% من أغنٰى  فسنجد أن   Hهذا النحو استمر العامل عٰىل 
2016" (42). كام أكد تقرير أوكسفام أن تركيز  50% من ثروة العامل سنة  أكثر من 
الثروة بيد األغنياء زادت نسبته ورسعته وبدرجة كبرية بعد االنكامش الكبري يف 

.2009 – 2008
أوكسفام  منظمة   Hلعاملية ا لية  ملا وا السياسية  للنخب  دافوس  مؤمتر  دعٰى 
H2016 إِذ قدمت تقريرها عن  لتصبح رئيساً مشاركاً يف اجتامعها يف كانون الثاين 
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 Economy  %1 H2015 حتت عنوان "اقتصاد الـ  عدم العدالة كام يف هناية سنة 
.(for the%1" (43

وذكر التقرير: "أن ثروة نصف البرشية األفقر قد انخفضت بمبلغ يعادل 
H%38 يف الوقت الذي ازداد فيه عدد  H2010 أي بنسبة  نْذُ سنة  تريليون دوالر مُ
400) مليون نسمة. ويف الفرتة نفسها ازدادت  نفوس سكان األرض حوايل (
 (1.5 62) شخصاً إٰىل أكثر من نصف تريليون دوالر لتصل إٰىل ( ثروة أغنٰى (

تريليون دوالر.
يف  العامل  ورؤساء  نخب  خطابات  كل  من  "وعٰىل الرغم  التقرير:  ويضيف 
H(2014 التي أكدت رضورة معاجلة عدم العدالة  دافوس يف السنة املاضية (
)H أن توسعت الفجوة  2015 (12 شهراً واملساواة يف العاملH فقد حدث خالل 
أكثر بني األغنياء والفقراء". ويضيف التقرير: إن أوكسفام كانت قد توقعت يف 
2016 أكثر من نصف ثروة  1% سيمتلكون يف سنة  2014 بأن الـ  تقريرها عن 
العامل – وكام ذكرنا قبل أسطر – أي أكثر من ملكية بقية الـ 99% من العامل. ولكن 

.2015 الواقع جاء أكثر تشاؤماً ومأساويةH إِذ وقع هذا األمر يف سنة 
إن ما تعرضه املؤسسات واملنظامت العامليةH حول عدم العدالة واملساواة يف 
1% األغنٰى يف العامل من  العاملH يتم من خالل حالتني. األوٰىل تتم مقارنة حصة الـ 
99% من سكان العاملH وهنا نتحدث عن  إمجايل الثروة العاملية بام يملكه البقية الـ 
2015. واحلالة الثانيةH هي كم  الثروة العاملية التي قد تم تقاسمها بالتساوي يف 

من األغنياء يف العامل يملكون ما يملكه نصف العامل الفقراء.
تزداد  كيف  وبوضوح   Hالثانية احلالة  حسب  وعٰىل   Hيرينا  Hأدناه اجلدول 
 –  2010 السنوات  عن  نتحدث  وهنا  كبرية.  وبرسعة   Hاألغنياء بني  الفجوة 

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

233



H2015 إِذ إن عدد أغنٰى األغنياء يف العاملH والذين يعادل جمموع ثرواهتم ملكية 
3.4 – 3.6) مليار نسمة. نصف سكان األرض األفقر يف العامل (بني 

اجلدول (3 – 3)
عدد أغنٰى أثرياء العامل الذين يملكون بقدر نصف البرشية األفقر

عدد أغنٰى األغنياءهناية سنة
2010388
2011177
2012159
201392
201480
201562

H2016 إِذ قدرت حمطة هيئة اإلذاعة الربيطانية  ويزداد األمر سوءاً يف سنة 
أغنٰى  بأن   H2017 بداية  يف  صدر  الذي  أوكسفام  تقرير  عن  ونقالً   Hيس يب  يب 
نسمة  مليار   (3.6 ملكية ( تعادل  ثروة  يملكون  العامل  يف  فقط  أشخاص   (8 )
ممن يشكلون النصف األفقر من سكان األرض (44). إن هذه األرقام "اجلديدة" 
يشكك يف أرقام  وجاءت جواباً ملن كان  وحديثة.  منقحة  اعتمدت عٰىل بيانات 
بني  الفجوة  أن  احلديثة  لبيانات  ا من  وظهر   . فيها مبالغ  أهنا  ويزعم  أوكسفام 
H فهي تزداد اتساعاً نتيجة زيادة غنٰى  األغنياء والفقراء أكرب بكثري مما كان متوقعاً
األغنياءH وفقر الفقراء!!. واعتمدت أوكسفام يف أرقامها عٰىل التقارير املحدثة 

لبنك كريدت سويس السويرسي.
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أعلنت  فقد   Hلعامل ا "سخية" ألغنياء  كانت   2017 سنة  فإن  يظهر  وكام 
500) أغنٰى أغنياء العامل عٰىل  H2017 بأنه أصبح ( وكالة بلومبريغ يف أواخر 
 H"Bloomberg  Billionaires  Index قائمة "مؤرش مليارديريّ بلومبريغ 
 27 ممن يملكون ما جمموعة (5.3) تريليون دوالرH مقارنة بام كانوا يملكونه يف 
2016 من ثروة جمموعها (4.4) تريليون دوالر. وذلك إثر قيام  كانون األول 
ذ  إِ  H– الوكالة!!  قول  حسب  باالقتصاد" – عٰىل  "االستهزاء  البورصة  أسواق 
حتسنت أسواق البورصة جداً عٰىل الرغم من عدم حتسن االقتصاد. وعٰىل الرغم 
من الوضع االقتصادي والسيايس املتأزم يف العامل H(45) وهم هنا يشريون إٰىل عهد 

ترامب!!
ففي  ــعــامل!!.  ل ا األغنياء  أغــنــٰى  تسلسل  يف  تبدل   2017 يف  حــدث  كــام 
بثروة  األثرياء  أغنٰى  ليصبح   Jeff  Bezoz بيزوس  جيف  صعد   2017 متوز 
 H2017 قدرها (99.6) مليار دوالرH لتتجاوز (100) مليار يف ترشين الثاين 
لــدور  ا للبورصة  وهنا   .(99.6 إٰىل ( لتصل   2017 /12 /27 يف  وتنحفض 
ملليارات  با الشخصية  لثروة  ا تغريت  ذ  إِ لثروة  ا ــزول  ون صعود  يف  األســايس 
H إالّ يف حال انفجار فقاعة  وخالل أيام وستظل تتغري ولكن يف املحصلة صعوداً
أو  لبوفيت  بالنسبة  وخصوصاً  الثروة  يف  انخفاضاً  نالحظ  قد  كام  البورصة!!. 

غيتس وذلك بسبب تربعاهتم السخية.
ويف 9 كانون الثاين H2018 بعد أقل من أسبوعني!H تصدر وكالة بلومبريغ 
خرباً آخرH مفاده أن ثروة جيف بيزوس (رشكة أمازون) قد وصلت (105.1) 
مليار دوالرH وهو أغنٰى األثرياءH ويأيت بعده بيل غيتس (رشكة مايكروسوف) 
هاثواي  بريكشاير  بافيت (رشكة  وارن  دوالرH والثالث  مليار   (93.9 بثروة (
زوكربريغ (مؤسس  مــارك  والرابع   Hدوالر مليار   (87.2 بثروة ( القابضة) 
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فيسبوك) بثروة (77.5) مليار دوالرH والسبب يف زيادة ثروة بيزوس هو ارتفاع 
 H1246) دوالر / السهم 2018 إٰىل ما يعادل ( /1 /9 أسهم رشكة أمازون يف 

وبيزوس يملك (75) مليون سهامً يف أمازون (46)!!
ومن اجلدير بالذكر أن تقرير أوكسفام عن سنة H2016 الذي صدر يف بداية 
H2017 ونقلت بعض فقراته حمطة يب يب يس العربيةH حتت عنوان: "ثامنية أثرياء 
تعادل ثروهتم ما يملكه نصف سكان األرض"H واملشار إليه أعاله H(44) كان قد 
 Hوضع ثروة بيل غيتس (75) مليار دوالر يف أول أغنٰى األثرياء يف ذلك الوقت
وثروة وارن بافيت (60.8) مليار دوالر الثالث. وجيف بيزوس اخلامس بثروة 
قدرها (45.2) مليار دوالرH والسادس مارك زوكريبريغ (44.1) مليار دوالر. 
 Hمنهم واحد  ولكل   Hازدادت األربعة  األمريكيون  املليارديريون  ثروة  إنّ  أي 
 Hيْثُ كانت الزيادة (16.3) مليار دوالر لثروة بيل غيتس خالل سنة واحدةH حَ
59.9) مليار دوالر لثروة جيف بيزوس!!. كام ازداد جمموع ثروهتم  وزيادة (
2017 بمبلغ يصل إٰىل (136) مليار دوالر ألربعتهم!!!. وهو أمر  خالل سنة 

يصعب عٰىل العقل تصوره!!!
املتحدة  الواليات  ويف   Hالعامل يف  الفقر  عن  اليشء  بعض  لنتحدث  واآلن 

. نفسها
 Brookings معهد  عــن   H2017 الــثــاين  ترشين  يف  دراســـة  صــدرت 
برسعة  ليس  ولكن   Hتــراجــع يف  العاملي  لفقر  "ا عــنــوان:  حتت   HIns t i tu te
عن  صادرة  أهنا  وخصوصاً   Hاالستغراب يثري  الدراسة  وعنوان   .!!(47 كافية" (
املعهد الذي سبق أن حتدثنا عنه عند احلديث عن "مراكز األبحاث" األمريكية. 
وبحسب اطالعي عٰىل دراسات هذا املعهد فإنه ليس من املتحمسني إٰىل رأساملية 
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الليربالية اجلديدةH فهو يكتب عن عدم املساواة يف أمريكا والعاملH إالّ أنه ال يُتهم 
من اليمني األمريكي بأنه "متحيز"!H مثلام يُتهم مركز أوكسفام.

ولكن   Hلــعــامل ا يف  الفقر  يف  تراجع  هنالك  وكــأن  يبني  لــدراســة  ا عنوان 
وحــدود   H"Extreme  Poverty املــدقــع  "الفقر  عــن  تتحدث  ــدراســة  ل ا
 (1.9 من ( أقل  عٰىل  لفرد  ا معيشة  هي   H– لدراسة  ا بحسب   – املدقع  لفقر  ا
لنظام  بروكينغ  معهد  تصميم  عٰىل  الدراسة  واعتمدت  الفرد.   / اليوم   / دوالر 
H"World يتابع   Poverty  Clock ي "ساعة الفقر يف العامل  مّ كومبيوتريH سُ
عٰىل مدار الساعة عدد البرش الذين يعيشون حتت خط الفقرH وذلك اعتباراً من 
H2017 إِذ يزود باملعلومات عند كل ثانية وكل ساعة وكل  بدء النظام يف أيار 
يومH عن عدد الذين هم يف فقر مدقعH والذين خرجوا منهH والذين دخلوا فيه 
)!!. ويمكن ألي أحد أن يدخل املوقع ويطلع  (باإلضافة إٰىل املوجودين حالياً

عٰىل آخر املعلومات.
عام  يف   G20 االقتصادية  لقمة  ا اجتامع  يف  لكبار  ا لعامل  ا قادة  تعهد  لقد 
H2015 وأصدروا ما سمي بـ "التعهد العاملي للقضاء عٰىل الفقر"!H واملقصود 
يتابع   Hأعاله بروكنغز  نظام  فإن  لذا   .!!2030 سنة  يف  وإهنــاءه   Hاملدقع الفقر 
2030. واملعلومات  ماذا حيدث اآلنH مقارناً مع ما سيكون عليه األمر يف سنة 
املذكورة أدناهH هي كام يف يوم 7 ترشين 2017. كام وإن هذه املعلومات قد تتغري 
عٰىل حسب املعطيات – كام يقول املعهد –H ولكنها "عٰىل العموم" تعطينا صورة 

واضحة عن وضع الفقراء املدقعني يف العامل.
 635.4 635.411٫299) – وللتقريب  2017 كان هناك ( /11 /7 يف 
الوقت  ويف  نفوسه.  من   %8 حوايل  أي   Hالعامل يف  مدقع  فقر  – يف  نسمة  مليون 
الذي تتخلص البرشية من الفقر املدقعH يدخل آخرون جدد فيهH كام وإن رسعة 
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2030 كام تعهد قادة  التخلص من الفقر هي أقل من املخطط له لكي ينتهي يف 
.ٰالعامل!!. إضافة إٰىل أن القضاء عليه خيتلف كثرياً بني منطقة وأخر

 77 للتخلص ( املعدل  كان   Hاملدقع للفقر  ختلصاً  الدول  أكثر  آسيا  ففي 
 9 0 ) لعاملي  ا ملــعــدل  ا عليه  يكون  أن  جيــب  بــام  رنة  مقا  H(لدقيقة ا  / شخصاً 
شخصاً / الدقيقة). ويف الوقت نفسه الذي خفضت فيه آسيا عدد فقرائهاH زادت 
2017 ما يعادل (2.4) مليون فقري  أفريقيا من عدد الفقراءH وأضافت يف سنة 

مدقع إضايف.
يقيض  لن  العامل  بأن  تفيد   H هذا بروكينغز  تقرير  يذكرها  التي  واملعلومات 
200) مليون  H2030 ويف أحسن األحوال ربام سينقذ ( عٰىل الفقر املدقع سنة 
.2030 نسمةH وسيظل هنالك (438) مليون نسمة حتت خط الفقر املدقع سنة 
قد تقل نسبة الفقر املدقع ولكن العدد سيبقٰى تقريباً بنفس الرقم. وكمثال 
فإن أفريقيا قد تقل نسبة الفقر املدقع فيها من 34% كام يف 2017 إٰىل 23% يف سنة 
2030 (وهو توقع متفائل)H ولكن وبسبب الزيادة السكانيةH فإن عدد الفقراء 

سيظل مقارباً ملا هو عليه اآلن (47).
اجلدير بالذكر أن الصني أكثر دولة عملت عٰىل التخلص من الفقرH وزيادة 
يف  جتاوز  تَّٰى  حَ الصيني  العامل  مدخوالت  معدل  ارتفع  ذ  إِ مواطنيها.  مداخيل 
2016 معدالت مدخوالت العامل يف املكسيك والربازيل وكل أمريكا الالتينية 
70% من معدالت األجور يف دول أوروبا األقل  باستثناء شييلH وصار يقارب 
. وبني عام 2005 – 2016 تضاعف اجر العامل الصيني يف الصناعة ثالث  ثراءً
مرات ليصل إٰىل (3.6) دوالر / الساعة. ويف الفرتة نفسها انخفض معدل دخل 
العامل يف الربازيل من (2.9) إٰىل (2.7) دوالر / الساعةH وانخفض يف املكسيك 
وجنوب أفريقيا من (4.3) إٰىل (3.6) دوالر / الساعةH ويف الربتغال من (6.3) 
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أجر  معدل  حافظ  بينام  النصف.  إٰىل  اليونان  ويف   Hالساعة  / دوالر   (4.5 إٰىل (
العامل يف اهلند عٰىل (0.7) دوالر / الساعة (48).

ثروهتا  ومكمن   Hاملعارصة العاملية  الرأساملية  عقر  يف  الفقر  عن  ولنبحث 
ملحطة  تقرير  ففي   Hتقريرين إٰىل  هنا  ونشري   Hاملتحدة الواليات  يف  أي   Hاهلائلة
BBC الربيطانيةH منقول عن مكتب اإلحصاء األمريكيH يذكر بأن عدد الفقراء 
 Hوبحسب املعايري األمريكية H– 2010 األمريكان ممن هم يف فقر مدقع – يف سنة 
يف  األمريكي  اإلحصاء  مكتب  بدأ  نْذُ  مُ املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  األعٰىل  هو 

.(49) 1959 جتميع املعطيات هبذا الشأن سنة 
أرسة  مدخوالت  حيدد  لــذي  ا هو   Hاألمريكي الوطني"  لفقر  ا "ومؤرش 
أمريكية تتألف من أربعة أشخاص وتعيش بمستوٰ دخل سنوي قدره (1000) 
14.1% يف نفوس الواليات  ألف دوالر / السنة. ولقد ارتفعت نسبة الفقر من 
H2009 وكانت رقامً قياسياً يف حينهH إٰىل  املتحدةH والتي كانت قد سجلت يف 
نْذُ بدء تسجيل املعلومات  2010 (كمعدل عام)H وهي األعٰىل مُ 15.1% يف سنة 
25.8% من األمريكيني  1959. كام إنّ أرقام مكتب اإلحصاء تشري إٰىل أن  يف 
السود يعيشون حتت خط الفقرH أي يشكلون أكثر من (70%) من املعدل العام 

خلط الفقر األمريكي.
أما التقرير الثاين عن الفقر يف الواليات املتحدةH فهو املقال الذي يتحدث 
األمريكية  اإللكرتونية  اإلخبارية  النرشة  عن  وصادر   H2011 سنة  أرقام  عن 
Truthout تروث أوت"(50). اعتمد املقال تقرير مكتب  " Hاليسارية املعروفة
H2012/9 أي يف السنة التالية عن التقرير  /12 اإلحصاء األمريكي الصادر يف 

الذي نرشته يب يب يس املشار إليه أعاله.
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خط  أن  ويؤكد  الفقر.  خط  حتت  أمريكي  مليون   (46 إن ( التقرير  يقول 
 H(1000 دوالر سنوياً لعائلة تتكون من أربعة أشخاص الفقر األمريكي (أي 
H1969 ومل يعدل إالّ بام يتعلق بالتضخم.  كان قد وضع قبل أربعة عقود يف سنة 
إمجايل الناتج  إٰىل أن  إضافة  احلياة تبدلت.  طريقة  املفروض تعديله ألن  لذا من 
االعتبار)  بنظر  التضخم  أخذ  الفرتة (وبعد  هذه  يف  تضاعف  قد  كان  القومي 
وهلذا فإن حدود خط الفقر جيب أن تزداد – عٰىل حسب رأي النرشة – بحدود 

15% احلالية!! H%30 – 25 وهذا يعني أن نسبة الفقر تكون أكثر من 

ا لرأ�لية  ات ا&قتصادية للرأ�لية ا�نضبطة أفضل م�= dج. مقارنة: ا�ؤ�

ديدة: 
الية ا� 
اللي�

فإن   H قتصاديوها وا اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  منظرو  له  قا ما  بحسب 
يد  رفع  يتم  حني  وذلك   Hاألمثل االقتصادي  لنظام  ا ستعطي  لرأساملية  ا هذه 
احلكومة "املدرك" واملؤثر يف االقتصادH واستبداله بيد السوق "اخلفية" إلدارة 
يد  رفع  أرادوا  فإهنم   Hلذلك إضافة  احلكومة!!.  يد  رفع  وتم   H!!االقتصاد
هلم  وتم  فيها.  التدخل  أو  االقتصادية  القرارات  باختاذ  املشاركة  عن  النقابات 
ذلك!!. وقالوا أيضاً إن تقليل الرضائب سيؤدي إٰىل قيام الرشكات واألثرياء 
بزيادة نمو العمل وتوسيعهH وزيادة االدخار لغرض التوسع باالستثامر وتطوير 
الرضائب!!. وقالوا  وخفضت   Hاجلميع اخلري عٰىل  احلقيقيH وتعميم  االقتصاد 
أيضاً بإيقاف تدخل احلكومة باالقتصاد وتقليص ورفع الضوابط. إِذ إن السوق 
H كام وإن املصارف –  بطبيعتهH وبوجود "اليد اخلفية"H سيكون مستقراً متوازناً
استقرار  الستمرار   Hاملجازفة تتجنب  عاقلة  – ستكون  السوق  من  جزء  وهي 
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ونمو السوق احلرةH وتوقفت احلكومة عن التدخل وقلصت الضوابط املنظمة 
للسوق وتم رفع الكثري منها!!. ماذا حدث بعد كل ذلك؟!!

هل أعطت رأساملية الليربالية اجلديدة / النيوليربالية نتائج اقتصادية أفضل 
الليربالية  ادعت  "العوائق" التي  رفع  تم  أن  بعد   Hاملنضبطة الرأساملية  فرتة  من 
اجلديدة وجودها يف الكنزية؟!. يف واقع األمرH فإن النتائج االقتصادية يف تطبيق 
 Hنْذُ ثامنينيات القرن املايض اجلديدةH ويف كل بقاع العامل ومُ الليربالية  رأساملية 
. وسنرٰ أن االقتصاد  ترينا الفرق الكبري بني وعود املنظرين وبني ما حصل فعالً
لرأساملية  ا عهد  يف  عليها  نا  كا لتي  ا باجلودة  يكونا  مل  لعاملي)  (وا األمريكي 
استطاعت   Hذلك برغم   Hلية لنيوليربا ا رأساملية  أن  هنا  لتأكيد  ا مع  املنضبطة. 
 .2007 تَّٰى سنة  أن ختلق استقراراً لالقتصاد الكيلH مع أداء جيد إٰىل حد ما حَ
ويف هذه الفرتة كان االقتصاد األمريكي (واالقتصاد الرأساميل عموماً وكذلك 
الصني) يف نمو وتوسع بدرجات متفاوتةH والبطالة واطئة والتضخم منخفض 
وضمن احلدود االقتصادية املقبولة. ولكن يف الوقت نفسه فإن اقتصاد الدول 
H ويف بعض هذه الدول كان سيئاً  النامية وروسيا وأوروبا الرشقيةH مل يكن جيداً
 Hواهنار اقتصاد العديد من الدول النامية اآلسيوية واألمريكة الالتينية H"للغاية"

. ودول املعسكر االشرتاكي سابقاً
ولغرض التحليل االقتصادي بني مرحلتي الرأسامليةH سيتم وضع ثالث 

فرتات زمنيةH كام ييل:
1948 – 1973 عهد الرأساملية املنضبطة.

بني  اهليكلية  تبديل  أزمة  أي   Hاملنضبطة الرأساملية  أزمة  فرتة   1979  –  1973
العهدين.

1979 – 2007 عهد رأساملية الليربالية اجلديدةH أي الرأساملية املعارصة.
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أزمة  إدخال  لتجنب  التحليل  يف  بعدها  وما   H2008 فرتة  تضمني  يتم  مل 
تَّٰى  2008 املالية الكربHٰ عٰىل الرغم من أن عهد الرأساملية املعارصة مستمر حَ

2008 نتيجة حتمية هلذا النوع من الرأساملية. يومنا هذاH وأن أزمة 
eت: dfح ال 
: أر@

ً
أو&

املنضبطةH يف (الفصل  حتدثنا عن أرباح الرشكات يف عهد الرأساملية  لقد 
)H من هذه الدراسة. الثاين هـ. ثالثاً

الشكل (3 – 7) أدناه (2). يمثل نسبة الربح (قبل الرضيبة)H مقسوم عٰىل 
الرضيبة  قبل  األرباح  مقارنة  متت  وقد   .fixed  assets الثابتة  األصول  قيمة 
ألهنا مقياس األداء الفعيل هلذه املؤسسات غري املالية (أي اإلنتاجية واخلدمية). 
 2013 االقتصادية  للتحليالت  األمريكية  "اهليئة  إحصائيات  عٰىل  فيها  اعتمد 
"HUS Bureau of Economic Analysis وهي هيئة أمريكية حكوميةH تم 

اعتامدها يف الكثري من جداول هذه الدراسة.
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الشكل (3 – 7)
2007 – 1948 نسبة أرباح الرشكات األمريكية غري املالية للسنوات 

غري  األمريكية  املؤسسات  أرباح  أن   (7  –  3 الشكل ( من  بوضوح   ٰنر
املاليةH كانت أفضل يف فرتة الرأساملية املضبطة H(1973 – 1948) من فرتة 
رأساملية الليربالية اجلديدة (1979 – 2007). مع مالحظة أن جزءاً كبرياً من 
تطور  مع  تطورها  وعدم  العاملني  أجور  ثبات  إٰىل  يعود  الليربالية  عرص  أرباح 
الرشكات  تقدمها  التي  االجتامعية  اخلدمات  تقليل  كذلك  الرشكات.  أربــاح 

للعاملنيH مقارنة بالفرتة السابقة.
 Hاملعارصة الرأساملية  يف  جداً  كبرية  بدرجة  الرشكات  أرباح  ازدادت  لقد 

بسبب تقليص الرضائب ملرات عديدة يف عهد رأساملية الليربالية اجلديدة.
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: � ا���
�

ا�y النا� 
و إ� : النمو ا&قتصادي. �= نياً d@

2) يمثل معدل نسبة النمو السنوي إلمجايل الناتج  3 – 8) أدناه ( الشكل (
.2005 املحيل األمريكي "Gross Domestic Products GDP" وبأسعار 

الشكل (3 – 8)
(2005 معدل النسبة النمو السنوية إلمجايل الناتج املحيل األمريكي (بأسعار 

وهذه النسبة متثل معدل النمو السنوي لالقتصادH للسنوات املؤرشةH وكام 
مبني يف اجلدول (3 – 4) أدناه:

اجلدول (3 – 4)
1973 – 19481979 – 19732007 – 1979

%4.0%3.00%3.0
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للتحليالت  األمريكية  "اهليئة  إحصائيات  عٰىل  واجلدول  الشكل  يف  اعتمد 
."2013 االقتصادية 

إن معدالت النمو االقتصادي السنوية (نمو إمجايل الناتج املحيل السنوي) 
يف الواليات املتحدةH كان األفضل يف عهد الرأساملية املنضبطة. كام إنّ معدالت 
االقتصادي  للنمو  مساوية  كانت   Hملنضبطة ا لرأساملية  ا زمــة  أ فرتة  يف  لنمو  ا

األمريكي يف عهد النيوليربالية.
 Hولو أدخلنا فرتة (1973 – 1979) لتكون ضمن فرتة الرأساملية املنضبطة
لعهد  كامتداد   H(2018  –  2008 فــرتة ( وأدخلنا   . منها اً  جــزء باعتبارها 
يف  جــداً  كبري  الفرق  سيكون   H(2007  –  1979 فرتة ( ضمن  لية  لنيوليربا ا
2008 وما  صالح الرأساملية املنضبطةH إِذ إن النمو االقتصادي يف سنوات أزمة 
 Hالدويل النقد  صندوق  توقعات  وبحسب   .(%2  – بحدود (صفر  كان  بعدها 
H(51 فإن  ) 2018 يف تقرير قدم إٰىل مؤمتره يف بايل / إندونيسيا يف ترشين األول 
H(%2.5 مع إبقائه  2019 سيكون ( املتحدة سنة  النمو االقتصادي للواليات 
عرش  بعد  نتحدث  ونحن   (%2.9 لبالغ ( وا  H2018 لسنة  السابق  توقعه  عٰىل 
العاملي  االقتصادي  النمو  يكون  أن  الصندوق  وتوقع  األزمــة!!.  من  سنوات 
يْثُ توقع أن يكون نموها  2018 وH2019 والفضل للصني حَ (3.7%) لسنتي 
2019 حوايل (6.2%). أما منطقة  2018 هو H(%6.6) ولسنة  االقتصادي يف 

.2018 اليوروH فإن نموها االقتصادي متواضع وال يزيد عن (2%) يف سنة 
HGDP أي النمو االقتصادي  ولو نظرنا إٰىل النمو السنوي للناتج املحيل 
اجلدول  يف  النتائج   ٰنر  Hالغربية أوروبا  لدول  وكذلك   Hككل للعامل  السنوي 

(3 – 5) أدناه.

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

245



اجلدول (3 – 5)
معدالت النمو السنوية إلمجايل الناتج املحيل (2)

1973 – 19501979 – 19732007 – 1979
3.4%3.5%4.9%العامل

2.0%2.4%4.7%أوروبا الغربية

إمجــايل  االقــتــصــادي (نمو  لنمو  با يتعلق  فيام  أوضــح  يبدو  هنا  واألمــر 
معدالت  بــأن  ككل  لعامل  با يتعلق  وفيام   Hٰــر ن ذ  إِ لسنوي.  ا املحيل)  لناتج  ا
فرتة  يف  املعدالت  من  أكثر  كان  املنضبطة  الرأساملية  فرتة  يف  االقتصادي  النمو 
3.4%). ونجد أيضاً أن هذه  44% (4.9% مقارنة بـ  الرأساملية املعارصة بحوايل 
تَّٰى يف فرتة أزمة الرأساملية املنضبطة هي أفضل بقليل من الرأساملية  املعدالت حَ
املعارصة / النيوليربالية. مع مالحظة أن االقتصاد الصيني كان ينمو بمعدالت 

9% يف فرتة النيوليربالية. تصل وتتجاوز 
أما يف رأسامليات أوروبا الغربيةH التي كانت أيضاً ضمن رأساملية الليربالية 
اجلديدةH فنجد أن معدالت النمو االقتصادي يف فرتة الرأساملية املنضبطة هي 
مقارنة   %4.7 ) %135 بحوايل  املعارصة  فرتة الرأساملية  يف  املعدالت  من  اكثر 

.(%2.0 بـ 
و إنتاجية العامل: : نسبة �=

ً
لثا d@

العامل  إلنتاجية  السنوي  النمو  معدل  يمثل   H(2 أدنــاه (  (9  –  3 الشكل (
السنوي  النمو  معدل  أساس  عٰىل  حمسوب  وهو  املؤرشة.  الفرتات  يف  األمريكي 

لإلنتاج يف الساعة الواحدة لألعامل غري احلقلية.
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الشكل (3 – 9)
معدل النمو السنوي إلنتاجية العامل يف الواليات املتحدة

ونرٰ يف الشكل أعالهH أن معدالت نسبة نمو إنتاجية العامل السنوية يف 
2.8% وهي أفضل من هذه املعدالت يف  السنوات H(1973 – 1948) كانت 
2%. هذا وقد انخفضت هذه النسبة كثرياً يف فرتة  فرتة النيوليربالية والتي بلغت 

.%1.1 أزمة الرأساملية املنضبطة ووصلت 
التطور  بــرغــم   Hــارصة ــع امل الــرأســاملــيــة  يف  النسبة  انــخــفــاض  ونــالحــظ 

التكنولوجي اهلائل الذي حدث يف هذه الفرتة.
: : نسبة ا&دخار الشخ�� رابعاً

نتحدث هنا عن نسبة االدخار الشخيص منسوب إٰىل دخل الفرد املتاح بعد 
استحصال الرضيبة.
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االقتصادية  األمريكية" للتحليالت  "اهليئة  إحصائيات  أيضاً  هنا  ونعتمد 
.(2) "2013

الدخل  إٰىل  منسوباً  الشخيص  ــار  االدخ يرينا  ــاه  أدن  (10  –  3 الشكل (
األمريكية  "اهليئة  إحصائيات  حسب  عٰىل  الرضائب).  استحصال  املتاح (بعد 

للتحليالت االقتصادية".

الشكل (3 – 10)
نسبة االدخار الشخيص إٰىل دخل الفرد املتاح (1948 – 2007)

H(1973 – 1950 كانت بني  ونرٰ يف الشكل أن النسبة يف السنوات (
 H1973. وبعدها متذبذبة باجتاه االنخفاض 11% يف سنة  (8 – 10%). ووصل 
يف   %7 من  أقل  إٰىل  لتصل  الثامنينيات  أواسط  يف  الرسيع  لالنخفاض  اجتهت  ثُمَّ 

H2000 وتستمر باهلبوط بعد ذلك. 3% يف سنة  أواخر الثامنينيات وإِٰىل أقل من 
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– فإن  النيوليربالية  وعــدت  – كام  الشخيص  االدخــار  ــادة  زي من  ــدالً  وب
. وهبذا مل يكن لالدخار دور يف نمو االستثامرH وهو ما  االدخار قد اختفٰى تقريباً

كانت تطبل له رأساملية الليربالية اجلديدة.
وهلذا فإن السؤال الذي يطرح نفسهH هو كيف استطاعت رأساملية الليربالية 
يف   Hومستمر االمد  طويل  اقتصادي  توسع  إبقاء  املتحدة  الواليات  يف  اجلديدة 

حني مل تستطع "التشجيع" عٰىل االدخار منْ أَجل توفري األموال للتنمية.
واجلواب عٰىل ذلكH هو أن الرأساملية املعارصةH شجعت "التحفيز املايل 
تم  أن  بعد  وذلك   Hاحلكومة قبل  من  السهلة  األمــوال  وتوفري   .Stimulate "
تنمية  يف  لية  ملا ا لتسهيالت  ا تستخدم  ومل  لثامنينيات.  ا يف  لتضخم  ا عٰىل  لقضاء  ا
االقتصاد احلقيقيH وإنام استخدمت هذه االموال السهلة يف املضاربات والعقار 
). وكذلك يف اإلقراض لزيادة إنفاق املستهلكH وأصبح  (وسنوضح ذلك الحقاً

املجتمع مستهلكاً ومديوناً من الدرجة األوٰىل.
الشكل (3 – 11) أدناه (2) يوضح تطور إنفاق املستهلك كنسبة مئوية من 

إمجايل الناتج املحيل.
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الشكل (3 – 11)
 GDP إنفاق املستهلك كنسبة من إمجايل الناتج املحيل 

يف الواليات املتحدة بني (1979 – 2007)
مقارنة  اجلديدة  الليربالية  فرتة  يف  اإلنفاق  نسبة  ارتفاع  الشكل أعاله  يرينا 

بفرتة الرأساملية املنضبطة.
من  يزيد  لكي  باملال  املستهلك  يأيت  أين  من   Hيسأل أن  القارئ  حق  ومن 
إنفاقه. ويزيد من الطلبH وبالتايل يتحسن االقتصاد. وسنرٰ يف فرتة الحقة يف 
سياق هذه الدراسةH أن املستهلك كان يقرتض وينفق!!. وهو امر سنوضحه يف 
)H عند احلديث عن دخول القطاع املايل  الفقرة الالحقة (الفصل الثالث د. ثالثاً

يف األعامل اخلطرةH والقروض السهلة.
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وة: d�يع ال : توز خامساً

إن العدالة يف توزيع الثروة هي إحدٰ املقاييس يف االداء االقتصادي. وقد 
)H والتي بينت  بحثنا هذه الفقرة بإسهاب يف هذا الفصل يف الفقرة (ب. سابعاً

بوضوح أن رأساملية الليربالية اجلديدة ال هتتم بأية عدالة يف توزيع الثروة.
 = National Debt، والد�� القو��   = السنوية والد�� ت  ا�واز@= ز  
� : سادساً

ا�كو�� والعجز التجاري (52):

ــة بني  ــصــادي ــت ــن الـــدراســـة املــــؤرشات االق ـــزء م ــقــارن يف هـــذا اجل ســن
 . اجلديدة لية  لليربا ا رأساملية   / ملعارصة  ا لرأساملية  وا  Hملنضبطة ا لرأساملية  ا
األول هو العجز  املايل.  من العجز  نتحدث عن نوعني  املؤرشات  هذه  وبضمن 
 Hٰسواء ما يتعلق بدولة معينة مع دولة أخر H(أو الفائض التجاري) التجاري
أو بتجارة دولة معينة مع دول العامل أمجع. وإمجايل العجز التجاري السنوي هو 

الفرق بني إمجايل قيمة الصادرات وقيمة إمجايل الواردات لدولة معينة.
وعٰىل الرغم من أن هذه الفقرة ال عالقة هلا أساساً بالعجز التجاريH وإنام 
وتراكمها   Hالسنوية املالية  املوازنات  عجز  وهو   Hاملايل العجز  من  الثاين  بالنوع 
 Hلتجاري ا لعجز  ا عن  قليالً  سنتحدث  ولكن   Hاحلكومة عٰىل  ديوناً  ليصبح 

وباخلصوص يف الواليات املتحدة.
) عن العوملة وحرية التجارة  H (الفصل الثالث ب. أوالً كنا قد أرشنا سابقاً

واحلامئيةH واحلرب التجارية احلالية التي تقودها الواليات املتحدة.
أواســط  ــتَّــٰى  وحَ  Hجتــاري فائض  حالة  يف  ــامً  دائ املتحدة  الــواليــات  كانت 
 Hله مستورد  إٰىل  للنفط  كبري  مصدر  من  حتولت  يْثُ  حَ  Hاملايض القرن  سبعينيات 
ثُمَّ أصبحت يف وضع عجز جتاريH ولكن هبامش قليل إٰىل بدء قيادهتا الرأساملية 
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السوق  مبدأ  وأصبح  بعدها.  وما  املايض  القرن  ثامنينيات  يف  اجلديدة  الليربالية 
املعارصة. وتم ذلك  الرئيسية للرأساملية  احلرة والعوملةH السمة  والتجارة  احلر 
معتمدة عٰىل اقتصادها األعٰىلH وعٰىل جيشها   Hاملتحدة بدفع كبري من الواليات 

األقوٰ ونفوذها األوسع!
أواسط  نْذُ  مُ لبطيئة  ا بالزيادة  املتحدة  للواليات  التجاري  العجز  بدأ  لقد 
1987 حاجز الـ (150) مليار دوالرH ليرتاجع بعدها  السبعينيات وجتاوز يف 
إٰىل معدالت العجز السابقة وبحدود (20) مليار دوالر يف السنوات (1991 – 
H(1992 وذلك بسبب الثورة التكنولوجية والدور الرئييس للواليات املتحدة 
فيها. ثُمَّ بدأ العجز التجاري بالزيادة البطيئة يف البداية ليصل إٰىل حوايل (100) 
H1997 ثُمَّ بالزيادة الرسيعة مع سيادة الرأساملية املعارصة ليصل  مليار دوالر يف 
2006 إٰىل عجز قيايس بلغ (725.8) مليار دوالر قيمة بضائع وخدمات.  سنة 
2008 – 2009 إٰىل (350 – 400) مليارH ثُمَّ  تراجع يف فرتة األزمة املالية 
. ليتجاوز العجز مع الصني  إٰىل معدالت زادت عن (500) مليار دوالر سنوياً
H2017 وهي متثل الدولة األكرب جداً يف  لوحدها (550) مليار دوالر يف سنة 
العجز السنوي التجاري األمريكي. مع مالحظة أن هذا العجز قد يكون بسبب 
رؤوس أموال ورشكات أمريكية تعمل يف الصني وغريها وتصدر إٰىل الواليات 

املتحدة!
سيئة  مسألة  هو   Hاألمريكي لتجاري  ا العجز  إن  هل  املطروح  والسؤال 
وخرباء  االقتصاديني  من  الكثريون  يرفضه  األمر  هذا  إن  األمريكي؟  لالقتصاد 
التجارة األمريكيني. وهذا الرفض صادر عن خمتلف الطيف السيايس واالقتصاد 
قيام  إثر  جرت  التي  النقاشات  يف  وخصوصاً   Hواليسار اليمني  من   Hاألمريكي
ترامب بحربه التجارية مع العاملH عندما وضع رسوماً كمركية عالية للكثري من 
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الواردات األمريكية. ويقول االقتصاديونH إن العجز (أو الفائض) التجاري 
املتحدة  فالواليات  سيئ.  أو  جيد  وضع  يف  االقتصاد  أن  إٰىل  جيداً  مؤرشاً  ليس 
كان لدهيا فائضاً جتارياً يف ثالثينيات القرن املايضH وهي يف ظل الكساد الكبري. 
نْذُ أواسط السبعينياتH برغم ذلك فإن االقتصاد مر يف  ا يف عجز جتاري ومُ كام إهنّ
. إن العجز التجاري – بحسب مفاهيم االقتصاديني – ليس  فرتات مزدهرة جداً

.ٰوإنام يعتمد عٰىل الظروف االقتصادية األخر H أمراً سيئاً أو جيداً
 National HNavaro مدير "جملس التجارة القومي  ويؤكد بيرت نافارو 
الرئيس ترامبH يف تأييد خفض العجز التجاري  عهد  Trade" يف   Council
األمريكي "بأن العجز التجاري مهم وجيب االهتامم بهH وذلك عندما يتعلق األمر 
بالعاملة والنمو واألمن الوطني… وهي أمور ذات أمهية كربٰ". واجلواب الذي 
نْذُ السنتني األخريتني  يْثُ إنّ البطالة يف انخفاض مُ يطرحH إن العاملة عالية جداً حَ
فرتة  يف   %4 عن  تقل  قياسية  مستويات  إٰىل  وانخفضت  أوباما  الرئيس  عهد  من 
احلرب التجارية. كام إنّ التجارة يف التصدير ويف االسترياد هي بعملة الدوالر 
األمريكيH عملة التجارة العاملية. وهلذا ال توجد مشكلة توفري "العملة الصعبة".
 Hمن التداول العاملي للدوالر "غري املغطٰى" بالذهب ٰوهناك فائدة كرب
دور  تقليص  إٰىل  التجارية  احلرب  تؤدي  أن  هو  واخلــوف   H!! ورقياً طبعه  ويف 

!! الدوالر يف التجارة العاملية واالعتامد عٰىل عمالت أخرHٰ كام يتم حالياً
إن احلرب التجارية والعقوبات / املقاطعة التي تقودها الواليات املتحدة 
يــران  وإ واهلند  والصني  روسيا  مثل  دول  تقوم  أن  إٰىل  أدت   Hعالية بغطرسة 
وتركياH بعقد اتفاقيات جتارية بالعمالت املحلية بدل الدوالر. فقد رصح نائب 
 (400 رئيس الوزراء الرويس برويسوف إن "عقد توريد منظمة صواريخ (إس 
إٰىل اهلند سيتم بالعملة الروسية الروبل. وإن روسيا ستقوم بعقد مجيع صفقاهتا 
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العسكرية بالعملة الروسية لفك االرتباط بالدوالر األمريكي هنائياً ". وكانت 
صواريخ  صفقة  أثامن  لتسديد  تركيا  مع  نفسها  اخلطوة  عٰىل  أقدمت  قد  روسيا 

. معها
"بعملة  ــراين  اإلي لنفط  ا من  وارداهتــا  ثمن  ستدفع  أهنــا  الصني  وأعلنت 
البرتويوان". كام وقع البنك املركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العمالت مع 
نظريه الياباين بقيمة (200) مليار يوان (حوايل 29 مليار دوالر)H مقابل (3.4) 
31 مليار دوالر) يف صفقات متبادلة تصل إٰىل (75)  تريليون ين ياباين (حوايل 

مليار دوالر (56).
لألمن  مشكلة  تشكل  ال  رة  لتجا فا لــقــومــي  ا بــاألمــن  يتعلق  فيام  ــا  م أ

القومي األمريكيH فالواليات املتحدة أقوٰ من ذلك بكثري!!
يف مجيع األحوال إن العامل بأمجعه ينتظر نتائج احلرب التجارية!!. ولو أنه 
فائض  بوجود  وخصوصاً   Hاألمريكي التجاري  العجز  ينخفض  ان  املتوقع  من 
لدهيا من الغاز الطبيعيH وربام من النفط كذلكH إثر اكتشافات وتطوير الغاز 
بفائض  األمريكية  لتجارة  ا حتقق  أن  يتوقع  أحد  ال  ولكن  الصخري.  لنفط  وا

جتاري يف املستقبل القريب.
ونعود إٰىل احلديث عن العجز يف املوازنات السنويةH وعن الدين األمريكي 

العام.
Hpublic debt وبالدين القومي  يُعرف الدين احلكومي أيضاً بالدين العام 
Hsovereign وهو الدين   debt Hnational وأحياناً بالدين السيادي   debt
الذي يقع عٰىل عاتق احلكومة. وقد يكون هذا الدين قصري األمدH أي استحقاقه 
خالل سنة أو أقل. أو طويل األمدH عندما يكون االستحقاق ملدة (10) سنوات 

أو أكثرH أو متوسط األمدH عندما يكون االستحقاق ملدة بني املدتني أعاله.
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احلكومة  اقرتضتها  لتي  ا ملبالغ  ا هو   Hاملتحدة للواليات  لقومي  ا والدين 
 Treasury الفيدراليةH التي مل يتم تصفيتها. وهو أيضاً قيمة "سندات اخلزينة 
ملالية  ا وزارة  من  صــادرة   Hمشاهبة حكومية  سندات  وأي   H "Secur i t ies

.ٰوجهات فيدرالية أخر Hاألمريكية
 H(أو الفائض القومي) national deficit أما العجز احلكومي أو القومي
الفيدرالية  االحتادية  املوازنة  يف   Hسنوي فائض  أو  عجز  إٰىل  يشري  بالعادة  فهو 
السنوية التي تبدأ من األول من ترشين األول من السنةH وتنتهي يف هناية أيلول 
 Hالسابقة السنوات  عجز  إٰىل  ويضاف   H ديناً العجز  يعترب  الالحقة.  السنة  من 
احلسابات  نية (بعد  مليزا ا يف  فائض  توفر  وعند  لعام.  ا لقومي  ا لدين  ا ليكون 

اخلتامية)H يطرح من الدين العام.
للتسويق  لقابل  ا لدين  ا األول:  يسمٰى  نوعني  ٰىل  إ لقومي  ا لدين  ا يقسم 
 H(السابقة للسنوات  امليزانية  يف  العجز  جمموع  Marketable. (وهو   debt
وتدفع  الرشاء  أو  للبيع  لقابلة  ا  Hاملختلفة اخلزينة  سندات  ضمن  يصدر  يْثُ  حَ
التوفري  بصناديق  أشبه  عملياً  وهي  ملشرتهيا.  مرصفية  فوائد  األمريكية  احلكومة 

اآلمنة.
ويسمٰى   unmarke tab le للتسويق  قابل  غري  وهو   Hلثاين ا لنوع  ا أما 
أحياناً "الدين ضمن املؤسسات احلكومية " lntragovernment debt" وهو 
يصدر أيضاً بسندات ولكن غري قابلة للتسويقH ويتم تداوهلا ضمن املؤسسات 
 Hاالحتادية احلكومة  تديرها  خاصة  صناديق  حسابات  يف  وموجودة   Hاحلكومية
 Socia l االجتامعي  الضامن  االجتامعي (صــنــدوق  لــضــامن  وا لتقاعد  ا مثل 
 Federal Hospital) وقسم من الضامن الصحي H(Security Trust Fund

H(Insurance Fund وغريها.
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كان  تسويقه  ملمكن  ا األمريكي  لدين  ا من  األول  لنوع  ا فــإن   Hوكمثال
لثاين  ا لــنــوع  ا وبلغ   Hدوالر تريليون   (15.6 يــعــادل (  H2018 /7 /31 يف 
األمريكي  لــديــن  ا ــايل  إمج إن  دوالر.  تريليون   (5 . 7 ) تسويقه  املمكن  غــري 
21.4) تريليون دوالر. ومن املالحظ أن  العام / احلكومي / القوميH يعادل (
نْذُ عدة سنواتH ال تظهر الدين الثاينH يف موازناهتا  وزارة املالية األمريكيةH ومُ
السنويةH هلذا حيدث بعض االلتباس عند املتابعني للدين العامH إِذ قد يقرأون 

رقمني خمتلفني له يف مكانني خمتلفني.
إن الرقم اآلخر املهم عند احلديث عن الدين العامH هو نسبة إمجايل الدين 
العام (املتجمع خالل سنوات)H إٰىل إمجايل الناتج املحيل لسنة معينة. فيقال إن 
إن  ويقال   H%60  –  50 بحدود  النسبة  هذه  تكون  عندما  اعتيادي  أمر  الدين 
90%. من الطبيعي أن تكون النسبة  الدين عال جداً عندما تتجاوز هذه النسبة 
عالية يف فرتات احلروبH كام تنخفض النسبة عندما يتحسن االقتصادH أو يزداد 

إمجايل الناتج املحيل.
يف  كام   Hاألمريكي املحيل  لناتج  ا إمجــايل  إٰىل  العام  الدين  إمجــايل  نسبة  إن 
H2018/8/31 واملذكورة أعالهH متثل H(%105.6) من ضمنها الدين املمكن 
تسويقه والذي يمثل H(%77) وهي النسبة التي تنرشها وزارة املالية األمريكية.

 Hوهو يمثل مبلغ الدين العام الكيل األمريكي H(6  – 3 وأدناه اجلدول (
GDP لسنوات خمتارةH وكذلك يتضمن الدين  ونسبته إٰىل إمجايل الناتج املحيل 

املمكن تسويقه ونسبته إٰىل إمجايل الناتج املحيل (52).
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اجلدول (3 – 6)

السنة
إمجايل 

الدين العام 
مليار دوالر

نسبة الدين 
الكيل إٰىل 
%GDP

الدين 
املمكن 
تسويقه 
مليار دوالر

نسبة الدين 
املمكن 

تسويقه إٰىل 
%GDP

إمجايل 
الناتج 
املحيل 

 GDP
مليار دوالر

1950257%92.0219%78.4279
1970371%35.4283%27.01049
1980908%32.4712%25.52796
19903233%54.62400%40.85915
20005659%55.83450%33.910150
20047379%61.04308%35.612100
200911898%82.57550%52.414400
201013551%91.69000%61.014800
201216059%100.211250%70.36050
201518138%101.313108%73.317900
201821400%104.615600%77.020460

ــالفــات طفيفة ال تــؤثــر يف  ــد تــكــون هــنــالــك اخــت ــالحــظ أنـــه ق ــن امل م
H2018 – 2017 إِذ مل تظهر النتائج  املؤرشات العامةH وخصوصاً بالنسبة لسنة 
واحلسابات اخلتامية. ويف بعض اإلحصائياتH نرٰ أن نسبة الدين العام الكيل 
H2018 – 2017 تصل إٰىل  يف الواليات املتحدة إٰىل إمجايل الناتج املحيل لسنة 

H%108 وكام يف اجلدول (3 – 7) أدناه.
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H(7 هو ملقارنة نسبة إمجايل الدين العام الكيل إٰىل إمجايل  إن اجلدول (3 – 
عٰىل  اً  اعتامد  H(52 ملبينة ( ا وللسنوات  لــدول  ا من  لعدد   HGDP املحيل  لناتج  ا

إحصائيات صندوق النقد الدويل.
اجلدول (3 – 7)

GDP نسبة إمجايل الدين الكيل إٰىل إمجايل الناتج املحيل 
2017 – 2007201020112018الدولة

108%102%92%62%الواليات املتحدة
82%83%80%59%االحتاد األورويب

97%86%82%64%فرنسا
64%81%82%65%أملانيا

179%165%123%104%اليونان
35%33%31%13%رومانيا
132%120%119%112%إيطاليا
51%56%55%51%بولنده
98%68%68%42%إسبانيا
88%86%80%47%بريطانيا
236%204%197%167%اليابان
19%10%12%9%روسيا
80%41%40%37%آسيا

 2016 آذار  يف  كام  الصيني  القومي  الدين  فإن   Hبالصني يتعلق  فيام  أما 
اعتامداً   Hاملحيل الناتج  إمجايل  من   %41 ويمثل   Hدوالر تريليون   (4.3 يعادل (
تقارير  الغربية  األدبيات  يف  وتصدر   .(52 الدويل ( النقد  صندوق  معلومات  عٰىل 
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الصينية  احلكومة  وأن   Hبكثري ذلك  من  أكثر  الصينية  الديون  بأن  تفيد  مستمرة 
ختفي قسامً من ديوهناH وال تذكرها يف موازناهتا السنوية. وأحد التقارير احلديثة 
ديون  أن  يذكر  االئتامين  بورز" للتصنيف  اند  "ستاندرد  مؤسسة  من  الصادرة 

الصني تقارب الـ (6) تريليونات دوالر.
للواليات  اخلارجية  بالديون  يتعلق  فهو   Hــاه أدن  (8  –  3 اجلــدول ( أما 
األمريكية  املالية  وزارة  "سندات  متلك  التي  الرئيسية  الدول  ويمثل   Hاملتحدة
وزارة  قامت  التي   H2018 متــوز  يف  كام   H"US  Treasury  Securit ies
اخلزانة / املالية األمريكية بتسويقها (52). واملعلومات معتمدة عٰىل ما نرشته وزارة 

املالية األمريكية.
اجلدول (3 – 8)

الديون األمريكية اخلارجية (مليار دوالر)
الصني

1671.0
اليابان

1035.5
إيرلندا

300.2
هونك كونك

194.4
السعودية
166.8

تايوان
164.2

الربازيل
299.7

بريطانيا
271.7

سويرسا
233.1

لكسنبورغ
221.5

جزر كيامن
196.3

بلجيكا
154.5

اهلند
142.6

آخرون
1700.1

املجموع الكيل
6251.6

ومن هنا نرٰ أن إمجايل الديون اخلارجية األمريكية تبلغ (6.252) تريليون 
 H%29.2 دوالرH كام وإن نسبة الديون اخلارجية إٰىل إمجايل الدين األمريكي متثل 

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

259



كام إنّ نسبة الديون اخلارجية إٰىل الديون املمكن تسويقها (سندات وزارة املالية) 
.%40.1 متثل 

من   (%18.7 حــوايل ( ومتثل  الديون  هذه  من  حصة  أكرب  الصني  ومتلك 
إمجايل الديون األمريكية اخلارجيةH وتعادل حوايل (7.5%) من الديون املمكن 

تسويقهاH وحوايل (5.5%) من إمجايل الديون األمريكية.
ومن األمور املهمة التي جيب مالحظتهاH هي أن الدول ذات االقتصاديات 
القوية والتي تصدر عملتها "الصعبة" – القابلة للتجارة العاملية –H مثل الواليات 
املتحدة أو بريطانيا أو اليابان أو الصني أو املانياH تلجأ إٰىل مواطنيها ورشكاهتا 
عليها  تدفع  التي  املالية  السندات  بيع  خالل  من   Hلالقرتاض املالية  ومؤسساهتا 
فوائدH وقد تباع هذه السندات أيضاً إٰىل مؤسسات وحكومات أجنبية. وتعترب 
هذه الديون مضمونةH مثل توفري آمن للمستقبل. أما الدول الناميةH أو الدول 
األوروبية الضعيفةH مثل اليونان والربتغالH فإهنا تلجأ إٰىل املنظامت والدولية 
الدول  إٰىل  تلجأ  قد  أو  لالقرتاض.  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مثل 
 ٰوأد الدولية.  املنظامت  هذه  من  بتأييد  عادة  ذلك  ويتم   Hاألجنبية لبنوك  وا
تقدمها  "النصائح" التي  خالل  من  بالديون  الدول  تلك  إغراق  إٰىل  األمر  هذا 
يف  ومشكوك   H فيها مشكوك  مشاريع  يف  لإلقراض   Hالدولية املؤسسات  هذه 
إمكانية الدولة عٰىل دفع استحقاقات قروضهاH وعندها تضطر هذه الدول إٰىل 
الدخول يف لعبة" الليربالية اجلديدة"H من اخلصخصة والعوملة وفتح االقتصاد 
عٰىل مرصاعيه. ولعل جون بريكنز هو من أفضل من كتب عن هذا األمر يف كتابه 
اقتصادي"H وكيف أدت تلك القروض إٰىل إفالس العديد من  قاتل  "اعرتافات 

الدول الناميةH وضياع ثروهتا القومية (53).

260

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



ومن املؤرشات االقتصادية املهمة التي يُنظر إليهاH فيام يتعلق بالدينH هي 
تَّٰى اآلن  كلف خدمة الدينH أي الفوائد التي تدفعها الدولة لقاء الدين العام. حَ
ملبالغ  ا برغم   Hمقبولة منخفضة  كلفة  املتحدة  الواليات  يف  الدين  خدمة  تعترب 
ئد  لفوا ا فإن  وكمثال   . سنوياً بدفعها  وتستمر  فعلياً  دفعتها  لتي  ا اً  جد لكبرية  ا
 H2017 لسنة  العام  الدين  عن   Hاألمريكية املالية  وزارة  دفعتها  التي  املرصفية 

كانت (458.5) مليار دوالر.
لقد كانت نسبة الفائدة املرصفية املدفوعة عن الدين يف السنوات (2012 
السنوات  يف  وكانت   .(%2.5  –  2.2 حدود ( ويف   H نسبياً قليلة   H(2018  –
H(2001 – 1993) حوايل H(%6.7 – 6) بينام تراجعت يف السنوات (2003 
 H(1992  –  1991 السنوات ( يف  وقبلها   H(%4.7  –  3 بني (  H(2011  –
عن  سنوية  مبالغ  املتحدة  الواليات  دفعت  لقد   .(%7.8  –  7.2 إٰىل ( وصلت 
كلف الفوائد املرصفية جلميع الدين العام (للنوعني من الديون)H مبالغ بلغت 
(400 – 450) مليار دوالر سنوياً يف السنوات (12) املاضيةH وقبلها (300 
. ويف الواقع دفع ما يقارب من (4.2) تريليون دوالر عن  350) مليار سنوياً  –
فوائد مرصفية من 2008 إٰىل 2017. مبلغ يزيد عن (7) تريليون دوالر من سنة 

.2017 2000 إٰىل هناية سنة 
 CBO Congressional Budject قام "مكتب املوازنة يف الكونغرس 
يف  وذلك  املرصفية)  (الفوائد  العام  الدين  خدمة  لكلف  بتحليل   "Office
إلمجايل  لسنوية  ا املرصفية  ملبالغ  ا نسبة  أن  ووجــد   2018 نيسان  يف  له  تقرير 
 1966 H(%1.2 وهو أقل رقم هلا وذلك يف سنوات ( الناتج املحيلH كانت (
1966 – 2015) قد وصل إٰىل  1968). كام وإن معدل هذه النسبة بني (  –
 .%2.2 حوايل  إٰىل   2018  –  2017 يف  وصل  ذ  إِ  Hبرسعة ويرتفع   .(%2.0 )
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ويتوقع أن تصل قيمة الفوائد املرصفية يف 2024 إٰىل (799) مليار دوالرH ومتثل 
GDP. وهو رقم عالٍ ومقلقH إِذ يتوقع  3% من إمجايل الناتج املحيل  نسبة حوايل 
الرئيس  عهد  يف  الرضائب  ختفيض  بسبب   Hالقادمة السنوات  يف  أكثر  يزداد  أن 

ترامب (52).
 2018 HCBO الصادر يف نيسان  إن تقرير مكتب املوازنة يف الكونغرس 
 Budget واملشار إليه أعاله والذي كان حتت عنوان "مستقبل املوازنة واالقتصاد
ر بأن إمجايل العجز السنوي بني (2018 –  &"H قدّ  Economic  Outlook
بمبلغ  ستكون   Hاحلكومي الدين  عٰىل  إضافية   ٰأخــر زيــادة  ويعني   H(2027
قدره (11.7) تريليون دوالر. وهو مبلغ يزيد عن التقدير السابقH الذي كان 
األول  كانون  يف  الرضائب  تقليص  قانون  H2017 (قبل  حزيران  يف  وضع  قد 
H(2017 والذي كان قد توقع أن يضاف مبلغ قدره (1.6) تريليون دوالر فقط 
بفرق  أي   H!!(2027  –  2018 املستقبلية ( للفرتة  العام  األمريكي  الدين  إٰىل 

إضايف عٰىل الدين يصل إٰىل أكثر من (10) تريليونات دوالر.
لنيويورك  ا بتحليلها  قامت  التي   H2018 ملوازنة  األولية  لنتائج  ا وبينت 
مليار   (779 إٰىل ( ازداد  السنوي  العجز  أن   H2018 األول  ترشين  يف  تايمز 
كان  الذي   H2017 ميزانية  عجز  عن   %17 قدرها  زيــادة  يمثل  وهو   Hدوالر
رة  وزا نرشهتا  لتي  ا ملعلومات  ا الصحيفة  واعتمدت   Hدوالر مليار   (666 )
 H2012 نْذُ سنة  2018 هذاH هو األكرب مُ املالية / اخلزانة األمريكية. وأن عجز 
أزمة  نتائج  من  يتعافيان  يزاالن  ال  لية  لفيدرا ا والعوائد  االقتصاد  كان  عندما 
2018 – كام تقول الصحفية – هو  2008. والسبب الرئييس لزيادة العجز يف 
تقليص ترامب للرضائب. إِذ أن ما تم استالمه من رضيبة الرشكات كان فقط 
 .2017 سنة  يف  دوالر  مليار   (297 بمبلغ ( مقارنة   Hدوالر مليار   (205 )
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ويالحظ أن العجز ازداد عٰىل الرغم من فرض إدارة ترامب رسوم كمركية عالية 
2018 مل تكن حمسوبة يف املوازنة (54). عٰىل االسترياد خالل سنة 

صدرت دراسة يف سنة H1998 عن معهد بروكينغز األمريكيH حتت عنوان 
النووية"H توصلت إٰىل أن ما أنفقته الواليات املتحدة يف جمال  األسلحة  "كلفة 
األسلحة النووية األمريكيةH بني السنوات H(1998 – 1940) وبسعر الدوالر 
H1996 قد بلغ (5.5) تريليون دوالر. وكان إمجايل الدين األمريكي يف  يف سنة 
5.478) تريليون دوالرH بأسعار الدوالر يف  1998 يعادل مبلغاً قدره ( سنة 

H1998 صدفة!! سنة 
التي   HCBO الكونغرس  يف  املوازنة  مكتب  دراســة  أن  نوضح  أن  جيدر 
االلتزام  بإمكاهنا  يكون  لن  األمريكية  احلكومة  أن  تؤكد   Hقليل قبل  إليها  ارشنا 
تَّٰى  حَ أو  ء.  لفقرا ا خلدمة  لطبية  ا لربامج  ا بتنفيذ  لبعيد  وا ملتوسط  ا ملستقبل  ا يف 
دفع االستحقاقات املالية للتقاعد والضامن االجتامعي للعاملH إِذ إن الرضائب 
احلالية غري كافية لتحقيق ذلك عٰىل ضوء ارتفاع الدين ومبالغ خدمته. وإن إمجايل 
 H(52) الدين العام خالل العقود القليلة القادمة قد يتجاوز (60) تريليون دوالر

فيام لو نفذت احلكومة التزاماهتاH حول الطبابة والضامن.
 H21.4) تريليون دوالر إن إمجايل الدين القومي األمريكي احلايل البالغ (
كام   Hدوالر  (65800 قدره ( ديناً  عاتقه  عٰىل  حيمل  أمريكي  فرد  كل  أن  يعني 
يبلغ حوايل (177700) دوالر لكل فرد أمريكي يدفع الرضائبH إِذ ليس كل 

األمريكان يدفعون الرضائب!!
لواليات  ا عــٰىل  األمريكية  لديون  ا وخماطر  مشاكل  هي  ما   ٰلنر واآلن 

املتحدة نفسها؟H وما هو موقف القوٰ السياسية منها؟
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 Hبــدراســة خمــاطــر الــديــون األجنبية Hقــامــت وزارة الــدفــاع األمــريكــي
تقريرها  يف   Hفتوصلت األمريكي.  القومي  األمن  عٰىل   Hالصينية وباخلصوص 
H2012 إٰىل أن ال خوف عٰىل الواليات املتحدة من هذه الديون. ويف  يف متوز 
H وسيرض الصني أكثر من الواليات  كل الظروفH فإن تأثريها سيكون ضعيفاً
املتحدةH يف حال قامت األوٰىل باستخدامها ملحاربة الثانية. كام إنّ تقريراً مماثالً 
H2013 حول نفس املوضوعH توصل إٰىل إمكانية  تم يف الكونغرس األمريكي يف 
امتصاص الرضرH ألن الديون األجنبيةH ومنها الصينيةH ال متثل إالّ نسبة قليلة 
من االقتصاد األمريكي. وأيّد – يف حينه – حمافظ االحتياطي الفيدرايل (البنك 

املركزي األمريكي) نتائج هذا التقرير.
عٰىل  لديون  ا هذه  مضار  ٰىل  إ  CBO الكونغرس  يف  ملوازنة  ا مكتب  يشري 
ختفيضات  ضوء  عٰىل  توسعها  عند  وخصوصاً   Hاملستقبل يف  األمريكي  االقتصاد 
مؤرشات  عدة  ويعطي  العسكري.  احلكومي  اإلنفاق  يف  والتوسع   Hالرضائب
هلذه املضارH (وليست خماطر!)H منها: أن أية وفورات قد حتدث يف املوازنات 
األمريكي  االقتصاد  بدالً من استثامرها يف  الدين  إٰىل تقليص  ستذهب  املستقبلية 
تنمية  إٰىل  تؤدي  التي  األمور  وهي   Hالتحتية لبنية  ا وحتسني  احلكومية  واملناهج 
نْ ثَمَّ احلصول عٰىل عوائد أفضل للموازنات السنوية. كام يشري إٰىل  االقتصاد ومِ
االحتامل  بسبب   H جداً عالية  مبالغ  ستكون  الدين.  خلدمة  املرصفية  الفوائد  أن 
حجم  ارتفاع  وبسبب   H حالياً املنخفضة  املرصفية  الفائدة  نسب  الرتفاع  الكبري 
– إن  لــوفــورات  ا حجم  تقليل  إٰىل  سيؤدي  األمــر  وهــذا   . حتامً املتوقع  الدين 
حدثت – يف فرتات االقتصاد اجليدH كام يقلل املبالغ املتوفرة للحكومة يف تنفيذ 

. مناهجهاH وهي قليلة أصالً
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نقدية  سياسيات  لوضع  كبرياً  عائقاً  يصبح  سوف   Hعالية ديون  وجود  إن 
االقتصادية  الظروف  وخصوصاً   Hاملختلفة االقتصادية  الظروف  ختدم  مالية  أو 
 Hباإلضافة إٰىل أرضارها املشار إليها أعاله H الصعبة. إِذ إن الديون العالية جداً
العامل  يف  وتقييمها  مصداقيتها   ٰومد  Hواقتصادها الدولة  هيبة  من  تقلل  فإهنا 

واملؤسسات العاملية املالية التقييمية.
كبرية.  مشكلة  لعام  ا الدين   H(املنضبطة لرأساملية  لكِنزيةH (وا ا تعترب  ال 
ء  لبنا وا لة  لبطا ا وتقليل  االقتصاد  لتنمية  منفتحة  نقدية  بسياسة  هتتم  فهي 
تقدمية (رضائب  رضيبية  سياسة  عٰىل  باالعتامد   Hالقادمة ولألجيال  للمستقبل 
الكِنزي  األمريكي  االقتصادي  وهو   Hكتب بول كروكامن ولقد  مناسبة).  عالية 
 Hمعلقاً عٰىل الدين العام: "بإمهال االستثامر احلكومي H2013 املعروفH يف آذار 
H لألجيال  وعدم استطاعة إجياد عمل للعاطلنيH نكون قد قمنا بعمل أكثر رضراً

القادمة من رضر الدين العام نفسه".
ونرش  للفقراء.  مناسب  صحي  ضامن  بتهيئة  هو  املستقبل  يف  االستثامر  إن 
هذا  يعني  وال  املستقبل.  مشكالت  جيابه  أن  يمكنه  جيل  خللق   Hاملجاين التعليم 
متنع   Hالعالية فالرضائب  ســداده.  أو  تقليصه  ضامن  غري  من   Hبالدين التوسع 
تراكم الثروة بيد القلة التي ال تقوم بالتوسع االقتصاديH وكام أوضحنا يف سياق 
ل الدولة يضمن التوسع االقتصاديH إِذ يف حال عدم قيام  هذه الدراسة. وتدخّ
األغنياء بذلكH تقوم الدولة – حسب الكِنزية – باالستثامر املناسب الذي يمنح 
فرتة  يف  فعالً  حدث  ما  وهذا  الدين.  من  تقلل  إضافية  ورضائب  عوائد  بدوره 

العرص الذهبي للرأسامليةH أيام الرأساملية املنضبطة.
اجلمهوري  باحلزب  ملتمثل  وا  Hاألمريكي ليمني  ا أن  نجد  العكس  وعــٰىل 
ويمني احلزب الديمقراطيH وضمن قيادة رأساملية الليربالية اجلديدة يعارضون 
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أيّ توسع لإلنفاق احلكومي. فهم يف كل موازنة يتحدثون عن ختفيض العجز يف 
املوازنات وتقليل الديونH وغايتهم تقليل دور الدولة يف االقتصاد.

ولكن ماذا كانت النتيجة من سياسات رأساملية الليربالية اجلديدة هذه؟. 
لقد قللوا الرضائب باستمرارH فقلت عوائد الدولة نتيجة ذلكH وقضوا تدرجيياً 
عٰىل كل مظاهر دولة الرفاهية. وأصبحت الثروة مكدسة يف البنوك ويف املالذات 
الرضيبيةH ومل يتوسع االقتصادH ويف الوقت نفسه انخفضت مستويات املعيشة 
للطبقات الفقرية واملتوسطة. وبدالً من أن يتقلص الدين العامH والعجز املايل 
يف املوازناتH كام يريد ويدعي دعاة الليربالية اجلديدة ومنظرهياH وقع العكس 
السيطرة  هلم  كانت  التي  الفرتات  مجيع  يف  الدين  وازداد  العجز  ازداد  ذ  إِ  H متاماً

الكاملة عٰىل االقتصاد.
 Hخصوصاً يف األجواء املوبوءة بالفساد Hإن الديون يف العامل الثالث أمر آخر
وضغوط الرأساملية العاملية لالستحواذ عٰىل ثروات تلك األقطارH وعدم وجود 
عن  لدفاع  وا لتنمية  ا يف  لتوسع  ا فعالً  تريد  التي  بية  لنقا وا السياسية  لتنظيامت  ا
H وهو  حقوق الفقراءH وإن وجدت فهي ضعيفة وقارصة. ولنأخذ العراق مثالً
 Hيف وسط األجواء املذكورة أعاله. فاقتصاده ريعي معتمد بالكامل عٰىل النفط
صغر  مهام  عمل  بأي   Hاالحتالل بدء  نْذُ  ومُ  Hحاكمة سياسية  جهة  أية  تقم  ومل 
حجمه يف تطوير التنميةH سواء التنمية البرشيةH أو البنية التحتيةH أو االقتصاد 
أسعاره  إنّ  بل   Hفحسب ناضبة  مادة  ليس  النفط  فإن  ذلك  إٰىل  إضافة  احلقيقي. 
 Hوسوقه قلقة وتتعرض لضغوط سياسية هائلة من الرأساملية املعارصة Hمتقلبة
سوقه  ستنحرس  لنفط  فا  . أخطر! هو  ما  هناك  نّ  إ بل   Hاألمريكية وخصوصاً 
. بسبب وجوب احلد من ظاهرة االحتباس احلراريH فهو مادة رئيسية  تدرجيياً
التوسع  وعدم   Hعليه الطلب  ثبات  عدم  يتوقع  هلذا  الظاهرة.  هبذه  التسبب  يف 
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فيه بدءاً من العقد الرابع من هذا القرنH كام سيتم الرتاجع يف استهالكه إلنتاج 
الطاقة يف العقود الالحقةH ليقل جداً يف العقد السابع أو الثامن. لذا لن يكون 
مورداً للاملH إِذ أن ما سيستخدم ألغراض البرتوكيمياويات سيكون بكميات 
حمدودةH مقارنة باالستهالك العاملي له ألغراض الطاقةH ومل يقم العراق بأي 

تطوير صناعي أو زراعي أو خدمي للبديل!!
أما فيام يتعلق بالزراعةH فاملوارد املائية يف تراجع رسيعH بسبب االحتباس 
H ومل يقم العراق بأية خطوة لتقنني االستهالك واحلفاظ عٰىل املياه  احلراري أيضاً
الطرق  واعتامد  تطوير  أو   Hاجلــداول تبطني  أو  السدود  يف  سواء   Hالضياع من 
الزراعية احلديثة. وسينتهي دجلة والفرات إٰىل جدولني صغريين خالل العقود 

القليلة القادمة!!
 Hلتحتية ا لبنية  ا يف  ال   Hلقادمة ا األجيال  يف  نستثمر  مل  نحن  لذلك  إضافة 
 H جداً كبري  بشكل  تراجع  يشء  فكل  املستقبل.  ملجاهبة  اجليل  هذا  تطوير  يف  وال 

. والنتيجة أتلفنا ما بنته األجيال السابقة أيضاً
لذا فالديون ستكون عبئاً هائالً عٰىل األجيال القادمةH لن تتخلص منها إالّ 
 H ببيع العراق نفسه بثمن بخس!!. لقد أجرمنا بحق األجيال القادمة جرماً عظيامً

إضافة إٰىل جرمنا بحق اجليل احلايل.
عٰىل  وبإجياز  القارئ  اطالع   Hالفقرة هذه  هناية  ويف   Hاملفيد من  يكون  قد 
H2018 حول الديون العاملية  تقرير صدر عن صندوق النقد الدويلH يف نيسان 

وخماطرها (55). إِذ يقول التقرير:
 (164 إٰىل ( ليصل   H2016 يف  األعــٰىل  مستواه  العاملي  الدين  إمجايل  بلغ 
هذا  ويشمل  العاملي.  املحيل  الناتج  إمجايل  من   (%225 أي (  Hدوالر تريليون 
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الدينH الديون احلكومية / القوميةH وديون القطاع اخلاص التي متثل غالبية هذا 
الدين.

ــفــاع الــديــون يف الــعــامل إٰىل  يــبــدي صــنــدوق النقد الـــدويل قلقه مــن ارت
االقتصادية  باألزمات  لعامل  ا حكومات  الصندوق  ويذكر   Hحرجة مستويات 
أحد  هي  الديون  هذه  أن  من  وحيذر  العاملي.  املايل  النظام  هبا  مر  التي   ٰالكرب
 Hيف املرحلة املقبلة H"مصادر اخلطر الرئيسية التي هتدد "النمو االقتصادي العاملي

ويتوقع تنامي هذه الديون يف املستقبل.
يقسم التقرير دول العاملH إٰىل ثالثة أصناف. األول: الدول املتقدمةH وهي 
الواليات املتحدة وأوروبا الغربية وأسرتاليا وكندا وكوريا واليابان وسنغافورة 
واهلند  الصني  وهي   Hالدخل ومتوسطة  الصاعدة  لــدول  ا لثاين:  وا يلند.  وتا
وفنزويال  وروسيا  الرشقية  وأوروبــا  واملكسيك  وشييل  والربازيل  واألرجنتني 
وتركيا وإيران واألردن ولبنان وجنوب أفريقيا ومرص وبقية آسيا (ما عدا الدول 
النامية) املبينة يف الصنف الثالث. والثالث: هي الدول الناميةH مثل بنغالديش 

وبقية أفريقيا وفيتنام وبقية أمريكا الالتينية.
العديد  يف  وصلت  احلكومية  املتقدمة  الدول  ديون  فإن   Hالتقرير وبحسب 
منها إٰىل (105%) من إمجايل الناتج املحيلH وهو مستوٰ مل تشهده هذه الدول 
50%) من إمجايل الناتج  نْذُ احلرب العاملية الثانية. ووصلت هذه الديون إٰىل ( مُ
الدخل.  ومتوسطة  الصاعدة  وهي   Hالثاين الصنف  بلدان  من  العديد  يف  املحيل 
نْذُ أزمة الديون يف ثامنينيات  وهذه األقطار أيضاً وصلت إٰىل مستوٰ مل تشهده مُ
القرن املايض التي أطاحت باقتصاديات بلدان كثرية. وبالنسبة للتقرير فإن هذه 
الديون تصبح حرجة عندما تتجاوز (85%) من إمجايل الناتج املحيل يف البلدان 

املتقدمةH و(70%) يف البلدان الصاعدة وذات الدخل املتوسط.
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تأيت   Hالعاملي املحيل  الناتج  إمجايل  إٰىل  العاملية  للديون   (%225 نسبة ( إن 
املحيل.  لناتج  ا إمجــايل  من   (%75 متثل (  H(العام حكومية (الدين  ديــون  من 
150%) من  ــراد)H متثل ( وديــون خاصة للقطاع اخلاص (رشكــات وأرس وأف
إمجايل الناتج املحيل. ويرجح التقرير أن ترتفع هذه النسب نظراً الستمرار توفر 
. وهو يؤرش إٰىل أن هذه األرقام  املبالغ لالقرتاض وبأسعار فائدة منخفضة جداً
إنّ  كام   Hكبري بشكل  بالديون  ممولة  اخلاص  القطاع  أعامل  بأن  تبني  "اخلطرة" 
االستهالك مصدره االقرتاض ال األجور. وأن هناك خماوف من انفجار فقاعة 
ارتفعت  حال  يف  كبرية  جديدة  بأزمة  والتسبب   Hاخلــاص القطاع  يف   Hالديون

أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
2017 – بأن النمو العاملي دخل  يتوقع صندوق النقد العاملي – يف هناية 
املقبلة.  السنوات  يف  صعودها  احتاملية  مع   %3.1 وبنسبة   Hالفعيل النمو  مرحلة 
H%2.2 مقارنة بالدول  ولكن النمو يف الدول املتقدمة ال يزال متواضعاً وبحدود 
H%4.5 وخيشٰى الصندوق من أن  الصاعدة ومتوسطة الدخل والنامية وبحدود 

تغرت احلكومات هبذا النموH وتقع ضحية اإلغراء يف زيادة اإلنفاق!!
ويف الوقت الذي يقر الصندوق فيه أن احلصة األكرب من املديونية يف العامل 
إٰىل  يدعو  بالنتيجة  ولكنه   Hاألســواق فشل  أو   Hاخلــاص القطاع  عنها  مسؤول 
وصفته املعهودة "التقشف" ويدعو – عملياً –  عرب  الكلفة  حتميل القطاع العام 
إٰىل انكفاء الدولة مع عودة النمو االقتصاديH واالهتامم بتصفية أو خدمة ديوهنا 

فقط.
إٰىل  يؤدي  ارتفاعها  إنّ  يْثُ  حَ  Hالديون من  لقلقه  أسباباً  الصندوق  ويضع 
نْ ثَمَّ  زيادة نسبة املخاطر بالنسبة للمستثمرين / الدائنني بارتفاع سعر الفائدةH ومِ
زيادة مبالغ خدمة الدينH ما يؤدي إٰىل عدم القدرة عٰىل تصفية أو خدمة الدين. 
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ويطلب الصندوق ضبط اإلنفاق العامH الذي يعني خفض االستثامرات العامة 
واإلنفاق االجتامعي وجتميد األجور.

الرضائب  ــادة  زي رضورة  عن  خجولة" جــداً  " بصورة  لتقرير  ا يتحدث 
 Hالنيوليربالية حل  نفس  هو   Hله بالنسبة  فاحلل   Hالدين مشكلة  حلل  التصاعدية 
أي "التقشف" بالنسبة للفقراء!!H واستمرار ختفيض الرضائب. أما احلل املنطقي 

بالنسبة لكثري من االقتصاديني فهو الرضائب العالية أو شطب الديون!!
وللمفارقة فإن صندوق النقد الدويل يدعو – كام مر يف أعاله – إٰىل التقشف 
سبعينيات  هناية  يف   Hيشجع كان  الذي  نفسه  الصندوق  وهو   Hالديون وتقليل 
القرن املايضH دول أمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا الرشقية لالقرتاض يف فرتة 
توفر مبالغ كبرية لعملة الدوالر لدٰ دول منظمة أوبكH وحفظ هذه املبالغ يف 

البنوك األمريكية.
كتاب  يف  ورد  ما  بحسب   Hوقروضها الرشقية  أوروبا  عن  هنا  سنتحدث 
الديون  فوائد  أن  الكتاب  يذكر   .2001 عام  يف  الــدويل  النقد  صندوق  نرشه 
H1980 بالرتافق مع  16% عام  1979 إٰىل  9% عام  ألوروبا الرشقية قفزت من 
ارتفاع أسعار النفط التي أثقلت امليزان التجاري هلذه الدولH وضخمت فاتورة 
دول أوروبا تنوء بعبء دين العملة الصعبة الذي  55 أ). وأصبحت  االسترياد(
تَّٰى وصل يف أوائل الثامنينيات إٰىل أكثر من (20) مليار  بات يتضخم بتسارعH حَ
رومانيا  مليارات يف   (10 و(  Hبولندا ملياراً يف   (24 و(  Hيوغسالفيا دوالر يف 
وأملانيا الرشقية. وللمقارنة كان الدين اخلارجي لالحتاد السوفيتي يف الفرتة ذاهتا 

يبلغ أقل من (12) مليار دوالر.
ماالً   Hتَّٰى حَ  Hتكن مل  اهلائلة  الرشقية  أوروبــا  ديون  من  األكرب  القسم  إن 
احلكومات  لعجز  وغرامات  متأخرات  وإنام   Hواستثمرته الدول  هذه  استلفته 
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1976 أقل من  عن سدادها. فمثالً كان إمجايل الدين اخلارجي عٰىل رومانيا سنة 
H1981 وأصبح  نصف مليار دوالرH تضخم إٰىل (10.4) مليار دوالر بحلول 
خدمة  كانت  أن  بعد   Hفوائد سنوياً  دوالر  مليارات   (3 تدفع ( أن  رومانيا  عٰىل 

الدين تكلف أقل من (8) ماليني دوالر قبل ست سنوات.
 Hلدين ا كلفة  ملس  حني  لذعر  با تشاوتشسكو  لروماين  ا لرئيس  ا أصيب 
 Hحازم فعل  برد  فقام   Hباقتصاده ستتحكم  العاملية  املالية  املؤسسات  أن  وفهم 
واختذ قراراً بإطفاء الدين بكامله خالل أقل من (10) سنواتH والتوقف عن 
H وفرض عٰىل الشعب التقشف القايس طوال عقد الثامنينيات.  االقرتاض الحقاً
فيها  أمتت  التي  السنة  يف  وأعدمه  برئيسه  فأطاح  الروماين  الشعب  كيل  وفاض 
 H رومانيا دفع آخر دوالر من ديوهنا. مل يكن تشاوتشسكو فاسداً أو جمرماً أو قاتالً
لكنه كان دكتاتوراً أراد التخلص من القيود التي تفرضها الرأساملية العاملية(55 

أ).

ديدة،  
ا� الية  
اللي� رأ�لية  �ا  طط  = �j  � مظاهر حتمية سلبية حادة،  د. 

ا�ا"!! 

=

j" نت سببeو

 Hالنيوليربالية رأساملية   / املعارصة  الرأساملية  سيادة  ضوء  وعٰىل   Hبالنتيجة
وبعد أن قضت هذه الرأساملية عٰىل النظام االقتصادي الكِنزي يف "دولة الرفاهية" 
للرأساملية املنضبطةH نرٰ أن ما طرحه منظرو الليربالية اجلديدة مل يتحقق!. فهم 
وعدوا بأن نظامهم الرأساميل سيحقق نمواً كبرياً يف االدخار واالستثامر ويؤدي 

إٰىل نمو اقتصادي حيقق رفاهية لكل املجتمع وهو أمر أصبح بعيد املنال!!
االجتامعية  هيكلتها  أكملت   H ملــعــارصة ا لرأساملية  ا فــإن  ذلــك  وبرغم 
 Hالتي امتدت للعقود األربعة املاضية وال تزال مستمرة Hواالقتصادية اخلاصة
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رأساميل  وتراكم  ــاح  األرب يف  صعود  فيها  حدث   H اقتصادياً طويلة  فرتة  وهي 
الرأساملية  يف  األمر  عليه  كان  ما  بموازاة  يكونا  مل  أهنام  من  الرغم  عٰىل   Hمستمر

املنضبطة.
لقد انتجت الرأساملية املعارصة ثالثة تطوراتH وهي ظواهر اقتصادية مل 
 Hسلبية تطورات  وهي  النيوليربالية.  منظرو  عنها  يتحدث  ومل   Hهلا خمطط  يكن 
ولكنها كانت ستظهر حتامً ألهنا من صميم عمل وفعالية هذه الرأساملية. ولقد 
توقعها الكثريون من االقتصاديني املناهضني للرأساملية املعارصة. وهذه املظاهر 
التي   Hالنجاحات" االقتصادية" اعتباره  يمكن  ما  – انتجت  – جمتمعة  الثالثة 
لكارثية  ا لنتائج  ا ٰىل  إ أدت  نفسه  الوقت  ويف   Hلية لنيوليربا ا منظرو  هبا  يتباهٰى 
تَّٰى  حَ باقية  آثارها  زالت  وما   H2008  –  2007 يف  احلادة  االقتصادية  لألزمة 
القرن  ثالثينيات  يف  الكبري  الكساد  نْذُ  مُ للرأساملية  حدث  ما  أسوأ  وهي  اآلن. 

املايض.
وهذه املظاهر السلبية الثالثة هي:

وة: d�يع ال � توز
=

� �Aانعدام العدا �
=

: ارتفاع هائل �
ً

أو&

الرأساميل  النظام  مع  متالزم  أمر  هو  الثروة  توزيع  يف  العدالة  انعدام  إن 
يف  لرفاهية  ا ودولة  املنضبطة  لرأساملية  ا عرص  يف  حدث  ما  ولكن  يته.  بدا نْذُ  مُ
"حصة" من  عٰىل  الفقرية  والفئات  العاملة  الطبقة  حصول  هو   Hالثالثة عقودها 
يف  لفقرية  ا للطبقات  مالئمة  أكثر  ناً  مكا لرفاهية  ا دولــة  جعلت   Hلثروة ا هذه 
يْثُ إنّ قسامً من الثروة حتول إليهمH نتيجة  العيش من أي عرص رأساميل سابق. حَ
تدخل احلكوماتH وكان عٰىل شكل أجور مناسبة ومتصاعدة مع تصاعد أرباح 
مت هلم جماناً أو بأجور  الرشكاتH وكذلك عٰىل شكل خدمات ومناهج خمتلفة قُدّ

خمفضة مناسبة ملدخوالهتم.
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يدعون  التي  "خري" الرأساملية  أن   Hلية لنيوليربا ا رأساملية  منظرو  ادعــٰى 
سيكون  اخلري  هذا  إن  ذ  إِ  Hالفقرية الطبقات  ومنهم  اجلميع  عٰىل  سيفيض  ليها  إ
تدخل  يف  لكِنزية  ا لسياسات  ا رفضوا  نفسه  لوقت  ا يف  ولكنهم   . اً جــد وفــرياً 
وفتح  احلكومات يف االقتصاد ونجحوا بذلكH وكذلك نجحوا يف نرش العوملة 
األسواق العامليةH ورفع أو إلغاء الضوابط يف خمتلف املجاالتH كام عملوا عٰىل 
ختفيض الرضائب وتقليص أو إلغاء مناهج دولة الرفاهيةH إضافة إٰىل خصخصة 
إمكانية  تناقض  أمور  بإمجاليها  وهي   Hواخلدمية اإلنتاجية  احلكومية  القطاعات 

شمول اجلميع باخلري العميم!!
ة  احليا تنظيم  يف  لعلني  ا احلكومة  يد"  " لرفع  كبري  بجهد  عملوا  لقد 
 Hواالقتصاد. وأكدوا أن "يد" السوق اخلفية هي التي ستنظم احلياة االقتصادية
 Hلية لنيوليربا ا لرأساملية  ا وتبنته   Hلكالسيكية ا لرأساملية  ا منظري  قول  وهو 
يف  اً  ســوء أكثر  احلال  وكان   Hالكالسيكية الرأساملية  مع  ينجح  مل  القول  وهذا 
 Hووضح أن "اليد" اخلفية هي يد األثرياء الذين يريدون كل يشء Hالنيوليربالية
 Hاآلن عليه  هو  كام  احلال  وأصبح  الفقرية.  للطبقات  الفتات  تَّٰى  حَ يرتكون  وال 
)H من هذه الدراسةH وحتت عنوان  وكام أوضحت بإسهاب يف الفقرة (ب. سابعاً

واملساواةH وتراكم الثروة لدٰ األغنياء". العدالة  انعدام  "تفاقم 
:asset bubbles صول / ا�وجودات

N
ة ل* : فقاعات كب�� نياً d@

األسايس  املطلب   Hيــزال وال  كان   Hاملالية والتنظيامت  الضوابط  رفع  إن 
هذه  سياق  يف  أوضحنا  وكام   Hمنها الكثري  رفع  هلا  وتم   Hالنيوليربالية لرأساملية 

الدراسة.
 Hالسامت الرئيسية للرأساملية املعارصة ٰكام إن الرأساملية املالية هي إحد

تَّٰى إنّ بعض االقتصاديني يسموهنا بالرأساملية املالية. حَ
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 H لغريها أو  لألصول  كبرية  فقاعات  حــدوث  تريد  لية  لنيوليربا ا تكن  مل 
لقطاع  ا عن  الضوابط  رفع  يف   H حتقيقها تم  لتي  وا  Hلرئيسية ا لباهتا  مطا ولكن 
املايلH والتوسع اهلائل يف القطاع املايلH ال بُدَّ وأن تؤدي حتامً إٰىل حدوث هذه 
الفقاعاتH كام وإهنا ستؤدي حتامً إٰىل دخول القطاع املايل يف املضاربات اخلطرة.

ألسعار  الرسيع  الصعود  "حالة  هو:  األصول  لفقاعة  العام  التعريف  إن 
أسعار  أو   H(البورصة وأسعار  الرشكات  املالية (أسهم  األوراق  أو  السندات 
يْثُ تتجاوز  H بحَ أية أصول أخرٰ مثل العقار واألرايضH إٰىل مستوٰ عالٍ جداً
لتقييامت  ا حسب  عٰىل  األصول  لتلك  املقدرة  لتقييامت  ا  Hالعالية األسعار  هذه 
لألصول  جداً  العالية  األسعار  اهنيار  يكون  وهلذا  هلا".  الصحيحة  االقتصادية 
H وليس أمراً حمتمالً فقط وعند االهنيار نقول إن "الفقاعة انفجرت". أمراً حتمياً
املشكلة هناH أنه ليس من السهل تقييم وحتديد سعر األصول لكي نعرف 
متٰى ستنفجر الفقاعة. ولفهم الفقاعات أكثرH علينا فهم خاصية األصول. هناك 
بصورة  تعتمد  األصول  قيمة  إن  األوٰىل:   Hاألصول لقيمة  أساسيتان  خاصيتان 
كبريةH وأحياناً كلية عٰىل مستقبل تطور سعرهاH وهو أمر ختميني غري معروف. 
إِذ أن من يشرتي األصول يتوقع زيادة أسعارها (أي لغرض الربح من بيعها يف 
املستقبل)H وكذلك بسبب العائدات التي تعطيها األصول عند اقتنائها (األرباح 

السنوية لألسهم أو املسنداتH وإجيارات العقار).
نتاج  إ كلفة  هلــا  وليس  تصنع  ال  هنــا  أ هــي  لــألصــول  نية  لثا ا واخلــاصــيــة 
 Hوقيمة األوراق املالية H(من غري البناء) فمثالً قيمة األرض Hلتحديد سعرها
أسعارمها  حتديد  املستحيل  من  وأحياناً   Hالصعب من  لذا   Hإنتاج كلفة  هلام  ليس 
كلفة  له  ألن   Hالطعام أسعار  يف  – فقاعة  – مثالً   ٰنر ال  نحن  وهلذا  املستقبلية. 
شحة  أو  للطعام  احتكار  هناك  يكون  قد  تُرك.  إن  والتلف  للفساد  وقابل  إنتاج 
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وفرة  أو  شحة  نتيجة  األسعار  يف  وتغيري   H(فيضان أو  معني (جفاف  موسم  يف 
 Hولكن ال حتدث فقاعة. كذلك فيام يتعلق بأسعار املكائن واملعامل Hأو احتكار
يْثُ تعرف قيمها يف استعامالهتا املستقبليةH لذا فإن كلفة إنتاجها هي التي حتدد  حَ

أسعارهاH وهبذا ال حتدث فقاعة فيها.
أن  نستطيع  فنحن   Hالصناعية األسهم  قيمة  – عن  – مثالً  احلديث  وعند 
نحسب ونقدر كلفة إنشاء املصنعH وسعره بعد كذا سنة. ويمكن كذلك تقدير 
وعدد  لكلية  ا املصنع  قيمة  ضوء  عٰىل  وذلك  األويل.  الطرح  عند  السهم  قيمة 
األسهم املطروحةH ولكن ما حيدث يف البورصة بعد ذلكH أمر ال يمكن ختمينه 
يصعب ذلك  تقديرهاH ولكن  فقيمة البناء يمكن   Hبدقة. كذلك بالنسبة للعقار
 Hترتفع البورصة  يف  األسعار  أن  هو  حيدث  وما  املقبلة.  األرض  لقيمة  بالنسبة 
ويتم اإلقبال عٰىل رشاء األسهم (أو األرض يف املواقع التي يتوقع هلا أن تكون 
. تصل األسعار إٰىل  جتارية صاعدة). وباإلقبال عٰىل الرشاء ترتفع األسعار رسيعاً
أرقام عالية مل تكن ضمن التوقعاتH وتسمٰى عند ذاك "فقاعة"H وتضل تنتفخ 

تَّٰى تنفجر!! وتكربH حَ
إن أفضل طريقة لفهم فقاعة األصولH هو بالرجوع إٰىل اآللية التي ختلقها 
األسعار  بأن  واالعتقاد  الطلب  أساس  عٰىل  وذلك   Hمستمرة وتبقيها  وتنفخها 
جيلب  السعر  وزيادة  رشائها.  من  مقبالً  ربحاً  هناك  وأن   Hأعٰىل ستكون  املقبلة 
 Hويزداد حجم الفقاعة Hوهذا بدوره يرفع من السعر أكثر Hمستثمرين آخرين

وهكذا.
ليس كل حالة لصعود أسعار األصول تعني فقاعةH إِذ قد يكون الصعود 
د  يــزدا ما  مدينة  يف  لعقار  ا أو  األرض  أسعار  صعود  مثل   Hحقيقية ألسباب 
اجلدد  ساكنيها  مدخوالت  يف  زيادة  إٰىل  فيؤدي   Hاقتصادي لسبب  سكاهنا  عدد 
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والقدامٰى. أو بسبب فتح شارع جتاري يف منطقة العقار فيزيد من قيمة العقار. 
كذلك بالنسبة الرتفاع أسعار األسهم ألسباب حقيقية كتوقع أرباح عاليةH أو 
رسملة (وزيادة أسهم) متوقعة يف تلك السنةH أو إضافة خطوط جديدة لرشكة 

معنية هبذه األسهم.
 Hاألصول سعر  لزيادة  إرادي  غري  أو  إرادي  بتدخل   Hالفقاعة تبدأ  وقد 
 Hكام هو احلال يف الدول الرأساملية Hعن طريق توفري أموال "سهلة" االقرتاض
يْثُ تتوفر سيولة نقدية  وباخلصوص الواليات املتحدةH أو تقليص الرضائب حَ
بفوائد  قروض  إلعطاء  البنوك  اندفاع  أو   Hاحلقيقي االقتصاد  يف  مستثمرة  غري 
منخفضة (النخفاض سعر الفائدة بموجب توجهات البنوك املركزية)H وتكون 
هذه القروض بال ضامنات واضحة (بسبب تقليص الضوابط املالية). ويف مجيع 
خللق  لألغنياء  األموال  لتوفري  موجودة  "يد" النيوليربالية  كانت  احلاالت  هذه 

الفقاعات وتكبريها.
بدء  بعد  حيصل  ذلك  ولكن   Hاألصــول فقاعة  هناية  تشخيص  السهل  من 
عدم   ٰسنر ما  وقت  ويف  النهاية.  يف  ستنفجر  أصول  فقاعة  كل  إن  ذ  إِ  Hنشوئها
وجود مشرت إضايف الستمرار الرشاء املتصاعد يف السعرH وعندها يتوقف السعر 
 Hاألخري املشرتي  عند  للربح  احلافز  يفقد   Hالسعر يتوقف  وحاملا  يصعد.  وال 
إضافة إٰىل فقد احلافز للرشاء عند املستثمرين اآلخرين. يبدأ املالكون بالبيع بسعر 

أقل خوفاً من هبوطه أكثرH فتبدأ عملية اهلبوط الرسيعH أي انفجار الفقاعة.
قبل  األصــول  فقاعة  تشخيص  املمكن  غري  من  أن  األمــر  هــذا  يعني  ال 
أن تنتهيH أي قبل أن حيدث االنفجار الكامل. فعٰىل الرغم من استحالة التعرف 
عٰىل مجيع دوافع املستثمرين لالستثامر يف هذه األصولH إالّ أن املستثمر احلريص 
أو  ئدة  فا توجد  هل  اخلاصة.  حتليالته  ووضع  األسعار  رتفاع  ا بعة  متا يمكنه 
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مستقبل للعقارH أو فيام يتعلق باألسهمH هل إن سعر األسهم وصل إٰىل حدود 
الال معقول عٰىل ضوء القيمة الفعلية للرشكة وأرباحها ومستقبلها. عند ذاك من 
سبب  دون  من  تتمدد  الفقاعة  بأن  التوقع  – يمكن  املعقول  – وضمن  املمكن 
وأن االنفجار واقع ال حمالة. ال يمكن حتديد االنفجار بالضبطH ولكن املستثمر 

وجيزة!! بفرتة  االنفجار  قبل  يبيع  من  هو  "الشاطر" املدقق 
الرأساملية  فرتة  يف  املتحدة  الواليات  يف  مهمة  أصــول  فقاعات  حتدث  مل 
املنضبطة بني H1973 – 1948 بينام حدث عدد من هذه الفقاعات بعد 1979.
من  الغريب  اجلنوب  يف   Hالثامنينيات يف  العقارات  يف  أصول  فقاعة  حدثت 
بورصة  يف  األسهم  أصول  فقاعة  التسعينيات  يف  حدثت  كام  املتحدة.  الواليات 
1994 – 1995 مؤرش أسعار األسهم ألكرب (500)  نيويورك. إِذ صعد بني 
 ٰبمعدل مستو H(عٰىل حسب مؤرش ستاندرد اند بورز) مؤسسة ورشكة أمريكية
قدره H(%23.6) بينام زادت أرباح الرشكات بعد الرضيبة بنسبة (5.9%) سنوياً 
سنة  قمتها  البورصة  أسعار  وصلت  ذ  إِ  Hفقاعة حلدوث  كبري  مؤرش  وهو   Hفقط

H2000 وهبط املؤرش (30.3%) خالل السنتني الالحقتني (2).
H2000 حدثت فقاعة أصول عقارية هائلة  ويف السنوات التي تلت سنة 
H2000 ووصلت الفقاعة  يف مجيع الواليات املتحدةH بدأت بالصعود قبيل سنة 
H2007 ورجع مؤرش أسعار  H2006 إِذ انفجرت الفقاعة العقارية بداية  قمتها 

.2001 2012 إٰىل ما كان عليه يف سنة  العقارات سنة 
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اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  أنتجت  ذا  ملا هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
فقاعات األصول؟!

واملستمرة  واملتصاعدة   Hلثروة ا توزيع  يف  لية  لعا ا لة  لعدا ا عدم  حالة  إن 
 Hاألغنياء عند  للثروة  كبري  تركيز  إٰىل  أدت   Hلية لنيوليربا ا عهد  يف  التصاعد  يف 
يف  استثامرها  يمكن  مما  بكثري  أكرب  وصناديق)  هائلة (رأسامل  أمواالً  وأنتجت 
أصول  لــرشاء  ذهبت  األمــوال  هذه  من  قسامً  فإن  هلذا  منتج.  حقيقي  اقتصاد 
(عقارات وأسهم)H ألهنا تعطي أرباحاً أكثر من إيداعها يف البنوك. وهذا األمر 

أدٰ إٰىل زيادة يف أسعار هذه األصول.
H فإن ذلك يتطلب  ولكن لكي تبقٰى فقاعة األصول مستمرة وأكثر انتفاخاً
وجود مؤسسات مالية لإلقراض ألغراض االستثامر يف مثل هذه االستثامرات. 
املؤسسات  لت  حوّ اجلديدة  الليربالية  رأساملية  هيكلية  فإن   H سابقاً ذكرنا  وكام 
املاليةH من قطاع مايل خلدمة االقتصاد احلقيقيH إٰىل قطاع مايل مستعد – وبشغف 
األصول يف  ومنها االستثامر يف   Hاخلطرة االستثامرات  واندفاع – لإلقراض يف 
فرتات الفقاعات. كذلك منح قروض سهلة لالستثامر يف املضارباتH إضافة إٰىل 
أن البنوك نفسها دخلت يف جمال رشاء األصول واملضاربة فيهاH وهي تقوم بذلك 

ما دام هناك ربح عالٍ ورسيع.
إن إلغاء أو ختفيض الضوابط والتنظيامت املالية أدٰ إٰىل ضعف وهشاشة 
يف الضوابط املتعلقة بإعطاء القروضH والنتيجة النهائية هلذه العمليات اخلطرة 
عندما   Hوالغرامات القانونية  للمساءلة  تعرضها  أو   Hالبنوك إفالس  إٰىل  أدت 

انفجرت الفقاعات.
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يف  أساسياً  سبباً  لثروة  ا توزيع  لة  عدا عــدم  فيه  كــان  لــذي  ا الوقت  ويف 
 Hانتفاخها أثناء  الفقاعات  هلذه  العالية  املالية  العوائد  فإن   Hالكبرية الفقاعات 
زادت يف عدم العدالة هذهH وأدت كذلك إٰىل زيادة عدد وحجم املؤسسات املالية 

املستعدة للمضاربة والدخول يف األعامل املالية اخلطرة.
لية  ما بــأعــامل  لقيام  ا لرصينة  ا لية  ملا ا ملــؤســســات  ا بعض  قــاومــت  لقد 
عالية اخلطورةH ولكن ضغوط املنافسة من املؤسسات املالية األخرHٰ أغراها 

بالدخول يف هذا املجال اخلطر.
اقتصاد العرض مرة أخرى:

اجلديدةH وليس يف جمال  الليربالية  لقد توسعت األرباح يف عهد رأساملية 
كانت (أي  أهنا  ولو   Hاملالية غري  األعامل  جمال  يف  بل   Hفحسب املالية  األعامل 
األمر  وهذا  املنضبطة.  الرأساملية  زمن  يف  توسعها  من  أقل  املالية)  غري  األعامل 
لنمو  ا هذا  ولكن  لنمو.  وا لتوسع  ا عٰىل  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  يشجع 
 Hوهنا تكمن املشكلة Hكي يستمر Hاالقتصادي حيتاج إٰىل نمو وتوسع يف الطلب
اإلنفاق  فإن  كذلك  األرباح.  نمو  مع  تتناسب  وال  راكدة  كانت  األجور  إن  ذ  إِ
بفرتة الرأساملية  جداً مقارنة  حمدداً  اإلنفاق العسكري) كان  عدا  احلكومي (ما 
العجز  ذلك  إٰىل  إضافة  النيوليربالية.  هيكلية  صلب  يف  يقع  أمر  وهو   Hاملنضبطة
عٰىل  لعاملي  ا الطلب  تناقص  يعني  مما   Hاملتحدة الواليات  يف  ملتزايد  ا لتجاري  ا

بضائعهاH ومجيع هذه األمور تقلل من الطلب.
يتسع  أن  األمريكي  االقتصاد  استطاع  إذا  كيف  وهو   Hالسؤال يأيت  وهنا 
H وهو من أين  ويستمر يف هذه الفرتة من النيوليربالية؟!. وهذا يثري سؤاالً ثانياً
جاء التنامي يف الطلب برغم الظروف أعالهH وهو العامل األسايس يف التنمية 

االقتصادية؟!
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االقتصادية  بالسياسة   Hاجلديدة لية  لليربا ا رأساملية  تسمية  ارتبطت  لقد 
 .(1989  –  1981 ريغان  رونالد  األمريكي  لرئيس  ا ٰىل  إ نية (نسبة  لريغا ا
HSupply ولقد حتدثنا عن هذا األمر   side  economics وباقتصاد العرض 
 Hالفصل الثالث) Hبعض اليشء عند احلديث عن السياسة الرضيبية للنيوليربالية
)H ونضيف يف هذه السطور بعض املالحظات اإلضافية حول اقتصاد  ب. سادساً

العرض.
 Hبعدم وجود مشكلة يف خلق الطلب وحتريك السوق Hتقيض هذه السياسة
إِذ إن "العرض خيلق الطلب". وعٰىل الرغم من أن سياسة العرض ترتبط ببعض 
منظري  ولكن   Hغريه أو  الفري  آرثر  مثل  اجلدد  اجلديدة  لية  لليربا ا اقتصاديي 
Say) – وال   law الليربالية اجلديدة يشريون دائامً إٰىل ما يسمٰى (قانون ساي 
أعرف ملاذا يسمٰى (قانون)H إِذ إن قواعد العلوم تبدأ بالفرضية ثُمَّ النظريةH فإذا 
ما أثبتت النظرية صحتها حتولت إٰىل قانون!! – وقانون ساي هذاH مل يتم إثباته 

تَّٰى اآلنH بل إنّه يف الواقع أثبت خطأه!! حَ
 Hوهو اقتصادي فرنيس HJean – Baptiste Say قام جان بابتست ساي 
H1803 واملتعلق بنظرية اقتصاد  Say Law) يف  ي بـ (قانون ساي  مّ بوضع ما سُ
ما  بقيمة  هو   Hاآلخرين إنتاج  رشاء  منا  أي  إمكانية  "إن  يقول:  وهو   Hالعرض
وهلذا فإن إمجايل   Hنشرتي به تساوي قيمة ما ننتجه ننتجه نحن. أي إنّ قيمة ما 
العامة  التخمة  مسألة  ساي  ويناقش  الطلب"!.  إمجايل  خيلق   Hالعرض  / اإلنتاج 
(وهي العرض الكبري الذي يفوق الطلب)H ويقول وبسبب القانون أعالهH فإهنا 

لن حتدث!!
إن مقولة هذا "القانون"H الذي عارضه الكثريون وأيده البعضH تعتمد – 
يف قسم منها – عٰىل املبادئ الرأسامليةH من أن السوق يعرف طريقهH وهلذا فإن 
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زيادة العرض ستجد زيادة يف الطلبH يف هذا املنتج أو يف غريهH (أي إن إمجايل 
قيمة العرضH ستجد إمجايل قيمة الطلب)H ومن دون تدخل للحكومات يف هذا 

األمر.
م  وقدّ  Hلقانون ا يسمٰى  ما  لنظرية" أو  "ا هلذه  املعارضني  أكرب  كينز  يعترب 
ته  ذا بحد  الكساد  أن  مؤكداً   Hالكبري الكساد  فرتة  يف  وخصوصاً   Hدراســات
هذه  ريغان  اقتصاديو  تبنٰى  وعندما  النظرية.  هذه  وخطل  خطأ  عٰىل  برهان  هو 
لكِنزيون  ا وخصوصاً   Hاالقتصاديني من  اً  جد لكثري  ا ضدها  وقف   Hملفاهيم ا
حتدثنا  أن  سبق  لــذي  ا لثورة  ا باقتصاد  ملفاهيم  ا هذه  وربطت   Hملاركسيون وا
عنه. وناقش االقتصاديون – وكمثال – بضاعة النفطH بصفتها كبرية وواسعة 
لعاملي  ا االقتصاد  يستطع  مل   H نتاجها إ يف  ختمة  هناك  كانت  فعندما   Hاالنتشار
البضائع  مجيع  وعمل  إنتاج  يف  يدخل  النفط  أن  برغم   Hالمتصاصها يتوسع  أن 
. هلذا جيب التدخل لسحب التخمة من األسواقH إِذ إهنا سوف  واخلدمات تقريباً
مجيع  الستهالك  إمكانية  وجود  غري  ومن   Hاألسعار يف  احلاد  اهلبوط  إٰىل  تؤدي 

تَّٰى عند ختفيض األسعار. العرضH حَ
 Hيساعد يف ختفيض األسعار Hإن "قانون" ساي يقول إن إنتاج مادة وبوفرة
ولكن   Hنمو يف  السوق  ويبقٰى   Hٰأخــر مــواد  إلنتاج  التوسع  إمكانية  وخلق 
وفرة  وجود  بسبب  حدثت  والتي   Hبكساد انتهت  التي  وخصوصاً   Hاألزمــات
ليس  الذي   Hهذا القانون خطل  عٰىل  برهنت   Hطلب وجود  وعدم   Hالعرض يف 
له مكان يف عامل االقتصاد الفعيل. وإن كينز كان قد بنيّ باألدلة أن هذا القانون 
False (خاطئ / كاذب)H وأكد أن العكس هو الصحيحH إِذ إن الطلب يؤكد 
 Hحمددة ظروف  يف  تنجح  "النظرية" قد  هذه  إن  القول  يمكن  وربام  العرض. 

! ولكنها بالتأكيد ليست قانوناً
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 Hنْ ثَمَّ ختفيض األسعار إن التوسع يف االستثامر (أي زيادة يف العرض) ومِ
يكون  أن  يمكن  ال  ولكن   Hإضايف طلب  خلق  الزمن  من  قصرية  ولفرتة  يمكن 
لطاقات  ا بني  صحيحة  زنــة  مــوا وضــع  غري  ومــن   . مياً ومتنا اً  مستمر لطلب  ا
احلكومية  واألجــهــزة  ملواطنني  ا قبل  من  لبضاعة  ا عــٰىل  لطلب  وا  Hاإلنتاجية
واجلهات األجنبية (التصدير)H ال يمكن لالقتصاد أن يستمر يف النمو. ويف كل 
)H والشكل  األحوال لقد رأيناH يف الصفحات السابقة (الفصل الثالثH ج. ثانياً
فرتة  يف  االقتصادي  فإن النمو   H(5  –  3 و(  (4  –  3 واجلدولني (  H(8  –  3 )
رأساملية الليربالية اجلديدةH كان أبطأ (ويف كل الرأسامليات املتقدمة)H مما كان 

عليه يف فرتة الرأساملية املنضبطة.
فإن   Hاألجــور ركــود  برغم   Hتقول الثابتة  االقتصادية  املــؤرشات  ولكن 
اإلنفاق العائيل (إنفاق املستهلكني)H قد ارتفع واستمر بالزيادة كنسبة من إمجايل 
HGDP وكام مبني يف الشكل H(11 – 3) وذلك عند حديثنا عن  الناتج املحيل 
يمكن  كيف  والسؤال   .( رابعاً ج.   Hالثالث الشخيص (الفصل  االدخــار  نسبة 

لإلنفاق العائيل أن يرتفع مع ثبات األجور؟!
: � * تمع ا&س�� 
خرى، وا�

N
قروض العائ*ت، والقروض ا&

 H مدخوالهتا من  قسم  ــار  دخ ا ٰىل  إ لعايل  ا لدخل  ا ذات  لعائالت  ا تتجه 
وإنفاق نسب أقل من هذه املدخوالت عامّ تنفقه العائالت ذات الدخل املتوسط 
اإلنفاق  رقم  وليس   Hاملدخوالت من  نسبة  عن  نتحدث  هنا  ونحن   Hوالقليل
الفعيل. كام إنّ من املفرتضH ويف حالة ثبات األجور أو تقليلهاH أن يتم تقليل 
اإلنفاق وزيادة االدخارH حتسباً للقادم من األيامH وحفاظاً عٰىل مستقبل العائلة 
كنسبة  املستهلك  إنفاق  يف  االرتفاع  استمرار  هو  يناه  رأ ما  ولكن  واألطفال. 

إلمجايل الناتج املحيل.
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بالرشاء  والتوسع   Hكبري استهالكي  جمتمع  إٰىل  األمريكي  املجتمع  حتول  إن 
ملنتجة  ا الرشكات  وإغــراء  تأثري  حتت   H جــداً ومتنوعة  كثرية  جديدة  ملنتجات 
 Hحمدودة املدخوالت  إن  ذ  إِ باإلنفاق.  التوسع  هذا  لوحده  يربر  ال   Hواملسوقة
يقتيض  وهذا  املحدودة.  املدخوالت  هذه  ضمن  باإلنفاق  التوسع  يمكن  وال 
وال   Hوالضعيف املتوسط  الدخل  ذوات  للعائالت   ٰأخر مالية  موارد  وجود 
 H!!يتم ذلك إالّ من خالل "الرسقة" عٰىل نطاق واسع ومبطن ال يطاله القانون؟
عٰىل  فسيعتمد  األغنياء!!.  اختصاص  من  األول  احلل  كان  وملا  االقرتاض.  أو 
القروض التي توفرها البنوك لكل طبقات الشعب وبرشوط سهلة وضامنات غري 

أكيدةH وهو ما أوضحناه يف الصفحات السابقة!!
إٰىل  كنسبة  األمريكي  املستهلك  إنفاق  يمثل   Hــاه أدن  (12  –  3 الشكل (
H2007 – 1948 أي  املدخوالت املالية املتاحة له (بعد الرضيبة)H وللفرتة بني 
معدل  يمثل  واجلدول   .(2 املعارصة ( والرأساملية  املنضبطة  الرأساملية  عهدي  يف 

إنفاق املستهلك من مجيع الفئات الغنية واملتوسطة والفقرية.
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الشكل (3 – 12)
نسبة انفاق املستهلك األمريكي إٰىل مدخوالته

نحو  تتجه  كانت  النسبة  هذه  إن   Hأعــاله  (12  –  3 الشكل ( من  ويتبني 
 %87 تقارب  معدالت  إٰىل  ووصلت   Hاملنضبطة الرأساملية  عهد  يف  االنخفاض 
يف أواسط السبعينياتH ما يعني أن هنالك ادخار يتزايد. ارتفعت نسبة اإلنفاق 
قليالً يف فرتة أزمة الرأساملية املنضبطةH ثُمَّ انخفضت قليالً يف السنوات األوٰىل 
عهد  يف  الرضائب  ختفيض  86% (بعد  حوايل  إٰىل  لتصل  النيوليربالية  للرأساملية 
من  لثاين  ا النصف  بعد  وخصوصاً   Hذلك بعد  باستمرار  لرتتفع  ثُمَّ  ريغان). 
تسعينيات القرن املايض. لتصل نسبة اإلنفاق إٰىل املدخوالت املتاحة إٰىل حوايل 
 Hاملدخوالت عن  مستقلة  بصورة  ارتفع  املستهلك  إنفاق  إن  يعني  وهذا   .%95
والسبب هو االقرتاض. مع مالحظة أن نسبة االدخار الشخيص إٰىل املدخوالت 
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يف  ذلك  أوضحنا  كام   Hالنيوليربالية فرتة  يف  مستمر  انخفاض  يف  كانت   Hاملتاحة
 Hعند حديثنا عن االدخار الشخيص يف الواليات املتحدة H(10 – 3 الشكل (

.( (الفصل الثالثH ج. رابعاً
لعائالت  ا ــون  دي قيمة  يمثل  فهو   H(2 ــــاه ( دن أ  (13  –  3 الشكل ( مــا  أ
بني  لسنوات  ا يف  الرضيبة)  ملتاح (بعد  ا لفرد  ا دخل  ٰىل  إ كنسبة  (املستهلكني) 

.(2012 – 1980)

الشكل (3 – 13)
ديون العائالت (املستهلكني) كنسبة إٰىل الدخل املتاح 

يف السنوات بني (1980 – 2012)
دخوهلم  إٰىل  املستهلكني  ديون  نسبة  أن   H(13  –  3 الشكل ( من  ويتبني 
H بدءاً من منتصف ثامنينيات القرن املايضH وبشكل  املتاحةH قد ارتفعت تدرجيياً
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 Hسهلة قروض  وبتوفر   Hالثالثة األلفية  بداية  مع  ولكن   .%70 متجاوزة  بسيط 
أعٰىل  إٰىل  لتصل   H2002 بعد   %100 وجتــاوزت   Hالرسيع باالرتفاع  أخــذت 
ثُمَّ   H%125 من  أكثر  إٰىل   H(العاملية املالية  األزمة  2007 (قبيل  يف  هلا   ٰمستو

.2008 تنخفض بعد 
وذلك   H%25 من  بأكثر  املدخوالت  جتاوزت  الديون  أن   Hيعني ما  وهو 
لتمويل استهالك املواطنني. وأصبح املجتمع األمريكي يستقرض لتمويل حالته 

املشوهة يف االستهالك العايلH التي أنتجتها رأساملية الليربالية اجلديدة.
إن االرتفاع احلاد يف الديون يف فرتة الرأساملية املعارصةH مل يشمل ديون 

املستهلكني فقطH بل شمل مجيع القطاعاتH وكام سنرٰ يف الشكل أدناه.
 Hاملايل القطاع  املختلفة (ديون  القطاعات  يف  الديون  نسبة  الشكل  ويمثل 
يف  املحيل  لناتج  ا إمجــايل  إٰىل   H(املستهلك وديــون  املالية  غري  الرشكات  وقطاع 

السنوات بني (1948 – 2007)(2).
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الشكل (3 – 14)
 GDP ديون القطاعات املختلفة األمريكية كنسبة إلمجايل الناتج املحيل 

بني سنوات (1948 – 2007)
إلمجايل  املستهلك  ديون  نسبة  أن   Hأعاله  (14  –  3 الشكل ( يف  ونالحظ 
أواســط  إٰىل   1950 بني  بسيط  بشكل  ارتفعت  قد   Hاألمــريكــي املحيل  لناتج  ا
20% تقريباً إٰىل حوايل  الستينيات (يف فرتة الرأساملية املنضبطة)H إِذ ارتفعت من 
45% من إمجايل الناتج املحيل لتغطية بناء املساكن بصورة رئيسية. ثُمَّ ارتفعت إٰىل 
100% تقريباً  H2000 لتقفز إٰىل  70% من إمجايل الناتج املحيل بحدود سنة  حوايل 

.2007 بحلول سنة 
إن الزيادة الكبرية يف ديون املستهلك (العائالت)H ال يعني أن هناك رغبة 
عملت  قد  املؤسسات  أن  األهم  وإنام   Hفقط لالقرتاض  املستهلك   ٰلد متنامية 
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بجد وبال كلل لرتغيب املستهلك وتشجيعه عٰىل االقرتاض بفائدة قليلة وبرشوط 
بسيطةH عٰىل الرغم من زيادة مستوٰ الديون وخطورة عدم اسرتجاعهاH بسبب 

إضعاف الضوابط املالية التي كانت تقيد اإلقراض.
من الواضح أن املجتمع األمريكيH أصبح جمتمعاً مستهلكاً كبرياً باعتامده 
استهالكه  لزيادة  بوسعها  ما  كل  عملت  اجلديدة  الليربالية  ورأساملية   Hالديون
(لزيادة الطلب)H بغض النظر عن خطورة بعض فعالياهتا املالية. ويف مثل هذه 
املجتمعات التي تعودت االستهالكH فإن املستهلك ال يرغب بتقليل استهالكه 
 Hومن غري ضامنات حقيقية Hما دام يستطيع االستقراض Hعندما تقل مدخوالته
وبتشجيع ودفع كبريين من اجلهات املقرضةH وسوف يستمر بإنفاقه ويزداد!!. 
أو   Hبالتقسيط أو  البيع باآلجل  أو  البنك  للمستهلك ذلكH سواء  ل  اجلميع سهّ
وتغريها  االستهالكية وتنوعها  املواد  مع توفر   Hاالئتامنية البطاقة  بالدين بضامن 

املستمر والرسيعH خصوصاً يف زمن التكنولوجيا اجلديدة.
أضاف   2006 سنة  ويف   Hاملتحدة الواليات  يف  السهلة  القروض  تنوعت 
 Student الطالب  قروض  األمريكي)  املركزي  الفيدرايل (البنك  االحتياطي 
 Hإٰىل قروض املستهلكني. لتصل هذه القروض إٰىل (1.1) تريليون دوالر loans
وتصبح أكرب نسبة لديون املستهلكنيH وتتجاوز قروض رشاء السيارات وبطاقة 
الكلية  القروض  من   %38.7 لتمثل   HCredit  card  loan املرصفية  االئتامن 
انخفضت  حني  يف   .2010 سنة  يف  املتحدة  الواليات  يف  للمستهلكني  املدفوعة 
H2010 بعد فقاعة العقار وأصبحت أقل من قروض  القروض العقارية يف سنة 

الطالب (2).
نالحظ كذلك يف الشكل H(14 – 3) أن ديون القطاع املايل كانت يف أواخر 
80% يف التسعينيات  20% يف إمجايل الناتج املايلH لتتجاوز  السبعينيات تقل عن 
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2006. وديون القطاع املايل هذه هي لتغطية رشاء األصول  120% يف  وتقارب 
(األسهم والعقار)H التي أدت إٰىل فقاعات األصول. ومجيع هذه الديون أدت 

.2008 إٰىل أزمة 
ومن املالحظ أن ديون الرشكات يف القطاعات غري املاليةH استمرت بني 
 Hحوايل 20% إٰىل 40% من إمجايل الناتج املحيل من 1948 إٰىل أواسط التسعينيات
التي  هي  الديون  وهذه  األحوال.  مجيع  يف  املحيل  الناتج  من   %45 تتجاوز  ومل 

خدمت وختدم قطاعات االقتصاد احلقيقي.
غري  وهو   Hالقومي الدين  عن   ( سادساً ج.   Hلثالث ا يف (الفصل  حتدثنا 
أن  أردنــا  ولو  اخلــاص  بالقطاع  تتعلق  الديون  فهذه   Hأعــاله املذكورة  الديون 
 Hاحلكومي الدين  إٰىل  نضيف  أن  علينا   Hاألمريكية الديون  إمجايل  عن  نتحدث 
ديون   %100 و املايل  القطاع   %120 نضيف  أي   Hأعاله اخلاص  القطاع  ديون 
الناتج  إمجايل  من   %270 لتساوي  املايل  غري  القطاع  ديون   %50 و املستهلكني 

GDP (وهي إمجايل ديون القطاع اخلاص). املحيل 
ملتوسطة  ا لطبقات  ا من  املاليني  بإقراض  لية  ملا ا ملؤسسات  ا بــدأت  لقد 
والفقرية (إضافة إٰىل الطبقات الغنية)H بالتزامن مع فقاعات األصول. وزاد هذا 
اإلقراض من نمو وانتفاخ الفقاعاتH كام زاد من توجه هذه املؤسسات املالية 
. إِذ إن املؤسسات املاليةH وبعد تقليص ورفع  نحو النشاطات املالية اخلطرة جداً
الضوابط التي كانت تقيدهاH أثبتت بأهنا جاهزة وقادرة عٰىل اخرتاع "منتجات 
مالية" جديدة مربحة جداً هلم يقدموها كقروض سهلة إٰىل ذوي الدخل املتوسط 
واملحدودH ومغلفة بشكل يغرهيم بقبوهلا واالستفادة منهاH برغم املخاطر العالية 

جداً هلذه املنتجات املالية / القروض سواء للبنوك أو املستقرضني.
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عادة وبحسب األصول املالية السليمةH فإن املقرض ال يقرض ما مل تكن 
يعني  مما   Hكاملة املرصفية  فائدته  مع   Hالقرض باسرتجاع  الكاملة  القناعة  لديه 
وجود ضامنات (أصول) كافية مقابل القرضH أو وجود دخل مناسب للمقرتض 
H هو أن دخل املقرتض مل يكن كافياً أو مالئامً  كضامن سداد. ولكن ما حدث فعالً
عند نسبة عالية جداً من املقرتضني. كذلكH وفيام يتعلق باألصول. فإهنا كانت 
عليها  حصلوا  قد  نوا  كا  Hالطبقات هذه  بعض  عند  موجودة  عقارات  أساساً 
أسعارها  وبدأت   H(املنضبطة الرأساملية  فرتة  1979 (يف  سنة  قبل  معظمها  يف 
األصولH وباحتاملية  االقرتاض بضامن هذه  أصبح باإلمكان  تَّٰى  باالرتفاعH حَ
إٰىل  أوصل  ما   Hاألصلية قيمها  عن  جداً  تزيد  بمبالغ   Hاملستقبيل سعرها  ارتفاع 

فقاعة األصول / العقار.
¡م والعقار:

N
و فقاعات ا& =�

أواســط  يف  كانت   Hاملتحدة لــواليــات  ا يف  حصلت  عقار  فقاعة  أول  إن 
املتحدة  الواليات  نطاق  عٰىل  وليست  ومناطقية  حمــدودة  وكانت  لثامنينيات.  ا
كلهاH وأثرت يف العقارات التجارية فقط. كام إنّ اهنيار / انفجار تلك الفقاعة 
قد سبب إفالس عدد كبري من مؤسسات اإليداع واإلقراض الصغرية واملتوسطة 
لفقاعة  "ا هذه  مفعوالت  وإلهنــاء  املتحدة.  الواليات  من  الغريب  اجلنوب  يف 
املحدودة"H تدخلت احلكومة االحتاديةH واضطرت إٰىل رصف (123.8) مليار 
دوالر كتسويات هنائيةH عٰىل الرغم من أنه كان من املفرتض – وبحسب مفاهيم 
لقطاع  ا وحتمل  احلكومة  تدخل  – عدم  األساسية  اجلديدة  لليربايل  ا رأساملية 

اخلاص املسؤول عن مجيع التبعات!!
يف  املـــايض  لــقــرن  ا تسعينيات  يف  حــدث  لـــذي  ا االقــتــصــادي  النمو  إن 
األمريكي  التاريخ  عمر  يف  استمراره  مدة  يف  األطول  كان   Hاملتحدة الواليات 

290

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



سنة  إٰىل   1991 من  النمو  يف  استمر  فقد   H(األكــرب وليس  املسجل (األطــول 
H إِذ حدثت يف هذه الفرتة تنامي فقاعة أسواق  2000. ويبدو هذا األمر غريباً

H2000 – 1995 ولكن التوسع االقتصادي استمر بالنمو. البورصة بني 
لقد كان معدل النمو االقتصادي (نمو إمجايل الناتج املحيل)H يف النصف 
H برغم  3.2%) سنوياً H وبحدود ( األول من تسعينيات القرن املايض غري عالٍ
االستثامرات العالية والثابتة بسبب الثورة التكنولوجية املعلوماتية واالتصاالتية 
معدل  إٰىل  لتصل  النمو  معدالت  ارتفعت   H1995 سنة  بعد  ولكن  اجلديدة. 
سنوي قدره (4.3%). وهذا التسارع بالنمو كان بدفع من اإلنفاق املايل املتنامي 
H1995 عندما كانت فقاعة البورصة  واملتسارع واملستمر للمستهلك بعد سنة 

وتتضخم. تنمو 
 %4.6 H2000 بمعدل سنوي قدره   – 1995 ازداد إنفاق املستهلك بني 
هذا  مدخوالت  زادت  بينام   H(األمــريكــي املجتمع  طبقات  لكل  (وكمعدل 

.%3.5 املستهلك (بعد الرضيبة) فقط بمعدل سنوي قدره 
 H2000 سنة  وانفجرت   H1995 يف  األسهم   / البورصة  فقاعة  بــدأت 
 H(املستفيدة بالعادة من البورصة واألسهم واستطاعت الطبقات الغنية (وهي 
أن حتصل عٰىل قروض كبرية هلذا الغرض. وازدادت قيمة حمافظ األسهم (وهي 
عند  تَّٰى  حَ أو  الفقراء  عند  املحافظ  هذه  مثل  توجد  ال  يْثُ  حَ  Hفقط األغنياء  عند 
النامية.  الفقاعة  انتفاخ  برسعة  األغنياء  ثراء  وازداد   H(العليا الوسطٰى  الطبقة 
فقاعة  فبدأت   Hلعقارات ا يشرتون  األغنياء  أخذ   Hالكبري لثراء  ا هذا  ونتيجة 
العقار يف أواخر القرن املايضH وبداية القرن احلايلH وانتفخت نتيجة "إدخال" 

تَّٰى الطبقات الفقرية يف فقاعة العقار الكبرية. الطبقات الوسطٰىH وحَ
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حوايل  ــدور)  ل العقار (وا لسندات  الكلية  األمريكية  السوق  قيمة  كانت 
 2007 سنة  ويف   Hاملــايض القرن  من  األخــرية  السنة  يف  دوالر  تريليون   (20 )
(وهي سنة انفجار الفقاعة العقارية)H ازدادت قيمة هذه السندات بمقدار (8) 
H%40 وهو التضخم / االنتفاخ يف قيمة الفقاعة  تريليونات دوالرH أي بزيادة 

.(2) العقارية الكبرية التي شملت إمجايل الواليات املتحدة تقريباً
تقول بعض الدراسات االقتصادية املختصة أن لكل دوالر زيادة يف ثروة 
هلذا  لعادية.  ا نفقاته  يف  إضافية  سنتات   (5 رصف ( يتم   Hلعقارية ا املستهلك 
إنفاق  إٰىل   ٰأد  Hدوالر تريليونات   (8 والبالغ ( العقارية  الفقاعة  تضخم  فإن 
املواطن / املستهلك األمريكي (400) مليار دوالر إضافة إٰىل نفقاته االعتيادية.

وما يفرس زيادة اإلنفاقH هو أن التضخم يف الثروة العقاريةH أي الزيادة 
يْثُ إن العقار موجود ومل يباع ليتحول  يف قيمة العقارH هي زيادة عٰىل ورق (حَ
إٰىل سيولة نقديةH وازدادت قيمته الورقية فقط). وهذه الزيادة الورقية يف قيمة 
 H(االسمية) املالية – – املستهلك  العقار  صاحب  إمكانية  من  زادت   Hالعقار
40% عن القيمة  وأصبح بإمكانه االقرتاض بالقيمة اجلديدة للعقارH أي بزيادة 
توسع  وهو   Hالعقاري االستثامر  يف  التوسع  إٰىل   ٰأد األمــر  وهــذا  األصلية. 
 Hوبرسعة العقارية  لفقاعة  ا نتفاخ  ا من  زاد  نفسه  الوقت  ويف   Hاالستهالك يف 

.2005 خصوصاً يف سنة 
2002 – 2005 كربت الفقاعة العقاريةH قبل أن يتوقف  خالل سنوات 
H2007 – 2006 ثُمَّ بدأت يف االنقباضH وهلذا  صعود أسعار العقارات يف 

GDP باالرتفاع. انخفض إنفاق املستهلكH بينام استمر إمجايل الناتج املحيل 
منخفضاً  فيها  لتضخم  ا كان  بفرتة  اجلديدة  لية  لليربا ا رأساملية  عرص  مر 
والبطالة واطئةH ومها مؤرشان اقتصاديان جيدانH ولكن رافقت ذلك مؤرشات 

292

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



اقتصادية سيئة أخرٰ أدت إٰىل األزمةH وإن ما ساعد عٰىل كبح مجاح التضخم هو 
. املنافسة الشديدة باألسعارH إضافة إٰىل أن نمو األجور كان بطيئاً جداً

مل   Hاألمــد طويل  االقتصادي  النمو  أن   Hأعــاله جاء  ما  إلمجايل   ٰنر هلذا 
االدخار  زيادة  وهي   Hاجلديدة الليربالية  منظرو  هبا  ينادي  التي  لألسباب  يكن 
هؤالء  إليها  يرش  مل   Hضــارة اقتصادية  عوامل  عدة  لتفاعل  وإنام   Hواالستثامر
اجلديدة. وهذه األسباب  املنظرونH وإنام كانت نتيجة حتمية ملفاهيم الليربالية 
األصول  وفقاعات   Hالثروة توزيع  يف  العدالة  عدم  يف  تلخص  احلتمية  الضارة 
واإلقراض  الضخمةH وتوجهات املؤسسات املالية نحو األعامل املالية اخلطرة 
السهل من دون ضامنات صحيحةH والتي أدت مجيعها إٰىل نمو االستهالك املشوه 
املعتمد عٰىل الديون. ونتيجة لذلك مل يكن النمو االقتصادي نمواً صحياً يؤدي 

إٰىل خدمة ورفاهية املجتمع األمريكي ككلH وإنام إٰىل خدمة فئة قليلة منه فقط.
االقتصادي  ملنطق  وا ملعقول  ا مع  ملتناقضة  ا ملسائل  وا ملفارقات  ا من  إن 
أسباب  هي  كانت  ضارة  أمور  من  ذكرناه  ما  كل  أن  هو   Hوالصحي الصحيح 

النمو االقتصادي يف عرص الليربالية اجلديدة!!
:2008 �

=
ى � 
زمة ا&قتصادية الك�

N
هـ. ا&

ملية:  لعا ا األزمة  " بعنوان:  قيمة  دراســة  العضاض  كامل  لدكتور  ا كتب 
3 أ)H حتدث فيها عن الرأساملية املعارصة التي أوصلتنا إٰىل  أبعادها وآثارها"(
H ودفعتني إٰىل التوسع يف دراستي هذه. األزمة. واستفدت من هذه الدراسة كثرياً
املتحدة  الواليات   Hالعاملية الرأساملية  مركز  يف   H2008 سنة  يف  بــدأت 
تكنولوجيا  ثورة  ولوجود  وواسعة.  قاسية  قتصادية  ا لية  ما أزمة   Hاألمريكية
 Hللعوملة الكبري  العاملي  واالقتصادي  املايل  والرتابط  واالتصاالت  املعلومات 
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العامل  أقطار  مجيع  يف  خمتلفة  وبدرجات  جداً  كبرية  برسعة  األزمة  هذه  انترشت 
املتقدمة والصاعدةH خمرتقة مجيع األنظمة املالية واالقتصادية العاملية.

أمراً   Hالرأساملية االقتصادية  والــدورات   Hاالقتصادية األزمــات  تعترب 
كل  وينكمش  االقتصاد  يتمدد  يْثُ  حَ  Hلرأساميل ا لنظام  ا يف  ومتوقعاً  ياً  د عتيا ا
بضع سنني. ووقعت مثل هذه األزمات االقتصاديةH عدة مراتH سواء يف عهد 
2008 كانت  الرأساملية املنضبطةH أو يف عهد الرأساملية املعارصة. ولكن أزمة 
أمراً آخرH فهي أقسٰى وأشد انكامش Hrecession وأزمة crisis مالية اقتصادية 
HGreat Depression الذي وقع  نْذُ الكساد الكبري  متر هبا الرأساملية العاملية مُ
 2008 يف أواخر عرشينيات وأوائل ثالثينيات القرن العرشين. وكادت أزمة 
الَ تدخل احلكومة األمريكية الفوريH وبقية حكومات  أن تتحول إٰىل كسادH لَوْ
انتهاء  من  الرغم  وعٰىل  العاملي.  املايل  النظام  إلنقاذ   Hوبقوة  Hالرأساميل العامل 
املرحلة احلرجة من االهنيار املايل الذي صاحب األزمةH يف أواخر 2009 وأوائل 
تَّٰى اآلنH ومل يعد إٰىل معدل  H2010 إالّ أن االقتصاد العاملي مل يتعاف منها متاماً حَ

نموه السابقH عٰىل الرغم من حتسنه وسريه يف مراحل الشفاء األوٰىل.
لقد جاءت األزمة كأمر مفاجئ عند معظم االقتصاديني ومنهم املعروفني 
يف  والنخب  واملاليني  القرار  لصناع  مفاجئ  كأمر  جاءت  وكذلك   H جداً عاملياً 

العامل.
أما منظري الرأساملية املعارصةH وعٰىل رأسهم قادة مدرسة جامعة شيكاغو 
االقتصاديةH فقد كانوا جياهرون بأن الكساد مل يعد ممكناً يف الرأساملية النيوليربالية 
املعارصة. وأن االقتصادي األمريكي املعروف روبر لوكاس HLucas وأحد دعاة 
مدرسة شيكاغو املتقدمنيH كان قد أعلن يف خطابه الرئايس للجمعية االقتصادية 
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2003 (يف فرتة عز الليربالية اجلديدة)H أن "املشكلة املركزية ملنع  األمريكية سنة 
الركود االقتصادي قد تم حلها… ويف الواقع قد تم حلها لعقود طويلة" (57).

وأحد   Hاجلنسية األمريكي   H ما يا فوكو  فرنسيس  يوشيهريو  كان  وقبله 
لداعني  وا ملؤيدين  ا جلــدد  ا ملحافظني  ا جمموعة  ضمن  ملنظرين"  وا ملثقفني  ا "
العنوان  – ذي  الصيت  – سيئ  كتابه  يف  أكد  قد   Hاجلديدة الليربالية  للرأساملية 
1992 – بعد سقوط  املثري "هناية التاريخ واإلنسان األخري"H الذي ألفه يف سنة 
األيديولوجي  التطور  هناية  نشهده… هو  ما  "إن   : – قائالً االشرتاكية  املنظومة 
الشكل  عتبارها  ا عٰىل  لغربية  ا لية  لليربا ا لديمقراطية  ا وعوملة  البرشي  للجنس 
بعد  وخصوصاً   Hأفكاره عن  ياما  فوكو  تراجع  البرشية"!!.  للحكومة  النهائي 
2008 وأصبح يتحدث بمفهوم "االشرتاكية الكِنزية"!!(58). ففوكو ياما  أزمة 
H2008 وسواء يف كتابه أعاله أو يف حمارضاته  كان يعترب وإٰىل فرتة ما قبل أزمة 
أن  يمكن  وال   Hالتاريخ هناية  هي   Hاجلديدة الليربالية  رأساملية  أن   Hومقابالته
يأيت نظام اقتصادي بعدها أفضل منها. أما هناية التاريخ السيايسH فهو النظام 
"الديمقراطي" األمريكيH وسيطرته عٰىل العاملH و"فرضه للديمقراطية"H هلذا 
كان هو وغريه من املحافظني اجلدد من املؤيدين والداعني بشدة حلرب العراق!!

 Hرئيس االحتياطي الفيدرايل HAlan Greenspan لقد حذر أالن كرينسبان
بتاريخ  لقاها  أ له  كلمة  يف   H2006 سنة  تَّٰى  حَ  H(األمريكي املركزي  لبنك  (ا
 American  Enterprise إنرتبرايس  أمريكان  "معهد  يف   H1996 /12 /5
أنه  يعني  ما  األسهم.  سوق  يف  منطقيتني  غري  ومحاسة  وفرة  من   H"Institute
كان يدرك أن فقاعة يف سوق األسهم كانت يف طور النمو واالنتفاخ. ولو أنه 
استخدم صالحياته وقوة االحتياطي الفيدرايلH لكان باستطاعته إيقاف النمو يف 
 .2008 نْ ثَمَّ إيقاف أو تأخري األزمة املالية يف  هذه الفقاعة يف ذلك الوقتH ومِ

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

295



األزمات  جتنب  عٰىل   " و"قدرهتا  اجلديدة  لية  لليربا ا برأساملية  "إيامنه"  ولكن 
لنمو  ا بمدح  ويستمر   Hحتذيره عن  رسيعاً  يرتاجع  جعله   Hالكبرية االقتصادية 

.2007 والتطور االقتصادي يف التسعينياتH يف خطاباته الالحقة وإٰىل سنة 
ليديل   Hاألوان فــوات  وبــعــد   Hـــة األزم بعد  يتحدث  كرينسبان  يــعــود 
النواب  جملس  إٰىل  التابعة   H"احلكومي واإلصالح  الرقابة  "جلنة  أمام  بشهادته 
شهدته  الــذي  املــايل  االضطراب  حول   H2008 /10 /22 يف   H(الكونغرس)
واحــدة يف  مرة  إالّ  ائتامين ال حيصل  ويصفه بـ "تسونامي   Hآنــذاك املال  أســواق 
القرن"H و"أن األزمة أصابته بالذهول"(58 أ). ويعود – وبعد فوات األوان جداً 
–H ليتحدثH وبعد حوايل سنة من شهادته أعالهH إٰىل الـ BBC يف مقابلة معه يف 
H2009/9/8 يعرب فيها عن "تفهمه لالقتصاد الرأساميل!… ورضورة عدم تركه 
من غري قيود"!!H مشرياً إٰىل أن "أزمة االئتامن وخصوصاً يف املجال العقاري قد 
لعبت دوراً أجج األزمة املالية وسهل حدوثهاH إالّ أن األزمة عاجالً أم آجالً 
حتصل  األزمة سوف  بغريها… وأن  أم  االئتامن  أزمة  بسبب  ستقع سواء  كانت 
االقتصاد  طبيعة  إٰىل  يشري  هبذا  وهو  ب).   58 ) خمتلف"!!!  بشكل  ولكن  اً  جمــدد

الرأساميل وحتمية األزمات!
االحتياطي  رئاسة  يف  كرينسبان  خلف   Hبرينانك بن  مع  األمــر  كذلك 
2006. وهو اقتصادي متميز من جامعة برينستونH وعٰىل الرغم  نْذُ  الفيدرايل مُ
تَّٰى يف سنة 2006. فقد قال يف كلمة له يف اجتامع  من ذلك مل ختطر األزمة عٰىل باله حَ
H2006 أنه "يعتقد بعدم احتامل رؤيتنا نمو  ملسؤويل االحتياطي الفيدرايل يف آذار 
لسوق العقار يمكن أن خيرجه عن السكة"H وحديثه هذا كان يف فرتة هناية انتفاخ 
HJanet وهي   Yellen فقاعة العقار!. ويف االجتامع نفسه قالت جانيت يلني 
اقتصادية مرموقة من جامعة بريكيل ومسؤولة مهمة يف االحتياطي الفيدرايل يف 
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 H2014 حينهH وخلفت برينانك كرئيسة لالحتياطي الفيدرايل يف كانون الثاين 
بسيطاً  اً  جزء يمثل  العقار  قطاع  فإن  "بالطبع  برينانك:  قول  عٰىل  أضافت  حني 
هذا وإن الفقاعة  من االقتصاد األمريكيH وإن انكامشه سيعدل نفسه بنفسه". 
2008. وقبل ذلك وعندما كانت جانيت  العقارية كانت السبب املبارش يف أزمة 
يف  هلا  كلمة  يف  تساءلت   Hفرانسيسكو لسان  لفيدرايل  ا االحتياطي  رئيسة  يلني 
؟  H2005/5/21 "إذا انفجرت فقاعة السوق العقاريH فهل يكون تأثريها كبرياً

"H وأجابت: "كال… ولكن سيكون باستطاعة االقتصاد امتصاصها" (59)!!
أعٰىل  هم  ويلني  وبرينانك  كرينسبان  أن  املفرتض  من  أن  القارئ  فليالحظ 
وهم   Hالوقت ذلك  يف   Hالعامل ويف   Hاملتحدة الواليات  يف  اقتصادي  وفكر  ثقل 
من  الرغم  عٰىل   Hاجلديدة لية  لليربا االقتصادية  النخبة  يمثلون  نفسه  الوقت  يف 
أهنم ليسوا من منظرهيا. فهم اجلهات األعٰىل يف االحتياطي الفيدرايلH ويف قيادة 
النظام االقتصاديH ولكن مل يكن باستطاعتهم توقع حدوث األزمةH وجاهروا 
 Hأن املسار االقتصادي األمريكي – والعاملي – سليم ويسري يف االجتاه الصحيح
لكساد  ا لة  حا من  كثرياً  تقرب   Hمهمة زمــة  أ حــدوث  باإلمكان  يكون  ولــن 

االقتصاديH وهم عٰىل مسافة عام أو عامني من وقوعها!!
H أن العديد من االقتصاديني الالمعني األمريكيني –  وليالحظ القارئ أيضاً
وغريهم –H ممن كانوا بالضد من مفاهيم النيوليرباليةH وكانوا حيملون املفاهيم 
 Hستيغلتز مثل (جوزيف  االقتصاد  يف  نوبل  جائزة  حيمل  من  ومنهم   Hالكِنزية
 Hجومسكي نعوم  مثل  مهمة  وفكرية  اقتصادية  نخب  كذلك   H(كروكامن وبول 
وديفيد هاريفH وديفيد كوتسH وغريهمH كل هؤالء مل يتوقعوا حدوث األزمة يف 
ذلك الوقت بالذات وبتلك احلدة اهلائلةH عٰىل الرغم من أهنم مجيعاً كانوا يرون 
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H وسيؤدي بالنتيجة إٰىل  أن النظام االقتصادي املعارص حيمل خطاً اقتصادياً جسيامً
وقوع أمر جلل عٰىل النطاق االجتامعي والسيايس واالقتصادي.

لعل االقتصادي الرويس إيغور يانارينH عميد كلية العالقات الدولية يف 
األكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة اخلارجية الروسيةH هو أحد النوادر الذي 
توقع وحتدث عن اهنيار االقتصاد األمريكي (60). ولقد أعادت صحيفة األزفيستا 
 Hلعاملية ا االقتصادية  األزمــة  عن  لتسأله   H2008 /11 /24 يف  معه  احلديث 
1998 فكرة اهنيار اقتصاد الواليات املتحدة  وتستفرس منه: "من أين أتته يف عام 
أجاب   ." منازع؟  غري  من  العامل  ويتزعم  مزدهراً  البلد  كان  عندما   Hوتفككها
عنوان (احلرب  حتت   1998 يف  لنمسا  ا يف  دويل  مؤمتر  نعقد  ا "لقد  نارين:  با
الواليات  عن  ممثالً   (150 بينهم ( مندوبٍ   (400 وحــرضه (  H(املعلوماتية
املتحدة  الواليات  أن  ذكرت  وملا  هناك.  حمارضايت  ألقيت  قد  وكنت   Hاملتحدة
ت يف القاعة صيحات غاضبة. فأمتمت املحارضة مقدماً  ستتفكك إٰىل أجزاءH دوّ
براهني تشري إٰىل العامل االقتصادي املايلH الذي سيصبح القوة املدمرة الرئيسية 
للواليات املتحدةH ذلك ألن الدوالر غري مدعوم بيشءH وأن الديون اخلارجية 
فرتة  األمر مل يتوقع يف أية  واقع  تتعاظم… ما يشكل هرماً حتمي االهنيار". يف 
سيكون االهنيارH وال السبب املبارش لهH ولكنه توقع وحتدث بثقة عن االهنيار!!

 H جداً واضح  أمر  وهو  مالية.  أزمة  هي   Hاألزمة أن  عن  الكثريون  حتدث 
ألن املؤسسات املالية هي التي اهنارت فجأةH كام وإن االحتياطي الفيدرايل قام 
bailout ضخمة ألكرب البنوك األمريكيةH بعد أن  مبارشة بعمليات إنقاذ مالية 
رفض الكونغرس يف البداية طلب احلكومة األول لإلنقاذH ووافق بعد ذلك عٰىل 
مضض. ويف كل األحوالH فإن هذه األزمة مل تشمل بالنتيجة املؤسسات املالية 
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أزمة  لتكون   Hالعامل كل  ويف   Hاالقتصادية القطاعات  كل  إٰىل  تعدهتا  بل   Hفقط
.ٰاقتصادية عاملية كرب

زمة ا&قتصادية:
N
: جذور ا&

ً
أو&

 Hتقع جذور هذه األزمة االقتصادية يف صميم رأساملية الليربالية اجلديدة
ويف مجيع مرافقها ومؤسساهتاH وأن بدايتها كانت يف القطاعات العقارية واملالية.
الدراسة  هذه  يف  كتبناه  ما  إٰىل  الرجوع  علينا   Hــة األزم جــذور  ولتحليل 
رأساملية  لسياسات  احلتمية  لسلبية  ا ملظاهر  ا حــول  بقة  لسا ا الصفحات  يف 
النيوليرباليةH وهي: تصاعد عدم العدالة يف توزيع الثروةH وحدوث فقاعات 
املالية  الفعاليات  وازديــاد  املضاربات  يف  املايل  القطاع  ودخول   Hكبرية أصول 

اخلطرة.
ويف الوقت الذي كانت هذه املظاهر السلبية الثالثة سبباً يف استمرار النمو 
االقتصادي ملدة طويلةH ولكنها أدت يف النهاية إٰىل ثالث نتائج مؤذية باالقتصاد 
2008. وهذه النتائج الثالث التي سنتحدث عنها هي: (1)  وانتهت به إٰىل أزمة 
زيادة يف ديون املستهلك. (2) خلق منتجات مالية جديدة خطرةH تسمٰى أحياناً 
أصبحت  التي  اإلنتاجية  الطاقات  يف  زيادة   (toxic. (3 سامة  مالية  فعاليات 

فائضة.
= ذوي الدخل ا�دود: �Hلك دة ديون ا�س�� � ز@�

=
1– دور البنوك �

غري  من   Hاملستهلك إٰىل  املقدمة  السهلة  القروض  عن  حديثنا  عند  الحظنا 
الذي   (13  –  3 والشكل (  H( ثالثاً د.   Hالثالث يف (الفصل   Hحقيقية ضامنات 
وصلت  النسبة  هذه  أن   Hله املتاحة  املدخوالت  إٰىل  املستهلك  ديون  نسبة  يمثل 
H2007 – 1992 وجتاوزت هذه الديون مدخوالت  إٰىل أكثر من الضعف بني 
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إمجايل  " يف  "إجيابياً  دوراً  األمر  هذا  ولعب  الثالثة.  األلفية  أوائل  يف  املستهلك 
يْثُ حل مشكلة الطلب واستمرار النمو  اقتصاد رأساملية الليربالية اجلديدةH حَ

االقتصاديH عٰىل الرغم من ثبات األجور!!
ٰىل  إ فبالنسبة   H!األمريكي االقتصاد  مشكلة  حلل  يقرتض  مل  املستهلك  إن 
االستهالكي  اجلو  ويف   Hاملتوسط أو  الواطئ  الدخل  ذوي  من  األرس  ماليني 
االقرتاض  فإن   Hاجلديدة الليربالية  رأساملية  ونظمته  أشاعته  الذي  "املشوه" 
رضورية  أكانت  سواء   Hاملطلوبة احلاجيات  نفقات  لدفع  الوحيدة  الطريقة  هو 
وأساسيةH أم كجزء من نظام احلياة االستهالكية الذي أوجدته هذه الرأساملية. 
خيلق  العرض  املعارصة:  الرأساملية  مقولة  وأصبحت   H"الطلب" استمر  وهبذا 
الطلبH مقولة – من باب السخرية – صحيحة وفعالة!!H إِذ تم تنمية االقتصاد 

من خالل "الدين السهل"!!
مستحدثة  مالية  فعاليات  املتحدة  الواليات  يف  املالية  املؤسسات  أوجدت 
 Hللحصول عٰىل أرباح رسيعة من خالل إقراض ذوي الدخول املحدودة واملتوسطة
توسيع  من  املالية  املؤسسات  تتمكن  ولكي  الكافية.  الضامنات  أخذ  غري  ومن 
وتطوير محالت اإلقراضH كان عليها – هي نفسها – أن تقرتض لتمويل هذه 

النشاطات اخلطرة.
 Hقامت أكرب مخسة مصارف أمريكية من مصارف االستثامر واإلقراض الكبرية
سري  برقابة  املختصة  األمريكية  احلكومية  اهليئة  من  بالطلب   2004 نيسان  يف 
 Securities  & " تسمٰى  والتي   Hاألمريكية واملصارف  البورصات  يف  العمل 
H"Exchange إعفاء املؤسسات املالية الكبريةH التي تقدر   Commission
5) مليارات دوالر فام فوقH من الضوابط والرشوط املحددة ملنح  ملكيتها بـ (
هذه  تقوم  " أن  "اشرتاطها مع   Hذلك عٰىل  احلكومية  اهليئة  وافقت  القروض. 

300

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



أن   ٰنر هلذا  هلا.  يتعرضون  قد  التي  اخلطورة  درجة  بمراقبة  املالية  املؤسسات 
القروض (الديون) إٰىل درجة  ازدادت كمية   H20072004 و بني السنوات 
H وازدادت نسبة الديون يف أربع من املؤسسات املالية اخلمس (التي  كبرية جداً
قدمت الطلب أعاله)H إٰىل حوايل (30) مرةH مقارنة بالفرتة التي سبقت تقديم 
اخلمس أعاله  H2008 أعلن أكرب املؤسسات  هذه البنوك للطلب. وبعد أزمة 
 Hكام إنّ اثنني منها ."Lehman  Brothers إفالسهH وهو "بنك ليهامن برذرز 
تم   H"Bear  Streans سرتينز  و"بري   "Merril  Lynch لينج  "مرييل  ومها 
 Hالباقايان املرصفان  أما  اإلفالس.  لتاليف   ٰأقو مالية  مؤسسات  من  امتالكهام 
ومها "مرصف مورغان ستانيل H"Morgan Stanly و"مرصف كولدمان ساكس 
H"Goldman Sachs فقد نجيا من اإلفالس واالستحواذ بفضل اإلنقاذ املايل 

bailout الذي قامت به احلكومة الفيدرالية واالحتياطي الفيدرايل (61).
إن عرص الرأساملية املعارصة قٰىض عٰىل االعتقاد السائدH بأن البنوك مقرضة 
Hborrowers وأصبحت املؤسسات املالية هي  Hlenders وليست مستقرضة 
 H(14 – 3) األكثر مديونية يف االقتصاد األمريكي. وقد وضح ذلك من الشكل
HGDP قد ارتفعت من  يْثُ يظهر أن ديون القطاع املايل كنسبة إٰىل الناتج املحيل  حَ
 H80% يف تسعينيات القرن املايض 20% يف فرتة الرأساملية املنضبطةH لتتجاوز الـ 
 Hولتتجاوز الـ 120% يف سنة 2006. وهذا األمر مل يقترص عٰىل الواليات املتحدة
 %250 H يف الفرتة نفسهاH ارتفعت ديون القطاع املايل الربيطاين لتصل إٰىل  فمثالً

من إمجايل الناتج املحيل!
للمستهلكني  قروضاً  إلعطائها  األموال  املالية  املؤسسات  استقرضت  لقد 
ال  املستهلك  أن  للجميع  تبني  األزمة  وقعت  وعندما   Hآمنة غري  سهلة  وبرشوط 
يستطيع سداد هذه الديون اهلائلةH وأفلست الكثري من املؤسسات املالية الصغرية 
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واملتوسطة التي استقرضت من البنوك الكبريةH كام طال اإلفالس واالستحواذ 
أو اإلنقاذ مجيع البنوك األمريكية بضمنها البنوك الكبرية العمالقة.

 toxic طرة جداً / ا�نتجات ا�الية السامة 2– انتشار ا�نتجات ا�الية ا�=

:financial derivatives وا�شتقات ا�الية

النتيجة الثانية املؤذية التي أفرزهتا رأساملية الليربالية اجلديدةH هو انتشار 
 "financial  instruments  &  products املالية  واملنتجات  "األدوات 
منها  الكثري  تسمية  إٰىل  دعا  ما   Hمضمونة وغري  اخلطورة  عالية  وهي   Hاجلديدة

باألدوات املالية السامة.
تسعينيات  من  ءً  ابتدا املالية  والقيود  الضوابط  من  العديد  رفع  تم  أن  بعد 
مالية  منتجات  وترويج  "اخرتاع" وإنتاج  يف  املايل  القطاع  تفنن   Hاملايض القرن 
 Hملايل ا لقطاع  ا قام  ملستهلكني.  ا قــراض  إ عٰىل  كلها  تشجع   Hوجديدة متنوعة 
نطاق  عٰىل  ها  سامّ التي  املنتجات  هذه  برتويج   Hكبرية إعالمية  محلة  وبمصاحبة 
 Hنرشها عٰىل  عامالً   H"financial  innovations مالية  "إبداعات  واســع 
لرأساملية  فا  . منها واملحدود  ملتوسط  ا الدخل  ذوي  فئات  دة" مجيع  استفا و"
املعارصة جاءت "خلدمة" هذه الفئات املحرومة!!H بإعطاء القروض هلا برشوط 
سهلةH ومجيع هذه املنتجات تتعلق بالفقاعة العقاريةH التي كانت ديوهنا السبب 

املبارش لألزمة العاملية!!
وسنتحدث هنا وباختصار عن أهم مخسة منتجات ماليةH(2) وهي األوسع 
الرهن  فإن  وللتوضيح  للدور.  العقاري  الرهن  بديون  تتعلق  وكلها   H انتشاراً
من  الدار   / العقار  مالك  بني  عقد  هو   Hhome  mortgage للدور  العقاري 
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جهةH واملؤسسة املقرضة من جهة أخرٰ. واملنتجات املالية التي نتحدث عنها 
أدناهH هي لضامن سداد مبالغ هذه العقود إٰىل اجلهة املقرضة.
بداعات" ا�الية – ا�نتجات ا�الية السامة: أشQل "ا&,

:" Securitization of Home Mortgage ن العقد العقاري ول: "¦=
N
ا&

اعتيادياً تقوم البنوك واملؤسسات اخلاصة املعنية بالعقارH ومنها مؤسسات 
صغرية أو متوسطةH بإعطاء قروض للمواطنني لرشاء وبناء الدورH ويتم ذلك 
عقد  ويسمٰى  كليهام  من  ويوقع  واملستقرضة  املقرضة  اجلهة  بني  عقود  خالل  من 
نْذُ فرتة طويلة وقبل إلغاء أو تقليص  العقاري". وكانت هذه العقودH ومُ "الرهن 
مالية  مؤسسات  إٰىل  املقرضة  املالية  اجلهات  قبل  من  بيعها  يعاد   Hاملالية األنظمة 
 Hخمتصة مالية  حكومية  مؤسسة  إٰىل  تباع  كانت  ما  وعادة  سدادها.  لضامن  أكرب 
H"Fannie Mae وهو اسم شعبي غري رسميH أطلق  وهي املسامة: "فاين ماي 
 Federal  National  Mortgage العقاري  للرهن  الوطنية  "املؤسسة  عٰىل 
قبل  من   H1938 سنة  يف  احلكومية  املؤسسة  هذه  إنشاء  Association". تم 
امتالك  عٰىل  املواطنني  ومساعدة  تشجيع  لغرض  األمريكية  الفيدرالية  احلكومة 
مع   H1968 سنة  يف  جزئياً  املؤسسة  هذه  خصخصة  وتم  هبم.  اخلاصة  الــدور 
اخلصخصة  تَّٰى بعد  احلصة العالية هلا حَ بقاء دور قوي للحكومة فيها من خالل 
لقرض  ا ضامن  سندات  " تسمٰى  تأمني  سندات  ملؤسسة  ا هذه  تعطي  اجلزئية. 
الرهن  وفك  بالكامل  القرض  سداد  حلني  بالعقار  مضمونة  وهي   H"العقاري

العقاري.
تضم  جديدة  سندات  خلق   Hاالعتيادية األمور  من  أصبح   H1970 ويف 
للمستثمرين.  وتباع   H لعقاري" ا القرض  ضامن  سندات  " من  كبرية  اً  د ــدا أع
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وخصوصاً  الثامنينيات  يف   H"العقاري القرض  ضامن  "سندات  حجوم  ازدادت 
 2000 يف تسعينيات القرن املايضH وبزيادة قروض املستهلكنيH لتصل يف سنة 
3.6) ترليون دوالر. ثُمَّ ارتفعت برسعة يف بداية القرن احلايل  إٰىل ما يقارب (
 H2007 إٰىل (7.2) ترليون دوالر لتتضاعف خالل سبع سنوات وتصل يف سنة 
2007 إمجايل سوق هذه السندات. وكانت بنوك الوول سرتيت  والتي متثل يف 
واستطاعت   Hلسندات ا هذه  نتشار  وا خللق  لرئييس  ا لــدور  ا لعبت  لتي  ا هي 
السندات  هلذه  الداعمة  اجلهات  إنّ  كام  تداوهلا.  من  هائلة  أرباح  عٰىل  احلصول 
أو  املقرضة  للبنوك  ء  ســوا ورضوريــة  مفيدة  كانت  إهنــا  وتقول  تؤكد  كانت 
ألصحاب الدور املقرتضنيH إِذ قللت املخاطر عٰىل اجلميع. والسبب يف ذلك أن 
مجع عدد كبري من عقود الرهن العقاري يف سند واحد يقلل من املخاطر يف حال 

عدم سداد أحد هذه العقود.
 Adjustable Rate ة  ا�تغ�� ا�<فية  الفائدة  ذات  ية  العقار "الرهون   �

=̈ الثا

:" Mortgage

 Hاعتامد سعر متغري لسعر الفائدة املرصفية H1982 لقد سمح بقانون صدر يف
لعمر الرهن العقاريH وذلك بدالً من الرهون العقارية االعتيادية املعروفة التي 

تعتمد سعر فائدة ثابت ملدة الرهن العقاري.
: ̈= مالياً د

N
قل Subprime Mortgage" للفئات ا&

N
الثالث: "الرهن العقاري ا&

قانون  ضمن   H1980 يف  اخلطرة  العقارية  الرهون  من  النوع  هبذا  سمح 
العقارية  الرهون  من  النوع  هذا  ينترش  ومل   Hالبنوك عن  الضوابط  بعض  ألغٰى 
إالّ يف أواخر تسعينيات القرن املايض وأوائل هذا القرنH عند التوسع بإعطاء 

القروض / الرهون العقارية.
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ــدود والطبقة  ــح ــدخــل امل ـــذوي ال ــاً ل ــاس ــون مــوجــهــة أس ــره ـــذه ال وه
قروض  عٰىل  حيصلوا  أن  من  بقاً  سا يتمكنوا  مل  لذين  ا من   Hــٰى ن األد ملتوسطة  ا
القيمة.  وقليلة  حمدودة  يمتلكوهنا  التي  األصول  أن  أو   Hمدخوالهتم ملحدودية 
Hsubprime إِذ إن "sub األقل"H و"prime األصل" أو  هلذا أطلق عليها اسم 
(األسايس)H فهي الرهن األقل من األسايس االعتيادي خيصص للفئات األدنٰى. 
فائدة  بسعر  وهي   Hاالقــرتاض عليهم  يصعب  من  بني  الرهون  هذه  وانترشت 
مرصفية أعٰىل من االعتيادي لتغطية املخاطر يف احتامل عدم إمكانية السداد!!. 
 H(ضامن الرهن العقاري) مع الرهن األول أعاله Hوعندما تم دمج هذا الرهن
ادعت املؤسسات املالية التي روجت لكليهام يف حينهH أن هذا النوع من الرهون 

(القروض) أصبح بعيداً عن املخاطر.
لرهون  ا (بنسبة)  رنة  مقا  Hلــقــرض ا هــذا  نحو  لتوجه  ا نسبة  رتفعت  ا
سنة   %13.2 إٰىل   1994 سنة  يف   %4.5 من   Hٰــر األخ العقارية  (الــقــروض) 

.2005 21.5% (أي أكثر من مخسها مجيعها) سنة  H2000 وإٰىل 

:"Collateral Debt Obligation أخرى �Aام بكفا = = ا&ل�� الرابع: "رهن / د��

سنة  مرة  ألول  ظهرت  وقد   .ٰأخــر كفالة  تسندها  عقارية  رهون  وهي 
عن  صــادرة  ضعيفة  رهــون  إٰىل  االقـــرتاض  إمكانية  إلسناد  وذلــك   H1987
 Junk خردة  مالية  "مستندات  ناً  أحيا تسمٰى  والتي   Hضعيفة مالية  مؤسسات 

."Bonds
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 CDS Credit Default ن متبادل عند عدم السداد امس: "سندات ائ}� ا�=

:"Swaps

وهي أشبه بالتأمنيH يقبل البائع هبذا النوع من الرهن (السند املايل)H بأن 
إٰىل  يؤدي  أمر  حدوث  حال  يف   Hالرهن قيمة  من  أقل  مبلغاً   Hاملشرتي إٰىل  يدفع 

عجز املشرتي للعقار عن سداد الرهن.
هذه  اخلامسة  احلالة  يف  املبني  بالرهن  املتعلقة  املالية  األعامل  توسعت  لقد 
HCDS بدخول رشكات تأمنيH وإعادة تأمنيH وإعادة إعادة تأمنيH وأصبح 
. وارتفعت أقيامها من (900)  تداوهلا يشمل قطاعات مالية واسعة وضخمة جداً
2000 إٰىل (45) ترليون دوالر – يف أحد التقديرات العالية  مليار دوالر يف سنة 
2008. وإن أكرب (25) مرصفاً جتارياً كان لدهيم (14) ترليون دوالر  سنة  – يف 
H2007 منها أكرب حامل هلذه  CDS يف هناية الربع الثالث من  من هذه السندات 

.JP Morgan Chase (62)السندات وهو بنك مورغن جيس
وملا كانت هذه السندات املالية اخلمسة أعاله (الرهون)H وما يامثلهاH ال 
يتم تداوهلا يف أسواق األسهم والسندات (البورصات)H لذا فال يمكن حتديد 

قيمتها بالضبطH وإنام يتم تقديرها فقط.
 Hأعاله املذكورة  اخلمسة  األنواع  قيمة  أن  تقدر  متحفظة  تقديرات  وهناك 
2000 لتصل إٰىل (50) ترليون دوالر  ارتفع تداوهلا من ترليون دوالر يف سنة 

.2008 يف سنة 
إضافة إٰىل ذلكH فإن بيع ورشاء قسم من هذه األنواع من السندات املالية 
ال يعتمد عٰىل وجود ضامن حقيقي هلاH لذا فإهنا توصف بأعامل "مقامرة". وبام 
أصول  قيمة  تعتمد عٰىل  وقيمتها   H– وربحت  استمرت  – إن  أن أرباحها عالية 
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يْثُ يشار  H"financial derivatives حَ أخرٰ. هلذا تسمٰى "املشتقات املالية 
.ٰولكن قيمتها "مشتقة" من أصول أخر Hإليها عٰىل أهنا أصول

تعترب السندات املالية (الرهون)H املبينة يف األوٰىل والرابعة واخلامسة أعاله 
ضمن املشتقات املالية. وبمرور الوقت أصبحت املشتقات املالية وطريقة عملها 
H وتشابكت فيام بينهاH ومل يعد من املمكن معرفة الكثري منها إالّ  أمراً معقداً جداً

من خالل برامج حاسوبية معقدة.
H2012 بني الرياضيات  BBC الربيطانية يف نيسان  لقد ربط تقرير ملحطة 
مريون  عن  لتقرير  ا يتحدث  ذ  إِ  .(82 العاملي ( املايل  واالهنيار  املالية  واملشتقات 
H1997 مع زميله روبرت مريتون  HMyron Scholes الذي حصل يف  شولز 
جديدة  طريقة  "إجياد  يف  ملسامهتهام  االقتصاد  يف  نوبل  جائزة  عٰىل   HMerton
من  لثاين  وا شيكاغو  جامعة  من  األول  وكان  ملالية".  ا املشتقات  قيمة  لتحديد 

MIT الشهري. ويتضمن التقرير مقابلة مع شولز. معهد 
 H(1995 يف  تويف  بــالكH (الــذي  فيرس  زميله  مع  طور  قد  شولز  وكــان 
سنة  Black – Sholes Formula" يف  معادلة سميت "قاعدة بالك – شولز 
أي  املستقبلية.  الــرشاء   options خليارات  الرياضية  احللول  إلجياد   .1973
قية  لعرا ا للغة  با يسمٰى  ما  أو   Hاملستقبل يف  لبضاعة  ا استالم  عٰىل  اآلن  لتعاقد  ا
هذه  طورت  املستقبلية.  املخاطر  جتنب  وإمكانية   H" األخرض!  "رشاء  الدارجة 
H وأدخلت يف برامج حاسوبية معقدة للوصول إٰىل تطبيقات يف  املعادالت الحقاً
كيفية تقييم املشتقات املاليةH واخرتاع أدوات مالية مشاهبةH والتي تم انتشارها 
عاملياً عٰىل نطاق واسعH بعد أن تبنتها املصارف العاملية املهمة بدعم من رأساملية 
يف  وخيمة  نتائج  إٰىل  وأدت  املعادالت  هذه  فشلت  وعندما  اجلديدة.  الليربالية 
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H2008 قال شولز إن سبب الفشل ليس يف  األزمة املرصفية / املالية العاملية سنة 
!!ٰوإنام بسبب الدخالء الذين أدخلوها يف خماطر مالية كرب Hاملعادلة

ــزة نــوبــل يف االقــتــصــاد ليست مــن جــوائــز  ــارئ فــإن جــائ ــق ولــعــلــم ال
تم  بل  وصيته.  يف  نوبل  ألفريد  السويدي  العامل  أدرجها  التي   Hاألصيلة نوبل 
إدراجها يف سنة 1968 بتربع من البنك املركزي السويدي يف الذكرٰ الـ (300) 
 Hوبسبب عالقة البنوك هبا .ٰللبنك. وتعامل حالياً معاملة جوائز نوبل األخر
فإهنا تأثرت كثرياً بسياسات الليربالية اجلديدة التي اكتسحت العاملH ومنحت إٰىل 
 H1976 H1974 وملتن فريدمان يف  قادة هذه األفكار مثل فريدريك هايك يف 
يف  ساعد  قد  املالية  املشتقات  عٰىل  عملهام  ألن   H1997 يف  ومريتون  وإٰىل شولز 
أيضاً  منحها  تم  لذلك   H حوهلا االنتقادات  وتوسعت  املرصيف.  العمل  توسع 
يف  ستغليتز  جوزيف  مثل  الكِنزية  املفاهيم  يؤيدون  ممن  مرموقني  اقتصاديني  إٰىل 

.2008 H2001 وبول كوكامن يف 

ا�شتقات ا�الية ووe&ت تقي¬� الديون:

خطرة   Hاملالية املشتقات  وبخاصة   Hاجلديدة املالية  املنتجات  أصبحت  لقد 
ومعرضة للخسارة بصورة كبريةH ألسباب عديدةH أمهها دور الوكاالت املسامة 

."CRA Credit Rating Agencies الديون  تقييم  "وكاالت 
املنتجات  هذه  به  حتفّ  ما  يعرفون  ال  املستثمرين  من  العظمٰى  الغالبية  إن 
التقاعد  صناديق  مثل  منهم  الكبار  تَّٰى  وحَ  Hاملستثمرين إن  ذ  إِ خماطر.  من  املالية 
السندات  أنواع  مجيع  تقييم  يستطيع  من  مؤسساهتم  ضمن  لدهيم  ليس   Hالكبرية
وعالية.  رسيعة  أرباح  عٰىل  احلصول  هو  هيمهم  فام   Hهبا يستثمرون  التي  املالية 
 Hصغرية مؤسسات  وهي   Hللتقييم مؤسسات  عٰىل  عموماً  املستثمرون  ويعتمد 
تقييمية  دراســات  ويصدر   . اً ومشهور معروفاً  أصبح  منها  قليالً  اً  عــدد ولكن 
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 ٰاملستو عٰىل  سواء  كبرية  بجدية  وتقييمها  املؤسسات  هذه  إٰىل  وينظر  دورية. 
األمريكي أو عٰىل املستوٰ العاملي.

 "Credit  Rating  Agencies  CRA تسمٰى "وكاالت تقييم الديون 
يعتمد  رشكات  وهي   . أيضاً  Rating  Services التقييم  خدمات  بوكاالت 
 Hأو العامل Hعملها عٰىل تقييم الديون املختلفة سواء عٰىل نطاق الواليات املتحدة
وبضمنها ديون الدول. وهذا األمر يشمل تقييم املدين يف إمكانية سداد الدين 
 Hالديون بتقديم  تقوم  التي  اجلهات  تقييم  وكذلك   H(فوائده خدمته (دفع  أو 
أو تقديم ضامنات والتزامات الديونH وتقييم السندات املالية التي تصدر عن 
 . هلا املصدرة  اجلهة  عٰىل  فوائد)  كديون (مع  ئها  لرشا وذلك   Hعديدة جهات 
Hbonds التي  وتوسعت تقييامت هذه املؤسسات لتشمل مجيع السندات املالية 
بعض  أيضاً  وشملت   Hحملية حكومات  أو  رشكات  أو  حكومات  عن  تصدر 
مجيع  شملت  كذلك  ملهمة.  ا ملية  لعا ا لبورصات  ا يف  ملطروحة  ا ملهمة  ا األسهم 
"املشتقات  واملسامة   Hالسابقة الصفحات  يف  عنها  حتدثنا  التي  ملالية  ا السندات 

املالية".
 Hثالث أمريكية معروفة عٰىل النطاق العاملي Hعٰىل رأس وكاالت التقييم هذه
 HStandard  &  Poor’s HMoody ووكالة   Investor  Services وهي 
 Hوهؤالء يدرسون السندات املالية ويصدرون تقييامً هلا .Fitch Rating ووكالة
يبدأ من "AAA األكثر أماناً "H إٰىل "C األكثر خطراً "H وأضيف بعد ذلك إشارة 
تَّٰى لو  HA وHB وC. وهذه التقييامت حَ موجبة +H أو سالبة –H إٰىل احلروف 
كانت دقيقة ونزهيةH ال يمكن اعتامدها بصورة كاملةH ألهنا تعتمد عٰىل تصورات 
التقييامت  هذه  من  الكثري  فإن   Hاألحوال كل  ويف  جمهولة.  مستقبلية  وتوقعات 
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H إِذ إن املؤسسات املالية الكبرية التي تنتج هذه السندات  مل يكن دقيقاً أو نزهياً
املالية تدفع مبالغ مستمرة وعالية إٰىل وكاالت التقييم.

 Hاالستثامرية املؤسسات  يْثُ كانت  حَ السابق  يف  الشكل  هبذا  األمر  يكن  مل 
التي تشرتي السندات املالية املختلفة كجزء من استثامراهتاH لدهياH أقسام مالية 
وبعد   H1975 سنة  بعد  ولكن  املالية.  السندات  تقييم  اختصاصها   Hهبا خاصة 
تقليص الضوابط املاليةH قررت اجلهة احلكومية األمريكية املرشفة عٰىل السندات 
للمصارف  والبورصة "Securities & Exchange Commission" السامح 
وإن  تَّٰى  حَ  Hخارجية مؤسسات تقييم  االعتامد عٰىل  بإمكانية  املستثمرة  واجلهات 
2008 ظهر أن العديد من السندات  كانت هذه املؤسسات صغرية. وبعد أزمة 
H"junk كانت قد أعطيت  ذات القيمة الواطئةH وقسم منها سيئة جداً "خردة 
الثالث  الوكاالت  هذه  ضد  عديدة   ٰدعــاو فأقيمت   .AAA التقييامت  أعٰىل 

. املذكورة أعالهH بسبب إعطاء تقييامت عالية لسندات خطرة مالياً
فعند  الصادرة.  السندات  فائدة  سعر  يف  يؤثر  لية  ملا ا السندات  تقييم  إن 
قيمة  نّ  إ كام  بالعكس.  والعكس   Hمنخفض لفائدة  ا سعر  يكون  العايل  لتقييم  ا
حوله  مثار  أمر   Hالوكاالت هذه  قبل  من   Securities املالية  السندات  تقييم 
الشكوك الكثرية. إِذ باإلضافة إٰىل أن مئات املليارات من هذه السنداتH كان 
2007 – 2008 أثبتت  قد أعطتها هذه الوكاالت أعٰىل التقييامتH ولكن أزمة 
أهنا "خردة"H وقد سببت هذه الوكاالت يف زيادة أزمة الديون يف أوروبا بعد 
فرتة وجيزة من األزمة العاملية. لقد كان التقييم الضعيف هلذه الوكاالت للديون 
H2012 – 2010 السبب الكبري يف زيادة تسارع األزمة  السيادية األوروبية يف 

وتوسعها حسب اهتام مبارش من االحتاد األورويب هلذه الوكاالت.
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 Hنفيسرت إ ــودي  لــكــربHٰ (م ا الثالث  األمريكية  لتقييم  ا ــاالت  وك متثل 
أعامل  من   %95 حوايل   Hأعــاله املذكورة  ريتنغ)  وفينج   Hبــورز آند  وستاندرد 
 H%15 والثالثة   H%80 حوايل  منها  اثنتني  أول  وحصة  العامل.  يف  املالية  التقييم 

5% املتبقية تشرتك فيها وكاالت صغرية عديدة أخرٰ حول العامل. والـ 
 Glass قانون  مترير  بعد  لتقييم  ا مؤسسات   / وكاالت  دور  انتعش  لقد 
الكساد  ضوء  عٰىل   1933 عام  يف   Hعنه حتدثنا  أن  سبق  الذي   H–  Steagall
 1936 سنة  ففي  والبنوك.  املالية  السندات  أعامل  بني  للتفريق  وذلك   Hالكبري
سندات  يف  االستثامر  من  البنوك  ملنع   Hالقانون هذا  اعتمدت  تنظيامت  صدرت 
كان قد تم تقييمها من قبل جهات تقييمية معرتف هباH عٰىل أهنا "سندات مضاربة 
H"Speculative investment securities وهي ما تسمٰى يف الوقت احلارض 
H"junk bonds ويسمح للبنوك فقط باالستثامر يف سندات من  خردة  "سندات 

."investment grade االستثامري  "النوع 
debt يف الواليات املتحدة   markets لقد ازدادت مبالغ أسواق الديون 
. ووصل إمجايل الديون املعلقةH مبلغاً هائالً يصل  وخارجها بصورة كبرية جداً
2009. أما الديون املتحققة يف الواليات  إٰىل (82.2) ترليون دوالرH بأسعار 
إٰىل   2008 األول  كانون  يف  وصلت  قد  فكانت  السندات  هذه  بسبب  املتحدة 

(11) ترليون دوالر (5).
وكان دخول وكاالت "تقييم الديون" هذهH بأمور تقييم سندات املشتقات 
 2006 سنة  وبحدود   . جداً كبرية  أربــاح  عٰىل  احلصول  من  مكنها  قد   Hاملالية
881) مليون  عٰىل ( Moody" لوحدها   Investor حصلت "مودي إنفيسرت 

دوالر.
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ــيــة  ــان ــيــون ــة ال ــي ــوم ــيــمــت هــــذه الــــوكــــاالت الـــســـنـــدات احلــك ــد ق ــق ل
الديون  أزمــة  يف  ع  رسّ مما   "junk "خردة  أهنا  عٰىل   Hواأليرلندية والربتغالية 
وكالة  قامت  أن  بعد  وخصوصاً   Hاليورو استقرار  وعدم   Hاألوروبية السيادية 
H"Standard & Poor’s بتخفيض سندات (9) دول من  بورز  آند  "ستاندرز 
كذلك  والنمسا.  فرنسا  بضمنها   HAAA السابق  تقييمها  عن   Hاليورو منطقة 
أثريت أزمة كبرية مع احلكومة األمريكية بعد أن خفضت الوكالة نفسها السندات 

.AAA H2011 والتي كان تقييمها األعٰىل دائامً  احلكومية األمريكية يف آب 
 H H2001 عالٍ جداً Enron" يف  كان تقييم هذه الوكاالت لرشكة "إنرون 
 H"Investment Grade Level النوع االستثامري ٰيف درجة ما يسمٰى "مستو
عدة  نْذُ  مُ انخفاض  يف  أسهمها  وكانت   H إفالسها من  يــام  أ أربعة  قبل  وذلــك 

أشهر!!H ما أدٰ إٰىل فضيحة كبرية.
 Dodd  –  Frank  Wall  Street " لــقــانــون  ا ألــزم   H2010 سنة  يف 
إليهH وجود تعليامت تنظم وكاالت التقييم  اإلشارة  سبقت  Reform" الذي 
أسس  عن  علنية  تقارير  يقدموا  أن  جيب  يْثُ  حَ  Hتقييامهتم صحة  لتأكيد   Hهذه
تقاريرهم  يف  وموسعة  فية  كا معلومات  يقدموا  أن  عليهم  وكذلك   Hلتقييم ا

وحتليالهتم إٰىل املستثمرين.
تم بيع املشتقات املالية بأسواق وصفقات خاصةH خارج األسواق املالية 
يف  نونياً  قا تداوهلا  ومنع  ملخاطرها  وذلك   Hلية ملا ا السندات  بتداول  املختصة 
80% منها تم بيعها بصفقات خاصة.  األسواق املالية االعتياديةH إِذ إن حوايل 
حصلت عليها البنوك من خلقها ونرشها هلاH لذا  وبسبب األرباح العالية التي 
 Hكان هلذه البنوك حافزاً كبرياً إلظهار حماسن املشتقات املالية وإخفاء خماطرها

وتشجيع املستثمرين عٰىل تداوهلا.
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قبل فرتة رأساملية الليربالية اجلديدةH كانت بنوك االستثامر تبني عالقات 
املعارصة  لية  الليربا رأساملية  زمن  يف  ولكن   Hاملستثمرين من  زبائنها  مع  جيدة 
تعطي  وأصبحت  سلوكها   Hٰالكرب لبنوك  ا ومنها   Hاالستثامرية لبنوك  ا بدلت 
املستثمرين النصائح املضللة اخلاطئة. وأصبح العمل داخل املصارف االستثامرية 
الكربٰ هو للربح فقط. ومن جيلب من موظفيها عمالء أكثر وعقوداً أكرب حيصل 
عٰىل حوافز وأرباح أعٰىلH ويرتقي يف سلم الوظيفة. وهلذا يقوم املوظفون بخداع 
العمالءH وبضمنهم الزبائن الكبار برشح "فوائد" املشتقات املالية التي يريدون 
بيعها عٰىل الرغم من معرفتهم بمخاطرها. ولقد أقيمت دعاوٰ عديدة بعد أزمة 

2008 ضد هذه البنوك االستثامرية.
 Goldman وكمثال أقيمت دعوٰ قضائية ضد مرصف "كولدمان ساكس 
للمشتقات املالية املذكورة عٰىل  Sachs" العمالقH بعد أن قام بتصميم صيغة 
دين   / "رهن  أي   Hصفحات قبل  عنها  حتدثنا  التي  املشتقات  من  الرابع  الشكل 
سكني.  االلتزام بكفالة أخرCollateralized Debt Obligation ٰ" ملجمع 
وأن هذا التصميم أريد منه أصالً أن يفشل! عٰىل الرغم من أن مستثمري املرشوع 
ورشكات  اجتامعي  وضامن  تقاعد  صناديق  منهم   Hاملستثمرين كبار  من  كانوا 
 Hتأمني. وخرس املستثمرون مئات املاليني من الدوالرات نتيجة خسارة املرشوع
يقامر  بنك كولدمان ساكس كــان أصــالً  وجــدوا أن  ــاوٰ ألهنــم  وأقــامــوا دع
 ٰالدعاو نتيجة  البنك  دفع  به.  خاصة  أرباح  حتقيق  أَجل  منْ  املرشوع  خلسارة 
القضائي  البت  وقبل  اخلارسين  لتعويض  كتسوية  دوالر  مليون   (550 مبلغ (
عٰىل  راهن  لبنك  ا فألن   H أساساً اخلسارة  للمرشوع  أريد  ملاذا  أما   .ٰبالدعو
اخلسارة لزيادة أرباحه. ولغرابة املوضوع والشكل غري املعقول الذي وصلت 
 Hيف تعامالهتا املشبوهة يف أوج "نجاح" الليربالية ٰإليه البنوك األمريكية الكرب
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يف  منفصلة  مقاالت  ثالث  يف  اخلرب  نرش  بإعادة  تايمز  النيويورك  صحيفة  قامت 
سنوات خمتلفة (63).

كان   HJ. P. Morgan  Chase جيس  مورغان  يب.  جي.  بنك  إن  كام 
 H2013 األول  ترشين  يف  األمريكية  العدل  وزارة  مع  تسوية  إٰىل  توصل  قد 
13) مليار دوالر بسبب األعامل املتعلقة بالرهون العقارية يف السنوات  بدفع (
H2007 – 2005 ألن البنك مل يبني للمستثمرين بصورة واضحة خماطر تلك 
الصفقاتH وهو ما يعترب خمالفة قانونية كبرية. وأن الـ (13) مليار دوالر كانت 
2012. وأن بعض السندات العقارية  متثل أكرب من نصف أرباح البنك يف سنة 
(املشتقات املالية)H املشار إليها يف هذه القضيةH هي من تركات املرصفني اللذين 
H2008 ومها  استحوذ عليهام مرصف مورغان جيسH عندما أشهرا إفالسيهام يف 
 Washington H"Bear وبنك "واشنطن ميجوال   Stearn بنك "بريسترين 
Mutual". كام إنّ القسم املتبقي من السندات العقارية كان قد باعها مرصف 

مورغان جيس قبل استحواذه عٰىل هذين املرصفني (64).
األمريكية  املصارف  وبضمنها   Hاملالية املؤسسات  األهم يف  األمر  لقد كان 
ملهنية  ا لعالقات  ا أو  احلسنة  لسمعة  ا وليس  شكل  بــأي  لربح  ا هو   Hٰلــكــرب ا
ذ  إِ  Hللعمالء توريطهم  قدر  عٰىل  العاملني  عٰىل  تغدق  احلوافز  وكانت  لعالية.  ا
 H(املالية السندات  األمريكي (أقسام  املايل  القطاع  يف  العاملني  حوافز  ارتفعت 
 .(65) 2006 1990 إٰىل (36) مليار دوالر سنة  من (3) مليارات دوالر سنة 
كام ارتفعت الرواتب واألجور يف القطاعات املاليةH يف عرص النيوليرباليةH إٰىل 
. وتقول إحدٰ الدراسات إن األجور يف القطاع املايل األمريكي  درجة كبرية جداً
نْذُ أوائل اخلمسينيات  كانت مساوية أو أقل بقليل مقارنة مع لبقية القطاعات مُ
1980 بدأت باالرتفاع  H1980 (عرص الرأساملية املنضبطة). وبعد عام  تَّٰى  وحَ
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التدرجييH ولكن بعد منتصف التسعينيات ارتفعت بصورة رسيعة لتصل يف سنة 
60% من معدل أجور بقية القطاعات. واجتهت  2000 وما بعدها إٰىل أكثر من 
 ٰلكسب األموال ورفع مستو Hالوظائف (وخرجيو اجلامعات) إٰىل القطاع املايل
.(2) املعيشةH والعديد من موظفي القطاع املايل الكبار أصبحوا من األثرياء جداً

قال امللياردير وارن بوفيتH الذي سبقت اإلشارة إليهH يف لقاء له مع حمطة 
BBC يف H2003 إن "املشتقات املالية ما هي إالّ أسلحة مالية للدمار الشامل… 
يْثُ إنّ كمية كبرية من املخاطرH يتم تركيزها بيد عدد قليل من الوكالء لتلك  حَ

املشتقاتH التي من املمكن أن تفيض إٰىل مشاكل مفصلية مجّة".
وهي   Hلية ملا ا ملشتقات  ا عن  مسؤولة  مشرتكة  مؤسسات  ثالث  هنالك 
من  العديد  وكان  االستثامر.  وبنوك   Hالتجارية والبنوك   Hالعقارية الرشكات 
النتائج  من  ستنجو  الثالث  املؤسسات  هذه  أن  يعتقدون  واملاليني  االقتصاديني 
هلذه  لنهائية  ا لبيعة  وا الصفقة  دامت  ما   Hاخلطرة ملالية  ا الفعاليات  هلذه  لقاتلة  ا
وكام   Hولكن املؤسسات.  هبذه  وليس  النهائي  املستثمر  عند  ستكون  املشتقات 
H2008 أن املؤسسات الثالث أعاله مل تستطع أن تبيع كل  ظهر بعد وقوع أزمة 
ما لدهيا من سندات ماليةH وبقي الكثري معهاH وعندما وقعت األزمة وانخفضت 
االقرتاض  يستطيعوا  مل  أهنم  العقارات  بأصحاب  األمر  ينته  مل   Hالــدور أسعار 
H ما أثر بالنتيجة كثرياً  جمدداً فقطH بل وجب عليهم دفع القروض السابقة أيضاً

يف انخفاض الطلب عند املستهلكH فبدأت األزمة من هنا وتوسعت.
نتاجية: 3– فائض السعات ا&,

لية  لليربا ا رأساملية  فرزهتا  أ لتي  ا  Hلالقتصاد ملؤذية  ا لثة  لثا ا لنتيجة  ا إن 
 Hوخلق منتجات مالية خطرة Hبعد الزيادة اهلائلة يف ديون املستهلك Hاجلديدة
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هي التطور يف الطاقات اإلنتاجية غري املتوازن مع االستهالكH وأدٰ إٰىل وجود 
طاقات إنتاجية فائضة.

 Hنسب استغالل الطاقات اإلنتاجية يف الصناعات H(15 – 3) يرينا الشكل
عٰىل  اعــتــامداً   Hbusiness  cycle  peak العمل  لــدورات  القمة  فــرتات  يف 
إحصائيات أصدرها االحتياطي الفيدرايل (2). ومتثل األرقام فيه أعٰىل استغالل 

لدورات العملH للسنوات املؤرشة يف اجلدول.

الشكل (3 – 15)
نسب استغالل الطاقات اإلنتاجية يف الصناعات يف فرتة قمة دورات العمل

 H1973 إٰىل   1948 من  املمتدة  املنضبطة  الرأساملية  فرتة  يف  حدثت  لقد 
H1960 وH1969 و1973. وحدثت  peaks لدورات العملH يف  ثالث قمم 
أيضاً  قمم  ثالث   2007 إٰىل   1979 من  املمتدة  النيوليربالية  رأساملية  فرتة  يف 
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فيها  يصل  حالة  هي  والقمة   .2007 و  2000 و  1990 يف   Hالعمل لــدورات 
recession بعدها قد يكون خفيفاً  االقتصاد إٰىل أعٰىل نموهH ثُمَّ حيدث انكامش 

. أو شديداً
H(15 أن نسب استغالل الطاقات اإلنتاجية  والواضح من الشكل (3 – 
يف فرتة الرأساملية املنضبطة كانت أفضل منها يف فرتة الرأساملية املعارصةH أي 
سنة  يف  االستغالل  نسبة  وصلت  ذ  إِ أقل.  كانت  الفائضة  اإلنتاجية  السعات  إنّ 
هنالك  تكون  أن  فاملفرتض   H جــداً عالية  نسبة  وهي   H(%87.7 إٰىل (  1973
 Hاجلديدة الليربالية  رأساملية  فرتة  يف  أما   .(%10 تقارب ( احتياطي  نسبة  دائامً 
2007 قد وصلت إٰىل  فقد كانت نسب االستغالل أقلH وكانت يف قمة دورة 

.(%78.6)
فرتة  يف  املايل)  املال (غري  رأس  تراكم  سري  من  الرغم  عٰىل  أنه  لنا  ويظهر 
 Hاملنضبطة الرأساملية  فرتة  يف  عليه  كان  مما  أبطأ  بوترية  لية  لنيوليربا ا الرأساملية 
جداً  عالية  إنتاجية  طاقات  شيدت  قد  املالية  غري  واملؤسسات  الرشكات  أن  إالّ 
أنتجت  األصول  فقاعات  سلسلة  إنّ  كام  املتوسط.   ٰاملد عٰىل  بالطلب  مقارنة 
أفكاراً وتوقعات مبالغ فيها للطلبH إضافة إٰىل أن القروض املتوفرة للمستهلك 
شجعت يف توقعات الطلب العالية تلك. كام ال ننسٰى أن نظرية الليربالية اجلديدة 
هي أن العرض خيلق الطلب!!. عٰىل ضوء كل هذه األمورH وفرت القطاعات 
 Hمتوقعة زيادات عالية يف الطلب Hاملالية األموال الالزمة لالستثامرات اإلنتاجية
وهو ما مل حيدث. إالّ أن توفري الطاقات اإلنتاجية العالية كان له مردود إجيايب عٰىل 

االقتصادH إِذ ساهم يف كبح مجاح التضخم.
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إن ظاهرة التوسع باالستثامرH تؤدي إٰىل االستثامر فوق املطلوبH مما يؤدي 
بالنتيجةH وبسبب انعدام الطلبH إٰىل انخفاض حاد يف االستثامرH وهو ما يسبب 

االنكامش االقتصادي.
رافقت  لتي  ا  Hلالقتصاد ملؤذية  ا لثالثة  ا لتوجهات  ا مجيع  فإن  لنتيجة  وبا
رأساملية الليربالية اجلديدةH أي زيادة نسب الديونH وانتشار األدوات املالية 
 H2000 اخلطرةH والزيادة يف الطاقة اإلنتاجيةH استمرت يف سنوات ما بعد سنة 
لعقارية.  ا لفقاعة  ا وخصوصاً   Hاألصــول فقاعات  نتفاخ  ا بتوسع  وتوسعت 
أزمة  لتنتج  جمتمعة  أعاله  الثالث  العوامل  تفاعلت   Hالفقاعة انفجار  حلظة  ويف 
recession. بل أكرب من  اقتصادية كربHٰ ليست عٰىل شكل انكامش / ركود 

ذلك بكثريH وهلذا يسمٰى أحياناً "الركود الكبري".
زمة ا�الية – انفجار فقاعة العقار (2) (60):

N
وز ا& 
� : نياً d@

2006 وصلت أسعار الدور إٰىل قمتهاH ثُمَّ  يف أواخر الربع الثالث من عام 
توقفت عند تلك القمة حلوايل (9) أشهر قبل هبوطهاH وانفجار الفقاعة برسعة 

.2007 كبرية يف الربع الثالث من عام 
H2008 أصبح واحداً من أصل كل (11) صاحب دار  ويف آذار من عام 
املرهونة  الدار  صاحب  إن  أو   Hداره رهن  أقساط  دفع  عٰىل  قادر  غري   Hمرهونة
منع من االحتفاظ بملكية الدار لعدم دفعه املستحقات. إضافة إٰىل ذلك فإن قيم 
الدور قد انخفضتH ووصلت نسبة الدور التي بلغت قيمتها السوقية أقل من 
H2008 وذلك بعد أن كانت هذه النسبة أقل من  الرهن إٰىل (10.3%) يف شباط 

.(2) 2006 5% يف عام 
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عٰىل  مقبلة  مالية  هزة  بــوادر  ظهرت   H2007 عام  من  الثاين  النصف  ويف 
يْثُ بدأ تدهور يف البورصات العامليةH وقام االحتياطي الفيدرايل  نطاق عامليH حَ
(البنك املركزي األمريكي)H والبنك املركزي األورويبH وبنك اليابان (املركزي 
مليار   (100 من ( أكثر  بضخ   H2007 آب  يف   Hبينهم فيام  وبتنسيق   H(الياباين

دوالر يف النظام املايل العاملي.
ويف أيلول 2007 اقرتض سيتي بنك Citi Bank من االحتياطي الفيدرايل 
2007 أعلن مرصف مرييل  مبلغاً قدره (3.4) مليار دوالر. ويف ترشين األول 
سوق  بسبب  دوالر  مليار   (8 .4 لبالغة ( ا خسارته   Merr i l  Lynch لينج 
 Subprime األقــل  العقاري  "الرهن  بسبب  وخصوصاً   Hالعقارية الرهون 
H"Mortgage الذي سبق أن حتدثنا عنه كجزء من املشتقات املالية. ويف آب 
 ٰقد خفضت تقييم إحد HFinch  Rating 2007 كانت وكالة تقييم الديون 
املسامة  أو   Subprime األقل  العقاري  للرهن  اإلقــراض  مؤسسات  كربيات 
BBB. ومجيع هذه األمور  AAA إٰىل  H(Countrywide Financial) من 
H2007 إٰىل أن هناك بوادر  نْذُ بداية النصف الثاين من عام  السيئة كانت تشري مُ

أزمة مالية كبريةH وخصوصاً يف الواليات املتحدة.
H2008 ففي كانون الثاين  استمر األمر وبوتائر أعٰىل وأوضح جداً يف سنة 
2008/1 استحوذ  /10 2008 خفض االحتياطي الفيدرايل سعر الفائدة. ويف 
Bank of America" عٰىل املؤسسة املالية التي تم تقليل تقييمها  أمريكا  "بنك 
2008/3/14 أعطٰى  Countrywide Financial. ويف  واملشار إليها أعاله 
 "JP  Morgan  Chase االحتياطي الفيدرايل إٰىل بنك "جي يب مورغان جيس 
استثامر  مرصف  أكرب  خامس  عٰىل  لالستحواذ  دوالر  مليار   (30 بقيمة ( قرضاً 
كبرية  بخسارة  مني  قد  كان  الذي   HBear  Stearn وهو   Hسرتيت الــوول  يف 
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H واعترب إفالسه أكرب وأول إفالس ملؤسسة مالية يف هذه األزمة املالية. ويف  جداً
New Century Financial تقديم طلب  2008/4/2 أعلنت املؤسسة املالية 
2008/7/8 قامت "املؤسسة  إفالسهاH وهي مؤسسة مالية كبرية لإلقراض. ويف 
Federal Deposit Insurance Corporation" بوضع  الفيدرالية للتأمني 
H واعترب  Indymac Bank يف حكم املفلسH وهو بنك عقاري كبري جداً بنك 

هذا األمر إعالناً إلفالس رابع أكرب بنك يف الواليات املتحدة.
 H2008 /9 /7 H2008 انفجرت األزمة بصورة مدويةH ففي  ويف أيلول 
يف  األضخم  العقاريتني  املؤسستني  عٰىل  باالستحواذ  الفيدرالية  احلكومة  قامت 
 H200) مليار دوالر الواليات املتحدةH مع كفالة ديوهنام التي كانت بحدود (
الفيدرالية  للحكومة  كانت  التي   HFannie Mae و  Freddie  Mac ومها 
كام  فيهام.  أسهم  بقاء  مع  سابقاً  خصخصتها  تم  قد  وكان   H أصالً فيهام  حصصاً 
 Bank إٰىل  نفسه  يبيع  أن   H2008 /9 /14 يف   Merril  Lynch بنك  اضطر 
 H2007 نْذُ آب  Hof وكانت خسائر بنك مرييل لينش قد بدأت مُ  America
2008 إٰىل (51) مليار دوالر. ويف اليوم التايلH أي  ووصلت منتصف أيلول 
استثامري  بنك  وهو   HLehman  Brothers بنك  إفالس  أعلن   Hأيلول  15
االحتياطي  سمح  ذلك  وبرغم   Hعرش لتاسع  ا القرن  إٰىل  تأسيسه  يعود  رئييس 

الفيدرايل هلذا البنك بإعالن إفالسه.
bailout ضخم  2008/9/17 بإسعاف مايل  قام االحتياطي الفيدرايل يف 
HAIG بمبلغ قدره (85) مليار  إلحدٰ أكرب رشكات التأمني األمريكية املسامة 
80% من أسهمهاH (عملياً تأميمها!). وكانت  دوالرH مقابل االستحواذ عٰىل 
السندات  من  هائلة  كميات  عٰىل  بالتأمني  قامت  إهنا  ذ  إِ بالديون  غارقة   AIG
HCDS Credit Default Swaps واعتربت خردةH وال يوجد  املالية العقارية 
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األموال الالزمة لدفع تأميناهتا. ومن املفارقاتH أن يف الوقت  لرشكة التأمني 
الذي تتلقٰى فيه رشكة التأمني هذه األموال اهلائلة لتجنب إفالسهاH حيصل عرشة 
 (165 بقيمة (  H!!"األداء "حسن  مكافآت  عٰىل   2009 أوائل  يف  مدرائها  من 
مليون دوالر. وبعد تدخل املدعي العام ملنطقة نيويورك السرتداد املبالغH وعدَ 
قسم من املدراء إرجاع ما تبقٰى منهاH إِذ إن (85) مليون دوالر منها قد ذهبت 

إٰىل أناس يف خارج الواليات املتحدة(60 أ).
 Washington املقرضة املسامة  25 أيلولH أُغلقت الرشكة العقارية  يف 
HMutual والتي تقيّم أصوال بـ (307) مليارات دوالرH وبيعت إٰىل مرصف 

.JP Morgan Chase
 (700 بقيمة ( خطة  تعد  أهنا  األمريكية  السلطات  أعلنت   Hأيلول  18 يف 
التايل  اليوم  ويف  للبيع.  القابلة  غري  أصوهلا  من  املصارف  لتخليص  دوالر  مليار 
إنقاذ  جــل  أَ منْ  فــوراً  للتحرك  ءً  نــدا بوش  األمريكي  الرئيس  ــه  وجّ أيلول   19
25 أيلول رفض جملس  املصارف لتفادي األزمة املالية يف الواليات املتحدة. ويف 
النواب يف الكونغرس األمريكي خطة اإلنقاذ التي قدمتها حكومة بوشH بعد أن 
كانت موضع اتفاق يف اليوم السابق. واهنارت هبذا اليوم بورصة الوول سرتيت 

بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات األوروبية بشدة.
األمريكي  الشيوخ  جملس  أقرّ   H2008 األول  ترشين  من  األول  يف  ولكن 
لثاين  ا األسبوع  ويف   . تعديلها بعد  احلكومة  قدمتها  لتي  ا ملــايل  ا اإلنقاذ  خطة 
 Dow  Jones الصناعي  جونز  داوْ  مؤرش  معدل  هبط   2008 /10 /10  –  6

Industrial إٰىل (%18.2).
مرحلة  دخوهلا  رسمياً  نيا  بريطا أعلنت   H2008 األول  ترشين   22 يف 
بإعالهنا  أملانيا  حلقتها  ثُمَّ  ذلك.  تعلن  دولة  أول  وكانت   Hاالقتصادي الركود 
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ترشين   14 ويف  الركود.  مرحلة  دخلت  بأهنا   Hالثاين ترشين  من   12 يف  رسمياً 
الثاين أعلنت منطقة اليورو دخوهلا مرحلة الركود االقتصادي للمرة األوٰىل يف 
17 ترشين الثاين أعلن "املجلس الفيدرايل األمريكي" رسمياً دخول  تارخيها. ويف 
نفسه  اليوم  يف  اليابان  وأعلنت   Hاالقتصادي الركود  مرحلة  املتحدة  الواليات 
. ويف  12 كانون األول بإعالهنا الركود رسمياً دخوهلا الركود. وتبعتها روسيا يف 
شهر كانون األول أصبحت أكرب اقتصاديات العامل الرأساميل داخلة يف الركود 
ترليونات   (3 قيمتها ( جتاوزت  إنقاذ  بخطط  تفاديه  حاولت  الذي  االقتصادي 
دوالرH ولكن عمق األزمة االقتصادية مل يسمح بتفادي دخول العامل يف ركود 

طويل.
انخفض سعر النفط يف هذه املرحلةH من أعٰىل سعر وصلهH وهو (147) 

دوالراً للربميلH إٰىل (39) دوالراً للربميل.
مبادئ  "إعالن  عٰىل  وافق  العراقي  النواب  جملس  أن   H"الطريفة "املفارقة 
االتفاقية  املتحدة"H (أي  الواليات  مع  األمد  طويلة  والصداقة  التعاون  عالقة 
2008/11/27!!. وكانت فرتة املفاوضات  األمنية مع الواليات املتحدة)H يف 
خيص  وفيام   .2007 أواخــر  األزمــة  مع  "كأهنا" بــدأت  املتحدة  الواليات  مع 
التعاون مع الواليات املتحدة يف املجال االقتصاديH فإن الفقرة (1) منها تقول: 
"دعم العراق للنهوض يف خمتلف املجاالت االقتصادية وتطوير قدراته اإلنتاجية 
ومساعدته يف االنتقال إٰىل اقتصاد السوق"!!. وتتحدث الفقرة (3) عن "مساعدة 
العراق يف بناء مؤسساته االقتصادية وبناه التحتية وتطوير الكفاءات والقدرات 
5) تدور حول "تسهيل  ملختلف املؤسسات – (االقتصادية) – "!!. والفقرة (

وتشجيع تتدفق االستثامرات األجنبية وخصوصاً األمريكية إٰىل العراق"!!
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ويف   Hالساخر الكوميدي  الكاريكاتريي  الوضع  هذا  يف  القارئ  ليتمعن 
. ففي الوقت الذي انشغل العامل من أقصاه  الوقت نفسه املأساوي واملهني أيضاً
 ٰالكرب الطامة  من  اخلروج  بكيفية   Hاملتحدة الواليات  وعٰىل رأسه   Hإٰىل أقصاه
وجملس  بحكومته  العراق  يعلن   Hاجلديدة الليربالية  رأساملية  هبا  أوقعتهم  التي 
 H نوابهH ومجيع سياسييه واقتصادييه و"مفكريه"H ممن جاء هبم االحتالل أصالً
أنه يريد الدخول يف "اقتصاد السوق"H (ويقصد رأساملية النيوليربالية)H ويتعلم 
من "قدوته" الواليات املتحدة هذا النوع من االقتصاد. ويف الواقع يمكن اعتبار 
هذه اخلطوة عمل "تارخيي وشجاع"!! ولكن من ناحية اجلرأة عٰىل القباحة بجر 
البلد إٰىل مستنقع رأساملية اللربالية اجلديدة يف أسوء وضع كارثي تواجهه هذه 
الرأساملية. والعجيب ونحن بعد عقد من ذلك التاريخ ال يزال "حيلم" هؤالء 
بالدخول يف مثل هذا االقتصادH وما املنهاج الوزاري لوزارة االقتصادي السيد 
H2018 إالّ  24 ترشين األول  ت عليه الربملان يف  عادل عبد املهديH الذي صوّ

تأكيداً عٰىل ذلك.
عن  ملــعــارصة  ا لرأساملية  ا عجز  ــة  األزم فيه  أظهرت  لــذي  ا الوقت  ففي 
حل أزمتهاH واندفاع العراق يف اتباع هذه الرأسامليةH ازدادت مبيعات كتاب 
كارل ماركس "رأس املال" يف األسواق األوروبية إٰىل أرقام قياسية جتاوزت أي 
 H2009 /3 /4 كتاب آخرH وذكرت صحيفة اإلندبندنت يف عددها الصادر يف 

حتت عنوان: "كارل ماركس كان مصيباً يف النتيجة"!
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: ا&ن°ش ا&قتصادي:
ً

لثا d@

بدأ االنكامش االقتصادي يف الواليات املتحدة قبل انفجار األزمة يف أيلول 
فقاعة  وصلت  يْثُ  حَ  Hالعقار بفقاعة  تأثر  األمريكي  االقتصاد  إن  ذ  إِ  H2008
H2006 واستمرت هبذا االنتفاخ العايل لتنفجر يف الربع  العقار ذروهتا يف أواخر 

. H2007 وكام أوضحنا سابقاً الثالث من 
يرينا الشكل (3 – 16)(2) أدناه تطور إمجايل الناتج املحيل GDP األمريكي 
H2009 مقيامً بمليارات  H2007 إٰىل الربع الثالث من سنة  من الربع األول لسنة 

.(2005 الدوالراتH (بأسعار 

الشكل (3 – 16)
H2007 وإٰىل  GDP األمريكي من الربع األول لسنة  تطور إمجايل الناتج املحيل 

2009 الربع الثالث من سنة 
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نرٰ من الشكل أعاله أن هناك نمواً مستمراً يف االقتصادH (نمو يف إمجايل 
 Hاألعٰىل حده  وصل  يْثُ  حَ  H2007 من  الرابع  الربع  هناية  إٰىل   H(املحيل الناتج 
وبدأ االنكامش بعد ذلك. أي إنّ االقتصاد األمريكيH وبحسب مفهوم دورات 
H2007 وهبذا يعترب الركود / االنكامش  العملH وصل قمته يف الربع الرابع من 
H2008 إٰىل الربع الثالث من  recession قد بدأ من الربع األول  االقتصادي 
انتهٰى  قد  االنكامش  أن  عٰىل  مؤرش  أنه  واعترب   Hبسيط نمو  حدث  يْثُ  حَ  2009
من  لرابع  ا الربع  يف  حدث  األكرب  االنكامش  أن  أيضاً   ٰنر وكام  لنمو.  ا وبدأ 
H2008 وهلذا فإن االقتصاديني اعتربوا أن الركود  H2008 ويف الواقع يف أيلول 

.2008 وكذلك األزمة املالية قد حدثا يف الربع الرابع من عام 
وللتوضيح أكثر نناقش حمتويات اجلدول (3 – 9) أدناه (2):

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

325



اجلدول (3 – 9)
النسبة املئوية (%) للتبدالت ربع السنوية (حمسوبة عٰىل أساس 

 Hنسب تبدل سنوي). للمؤرشات االقتصادية: إمجايل الناتج املحيل
 Hوإنفاق املستهلك للمنتجات املعمرة Hوإنفاق املستهلك

واالستثامرات الثابتة للعمل يف الواليات املتحدة

السنة
إمجايل
الناتج
املحيل

GDP

إنفاق
ملستهلك ا

إنفاق
ملستهلك ا
ئع للبضا
املعمرة

االستثامرات
الثابتة

يف العمل
2007

– الربع األول
– الربع الثاين
– الربع الثالث
– الربع الرابع

0.5
3.6
3.0
1.7

2.2
1.5
1.8
1.2

5.1
5.7
5.2
2.3

6.5
10.9
9.1
5.4

2008
– الربع األول
– الربع الثاين
– الربع الثالث
– الربع الرابع

-1.8
-1.3
-3.7
-8.9

-1.0
-0.1
-3.8
-5.1

-9.6
-2.9

-12.3
-25.4

-0.8
-2.3
-9.9

-22.9

2009
– الربع األول
– الربع الثاين
– الربع الثالث

-5.3
-0.3
1.4

-1.6
-1.8
2.1

1.3
-2.0

-20.9

-28.9
-17.5
-7.8
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 H2008 أن االنكامش بدأ يف الربع األول من عام Hمن اجلدول أعاله ٰونر
بالربع  مقارنة   Hالسالب نحو  تراجعت  بالنمو  املتعلقة  املؤرشات  كل  إنّ  يْثُ  حَ
ذ  إِ  H2008 لسنة  الرابع  الربع  يف  أشده  عٰىل  الركود  كان   .2007 لسنة  الرابع 
H2008 والذي  8.9% مقارنة بالربع الثالث لسنة  انخفض إمجايل الناتج املحيل 
هو أصالً يف انكامش قدره 3.7% مقارنة بالربع الذي قبله. كذلك نرٰ انكامشاً يف 
إنفاق املستهلكH وخصوصاً فيام يتعلق بالبضائع املعمرةH التي ازداد االنكامش 
2009. كام نرٰ االنكامش يف االستثامرات الثابتة التي  فيها يف الربع األول من 
تبني تراجع الرأسامليني عن االستثامرات اجلديدة. واستمر هذا املؤرش إٰىل هناية 
H2009 برغم حتول املؤرشات األخرٰ من السالب إٰىل املوجب يف الربع  سنة 
H2009 ما يعني انتهاء االنكامش. استمر إمجايل الناتج املحيلH وهو  الثالث من 
أهنا  من  الرغم  عٰىل   Hموجبة نسب  بتسجيل   Hوالتوسع للنمو  األسايس  املؤرش 

. 1 – 2% لفرتة طويلة ما يمثل نمواً اقتصادياً هزيالً بقيت بني 
إن تسلسل النسب املوجودة يف اجلدول H(3 – 9) يرينا األداء الذي يتامشٰى 
االقتصادي  القطاع  يف   bubble  –  deflation الفقاعة  انفجار  سيناريو  مع 
االقرتاض  إمكانية  تقليل  إٰىل  بدوره  يؤدي  الفقاعة  انفجار  إنّ  يْثُ  حَ احلقيقي. 
فتتولد   Hاملستهلك إنفاق  انخفاض  إٰىل  يؤدي  مما   Hوالرشكات واألرس  لألفراد 
إٰىل تقليل  األمر الذي يؤدي  الفائضةH وهو  اإلنتاجية  ظاهرة الزيادة يف الطاقة 
االستثامر الثابت يف القطاع االقتصادي احلقيقيH الذي يؤدي إٰىل زيادة البطالة.

كانت  وإنام   H اعتيادياً ركوداً   / انكامشاً  ليست   H2008 أزمة  أن  إٰىل  يشار 
H"The Great Recession وكانت أكرب أزمة  صورة من "االنكامش العظيم 
 The  Great نْذُ ثالثينيات القرن املايضH عندما وقع "الكساد العظيم  مالية مُ

."Depression
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يف أول (12) شهراً من هذه األزمةH حدث تراجعاً كبرياً يف اإلنتاج / النمو 
تَّٰى إنّ هذا الرتاجع  H حَ االقتصادي العاملي والتجارة العامليةH وبرسعة كبرية جداً
ولكن  العظيم.  الكساد  فرتة  من  شهراً   (12 أول ( يف  تراجعهام  من  أرسع  كان 
حتسن   Hلكبرية ا لرأسامليات  ا مجيع  ويف   H جــداً الكبري  احلكومات  تدخل  بعد 
2009. ومن املفارقة أن يكون تدخل  احلال بصورة طفيفة يف الربع الثالث من 
رأساملية  أن  من  الرغم  عٰىل   Hاألزمــة حل  يف  احلاسم  العامل  وهو  احلكومات 
 Hالليربالية اجلديد كانت تؤكد دائامً وأبداً عٰىل عدم تدخل احلكومات يف االقتصاد

وأن تدخلها يرضه!!
انترشت األزمة يف العامل كلهH واجلدول (3 – 10) أدناهH يرينا التغريات 
HGross Domestic Products GDP وكذلك نسب  يف إمجايل الناتج املحيل 
 H(وهي سنوات األزمة وما بعدها) H2012 – 2007 البطالةH يف السنوات 
 Hروسيا Hالربازيل) BRICS لعدد من الدول الصناعيةH وبعض دول بريكس 
النقد  صندوق  إحصائيات  اجلدول  واعتمد  إفريقيا).  وجنوب   Hالصني  Hاهلند

.(2) 2013 الدويل لسنة 
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اجلدول (3 – 10)
HGDP والبطالة (%)  ات يف إمجايل الناتج املحيل  نسب التغريّ

2012 – 2007 بني السنوات 

200720082009201020112012الدولة
GDP النسبة املئوية لتغري 

3.12.41.82.2-0.3-1.9الواليات املتحدة
4.01.80.90.2-1.0-3.6بريطانيا
7.84.54.33.4-8.55.2روسيا
14.29.69.210.49.37.8الصني
5.14.03.10.9-3.40.8أملانيا
0.62.0-5.54.7-1.0-2.2اليابان
2.4-5.51.70.4-1.2-1.7إيطاليا
6.4-7.1-4.9-3.1-0.2-3.5اليونان

النسبة املئوية للبطالة
4.65.89.39.68.98.1الواليات املتحدة

5.45.67.57.98.08.0بريطانيا
6.16.48.47.56.66.0روسيا
4.04.24.34.14.14.1الصني
8.87.67.77.16.05.5أملانيا
3.84.05.15.14.64.4اليابان
6.16.87.88.48.410.6إيطاليا
8.37.79.412.517.524.2اليونان
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الناتج  إمجايل  وارتفاع  بالسالب)  انخفاض (املؤرش  نسب  اجلدول  ويرينا 
املحيل مقارنة بالسنة التي قبلها. ومعلوم أن السالب يعني انكامشاً يف االقتصاد.

وبدأ  الدول.  جلميع  اقتصادي  سنة نمو  كانت   2007 سنة  فإن   ٰنر وكام 
 ٰونر متفاوتة.  بدرجات   2008 سنة  من  االقتصاديات  مجيع  يف  األزمة  تأثري 
االقتصادي  نموها  ولكن   Hاقتصادي انكامش  فيها  حيدث  مل  الصني  أن  أيضاً 
H2007 استمر بالنمو ولكن بوتائر أقل بني (9 –  الذي كان (14.2%) يف سنة 
H2011 – 2008 وهي ال تزال نسباً عالية بكل املقاييس.  10%) يف السنوات 
 Hنفسها الصينية  احلكومة  من  مبارش  بتأثري   H(%7.8 إٰىل (  2012 يف  انخفضت 
يْثُ ظهرت اجتاهات للتضخم يف االقتصاد الصيني أريد كبحها. وبرغم ذلك  حَ

ت االقتصاد العاملي. بقيت الصني القاطرة التي سريّ
بقي العديد من الدولH مثل إسبانيا واليونان وغريها من الدول األوروبية 
يستعد  مل  األحــوال  كل  ويف   H2012 بعد  تَّٰى  حَ اقتصادي  ركــود  يف  الضعيفة 

تَّٰى بعد عقد من األزمة. االقتصاد العاملي عافيته بالكامل حَ
ازدادت البطالة مع األزمة وكام هو واضح من اجلدول (3 – 10).

عند   ٰاألخــر بالعمالت  مقارنة  ــدوالر  ل ا سعر  ارتفاع  املفارقات  ومن 
يَّام أن االقتصاد األمريكي كان األسوأ مقارنة  وقوع األزمةH بدالً من هبوطهH الَ سِ
باقتصادات الدول املتقدمة األخرHٰ وأن األزمة ابتدأت به. ولكن يف الوقت 
الدوالر  سعر  وارتفاع  الذهب.  بسعر  مقارنة  انخفض  الدوالر  سعر  فإن  نفسه 
 H2008 2008 وإٰىل ترشين الثاين  (مقارنة بالعمالت األخرٰ) بدأ من متوز 
2009 مع اشتداد األزمة وانخفاض أسعار  واستمر باالستقرار العايل إٰىل نيسان 
 Hسواء من القطاع اخلاص أو الدول Hالنفط. وكام ظهر فإن املستثمرين يف العامل
 Hفتوجهوا لرشاء الدوالر والذهب Hوجدوا أن الدوالر (والذهب) عملة آمنة
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االقتصاديات  اهنيار  ومن   H(األســهــم) لبورصات ا اهنيار  من  هلعهم  نتيجة 
 Hاآلمنة العمالت  أكثر  الــدوالر (والذهب)  أن  حينه  يف  اعتقدوا  األوروبية. 
استناداً إٰىل حجم االقتصاد األمريكيH وحجم التداول األكرب بالدوالرH إضافة 
إٰىل اجلربوت اهلائل للواليات املتحدة الذي يمنع اهنيار الدوالر. ولكن بعد أن 
اسرتجعت البورصات بعض عافيتهاH وحتسنت أسواق السلعH بدأ املستثمرون 

باالستفاقة من الصدمة والنظر جمدداً إٰىل مستقبل الدوالرH واالستثامر بغريه.
عن   2009 /7 /5 يف  اإلخبارية  لتلفزيونية  ا  CNN ملحطة  تقرير  ويقول 
جاء   H"والصني الديون  هتــدده  ــدوالر  ال مستقبل  "حمللون:  بعنوان:  ــدوالر  ال
 Hاألخرية األشهر  يف  لــدوالر  ا مستقبل  حيال  قلقهم  عن  حمللون  "أعرب  فيه: 
حملية  ألسباب  األمريكية  العملة  تنتظر  مظلمة  سيناريوهات  من  خشيتهم  مبدين 
ودولية"H ويستمر التقرير: "إن املخاطر الرئيسية التي هتدد أسعار الدوالر هي 
من  الصني  وحتذيرات  العام  األمريكي  الدين  وارتفاع  األمريكية  املوازنة  عجز 
اللجوء إٰىل عملة احتياطية جديدةH وذلك إٰىل جانب القلق من اضطرار واشنطن 
لضخ املزيد من األموال إٰىل السوقH إِذ اتضح أن اإلنعاش احلايل ليس أكثر من 
آذار  نْذُ  "مُ التقرير:  ويستمر  االقتصادية".  املصطلحات  وفق  ميت)  قفزة (قط 
11% من قيمته  H(2009 فقد الــدوالر  املايض (أعٰىل أسعار الــدوالر يف آذار 
املحافظ  بدأت  بعدما  وذلك   Hاإلسرتليني اجلنيه  مقابل   %17 و  Hاليورو مقابل 
سعر  إن  علامً  السلع".  وأسواق  البورصات  إٰىل  والعودة  بمغادرته  االستثامرية 
آذار  سبقت  التي  األشهر  يف  اليورو  إزاء   %25 بنسبة  ارتفع  قد  كان  الــدوالر 

.(60) (9) 2009

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

331



زمة:
N
ية لتفادي ا& كية الفور م��

N
: استجابة ا�كومات ا& رابعاً

ــن احلــزب اجلــمــهــوري)H يف  ــوش االبـــنH (م حتــركــت إدارة الرئيس ب
H2008/9/19 يف األشهر األخرية من حكمهH بشخص وزير املالية هنري بولسن 
HPaulson يف حماولة إلقناع الكونغرس باملوافقة عٰىل مترير منهاج إسعاف / إنقاذ 
قانون  مرشوع  وقدم  املتهالكة.  الرئيسية  البنوك  إلنقاذ   Hضخم  bailout مايل 
 Troubled Assets HTARP منهاج إنقاذ األصول احلرجة  حتت اسم "تارب 
H"Relief Program بمبلغ قدره (700) مليار دوالر. ولكن رفض األغلبية 
H و205  من جملس النواب الديمقراطيني واجلمهورينيH وبواقع (228 معارضاً
 Hإٰىل رفض مرشوع القانون يف 2008/9/29!!. وليتذكر القارئ ٰأد H(مؤيدين
والغالبية  اجلمهورية  للحكومة  االقتصادي  املنهج  يكون  أن  املفروض  من  أن 
عدم  بقوة  يؤكد  الذي   Hلية لنيوليربا ا رأساملية  هو  لديمقراطيني  ا من  العظمٰى 
ليد  "ا خالل  من  بنفسه  مشاكله  حيل  السوق  وأن   Hباالقتصاد احلكومة  تدخل 
حتت   Hللشعب مملوكة   Hطائلة أمــواالً  احلكومة  واآلن… وضعت  اخلفية"!!. 
نتيجة  فيها  وقعت  لتي  ا الورطة  من  إلنقاذها   ٰالكرب لبنوك  ا وخدمة  ترصف 
 Hتقليص / إلغاء التنظيامت املالية التي كانت ستمنع الوقوع يف مثل هذه الورطة
والتي ألغيت أصالً نتيجة ضغوط هذه البنوك نفسها عٰىل احلكومة والكونغرس 

إلصدار الترشيعات الالزمة إللغاء أو تقليص تلك الضوابط املالية!!
وبعد أربعة أيام من رفض الكونغرس مرشوع قانون اإلنقاذ هذاH ونتيجة 
اجلديدة عٰىل  ضغوط كبرية مارسها مسؤولو البنوك ومنظرو رأساملية الليربالية 
 Hوعٰىل قيادات احلزبني الديمقراطي واجلمهوري H أعضاء الكونغرس فرداً فرداً
2008/10/3 عٰىل مرشوع قانون  تراجع الكونغرس عن معارضتهH ووافق يف 

إنقاذ بمبلغ (250) مليار دوالر.
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الكامل  االهنيار  من  بالتحذير  الكونغرس  عٰىل  الضغوط  هذه  تركزت  لقد 
إنقاذ  يضمن  والــذي   Hاإلنقاذ هذا  دون  من  األمريكي  واملــرصيف  املايل  للنظام 
لتأمني  احلكومية  ملؤسسة  ا " تأمني  متديد  ٰىل  إ فة  إضا  Hللخطر ملعرضة  ا لبنوك  ا
H"Federal وذلك لضامن الديون   Deposit  Insurance الودائع املرصفية 
غري  لبنوك  ا إٰىل  إضافة   Hاملرصفية ئعها  ودا لدهيا  املؤمنّة  لبنوك  ا جلميع  الكبرية 
قانون  عٰىل  موافقته  عند   Hالكونغرس ل  خوّ كذلك  إيداعاهتا.  من  لقسم  املؤمنّة 
اإلنقاذH االحتياطي الفيدرايل ألن يشرتي السندات املالية غري املؤمنّة والصادرة 
عن مؤسسات هلا تقييم جيد good credit rating برغم ما يكتنفها من شكوك.

 (9 2008 املدراء التنفيذيني ألكرب ( /10 /13 دعا وزير املالية بولسن يف 
عٰىل  التوقيع  وجوب  فيه  يعلمهم   H مسبقاً معد  بيان  بإلقاء  وقام   Hأمريكية بنوك 
هذا  يف  ووقعوا  اجلميع  وافق  االجتامع.  من  خيرجوا  أن  قبل  من  سيطرحه  ما 
االجتامع عٰىل قبول اإلنقاذ املايل املقدم من احلكومة األمريكيةH مقابل حصة غري 
النيويورك  وتقرن  البنوك.  هذه  يف  للحكومة   non  –  controlling مسيطرة 
يف  حدث  ما  وبني   Hاالجتامع هذا  يف   ٰجــر ما  بني   2008 /10 /15 يف  تايمز 
احتجز  عندما   H1907 يف  حدثت  الكبرية  البنوك   ٰلد مشهورة  مشاهبة  حالة 
J. P. Morgan يف مكتبه اخلاصH كبار رجال البنوك يف زمانه  املرصيف مورغان 
1907 واحتامل  إلجبارهم عٰىل املوافقة عٰىل إجراءات مالية أيام الذعر املايل يف 
سقوط النظام املايل. ومنعهم من اخلروج قبل املوافقة عٰىل احللول التي طرحها 
إعادة  هو  بولسن  به  قام  ما  إن   Hتايمز لنيويورك  ا وتضيف  حينه.  يف  مورغان 
حلادثة مورغان التارخييةH وأنه أراد أن يبني بوضوح بأنه هو املسؤول اآلن عن 
إنقاذ النظام املايلH وأنه جاءهم حيمل (250) مليار دوالر للمسامهة يف ملكية 
نْ ثَمَّ إنقاذها. لقد كان قسم من البنوك مرتدداً يف القبول بمبدأ ملكية  البنوكH ومِ
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احلكومة حلصص يف بنوكهمH بالرغم من أن احلصة غري مسيطرة وال تتضمن حق 
التصويت (2).

لبنوك  ا بإقراض   H بقوة لفيدرايل  ا االحتياطي  دخــل  نفسه  لوقت  ا ويف 
بكميات هائلة من النقد ومن غري فائدةH وبرشاء سندات مالية خمتلفةH مل تكن 
ضه الحقاً إٰىل مساءالت  ضمن الغطاء الذي منحه الكونغرسH األمر الذي عرّ
احلكومة  كانت   2008 الثاين  ترشين  أواخر  ويف  الكونغرس.  من  جداً  عديدة 
H (ومن غري أن يتم دفع نقد هلذه  األمريكية واالحتياطي الفيدرايلH قد التزما مالياً
االلتزامات)H بمبلغ ضخم جداً يعادل (7.8) تريليونات دوالرH إٰىل القطاع املايل 
األمريكي عٰىل شكل منح وقروض واستثامرات وضامنات مالية (66). وارتفعت 
هذه االلتزامات املالية من قبل احلكومة األمريكية واالحتياطي الفيدرايل (البنك 
 H2009 املركزي األمريكي) لتصل إٰىل ما يقارب (14) ترليون دوالر يف سنة 

وشملت قطاعات غري مالية.
ويف الوقت نفسه دعمت دول االحتاد األورويب قطاعاهتا املالية بقيمة (4.5) 
نْذُ بدء األزمة  تريليون يورو (5.9 تريليون دوالر) عٰىل شكل مساعدات خمتلفة مُ
املرصفية العاملية. وجاءت بريطانيا يف مقدمة الدول األوروبية الداعمة لقطاعها 
2008 إٰىل ترشين  850.3) مليار يورو من ترشين األول  املرصيف إِذ قدمت (
تقر  أن  يتعني  التي  األوروبية  املفوضية  عن  نقالً  األرقام  وهذه   .2010 األول 
املساعدات احلكومية يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. شملت املساعدات 

ضامنات قروض ورشاء أصول ومنح مبارشة.
957) مليار يورو يف  H2009 و( 1.1) ترليون يورو يف  لقد تم سحب (
 (4.5 2008. ووصل حجم القروض والضامنات احلكومية إٰىل ثالثة أرباع (

تريليون يورو(66 أ).
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bailout هذهH إٰىل قطاعات صناعية كانت عٰىل  لقد امتدت محلة اإلنقاذ 
H2008 أوشكت رشكة جنرال  وشك اإلفالس واالهنيار. ففي كانون األول 
موتورزH (أكرب رشكة أمريكية للسيارات)H أن تعلن إفالسهاH وسلمتها إدارة 
13) مليار دوالر كقرضH مقابل رهن أصول الرشكة.  بوش االبن أكثر من (
 Hأكثر مبالغ  إدارته  ضخت   H2009 بداية  ويف   Hاحلكم إٰىل  أوباما  جميء  وبعد 
يعني  ما   Hاحلصص غالبية  أي   Hالرشكة حصة  من   %61 عٰىل  االستحواذ  مقابل 
 .2010/10/3 عملياً تأميم الرشكةH عٰىل حسب ما جاء يف النيويورك تايمز يف 
التي  احلصص  بقيمة  هلا  رهناً  وإنام  للرشكة  تأميامً  يكن  مل  األمر  واقع  يف  ولكن 
لقروض  ا هذه  إرجــاع  الحقاً  الرشكة  واستطاعت  احلكومة.  عليها  حصلت 
ذاك  عند   Hالرهن إرجــاع  يف  فشلت  قد  كانت  لو  ــا  مّ أ الرهن.  وفــك  السهلة 
!!. وقامت احلكومة األمريكية بمنح  لسيطرت احلكومة عٰىل الرشكة واعترب تأميامً
قروض مشاهبة إٰىل رشكات صناعة السيارات األخرHٰ التي تعرضت ملشاكل 
مالية مجّة. منها رشكة كليسلرH ثالث أكرب رشكة أمريكية للسياراتH إِذ منحتها 
قروضاً بستة مليارات دوالرH وتم إنقاذها بإرشاف احلكومة األمريكية ومشاركة 

35% من الرشكة األمريكية. فيات اإليطالية بامتالك حصة 
قدم  تَّٰى  حَ  H(2017  –  2009 احلكم ( إٰىل  أوباما  الرئيس  جــاء  إن  ما 
مرشوع قانونه ملعاجلة املشاكل النامجة عن األزمة. متت املصادقة عٰىل القانون يف 
H2009/2/7 برغم معارضة نواب احلزب اجلمهوريH وصدر  الكونغرس يف 
 America  Recovery األمريكي  االستثامر  ــادة  وإع التعايف  "قانون  باسم 
لتحفيز  عمل  منهاج  القانون  واعترب   ."&  Reinvestment  Act  ARRA
ملدة  دوالر  مليار   (787 بإنفاق ( والنمو  التعايف  عٰىل  االقتصاد   Stimulus
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سنتني عٰىل البنية التحتية والتعليم والصحة والبيئةH مع صندوق خاص ملساعدة 
العاطلني من العمل.

ملستشارين  ا من  وكذلك   Hاألمريكيني االقتصاديني  من  لعديد  ا بنيّ  لقد 
االقتصاديني للرئيس أوباماH أن منهاج التحفيز هذا يمثل مبالغ متواضعة حلل 
 H2009 يَّام أن نسبة البطالة الدائمية كانت قد ارتفعت يف شباط  املشكلةH والَ سِ
وقت صدور هذا القانونH إٰىل H(%8.3) ما يعني أن عدد العاطلني كان قد وصل 
 (600 12.9) مليون عاطلH كام إنّ البطالة كانت تزداد حوايل ( رسمياً إٰىل (
. وصلت البطالة يف الواليات املتحدة إٰىل ما يقرب  ألف عاطل عن العمل شهرياً
تَّٰى  حَ  H 9%) تقريباً يقارب ( إٰىل ما  واستمرت   H2009 أواخر  10%) يف  من (

.(2) 2011 أواسط 
العاملني  عدد  إليها  أضفنا  ولو   Hالدائمية البطالة  عن  نتحدث  هنا  ونحن 
العمل  عٰىل  إداراهتــم  أجربهتم  أو   Hمؤقتة عاملة  إٰىل  التحول  إٰىل  اضطروا  الذين 
األول  ترشين  يف   (%17.1 إٰىل ( الكلية  البطالة  تصل  ذاك  فعند   Hأقل لساعات 
النسبة  انخفضت  نسمة.  مليون   (15 للبطالة ( الرسمي  الرقم  يْثُ  حَ  H2009
2013. وكانت  H2010 وإٰىل (11.5%) يف متوز  إٰىل (14.4%) يف كانون األول 

2007 بحدود (8%) مقارنة ببطالة دائمية (%4.6)(2). البطالة الكلية يف 
لتحفيز  ا منهاج  مبالغ  أن  وا  رأ لــذيــن  ا األمريكيني  االقتصاديني  ومــن 
االقتصادي هذه تعترب متواضعة هو بول كروكامن (الكِنزيّ املفاهيم)H وذلك يف 

مقال له يف النيويورك تايمز (67).
 (600 يف حسابات كروكامنH أن مبلغ التحفيز االقتصادي احلقيقي هو (
300) مليار  787 مليار دوالر)H أي ( مليار دوالر عٰىل مدار سنتني (وليس 
دوالر يف السنة. وأن الزيادة السنوية يف اإلنفاق احلكومي والبالغة (300) مليار 
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HGDP بينام االنخفاض الذي  دوالرH تعادل (2.1%) من إمجايل الناتج املحيل 
األزمة  قبل  بام  مقارنة  املدة  هذه  يف  االستثامر  وإنفاق  املستهلك  إلنفاق  حدث 
GDP. هلذا فإن مبالغ التحفيز االقتصاديH عٰىل الرغم  يعادل (8.4%) من الـ 
 ٰإالّ أهنا يف الواقع متواضعة وال تعيد االقتصاد إٰىل مستو Hمن أهنا تظهر عالية
منهاجها  يف  الصينية  احلكومة  أعلنته  بام   Hاملنهاج هذا  يقارن  وهو  السابق.  نموه 
للتحفيز االقتصادي ملجاهبة األزمة وتعديل اقتصادهاH عٰىل الرغم من أن تأثرها 
باألزمة أقل كثرياً من تأثر الواليات املتحدة األمريكية. إِذ إن احلكومة الصينية 
 Hدوالر مليار   (586 ستنفق ( أهنا   H2008 الثاين  ترشين  يف  أعلنت  قد  كانت 
(ملدة سنتني)H عٰىل البنية التحتية يف بناء مساكن لذوي الدخول املحدودةH ويف 
مشاريع املاء والكهرباءH وتنمية املجاالت الزراعية املختلفةH وكذلك يف حتسني 
 Hالبيئة. وإن هذه املبالغ هي إضافة ملا خمطط له أصالً من خطط وموازنات الصني
لتحفيز  ا ملنهاج  السنوي  ملبلغ  وا  .2008 أزمة  إثر  االقتصادي  للتحفيز  وتتم 
GDP. أي إنّه يزيد عن ثالث مرات عن منهاج احلكومة  هذا يمثل (7%) من 

األمريكية عٰىل حسب كروكامن.
بوش  حكم  مدة  األمريكيةH (خالل  احلكومة  به  قامت  ما  إٰىل  باإلضافة 
األخريةH وحكم أوباما)H من مناهج إنقاذ للمؤسسات املالية والصناعيةH أو 
منخفضة ومتوسعة بشكل  نقدية  اعتمدت سياسة  مناهج حتفيز لالقتصادH فإهنا 
بسيط يف اإلنفاق. فقد خفض االحتياطي الفيدرايل سعر فائدة القروض القصرية 
األمد إٰىل ما يقارب "الصفر"H وأبقاها كذلك لعدة سنوات. كام اجتهت السياسة 
من  يزيد  quantitative easing" الذي  النقدية إٰىل ما سمي "التسهيل الكمي 
. إمكانية االقرتاض وتوفري األموال للقروض طويلة األمد بسعر فائدة قليل جداً

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

337



إصدار قواننيH لفرض أو إعادة  يف الوقت نفسه اجتهت إدارة أوباما إٰىل 
يْثُ قدمت  فرض أنظمة وقيود مالية ملنع تكرار مثل هذه األزمة مرة أخرٰ!. حَ
 – "دود  قانون  باسم  أقر   Hقانون مرشوع  الكونغرس  يف  الديمقراطية  األكثرية 
 Dodd  –  Frank  Wall املستهلك  ومحاية  سرتيت  الــوول  إلصــالح  فرانك 
H بل مرناً عٰىل  Street & Consumer Protection Act". إالّ أنه مل يكن حدياً
نية حتديده بضوابط فيام بعدH ولكن مل يتم ذلك. واستمر الوول سرتيت والبنوك 
قد  كنا  كام   Hالقانون هذا  وتقويض  تعديل  عٰىل  العمل  يف  النيوليربالية  ومنظرو 

أوضحنا يف صفحات سابقة.
 Hأما األمر اآلخر الذي عملت عليه إدارة أوباما ملحاولة تقليل آثار األزمة
فهو مساعدة مالكي الدور عٰىل فك الرهن العقاري وإعادة متليكهم لدورهم. 
إضافة إٰىل إعادة احلياة إٰىل مناهج رشاء وبناء الدور جمدداً بعد أن رضب انفجار 
2009/2/17 قدمت إدارة أوباما منهاج  الفقاعة العقارية هذا القطاع. ففي عام 
عمل لصندوق املساعدة بقيمة (75) مليار دوالر. وهو صندوق ضمن منهاج 

TARP البالغ (700) مليار دوالر الذي سبق أن حتدثنا عنه قبل قليل.
كان من املفرتض من هذا الصندوق إعطاء قروض سهلة جديدة ملساعدة 
األقساط  دفع  يستطيعون  ال  ممن  لــدور  ا مالكي  من  عائلة  ماليني   (9 حوايل (
أن  اإلحصائيات  وتقول  بشدة.  أقيامها  انخفضت  التي   Hاملرهونة دورهم  عن 
 H جداً يسء  وضع  يف  هم  ثانياً  منزالً  يملكون  الذين  املنازل  أصحاب  من   %38
إِذ اقرتضوا مقابل قيمة منازهلمH وفاق حجم ديوهنم قيمة منازهلم بكثري. وتبلغ 
نسبة أصحاب املساكن املتعثرين يف أمريكا سواء الذين يملكون منزالً واحداً أو 
اثنني (22.7%). ففي نيفادا مثالً أصبحت (63%) من العقارات قيمتها أقل من 
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املبلغ الذي دفعه فعالً أصحاهباH وتبلغ النسبة يف أريزونا H(%50) ويف فلوريدا 
(46%) (67 أ).

أن   H2009 األول  كانون  يف  تقرير  يف   Hأشهر عرشة  وبعد   Hظهر ولكن 
(680) ألف عائلة فقطH(%7.6) H حصلت عٰىل هذا القرض اجلديدH بسبب 
14% من أصحاب الدور  صعوبة وروتينية اإلجراءات يف احلصول عليه. وأن 
يْثُ انتهت اآلجال املحددة للتسديدH وفقدوا  املرهونة متخلفني عن السدادH حَ

عقاراهتم وكان من املفرتض هلذا القرض اجلديد أن حيل مشكلتهم (2).
وغريهم  لنقابات  وا والسياسيني  االقتصاديني  لنقاد  ا من  الكثري  كان  لقد 
والرشكات  لية  ملا ا لقطاعات  ا احلكومة  تنقذ  ذا  ملا الوقت.  ذلك  يف  يتساءلون 
املتعثرة واملنهارةH بينام ال تتخذ إجراءات ومحالت إنقاذ لذوي الدخل املحدود 
من  لعديد  ا عاد  كام  جاهبتهم.  لتي  ا لكبرية  ا لية  ملا ا اخلسارات  من  ملتوسط  وا
 Hلنيوليربالية ا مؤيدي  من  كانوا  الذين  واإلعالميني  واالقتصاديني  السياسيني 
للتحدث بلغة الكِنزينيH وخرج كينز وأفكاره من القرب يف السنوات األوٰىل من 
الرأساملية  تقيد  التي  الضوابط  إعادة  برضورة  عالياً  احلديث  وارتفع  األزمة. 
آالن  هــؤالء  عٰىل  وكمثال  والرضائب.  احلكومي  اإلنفاق  ــادة  وزي  Hاملتوحشة
رأساملية  عرص  أوج  يف  لفيدرايل  ا لالحتياطي  رئيساً  كان  لذين  ا  Hكرينسبان
أفضل  من  وقتها  ويعترب   .2006  –  1987 السنوات  بني  اجلديدة  لية  الليربا
تطبيق  إٰىل  والداعني   Hوالنقدية املالية  للسياسات  واملنفذين  واملحللني  احلكامء 
سياسات الليربالية اجلديدة لتقليص األنظمة املالية. ولكنه اعرتفH أمام اللجنة 
– ومنهم  "نحن   : قائالً  H2008 /10 /23 يف  األمريكي  الكونغرس  يف  املالية 
 Hأسهمها حاميل  ستحمي  املالية  اإلقــراض  مؤسسات  أن  اعتقدنا  – الذين  أنا 
ئل  سُ وعندما  احلال".  إليه  وصل  ملا  تصديق  وعدم  صدمة  حالة  يف  أنفسنا  نجد 
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 ٰقد تكون هي السبب الذي أد H(أي أفكار الليربالية اجلديدة) Hعن أفكاره
اختذت  لقد   Hنعم" أجاب:   Hالفيدرايل االحتياطي  يف  خاطئة  قرارات  اختاذ  إٰىل 

قرارات خاطئة… وأنا مستاء جداً من ذلك" (68).
H2009 واعترب – رسمياً  وصل االقتصاد األمريكي قعر الركود يف حزيران 
. إِذ إن  2009. ولكنه كان حتسناً بطيئاً جداً متوز  يف  كانت  التحسن  بداية  – أن 
الركود  من  االعتيادية  احلاالت  يف  شديد  اقتصادي  انكامش  أي  بعد  التحسن 
واالنكامشH يكون عٰىل شكل قفزات يف مجيع فقرات االقتصادH يصاحبه تطور 
ثابت ومستمر للقضاء عٰىل البطالة. ولكن التحسن يف حالتنا هذه كان بعيداً جداً 

عن التحسن االعتيادي.
إن التحسن يف االقتصاد األمريكي بعد األزمةH باحتساب النمو السنوي يف 
 2009 2.1% يف السنةH اعتباراً من الربع الثالث من  إمجايل الناتج املحيلH بلغ 
H2013 وهذا يعترب بطيئاً يف فرتات التحسنH ونحن  إٰىل هناية الربع األول من 
 2012 يْثُ كان النمو يف  هنا نتحدث عن مدة تزيد عن (3.5) سنة من النموH حَ
2.2% فقط. ويف الواقع فإن النمو البطيء جداً مستمر إٰىل حد اآلن ونحن  قد بلغ 

.2018 يف أواخر سنة 
كام إن البطالة وصلت إٰىل مستويات عاليةH كام بينا قبل قليلH واستمرت 
عند هذه املستويات العالية لسنوات طويلة. ومل تعد نسبة البطالة إٰىل مستويات 
سنة H2007 إالّ يف سنة H2016 وحتسنت أكثر يف سنة 2017 إِذ وصلت البطالة 

.2018 4% يف أواسط  الدائمية إٰىل أقل من 
95% من التحسن يف مدخوالت األرس بني السنوات  إضافة إٰىل ذلك فإن 
1% من الشعب األمريكي من الفئة األغنٰىH و%5  2009 وH2012 ذهب إٰىل 
يف  زادت  األغنٰى   %1 لـ  ا مدخوالت  إن  ذ  إِ الشعب.  بقية  من   %99 إٰىل  فقط 
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99% الباقني  السنوات األربع أعاله بنسبة (31.4%). بينام زادت مدخوالت الـ 
بنسبة (0.4%) فقط. ومما جتدر اإلشارة إليه أن سوق البورصة / األسهم قد حتسن 
جداً يف هذه املدة (برغم األزمة)H ما زاد من مدخوالت وأصول األرس الغنية 
بصورة كبرية. ولقد حتدثنا عن عدم العدالة واملساواة يف الواليات املتحدةH (يف 
)H وبينّا أن األمر ازداد سوءاً بمرور السنوات. وكانت  الفصل الثالث ب سابعاً
H واحلال مستمر  نتيجة أزمة 2008 أن األغنياء ازدادوا غناً والفقراء ازدادوا فقراً

عٰىل ما هو عليه واهلوة باتساع إٰىل يومنا هذا.
ديدة، وسياسة التقشف: 
الية ا� 
: استمرار رأ�لية اللي� خامساً

السنوات  يف  عافيته  يسرتد  مل  األمريكي  االقتصاد  فإن   Hأعاله الحظنا  كام 
األربع األوٰىل من بعد األزمة. وانتقد االقتصاديون ذوو االجتاه الكِنزي ضعف 
إجراءات حكومة أوباماH واعتربوها السبب يف بطء النمو والتوسعH وأن هذه 
اإلجراءات أدت إٰىل وقف التدهور يف االقتصاد فقطH وإٰىل دعم مسببي األزمة 
وإنقاذهم. وعٰىل اجلانب اآلخرH فإن منظري ومؤيدي النيوليرباليةH وبعد إنقاذ 
املؤسسات املالية والصناعيةH عاودوا اهلجوم وانتقاد الكِنزية وانتقاد احلكومة 
األمريكيةH يف زيادة اإلنفاق العام "الضخم" – عٰىل حسب تقديرهم – وطالبوا 
بالعودة إٰىل سياسات الليربالية اجلديدةH واعتامد سياسات التقشف يف اإلنفاق 

احلكومي.
ملة  لكا ا احلرية  ء  إعطا وبعد  نه  بأ  Hدية االقتصا املسرية  هذه  من  يتضح 
 Hبنفسها نفسها  حطمت  بالنتيجة  فإهنا   Hعنها القيود  ورفع   Hاملالية للمؤسسات 
هلذا  اهلائلة  احلكومي  اإلنقاذ  حركات  الَ  لَوْ  Hبرمته األمريكي  االقتصاد  ومعها 
تؤكد  التي  لنيوليربالية  ا ومفاهيم  نظرية  يناقض  التفسري  هذا  ولكن  االقتصاد. 
دائامً أن االقتصاد الرأساميل مستقر وراسخ بطبيعتهH وأن املشاكل والصعوبات 
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جاء  هلذا  فقط.  االقتصاد  يف  اخلاطئة  ءاهتا  وإجرا احلكومات  تدخل  من  تنشأ 
لية  ملا ا ملؤسسات  ا وليس  احلكومة  لتحميل  األسباب  من  بعدد  ديوها  قتصا ا

مسؤولية األزمة!!
قام  قد  كان  الفيدرايل  االحتياطي  أن  هو   Hيذكرونه الذي  األول  والسبب 
 .2000 بخطأ كبري يف املحافظة عٰىل سعر منخفض جداً للفائدة املرصفية بعد عام 
1987 – 2006 حتت إدارة  وليتذكر القارئ أن االحتياطي الفيدرايل كان بني 
ترأست  التي  بيلن  جانيت  ومساعدته  برينانك  جاء  وبعده   Hكرينسبان وقيادة 
 – 2001 الفيدرايل بعد ذلك. كام إنّ وزير املالية يف إدارة بوش ( االحتياطي 
H(2009 كان هنري بولسن. ومجيع هؤالء من الليرباليني اجلدد األقحاحH وكام 
وسعر  النقدية  السياسة  عن  املسؤولون  وهم   Hالدراسة هذه  سياق  يف  أوضحنا 

الفائدة املنخفض!!
بدأت  بانفجارها  التي   Hالعقارية الفقاعة  سبب  هي  الرخيصة  النقود  إن 
جداً بمفاهيم الليرباليني  جيداً  H2000 كان  األزمة. ولكن االقتصاد بعد سنة 
اجلددH وأهنم كانوا فخورين جداً هبذا االقتصاد الذي فتح اخلزائن لالقرتاض 
السهلH الذي أدٰ إٰىل فقاعات األصول. إن انتقاد االحتياطي الفيدرايل يأيت 
ألنه مؤسسة حكومية فقطH ومل يتم انتقاده من الليرباليني اجلدد عند فتح اخلزائن 
2000 لإلقراض وتوسع املؤسسات املالية التي سببت األزمة. كام مل  بعد سنة 
ينتقده الليرباليون اجلدد عندما فتحت اخلزائن إلنقاذ هذه املؤسسات املالية التي 
2008 بقروض فائدهتا املرصفية تقارب الصفر. ويف كلتا احلالتني  سببت أزمة 

كان الليرباليون اجلدد املؤيد واملدافع الكبري لقرارات االحتياطي الفيدرايل.
االقرتاض  وتسهيل   Hلنقدية ا السياسة  يف  التوسع  فإن   Hذلك إٰىل  إضافة 
لنمو  ا فرتات  أوقــات  يف  لكِنزية  ا سياسات  من  ليست   Hقليلة مرصفية  ئد  بفوا
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العايل واجليد لالقتصاد. وأن سياسة التوسع النقدي وتسهيل االقرتاض وتقليل 
نْذُ  مُ االقتصادي  االنكامش  فرتات  يف  ملعتمدة  ا لكِنزية  ا لسياسة  ا هي  ئد  لفوا ا
 H2001 مخسينيات القرن املايض. لقد كان هناك انكامش اقتصادي اعتيادي يف 
هلذا فإن التوسع النقدي أمر اعتيادي ملعاجلة املسألة. واستمرار التوسع النقدي 
2003 أيضاً أمر اعتيادي ملساعدة االقتصاد يف مدة الزخم األوٰىل للنمو.  إٰىل سنة 
سعر  بإبقاء  بعدها  وما   2003 يف  استمر  الفيدرايل  االحتياطي  أن  حصل  وما 
واستمراره  عافيته  كامل  االقتصاد  اسرتجاع  من  الرغم  عٰىل  منخفضاً  لفائدة  ا
رأساملية  صالح  يف  جاء   H هذا الفيدرايل  االحتياطي  إجــراء  إن  اجليد.  بالنمو 
الوقت  ويف   Hلالقتصاد املحرك  كانت  التي  الديون  لتمويل  اجلديدة  الليربالية 

نفسه جلبت الفقاعات.
أواسط  يف   Hاملنضبطة الرأساملية  أيام  الفائدة  سعر  فإن   Hذلك من  األهم 
ومل   H2000 بعد  السنوات  يف  ه  مستوا ويقارب  منخفضاً  كان   Hاخلمسينيات
 Hحتدث يف حينه فقاعات أصول. وذلك ألن هيكلية الليربالية اجلديدة لالقتصاد
نتيجة  اآلمن  غري  الرسيع  الربح  وراء  والركض   Hاملنفلتة البنوك  عمل  وطريقة 

نْ ثَمَّ األزمة. إلغاء الضوابط املاليةH وهي األمور التي سببت الفقاعاتH ومِ
خيص  أيضاً  وهو   Hلألزمة اجلدد  الليرباليون  يذكره  الذي  اآلخر  والسبب 
ماي  فاين  لعقاريتني  احلكوميتني" ا " باملؤسستني  ويتعلق   Hاألمريكية احلكومة 
بالرهن  ملتعلقة  ا اخلطرة  لية  ملا ا ملنتجات  ا نتشار  ا سبب  وأهنــام   Hمــاك وفريدي 
تعمالن  نتا  كا ذ  إِ  . – ملــعــارصة  ا لرأساملية  ا منظري  قــول  – حسب  لعقاري  ا
ستتكفل  احلكومة  أن  أساس  عٰىل   Hاملخاطر هتابان  وال   Hحكومية كمؤسسات 
قد  ماي  فاين  بأن   Hاألمريكيون الكِنزيون  وجييبهم  وقعت!!.  إن  املخاطر  هبذه 
هاتني  نّ  إ كام   H( فيها للحكومة  حصة  وجــود  H1968 (مــع  يف  خصخصت 
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لية  ملا ا ملنتجات  ا هذه  عن   2005 قبل  بتعدتا  ا قد  نتا  كا لعقاريتني  ا املؤسستني 
اخلطرة (أي املشتقات املالية)H ولكنهام تعرضتا إٰىل ضغوط كبرية من املصارف 
للدخول  أسهمهام  محلة  من  وكذلك   Hالعقارية الرهون  ومؤسسات  ورشكات 
يف مثل هذه األعامل للحصول عٰىل أرباح رسيعة وعالية. ويف كل األحوال فإن 

احلكومة األمريكية كانت حتت تأثري وقيادة رأساملية النيوليربالية.
من  سنتني  من  أقل  وبعد   H– – باستيحاء  اجلديدة  الليربالية  أفكار  عادت 
يؤثر  الذي   H"التقشف" أي   H"احلزام "شد  بثياب  جاءت  املرة  وهذه   Hاألزمــة
مبارشة عٰىل الطبقات الفقرية واملتوسطة. بدأت النداءات من بعض االقتصاديني 
والسياسيني واملحللني واملسؤولني احلكومينيH يف الرتكيز عٰىل العجز احلكومي 
الكبري يف املوازنات املالية وزيادة نسبة الدين احلكومي إٰىل إمجايل الناتج املحيل يف 

كل دولة تأثرت بالركود االقتصادي.
G20 (األكــرب  دول  من  قليل  عــدد  وكذلك   Hــدول ال من  العديد  هناك 
)H كانت تعاين أصالً عجزاً كبرياً يف موازناهتا يف السنوات التي سبقت  اقتصادياً
العجز.  هذا  من  كثرياً  ليزيد   2008 يف  الكبري  الركود  وجاء   Hمبارشة األزمة 
ازداد  بينام   Hاملختلفة االقتصادية  الفعاليات  بانخفاض  الرضائب  انخفضت  ذ  إِ
كام   Hاالجتامعية ملناهج  ا من  وغريها  لة  لبطا ا معونات  عٰىل  احلكومي  اإلنفاق 
ختفيض  يف  لية  لنيوليربا ا سياسات  بسبب  منخفضة  أصالً  كانت  الرضائب  وإن 
اإلنقاذ  مناهج  فــإن   Hذلــك من  واألهــم  والرشكات.  األغنياء  عن  الرضائب 
 Hزادت من العجز املايل يف املوازنات العامة Hوالتحفيز احلكومية إلنقاذ االقتصاد

. ويف الدين العام عموماً
اإلعالم  مع  األمريكية  السياسة  يف  واملؤثرين  االقتصاديني  حديث  لتقٰى  ا
 Hيف محلة كبرية Hالعام املؤثر واملمول من كبار الرأسامليني من دعاة النيوليربالية
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أن  نجد  احلــاالت  لبية  غا ويف  للمشكلة!!.  احلل  هو  لتقشف  ا أن  عٰىل  للتأكيد 
ودفعت  أيــدت  قد  كانت  التي   Hاملؤثرة واملنظامت  واجلامعات  ــراد  األف نفس 
بقوة اإلجراءات احلكومية إلنفاق األموال الطائلة لسياسات اإلنقاذ والتحفيز 
H2009 حتولت فجأة إٰىل الدعوة إٰىل التقشف  2008 وأوائل  املالينيH يف أواخر 
من  النصفية  االنتخابات  يف  اجلمهوري  احلزب  نجاح  بعد  خصوصاً   Hاحلكومي
2010. إضافة إٰىل  احلصول عٰىل الغالبية يف الكونغرس األمريكي يف ترشين ثاين 
الشاي  حزب  يسمٰى  فيام   Hاجلمهوري احلزب  من  جداً  اليمينية  اجلامعات  تأثري 
ما  ضد  العمل  هو  سياسته  حمور  وكان   Hالفرتة تلك  يف  برز  الذي   Tea  Party
H"Big وبمساندة كبرية من اإلعالم   Government سامه "احلكومة الكبرية 
H ما سبق أن بيناه عند حديثنا عن عجز املوازنات  املؤثر. وهنا جيب التذكري جمدداً
)H من أن الغالبية العظمٰى من  والدين احلكوميH يف (الفصل الثالث ج سادساً
رأسها  التي  واحلكومات  اجلديدة  لية  الليربا سياسات  مع  جاءت  العام  الدين 
 Hاألغنياء عن  الرضائب  بتخفيض  قامت  والتي   Hاألمريكي اجلمهوري  احلزب 

وشنت احلروب االستباقية وضاعفت اإلنفاق العسكري الكبري.
اإلنفاق  بتقليل  مهتمون  هم   Hلتقشف با ملطالبني  ا فــإن  األمــر  قــع  وا يف 
غالبيتهم  ألن   Hالعام والدين  احلكومي  العجز  بتقليل  اهتاممهم  من  أكثر  العام 
يف  مستوياهتا  إٰىل  وإرجاعها  األغنياء  عٰىل  الرضائب  زيادة  يعارضون  العظمٰى 
يف  لعجز  ا لتقليل  متبعة  كانت  لتي  ا لطريقة  ا وهي   Hملنضبطة ا لرأساملية  ا زمن 
املوازناتH وبنفس الوقت توفر املبالغ الالزمة لدولة الرفاهية االجتامعية. وهذا 
ما قامت به الدول اإلسكندنافية إِذ استمرت باإلنفاق العام العايلH مع عجز مايل 
ودين حكومي قليلH ألهنا مل تقلص الرضائب بالطريقة والنسب التي قامت هبا 

رأساملية الليربالية اجلديدة.
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لقد استجابت إدارة أوباماH بعد األزمةH إٰىل تقليل اإلنفاق احلكوميH وهو 
أمر يناقض سياستها يف التحفيز واإلنقاذ املايل. فمن غري املنطقي – بنظر الكثري 
من االقتصاديني األمريكان – أن تعمل احلكومة عٰىل إنفاق املال العام يف التحفيز 
واإلنقاذ املايل للبنوك واملؤسسات املالية التي تعود إٰىل "األغنياء الكبار"H وتقوم 
"الفقراء  ويرض  البطالة  يف  يزيد  مما   Hالعام اإلنفاق  تقليص  يف  نفسه  الوقت  يف 

الصغار" بتخفيض املناهج االجتامعية الرئيسية.
ءً  بتدا ا لكونغرس  ا عٰىل  اجلمهوري  احلــزب  من  األمريكي  ليمني  ا سيطر 
جداً ألية زيادة يف الرضائب عٰىل األغنياء  وأصبح معارضاً   H2011 بداية  من 
بعد  وتوقفت  احلكومي.  اإلنفاق  يف  كبرية  باستقطاعات  ر  باستمرا وطالب 
2010 سياسات احلكومة األمريكية بالتحفيز لدفع االقتصادH وأغلق باهبا من 
H2013 وصل قانون املوازنة الذي قدمته إدارة أوباما  قبل الكونغرس. ويف آذار 
بية  لنيا ا واألكثرية  لديمقراطيني  ا لنواب  ا بني   Hمسدود طريق  ٰىل  إ للكونغرس 
املوازنات  مجيع  حال  وهو   H لياً ما اً  عجز تضمنت  ملوازنة  ا إن  ذ  إِ اجلمهورية. 
نْذُ قيام إدارة جورج بوش االبن بتقليل الرضائب. إضافة إٰىل ذلك  األمريكية مُ
فإن الكونغرس كان يريد تقليل اإلنفاق احلكومي. ونجح الكونغرس يف إغالق 
2013 للضغط عليها يف تقليل اإلنفاق  احلكومة لفرتة قصرية يف شهر ترشين ثاين 
لتمشية  الالزمة  التخصيصات  توفر  عدم  يعني   Hاحلكومة وإغالق  احلكومي. 
نجح  وغريها.  والتعليم  الصحية  واخلدمات  الرواتب  مثل   Hاالعتيادية أعامهلا 
الكونغرس يف فرض تسوية عٰىل حكومة أوباما يف تقليل اإلنفاق مقابل املوافقة 
 %37 35% إٰىل  عٰىل امليزانية. وكان ضمن التسوية زيادة جزئية يف الرضائب من 

لتمشية ومتويل قانون الضامن الصحيH أو ما يسمٰى "أوباما كري"!!
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ودخلت الواليات املتحدة يف مرحلة التقشف. وكام أوضحنا يف سياق هذه 
الدراسة فإن العجز ازدادH والدين احلكومي استمر بالزيادة خصوصاً يف زمن 

إدارة ترامب.
لقد استطاعت رأساملية الليربالية اجلديدة اسرتجاع قوهتا ونفوذهاH ألهنا 
يف واقع األمر مل تفقد هياكلها السياسة واالقتصادية واالجتامعيةH إِذ إن هياكل 
قوٰ الرأساملية املنضبطة (الكِنزية)H ومن أمهها النقابات العامليةH كان قد تم 

إضعافها أو حتطيمها.
لقد وصلت نسبة العامل األمريكان املنتمني إٰىل النقابات العاملية يف ستينيات 
وقليلة   Hاملتحدة H%36 وهي نسبة عالية يف الواليات  القرن املايض إٰىل حوايل 
 1979 – 1973 مقارنة بالنقابات األوروبية. ولكن هذه النسبة انخفضت بني 
2012. واستمرت باالنخفاض.  11% يف  H%24 ووصلت إٰىل حوايل  إٰىل حوايل 
وإن ضعف النقابات جاء بسبب موقف الليربالية اجلديدة ومؤسساهتا وتأثرياهتا 
املوجودة يف مجيع مرافق الدولة يف العمل عٰىل إضعاف النقابات ودورها السابق 

يف املساومات والتسويات اجلامعية.
 H ملتحدة ا لواليات  ا يف  ئية  لقضا ا لسلطة  ا تَّٰى  حَ لنقابات  ا ربة  حما شملت 
التنفيذية  السلطات  عملت  يْثُ  حَ  Hالعليا االحتادية  املحكمة  قبل  من  وخصوصاً 
والترشيعية اليمينية عٰىل حتويل هذه املحكمة املهمةH إٰىل جهة قضائية يتحكم هبا 
النيويورك  ذكرت   Hالعامل بنقابات  يتعلق  بام  وكمثال  اليمني.  أقٰىص  من  قضاة 
H2018 وحتت عنوان "حكم املحكمة االحتادية العليا يوجه  تايمز يف حزيران 
املحكمة  عن  الصادر  احلكم  عن  فيه  حتدثت   H(69 العامل" ( لنقابات  قوية  لطمة 
قاسية  رضبة  وجه  والــذي   Hقضاة  (4 ضد (  (5 بتصويت (  Hالعليا االحتادية 
يْثُ  حَ  . عديدة سنوات  نْذُ  مُ ملحاكم  ا مام  أ بقضية   Hاألمريكي لنقايب  ا للتنظيم 
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والذين   H(العامة املؤسسات  يف  العاملني  احلكوميني (أي  العامل  بأن  حكمت 
للنقابات  مبالغ  بدفع  ملزمني  غري  فإهنم   Hلنقابات ا ٰىل  إ ينتموا  ال  أن  خيتارون 
ورفع  العامل  مصالح  عن  للدفاع  النقابات  هبا  تقوم  التي  األعامل  كلف  لتغطية 
هؤالء  إن  ذ  إِ  . عنها حتدثنا  أن  سبق  التي  اجلامعية  املساومات  مثل   Hأجورهم
أعضاءً  ليسوا  أهنم  من  بالرغم   Hالنفقات هذه  لتغطية  مبالغ  لدفع  جمربين  كانوا 
يف النقاباتH طاملا تشملهم املغانم التي حتصل عليها النقابات من املفاوضات. 
إن أمر املحكمة هذاH وهو هنائيH يعني – حسب قول الصحيفة – أن نقابات 
الذي سيضعف  األمر   Hالدوالرات املاليني من  القطاع العام ستخرس عرشات 
لتي  ا الرضبات  ٰىل  إ باإلضافة   ٰأخــر رضبة  " ويعترب   Hلنقابات ا ودور  عمل 
تعرضت هلا النقابات يف عرص الليربالية اجلديدة". أيّد الرئيس ترامب بقوة قرار 
املحكمة العليا وقال إنه رضبة للحزب الديمقراطي!!. ويشمل القرار العاملني 
اخلاص  القطاع  يف  النقابيني  إنّ  يْثُ  حَ  Hاخلاص القطاع  عاميل  وليس  احلكوميني 
6.5%) من إمجايل العاملنيH وقوة النقابيني  يمثلون نسبة حمدودة ال تزيد عن (

هي يف عامل القطاع العام (69).
يْثُ تم تقليص كبري  كان التقشف شديداً يف عدد من الدول األوروبيةH حَ
يف اإلنفاق احلكومي. وفرض البنك املركزي األورويب واملؤسسات األوروبية 
األخرٰ وصندوق النقد الدويل عٰىل هذه الدول مناهج قاسية للتقشف للحصول 
عٰىل قروض لتمشية االقتصادH وكانت هناك اضطرابات اجتامعية كبرية. ومن 

هذه الدول إسبانيا والربتغال وإيرلنداH وباخلصوص اليونان.
وكام نرٰ من اجلدول H(10 – 3) يف صفحات سابقةH أن اليونان وإٰىل سنة 
 2017 2012 مل خترج من ركودها االقتصاديH واستمرت بتلك احلال إٰىل سنة 
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يْثُ حتركت ببطء نحو املؤرش املوجب لالقتصاد. كام إنّ البطالة  H2018 حَ  –
50% بني الشباب. H وإٰىل  فيها وصلت إٰىل ما يقارب ربع قواها العاملة عموماً

رأساملية  عرص  سيادة  استمرت   H2008 أزمة  وخماطر  مآيس  من  بالرغم 
النيوليرباليةH بعد أن تم انتشاله من االحتامالت العالية الهنيار النظام ككل.

وبدأت   Hالتوسع يف  مستمرة  وهي  والفقراء  األغنياء  بني  اهلوة  توسعت 
 Hإمجايل االقتصاد العاملي دول العامل والتي تؤثر يف  احلروب التجارية بني كبار 
ويف العالقات والتوازنات االقتصادية والسياسية والعسكريةH األمر الذي ينذر 
اجلديدة  لية  لليربا ا لرأساملية  املشوه  لتطور  ا وهذا  باملخاطر.  حمفوف  بمستقبل 
عجز  يف  وتسبب   H مستقرة غري  واجتامعية  دية  قتصا وا سياسية  ظروفاً  خلق 
األحزاب والتنظيامت "اليسارية" يف الدول الرأساملية عن تقديم بديل اقتصادي 
 ٰأو أن تقود العمل السيايس املنظم الستالم السلطة. األمر الذي أد Hوسيايس
السياسية  التنظيامت  كل  ويف  اجلامهري   ٰلد واإلحباط  اليأس  حاالت  خلق  إٰىل 
والنقابية املوجودةH وبنفس الوقت توفري الظروف خللق حركات "شعبوية" قوية 
والكثري من احلركات الشعبوية  واألحزاب املنظمة احلالية.  مناهضة للحركات 
هذه ذات مفاهيم يمينية وفوضويةH وتتحرك مطالبة بالعدالة االجتامعيةH ولكن 
وهجرة  اجلنوب.  دول  من  للهجرة  مناهض  عنرصي  توجه  ذات  الوقت  بنفس 
 Hدول اجلنوب هي نتيجة التصحر وعدم وفرة املياه بسبب االحتباس احلراري
نْذُ سقوط املنظومة  وكذلك نتيجة الفوٰىض واحلروب األهلية التي سادت العامل مُ
املتحدة  الواليات  وتفرد   Hوالكوارث التوحش  رأساملية  وصعود  االشرتاكية 

بالعامل. لقد حتول الرصاع الطبقي إٰىل رصاع إثني وعنرصي وديني!!
ملا  عسرياً  خماضاً  تشهد   Hتــزال وما   Hكانت املاضية  العرش  السنوات  إن 
سيؤول إليه الوضع السيايس واالقتصادي. وهو يذكرنا بام كان عليه األمر يف 
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صعود  من   Hاألوٰىل العاملية  احلرب  بعد   Hأوروبــا وباألخص   Hالرأساميل العامل 
 Hواستالمها احلكم يف عدد من الدول Hمن خالل االنتخابات Hللنازية والفاشية
مؤدية إٰىل احلرب األكثر قساوة يف التاريخH وهي احلرب العاملية الثانية. ونجد 
املتحدة  الواليات  يف  للحكم  اليمني  أقٰىص  أوصلت  الشعبوية  احلركات  اآلن 
والربازيل وإيطالياH إضافة إٰىل نفوذ كبري جداً لليمني املتطرف يف أملانيا وفرنسا 

وغريها.
وعٰىل   Hالنيوليربالية رأساملية  عٰىل  نتائجه  وتأثري  املخاض  هذا  موضوع  إن 
استقرار وسالم العاملH وكذلك موضوع متٰى ستأيت األزمة العاملية االقتصادية 
اجلديدة والتي يتحدث عنها اآلن مجيع االقتصادينيH هي من األمور التي ليست 
كتاب  يف  عنها  للحديث  واإلمكانية  الوقت  يتوفر  وقد   Hالكتاب هذا  مهام  من 

آخر.
ديدة: 
الية ا� 
� الرأ�لية اللي�

=
� �yو. الفساد ا�ا

ما إن حققت رأساملية الليربالية اجلديدة أوٰىل انتصاراهتا يف بداية الثامنينيات 
عقدها  يف  واالقتصادية  السياسية  ومواقعها  هياكلها  وثبتت   Hاملايض القرن  من 
من  جزء   ٰالكرب الدول الرأساملية  يف  والربملانات  احلكومات  صارت   Hاألول
هذه اهلياكل يف العقدين الالحقني. ونحن هنا ال نتحدث عن اإلدارات األوٰىل 
لريغان وثاترش فحسبH وإنام عن ثالثة عقود من حكومات يمينيةH أو "يسارية" 

بضمنها أحزاب وحكومات تسمٰى نفسها "اشرتاكية".
بدأ واستمر تقليص الضوابط واألنظمة املقيدة للرأساملية التي صدرت يف 
"لالنعتاق  اجلديدة  للرأساملية  املجال  لفسح  وذلك   Hاملنضبطة الرأساملية  عهد 
والتحرر"H و"التوحش" عالنية وبصالفة لالستحواذ عٰىل إمجايل الثروةH وأن 
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عدا  الشعب  لبقية  يشء  أي  ترك  وعدم  الثروة  كامل  ورشكاهتم  األغنياء  يأخذ 
فتات الفتات. وكان نتيجة ذلك عدم العدالة وتوسع اهلوة بني الفقراء واألغنياء 
 Hبصورة هائلة مل يكن هلا مثيل يف تاريخ الرأساملية. يف تسعينيات القرن املايض
والسنوات السبعة األوٰىل من هذا القرن بدأت الرأساملية املنفلتةH ومؤسساهتا 
املالية املعوملةH بالبحث عن طريق لزيادة ثروة األغنياءH واختاذ مجيع ما تستطيع 
الضوابط.  تقليص  بعد  بقيت  التي  "القليلة"!  القوانني  النظر عن  اختاذهH بغض 
واستمر هذا األمر إٰىل اآلن بعد أن ختطت الرأساملية املتوحشة األزمة التي كادت 

أن تطيح هبا.
التي  اهلائلة  باألموال   Hاملالية ومؤسساهتم  ورشكاهتم   Hاألغنياء يكتف  مل 
األموال  عٰىل  احلصول  أو   Hعنهم الرضائب  لتقلص  قوانينهم  نتيجة  هلم  توفرت 
الذي  الرضيبي  لتهرب  ا من  أو   Hهلــم دولتهم  وفرهتا  لتي  ا ــرتاض  االق سهلة 
حدوده القصوHٰ وكام بيناه يف سياق هذه الدراسةH وإنام ذهبوا  مارسوها يف 
أبعد من ذلك بكثري!. لقد اجتهوا يف زيادة أمواهلم إٰىل الفساد املايل وكرس القوانني 

النافذة بالكذب واالحتيال والرسقة من استحقاقات وحقوق اآلخرين.
رأساملية  ولكن   H عموماً الرأساملية  مبادئ  أول  هو  الغري  من  الرسقة  إن 
 .2008 أزمة  بعد  بوضوح  ذلك  وظهر  لذلك!.  حدوداً  تعرف  مل  النيوليربالية 
التحرك  لرأساملية  ا الدول  يف  والربملانات  احلكومات  بعض  استطاعت  يْثُ  حَ
غري  األساليب  يقاف  إ وحماولة  لفضح   H لكبرية ا الصدمة  من  وبدفع   H قليالً
القانونية التي قامت هبا املؤسسات املالية العالية الكربٰ "والصغرH"ٰ وذلك يف 
السنوات الالحقة لألزمة. وأدٰ األمر إٰىل مالحقة وحماسبة العديد من البنوك 
واملؤسسات املالية والرشكات واألشخاص. ولكن احلساب مل يكن جذرياً ومل 
يكن يستهدف إهناء مفاعيل األزمةH إِذ إن رأساملية الليربالية اجلديدة استمرت 
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يف  وخصوصاً   Hالرأساملية ــدول  ل ا من  الكثري  يف  قوياً  جديداً  زمخــاً  وأخــذت 
الواليات املتحدةH وذلك من خالل "انتصارات" القوٰ اليمينيةH وينتظر العامل 

اليوم األزمة القادمة وكيف ستكون؟!
كشفها  تم  لتي  ا لفساد  ا حلــاالت  ملهمة  ا األمثلة  بعض  ه  دنــا أ سنذكره  ما 
لبنك  ا بحالة  ونبدأ  ئية.  والقضا واألمنية  بية  لرقا ا األجهزة  قبل  من  ومتابعتها 
األملاين العمالق دوتشه بنكH والذي كان له دوراً حمورياً وتارخيياً يف صعود أملانيا 

بعد احلرب العاملية الثانية ومتويل صناعتها املعروفة.
من  بالرغم   H2008 يف  العاملية  املالية  األزمــة  أثر  بنك  دويتشه  يسقط  مل 
مؤسسة  أصدرهتا  دراســة  وحسب  فيها.   Hعاملي نطاق  وعــٰىل   Hالكبري تورطه 
H2015 أشارت إٰىل "إن دويتشه بنك هو املمول  أواخر  "Sure Money" يف 
األزمة  فجرت  التي   H(املالية املشتقات  املركبةH (أي  املالية  لــألدوات  األكرب 
60 ترليون دوالر)  املاليةH إِذ حيمل املرصف نحو (54) ترليون يورو (حوايل 
 Hأو ما يسمٰى بالسوق الثانوية Hمن هذه األدوات املالية املتداولة خارج الردهة
االحتياطي  البنك  إنّ  كام  األورويب".  املحيل  الناتج  من  أكرب  هو  احلمل  وهذا 
الفيدرايل يف نيويوركH حسب ما أوردت صحيفة "الوول سرتيت جورنال" يف 
H2014 أبدٰ قلقه من هذا املرصفH الذي له نشاط عاملي كبري ويشمل  متوز 
لتنظيمية  ا بنيته  يف  ملحوظة  ضعف  مؤرشات  "أظهر  يْثُ  حَ  Hاملتحدة الواليات 
"خمطط  يسمٰى  ما  مسار  عٰىل  نفسه  يضع  البنك  هذا  إنّ  كام  عمله…".  وآليات 
الفوائد عليه  ليدفع ديونهH ثُمَّ تكرب  يستدين  H"Ponzi أي   Scheme بونزي 
 BBC فيستدين جمدداً ليدفع ديوناً أكربH وهكذا دواليكH وكام جاء يف تقرير للـ 
القليلة  احتيال) بونزي يف الصفحات  خمطط (أو  70). سنتحدث عن  يب يب يس (

القادمة.
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لبنك  ا وافق   Hاملتحدة الواليات  يف  بنك  دويتشه  مع  لتحقيقات  ا ونتيجة 
H2016 عٰىل سداد غرامات للسلطات األمريكية بقيمة (7.2) مليار  يف أواخر 
الواليات  يف  بتنظيمها  يقوم  األملاين  البنك  كان  عقارية  سندات  لطرحه  دوالر 
من  بكثري  أقل  مبلغ  وهو  الصيت.  سيئة  املالية  املشتقات  ضمن  وهي   Hاملتحدة
 Hوهو (14) مليار دوالر Hاملبلغ الذي طالبت به السلطات األمريكية يف البداية
غرامة  بنك  دويتشه  يسدد  التسوية  اتفاق  وبموجب   .2016 أيلول  يف  وذلك 
بقيمة  للمستهلكني  تعويضات  عٰىل  عالوة   Hدوالر مليار   (3.1 قدرها ( مدنية 
ملالك  الدعم  من  قدراً  يوفر  مما   Hسنوات مخس  مدار  عٰىل  دوالر  مليار   (4.1 )

املنازل األمريكان الذين تم خداعهم من قبل البنك (71).
ليتذكر القارئ أن هذا البنك األملاين العمالق يعترب واحداً من أكرب عرشة 
بنوك عاملية إذا تبلغ قيمة األصول التي يملكها (1.6) ترليون دوالرH ويمتلك 
 Hويعمل فيه أكثر من (100) ألف موظف Hفروعاً يف (70) دولة حول العامل
النظام  عٰىل  خطراً  البنك  فشل  يشكل  أن  إمكانية  حيال  خماوف  هناك  كانت  هلذا 

املايل العاملي.
 Hويف ذات الوقت الذي تم تغريم دويتشه بنك من قبل السلطات األمريكية
وافق البنك السويرسي "كريديه سويس" عٰىل سداد غرامة بقيمة (5.38) مليار 
 H2.48) مليار دوالر للسطات األمريكية كغرامة بسبب خداعه دوالرH منها (
و(2.8) مليار دوالر عٰىل شكل تعويضات للعمالء املخدوعني عٰىل مدار مخس 
سنواتH وذلك لتسوية نزاعه مع السلطات األمريكية حول السندات العقارية 

املشاهبة للبنك األملاين دويتشه بنك.
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بينها  من   Hغرامات بسداد   ٰأخر بنوكاً  األمريكية  السلطات  طالبت  كام 
جمموعة "ستي" املرصفية التي أعلنت أن الغرامة املطلوبة منها خفضت إٰىل سبعة 

مليارات دوالر من أصل (12) مليار دوالر.
يب  "جي  بنك   Hاألمريكي املرصيف  القطاع  عمالق  كان   H2013 عام  ويف 
الدور  ملالكي  مليار   (5 منها (  Hدوالر مليار   (13 م ( غرّ قد   H"جيس مورغان 
جودة  يف  باملبالغة  املستثمرين  عٰىل  باالحتيال  اهتامه  إثر   Hالبنك خدعهم  الذين 
 H"الرهون العقارية املباعة هلم. وبعد عام من ذلك تم تغريم "بنك أوف أمريكا
(16.7) ميار دوالر لتسوية اهتامات مماثلة لالهتامات املوجهة إٰىل بنك "جي يب 
2016 إٰىل تسوية مع بنك "غولدمان  مورغان جيس". كام تم التوصل يف بداية 

ساكس" بقيمة (5.1) مليار دوالر بخصوص ممارسات مشاهبة (71).
مكتب  من  حتقيقاً  يواجه  لربيطاين  ا باركليز  بنك  كان  نفسه  لوقت  ا ويف 
نفس  يف  وكان   H2014 سنة  يف  بريطانيا  يف   ٰالكرب االحتيال  جرائم  مكافحة 
الحتياالته.  تسوية  إلكامل   2016 يف  املتحدة  الواليات  يف  دوره  ينتظر  الوقت 
باركيز  بنك  قــام  يْثُ  حَ  H2 0 0 8 فــرتة  ٰىل  إ يضاً  أ يرجع  لربيطاين  ا لتحقيق  وا
ما  منها   Hاألوســط الرشق  منطقة  من  مستثمرين  من  أمــوال  بجمع  باالحتيال 
وذلك   H2008 يف  القابضة  قطر  رشكة  من  إسرتليني  جنيه  ملياري  من  يقارب 
2008 التي بدأت قبيل األزمة املالية العاملية. وكان  فرتة األزمة البنكية يف  يف 
290) مليون جنيه  H2012 مبلغاً قدره ( هذا البنك قد تم تغريمه يف حزيران 
يف  تالعبه  جراء  وذلك   Hوأمريكية بريطانية  تنظيمية  هيئات  فرضتها  إسرتليني 

.(libor"  (72 سعر الفائدة لإلقراض بني بنوك لندنH واملعروفة باسم "اليرب 
 London" املتداولة مرصفياً هي احلروف األوٰىل "LIBOR إن كلمة "اليرب
 Hوهي معدل سعر الفائدة املتداول بني البنوك H"Interbanks Offered Rate
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العاملية  البنوك  مجيع  به  تتعامل  الذي  السعر  وهو   Hالبعض بعضها  إقراض  عند 
القروض  من  وغريها  العقارية  للقروض  املعيار  "اليرب" هو  كان  وهلذا  املهمة. 

الكبرية التي متت قبيل األزمة وأدت إٰىل توسع فقاعات األصول.
لقد اعتربت فضيحة التالعب بسعر اليربH من أهم الفضائح التي كشفت 
بعد األزمةH ألهنا ختص ترليونات من الدوالرات التي شملت القروض امليرسة 
البنوك  غالبية  شمل  بل   Hفقط باركيز  ببنك  يتعلق  مل  األمر  وإن  العامل.  مجيع  يف 
يف  اشرتكوا  ممن   Hوغريها كروب  وستي   Hجيس مورغان  يب  جي  مثل   ٰالكرب
التالعب. وقد غرمت بعض البنوك أكثر من (6) مليارات جنيه إسرتليني بسبب 
كام  املديرين.  أو  املتاجرين  بطلبات  "اليرب" بالتأثر  بـ  املعنيني  ملوظفيها  سامحها 
2016 عٰىل املوظف املسؤول عن اليرب يف بنك باركيز  حكم بالسجن يف صيف 
بعد أن ادعٰى مدير البنك عدم علمه عن املوضوع!!. ولقد فضح تقرير أعدته يب 
BBC ضلوع البنك املركزي الربيطاين (بنك إنكلرتا) يف عمليات تزوير  يب يس 
2008 يشري إٰىل ضغوط  يْثُ كشفت عن تسجيل يرجع إٰىل عام  معدالت اليرب. حَ
كبرية من قبل البنك املركزي الربيطاين (واحلكومة الربيطانية) عٰىل بنك باركيز 

لدفع معدالت اليرب إٰىل احلد األدنى ٰ (73).
حول  داخــيل  حتقيق  نتيجة  السويرسي   UBS إس  يب  يــو  مــرصف  نــرش 
 Hاألسباب احلقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري األمريكية
هلا  يتعرض  خسارة  أكرب  يف   Hأصوله من  دوالر  مليار   (40 شطب ( إٰىل  وأدت 
إدارة  جمال  يف  واألول عاملياً   H أوروبياً واملصنف ثالثاً   Hمرصف سويرسي أول 
 H2008 إثر انفجار الفقاعة العقارية الثروات اخلاصة. التقرير صدر يف نيسان 
وقبل انفجار األزمة املالية بشهور قليلة (74). إِذ تعود جذور املشكلةH – حسب 
من   Hاخلرباء من  جمموعة  املرصف  نصحت  يْثُ  حَ  H2005 العام  – إٰىل  التقرير 
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 UBS خارج املرصفH بالتعامل مع سندات الرهن العقاري األمريكيةH فانساق 
وراء تلك التوصيةH واندفع بقوة يف رشاء وتأسيس حقائب استثامرية "رفعت" 

من مكانة البنك يف األسواق العاملية بعد بيعها للمستثمرين!!
كام نرش املرصف التجاري األملاين دراسة حول أكثر املصارف ترضراً من 
السويرسية  لبنوك  ا أكثر  أن  وجدت  والتي   Hاألمريكية لعقاري  ا الرهن  أزمة 
بعض  بعد  لثانية  ا املرتبة  بذلك  لتحتل   Hأصوهلا من   %40 املتوسط  يف  خرست 
15% من أصوهلا.  املؤسسات املالية األمريكيةH بينام خرست املؤسسات األملانية 
2008!!(74). لقد ظهرت األمور عٰىل حقيقتها بعد  وهذا هو الوضع يف نيسان 
شهورH بعد األزمةH لتسقط بنوك عمالقة يف الواليات املتحدة كام أوضحنا يف 

صفحات سابقة.
إن احلاالت السابقة كانت لبنوك ومؤسسات مرصفيةH وهناك أمثلة كثرية 
إٰىل  وسنشري   H أيضاً عاملية  صناعية  مؤسسات  يف  وغرامات   ٰورشاو فساد  عن 

منها. بعض 
وافقت رشكة رولزرويس الربيطانية الشهرية يف صناعات الطريان والفضاء 
ملكتب  غرامة  إسرتليني  جنيه  مليون   (497 دفع ( عٰىل   H2017 ثاين  كانون  يف 
مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية يف بريطانيا لتسوية ممارسات غري قانونية خارج 
2012. كام وافقت عٰىل سداد (170) مليون جنيه  البالدH بدأ التحقيق فيها سنة 
إسرتليني إضافية لوزارة العدلH لتسوية خمالفاتH تسدد للسلطات الربازيلية. 
ومجيع هذه املبالغ لتسوية قضايا رشوة وفساد يف صفقات يف أندونوسيا وتايالند 
 ٰوالصني وروسيا. و"اعتذرت" الرشكة عن قضايا الفساد التي امتدت غٰىل مد

.(75) (25) عاماً
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لية  لفيدرا ا السلطات  بني  تسوية  ٰىل  إ لتوصل  ا عن   2012 متوز  يف  أعلن 
يْثُ اعرتفت  Glaxo الربيطانية الضخمة لألدويةH حَ األمريكية ورشكة كالكسو 
 Hاملاضية العرش  السنوات  يف  للقانون  منافية  جرمية  بأعامل  قامت  بأهنا  الرشكة 
منها استخدام أدوية والدعاية هلا قبل صدور املوافقاتH وإعطاء هدايا وسفرات 
 (3 سياحية ألطباء وغريهم لزيادة مبيعاهتا. وتم تغريم رشكة كالكسو بمبلغ (
يْثُ  مليار دوالر عن هذه األعامل. واعترب املبلغ أكرب تسوية مع رشكة أدويةH حَ
"أبوت  لألدوية  األمريكية  الرشكة  وتغريم  بتسوية  الفيدرالية  السلطات  قامت 
2012 بمبلغ (1.6) مليار دوالرH لقيامها  H"Abbott Laboratories يف أيار 
جونسون"  آند  "جونسون  رشكة  تغريم  تم  كذلك  قانونية.  غري  تسويقية  بأعامل 

الطبية األمريكية (1) مليار دوالر ألعامل مشاهبة للرشكتني أعاله (76).
واالحتيال  أما قصة رشكة فولكس واغن فإهنا حكاية أخرٰ عن النصب 
لتطور  ا " لــرشكــة  ا استخدمت  وهــنــا   Hملستهلكني وا احلــكــومــات  ـــداع  وخ
قامت  بأهنا  واغن  فولكس  رشكة  اعرتفت  فقد  االحتيال!!.  التكنولوجي" يف 
software غري  11) مليون سيارة عٰىل نطاق العامل بجهاز إلكرتوين  بتجهيز (
قانوينH والذي يسمح للسيارة باالحتيال عٰىل فحوصات التلوث الذي خيرجه 
عٰىل  الفحوصات  إجراء  يتم  فعندما  الديزل.  حمركات  يف  وباألخص   Hالعادم
التلوثH يتم تشغيل نظام السيطرة عٰىل التلوث يف السيارةH والذي يقوم بمعاجلة 
التلوثH عٰىل حساب كفاءة املاكنة. ولكن جهاز السيطرة عٰىل التلوث ال يشتغل 
أثناء عمل السيارة االعتيادي اليومي!!H وهلذا فإن العادم يطلق اعتيادياً ويومياً 
النظيف  اهلواء  "قانون  به  يسمح  مما  أكثر  مرة   (40 النرتوجني ( أكاسيد  نسبة 

Clean Air Act" األمريكي.

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

357



جاهبت رشكة فولكس واغن حتريات جرمية يف عدد من الدولH باإلضافة 
إٰىل التحري والتجريم والغرامات يف الواليات املتحدة. من هذه الدول بلدها 

أملانيا وكوريا اجلنوبية والربازيل وروسيا.
وبعد عدة سنوات من االهتامات والتحرياتH اعرتفت الرشكة يف أواخر 
لتحقيقية  ا ئــر  لــدوا وا ملحاكم  ا هلا  وجهتها  لتي  ا اجلرمية  باالهتامات   2 0 1 6
هبدف  والتضليل  اجلهاز  بوضع  اخلداع  فضيحة  تضمن  واالعرتاف  األمريكية. 

خرق قانون اهلواء النظيف األمريكي.
باإلضافة   Hدوالر مليار   (4.3 الرشكة ( تغريم   2017 ثاين  كانون  يف  تم 
16) مليار دوالر كانت الرشكة قد وافقت سابقاً عٰىل دفعها إٰىل أصحاب  إٰىل (
سنة  بداية  يف  األرقــام  هذه  وإن  املتحدة.  الواليات  يف  املباعة  الديزل  سيارات 
H2017 ويتوقع أن تزداد ألن هناك دعاوٰ عٰىل الرشكة يف (42) والية أمريكية 
H2016 عٰىل  حزيران  وافقت يف  دول العامل. وكانت الرشكة قد  عدد من  ويف 
 H"Environment Protection Agent EPA تسوية مع "هيئة محاية البيئة 
دوالر  مليار   (2 ٰىل ( إ إضافة   Hكغرامة اهليئة  ٰىل  إ دوالر  مليار   (2 .7 لدفع (

لالستثامر يف تطوير مرشوع عدم تلويث عوادم السيارات باملطلق (77).
عهد  يف  لبيئية  ا بــط  لــضــوا ا وتقليص  إضــعــاف  عــن  حتدثنا  قــد  كنا  لقد 
الرئيس ترامبH وذلك عند حديثنا عن تقليص الضوابط االجتامعية (ب ثانياً – 
3– أعاله). ولقد توقعت اإلدارة السابقة هليئة محاية البيئة األمريكية ذلكH وهلذا 
أرادت إهناء موضوع فولكس واغن قبل جميء إدارة ترامبH وتم هلا ذلك. إن 
اإلدارة اجلديدة للهيئةH وبانتهاء سنتني من إدارة ترامبH قامت بإلغاء أو ختفيف 
(12) من تنظيامت / حمددات / قيود متعلقة بقوانني تلوث اهلواء واملاء أو تلك 
املتعلقة باالحتباس احلراري وإطالق غاز ثاين أوكسيد الكربونH وذلك لتسهيل 
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 Hاستمرار عمل املحطات الكهربائية املعتمدة عٰىل الفحم أو بناء حمطات جديدة
تعديل  آخر  وكان  الفحم.  استخدام  عن  التوقف  وهو  بيئياً  املطلوب  عن  بدالً 
ملحطات  بالسامح  وذلك   H2018 عام  هناية  من  أيام  قبل  صدر  قد  للتعليامت 
تلك  من  اجلو  إٰىل  الزئبق  من  أعٰىل  نسب  بإطالق  الفحم  عٰىل  املعتمدة  الكهرباء 
النسبة املحددة يف التنظيامت األمريكية الصادرة يف عهد الرئيس أوباماH بحجة 
احتيال  يكتشف  مل  ولو   .(78 الرشكات ( أرباح  من  وتقلل   Hللصناعة مكلفة  أهنا 
فولكس واغن يف حينهH فقد كان من املحتمل أن ال تكون هناك حاجة للرشكة 
H إِذ إن التعليامت قد تتغري يف صالح تقليل القيود البيئية  للنصب واالحتيال أصالً

عٰىل دخان عادم السيارات.
650) مليون دوالرH ولنفس السبب  قامت رشكة فيات كرايسلر بدفع (
الذي قامت به رشكة مرسيدسH كتسوية حول الغش يف غازات العادمH وذلك 

2017(77 أ). H2019 نتيجة دعوٰ أقيمت عليها يف  يف كانون ثاين 
لتي  ا لفرتة  ا يف  كشفها  تم  لتي  ا األمريكية  لية  ملا ا لفضائح  ا أهم  من  لعل 
تلت انفجار األزمة املاليةH إن مل تكن أمههاH هي "فضيحة مادوف االستثامرية 
 H"وتسمٰى لالختصار "فضيحة مادوف H"Madoff Investment Scandal
 2008/12/24 وأحياناً "فضيحة الوول سرتيت". تم اإلعالن عن اكتشافها يف 
بعد أسابيع من انفجار األزمةH ويف أوج الركود االقتصادي العاملي. والفضيحة 
شملت مبالغ احتيال ونصب جتاوزت (60) مليار دوالرH قام هبا برنارد مادوف 

."Ponzi Scheme" باعتامد ما يسمٰى
scheme هبذا اخلصوصH فكانت خطة وبرنامج  تعددت الرتمجات لكلمة 
ولعبة وحيلة ومكيدةH ويف بعض األدبيات االقتصادية استخدمت كلمة سلسة 

أو هرم أو مبدأH وسنستخدم هنا "مكيدة بونزي". ألن العملية كلها مكيدة!!

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

359



أهنا  تدعي   H(وأشــخــاص) رشكة وجــود  يتطلب   Hاملكيدة هبذه  وللقيام 
عٰىل  الرشكة  هلذه  الرتويج  ويتم   H جداً عالية  بكفاءة  االستثامر  إدارة  عٰىل  قادرة 
تَّٰى  حَ معيناً  مبلغاً  استثمرت  إن  وأنك   Hخمتلفة قطاعات  يف  وتتاجر  تستثمر  أهنا 
H ستحصل عٰىل أكثر منه بعد فرتة حمددة. والرشكة تعد املستثمرين  لو كان قليالً
بعائد أعٰىل بكثري جداً من عوائد االدخار املرصفيةH وأعٰىل جداً أيضاً من أي عائد 
يف أي استثامر آخر. وما حيصل هو أن الرشكة حتصل يف البداية عٰىل أموال من 
الذين  املستثمرين  أموال  من  ولكن  للمستثمر  بالفعل  تدفع  وهي   Hاملستثمرين
H والرشكة  استثمروا بعده. وال يتم دفع أي من األرباح ألهنا غري موجودة أصالً
ومهية وليس هلا عمل جتاري. وبام أن الرشكة تدفع "العوائد" وتدفع األصول 
إن أراد صاحبها ذلكH هلذا تزداد ثقة املستثمرين بالرشكة وسيستثمرون مبالغ 
أكربH ويقبل اآلخرون عٰىل االستثامر فيها. وفجأة تنتهي الرشكة وال تدفع ألحد 
وهيرب صاحبها بكل األموال. وقد يتم اكتشاف احليلة من قبل السلطات. وهذا 
األمر حدث يف العراق يف تسعينيات القرن املايضH أثناء احلصارH قام به عدد من 

النصابني وأشهرهم رشكة "سامكو"!!!
هذا النوع "بونزي" عٰىل اسم مهاجر إيطايل  وتسمٰى عمليات النصب من 
H1919 معتمداً عٰىل  اسمه شالز بونزي بدأ مكيدته يف نيويورك يف كانون أول 
 ٰتر وهي   Hالثروة عٰىل  باحلصول  حلمها  حتقيق  يف  الفقرية  العاملة  الطبقة  رغبة 
العاملية  احلرب  بعد  االقتصاد  حتسن  بدأ  عندما  وذلك   Hالثراء يزداد  حوهلا  ما 
األموال تتدفق عٰىل بونزي باملالينيH معظمها من أناس عاديني  األوٰىل. بدأت 
فقط!.  دوالر   (10 بمبلغ ( االستثامر  أراد  من  منهم  قسم   Hالعاملة الطبقة  من 
ويقدر أن ثالثة أرباع رشطة بوسطن اشرتكوا يف هذا "االستثامر" وتم االحتيال 
 Hاالستحقاقات لدفع  بونزي  واستعداد   H"الومهية "األرباح  وبزيادة  عليهم. 
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استمر املستثمرون بالعمل معه لزيادة أرباحهم. قامت صحيفة بوسطن بوست 
 1920 بتحرياهتا اخلاصة وتم فضح املكيدةH وتم القبض عٰىل بونزيH وأدين يف 
ومات   H1934 يف  إيطاليا  بلده  إٰىل  ترحيله  وتم  وسجن   Hواالحتيال بالنصب 

.1949 مفلساً يف الربازيل يف 
كان  وألنــه  التطوير!.  مع  بونزي  مكيدة  اعتمد  فقد  مــادوف  برنارد  أما 
يف  سرتيت  ــوول  ل ا يف  املشهورة   NASDAG ــازداك  ن لبورصة  سابقاً  رئيساً 
رشكة  بإنشاء  قام  البورصة  يف  عمله  انتهاء  وبعد  فإنه   Hدورات لعدة  نيويورك 
وبقي   .1960 سنة  يف  وذلــك  ترسيت  الــوول  يف  مقرها  به  خاصة  استثامرات 
كان  الوقت  نفس  ويف   .2008 /12 /11 يف  عليه  القبض  إلقاء  حلني  هلا  رئيساً 
يملك رشكة أخرٰ موازية تعمل بمنتهٰى الرسيةH ومقرها يف طابق آخر من مبنٰى 
تعترب  رشكته  وكانت   Hناجحة باستثامرات  بالبداية  وقام  "االستثامرية".  رشكته 
عمالء  حلساب  باستثامرات  تقوم  والتي   Hلناجحة ا االستثامرية  الرشكات  من 

معظمهم أغنياءH وكذلك حلساب بنوك ومؤسسات مالية معروفة.
 Hفيدرالية جريمة   (11 يف (  2009 /3 /12 يف  باجلرم  ــادوف  م اعــرتف 
 2009 /6 /29 منها احتيال ورسقة من عمالء وغسيل أموالH وحكم عليه يف 
وإعادة   Hيصدره قاض يمكن أن  حكم  وهو أعٰىل   Hسنة  (150 ملدة ( بالسجن 
متت  كام   Hعملياته يف  بتداوهلا  قام  التي  األمــوال  وهي   Hدوالر مليار   (170 )
مصادرة مجيع أصوله وممتلكات عائلته وأمتعته ومقتنياته عدا مبلغ (2.5) مليون 
 Hدوالر مليار   (64.8 بمبلغ ( االحتيال  قيمة  تقدر  زوجته.  إٰىل  أعطيت  دوالر 
ويبلغ عدد عمالئه الذين احتال عليهم حلني إلقاء القبض عليه (4800) عميل. 
غري  أمــوال  هي  رسقها  التي  املبالغ  من  دوالر  مليار   (35 يعادل ( ما  وإن  كام 

موجودةH فهي حمض ربح خيايل أعلم زبائنه بأن حصلوا عليه.
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عمليات  أن  ٰىل  إ تقود  له  اعتقا بعد  متت  لتي  ا لية  لفيدرا ا لتحقيقات  ا وإن 
االحتيال قد تكون قد بدأت يف السبعينيات من القرن املايضH إالّ أن مادوف 
يقول إهنا بدأت يف التسعينيات. ويف ذلك الوقت كانت رشكته االستثامرية تعترب 
2008. واعرتف  إحدٰ أهم وأكرب ست رشكات يف الوول سرتيتH يف عام 
من  والسندات  األسهم  وجتارة  االستثامر  يف  فعيل  عمل  بأي  يقم  مل  بأنه  مادوف 
أوائل التسعينياتH وإنه قام بفربكة مجيع العوائد واألرباح التي ادعٰى أن رشكته 

قامت باحلصول عليها.
ولكنه   Hبونزي مكيدة  يف  احلال  هو  كام   H جداً عالياً  عائداً  مادوف  يعط  مل 
بونزي  مشاريع  بينام   H سنوياً  %10 وبحوايل  النظر  جيلب  ال  جيداً  عائداً  أعطٰى 
H هلذا  20% فام فوق. كام كان له عمالء حمددين به حرصياً كانت تعطي اعتيادياً 
استمر بالعمل عقوداً ومل ينفضح إالّ بعد األزمة وبسببهاH لشحة النقد املتوفر له 

بعدها كي يستمر يف مكيدته.
به  ووثقت   Hاملالية ومؤسساهتا  اليهودية  األوســاط  يف  مادوف  عمل  لقد 
معروفة يف الوول  وزاد من الثقة به كونه شخصية  هذه األوساط ألنه هيودي. 
سرتيت يف جمال االستثامرH وكذلك عضواً يف جملس إدارة عدد من املؤسسات 
املالية املختصة بالسندات املالية املهمة. وحدثت املشكلة بني اليهود بعد اكتشاف 
منظامت  ومن   Hهيودية ومنظامت  أشخاص  من  يرسق  هيودي  فهو  الفضيحة!!. 
هيودية تساعد هيوداً آخرين!!. فاحلاخامات اليهود الغاضبني اشتكوا للنيويورك 
للدين  األساسية  لقواعد  وا ليهود  ا خيون  الذي  ليهودي  ا نه  إ " بالقول:  تايمز 
تعاليم  وكرس   Hخريية مؤسسات  من  رسق  و"ألنه   H!!" لتلمود)  ا (املقصود 

التلمود بالكاملH هلذا سيكون له مكان خاص يف اجلحيم" (79).
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 Hلقد بلغت مجيع ممتلكات مادوف عند مصادرهتا (826) مليون دوالر فقط
وهو مبلغ زهيد بالنسبة للمبالغ التي متت خسارهتا من قبل املستثمرين. واعتمد 
للسندات  األمريكية  هليئة  ا " ٰىل  إ مــادوف  قدمها  لتي  ا ئمة  لقا ا عٰىل  ملبلغ  ا هذا 
 H"SEC  U. S. Securities  &  Exchange  Commission والبورصة 
وهي اهليئة التنظيمية احلكومية التي شاركت يف التحقيق معه. ومل يذكر مادوف 
يف القائمة أي مبلغ أو اسم ملرصف أو جهة يف املالذات الرضيبيةH وهلذا يعتقد 
املالذات  يف  هي  االحتيال  نتيجة  عليها  حصل  التي  ثروته  معظم  أن  الكثريون 

الرضيبية يف العامل.
مهمة  مالية  وصناديق   Hمعروفة عاملية  مصارف  مادوف  عمالء  ضمن  إن 
أصالً  استثمروا  أهنم  أعلنوا  الذين  وهم  وأثرياء  وجامعات  خريية  ومؤسسات 
 Fairfield Greenwich Group (41) مليار دوالر. ومن أكرب املستثمرين 
Tremont Capital بمبلغ   Managementو Hبمبلغ (7.5) مليار دوالر
 H2.87) مليار دوالر 3.3) مليار دوالرH وBanca Santander بمبلغ ( )
 (100 بني ( خــرسوا  مستثمر   (100 وهناك ( دوالر.  مليار   HCBC وبنك 
23) مستثمراً خرسوا بني نصف  مليون دوالر ومليار دوالر. وكذلك هناك (
 Hبينهم ابن مادوف Hمليون دوالر و(100) مليون دوالر. وقام أربعة أشخاص
مدخرات  مجيع  ضياع  أو  االحتيال  يف  باملسؤولية  شعورهم  نتيجة  باالنتحار 

عوائل كثرية جداً نتيجة االستثامر يف رشكة مادوف.
H2009 وبعد  DiPascali يف آب  اعرتف مساعد مادوفH دي باسكايل 
ومادوف  هو  كان  يْثُ  حَ  Hحيلة كلها  العملية  بأن   Hمــادوف عٰىل  احلكم  تم  أن 
وآخرين يستخدمون معلومات تارخيية من البورصةH وخيلقون حسابات ومهية 
بني  مبالغ  شكلياً  وينقلون   Hونيويورك لندن  بني  مــزورة  ومراسالت   Hكاذبة
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البنوكH تعطي انطباعاً لزبائنهم بأن رشكة مادوف االستثامرية يف الوول سرتيت 
حتصل عٰىل عوائد مالية حقيقية من عملها يف جتارة األسهم والبورصة.

 SEC لتنظيمية  ا احلكومية  املؤسسة  ضد  جداً  كثرية   ٰشكاو أثريت  لقد 
 Hسرتيت الوول  عمل  صلب  يف  متت  التي  الفضيحة  كشف  يف  السابق  إلمهاهلا 
2009 تقريراً يتضمن (477) صفحةH يعرتف بأن  SEC يف أيلول  وأصدرت 
اهليئة مل تتخذ إجراءات جدية بالرغم من التحذيرات املوجودة حول مادوف قبل 

القبض عليه (79).
لقانون  ا تفعيل  عن  اً  تقرير  H2012 يلول  أ يف  تايمز  لنيويورك  ا نرشت 
H1977 واملعروف باسم "قانون عمليات الفساد األجنبية  األمريكي الصادر يف 
"Foreign Corrupt Practices Act). وهذا القانون يتعلق بالرشكات   (80

وبشمل  املتحدة.  الواليات  خارج  ألعامهلا   ٰرشاو بدفع  تقوم  التي  األمريكية 
والــرشكــات   Hاألمريكية لــبــورصــات  ا يف  املسجلة  األجنبية  الــرشكــات  أيــضــاً 
التي  تلك  وكذلك   Hاملتحدة الواليات  يف  سنداهتا  تبيع  التي  املالية  واملؤسسات 
يتم  رشكة   (78 هناك ( كانت   2012 عام  ويف  فيها.  واستثامرات  فروع  لدهيا 
 H منها لكبار  ا من  عدد  مع  تسويات  ومتت   Hأمريكية معظمها   H معها لتحقيق  ا
 JGC Siemens وديملر  وبغرامات قدرها (3.2) مليار دوالرH منها سيمنس 
 JGCو  Hلالتصاالت الفرنسية   Alcatel  –  Lucent والكاتيل   Hاألملانيتني
KBR األمريكية التابعة لرشكة   (Kellogs  Brown  &  Root)و Hاليابانية
800) مليون دوالر (وغرمت يف  هاليربتن األمريكية. كانت غرامة سيمنس (
بمبلغ  سابقاً  األرجنتني  يف  رشوة  إلعطائها   H(دوالر مليون   800 أيضاً  أملانيا 
(100) مليون دوالرH لعدد من املسؤولني بضمنهم الرئيس السابق لألرجنتني 
وزارة  قبل  "املدللة" من  كانت  التي  الرشكة  فهي   KBR أما  منعم.  كارلوس 
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الدفاع األمريكية يف فرتة غزو العراقH وتم التعاقد معها بحوايل (150) مليار 
سنوات.  عرش  خالل  العراق  يف  لالحتالل  تقديمها  تم  خمتلفة  خلدمات  دوالر 
ولكن التحقيق واإلدانة والغرامة هنا ال تتعلق بالعراق رغم االحتيال والفساد 

اهلائل الذي شمل عملها يف العراق!!
 H2008 أزمة  بعد  فضحه  تم  الفساد  مجيع  أن  تعني  ال  أعاله  األمثلة  إن 
H كام إنّ قسامً قليالً جداً منه قد فضح  ففساد رأساملية الليربالية اجلديدة كبري جداً
 "Enron Scandal قبل األزمةH ومنها الفضيحة الكبرية املسامة "فضيحة إنرون 
نفطية  هندسية  كبرية  رشكة  وإنــرون   .2001 أول  ترشين  يف  فضحها  تم  التي 
رابحة  أهنا  تسجل  كانت  أن  بعد   2001 يف  إفالسها  وأعلن  معروفة  أمريكية 
إن سعر سهمها  ذ  إِ معروف.  مؤيدة من حماسب قانوين عاملي  مزورة  بحسابات 
2000 وهبط إٰىل أقل من  كان يسجل (90.75) دوالراً للسهم يف أواسط سنة 
 H2001 أعلن إفالسها H2001 ويف كانون أول  دوالر واحد يف ترشين ثاين 
حالة  أكرب  إفالسها  اعترب  هلذا   Hدوالر مليار   (63.4 تسجل ( أصوهلا  وكانت 
إفالس تسجل يف الواليات املتحدة يف حينه. تم سجن عدد من مدرائهاH وقام 
مليار   (40 ٰىل ( إ وصلت  بمبالغ  خلداعهم  تعويض   ٰبدعاو أسهمها  حاملو 
"آرثر  الشهري  القانونية  املحاسبة  مكتب  أن  هو  كله  ذلك  من  واألكرب  دوالر. 
وانتهٰى   Hاالحتيال عملية  يف  متواطئاً  كان   "Arthur  Andersen اندرسني 
مكتب املحاسبة هذا الذي كان يعترب واحداً من أكرب مخسة مكاتب حماسبة قانونية 

يف العاملH ومتت إدانته قضائياً يف هذه الفضيحة (5).
تقريرها   2011 الثاين  كانون  يف  األمريكية  الدفاع  وزارة  أصــدرت  لقد 
الكونغرس  "تقرير  بعنوان:   Hاألخري طلب  عٰىل  ءً  بنا  Hالكونغرس إٰىل  املفصل 
 H2009 – 2007 حول فساد التعاقدات" (81). يتعلق التقرير بالسنوات املالية 
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 (276 بقيمة ( جداً  عديدين  مقاولني  إٰىل  عقوداً  الدفاع  وزارة  أحالت  يْثُ  حَ
 Hجنائية فساد  ألسباب  مقاوالً   (30 جتريم ( إٰىل  التقرير  توصل  دوالر.  مليار 
و(91) مقاوالً بجرائم فساد مدنيةH وتضمن غرامات وإلغاء عقود وعقوبات 
جنائية بسبب الفساد واالحتيال والرشوة. وهذا التقرير هو مثال ملا تم بعد أزمة 
2008 من حتريات وعقوبات وإحاالت إٰىل املحاكم لعدد كبري جداً من حاالت 
الفساد التي متت قبل هذا التاريخ. لقد أرصت رأساملية الليربالية اجلديدة عٰىل 
وقام  الدفاع.  وزارة  ومنها   Hالدولة تديرها  التي  األعامل  مجيع  "خصخصة" 
السجون  رة  دا بــإ وتنتهي  لتجهيز  ا من  تبدأ  ومتشعبة  خمتلفة  بأعامل  ملقاولون  ا
يف  وخصوصاً   Hوفضائح وفساد  وتعذيب  حتقيق  وأعامل  قتالية  بأعامل  والقيام 
رئاسة  فرتة  يف  الدفاع  وزارة  عٰىل  اجلدد  املحافظني  مجاعة  سيطرت  التي  الفرتة 
H2003 والفظائع والفضائح  بوش االبن (2001 – 2009) وغزوه للعراق يف 
التي قام هبا اجليش األمريكي يف العراقH من رسقة املال العراقي إٰىل فضيحة أبو 
غريب إٰىل جمزرة ساحة النسور. لقد قام االحتالل األمريكي بأجهزته السياسية 
العام  املفتش  منها  قسم  ثبّت  هائلة  فساد  بأعامل  ومقاوليه  وبجنوده  والعسكرية 
األمريكي لوزارة الدفاع األمريكيةH وأصبح الفساد املايل واإلداري هو السياسة 
مع  جــاءت  لتي  ا احلكومات  مع  استمرت  لتي  وا  Hلــعــراق ا يف  بتة  لثا ا لعامة  ا
االحتالل وبعده. وسنتطرق إٰىل هذا األمر يف كتاب قادم عن العراقH إن سنحت 

لنا الظروف بذلك.
ولعل من املفيد أن نتحدث يف هناية هذه الفقرة عن حجم الفساد يف قطاع 
جتارة األسلحة يف العامل. إِذ خلص تقرير أعدته منظمة الشفافية العاملية يف لندن 
يف  املصدرة لألسلحة   Hالكبرية الرشكات  عدد  ثلثي  أن  إٰىل   H2012 يف ترشين 
العامل ال توفر أي دليل كاف عٰىل وجود آليات ملكافحة الفساد والرشوة فيها (83).
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ملتحدة  ا الواليات  مثل   ٰكرب دول  من  لرشكات  قائمة  لتقرير  ا وتضمن 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني وأملانياH والتي تشكل صادراهتا من األسلحة 
هذا  يف  الفساد  حجم  الدويل  البنك  ويقدر  العامل.  يف  األسلحة  جتارة  من   %90
H وهو يعادل نفس حجم املساعدات  القطاع بأكثر من (20) مليار دوالر سنوياً
 Hالعامل يف  املجاعة  أزمة  ملواجهة   2009 يف  الصناعية  الدول  هبا  تعهدت  التي 

وبالطبع مل تف بتعهداهتا!!
ولكن التقرير ركز عٰىل الرشكات دون احلكومات التي تعقد الصفقات!!. 
ويستشهد منتقدو الدول الكربٰ بقضية وقف بريطانيا التحقيق يف صفقة أسلحة 
يْثُ طلب رئيس احلكومة الربيطانية آنذاك  2006. حَ ضخمة مع السعودية يف 
توين بلريH واملدعي العام الربيطاينH إيقاف حتقيق كان جيريه مكتب قضايا الغش 
نيا  بريطا بني  أسلحة  صفقة  يف  رشٰى  تلقي  بشأن  نيا  بريطا يف  اخلطرية  لتزوير  وا
والسعودية (صفقة الياممة)H ألن من شأن امليض قدماً بالتحقيق أن يرض بمصالح 

بريطانيا!!(83).
ديدة: 
الية ا� 
= ورأ�لية اللي� �Hز. الص

األربعني   ٰلــذكــر بــا  2018 أول  كــانــون  أوســـاط  يف  الصني  احتفلت 
"لالنفتاح االقتصادي"H وبداية "اإلصالحات االقتصادية"H وهي حتتفل هبذه 
 1978 املناسبة كل مخس سنواتH والتي تشري إٰىل اجتامع حزيب يف كانون أول 
احلزبيةH تقرر فيه  والقيادة   Deng  Xiaoping للزعيم الراحل دنغ شياوبتغ 
H وأمام (3000)  السري يف هذا املسار االقتصادي. كان االحتفال األخري مهيباً
شخص من املسؤولني واحلزبيني الصينيني الكبار والضيوف األجانب املهمني. 
الرئيس  إدارة  أعلنتها  التي  التجارية  احلرب  ظروف  من  تأيت  االجتامع  وأمهية 
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الرئيس  األمريكي ترامب عٰىل العامل والصني بصورة خاصة. ولقد كانت كلمة 
هتديدات  عٰىل  مبارشاً  غري  رداً   HXi  Jinping بينغ  جني  يش  احلــايل  الصيني 
ترامبH ودفاعاً عن املسار االقتصادي الصيني وتأكيداً له وتوضيحاً آلفاقه (84).

الشعب  عٰىل  يميل  أن  ألحد  يمكن  "ال  االجتامع:  يف  الصيني  الرئيس  قال 
الصيني ما جيب أن يفعله أو ال يفعله"H وهو هبذا يشري إٰىل املواجهة مع واشنطن. 
أساسية  مة  دعا عن  ترامب  بعهد  ملتحدة  ا لواليات  ا تتخٰىل  أن  ملفارقة  ا ومن 
لرأساملية الليربالية اجلديدةH وهي "حرية التجارة" و"العوملة"H بعد أن فقدت 
أمهيتها بالنسبة للواليات املتحدة وحتولت إٰىل عبء عليهاH بنظر إدارة ترامب. 
وأخرياً أصبحنا نرٰ الصني املدافع األول عن حلرية التجارة والعوملةH بعد أن 

أصبحت الرافع األسايس للتجارة العاملية!!
لقد تعهد يش جني بينغ يف خطابه هذا "مواصلة اإلصالحات االقتصادية 
التي بدأها الرئيس الراحل دنغ شياو بينغ"H وشدد عٰىل أنه لن يكون هناك تغيري 
النظريات واملامرسات التي قام هبا  مجيع  "إن   : مضيفاً  Hالواحد احلزب  يف نظام 
اإلصالح  من   Hاملاضية األربعني  األعوام   ٰمد عٰىل  الصيني  الشيوعي  احلزب 
واالنفتاحH ارتكزت عٰىل موضوع التمسك بطريق االشرتاكية ذات اخلصائص 
 Hلقد استطعنا حتقيق هذا التطور التارخيي الكبري" : الصينية وتطويرها". مؤكداً
مرات  وركز  ومركزية".  موحدة  الشيوعي  احلزب  بقيادة  التزامنا  بسبب  فقط 
"كل  من  الصني  وتنقذ  تقود  التي  هي  املوحدة  وقيادته  احلزب  أن  عٰىل  عديدة 
ملاركسية  ا "مبادئ  باعتامدها  وذلك   H"املستقبلية لتحديات  وا املخاطر  نــواع  أ
 . لصادق" وا لباهر  ا بنورها  تشع  لصينية  ا ملاركسية  ا لندع  " مضيفاً   . للينينية" ا
عن  لعامل  ا يف  ملاركسيني  ا من  عدد  يبدهيا  لتي  ا لتحفظات  ا عٰىل  جييب  هنا  وهو 
ختيل الصني عن االشرتاكية والشيوعية. فهو بخطابه – املعد بإتقان – يؤكد "إن 
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الوقت  وبنفس   H"بالكامل صحيح   Hالصني اختذته  الذي  االقتصادي  الطريق 
يؤكد متسكه باملاركسية وقيادة احلزب الشيوعيH وهو أمر أثار حفيظة اإلعالم 
باعتامد  الصني  تنتهي  أن  يتوقع  كان  الذي   Hتايمز لنيويورك  ا ومنهم   Hالغريب

الرأساميل (84)!! "الديمقراطية" والطريق 
يف  النظرية  األمور  مناقشة  بصدد  ليست  املالحظات  هذه  أن  من  وبالرغم 
املاركسية والشيوعية واالشرتاكيةH ولكن وبسبب الدور العاملي القيادي للصني 
ظهرت  الذي  السيايس  املجال  ويف   Hاحلارض الوقت  يف  االقتصادي  املجال  يف 
األمور  عن  قليالً  نتحدث  أن   ٰنر  Hاملنظور األفق  يف  اتساعه  ومتوقع  بــوادره 
عقود  األربعة  خالل  احلايل  بموقعها  الصني  وضعت  التي  لنظرية  وا السياسية 

املاضية.
ية: أمور سياسية ونظر

سبعينيات  أواخر  يف   Hالعاملية الرأساملية  عٰىل  "االنفتاح" الصيني  فرتة  يف 
رأساملية  إٰىل  املنضبطة  الرأساملية  من  حتول  يف  الرأساملية  كانت   Hاملايض القرن 
يف  متوفرة  كبرية  مالية  فوائض  هناك  كانت  الوقت  وبنفس  اجلديدة.  الليربالية 

البنوك األمريكيةH تبحث يف العامل عن االستثامر املثمر واملربح.
املتحدة  للواليات  واألســايس  الرئييس  العدو  كان   H أيضاً الفرتة  تلك  يف 
سياسة  وكانت  االشرتاكي.  واملعسكر  السوفيتي  االحتاد  هو   Hالرأساميل والعامل 
بني  لتفريق  ا حماولة  هي  لسبعينيات  ا يف  نيكسون  األمريكي  لرئيس  وا كيسنجر 
يْثُ ظهرت اختالفات  أكرب دولتني شيوعيتني ومها الصني واالحتاد السوفيتيH حَ
سياسية ونظرية فيام بينهامH باإلضافة إٰىل خالفات تتعلق بحدودمها الدولية. إِذ 
السوفيتي  االحتاد  قبل  من  املعتمدة  السياسة   Hالصيني الشيوعي  احلزب  اعترب 
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واملسامة "التعايش السلمي" جتاه الواليات املتحدةH بأهنا سياسة يمينية حتريفية 
اللينينية". وللمفارقة فإن موقف منظر السياسة األمريكية  املاركسية  "للمفاهيم 
H إِذ التزم  حينذاكH هنري كيسنجرH وبمؤازرة الرئيس نيسكونH كان براغامتياً
جانب الصني الشعبية (الشيوعية)H والتي كانت األبعد عنه يف املواقف السياسية 
املعلنةH مقابل االحتاد السوفيتيH ألن األخري يمثل القوة االقتصادية األكرب (بعد 
إهناء  وواجبه   H طراً األخطر  والنووية  العسكرية  والقوة   H(املتحدة الواليات 
اخلطر العسكري واالقتصادي هلذا العدو. وبالرغم من أن الصني أوقفت التمدد 
تعمل   H اقتصادياً ضعيفة  دولة  كانت  ولكنها   H كوريا يف  العسكري  األمريكي 
بعرشات  عصفت  التي  املجاعات  ويالت  لتجنيبه  لشعبها  الطعام  لتوفري  بجهد 

املاليني.
يف  املتحدة  األمــم  الشعبية  الصني  دخلت   Hاملعطيات هــذه  ضــوء  وعــٰىل 
إبعاد  وتم   Hاألمــن جملس  يف  دائم  كعضو  وأخــذت موقعها   H1971 /10 /22
عهد  يف  ذلك  تم  لدولية.  ا ملنظمة  ا هذه  عن  لوطنية  ا الصني  يسمٰى  ما  حكومة 
مجيع  قبل  من  جداً  شديدة  ومعارضة  كبري  دموي  عداء  بعد   Hنيسكون الرئيس 
يف  تكوينها  إعالن  نْذُ  مُ الشعبية  بالصني  لالعرتاف  السابقة  األمريكية  اإلدارات 
1949/9/21 من قبل الرئيس التارخيي ماو تيس تونغ. واعتبار قيامها الرسمي 
H1949 بعد سيطرة قوات التحرير بقيادة احلزب  يف األول من ترشين األول 

الشيوعي عٰىل الرب الصيني بالكامل وطرد حكومة "الصني الوطنية" إٰىل تايوان.
رأت الرأساملية العاملية يف الصني بلداً مرتامي األطراف كثري النفوسH وهلذا 
فإن فتح أسواقه سيوفر سوقاً هائلة هلاH وباألخص للرأساملية األمريكية املنفلتة. 
ولذا عملت بأن يكون االنفتاح كامالً للبضائع ورؤوس األموال. كذلك رأت 
وبأي  للعمل  الشديدة  احلاجة  بسبب  وملتزمة   H جداً رخيصة  عاملة  الصني  يف 
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أجرH إضافة إٰىل وجود استقرار نسبي بسبب سيطرة احلزب الشيوعي عٰىل العمل 
النقايبH واحلزب الشيوعي هنا هو الداعم األول لالنفتاح!

استهالكية  صناعات  وهي   Hالعاملة إٰىل  حتتاج  التي  بالصناعات  األمر  بدأ 
 Hبسيطة تتعلق بالنسيج واجللدية والقرطاسية والبضائع املعمرة البسيطة وغريها
غزت  رخيصة  بضاعة  وأنتجت   Hالعامل من  املاليني  عرشات  امتصت  لتي  وا
العاملH ووفرت أرباحاً هائلة للمستثمرين. وتطورت إٰىل صناعات أعقد وحتتاج 
ملتطورة  ا لتكنولوجيات  ا توفري  أصبح  ــمَّ  ثُ  . متطورة لية  عا تكنولوجيات  ٰىل  إ
اعتربته  الذي  األمر  وهو   Hالصني يف  االستثامر  رشوط  أحد  للصني  واحلديثة 
إدارة الرئيس ترامب احلالية رسقة للتكنولوجيا األمريكية والغربيةH وهو ليس 
استمر  للتكنولوجيا.  املجهزة  الرشكات  برضا  تعاقدية  رشاء  عملية  وإنام  برسقة 
االستثامر األمريكي والغريب والياباين والكوري بالتدفقH وكذلك استثامر القطاع 
اخلاص الصيني سواء املوجود داخل الصني أصالً أو املوجود خارجها وأرجع 
إٰىل الصني بتشجيع ورعاية الدولة. واستمر النمو االقتصادي الصيني بالصعود 
. وساعد يف ذلك استيعاب الصني هلذا التطور والنمو  إٰىل مستويات عالية جداً
الصناعي التكنولوجيH وكذلك استمرار رعاية وقيادة هذه التوجهات من قبل 

الدولة الصينية وقيادهتا الشيوعية.
كذلكH كان باعتقاد الرأساملية العامليةH بأن االنفتاح االقتصادي واعتامد 
رأساملية الليربالية سيؤدي إٰىل انتهاء الصني بأن تكون دولة رأسامليةH وأيضاً دولة 
 Hمفككة!!. إِذ إن رأساملية الليربالية اجلديدة تعني انتهاء دور الدولة باالقتصاد
 Hاألمريكي مفهوم  "الديمقراطية" حسب  اعتامد  تعني  الرأساملية  هذه  وإن  كام 
فإن  لذلك  إضافة   . جداً املتعددة  اإلثنيات  بوجود  الدولة  تفكك  يعني  والذي 
خلق  وبالتايل   Hاحلاكمة الفئات  بني  الفساد  بالتايل  يعني   Hهكذا رأساملية اعتامد 
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طبقة أوليغاركية متلك املال والسلطة وتكون عوناً للرأساملية العاملية ضد الطبقة 
العاملة الصينية وفقراء الصني. ومجيع هذه األمور مل حتدثH وما حدث من فساد 

كان عٰىل نطاق فردي ضيق!
وهي   Hاألساسية مشكلتها  فإن   Hلصينية ا لشيوعية  ا دة  للقيا لنسبة  با ما  أ
حل  خالل  من  الشعب  إطعام  لة  مسأ إهنا   Hالصني يف  وعميقة  قديمة  مشكلة 
فإن  هلــذا  ملدقع.  ا لفقر  ا وختفيف   Hلة لبطا ا عــٰىل  ء  لقضا وا  Hعية لزرا ا لة  ملسأ ا
انفتاحها عٰىل الرأسامليةH يعني بالنتيجة إدخال االستثامرات وإدخال الصناعات 
لتكنولوجيا  وا ملــال  ا توفري  وباختصار  الصني.  ٰىل  إ احلديثة  لتكنولوجيات  وا
حذرة  الصينية  الشيوعية  القيادة  وستكون   Hواملالية واإلداريــة  التقنية  واخلربة 
االقتصادي"  "اإلصالح  هذا  هي  ستقود  يْثُ  حَ  Hاالنفتاح "مساوئ" هذا  من 
وبالطريقة التي تراها مناسبةH واستيعاب التجربة بشكل كاملH استعداداً لليوم 

الذي تستطيع الصني فيه التحول نحو االشرتاكية!!
نْذُ ثامنينيات القرن املايض وحلد اليومH سواء بني املاركسيني  يدور النقاش ومُ
يف الصني والعامل أو مع معارضيهمH حول حتديد ماهية االقتصاد الصيني اليوم 
وما سيؤول إليه يف املستقبلH وماذا حدث يف الصني يف العقود األربعة املاضية؟. 
هل هو اقتصاد رأساميل؟ أم هو اقتصاد سوق اشرتاكي؟ أم هو رأساملية الدولة. 
 1978 يف  القيادة  ألن  حصلت  الصني  يف  حدثت  التي  اإلصالحات  إن  وهل 
ختلت عن املاركسية (كام يعتقد بعض املاركسيني)H أو أهنا رأت أن االشرتاكية 

أضغاث أحالمH وأن الرأساملية هي يف واقع األمر احلل األفضل.
كام وإن مناهيض املاركسية استمروا باالدعاء أن جتربة الصني ليست فقط 
مثال ألزمة حتقيق الشيوعية أو االشرتاكية من قبل االحتاد السوفيتي واملنظومة 
. وهلذا نرٰ ردود الفعل  االشرتاكية السابقةH ولكنها متثل أزمة املاركسية أصالً
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الغاضبة من قبلهمH واملخيبة آلماهلمH من ترصحيات الرئيس الصيني احلايل يش 
نْذُ  ومُ الصيني  الشيوعي  احلزب  توجه  ومن   H سابقاً إليها  أرشنا  التي  بينغ  جني 
املاركسية  األفكار  ونرش  فهم  عٰىل  الرتكيز  عٰىل   H2017 يف  عرش  التاسع  مؤمتره 
مضاد  كفكر   Hواجلامعات احلزبية  ملنظامت  ا خــالل  وتعليمها  كية  واالشرتا
معارضة  لياً  حا به  جيا احلزب  ولكن  املعارص.  لرأساميل  ا االقتصادي  للمفهوم 
تَّٰى من داخل الصنيH وذلك من قبل املجموعات اليمينية داخل  هلذه احلملة حَ
احلزب الشيوعي الصيني نفسهH باإلضافة إٰىل معارضة الرأسامليني الصينينيH أو 

املنتفعني من "االنفتاح" االقتصادي والذين أصبحوا من األثرياء.
يف   Hقيادته بينغ  سياو  دينغ  تويل  نْذُ  ومُ  Hالصيني الشيوعي  احلزب  بدأ  لقد 
H1997 يتحدث بأنه يسري وفق املاركسية الكالسيكية!!.  1978 وإٰىل  أواخر 
لثورة  ا بــأن  يوضحان   1 8 4 8 يف  لشيوعي  ا لبيان  وا ماركس  أن  يؤكد  فهو 

االشرتاكية ال يمكن أن تتوفر مقدماهتا سوٰ يف البلدان الرأساملية املتقدمة.
 H1917 وبعد أربع سنوات من ثورة أكتوبر Hويضيف: بعد خراب الصناعة
القتال  بسبب  العاملة  الطبقة  من  جداً  الكثري  ومقتل   Hاألهلية احلروب  ونتيجة 
ضد أعداء الثورة البلشفيةH ومع فشل البالشفة يف حصول ثورات اشرتاكية يف 
يْثُ أعلن يف  الغرب األورويبH اضطر لينني أن يتبنٰى سياسة اقتصادية جديدة. حَ
 New Economic 1921 ما سمي "السياسة االقتصادية اجلديدة (نيب)  أيار 
H"Policy NEP والتي سمحت للقطاع اخلاص ومؤسساته بالعملH وحركت 
الصناعة والزراعة من خالل اقتصاد السوقH ورفعت احلكومة السوفيتية يدها 
عن األسعار واألجور. وكانت سياسة واقع حلقائق سياسية واقتصادية نتيجتها 
ليس بناء االشرتاكيةH ولكنها ستقود التحول نحو االشرتاكية بعد قيام الدولة 
ببناء الرأساملية. وهي السياسة التي استطاعت أن تنقل االحتاد السوفيتي الحقاً 
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إٰىل مصاف الدول الصناعية املتقدمة. وبقي االحتاد السوفيتي الرقم االقتصادي 
H1990 بعد الواليات املتحدةH قبل أن يسقط  1950 إٰىل  العاملي الثاينH بني 

وحتل اليابان يف هذا املركز.
 Hيأخذ أبعاداً أيديولوجية Hبني الواليات املتحدة والصني Hبدأ الرصاع اليوم
إِذ إن صعود الصني بدأ يعطي نموذجاً مغايراً للنموذج الرأساميلH وهو أمر مل 
يتوقعه األمريكيون أو غريهم. فلقد كان االعتقاد بأن النموذج الصيني املعتمد 
عٰىل أساسنيH األول عٰىل الرأساملية والسوق احلرة والعوملةH والثاين عٰىل حكم 
احلزب الشيوعيH ال يمكنه أن يستمر. فإما أن تفوز الرأسامليةH وإما أن يفوز 
احلزب الشيوعي وتعود الصني إٰىل سابق عهدها باقتصاد متخلف وغري قادر عٰىل 
املنافسة الدولية أو إسعاد شعبها. ولكن ما حيدث اليوم مل يتوقعه أحدH فحسب 
2018/11 بعنوان "البالد التي فشلت يف أن  /18 مقالة يف النيويورك تايمز يف 
تفشل"H يقول الكاتب: "إن الغرب كان متأكداً أن املقاربة الصينية ستفشل وإن 

." ! ما عليه إالّ االنتظار. وهو ما زال منتظراً
لتخيل  ا اً  ـــد ب أ يعلن  مل  لصيني  ا لشيوعي  ا احلـــزب  أن  مــن  لــرغــم  ا ــٰىل  ع
النظرية  إطار  نْذُ البداية "إصالحاته االقتصادية" يف  عن املاركسيةH بل وضع مُ
املاركسيةH إالّ أن املشككني والغرب مل يصدقوا ذلكH أو اعتربوا أن األمر ما هو 
املؤمتر  نْذُ  مُ ولكن   . عاجالً أم  آجالً  عنه  سينكشف  مؤقت  أيديولوجي  غطاء  إالّ 
نْذُ بدايات الرئيس الصيني احلايل يش جني بنغ  H2017 والواقع مُ التاسع عرش يف 
قبل ذلك بسنوات قليلةH بدأت مسرية التأكيد أكثر فأكثر عٰىل املاركسية وعٰىل أن 
االشرتاكية هي هدف احلزب الشيوعي. ولقد أكد املؤمتر التاسع عرش للحزب 

.(58) 2050 عٰىل بناء اقتصاد اشرتاكي عرصي بحلول 

374

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



أمور اقتصادية. الفقر والتطور ا&قتصادي:
لقد كنت قد كتبت يف عدد من كتبي السابقة عن التطور الكبري الذي حدث 
 Hودور الصني يف النظام العاملي املايل والنقدي والتجاري Hيف االقتصاد الصيني
وخصوصاً مع الواليات املتحدةH كذلك عن عالقات الصني مع الدول النامية. 
 Hأو نتناول هذه األمور Hهلذا سوف لن نتوسع يف حديثنا عن االقتصاد الصيني

إالّ بام يتعلق بام جاء يف سياق الدراسة.
والرأساملية  "الصني  كتاب  عٰىل   Hاإلحصائيات بعض  يف   Hاعتمدت لقد 
"H للكاتبة املاركسية "لني شون   (6) China & Global Capitalism العاملية
H"Lin وهي حمارضة أقدم يف "السياسات املقارنة"H يف "مدرسة لندن   Chun
 Hاجلامعة املعروفة برصانتها. ولقد اعتمدت هذه األستاذة لرصانتها H"لالقتصاد
 Hاالنفتاح سياسة  عٰىل  املتحفظني  ملاركسيني  ا االقتصاديني  أحد  ألهنا  وكذلك 
وهي  الصيني.  الشيوعي  احلزب  يف  ليميني  ا اجلناح  سياسات  عٰىل  وخصوصاً 
H ولكنها حتذر من التحوالت  ترٰ أن ما جرٰ يف الصني أمراً إجيابياً ومفيداً جداً
لصالح الرأساملية العامليةH وذلك يف حال عدم التصدي للمفاهيم التي ينرشها 
H2013 هلذا فإن إحصائياته  اليمني الصيني. هذا الكتاب صدر يف كانون األول 
 Hهي لتلك الفرتة. باإلضافة إٰىل أن هذه الفرتة هي التي أثارت خماوف املاركسيني
وهدأت هذه املخاوف بعض اليشء بعد املؤمتر التاسع عرش للحزب الشيوعي 

.2017 الصيني 
إٰىل هناية العقد األول من القرن احلايلH استطاعت الصني إخراج ما يزيد 
600) مليون نسمة من الفقر املدقع. ومل ير التاريخ البرشي حجم عمل  عن (
. ويف كل األحوال مل يكن باإلمكان حتقيق ذلك لو مل توجد يف الصني  مثله سابقاً

إدارة قوية مستقلة متحررة من تأثري الرأساملية العاملية والرأسامليني املحليني.
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الصني أكثر من  يف  يزال  ال  H2013 كان  وإٰىل سنة   Hبنفس الوقت ولكن 
100) مليون نسمة حتت خط الفقر الرسمي الصيني. مع مالحظة أن الصني  )
مستمرة يف بناء نظام محاية اجتامعية ضخم ويعمل عٰىل الرتابط بني أهل الريف 

واملدينة.
الفقر  خط  حدد  فلقد  متواضع.  رقم  هو  الصني  يف  الرسمي  الفقر  خط  إن 
H2011 بمبلغ يعادل (363) دوالر يف السنة.  من قبل احلكومة الصينية يف عام 
يف  الفقر  خط  حتت  يعتربون  نسمة  مليون   (128 فإن ( اخلط  هذا  عٰىل  واعتامداً 
2011 كان هناك (22.8) مليون نسمة مشمولني  2011. ويف متوز  الصني يف 
بنظام املعونة يف املدنH و(52.4) مليون يف األريافH إضافة إٰىل (67.8) مليون 
مشمولني بمناهج مساعدات اجتامعية أخرٰ. وال يزال هناك أعداد أخرٰ غري 
معروفة وغري مسجلة أيضاً يعيشون حتت خط الفقر. إن هذه املعلومات صادرة 
اجلريدة  يف   2011 /8 /29 يف  ومنشورة   Hالصينية املدنية  الشؤون  وزارة  من 

.(6)People Daily  الرسمية
وجيب مالحظةH أن احلكومة الصينية حارضة يف إعطاء مجيع فئات الشعب 
حاجتهم األساسيةH بضمنها توفري الغذاء والصحة والتعليمH وهو أمر واجب 
التنفيذ كجزء من الواجبات الالزم تنفيذهاH وكجزء من مفاهيم الثورة الصينية. 
 Hكام إنّ األمور قد حتسنت جداً يف السنوات التي تلت تاريخ اإلحصائيات أعاله

ولكنها ال تزال صعبة ملاليني الصينيني.
وعديدة  مهمة  سلبيات  هناك  ولكن   Hاالنفتاح بيات  إجيا من  لرغم  وبا
الساحل  سكنة  وبني   Hوالريف املدن  أهل  بني  املدخوالت  يف  العدالة  عدم  يف 
 Hالريف من  واملهاجرين  الدائميني  الساكنني  وبني   Hالصينية األرض  وداخل 
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وبني املسؤولني احلكوميني واآلخرين!!H وذلك حسب ما يبني "الكتاب األزرق 
السنوي"H الذي يصدر من األكاديمية الصينية للعلوم.

بني 1991 وH2006 كان هناك زيادة يف عاملة الصني يف املدن تقدر (260) 
 H85% منهم كان بسبب هجرة العاملة من املناطق الريفية إٰىل املدن  Hمليون نسمة
يعمل ثلثهم يف اخلدمات والثلثني الباقيني يف الصناعة. وهم يشتغلون لساعات 

طويلةH وبأجور زهيدةH وبدون وضع رسمي لعدد كبري منهم يف املدن (6).
ٰىل  إ ارتفعت  الصيني  الشعب  جملس  يف  عضو   (70 أغنٰى ( ملكية  إن  كام 
H2011 بزيادة قدرها (11.5) مليار دوالر عامّ  (89.8) مليار دوالر يف سنة 
يْثُ إنّ يف املجلس عدد كبري من األغنياء والذين هلم  2010. حَ كانت عليه يف 
يف  احلاليني  الرأسامليني  ثلث  إنّ  كام   Hالصينية والنخب  األعامل  بدوائر  ارتباط 
الصني هم رسمياً مرتبطون باحلزب الشيوعي الصيني. وإن (53%) من الذين 
يملكون (100) مليون يوانH حوايل (16) مليون دوالرH فام فوقH هم أعضاء 
الثامن  املؤمتر  حرضوا  الصني  أغنياء  أغنٰى  من  سبعة  وإن  الشيوعي.  احلزب  يف 
الطبقي  األساس  تبدل  ولقد   .2012 الثاين  ترشين  يف  الشيوعي  للحزب  عرش 
تم  عندما   H2002 يف  عرش  السادس  املؤمتر  نْذُ  مُ كبري  بشكل  الشيوعي  للحزب 

الرتحيب باألغنياء ألول مرة (6).
 Hخيالية تكون  تكاد  وأرقاماً   H كبرياً نمواً   1978 نْذُ  مُ الصني  حققت  لقد 
1978 و2017. كذلك  إِذ زادت نسبة الناتج املحيل إٰىل الفرد (20) مرة بني 
H1978 إٰىل (%18.2)  زادت حصة الصني من االقتصاد العاملي من (1.8%) يف 

.2030 H2017 وستصبح األوٰىل اقتصادياً يف العامل بحلول سنة  يف 
ــولــوجــي الــصــيــنــي والـــــذي صــاحــب  ــكــن ــت ــطــور الــعــلــمــي وال ــت إن ال
ففي  املقاييس.  كل  يف  واإلعجاب  الدهشة  يثري  أمر  هو   Hاالقتصادي لتطور  ا
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426) ألف  2017 بلغ عدد أوراق البحث الصيني يف العلوم والتكنولوجيا (
ورقة مقابل (409) ألف ورقة أمريكيةH وذلك حسب معطيات "جملس العلوم 
القومي" يف الواليات املتحدة. ويذكر املجلس أن زخم هذا التغيري جيعل الصني 
لعلوم  ا يف  بحوثها  ضاعفت  يْثُ  حَ ئقة؛  فا برسعة  ملتحدة  ا لواليات  ا تتخطٰى 
عٰىل  الصني  نفقات  إنّ  كام   .2016 و  2003 بني  ما  مرات  مخس  والتكنولوجيا 
الواليات  نفقات  من   %34 تعادل   2012 يف  كانت  العلمي  والتطوير  البحث 
اقتصاد  من  تتحول  الصني  وإن   .%88 إٰىل   2016 سنة  يف  وقفزت   Hاملتحدة

إٰىل االبتكار" (86). "التصنيع 
لكومبيوترات  ا منتجي  عــرش  عــٰىل  الصني  فيه  ترتبع  لــذي  ا الوقت  ويف 
التكنولوجي  وتوسعها   Hكومبيوتر وأرسع  أكرب  وإطالقها   Hالعامل يف  العمالقة 
الصني  أعلنت  فلقد  كبرية.  بصورة  البيئية  باألمور  االهتامم  بدأت  فإهنا   Hاهلائل
 2017 بداية  من  ابتداءً   Hسنوات مخس  ملدة   Hدوالر مليار   (361 استثامرها (
يف الطاقة املتجددةH وذلك لتقليص اعتامدها عٰىل الفحمH رغم أهنا متثل الدولة 
الثالثة بعد الواليات املتحدة وروسياH يف احتياطيات الفحمH واستعامله يف إنتاج 
الكهرباءH وذلك التزاماً منها بمقررات قمة باريس للحد من الكوارث اهلائلة 
املتوقعة نتيجة ظاهرة االحتباس احلراريH التي ستشمل العامل بأمجعه وخصوصاً 
الدول الفقرية. وهذا االستثامر سيوفر (13) مليون فرصة عملH وسيكون يف 
اهلائل  املبلغ  وهذا  النووية.  والطاقة  والسدود  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة 
 Hنفسه للغرض  اخلارج  يف  استثامراهتا  له  يضاف   Hفقط الصني  داخل  سيكون 
H(2016 ومنها رشاء  32 مليار دوالر كانت قد أنفقتها يف  (باإلضافة إٰىل مبلغ 
يف  لليثيوم  ا لبطاريات  منتج  أكرب  تعترب  الصني  نّ  إ يْثُ  حَ شييل  يف  ليثيوم  مناجم 
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ا متلك اليوم مخساً من أكرب ست رشكات يف الطاقة الشمسيةH إضافة  العامل. كام إهنّ
إٰىل أهنا أكرب منتج لتوربينات طاقة الرياح يف العامل (87).

لتكنولوجي  وا لعلمي  ا لتطور  ا وقــف  عــٰىل  ملتحدة  ا ــواليــات  ل ا تعمل 
للرصاع.  الرئييس  املبعث  هذا التطور هو  ذ إن  إِ  Hأو إضعافه عٰىل األقل للصني 
يف  العامل  يف  لرئيسية  ا لرائدة  ا القوة  هي   Hاآلن تَّٰى  وحَ  Hاملتحدة الواليات  إن 
بفقدان  ولكنها لن تقبل   Hالصناعية القطاعات  بفقدان  وقد تقبل   Hالتكنولوجيا
الرشكة  هــواوي  رشكة  ملحاربة  وبرشاسة  بدأت  ولقد  لتكنولوجية.  ا هيمنتها 
العمالقة يف صناعات اهلواتف الذكيةH وكذلك حماربة الرشكات املنتجة للرقائق 

اإلليكرتونيةH أو الرائدة يف تكنولوجيا املعلومات أو االتصاالت.
ويف واقع األمر فإن الصني مل تظهر أية نية للحلول حمل الواليات املتحدة 
والتي   Hللنظر لفتاً  األقل  نية  لثا ا لقوة  ا يكونوا  أن  يفضلون  وهم   Hأوٰىل كقوة 
املستقبل  ويف  احلــارض  الوقت  يف  األقــل  عــٰىل   Hللحركة أوســع  هبامش  تسمح 
لدائم  ا وجتنبها   Hالعسكرية لقدراهتا  كثرياً  تطويرها  عدم   ٰنر وهلذا  املنظور. 
الستفزاز الواليات املتحدةH وحماولة حل مشاكلها االقتصادية باهلدوء. ولكنها 
مقدمة ذلك مرشوع "حزام  بالتأكيد هلا تصورها اإلسرتاتيجي للمستقبلH ويف 
واحد… طريق واحد"H وهو حيز التنفيذ يف الوقت احلارضH وذلك لربط آسيا 
H2017 أول رحلة قطار شحن  10 نيسان  وإفريقيا وأوروبا. فلقد غادرتH يف 
H من حمطة ستانفورد  12) ألف كيلومرتاً من بريطانيا إٰىل الصني لتقطع مسافة (
 Hالصينية تشجيانغ  مقاطعة  ٰىل  إ نية  الربيطا أسكس  مقاطعة  يف  هوب   – يل   –
وبولندا  وأملانيا  وبلجيكا  فرنسا  هي   Hدول سبع  عرب  مارة   H يوماً  (17 خالل (
 H"وبيالروسيا وروسيا وكازاخستان. والقطار تابع لرشكة "موانئ ديب العاملية
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حامالً بضائع بريطانية. وكانت أول خدمة جتريبية يف االجتاه املعاكس من الصني 
.(88) 2017 إٰىل بريطانيا قد وصلت يف أوائل 

تبدلت العالقة بني الصني والواليات املتحدة بعد جميء ترامب إٰىل رئاسة 
H ولو شاهبا  الواليات املتحدةH فلقد كانت عالقات متشابكة جتارياً واقتصادياً
خالل  من  أو  املبارشة  املفاوضات  خالل  من  حلها  التي تم  االحتكاكات  بعض 
احلرب  يشبه  ما  إٰىل  أخرياً  العالقات  وتبدلت   .WTO العاملية  التجارة  منظمة 

التجاريةH بالرغم من حماوالت اجلانبنيH (وباألخص الصني)H جتنبها.
شباط   3 يف   H(2001  –  1993 األمريكي ( الرئيس   Hكلينتون بيل  قال 
وأن  األمريكية.  اخلزينة  سندات  ء  رشا مواصلة  عٰىل  الصني  نحث  "  :1999
اقتصادينا متشابكانH فأما أن نصعد معاً أو نغرق معاً ". وبنفس املعنٰى حتدثت 
وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتونH بعد عرش سنواتH يف 2009/2/23 
 Hاألمريكية للديون  مالك  أكرب  الصني  أصبحت  التشابك  هذا  ونتيجة  بكني.  يف 
2 – 2.3) ترليون  ولدهيا أكرب احتياطي للعمالت األجنبية الصعبةH إِذ لدهيا (
اإلنفاق  متويل  – عٰىل  – عملياً  الصني  ساعدت  الصفتني  هاتني  وعرب  دوالر. 
واسع النطاق الذي قامت به الواليات املتحدة قبل األزمة االقتصاديةH وذلك 
من خالل االستثامر يف سندات اخلزينة األمريكيةH وضخ حوايل (1700) مليار 

دوالر يف أصول العملة األمريكية (89).
حتمية  منفعة  تشابك  هو   Hاألمريكي الصيني  االقتصادي  التشابك  أمر  إن 
املايض.  لقرن  ا ثامنينيات  يف  الصني  دخوهلا  نْذُ  مُ اجلديدة  لية  لليربا ا لرأساملية 
2008 هبذا االنفراطH إِذ  وال بُدَّ هلذا التشابك أن ينفرطH ولقد عجلت أزمة 
الصيني  االقتصاد  استمر  بينام   Hكبرية نتكاسة  ا أصابته  األمريكي  االقتصاد  إن 
بالنموH واستمرت الصني ببناء العالقات مع العامل. إن شكل الرصاع يف القرن 
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املتحدة  الواليات  بني  العالقات  طبيعة  ضوء  عٰىل  سيتحدد  والعرشين  احلادي 
لتنافس  ا أو  تيجي  اإلسرتا لتحالف  ا نحو  سيتجهان  نا  كا ا  ذ إ وفيام   Hوالصني
قيام  املمكن  غري  من  بأن   H بنظرنا حمتم  أمر  وهو   Hوالظاهر اإلسرتاتيجي!!. 
يقارب  ملا  استمر  الذي  التحالف  هذا  مرحلة  وإن   Hبينهام إسرتاتيجي  حتالف 
خمتلف  اقتصادي  مستقبل  نحو  الصني  توجهات  ألن   Hسينتهي عقود  أربعة  من 
الصني  تصبح  مل  إذا  تَّٰى  وحَ  . دائامً هي  "اشرتاكية" كام تعلن  اقتصادية  وعالقات 
تريد  صاعدة  نشطة  منافسة  الصني  ستبقٰى   Hالرأساملية نحو  وتوجهت  اشرتاكية 

موقعها يف العامل الرأساميلH وهبذا تصطدم بالرأساملية األمريكية.
 Hختشٰى الصني أن تصاب بخسائر كارثية إذا ما حدث اهنيار بعملة الدوالر
وهو أمر توسعنا به يف أحد كتبنا السابقة (90). كام وإن أصوات كثرية باتت تتعاٰىل 
الذي  الوقت  يف   Hاألمريكي الدين  متويل  أخالقية   ٰمد عن  تتساءل  الصني  يف 
حتتاج فيه الصني إٰىل كل مبلغ حصلت عليه خالل العقود املاضية. باإلضافة إٰىل 
ذلك هناك احتامالت عالية بضياع جزء كبري من قيمة االحتياطيات والسندات 
األمريكية املوجودة لدٰ احلكومة الصينيةH سواء نتيجة اهنيار الدوالرH أو عجز 
أو   Hبالذهب مسنودة  غري  اخلرضاء  العملة  ألن  الدفع  عن  األمريكية  احلكومة 
بملكية الدولة األمريكية ألصولH إِذ غالبية األصول األمريكية الكبرية يملكها 
القطاع اخلاص. إن كل الوقائع تقول "إن األمريكان لن يسددوا ديوهنم! ". وهذا 
ليس كالمي وإنام هو ما قاله بول كريك روبرتسH وكيل وزارة اخلزانة األمريكية 
H2008/3/18 حتت عنوان "اهنيار القوة  يف عهد الرئيس ريغان. يف مقالة له يف 
األمريكية"H والذي جاء فيه "يف حقيقة األمر فإن الواليات املتحدة مفلسة… 
وإهنا لن تدفع ديوهنا" (91). وقد تضطر يف املستقبل إٰىل بيع بعض والياهتا لتسديد 
!!H وهو أمر بعيد. ولكن  الديون!!H وذلك يف حال كون الدائنني أقوياء عسكرياً
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 1803 يف  املتحدة  للواليات  لويزيانا  والية  باعت  فرنسا  إن  يقول  من  هناك 
الواليات  إٰىل  أالسكا  ببيع  القيرصية  روسيا  قامت  وكذلك   Hللديون تسديداً 

1864 أيضاً تسديداً للديون!!! املتحدة يف 
ة  حيا وتــأمــني  قتصادها  ا لتطوير  وشــاق  طويل  مسار  الصني  ــام  م أ إن 
حتقيق  عن  ناهيك   Hالعدالة وحتقيق  الفقر  وإهناء   Hالصيني الشعب  لكل  سعيدة 
الصني  فإن   Hاحلارض الوقت  يف  املتقدمة  العامل  دول  مع  وللمقارنة  االشرتاكية. 
نْذُ سنوات. فحسب إحصائيات صندوق النقد  فعالً متثل ثاين اقتصاد يف العامل ومُ
كله  للعامل   GDP املحيل  الناتج  إمجايل  كان  يْثُ  حَ  H(5 ) 2017 سنة  عن  الدويل 
(84.8) ترليون دوالر. وكانت الواليات املتحدة املتصدر األول بإمجايل ناتج 
H(13.5 والثالث اليابان  20.5) ترليون دوالرH والثاين الصني ( حميل قدره (
H(2.8 وفرنسا السادسة  H(4.0 وبريطانيا اخلامسة ( H(5.1 والرابع أملانيا ( )
(2.8) ترليون دوالرH واهلند السابعة H(2.7) وروسيا ثانية عرش (1.6) ترليون 

دوالر بعد إيطاليا والربازيل وكندا وكوريا اجلنوبية.
ولكن بنفس الوقت فإن الصني تأيت يف موقع متأخر جداً يف حصة الفرد من 
H2017 إٰىل  يْثُ وصل تسلسل الواليات املتحدة يف سنة  إمجايل الناتج املحيل. حَ
 H(23) واليابان H(22) وبريطانيا H(21) وفرنسا H(17) وأملانيا H(7) املركز
كان تسلسل الصني (72). وتتفوق عليها أيضاً روسيا بتسلسل H(62) وتركيا 
 ٰوكازخستان (71). وهبذا نر H(70) واملكسيك H(67) والربازيل H(64)
لناتج  ا إمجايل  من  الصيني  لفرد  ا حصة  تتحسن  لكي  جداً  كثري  عمل  هناك  أن 
بأن  التذكري  هو   Hحصوله سيتم  لتقدم  ا هذا  بأن  االطمئنان  يعزز  وما  املحيل. 

.2009 تسلسل الصني هبذا اخلصوص كان (105) كام يف سنة 
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: اص الصنا�² ا�=صخصة، وا�سأ�A الف*حية، والقطاع ا�=

 Hمتدرجة بخطٰى  الصني  يف  دية"  االقتصا اإلصالحات  " ــدأت  ب لقد 
1978 – 1984 مرحلتها األوٰىل. وبمراحلH ويمكن اعتبار سنوات 

والذي  الصني  هز  الذي  القرار  هو   Hاألوٰىل املرحلة  هذه  يف  تم  ما  وأهم 
1980 عن تفكيك امللكيات اجلامعية  اختذته قيادة دينغ تشياو بينغ باإلعالن يف 
يف  يسمٰى  ما  أو   H"الزراعية "اإلصالحات  سمي  والــذي   Hالصيني الريف  يف 
 H"األرض" عن  نتحدث  ال  هنا  ونحن  الزراعة".  "خصخصة  الغريب  اإلعالم 
فاألرض مملوكة للدولة يف كل األحوالH ولكن ما تبدل هو شكل إدارة األرض 

وزراعتها ومنتوجهاH أي اإلنتاج الزراعي (92) (5).
يْثُ  H حَ كان اإلنتاج الزراعي يف الصنيH قبل "اإلصالح الزراعي" مشرتكاً
لزراعية  ا واألدوات  لــورش  وا نية  واحليوا لزراعية  ا للحقول  مشرتكة  امللكية 
 Hحمددة بمهام  تقوم  مستقلة  عمل" شبه  "فرق  يف  املزارعون  وينتظم  واملخازن. 
وهي تنضوي حتت "ألوية اإلنتاج" عٰىل مستوٰ القريةH وفوقها "كومونة" حملية 

تضم عدة ألوية إنتاجH واجلميع يستلم راتب.
تم تفكيك هذه البنية بأكملها خالل عامنيH ودفعت السلطة املركزية حلل 
يف  فرد  لكل  وحيسب   Hفردي بشكل  األرض  وتوزيع   Hاجلامعية التنظيامت  كل 
مع  يوقع  عقد  وفق  لزراعتها  املساحة  هذه  وتعطٰى   Hاألرض من  حصة  القرية 
 Hالعقد هذا  يف   Hاملزارع عٰىل  العائلية".  املسؤولية  "نظام  سمي  ما  يف   Hاحلكومة
للدولة  اإلنتاج  من  حصة  يسلم  وأن  ملحلية.  ا للسلطات  سنوية  رضيبة  دفع 
بالسعر الرسمي املنخفضH وهي حصة بسيطة ال تتجاوز مخس اإلنتاج (أو أقل 
يف حال مزارع كفوء)H وهو حر بأن يفعل ما يشاء بباقي إنتاجهH وأن يبيعه بأي 
 Hسعر يناسبه. بل أصبح يف وسعه أيضاً أن يشرتي جراراً مثالً ويؤجره جلريانه

الفصل الثالث | رأساملية الليربالية الجديدة

383



أو يؤسس رشكة لرتبية احليواناتH أو يعمل يف النقل أو التجارةH أو يستأجر 
هذه  كل  كانت  أن  بعد   Hحلسابه عامل  ويستخدم  األرض  من  إضافية  مساحات 

النشاطات حكراً عٰىل القطاع اجلامعي (92).
ناجحة  جتربة  "اخلصخصة" بأهنا  هذه  تشياوبينغ  دينغ  قيادة  اعتربت  لقد 
 H%25 1984 بنسبة   – 1975 جداً وأدت إٰىل زيادة يف اإلنتاج الزراعي بني 
وكذلك تم إبرازها من قبل إعالم النيوليربالية عٰىل نطاق واسع. وقام أحد أشهر 
االقتصاديني املعارصينH جستني لنيH وهو من تايوان انشق إٰىل الصني الشعبية 
وراعية النيوليربالية).  االقتصاد يف جامعة شيكاغو (مهد  ودرس   H1979 يف 
وعاد إٰىل بكني ليصبح أحد أبرز االقتصاديني الصينيني املعارصين املدافعني عن 
هنج الليربالية اجلديدةH وقام بإعداد دراسة توصلت إٰىل أن اخلصخصة لوحدها 

.%20 كانت مسؤولة عن زيادة اإلنتاج الزراعي بنحو 
ــذا  ــوعــي هل ــشــي ــــزب ال ــــل احل ــارضــة شـــديـــدة داخ ــع كــانــت هــنــاك م
وحتويل   Hاالشرتاكي لنظام  ا ضمن  ختريب  واعتربته   H"لزراعي ا اإلصالح  "
 Hأو ما شاهبها Hالصني إٰىل الطريق الرأساميل. وبينت بأن دراسة جستني لني أعاله
 .ٰأخر عوامل  من  وإنام   Hاخلصخصة من  تأت  مل  اإلنتاج  زيادة  وأن   Hمضللة
اإلضايف.  لإلنتاج  عالية  حتفيزية  أسعاراً  وقدمت  األسعار  احلكومة  رفعت  ذ  إِ
األسمدة  وانتشار   Hاملهجنة والذرة  الرز  بذور  إدخال  الفرتة  هذه  يف  كذلك تم 
النيرتوجينية والفوسفاتية واملبيدات الزراعيةH ووصول "الثورة الزراعية" إٰىل 
إٰىل  األرض  بتفكيك  الغلة  تــزداد  أن  املعقول  غري  من  إنّ  كام  الصيني.  الريف 

مساحات صغرية جداً تعيق استعامل املكننة.
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الصني  فــإن   Hالصني يف  عية  لزرا ا لة  ملسأ ا يف  لنقاش  ا عن  لنظر  ا وبغض 
 Hعالية بكفاءة  بعدها  وما  لثامنينيات  ا الزراعية" يف  لثورة  "ا اعتامد  استطاعت 

والصعود باإلنتاج الزراعي بقفزات متناغمة مع تطورها االقتصادي.
ليتذكر القارئH بأن هاجس احلزب الشيوعي الصيني هو العمل عٰىل توفري 
إن  املاليني.  بعرشات  تعصف  كانت  التي  املجاعات  وجتنيبه   Hللشعب الغذاء 
 H1950 547) مليون نسمة يف  هذا الوضع كان عندما كانت نفوس الصني (
بدايات  يف  نسمة  مليون   (1008 أو (  H1975 يف  نسمة  مليون   (916 أو (
نفوس  نسبة  كانت  السنوات  هذه  ويف   .1982 يف  االقتصادية  اإلصالحات 
22 – 23% من نفوس العامل. وعٰىل الرغم من اختاذ اخلطوات  الصني تصل بني 
H2018 فإن نفوس  الرضورية يف حتديد النسلH والتي تم الرتاجع عنها جزئياً يف 
الصني يف تزايد بطيءH ووصلت إٰىل ما يعادل (1395) مليون نسمة يف أوائل 
2019. ويمثلون ما يقارب من مخس نفوس البرشيةH أي يف كل مخسة أشخاص 
 Hيف العامل يكون أحدهم صيني. وعٰىل احلكومة الصينية توفري الطعام لشعبها هذا
إذا  فعالً  مبهر  أمر  وهو  االقتصادية.  هنضتها  ضمن  بذلك  تقوم  أن  واستطاعت 
10% من األرض  علمنا أن مساحة األرض الصينية القابلة لإلرواء ال تزيد عن 
القابلة لإلرواء يف مجيع أنحاء العاملH (ويف بعض اإلحصائيات 6% فقط)H وجيب 

. أن تستغل لكي توفر الغذاء إٰىل مخس نفوس العامل تقريباً
1978 وH1999 نجد أن  وللمقارنة يف إنتاج الغذاء يف الصني بني سنتي 
من  والقطن   Hطن مليون   (508 إٰىل (  (305 من ( زاد  السنوي  احلبوب  إنتاج 
 (5.218 من ( النباتية  الزيوت  وبذور   Hطن مليون   (3.831 إٰىل (  (2.167 )
مليون   (62.376 إٰىل (  (6.570 مليون طنH والفواكه من (  (26.012 إٰىل (
طنH واللحوم من (8.563) إٰىل (59.609) مليون طنH واألسامك واألحياء 
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مرات  تسع  من  يقارب  – ما  طن  مليون   (41.220 إٰىل (  (4.660 من ( املائية 
–H وكذلك يف مجيع املنتجات األخرٰ مثل السكر والشاي واخلرضوات والتبغ 
فإن   Hواحليوانية النباتية  للمنتجات  الكبري  اإلنتاج  ورغم   .(5 وغريها ( واجللود 
وحبوب  احلنطة  األخص  وعٰىل   Hاملــواد هذه  من  كبرية  كميات  تستورد  الصني 

الصويا.
حدثت  ولكن   H1984  –  1978 فــرتة  يف   ٰأخــر خصخصة  أيــة  تتم  مل 
يسمح  نظام  وضــع  منها   .1 9 7 9 سنة  يف  لصناعية  ا ملؤسسات  ا يف  تغيريات 
املحددة هلاH يف  يزيد عن الكميات  للمنشآت الصناعية أن تبيع إنتاجهاH الذي 
اخلاص  القطاع  مع  التعاقد  الصناعية  للمنشآت  سمح  كذلك   Hوبسعره السوق 
زاد  ومما   Hاألداء وحتسني  املنشآت  تسيري  يف  للمساعدة  مجاعات)  أو  داً  ــرا (أف

تدرجيياً يف دور القطاع اخلاص ويف إمكانياته.
ولقد سمحت الدولة يف هذه الفرتةH وألول مرةH يف دخول االستثامرات 
التي  وهي   Hلألجانب خاصة  اقتصادية  مناطق  حتديد  وتم  الصني.  إٰىل  األجنبية 
بدأت فيها قاطرة النمو الصناعي. أوٰىل املناطق اخلاصة كانت يف شينزين يف أيلول 
هونغ  مقابل  تقع  األسامك  صيد  عٰىل  تعتمد  صغرية  قرية  كانت  والتي   H1980
396 كيلو مرت مربعH وتوسعت إٰىل  كونغ. بدأت املنطقة الصناعية فيها بمساحة 
طبقت  الصينية.  املدن  كربيات  من  شينزين  وأصبحت   Hمربع مرت  كيلو   2000
فيها إجراءات خاصة شملت إعفاءات رضيبية وتسهيالت يف الروتني اإلداري 
هبدف جلب املستثمرين األجانبH مما جعلها نموذجاً لالقتصاد الصيني املعتمد 
وخلق   H رياً نفجا ا دياً  قتصا ا اً  نمو شينزين  يف  وحدث  الصناعي.  اإلنتاج  عٰىل 
النمو  نسبة  وبلغت   Hوالتحديث التصنيع  خيص  فيام  العاملي  التاريخ  يف  معجزة 
االقتصادي السنوي فيها يف العقود الثالثة األوٰىل H(%25.9) بينام بلغ املعدل يف 
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الصني ككل يف الفرتة ذاهتا (9.8%). ولقد أسست الصني فيام بعد عدداً آخراً من 
املناطق االقتصادية املامثلة يف عدد من األقاليم واجلزر الصينية (94).

بني  لفرتة  ا يف  االنفتاحية  لسياسات  ا من  بينغ  شياو  دينغ  دة  قيا زادت 
اخلاص  العمل  عٰىل  السيطرة  تقليل  استمر  يْثُ  حَ  .1993  –  1984 السنوات 
وتدخل الدولة. وحدثت خصخصةH وعٰىل مستوٰ واطئH لبعض من قطاعات 
. والتطور املهم الذي حدث يف هذه الفرتة هو  الدولةH وهو أمر مل حيدث سابقاً
السلطات  إٰىل  األمر  ترك  يْثُ  حَ  Hالدولة منشآت  عٰىل  املركزية  السيطرة  تفكيك 
املناطقية لتجربة الطرق التي تؤدي إٰىل زيادة اإلنتاج يف منشآت الدولة الصناعية. 
وازداد التذمر اجلامهرييH وكانت مظاهرات ساحة   Hازداد التضخم والفساد
 H"والنهاية الدموية هلا. وتم إبعاد عدد من "اإلصالحيني H1989 تيانانيمن يف 
يف  بقي  دينغ  ولكن   H"اإلصالحات" عن  بالرجوع  املطالبات  علنياً  وظهرت 
1991 بإعادة افتتاح بورصة شنغهاي بعد  القيادة ومتسك بإصالحاته ومتكن يف 

إغالق دام (40) سنة.
دية  قتصا ا مشاكل  حدوث  مع  ولكن   Hلنمو با لصيني  ا االقتصاد  استمر 
وأصبح   Hفيها خسائر  وحدوث   Hالكفوءة غري  احلكومية  املؤسسات  بعض  يف 
H1992 وازدادت حصة  H ازدادت معدالت اخلصخصة بعد  التضخم أمراً واقعاً
بنظر  اخلاص  القطاع  وأصبح   .GDP املحيل  لناتج  ا إمجايل  يف  اخلاص  القطاع 
1999 بنظرها إٰىل جزء مهم  احلكومة الصينية مكمالً لقطاع الدولةH وتطور يف 

من "اقتصاد السوق االشرتاكي".
 1993 السنوات  بني   H"اإلصالحات" يف  بشكل أرسع  األمــور  تطورت 
الدولة  ملنشآت  خصخصة  وحدثت   .1997 يف  دينغ  وفاة  برغم   H2005 إٰىل 
 Hمن قبل القيادة التي جاءت بعد دينغ H19981997 و عٰىل نطاق واسع يف 
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HZhu واللذان   Rongji Jiang وزهاو رونغجي   Zemin ومها جيانغ زمني 
كانا من القادة الشيوعيني املؤيدين بشغف ومحاس لسياسة دينغ "اإلصالحية". 
حدثت خصخصة لعدد كبري من منشآت الدولةH عدا عدد من مؤسسات الدولة 
للدولة  التابعة  املنشآت  عدد  وقل   H2004 إٰىل  االجتاه  هذا  واستمر  الضخمة. 

.%48 بنسبة 
 World وبنفس الوقتH ولغرض دخول الصني ملنظمة التجارة الدولية 
املواد  عٰىل  الكمركية  الرسوم  تقليل  تم   HTrade  Organizat ion  WTO
لنظام  ا إصالح  تم  كام   Hلتجارية ا لتنظيامت  وا احلواجز  رفع  وتم   Hاملستوردة
كان  التي  االجتامعية  اخلدمة  نظام  من  الكثري  تفكيك  تم  لذلك  إضافة  املرصيف. 
تقليل  تم  كام   Hتونغ تيس  ماو  للصني  لتارخيي  ا الرئيس  عهد  نْذُ  مُ بنجاح  يعمل 
2005 ما يعادل (%70)  التضخم النقدي. ونام القطاع اخلاصH ليمثل يف سنة 

من إمجايل الناتج املحيل (5).
2001 برشوط قاسية. ودخوهلا  دخلت الصني منظمة التجارة الدولية يف 
 Hلتأمني وا  Hاملرصفية لسوقها  كبري  نفتاح  با " لدولة  ا قيام  رشط  عــٰىل  اعتمد 
ووقعت   . "ٰاألخر لية  ملا ا واخلدمات  الصناديق  وإدارة   Hلية ملا ا والسندات 
بدون أية مناقشة شعبية حوهلا. كام مل تكن االتفاقية – عند التوقيع –  االتفاقية 
جاهزة باللغة الصينية!!. ولكن املحكمة الصينية العليا تعهدت بأن يف حال أي 

تناقضH فإن القوانني الصينية سيتم أخذها بنظر االعتبار (6).
للحصول  التجارة  منظمة  مع  مفاوضاهتا  يف  كبرية  تنازالت  الصني  قدمت 
من  تنازالت  عٰىل  للحصول  الكبري  وزهنــا  استخدام  من  بــدالً   Hالعضوية عٰىل 
يَّام أن الصني كانت تعترب من الدول الصاعدة التي  املنظمة لصالح الصنيH الَ سِ
 Hيسمح هلا بالدخول برشوط أقل قسوة. وكانت حصة الصني يف التجارة الدولية
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68% يف  43% من إمجايل الناتج املحيلH ارتفعت إٰىل  عند دخوهلا املنظمةH متثل 
 Hالتجاري الفائض  وإن   .ٰاألخــر بالدول  مقارنة  جداً  عالية  وهي   H2007
يموالن  وعملياً   Hــدوالر ل ا بعملة  رئيسية  بصورة  مها   Hلنقدي ا واالحتياطي 
االستهالك األمريكي والدين احلكومي األمريكيH وتعزيز الدوالر كعملة عاملية 
ال يمكن االستغناء عنها يف املعامالت التجارية الدولية. واألمر بإمجاليه يعمل 
بصورة معاكسة للمصلحة الصينيةH والسالمة املاليةH وجيعل االقتصاد الصيني 

مرهوناً بالسياسة النقدية األمريكية (6).
متدنية  نسبة  ٰىل  إ لكمركية  ا لرسوم  ا معدالت  وصلت  لوقت  ا وبنفس 
H%9 مقارنة بام هي عليه يف ذلك الوقت يف معدالت الدول األخرٰ مثل  معدهلا 
H%32 و37% يف إندونيسيا. كام إنّ  H%31 واهلند  H%27 واألرجنتني  الربازيل 
 Hاملتحدة الواليات  يف  الصينية  البضاعة  عٰىل  املفروضة  الكمركية  الرسوم  نسبة 
مالحظة  جيب  وهنا   .(6 األمريكية ( البضاعة  عٰىل  الصني  تفرضه  مما  أكثر  كانت 
أن استريادات الصني كانت بمعظمها من املواد األولية والوقود واملواد نصف 
املصنعةH والتي بإمجاليها ختدم الصناعة الصينيةH وأن تقليل الرسوم الكمركية 
املنتجات  تصدير  عٰىل  املعتمد  الصيني  النمو  يف  الزيادة  إٰىل  عامة  بصورة  يؤدي 

املصنعة.
 Hونتيجة الضغوط الشعبية واحلزبية تم الرتاجع عن بعض إصالحات دينغ
يْثُ  H2005 حَ Hu إٰىل قيادة احلزب والدولة يف   Jintao بعد جميء هو شنتاو 
أوقفت اخلصخصةH وتم دعم القطاع احلكومي باالستثامرات املطلوبة لنهضته. 
واإلشادة بإمكانياته إعالمياً يف منافسة الرشكات األجنبية. كام تم زيادة الدعم 
يف  زيــادة   ٰنر ذلك  من  الرغم  وعٰىل  ولكن  اجلامهري.  خلدمة  الصحي  للقطاع 
استمرت  كام  وإنتاجه.  استثامره  زيادات  نتيجة   Hاخلاص القطاع  وحجم  نسب 
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حتديد  حماولة  يف  الصينية  والدولة  الشيوعي  احلزب  داخل  اليمينية  التوجهات 
للحزب  عرش  الثامن  املؤمتر  يف  األمر  هذا  واستمر   Hاحلكومية القطاعات  حجم 
املاركسيني  من  الكثري  خماوف  أثار  الذي  األمر  وهو   H2012 سنة  الشيوعي 
احلزب  قيادة  وتأكيد  احلكومية  القطاعات  دعم  باجتاه  تعدل  األمر  الصينيني. 
 Hواحلديث املستمر عن رضورة حتقيق االشرتاكية Hللتطور االقتصادي الصيني
وذلك بمجيء القيادة احلالية برئاسة يش جني بينغH وكام ذكرنا يف بداية حديثنا 

عن التطور الصيني.
أن   ٰنــر  Hباألرقام  2005 نْذُ  مُ الصيني  االقتصاد  توجهات  ولتوضيح 
2004 و2010 إٰىل الضعف (بمرتني)H وبنفس  االقتصاد الصيني زاد ككل بني 
 (2.8 بمقدار ( االقتصاد  هبذا  الصيني  اخلاص  القطاع  مشاركة  زادت  الوقت 
مرةH والقطاع األجنبي (2.1) مرة. ولقد هبطت نسبة القطاع العام يف االقتصاد 
 H2008 35.2% يف  H2006 إٰىل  48.6% سنة  2003 إٰىل  57% سنة  الصيني من 
وإٰىل 26.9% يف سنة H2012 وهذه احلصة تتضمن 22.2% حصة الدولة و%4.7 
حصة اجلمعيات التعاونية. أي أصبحت حصة إقطاع غري احلكومي يف االقتصاد 
2.2% أشخاص و47.7% رشكات خاصة صينية و%25.1  H%73 منها  حوايل 

رشكات أجنبية (6).
وجيب مالحظة أن التطور القوي لالقتصاد اخلاص واألجنبي كان بسبب 
اعتامده بصورة كبرية عٰىل دعم ومحاية ومؤازرة قطاع الدولة يف املركز واألقاليم. 
وتريد  عالية  باستثامرات  البدء  بطبيعتها  تريد  ال  اخلاص  القطاع  رشكات  إن  ذ  إِ
اإلنتاج  إٰىل  تذهب  العام  القطاع  رشكات  بينام  استثامراهتا.  عٰىل  رسيعة  عائدات 
طويل األمد باستثامرات عالية وعوائد معتدلةH وأحياناً بدون أرباح يف منتجات 
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إسرتاتيجية. وهلذا فإن رشكات القطاع العام تكون عٰىل األغلب داعمة لرشكات 
القطاع اخلاص بتوفري املواد األولية والوقود والطاقة والبنية التحتية.

احلزب  ومؤمتر   Hبينغ جني  يش  احلايل  الصيني  الرئيس  أن   ٰنر اخلتام  ويف 
الصني  أن  يــؤكــدان   H2017 يف  عــرش)  لتاسع  األخــري (ا الصيني  الشيوعي 
إن  يقول  من  أعدائهم  أو  املاركسيني  من  هناك  ولكنن   Hاشرتاكية دولة  ستكون 
والسؤال  االشرتاكية.  عن  الصني  ختيل  إٰىل   ٰأد واإلصالح"  "االنفتاح  اعتامد 
H عند حتديد ماهية االقتصاد الصيني اليومH هل هو اقتصاد سوق  املطروح حالياً
اشرتاكيH أم هو اقتصاد رأساميلH أم هو رأساملية الدولة؟ قد يكون من املفيد 
 Hجامعة كاليفورنيا االقتصادي باري نوتونH من  حماولة  للقارئ االطالع عٰىل 
هل  " بعنوان:   2017 عام  له  نرشت  مقالة  يف  لتساؤالت  ا هذه  عن  بة  اإلجا
أن  اليوم  يعتقدون  الذين  تَّٰى  "حَ القول:  إٰىل  فيها  وخيلص   ." اشرتاكية؟  الصني 
النظام غري اشرتاكيH فإهنم يعتربون أن املثال االشرتاكي ال يزال ذا تأثريH وأن 
النظام قد يتطور باجتاه مؤسسات أكثر اشرتاكية وأكثر توزيعية. وعندما حيدث 
 Hفإن النموذج الصيني لالشرتاكية قد بدأ باالنبثاق". وأن نفس الكاتب Hذلك
"رأساملية  لتسعينيات  ا بفرتة  مرت  أن  بعد  الصني  عٰىل  أطلق  قد  كان   Hنوتون
يْثُ الدولة والقطاع العام  الغرب املتوحش"!!H والفرق أهنا متر اآلن بمرحلة حَ
يزداد نفوذمها. وعٰىل الرغم من أن الصني ال تتوافق مع تعريف االشرتاكية عٰىل 
الدولة اآلن قوية يف قطاع  ملكية  إالّ أن   H"اإلنتاج أهنا "امللكية العامة لوسائل 
يف  الكثافة  ذي  اخلدمات  قطاع  ويف   H(%40 نحو  إٰىل  املكثف (تصل  الرأسامل 
لتعليم  وا واالتصاالت  والنقل  املايل  القطاع  رأسها  وعٰىل   Hالبرشي الرأسامل 
100%). كذلك فإن  85% إٰىل  واخلدمات التكنولوجية (ترتاوح بني  والعلوم 
القيادة  تأكيد  إٰىل  إضافة  خاصة.  ملكية  ال  يْثُ  حَ  Hاألرايض مجيع  متلك  الدولة 
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احلالية عٰىل تطوير االقتصاد منْ أَجل الوصول إٰىل االشرتاكيةH وليس البقاء يف 
الرأساملية(85 ب).

يسكنها  أرض  يف  تقع  لتي  ا لفريدة  ا لتجربة  ا هــذه  نتائج  ينتظر  لكل  وا
مخس البرشيةH وعٰىل ضوء نتائجهاH قد يتحدد مسار بقية البرشية؟!!H وتتحدد 
التاريخ"H هل يف الرأساملية غري املنضبطةH األمر الذي توقعه فوكو ياما  "هناية 
ه  نوّ كام  "االشرتاكية".  أو   Hاجلدد واملحافظني  النيوليربالية  له  وزمرت  وطبلت 
إٰىل ذلك فوكو ياما نفسه بعد أن وضح وحشية وعجز هذه الرأساملية عن حتقيق 

طموحات البرش.
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ا�وامش وا�صادر

ا�قدمة

األمريكيني". األخبار  – 1 هامربغر  سترسق  التي  االشرتاكية  ستالني :  "حلم 
.2019/4/15 ديبة.  املال / غسان  رأس  اللبنانية / ملحق 

2 –  Democrats More Positive About Socialism Than"
."Capitalism

.2018/8/13 يف  تايمز  النيويورك  Gallop" عن  تقرير معهد "غالوب 
3 – 

"Socialist! Capitalist! Economic Systems as Weapons أ . 
.2019/4/in a War of Words". New York Times 19

"Progressive Capitalism Is Not an Oxymoron". By ب . 
.2019/4/Joseph Stiglitz. The New York Times 19

األخبار ج .  روبرتس.  مايكل  جوهري".  تناقض  التقدمية :  "الرأساملية 
.2019 13 أيار  اللبنانية 
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"حوار مع سمري أمني : الرأساملية شاخت واحلركات االجتامعية قد تأيت  – 4
عن   .2017/12/31 يف  رامبوير.  روبن  حاوره :  فاشيني".  أو  بتقدميني 

موقع "البديل العراقي" يف 4 أيار 2019.
سنة  – 5 القادمة  العاملية  االقتصادية  لألزمة  األوان  فوات  قبل  "استعدوا 

2020". طالل أبو غزالة. 2018/12/27.
وكان طالل أبو غزالة قد حتدث وكتب يف الربع الرابع من 2018 عن  ●

األزمة االقتصادية املقبلةH ومن أواخر ما كتب املقالة أعاله.
مظهر  – 6 الدكتور  القادم!…".  االقتصادي  االهنيار  اإلمربيالية :  بعد  "ما 

.2018/11/26 حممد صالحH احلوار املتمدن يف 
7 –  ."2019 يف  العاملي  لالقتصادي  مظلمة)  (سامء  يتوقع  الدويل  "البنك 

يب يب يس يف 2019/1/9.
8 –  Fed Dimming Its Economic Outlook, Predicts No Rate"

 Increase This Year". The New York Times. March 20.
.2019

9 –  Condemned to Repeat the History of Bank Failures?"."
.The Editorial Board .2019/3/The New York Times. 20

ول
N
الفصل ا&

الكتابني  : – 1 يف  االحتالل  من  األوليتني  للسنتني  التفاصيل  جتدون 
"العراق بني مطرقة صدام وسندان الواليات املتحدة" فؤاد قاسم األمريH أ . 

الثانية). ثاين / 2005 (الطبعة  ترشين 
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فؤاد ب .  االحتالل"  بعد  ما  عــراق  يف  اقتصادية  سياسية  "مقاالت 
نيسان / 2005.  Hاألمري قاسم 

فؤاد  – 2  H"العامة العراقية  واملوازنة  النفط  وأسعار  الصخري  "النفط  كتاب 
قاسم األمريH كانون أول 2015.

.2015 الطاقة" آب  قطاع  يف  واهلدر  اخلسائر  دراسة  "تقويم 
3 –  H2018/6/7 وتيار احلكمة يف Hوائتالف الوطنية Hلقد اتفق حتالف سائرون

فقرة  يف (12)  بياناً  واصدروا   Hاألكرب الكتلة  لتشكيل  التحالفات  ضمن 
يتضمن املبادئ االساسية يف التحالف. جاء يف الفقرة (4 أ) منه "إصالحات 
وتنمية   Hاخلاص القطاع  وتنشيط   Hالريعية الدولة  ومعاجلة   Hاقتصادية
هو   Hاحلكمة وتيار  الوطنية  ائتالف  ومناهج  كتابات  وألن  االستثامر". 
كتبت  التي  املقاالت  مع  أعاله  املبادئ  ولشابه   Hاجلديدة الليربالية  باجتاه 
عٰىل  لعب  املبادئ  هذه  إن   ٰنر هلذا   Hالوطنية النفط  رشكة  قانون  تأييد  يف 

االقتصادي". وفق ما يسمٰى "االنفتاح  للسري  الكلامت 
متكامل" د. عبد احلسني أ .  حكومي  … هبج  جمدداً العرش  "املنجحات 

.2018 22 آب   Hالعنبكي. شبكة االقتصاديني العراقيني
االقتصاديني  بعض  يعتقده  ما  عــٰىل  كمثال  لة  ملقا ا هــذه  ذكــرت 

العراقيني من أن الدستور يطلب التحول إٰىل "اقتصاد السوق".
4 –  Hمحيد حسن " حاتم  العاملي؟  االقتصاد  بناء  يف  العبودية  سامهت  "كيف 

املثقف – 2018/2/7.
"القضية النفطية : وجهة نظر"H د. مظهر حممد صالحH شبكة االقتصاديني  – 5

.2018/6/2  Hالعراقيني
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أسعار  – 6 يف  وتأثريه  دوره  "الدوالر :  كتاب :  يف  توجد  املرحلة  هذه  تفاصيل 
 H"ودور العراق املقبل يف تسعري النفط ٰالذهب والنفط والعمالت األخر

.2014 فؤاد قاسم األمريH أيلول 
عامر  – 7  Hاللبنانية األخبار   H"احلرة التجارة  عرص  هناية  اجلامرك :  "حرب 

.2018/7/10 حمسن 
"هل هناك إسالم سيايسH وهل حقا البابا فرانسيس ماركيس! "H الصحيفة  – 8

.2018/1/15  Hعبد احلي زلوم H"اإللكرتونية "رأي اليوم
والنفط  ● الذهب  أسعار  يف  وتأثريه  دوره  "الدوالر :  كتاب  كذلك 

أيلول   Hاألمري قاسم  فؤاد  صفحة (355).   Hٰاألخر والعمالت 
.2014

9 –  Hكالين نعومي   H"الكوارث رأساملية  الصدمة / صعود  "عقيدة  كتاب 
الرتمجة العربية / مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم / يف (751) صفحة.

●  The Shock" عنوان  حتت   2007 يف  مــرة  ألول  الكتاب  نرش 
واعترب   Hعديدة وبلغات   Hعديدة مرات  طبعه  وأعيد   "Doctrine
وأثار   Hمصدراً مهامً للمعلومات اعترب  H كام  مبيعاً األكثر  الكتب  أحد 
وكاتبة  ومراسلة   Hاالجتــاه يسارية  الكندية  والكاتبة   Hكبرية ضجة 
 Hعديدة وثائقية  وأفالم  ومقاالت  كتب  وهلا   Hمهمة يسارية  لصحافة 

وجاءت للعراق بعد االحتالل كمراسلة إلحدٰ الصحف املهمة.
الدولة – 10 سلبيات  من  للخالص  خطوة  الوطنية :  النفط  رشكة  "قانون 

الريعية" االقتصادي والنائب : عدنان اجلنايبH مركز البحوث والدراسات 
نيسان / 2018.  Hالعراقية
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"قانون رشكة النفط الوطنية العراقية هل هو قانون لرشكة النفط الوطنية – 11
االقتصاد  لربلة  عٰىل  بالتايل  ويعمل   H"النفطية العوائد  وتبديد  لتهديد  أم 

.2018/3/26  Hفؤاد قاسم األمري H"العراقي
كلام – 12 اإلنكليزية  الوكيبيديا / اللغة  إٰىل  الفصل  هذا  يف  الرجوع  تم  لقد 

تطلب ذلكH وحسب عنوان املوضوع.

�
=̈ الفصل الثا

 Hو(3) ادناه H(2)و H(1) لقد اعتمد يف كتابة هذا الفصل عٰىل املصادر العامة
وعٰىل املصادر األخرٰ املبينة أدناه

كتاب : "HNeoliberalism"H David Harvey / 2005 بروفسور يف  – 1
نيويورك. جامعة 

2 –  The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism" David" : كتاب
.M. Kots Massachusete 2015 / Harvard University Press

 H ملتحدة ا لواليات  ا  / ماساشوست  جامعة  يف  قتصاد  ا بروفسور 
وبروفسور يف جامعة شانغهاي / الصني.

ذلك. – 3 تطلب  كلام  اإلنكليزية  الوكيبيديا / اللغة  إٰىل  الرجوع  تم 
"األزمة العاملية : أبعادها وآثارها". د. كامل العضاض. آب 2011.أ . 

"كينز : السياسة االقتصادية البديلة"H البري داغر / األخبار اللبنانية – ملحق  – 4
رأس املال يف مقالتنيH يف 2 و9 متوز / 2018.

"مواجهة العوملة النيوليربالية للتنمية العربية"H البري داغر / األخبار اللبنانية  – 5
يف 7 و2017/3/23.
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الرجوع  – 6 يمكن   Hوودز بريتون  اتفاقيات  تفاصيل  عٰىل  االطالع  لغرض 
صفحات   H"الدوالر" كتاب  وهو   Hاألول الفصل  يف  املصدر (6)  إٰىل 

.(120 – 43)
7 – .1971/1/4 تايمز  النيويورك 
املعضلة الكنزية"H مايكل روبرتسH األخبار  – 8 احلامئية؟  أم  احلرة  "التجارة 

.2018/7/16  Hاملال رأس  اللبنانية / ملحق 
9 – .2017/3/31  Hصائب خليل H" !الشيوعيني "اشكروا 

10 – ٰصدر يف الذكر H2017 / سمري أمني H"الطويل ٰكتاب "روسيا يف املد
السوفياتية. أكتوبر  لثورة  املئوية 

وعالقتها – 11  Hالنفط أسعار  صعد  حول  أكثر  تفاصيل  عٰىل  االطالع  لغرض 
يف  املصدر (6)  إٰىل  الرجوع  يمكن   Hوالتضخم والدوالر  الذهب  بأسعار 
الفصل األولH وهو كتاب "الدوالر… "H الصفحات (294 – 349) 
كام إنّ الصفحات (106 – 122) و(191 – 221) تتعلق بسعر الدوالر 
وعالقته بالعمالت األخرHٰ ويف الصفحات (161 – 170) جتد الشكوك 

. يف وجود الذهب األمريكي أصالً
12 – H"هل تستطيع الرأساملية أن تكون إنسانية؟ حكاية رشكتي فورد ودودج"

.2017/1/15  Hصائب خليل
●  Hخليل صائب   H"الرفاه دولة  وهتاجم  قيودها  حتطم  "الرأساملية 

.2018/2/17

للتعرف أكثر عٰىل دور املحافظني اجلدد املخرب يف العراقH يمكن الرجوع – 13
التالية : كتبنا  إٰىل 
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املتحدة"H أ .  الواليات  وسندان  صدام  مطرقة  بني  "العراق  كتاب : 
حزيران / H2004 وكانون األول / 2005.

االحتالل"H ب .  بعد  ما  عراق  يف  اقتصادية  سياسية  "مقاالت  كتاب : 
نيسان / 2005.

يف  ● اجلــدد  املحافظني  وحكم  والــعــراق  "فلسطني  وباألخص 
 H2004/2/19 والذي نرش يف جريدة الغد يف H"الواليات املتحدة
ودور  العراق  تقسيم  حول  الكاملة  "القطيعة  دراسة  واملتضمن 

إرسائيل وخربطة الرشق األوسط اجلديدة".
وكذلك : "مرشوع الرشق األوسط الكبري"H الذي نرش يف صحيفة  ●

الغد يف 2004/6/23.
كتاب : "اجلديد يف عقود النفط والغاز املوقعة من قبل حكومة إقليم ج . 

كردستان والسياسة النفطية لإلقليم"H حزيران / 2013. ويتضمن دور 
تفتيت  ويف   Hالدستور صياغة  – يف  اجلدد  املحافظني  – من  كالربيث 
العراقH ويف الدور املخرب للسياسة النفطية يف إقليم كردستان العراق.

الفصل الثالث

لقد اعتمد يف كتابة هذا الفصل عٰىل املصادر العامة H(1) وH(2) و(3) و(3 أ) 
و(4) و(5) و(6) ادناهH وعٰىل املصادر األخرٰ املذكورة

كتاب "Neoliberalism" 2005 David Harvey. املصدر (1) نفسه  – 1
يف مصادر الفصل الثاين.

2 –  The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism, David" كتاب
نفسه(2) يف مصادر الفصل الثاين. M. Kotz / 2015" املصدر 
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3 – .The New Imperialism" David Harvey 2003" كتاب
.2011 3 أ – "األزمة العاملية : أبعادها وآثارها". د. كامل العضاض. آب 

كتاب : "عقيدة الصدمة : صعود رأساملية الكوارث" نعومي كالبنH املصدر  – 4
(9) نفسه يف الفصل األول.

ذلك. – 5 تطلب  كلام  اإلنكليزية  الوكيبيديا / اللغة  إٰىل  الرجوع  تم 
6 – .China and Global Capitalism"H Lin Chun / 2013" كتاب
النكه  – 7 أوسكار  كتاب  وتقديم  بتعريب   Hحسن سلامن  حممد  الدكتور  قام 

دار  عن  ونرش   Hاملايض القرن  ستينيات  أواخر  يف  السيايس"  "االقتصاد 
الطليعة. كان النكه أستاذ وصديق ملحمد سلامن حسنH وختٰىل عن جنسيته 
األمريكية يف H1945 ورجع إٰىل موطنه األصيل بولونياH وهو اقتصادي كبري 
يف االقتصاد الرأساميل واالشرتاكيH واالقتصاد املخططH ولقد حارض يف 
اجلامعات املهمة األمريكية والربيطانيةH ويف عدد كبري من جامعات العامل 

بغداد. جامعة  ومنها 
8 –  The Three Trillion Dollar War : The Cost of Iraq Conflict""

.Joseph Stieglitz 2006
أن  ٰىل  إ يشري  كتب  ما  بعض  الكثري  عنه  كُتب   Hالكتاب صــدور  عند 
بعة  متا يف  لتقديرات  وا لــدراســات  ا استمرت   Hلية عا كانت  لتقديرات  ا
منطقية  لكتاب  ا يف  ملذكورة  ا الكلف  أن  ٰىل  إ مجيعها  وتوصلت   Hلكتاب ا
الكلف  تشمل  وهــي  دوالر.  ترليون   (4 إٰىل ( تصل  وقــد   Hزنــة ومــتــوا
اجلنود  تأهيل  متابعة  يف  الالحقة  والكلف   Hلالحتالل املبارشة  العسكرية 

العائدين إٰىل الواليات املتحدة.
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يف  – 9 وتأثريه  دوره  "الدوالر :  الثاين  الفصل  مصادر  يف  املصدر (6)  أنظر 
أسعار الذهب والنفط والعمالت"H فؤاد قاسم األمريH أيلول / 2014.

املصدر (9) اعاله الصفحات (356 – 373).– 10
املصدر (9) اعاله الصفحات (83 – 95).– 11
املعضلة الكنزية"H مايكل روبرتسH األخبار – 12 احلامئية؟  ام  احلرة  "التجارة 

.2018 16 متوز   Hملحق رأسامل املال Hاللبنانية
"مصري العامل بني قوتني"H عامر حمسنH األخبار اللبنانيةH 1 أيلول 2018.– 13
14 – Mr. Trump Goes After Consumer Protection Bureau""

.2017/3/New York Times / 22

15 – Congress Approves First Big Dodd – Frank Rollback""
.2018/5/New York Times / 25

"عرش سنوات من عمر األزمة املالية : هل االشرتاكية لألغنياء والرأساملية – 16
أيلول  املال / 3  رأس  – ملحق  اللبنانية  األخبار   Hعبدو نبيل   H" للفقراء؟ 

.2018

للكتابني :– 17 الرجوع  يمكن   Hاملوضوع يف  للتوسع 
"الطاقة : التحدي األكرب هلذا القرن"H فؤاد قاسم األمري / أيلول 2005. ●
"املوازنة املائية يف العراق وأزمة املياه يف العامل"H فؤاد قاسم األمري / كانون  ●

ثاين 2010.
18 – Trump Administration Wants to make it Easier to Release"

.Methane Into Air", New York Times, 10 September 2018

"الرأساملية املعوملة : حقيقة أم وهم؟ "H د. مظهر حممد صالحH آب 2018.– 19
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20 – Financialization Has Turned the Global Economy Into"
 a House of Cards : An Interview with Gerald Epstein",

.Trouthout 23 July 2017
معهد  يف  ملشارك  ا ملدير  وا االقتصاد  بروفسور  هو  بستني  ا لد  جريا
 HMassachusetts دراسات االقتصاد السيايس يف جامعة ماسشوسيتس 

ويعترب اخلبري األمريكي األول يف الرأساملية املالية.
21 –.2018/6/5 اللبنانية  األخبار 
22 – The Disney – Fox Deal Sails Through, a Bit Too" : افتتاحية

2018/7/1. أيضاً املوضوع نفسه. تايمز  Easily" نيويورك 
●  Why the At & T – Time Warner Case Was so Closely"

.Watched", NY Times. 12 June 2018
●  Justice Department Approves, Disney’s Purchase of"

.Fox Assets", NY Times. 27 June 2018

"Kraft Heinz Offers to Buy Unilever in $ 143 Billion أ . 
.Deal" New York Times. 17 Feb. 2017

23 – The Tax Bill That Inequality Created" NY Times. 16"
.December 2017

●  Decades of Falling Taxes" New York Times. 16"
.December 2017

24 – Republican Tax Bill Passes Senate 51 – 48 Votes" NY"
.Times. 19 Dec. 2017
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25 – Hالعراقيني االقتصاديني  شبكة   Hصالح حممد  مظهر  د.  الفر"  "آرثر 
.2015/2/29

26 –."Arther Laffer"
● ."Laffer Curve
اإلنكليزية. ● احلرة / اللغة  وكيبديا / االنساكلوبيديا 

27 – The Laffer Curve : Past, Present & Future" By Arther"
.Laffer / The Heritage Foundation, 1 June 2004

للنرش – 28 فاروس  دار  طبعة   H(308) صفحة يف   H"خلدون ابن  "مقدمة 
والتوزيع سنة H2016 يف "الفصل (78) يف اجلباية وسبب قلتها وكثرهتا".

29 – Trump’s Tax Cut Flunks the Napkin Test : A "D" Misreading"
.of Economic Law". Greg Palast / Trouthout / 2 May 2016

املصدر (9) السابق صفحة (261 – 268). "الدوالر : دوره وتأثريه يف – 30
أسعار الذهب والنفط والعمالت"H فؤاد قاسم األمريH أيلول / 2014.

31 – Fifty Biggest LIS companies stashing (1.3) $ trillion"
.offshore The Independent 14 April 2016

ملحق – 32  Hاللبنانية األخبار   H" رضائبها؟  دفع  من  الرشكات  تتهرب  "كيف 
رأس املالH 25 حزيران 2018.

33 – A stranded 2 $ Trillion Overseas Stash Get Closer to"
.Coming Home", NY Times, 4 November 2016

34 – Tax Law May Send Factories & Jobs Abrood, Critics"
.Says", NY Times, 8 Jan. 2018
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35 – Apple Capitalizing on New Tax Law, Plan to Bring"
.Billion in Cash Back to U. S. ", NY Times, 17 Jan 2018

36 – Zombies of Voodoo Economics" Paul Krugman. NY"
.2017/4/Times, 24

37 – Zombies, Vampires and Republicans" Pauil Krugman."
.2017/6/NY Times, 19

38 – The Trouth About Power and Capitalism"H "A Socialist"
.2017/2/Response Tax Bill", By Rishard Wolf. Trouthout 22
 Massachusetts االقتصاد يف جامعة ماساشوست  هو بروفسور 
Yale بني سنوات  س يف جامعة ييل  بني سنوات H(2008 – 1973) ودرّ
H(1969 – 1967) وجامعة نيويورك H(1973 – 1969) وكان زائراً 
يف جامعة السوربون يف باريس. واآلن بروفسور زائر يف جامعة نيويورك له 

مؤلفات عديدة.
39 – By : ,2012/5/The 1 Percent’s Problem" Vanity Fair. 31"

.Joseph Stieglitz

40 –.2011/11/Why They Hate Warren Buffett", Trouthout. 29"

41 –.2017/2/Who Are The Richest of the Rich?", NY Times, 19"

42 – New Oxfram Report says half of global wealth held by"
.2015/1/%1", The Gardian. 19

43 – Economy for the %1". "62 People own the same as half"
.2016/1/of the world" Oxfam International site. 18
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اوكسنام  موقع  من  صفحة   (80 يف ( يقع  لــذي  ا لتقرير  ا عٰىل  اطلع 
 An Economy" 2016/1/18 حتت عنوان اإللكرتوينH وهو مؤرخ يف 

."for the %1

يب – 44  H"األرض سكان  أفقر  نصف  يملكه  ما  ثروهتم  تعادل  أثرياء  "ثامنية 
.2017/1/16 Hالعريب BBC يب يس

45 – The Richest people on the planet added a whopping $ 1"
 trillion to their fortune in 2017", Financial Post / Bloomberg

.2017/12/News 27

عن – 46  H2018/1/10 يف  سومرينوز   H"العامل أغنياء  أغنٰى  عن  "اإلعالن 
.2018/1/9 وكالة لوفوستي عن وكالة بلومبريغ يف 

47 – Globate poverty is declining but not fast enough"."
.Brooking Institute 7 Nov 2017

48 – Hاألخبار اللبنانية Hعامر حمسن H"الظلم والفقر : عن االلتزام االجتامعي"
.2017/3/16

49 – Hالعربية يس  يب  يب   H"قياسية مستويات  بلغ  األمريكيني  الفقراء  "عدد 
.2011/9/13

50 – More Than (46) Million American Still in Poverty""
.2012/9/Trouthout 12

51 – 9  Hاملسلة  H"العاملي االقتصادي  للنمو  توقعاته  خيفض  النقد  "صندوق 
ترشين أول 2018.
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52 – Hاإلنكليزية الوكيبيديا / اللغة  عٰىل  الفقرة  هذه  يف  جاء  مما  الكثري  يف  اعتمد 
التالية : العناوين  وحتت 

● ."National debt of the United States"
● ."Government debt"
● ."United States balance of trade "
بالصني. ● املتعلقة  الديون  عٰىل  وكذلك 

كتاب : "اعرتافات قاتل اقتصادي / سرية ذاتية"H تأليف جون بريكنز.– 53
حتت   2006 ــة  ــن س يف  ــة  ــزي ــي ــل ــك اإلن ــغــة  ــل ــال ب الــكــتــاب  صــــدر 
عنوان : "Confessions of an Economic Hit Man". وترجم إٰىل 

2011 عن "دار ورد االردنية للنرش والتوزيع". اللغة العربية وصدر يف 
54 – Budget Deficit Jumps Nearly %17 in 2018", The New"

.2018/10/York Times, 15

تقرير صندوق النقد الدويل IMF. عن موقع IMF. وهو تقرير "الراصد – 55
 IMF Fiscal" : حتت عنوان ."IMF Fiscal Monitor املايل للصندوق

.Monitor : Capitalizing on Good Times" April 2018
عنوان :  ● حتت  هلا  مقال  يف  عنه  اللبنانية  األخبار  صحيفة  وأخــذت 

النمو".  بمعدالت  تسكروا  ال  للحكومات :  الدويل  النقد  "صندوق 
.2018/5/21  Hاللبنانية األخبار 

"صندوق النقد يف بلغراد : سقوط أوروبا الرشقية"H األخبار اللبنانيةH أ . 
.2017 29 نيسان   Hعامر حمسن
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"هل بدأ العد التنازيل لسقوط الدوالر وانتهاء هيمنته عٰىل اقتصاد العامل؟ – 56
.2018/10/31 ". موقع املسلةH عن وكاالت عاملية 

إن مقولة لوكاس هذهH نقلها بول كروكامن يف مقال له يف النيويورك تايمز – 57
."Fighting Off Depression" : حتت عنوان H2009/5/1 يف

"فوكوياما يعيد النظر يف أفكاره : االشرتاكية جيب أن تعود". آالن وودز. – 58
.2018/11/6 احلوار املتمدن 

●  New يف جملة "النيو ستيتامن H2018/10/17 تعليقاً عٰىل مقالة كتبت يف
 Francis" : حتت عنوان Hملقابلة مع فوكوياما Hالربيطانية "Stateman
."Fukuyama interview : Socialism ought to come back

العريب أ .   BBC تسونامي".  تشبه  الراهنة  األزمــة  "كرينسبان : 
يف 2008/10/23. وكذلك املصدر (60) أدناه.

BBC العريب يف 2009/9/9. وكذلك املصدر (60) أدناه.ب . 

جانيت – 59 تعيني  تم  عندما  وذلك   .2012/1/15 يف  تايمز  النيويورك  عن 
يلني رئيسة لالحتياطي الفيدرايل خلفاً لبرينانك يف أوائل H2014 وكانت 
 Hهناك ادعاءات يف بعض الصحف األمريكية تأييداً لرتشيحها هلذا املنصب
بالقول بأهنا حذرتH وقبل مدة طويلةH من أن تطور نمو سوق العقار قد 

يؤدي إٰىل انكامش اقتصادي!!
مقدمة كتاب : "املوازنة املائية يف العراق وأزمة املياه يف العامل"H فؤاد قاسم – 60

.2010 األمريH كانون الثاين 
"A. I. G Bonuses of $ 50 Million Will be Repaid". NY أ . 

.Times. 24 March 2009
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61 –.2008/10/3 النيويورك تايمز يف 
2008/2/17. نقالً عن املصدر (2) أعاله.– 62 النيويورك تايمز يف 
النيويورك تايمز يف H2009/3/9 ويف H2009/4/17 ويف 2009/12/24.– 63
2013/10/20. نقالً عن املصدر (2) أعاله.– 64 النيويورك تايمز يف 
2009/1/29. نقالً عن املصدر (2) أعاله.– 65 النيويورك تايمز يف 
66 –.2008/11/20 النيويورك تايمز يف 

BBC أ .  دوالر".  ترليون   (6) من  اقرتب  األوروبية  البنوك  "دعم 
العريب يف 2010/12/1.

67 – China Unveils Sweeping Plan for Economy". NY Times."
.2008/11/10

فريدمان. أ .  توماس  اليقني"  عدم  رضيبة  يدفع  األمريكي  "االقتصاد 
2011/6/4. عن النيويورك تايمز. ترمجة موقع األخبار يف 

68 –.2008/10/24 النيويورك تايمز يف 
69 – Supreme Court Ruling Delivers a Sharp Blow to Laber"

.2018/6/Unions" NY Times 27

"أزمة دوتشه بنك ختيم عٰىل األسواق". األخبار اللبنانية 16 شباط 2016.– 70
71 – BBC دوالر".  مليارات  سبعة  غرامة  سداد  عٰىل  يوافق  بنك  "دوتشه 

العريب يف 2016/12/27.
72 – ٰحتقيقاً من مكتب مكافحة جرائم االحتيال الكرب يواجه  باركليز  "بنك 

يف بريطانيا". BBC العريب يف 2012/8/30.
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73 – BBC ."كشف ضلوع البنك املركزي الربيطاين يف فضيحة تالعب مايل"
العريب يف 2017/4/10.

●  Liber Interest Rate Scandal : Crime of the Century"."
.2012/7/Robert Scheer, TruthDig. Com. 6

نت – 74 اجلزيرة.  العواقب".  ويتحمل  خسائره  أسباب  يعلن  إس  يب  "يو 
يف 2008/4/24.

قضايا – 75 لتسوية  إسرتليني  مليون  سداد (671)  عٰىل  توافق  "رولزرويس 
فساد". BBC العريب يف 2017/1/17.

●  BBC ."5.7 مليار دوالر تبلغ  قياسية  خسائر  تسجل  " رولزرويس 
العريب يف 14 شباط 2017.

76 – Glaxo Agrees to Pay $3 Billion in Fraud Settlement"."
.The New York Times. 2 July 2012

77 – Volkswagen Expected to Pay Another $1 Billion in"
 Emissions Scandal". New York Times, 20 Dec. 2016.
 "Making an Example of Volkswagen". New York Times,

.12 Jan. 2017

"Fiat Chrysler Is Expected to Pay $650 Million in أ . 
.Emission Case". New York Times, 9 Jan. 2019

78 – New E. P. A. Plan Could Free Coal Plants to Release More"
.Mercury Into the Air". New York Times, 28 Dec. 2018

409

الهوامش واملصادر



79 – In Madoff Scandle, Jews Feel an Acute Betrayal". New"
.York Times, 24 Dec. 2008

●  U. S. Proposes 150 Years for Madoff". New York"
.Times, 27 June. 2009

●  Modaff Suits Add Details About Fraud". New York"
.Times, 23 June. 2009

●  Years in Jail for Modaff Crimes". The Independent. 150"
.30 June 2009

وبونزي. ● مادوف  حول  اإلنكليزية  باللغة  "الوكيبيديا" 
●  Madoff Aide Reveals Details of Ponzi Scheme"."

.New York Times, 12 Aug. 2009

80 – Foreign Firms Most Affected by a U. S. Law Barring"
.Bribes". New York Times, 3 Sep. 2012

81 – Report to Congress on Contracting Fraud". Department"
.of Defense. Jan. 2011

●  Solution : How the Government Can Stop Doing"
 Business With Risky Contractors". Throughout. 3

.March 2011
●  Army Overseer Tells of Ouster Over KBR Stir". New"

.York Times, 17 June 2008

410

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



82 – Black – Sholes : The Maths formula linked to the financial"
.crash". BBC, English, 27 April 2012

83 – 20 يتجاوز  الدفاع  قطاع  يف  الفساد  حجم  الدولية :  الشفافية  "منظمة 
مليار دوالر سنوياً ". يب يب يس العريب. 2012/10/4.

84 – China Leader Says Party Must Control All Tasks, and"
.Asian Markets Slump". New York Times, 18 Dec. 2018

كانون  ●  18 اللبنانية.  األخبار  نفعله".  ما  علينا  يميل  أحد  ال  "يش : 
األول 2018.

85 –

عٰىل الصنيH حرب عٰىل العامل". األخبار اللبنانيةH أ .  التجارية  "احلرب 
ملحق رأس املال. 2018/12/10.

40 عاماً من اإلصالحات : من االشرتاكية إٰىل (الرأساملية) ب .  "الصني بعد 
ضد  ماركس   Hاملال رأس  ملحق   Hاللبنانية األخبار  االشرتاكية".  إٰىل 

.2018/9/24 سبنرس. 
رصاصH ج .  سيد  حممد  الرأساملية".  ببناء  الشيوعيون  يقوم  "عندما 

.2019/1/24 اللبنانية.  األخبار 
"اطلبوا العلم يف الصني". حممد عارف (مستشار يف العلوم والتكنولوجيا). – 86

.2018/12/19 صحيفة االحتاد اإلماراتية. 
87 – China Launches $361 Billion In Renewable Energy". Oil"

تستثمر  الفحم… الصني  الستخدام  "تفادياً   .Price. 10 Jan. 2017

411

الهوامش واملصادر



(360) مليار دوالر بالطاقة املتجددة". صحيفة رأي اليوم اإللكرتونية. 
.2017/1/5

يس – 88 يب  يب  الصني".  إٰىل  بريطانيا  من  شحن  قطار  رحلة  أول  "انطالق 
.2017 11 نيسان  العربية. 

2009/2/25. (اعتقد – 89 يف  حميو  سعد  تلميذ".  إٰىل  األستاذ  ينقلب  "حني 
أن املقال كان يف صحيفة األخبار اللبنانية).

90 – Hٰوالعمالت األخر والنفط  الذهب  أسعار  يف  وتأثريه  دوره  "الدوالر : 
.2014 ودور العراق املقبل يف تسعري النفط". فؤاد قاسم األمري. أيلول 

مقدمة كتاب : "املوازنة املائية يف العراق وأزمة املياه يف العامل". فؤاد قاسم – 91
.2010 األمري. كانون الثاين 

الزراعية". عامر حمسن. األخبار اللبنانية – 92 املسألة  عن  العظيم :  "االنقالب 
يف مقالني يف 1 و2018/11/6.

الوكيبيديا  ●  (5) عــٰىل  الزراعية  األمــور  كتابة  يف  اعتمد  كذلك 
."Chinese economic reform" : حتت عنوان Hباللغة اإلنكليزية

كتاب : "املوازنة املائية يف العراق وأزمة املياه يف العامل". فؤاد قاسم األمري. – 93
.2010 كانون الثاين 

●  Hالبذور حتسني  يف  اجليني  والتدخل   Hالزراعية بالثورة  يتعلق  وفيام 
وزيادة استخدام األسمدة الكيمياوية وتأثري ذلك عٰىل اإلنتاج الزراعي 

يف الصني يف الثامنينيات.
"الصني : ثالثون عاماً عٰىل معجزة شينزين". يب يب يس العريب. 2010/9/6.– 94

412

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



ملحق

كة النفط الوطنية العراقية d� قانون

ديد العوائد النفطية؟ �lكة نفط وطنية أم لتبديد و dfهل هو قانون ل

فؤاد قاسم األمري

2018/3/5 بالتصويت النهائي ومترير  قام جملس النواب بجلسته (4) يف 
فقط  أسابيع  ثالثة  حوايل  قبل  وذلك   H"العراقية الوطنية  النفط  "رشكة  قانون 
من انتهاء دورته األخرية والنهائيةH وأثناء اهتامم املواطنني بمسألة مترير موازنة 
واملواضيع  أمهيته  رغم  الرشكة  قانون  مترير  تم   Hكثريا تأخرت  والتي   H2018
مل  والشكوك.  التساؤالت  تثري  وبعجالة  مفاجئ  بشكل   Hتضمنها التي  اخلطرية 
اإللكرتوين  املوقع  عٰىل  املجلس  يف  مناقشته  متت  التي  لقانون  ا مسودة  تعرض 
النهائية  الصيغة  وإن  كام  عليه.  النهائية  املوافقة  متت  أن  بعد  إالّ  النواب  ملجلس 
للقانون مل توضع عٰىل املوقع حلد كتابة هذه السطورH والغموض يلف إرساله إٰىل 

رئاسة اجلمهورية للمصادقة عليه!!!
2018/3/8 حتت عنوان  لقد نرش األستاذ أمحد موسٰى جياد ورقة قيمة يف 
العراقية" (1) اعتامدا عٰىل ما سميت "النسخة  الوطنية  النفط  رشكة  األويل:  "التقييم 
النهائية" للقانونH والتي أرسلت إليه من ثالثة نوابH واعتمدها يف التقييم بعد 

التأكد من تطابق النسخ الثالثة.
وبرغم ان التقييم كان أولياH ولكنه كان موضوعيا وواضحاH بني فيه أن 
احلكومة  قدمته  الذي  القانون  مسودة  عن  وكليا  جذريا  خيتلف  احلايل  القانون 
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هناية  حرج (أي  وبوقت  عجالة  عٰىل  القانون  مترير  وبسبب   .2017 نيسان  يف 
الدورة الربملانية احلالية)H "لذا فإنه يعاين من فجوات خطرية وعدم التناسق… 
وتعارضه السافر للدستور وحتويله العوائد السيادية إٰىل عوائد عامة مما يفقدها 
ال  مهام  الرشكة  القانون  وحيّمل   Hالدويل القانون  طائلة  حتت  السيادية  احلامية 
إليقاف  لفوري  ا لتحرك  با لتنفيذية  ا لسلطة  ا ودعا   H " بطبيعتها مطلقا  تتعلق 
إجراءات إدخال القانون حيز التنفيذH والطعن بدستورية القانون أمام املحكمة 
الدستورية العلياH وقيام جملس الوزراء بالطلب من جملس شورٰ الدولة تدقيق 

مرشوعية القانون.
وحتت   2018 /3 /15 يف  آخر  قيام  مقاال  جياد  أمحد موسٰى  السيد  نرش  كام 
ويقيض   Hالعراق تفكيك  يرشعن  العراقية  الوطنية  النفط  رشكة  "قانون  عنوان 
عٰىل الرشكة ذاهتا" H(2) قام فيه بتحليل احلسابات االقتصادية جلدوٰ "صندوق 
لقانون  ا يف  األربعة  الصناديق  حرشت  لتي  ا لعقلية  وا  Hلقانون ا ملواطن" يف  ا

وخطرها عٰىل وحدة العراق والرشكة ذاهتا.
بعنوان   2018 /3 /8 يف  قيم  مقال  بكتابة   Hاجلواهري محزة  السيد  قام  كام 
3) وحتدث فيه عن املسودة التي  الطريق" ( أضاع  اجلديدة  النفط  شبكة  "قانون 
عن  أيضاً  وحتدث   Hالنواب جملس  قبل  من  أمهلت  التي  النفط  وزارة  أرسلتها 
خماطر القانون الذي صدر عٰىل السيادة الوطنية وعٰىل الرشكة نفسهاH وتطرق إٰىل 
الفقرة التي هلل هلا من قاموا بتمرير القانونH وهي "أسهم املواطنني"H وحدد 
إن ما يوزع عٰىل املواطنني ال يتجاوز (50) دوالر سنويا!!. وأصدر السيد منري 
H2018/3/21 كذلك صدرت أكثر  اجللبي دراسة ممتازة حول املوضوع بتاريخ 

من مقالة عن السيد صائب خليل سنتحدث عنها يف سياق حديثنا هذا.
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موسٰى  أمحد  السيد  به  قام  ما  أن  ذ  إِ  Hاملوضوع عن  اكتب  أن  أريد  اكن  مل 
جياد (واآلخرين)H هو جهد مهني ووطني بامتيازH وهو بكتاباته يمثل ما أريد 
وأؤيده بشكل كاملH وأرجو من القارئ أن يطلع عٰىل  وهلذا أيدته   Hأن أقوله

مالحظاته الكاملة.
لسياسية  وا دية  االقتصا ملفاهيم  ا هي  املالحظات  هذه  أكتب  جعلني  ما 
مترير  "القانون" واعتربوا  مصممو  نرشها  التي  التساؤالت  تثري  التي  والنفطية 
القانون انتصارا هنائيا ملفاهيمهم وجهدهم الكبري يف هذه العملية. وإنني أحتدث 
رشكة  "قانون  بعنوان  اجلنايب  عدنان  البارز  السابق  النائب  السيد  مقالة  عن  هنا 
H(4) 2018/3/10 وعن مقالة السيد  النفط الوطنية ثورة عٰىل الدولة الريعية" يف 
العراق  "منرب  موقع  يف   Hسابق نفط  ووزير  البارز  السيايس   Hاملهدي عبد  عادل 
املفقودة  الوطنية…احللقة  النفط  "رشكة  عنوان  حتت   2018 /3 /7 يف  احلر" 
النائب  العلوم  بحر  إبراهيم  الدكتور  مقابلة  وكذلك   .(5 ) " املجتمعية)  (القوة 
 Iraqi  Oil العراق  نفط  "تقرير  املهمة  النفطية  النرشة  مع   Hسابق نفط  ووزير 
2018/3/7 (6). والسادة الثالثة مؤثرون يف العمل السيايس  Report " بتاريخ 

العراقي ويف السياسة النفطية العراقية.
األحزاب  قبل  من  املطبق  الصمت  هو   Hهذه كتابتي  أسباب  أحد  وإن  كام 
تتحدث  التي  وهي   Hخطورته رغم  القانون  عٰىل  لتعليق  ا يف  السياسية  والكتل 

بصوت عالٍ جدا يف أمور اقل أمهية وخطورة من ذلك بكثري جدا.
إنني لن احتدت أو أناقش فقرات القانونH فبنظري أن القانون غري دستوري 
وجيب إيقافه وإلغائه. وأرجو املعذرة من القارئ إن وجد بعض التفاصيل التي 

أراها رضورية لتوضيح املوضوع وطالع القارئ.
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لس النواب؟ 
ا 6 ائية للقانون وافق عل�� =l 1– هل هناك صيغة

H2018/3/7 أي بعد يوم من موافقة جملس  يقول السيد بحر العلوم (6) يف 
النوابH بأن "عليهم (اآلن) مقارنة املسودة وما تم يف املناقشات. واهنم جيب 
املالحظات  مع  حقيقية  بصورة  ان تتامشٰى  جيب  النهائية  الصيغة  بأن  يتأكدوا  أن 
موافقة  بعد  تدقيق  مسألة  النواب… إهنا  هبا  قام  التي  واملوافقات  والتعديالت 
 Hالربملان… عليهم اآلن أن يرسلوا نسخة نظيفة إٰىل رئيس اجلمهورية لتوقيعها
وهذا األمر سيأخذ فرتة إضافية تقدر بأسبوعني أو ثالثةH وبالواقع ليس أكثر 
15 يوم… إنني كنت هناك (أي يف جلسات الربملان) ودققت يف تغيريات  من 
صغريةH وتصحيح األخطاءH فوارز ونقاطH وعدد فقرات القانون ومثل هذه 
عدد  من  تَّٰى  حَ التأكد  يريد  وهنا  القانون".  يف  فقرة   (21 لدينا ( اآلن  األمور. 

فقرات القانون الذي وافق عليه جملس النواب!!
بالواقع ال اعرف ماذا يريد ان يقوله السيد بحر العلومH فالقانون يقرأ فقرة 
أثر أخرHٰ وكل فقرة مترر أو تعدل أو تلغٰى يف حينهH ويف النهاية يوافق املجلس 
عند  كاملة  النهائية  الصيغة  إن  النهائية.  األخرية  والصيغة  األخرية  الفقرة  عٰىل 
 (15 يقصد ( فرتة إلرساهلاH وهو هنا ال  إٰىل  املوافقة عٰىل القانونH وال نحتاج 
يوم ملوافقة رئاسة اجلمهوريةH وإنام إلكامل الصيغة النهائيةH إِذ أهنا حلد اآلن مل 
تكتمل وترسل "النسخة النظيفة" إٰىل الرئاسة ومل تنرش عٰىل موقع جملس النواب 
الصيغة  إلكامل  أكثر  أو  يوم   (15 إٰىل ( حاجة  هناك  أن  يظهر  كام  اإللكرتوين. 
النهائية بعد موافقة جملس النواب عليها. إذا عٰىل ماذا وافق املجلس؟ وهل هذه 

طريقة مترير أحد أهم القوانني؟
 (9 بـ ( مقارنة   Hالقانون يف  فقرة   (21 عن ( يتحدث  هو  األحوال  كل  يف 

فقرات يف القانون الذي ارسل من قبل جملس الوزراء إٰىل جملس النواب.
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حديثي  يف  اعتمدت  فإين  اآلن!!  حلد  النهائية  الصيغة  صدور  لعدم  ونظراً 
اإللكرتوين  النواب  جملس  موقع  عٰىل  موضوعة  هي  كام  القانون  صيغة  عٰىل  هنا 
"القراءة  أهنا  عليها  ومكتوب   Hفقرة  (21 أيضاً ( وتتضمن   H2018 /3 /5 يف 
وال   Hهلا النهائية  الصيغ  أو   Hالفقرات تسلسل  يف  اختالف  حيدث  قد  األوٰىل". 
عليها  اكد  ومفاهيم  نصوص  عن  سأحتدث  ذ  إِ  Hسيحدث كبريا  فرقا  أن  اعتقد 

السادة الثالثة أعاله يف مقاالهتم.
عداد القانونH وهو من ¸ام ا�كومة؟ , 
لس النواب @ 
2– �اذا قام 6

يقول الدكتور بحر العلوم يف مقابلته H(7) "اهنم (أي يف جلنة النفط والطاقة 
يقولون  برسائل  بإعالمها  وقاموا   Hباحلكومة يدفعون  كانوا  املعنيني)  والنواب 
فإننا  ذلك  وبعكس   Hالعراقية الوطنية  النفط  رشكة  قانون  ترسلوا  مل  بأنكم  فيها 
يف  إلينا  القانون  مسودة  بإرسال  احلكومة  قامت  لكم.  القانون  بإعداد  سنقوم 
2017". ويضيف " إن القانون املرسل أرجعنا إٰىل القانون القديم للرشكة  نيسان 
النواب)  جملس  (أي  " رصفنا  ذلك" مضيفا  نريد  ال  نحن  لسنة 1967… وقلنا 
م  يْثُ إهنّ 2018 إلعداد هذا القانون". حَ 2017 إٰىل شباط  تسعة شهور من أيار 
باجتامعات  العلوم)… وقمنا  بحر  إبراهيم  (أي  برئاستي  ثانوية  جلنة  "شكلوا 

عديدة مع املعنيني يف خمتلف اجلهات".
من هذا نرٰ إن مسودة القانون التي أعدت يف جملس النواب من قبل جلنة 
برئاسة بحر العلوم وليس هلا عالقة بالقانون املرسل من قبل الوزارةH والذي 
أعدته وزارة النفط بعد مناقشات عديدة مع الكثري من اخلرباءH وخيتلف جذريا 
وأساسيا عن القانون الذي مرر يف املجلس. إن القانون املرسل من وزارة النفط 
بعد مصادقة جملس الوزراء عليه ال يتضمن الفقرات التي أثريت االعرتاضات 

عليهاH والتي ليس هلا عالقة بعمل وصالحيات رشكة النفط الوطنية.

417

ملحق | قانون رشكة النفط الوطنية العراقية



 Hكنت أتوقع أن تعرتض وزارة النفط (وجملس الوزراء) عٰىل القانون اجلديد
ولكن ما أثار استغرايب هو قيام موقع وزارة النفط اإللكرتوين بنرش خربين يف 
H(8 األول يف الصباح  2018 (أي يف نفس يوم موافقة جملس النواب) ( /3 /5
جملس  جللسة  لقانوين  ا النصاب  باستكامل  امله  عن  لنفط  ا وزير  فيه  عرب  الذي 
النواب منْ أَجل التصويت عٰىل فقرات القانون وإقراره. وأضاف الوزير "ان 
وزارة النفط أنجزت يف وقت سابق من العام املايض مسودة قانون رشكة النفط 
الوطنية العراقية وعرضته عٰىل جملس الوزراء الذي صوت عليه يف الرابع عرش 
2017 وتم إحالته بدوره إٰىل جملس النواب للتصويت عليه وإقراره… من آذار 

عٰىل  وحرصهم  لنيابية  ا والطاقة  النفط  جلنة  وأعضاء  رئيس  وجهود  دور  مثمناً 
الثاين  واخلرب  عليه".  للتصويت  النواب  جملس  عٰىل  املوضوع  بعرض  اإلرساع 
بالتهنئة  النفط  وزير  "تقدم  يقول   2018 /3 /5 مساء  يف  الــوزارة  نرشته  الذي 
والتربيكات للشعب العراقي بمناسبة تصويت جملس النواب املوقر عٰىل مقرتح 
رشكة النفط الوطنية العراقية"H ويضيف "مشيدا بجهود رئيس وأعضاء جملس 
الوزراء املوقر ورئيس وأعضاء جملس النواب املوقر وجلنة النفط والطاقة النيابية 
ومجيع اللجان سواء العاملة يف وزارة النفط أو اجلهات األخرٰ التي سامهت يف 
األعداد والتعديل إلنضاج الصيغة النهائية للقانون". مؤكدا "بأن الوزارة سوف 

تتخذ اإلجراءات واخلطوات املناسبة لتطبيق القانون" (8)!!
نحن اآلن يف حريةH فبدل أن يعرتض وزير النفطH فإنه يرحبH ويتحدث 
كأن جملس النواب قد ارسع ومرر القانون املقرتح من وزارة النفط وصوت عليه 
جملس الوزراء!. األمر ليس كذلك باملرةH فلقد ترك قانون الوزارةH وأعد قانون 
جديد – حسب قول رئيس جلنة إعداد القانون يف الربملان إبراهيم بحر العلوم 
أعالهH وهو قول صحيح ودقيق جدا. إِذ سبق أن اطلعت عٰىل قانون  بينا  – كام 
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الوزارة املرسل إٰىل جملس النوابH والفرق بني االثنني شاسع وأسايس. كام إنّ ما 
تم ليس تعديال وإنام إضافات مهمة وخطرة وسبق أن تم رفضها يف املناقشات 
هل  مسودهتا.  يف  النفط  وزارة  تدرجها  ومل   Hحوهلا النفط  وزارة  يف  متت  التي 
سيعلم وزير النفط جملس الوزراء بأن القانون املقر هو غري القانون الذي سبق ان 
2017/3/14؟ وهل سيرشح الوزير الفرق بينهام؟  وافق عليه جملس الوزراء يف 
والدولة  الــوزراء  جملس  سيورط  النواب  جملس  يف  عليه  املوافقة  متت  ما  إن  ذ  إِ
عموما ويوقعهام يف مشاكل مالية وإدارية وقانونية مجة. باإلضافة إٰىل أن القانون 
ال يتامشٰى مع الدستور بنظري ونظر الكثريين من املتابعني مما يتطلب اخذ رأي 
اطالع  النفط  وزارة  واجب  من  إن  البلد.  يف  العليا  القضائية  اجلهات  وموافقة 
رفض  أو  املوافقة  بتجديد  أما  يقوم  كي  األمر  هذا  تفاصيل  عٰىل  الوزراء  جملس 

القانون.
عالقة  ما  ولكن   Hالقانون مترير  عٰىل  الوزراء  جملس  يشكر  النفط  وزير  إن 
جملس النواب مرشوع قانون آخر  جملس الوزراء هبذا القانونH إِذ أنه رفع إٰىل 
خيتلف عنه جذريا وال عالقة بام متت موافقة جملس النواب عليهH فاألخري حيمل 

الدولة أعباء مالية وقانونية هائلة.
القانون  إعداد  يف  دور  النفط  لوزير  هل  هو  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
هو  يقم  مل  إذا  ملاذا   Hكذلك األمر  كان  وإذا  نعم  هو  املنطقي  اجلواب  األخري؟ 
وإرساهلا  عليها  ــوزراء  ل ا جملس  موافقة  وأخذ  لبداية  ا يف  الصيغة  هذه  بإعداد 
لرشكة  عالقة  ال  ذ  إِ  Hعليه املوافقة  لتحصل  تكن  مل  باعتقادي  النواب؟  ملجلس 
عت. وإن أريد ترشيع مثل هذه األمور فيجب أن  ِّ النفط الوطنية باألمور التي رشُ
تصدر بقوانني منفصلة يتم مناقشتها بإسهاب وبتعقل وبمهنية اقتصادية عالية.

ويف كل األحوالH فإن من املفروض أن يعرتض رئيس الوزراء عٰىل القانون.
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؟ = �Hيع قوان لس النواب أن يقدم مشار 
3– هل يستطيع 6

يقول الدستور ما ييل حول املوضوع:
[املادة 60]

ثانياً  الــوزراء.  وجملس  اجلمهورية  رئيس  من  تقدم  القوانني  مرشوعات   : أوالً
مقرتحات القوانني تقدم من عرشة أعضاء من أعضاء جملس النواب أو من 

إحدٰ جلانه املختصة.
والفرق واضح بني "مرشوعات" و"مقرتحات".

[املادة 61]
: ترشيع القوانني االحتادية. خيتص جملس النواب بام ييل: أوالً

[املادة 80]
: اقرتاح مرشوع القوانني. يامرس جملس الوزراء الصالحيات اآلتية: ثانياً

2015 تفرس املواد الدستورية أعاله بأن  كانت السلطة التنفيذية وإٰىل سنة 
 Hحق تقديم مشاريع القوانني إٰىل جملس النواب لغرض قراءهتا والتصويت عليها
جملس  صالحية  تنحرص  حني  يف   Hــوزراء ل ا وجملس  اجلمهورية  برئيس  ينحرص 
النواب بتقديم مقرتحات لقوانني. واستند جملس الوزراء عٰىل النصوص أعاله 
جملس  قبل  من  عليها  لتصويت  وا قراءهتا  متت  لتي  ا بالقوانني  الطعون  لتقديم 
وذلك   Hاملختصة وجلانه  النواب  من  املقدمة  القوانني  مقرتحات  من   Hالنواب
أمام املحكمة االحتادية التي استجابت جلميع الدعاوي املقدمة هبذا اخلصوص 
جملس  قبل  من  املرشعة  القوانني  مقرتحات  دستورية  بعدم  قراراهتا  وأصدرت 

النواب دون مرورها واملصادقة عليها من قبل جملس الوزراء.
 2015 /4 /15 تبدل الوضع حني أصدرت املحكمة االحتادية قرارها يف 
فقط  وليس  لقوانني  ا مشاريع  تقديم  لنواب  ا ملجلس  حق  " عٰىل  ينص  لــذي  وا
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الذي  السابق  قرارها  ألن   Hالسابقة الدورات  يف  معمول  كان  كام   H"مقرتحات
يمنع جملس النواب تقديم مشاريع القواننيH سيلغي صفتها الترشيعية.

النفط  رشكة  قانون  وترشيع  إعداد  من  النواب  جملس  به  قام  ما  فإن  هلذا 
الوطنية العراقية ينسجم مع الدستور حسب قرار املحكمة االحتادية أعاله.

أما ما يتعلق بمصادقة رئيس اجلمهورية عٰىل القانونH فإن الدستور يشري 
إٰىل املادة (73) حول صالحيات رئيس اجلمهورية.

[املادة 73]
: يصادق ويصدر القوانني التي يسنها جملس النوابH وتعد مصادقا عليها  ثالثاً

بعد ميض مخسة عرش يوما من تاريخ تسلمها.
وهناك قرار سابق للمحكمة االحتادية يقول بأن رئيس اجلمهورية ال يملك 
موضوع  يوجد  ليا  وحا ليه.  إ وإعادهتا  لنواب  ا جملس  قوانني  رفض  صالحية 
 Hعليها املصادقة  دون  النواب  جملس  إٰىل   2018 ميزانية  بإرجاع  يتعلق  مشابه 
وإرصار جملس النواب عٰىل متريرها كام صادق عليها دون اخذ اعرتاضات رئيس 

اجلمهورية ينظر االعتبار.
هناك آراء يتم تداوهلا اآلنH بأن من حق رئيس اجلمهورية عدم املصادقة 

وإرجاع القوانني يف حالة وجد ان القانون املعني يتناقض مع املواد الدستورية.
اجلمهورية  رئاسة  ٰىل  إ يرسل  مل  قية  لعرا ا لوطنية  ا لنفط  ا رشكة  قانون  إن 
حلد اآلنH ونحن نرٰ إن من واجب رئيس اجلمهورية االعرتاض عليه ألسباب 

دستورية وقانونية.
وهنا سنفرتض أن القانون سيتم متريره بدون اعرتاضات وذلك يف ظروف 
اجلو االنتخايب احلايلH وسنستمر باملناقشة هذهH مع تذكري القارئ بحالة مشاهبة 
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لنفط  ا بقانون  متعلق  وبأمر   H2011 وآب  متوز  يف  لنواب  ا جملس  يف  حدثت 
والغاز.

لقد قامت جلنة النفط والطاقة يف جملس النواب (وهو نفس عنوان اللجنة 
التي قدمت قانون الرشكة أعاله)H بإعداد قانون النفط والغازH وكانت يف حينه 
2011/7 بالسري الترشيعي  /31 برئاسة السيد عدنان اجلنايب. قررت اللجنة يف 
بمقرتح القانونH وطلبت من رئيس جملس النواب إدراجه عٰىل جدول األعامل 
نائبا.   (60 موافقة ( عٰىل  حصلت  قد  اللجنة  وكانت   Hاألوٰىل القراءة  لقراءته 
التحالف  قائمة  أعضاء  ارص   .2011 /8 /17 يف  األوٰىل  للقراءة  الدعوة  متت 
الكردستاين والقائمة العراقية عٰىل تقديم مقرتح القانون املعد من قبل جلنة النفط 
والغاز والطاقة للقراءة األوٰىلH ورفض التحالف الوطني هذا املقرتح وانسحبوا 
وختلص   .(9 انتهٰى ( ثُمَّ  األمر  وأُجل  القانوين.  النصاب  يكتمل  ومل  اجللسة  من 
العراق من اتعس وأكثر صيغة رضرا للعراق لقانون النفط والغاز. هذا وكان 
2007 هلذا القانونH ولكن التحالف  لدٰ جلنة النفط والطاقة يف حينه مسودة 
الكردستاين مل يكن يرغب بتمريرهH إِذ مل يكن حيقق مجيع مطالبه!! واألهم من 
ذلك أن هذه اللجنة كان لدهيا علم بأن وزارة النفط تعد مسودة جديدة لقانون 
النفط والغاز وهي يف طريقها إٰىل العرض عٰىل رئاسة الوزراءH وأرادت اللجنة 

استباق األمر يف مترير القانون املريب.
J(7) كة النفط الوطنية العراقية d� 4– ا�ادة (13) من قانون

وهي املادة املتعلقة بملكية النفط وواردات الرشكة املاليةH وكيفية توزيع 
أرباح الرشكة. وهي أهم املواد املعرتض عليها.

وألمهية هذه املادة سنكتبها أدناه نصا كامال لغرض مناقشتها:
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[املادة 13]
النفط  بيع  من  املتأتية  ــرادات  اإلي من  للرشكة  املالية  ــرادات  اإلي تتكون   : أوالً
حتصل  قد  ــرادات  إي أية  اهليا  يضاف   .ٰأخــر منتجات  وأية  والغاز  اخلام 

عليها الرشكة.
كام  النفقات  منها  مطروحا  اإلمجالية  اإليرادات  من  الرشكة  أرباح  تتكون   : ثانياً

إليها). سنعود  وردت يف املادة السابقة (يقصد املادة "12" والتي 
: توزيع أرباح الرشكة عىل الوجه التايل: ثالثاً

أرباح  – 1 من  باملئة  تسعون   %90 تتجاوز  ال  نسبة  تؤول  الدولة:  خزينة 
الرشكة إٰىل خزينة الدولة وحتدد نسبتها يف قانون املوازنة االحتادية.

توزيع باقي أرباح الرشكة بعد استقطاع النسبة املخصصة يف (1) من  – 2
هذا البند عٰىل الشكل التايل:

نسبة من األرباح الحتياطي رأس مال الرشكةH وملجلس اإلدارة أ  . 
مصالح  لتحقيق  باالحتياطي  الترصف  وجماالت  آليات  حتديد 

الرشكة. وأهداف 
أسهم ب .  عٰىل  توزع  يْثُ  حَ املواطن)  لـ (صندوق  األرباح  من  نسبة 

وحسب   Hالعراق يف  املقيمني  املواطنني  جلميع  القيمة  متساوية 
األولوية لرشائح املجتمع. وال جيوز بيع ورشاء أو توريث األسهم 

الوفاة. عند  وتسقط 
املنتظمة ج .  غري  واملحافظات  األقاليم  يف  املقيمني  العراقيني  أسهم 

إٰىل  املنتج  والغاز  النفط  عائدات  تسليم  عن  متتنع  التي  بإقليم 
الرشكة حترم من األرباح ويضاف استحقاقها إٰىل باقي املسامهني.
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نسبة من األرباح لـ (صندوق األجيال)H وهبدف االستثامر لصالح د . 
األجيال.

تنفيذ # .  هبدف   H(اإلعامر لـ (صندوق  ختصص  األرباح  من  نسبة 
نفطي  نشاط  فها  يامرس  التي  املحافظات  يف  إسرتاتيجية  مشاريع 

للرشكة.
نالحظ ان القانون نصب رشكة النفط الوطنية كجهة قيمة عٰىل العراق فوق 
 Hوالغاز النفط  تصدير  من  املتأتية  املالية  العراق  عوائد  كل  عمليا  تستلم  الدولة 
وتعود ملكيتها مجيعها إليهاH يف حني كانت مجيع العوائد تعود إٰىل وزارة املالية. 
يْثُ إنّ النفط والغاز (وعوائدمها) ملك للشعب  هذا األمر يناقض الدستور حَ
جعل  القانون  ان  من  بالرغم  تشغيلية.  عامة  لرشكة  مايل  عائد  وليس  العراقي 
كل  يف  الرشكة  ولكن   Hالــوزراء جملس  يف  وعضو  وزير  بمنصب  الرشكة  رئيس 
كل  يف  وهي   Hسيادية وغري  جتارية  تشغيلية  وزارة   / رشكــة  تعترب  االعتبارات 
األحوال رشكة عامة. وإن اعتبار عوائد الصادرات النفطية والغازية إيرادات هلا 
جيرد هذه العائدات من الصفة السياديةH وقد تتعرض للحجز أو املصادرة خارج 

العراق نتيجة أية مشكلة قضائية تتعرض هلا الرشكة.
إضافة لذلك فإن القانون أعطٰى الرشكة حق توزيع أرباحها للدولة وخلق 
وأصبحت   Hلدولة ا خلزينة  املرصوفة  ملبالغ  ا حجم  وحتديد   Hخمتلفة صناديق 
الرشكة كيان يتجاوز بكل املقاييس الوزارات السيادية كوزارات النفط واملالية 

جمتمعة. والتخطيط 
وإذا أريد هلذه األمور أن   Hكل هذه األمور ليس هلا عالقة بعمل الرشكة
 Hالوطنية النفط  برشكة  ترتبط  ال  بقوانني  تصدر  أن  فاملفروض   Hبقانون تصدر 
إِذ أن تأسيس الرشكة كان باألساس إلبعاد األمور التشغيلية اإلنتاجية واليومية 
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الرشكة  وتقوم   Hالنفطية السياسة  عٰىل  بالرتكيز  األخرية  لتقوم  النفط  وزارة  عن 
بالرتكيز عٰىل اإلنتاج.

قانون  يف  الفقرات  هــذه  ــرشت  حُ ــاذا  مل هو  نفسه  يطرح  ــذي  ال لــســؤال  ا
اجلنايب  السادة عدنان  املقاالت التي كتبها  واجلواب قد نجده يف   Hالنفط رشكة 

وعادل عبد املهدي وإبراهيم بحر العلوم.
ائب. يعية وال<= 5– الدو�A الر

حتدث السيد عدنان اجلنايب يف مقاله: "قانون رشكة النفط الوطنية العراقية 
عٰىل الدولة الريعية" H(4) ليقول: "الفقرة األهم يف هذا القانون اجلديد  – ثورة 
ملك  والغاز  أن (النفط  عٰىل  نصت  التي  الدستور  من   (111 املادة ( هو تفعيل 
أرباح  من  نسبة  جعل  عٰىل   ( – ثالثاً  12 املادة ( نصت  فلقد   H(العراقي للشعب 
جلميع  القيمة  متساوية  أسهم  عٰىل  توزع  السنوية  املوازنة  بموجب  تقرر  الرشكة 
املواطنني املقيمني يف العراق (وال جيوز بيع أو رشاء أو توريث األسهمH وتسقط 
عند الوفاة) وتقرر هذه النسبة عٰىل ضوء ما حتدده املوازنة االحتادية حلصة خزينة 

الدولة".
لقد ذكر املادة (111) من الدستورH ليخترصها يف جعل نسبة من األرباح 
كأسهم للمواطنني كتفعيل هلاH واعتربها الفقرة األهم يف هذا القانون. وهو هبذا 
هذا  كان  ولكن لو  الدستور.  من   (111 املادة ( بسياسة  أخذ  القانون  أن  يعني 
عقود  أن  عٰىل  ونص  حدد  لكان  الدستورية  املادة  هذه  يطبق  أن  ويريد  صحيحا 
املشاركة باإلنتاج التي وقعت يف إقليم كردستان هي عقود غري رشعية ملعارضتها 
 Hولكان قد طلب إلغاءها أو تعديلها. وسنتحدث عن األرباح الحقا Hهذه املادة
ر مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز بمبالغ  وكيف أن حديث السيد عدنان صغّ

تافهة جداً وبمفهوم ضيق جداً ولو اعتربه "األهم يف القانون".
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كل  أن  يعني  "هذا   (4 باحلديث ( اجلنايب  عدنان  االقتصادي  النائب  يستمر 
يف  لقيمة  ا متساوية  بأسهم  مسامهاً  يولد  عندما  يصبح  لعراق  ا يف  مقيم  عراقي 
أرباح رشكة النفط الوطنية املتبقية بعد فرض رضيبة حيددها جملس النواب عند 
إقرار املوازنة السنوية االحتادية. وهذا املبدأ قلب معادلة الدولة الريعية بأن جعل 
الريع ال يذهب مبارشة إٰىل حساب وزارة املالية بل إٰىل املواطن. وللمواطن من 
خالل ممثليه يف جملس النواب القبول بنسبة (رضيبة) عٰىل دخله من ريع النفط". 
 Hالتنفيذية السلطة  يف  الفاسدون  ومعهم   Hالنواب "ويتصارع  ليقول:  ويستمر 
عٰىل النهب من ريع النفط واقتسام الكعكة… وهذا ما حدث بالضبط يف موازنة 
لسد  القروض  يف  والتوسع  اإلنفاق  عٰىل  وفئوية  شعبوية  أعباء  بإضافة   2018
تلك الرغباتH مما ينتج بشكل حتمي االستمرار يف سوء اإلدارة املالية والتوسع 
يف أبواب الفساد. وبالتايل حتميل األجيال القادمة أعباء إرساف وفساد الدولة 
يف  يتسابقون  سوف  اليوم  بعد  املواطن (ونوابه)  فإن  القانون  بفضل  الريعية. 
متابعة  ثَمَّ  نْ  ومِ احلكومة.  وتعطيل (رضيبة)  املواطن)  حصة (صندوق  زيادة 

وحماسبة السلطة التنفيذية".
ت  "صوّ قال:  حني  املعنٰى  بنفس   (5 ) املهدي  عبد  عادل  السيد  حتدث  لقد 
الربملان عٰىل قانون رشكة النفط الوطنية. قد ال يدرك البعض أمهية ذلك اآلن… 
فهذا أهم واخطر ما رشع من قوانني…. وقد يشكل خطوة مهمة ملبدأ االنتقال 

من الدولة الريعية إٰىل دولة جبايات ". ودولة اجلبايات هي دولة الرضائب.
يستخدم  مل  لذلك   Hالريعية معنٰى  بالضبط  يعرف  اجلنايب  عدنان  السيد  ان 
أكثر  القارئ  اطالع  ولغرض  الريعية".  "الدولة  الريعي" بل  "االقتصاد  تعبري 

سنتحدث عن كال التعبريين.
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استخدمت  والتي   HROYALTIES لكلمة  احلرفية  الرتمجة  هو  الريع 
النفط).  املناجم (وضمنها  استخدام  إتاوة  أو  اإلجيار  أو  امللكية  حقوق  لتعني 
وبدأ استخدام تعبري االقتصاد الريعيH والذي ال يأيت العائد منه من العمل أو 
املشاريع اإلنتاجية وإنام من تأجري املمتلكات. تطور التعبري الحقا ليشمل أيضاً 
حق املالك عند استغالل أرضه الستخراج املعادن أو النفطH (واملالك حلقوق 
النفط يف العراق وغالبية الدول هي الدولة)H ويف الواليات املتحدة هم مالكي 
 H(النفط) األرض. وكأن هذا احلق يعادل اعتياديا بنسبة (1) إٰىل (12) من املنتج
وتبدلت النسبة الحقا إٰىل اتفاق املالك واملستثمر. ويف اإلقطاعيات التي تعتمد 
 Hواعتامدها عٰىل الريع يف استثامر أراضيها للتعدين Hعٰىل إجيار ممتلكاهتا وأراضيها
وبدون أن يكون لدهيا مصادر أخرٰ لتمويل موازناهتاH يعترب اقتصادها ريعي. 
 Hومنها العراق Hوباألخص اخلليجية Hتطورت التسمية عندما اعتمدت الدول
يف متويل كامل موازناهتا عٰىل ما حتصل من عائدات النفطH وليس هلا مصدر آخر 

. للتمويل أو أن املصادر األخرٰ ضعيفة جداً
أحادي  اقتصاد  كونه  هو  الريعي)  االقتصاد  اقتصاد (أي  هكذا  ومشكلة 
يعتمد بالكامل عٰىل مورد واحد يف متويل املوازناتH ويزداد األمر سوءاً وعدم 
استقراراH عندما تكون أسعار هذا املورد (النفط) متقلبة ومعرضة لالهنيار (كام 
H(2014 إضافة إٰىل أن النفط مادة ناضبةH وإن انتهائه أو قلة إنتاجه  حدث يف 
االهنيار.  إٰىل  البلد  واقتصاد  املواطنني  ورفاهية  حياة  وبالتايل  املوازنات  تعرض 
العوائد  من  كبري  جلزء  االستثامر  هو   Hريعي أحــادي  اقتصاد  هكذا  يف  واحلــل 
النفطية يف جماالت إنتاجية أخرٰ يف الصناعات التحويليةH ويف الزراعة والري 
االستثامر  واألهم   Hالتحتية والبنية  خدمية  قطاعات  ويف   Hالزراعية واملشاريع 
هكذا  يف  الدولة  استثامر  إن  لثقافة.  وا والصحة  بالتعليم  يتعلق  بام  اإلنسان  يف 
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مشجعة  بيئة  خيلف  الوقت  وبنفس  وتنميته  االقتصاد  استقرار  يف  يزيد  قطاعات 
للقطاع اخلاص واألجنبي يف االستثامر اآلمن. وبدون استثامر الدولةH وبدون 
خلق بيئة آمنة وغري فاسدةH فإن القطاع اخلاص واألجنبي الرصينني لن يتجرءا 
مصايف  قطاع  يف  األجنبي  االستثامر  مثال  وإن   Hإنتاجية مشاريع  يف  باالستثامر 

تَّٰى بعد إصدار قانون خاص به. النفط يف العراق واضحH إِذ مل يقم بذلك حَ
إن قيام الدولة باالستثامرH وبنفس الوقت دعم استثامر القطاع اخلاص يف 
مجيع القطاعات وباألخص اإلنتاجيةH وحصول نمو اقتصادي يؤدي بالنتيجة إٰىل 
إمكانية الدولة للحصول عٰىل رضائب من القطاعني اخلاص والعام واألجنبي. 
االستثامرية.  واملوازنات  التشغيلية  للموازنات  آخر  مورداً  الرضائب  وتكون 
وهبذا يتم احلصول عٰىل اقتصاد مستقر متنامي خصوصا إذا كانت إدارة االقتصاد 
وبالتايل   Hالثروة تراكم  مسألة  الوقت  بنفس  حتل   Hعاليتني ونزاهة  بكفاءة  تتم 

زيادة االستثامر يف االقتصاد احلقيقي واالرتفاع املستمر يف النمو.
يْثُ إنّ  كانت الدول الرأساملية عموما يف مثل هذا النوع من االقتصادH حَ
عائدات موازناهتا تكون من الرضائب التي تأخذها من الرشكات وكذلك من 
 Hمنها الصناعية كاحلديد والصلب Hعائدات استثامراهتا املوجودة يف قطاعات خمتلفة
واالستخراجية كالنفط والفحمH والتحويلية الرئيسية كالسيارات والصناعات 

العسكريةH وكذلك يف اخلدمات والنقل والكهرباء واملاء واالتصاالت.
قطاعات  عن  وإبعادها   Hباالستثامر الدولة  قيام  إهناء  هو  اآلخر  لبديل  ا
اإلنتاجH وترك هذا األمر للقطاع اخلاص واألجنبي واالعتامد فقط عٰىل الرضائب 
يف متويل املوازناتH والذي يعني تقليل دور الدولة يف تقديم اخلدمات االجتامعية 
والتعليمية والصحيةH ألن اإليرادات حمددة بالرضائب فقط. إن الشكل األكثر 
لقرن  ا ثامنينيات  نْذُ  مُ لعامل  ا  ٰمستو عٰىل  حدوثه  ومستمر  حدث  هوما  تطرفا 
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ملسامة  وا ملتوحشة  ا أو  ملنفلتة  ا لرأساملية  ا سياسات  يف  يتم  ما  وهــو   Hــايض مل ا
لقطاعات  وا ملمتلكات  ا كل  خصخصة  عٰىل  تعمل  لتي  ا  H اجلديدة لية  لليربا با
اإلنتاجية واخلدمية العامةH وأضعاف الدولة وحتديد أعامهلا وخدماهتا يف احلدود 
 ٰاألخر األمور  مجيع  أما  التحتية.  البنٰى  وبعض  واألمن  بالدفاع  املتمثلة  الدنيا 
يعمل  الرضائب (التي  منه  جتبٰى  والذي   Hواألجنبي اخلاص  القطاع  هبا  فيقوم 
اهلائلة  املساواة  عدم  والنتيجة  الدولة.  ألضعاف   H(الدنيا للحدود  تقليلها  عٰىل 
التي حدثت يف املجتمعات داخل الدولة الواحدةH وكذلك بني الدول املختلفة 
يْثُ انتهت اقتصاديات الدول الضعيفة بانتهاء صناعتها وزراعتهاH وانفتحت  حَ
عٰىل العامل يف استرياد مجيع البضائع والتي كانت تصنع الكثري منها. وكان نتيجة 
سيادة هذا النوع من الرأسامليةH ان حتول العامل إٰىل قلة قليلة جدا يف ثراء فاحش 
مل يتصوره أحدH ويف فقر مدقع للغالبية العظمٰىH ويف انتهاء الدول الضعيفة إٰىل 
2008 مل يسبق ان شهد مثلها العامل  اإلفالس والفشلH وإٰىل أزمة مالية عاملية يف 

نْذُ كساد ثالثينيات القرن املايضH وال تزال آثارها املدمرة حلد اآلن. مُ
للربلة  ا سياسة  تطبيق  عــٰىل  األمريكي  احلــرص  وبسبب   Hلــعــراق ا ويف 
أسعار  وارتفاع  احلصار  رفع  رغم   Hالدولة تستثمر  فلم   H(اجلديدة (الليربالية 
عٰىل  يعمال  مل   Hالعراقية احلكومات  وبعده  فاالحتالل  األموال.  ووفرة   Hالنفط
االستثامر  عٰىل  يعمال  ومل  واخلدمات.  واملــزارع  املصانع  وتشغيل  تأهيل  إعادة 
اجلديد يف القطاعات اإلنتاجية. كذلك مل يساعدوا القطاع اخلاص بإعادة تشغيل 
 Hعيه مرصا عٰىل  د  االستريا باب  فتح  ــمَّ  ثُ ملتوقفة.  ا اإلنتاجية  ته  ومنشآ مله  معا

وأصبح العراق يستورد كل شئ.
من  يأيت  ما  مجيع  وإنام   Hريعي اقتصاد  فقط  ليس  العراقي  االقتصاد  أصبح 
بضاعة  واستهالك  رشاء  إٰىل  وبالتايل   Hوأجــور رواتــب  إٰىل  يذهب  نفطي  ريع 
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بالعكس  بل   Hإضافة أية  احلقيقي  االقتصاد  إٰىل  يضف  ومل   Hبمجملها مستوردة 
ريعي  االقتصاد  وأصبح   Hاخلاص أو  العام  القطاع  يف  سواء  لدينا  كان  ما  اهنٰى 
أمواال  يعطي  فهو   Hاألمر هذا  من  يزيد  احلايل  والقانون  بامتياز.  واستهالكي 

أخرٰ للتبذير واالستهالك.
إن الفساد جاء وتأصل مع االحتالل واحلكومات الالحقةH وإن تصارع 
لنفط  ا ريع  من  لنهب  ا عٰىل  لتنفيذية  ا لسلطة  ا يف  لفاسدون  ا ومعهم  لنواب  ا
و"اقتسام الكعكة" – عٰىل حد قول السيد اجلنايب – لن يتوقف هبذا القانونH إِذ 
أن الفساد وسوء اإلدارة املالية (والتي يتحمل جملس النواب جزء كبري منها) هو 
ما أضاع الثروة الوطنيةH وكأهنا أُضيعت عن تعمد يف أن العراق جيب ان يبذر 
ثروته اآلنH وال يبني دولته. والقانون احلايل للرشكة يسري بنفس االجتاه وأكثر.

إن ما جاء بالقانون احلايل ال يعمل عٰىل حتويل العراق من االقتصاد الريعي 
تَّٰى لو تم توزيع أضعاف النسب  أو الدولة الريعية إٰىل اقتصاد رضائب أو جباية حَ
بالكامل  معتمدة  ريعية  دولة  ستبقٰى  ذ  إِ للمواطنني  كأسهم  القانون  يف  املحددة 
الدولة  من  وللخروج  متذبذبة.  وأسعارها  ناضبة  واحدة  مادة  وبيع  إنتاج  عٰىل 
الريعية هو استثامر أكثر ما يمكن من العائدات يف اقتصاديات صناعية وزراعية 

موازية للنفط.
التي  احلالة  تشبه   Hاملواطنني عٰىل  وتوزيعها  لعائدات  ا من  جزء  أخذ  إن 
بدأت يف أوائل االحتالل بزيادة الرواتب بنسب عالية جدا وفتح باب التعيني 
املنشآت  وتشغيل  وتأهيل  إعادة  عدم  – عٰىل  – بتعمد  العمل  مع   Hحدود بال 
لالقتصاد  تعزيز  لنتيجة  با وهو   Hجديدة منشآت  يف  االستثامر  أو   Hاإلنتاجية
فها  ألضعا  Hلدولة ا ئد  عوا تقليل  هو  نون  لقا ا عليه  يعمل  ما  وكل  لريعي.  ا
ملقبلة  ا األجيال  حتميل  يعني  مما  لقروض  ا عــٰىل  لطلب  ا دة  لزيا رها  واضطرا
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كل  يف  ريع  هو  املواطن  إٰىل  العوائد  من  قسم  حتويل  إن  عالية.  مالية  التزامات 
األحوال واالقتصاد يبقٰى ريعي. وبنفس الوقت ال يوجد منشآت إنتاجية ليؤخذ 

منها رضائبH هلذا سننتهي إٰىل دولة فاشلة أكثر من فشلنا احلايل.
 Hإذا ما املقصود بأن قانون رشكة النفط الوطنية هو ثورة عٰىل الدولة الريعية

والتأكيد عٰىل أن القانون حيول العراق إٰىل دولة رضائب أو جباية!!
لقد تعمد السيد عدنان يف مقالهH ويف أكثر من مكان منهH استخدام كلمة 
األرباح.  الدولة" من  "خزينة  حصة  القانون  نصوص  يف  سمي  ملا   H"رضيبة"
 Hالعراقية الوطنية  النفط  رشكة  خلق  النواب  جملس  بأن  يقول  أن  يريد  هنا  فهو 
كردستان!!)  وغاز (عدا  نفط  من  العراق  يملك  ما  مجيع  قانوهنا  يف  وأعطاها 
يف  ئد  عوا أو  ملكية  للحكومة  تكون  ال  وهبــذا  عنهام  تية  ملتأ ا لعائدات  ا ومجيع 
بالنسب  الرشكة  أرباح  عٰىل  رضائب  بفرض  احلكومة  تقوم  ثُمَّ  والغاز.  النفط 
املحددة يف القانون (وهي نسبة مطاطية ختتلف كل سنة وحيددها جملس النواب 
أثناء مناقشات املوازنة). وهبذا األمر فإن الدولة لن تكون ريعيةH إِذ أن النفط 
الرشكة  ٰىل  إ كاملة  تسلم  لعوائد  وا  Hاحلكومة ٰىل  إ وال  ليها  إ يعود  ال  ئده  وعوا

وتفرض احلكومة عليها رضائبH وبذلك تصبح حكومة رضائب أو جباية.
جزء  الرشكة  إن  له.  استغرب  وبالواقع   Hاحلديث هذا  مثل  افهم  ال  إنني 
من احلكومةH واملجلس الذي يعني احلكومة هو نفس املجلس الذي اصدر هذا 
القانون. وإن ذكر أن الرشكة متلك كل الثروة النفطية والغازية العراقيةH ال يعني 
 Hإِذ أهنا مستقلة بعملها وميزانيتها Hأهنا مستقلة عن احلكومة العراقية هبذه الثروة
شكوكنا  ثــار  أ لــذي  ا هو  تفسري  احتامل  هكذا  ووجــود  العراق.  بثروة  وليس 
يَّام وإن الرشكة تشغيلية كأي رشكة إنتاجية. إن هذا املفهوم يكون  وريبتهاH الَ سِ
تَّٰى يف تلك  صحيحا فقط عندما تكون الرشكة قد خصخصت كليا أو جزئيا. وحَ
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سيبقٰى  االقتصاد  كل  ولكن   Hريعية تكون  ال  قد  والدولة  احلكومة  فإن   Hاحلالة
. ويف الواقع فان اقتصاد الدولة سيكون اقتصاد ريعي أيضاً ألنه  اقتصاداً ريعياً

سيعتمد كليا عٰىل اخذ "رضائب" من اقتصاد أحادي ريعي.
العراقية؟  الوطنية  النفط  رشكة  جتاه   ٰأخر خطوات  أو  خطوة  هناك  هل 

سنرٰ ذلك يف الفقرة الالحقة.
كة النفط الوطنية. d� 6– ملكية الشعب للنفط والغاز وخصخصة

النفط  رشكة  تشكيل  مرشوع   2004 أيلول  يف  عالوي  إياد  السيد  طرح 
وكليا  ية  لبدا ا يف  جزئيا  الرشكة  خصخصة  فيه  واقرتح   .(10 ) قية  لعرا ا الوطنية 
فيام بعدH وذلك من خالل بيع أسهمها يف سوق األوراق املالية!!. وهبذا أراد 
أوائل  يف  يلتسن  لفاسد  ا الرويس  الرئيس  زمن  يف  الروسية  لتجربة  ا استنساخ 
مع  وبالتعاون  "األوليغاركية" الروسية  واستيالء   Hاملــايض القرن  تسعينيات 

الرشكات األجنبية عٰىل اجلزء األكرب من قطاع النفط والغاز يف روسيا.
111) يف الدستور العراقي  كنت اعتقد – وال أزال – إن إدخال املادة (
اهنٰى  قد  واملحافظات"  األقاليم  كل  يف  العراقي  الشعب  ملك  والغاز  "النفط 
 Hاملناقشة حول العودة عن تأميم الثروة النفطية والغازية العراقية كليا أو جزئيا
وذلك حسب ما أراده غالربيث وغريه قبيل االحتالل وبعدهH ويف أثناء إعداد 
أرادتــه  ما  طريق  عن  اخلصخصة  متت  ســواء   H2005 سنة  العراقي  الدستور 
جلان وزارة اخلارجية األمريكية قبيل االحتالل وبعده يف اعتامد عقود املشاركة 
إياد  السيد   Hاالحتالل بعد  للعراق  وزراء  رئيس  أول  أراده  ما  أو   Hباإلنتاج

عالويH من خالل مرشوعه أعاله لرشكة النفط الوطنية.
بتأثري   Hاخلاصة معلومايت  وحسب   Hالدستور من   (111 املادة ( أدخلت 
تبني  فيها  لبس  ال  واضحة  دستورية  مواد  حتديد  بوجوب  السيستاين  عيل  السيد 
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أن "النفط واملاء" مها ملك الشعب العراقي يف كافة األقاليم واملحافظاتH لقطع 
الطريق عمن يريد االلتفاف عٰىل قرارات تأميم مجيع النفط والغاز العراقي (11).

أول من أخل باملادة الدستورية (111) كانت حكومة إقليم كردستانH إِذ 
وقعت عدداً كبرياً من عقود املشاركة باإلنتاجH وسعت وال تزال تسعٰى ومعها 
االحتادية  احلكومة  تقوم  بأن  العراقيني  املعنيني  من  والبعض  األجنبية  الرشكات 
الرشعية  لعقودها  لتعطي  باإلنتاج  مشاركة  عقود  بشكل  واحد  عقد  ولو  بتوقيع 
–!!. ومل تقم احلكومة االحتادية بمثل هذا اإلجراء حلد اآلن وأكد  تعتقد  – كام 

غالبية وزراء النفط العراقيني بأهنم لن يوقعوا ذلك!!
الشعب  ملكية  مبدأ  الدستور  "تبنٰى   :(5 ) املهدي  عبد  عادل  السيد  يقول 
احلق  صاحب  هو  فالشعب   Hاملعادلة قلب  والغازية… فاهلدف  النفطية  لثروته 
األساسH والدولة ال رشعية وال ملكية وكلمة هلا إالّ باسمه. فهو من جيب أن 
يقرر حصتها النفطية لتكون جزءاً من موازنتها السنويةH ال تستفرد بالثروات ثُمَّ 

ال ترتك للشعب إالّ الفتات". (5).
كان  عندما  سابقا  وقاله  جديدا  أمرا  ليس  أعاله  عادل  السيد  حديث  إن 
ما   H2016 ثاين  كانون  أواخــر  يف  النفط  وزارة  عقدت  يْثُ  حَ  Hللنفط وزيــرا 
سمي امللتقٰى الشهري األول حتت عنوان "رشكة النفط الوطنية وآفاق النهوض 
يف  كلمته  يف  املهدي  عبد  عادل  السيد  لنفط  ا وزير  وقال   H لنفطية" ا بالصناعة 
 Hالندوة "إننا اليوم يف مرحلة اإلعداد لتأسيس الرشكة وجيب أن نضع أهدافنا
منها أن تكون الرشكة ملكا للشعب العراقي وما ينسجم مع ما جاء يف الدستور 
العراقيH وأن يكون لكل مواطن سهم يف هذه الرشكة. وهنا جيب التمييز بني 

ملكية الدولة وامللكية العامةH ومن هو صاحب احلق" (12).
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 H2016 /2 /6 ويف ندوة عقدها معد التقدم حول رشكة النفط الوطنية يف 
قال السيد عادل (وكان وزير النفط يف ذلك الوقت). "هناك رصاع تارخيي بني 
أو  تابعني  أو  مستأجرين  كأهنم  املواطنني  أو  والرعية  شئ  لكل  كاملكة  الدولة 
موظفني لدٰ الدولة وهي فطرة موروثة من املرحلة العثامنية" (13). وحتدث عن 
رشكة النفط الوطنية وإعطاء كل عراقي سهم فيهاH إِذ – حسب قوله – "إن املادة 
111) نصت عٰىل ان النفط ملكية الشعب العراقي ومل يقل ملكية احلكومة".  )
خاضع  أرسته  أفراد  أحد  أو  عراقي  مواطن  لكل  واحد  سهم  "إعطاء  واكمل 
مطروح  مقرتح  وهو   Hالداخيل لالكتتاب  األسهم  باقي  طرح  يتم  فيام  للرضيبة 

للنقاش ألن فيه الكثري من العدل واإلنصاف" (13).
ولألمانة نذكر أن السيد عادل اكد أن طروحاته ليست هنائية واهنا بمثابة 

"عصف أفكار".
H2016 كان  ليتذكر القارئH أن يف زمن هذه الطروحاتH أي يف أوائل 
الوضع األمني يف غاية اخلطورة وداعش حيتل أجزاء واسعة من العراقH كام إنّ 
تراوح حول  النفط العراقي يباع بأسعار  جدا وكان  متدنية  النفط كانت  أسعار 

(40) دوالر للربميل تقريبا.
لــوزارة  ا أرسلتها   Hللرشكة قوانني  مشاريع  هناك  كانت  الوقت  وبنفس 
ترتبط  وطنية  نفط  رشكة  عن  تتحدث  قصرية)  فرتة  بعد  للمختصني (وسحبتها 
 H(!!للحكومة وليس  لعراقي  ا للشعب  مملوكة  لــنــواب!!H (ألهنــا  ا بمجلس 
 %40 وتعطي كل فرد عراقي سهم ال يورث وال يباع. وتذهب أرباحها بنسب 
للميزانية التشغيلية للحكومة االحتادية (والذي يعني عدم قيام احلكومة بتمويل 
 Hالرشكة رأسامل  احتياط   %5 و هلا).  استثامري  منهاج  يوجد  ال  أي   Hاملشاريع
و5% للمحافظات املنتجةH و10% نقدا للمسامهنيH و40% إٰىل صندوق اإلعامر 
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والتنمية العراقية. ويقوم الصندوق بتمويل وإنشاء املشاريع املختلفة (وهو هبذا 
جملس  ل  خوّ الوقت  بنفس  ولكن   H(االستثامري املنهاج  يف  احلكومة  عن  ينوب 
احلكومية – بضمنها  اجلهات  إٰىل  املنجزة  املشاريع  الصندوق بيع كل  هذا  إدارة 
 Hحكومة اإلقليم وجمالس املحافظات – وإٰىل رشكات القطاع اخلاص العراقي
عمليا  يعني  لذي  وا "  ! ! سنوية! بأقساط  لدفع  وا  Hاألجنبية الرشكات  ٰىل  وإ

خصخصة عائدات النفط (أي النفط) بصورة غري مبارشة".
ان الظرف احلايل يف العراق قد يكون افضل من تلك الفرتةH إِذ أن داعش 
قد اندحرت (وبقيت فلوهلا)H وأسعار النفط ارتفعت (ولكن ال تزال اقل من 
ان  هو  اآلن  أضيف  ما  ولكن   H(العراقي النفط  لصادرات  للربميل  دوالر   60
االنتخايب  واجلو  دورته  هناية  يف  النواب  وجملس   Hاملضطرب السيايس  الوضع 
ليس  الرشكة  فان قانون  لذا   Hجدا تأخرت   2018 وميزانية   Hمرتبك السيايس 
ملجلس  القادمة  الدورة  إٰىل  بسهوله  تأجيله  ويمكن  ورضوريا  وآنيا  ملحا  أمرا 

النواب اجلديد.
 H(وكان حديثه كعصف أفكار) لنرجع إٰىل حديث السيد عادل عبد املهدي
األسهم  باقي  ولكن   Hسهم فيها  عراقي  لكل  وطنية  نفط  رشكــة  يريد  فهو 
حيدد  مل  للعراقيني).  تباع  يعني  انه  االفرتاضات  احسن  الداخيل (يف  لالكتتاب 
حصة هذه األسهم التي تباع يف االكتتاب الداخيل كام مل حيدد أن سهم العراقي ال 

يباع أو يشرتٰ أو يورث.
فالرشكات  الطريقة.  هبذه  بيعت  السوفياتية  الرشكات  من  جدا  الكثري  إن 
االحتاد  سقوط  إبان   Hالربملان وكذلك  احلكومة  وقــررت   Hعامة ملكية  كانت 
السوفيايتH إن هذه الرشكات هي ملك الشعب السوفيايتH هلذا أعطيت كأسهم 
لكل منتسب يف الرشكاتH و"الباقي" بيع يف أسواق األسهم. وانتهٰى األمر أن 
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أصبحت ملكية مجيع هذه الرشكات بيد املليارديرية الروس احلاليني واملستثمرين 
األجانبH إِذ اضطر حاملو األسهم األوٰىل إٰىل بيعها – بأسعار بخسة جدا – نظرا 

حلاجتهم املاسة يف تلك الظروف العصيبة.
ــفــرق بــني ملكية الــدولــة  ــا يــتــحــدث عــنــه الــســيــد عـــادل حــول ال ان م
وملكية الشعبH هو أمر حيدث يف عهود اخلالفة اإلسالمية أو الدول اإلقطاعية 
 Hاالستبدادي امللك  أو  اخلليفة  كان  حني   Hاألوروبية االستبدادية  وامللكيات 
الغابات  مثل   Hالزراعية وغري  الزراعية  األرايض  من  الدولة  يف  شئ  كل  يملك 
املرحلة  من  موروثة  "نظرة  أهنا  عــادل  السيد  يذكر  وهلــذا   . وغريها ملناجم  وا

العثامنية"!!
إن رئيس احلكومة يف الوقت احلايل ال يملك املنشآت احلكومية وإن تعبري 
ملكا  ليست   State  Own  companies الدولة  رشكــات  أو  الدولة  ملكية 
إذا سجلت بأسامء  تَّٰى إنّ كانت هذه احلكومة دكتاتوريةH إالّ  حمددة حَ حلكومة 
شخصية حمددةH واألمر غري ذلك إِذ أهنا مسجلة باسم كيان حكومي. قد يكون 
ولكن   Hهذه الدولة  ملكية  استغالل  يف  له)  سمح  وفساد (إذا  استغالل  هناك 
أفراد  كأسهم  يملكها  رشكة  يف  له)  سمح  ذا  موجود (إ أيضاً  لفساد  ا سيكون 

الشعب.
تعيني  يف  ليمثله  لنواب  ا جملس  ينتخب  فالشعب   Hمثال لعراق  ا ولنأخذ 
احلكومة التي تدير الدولة كسلطة تنفيذية بموجب الصالحيات ملجلس النواب 
 Hلعراقي ا الشعب  عليه  صوت  الذي  بالدستور  واملحددة  لتنفيذية  ا والسلطة 
فيها  لتنفيذية  ا والسلطة  للدستور).  ييدنا  تأ عدم  أو  ييدنا  تأ عن  لنظر  ا (بغض 
وزارات ومؤسسات وافق جملس النواب عٰىل تكوينها أصال. اآلن يطرح السؤال 
 – النواب  جملس  حتديد  عن   Hللنفط مالكا  أصبح  اشعب  أن  نعترب  ملاذا   Hنفسه
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بقانون – إن ملكية النفط تعود إٰىل رشكة (هي جزء من السلطة التنفيذية)H وال 
نعتربه ملكا للشعب عندما تكون ملكية النفط لوزارة النفطH والرشكات التابعة 
له (كام هو احلال سابقا)H أو مثال إٰىل وزارة املاليةH أو أية جهة أخرٰ حكومية 
الدستور  مع  ويتالءم   Hالنواب جملس  عليها  ويوافق  لتنفيذية  ا السلطة  حتددها 

بتأييد من اعٰىل سلطة قضائية.
هل الفرق إعطاء أسهم كحصة يف أرباح الرشكة ألفراد الشعب العراقي. 
 H2.5% من الربح ولكن يف هذا القانون وضع حصة هذه األسهم بنسبة حوايل 
10% من األرباح  10% مثال. هل إعطاء  وقت تتضاعف يف املستقبل لتصل إٰىل 
90% األخرٰ والتي  كأسهم جيعل النفط ملك الشعب العراقي. إذا ماذا عن الـ 

ال تعطٰى أرباحها إٰىل أفراد الشعب مبارشة.
 Hوإن الرشكات اململوكة من الدولة Hإن ملكية الشعب هي ملكية الدولة
 Hله المعنٰى  نقاش  هو  ذلك  بغري  نقاش  وكل  الشعب.  من  مملوكة  رشكات  هي 
الرشكات  نسمي  هل  األحــوال.  أحسن  يف  سفسطائي  بنقاش  وصفه  ويمكن 
النشطة   Hواخلدمات والزراعة  والصناعة  والكهرباء  النفط  يف   ٰاألخر العامة 
جدا سابقا واملتوقفة حالياH هل هي غري مملوكة من الشعب؟ وماذا عن األبنية 
احلكومية واملدارس واملستشفيات واجلامعات هل هي غري مملوكة من الشعب؟ 
واحلكومة  إذا كان الشعب ال يملكهاH هل متلكها احلكومة؟!  إذاً  ومن يملكها 
جاءت بتفويض من جملس النواب الذي انتخبه الشعبH ورشكة النفط الوطنية 

حاهلا حال املؤسسات احلكومية األخرHٰ وهلذا فهي ملك الشعب.
السيد  طرح  عندما  املعنيني  بعض  بني  لتساؤالت  وا الشكوك  أثريت  لقد 
عادل عبد املهدي مرشوعه حول رشكة النفط الوطنيةH هل أن هناك خصخصة 
قدمت  عندما  الشكوك  نتهت  وا  Hالشعب ملكية  بحجة  لوطنية  ا لنفط  ا لرشكة 
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وزارة النفط مرشوعها للرشكة وكان خيلو من كل األمور التي متت مناقشتها وال 
تتعلق برشكة النفط الوطنية والتي أثارت الشكوك يف حينه.

وأن  كام   Hاملجلس إٰىل  الوزارة  أرسلته  عام  خيتلف  قانون  إٰىل  رجعنا  ولكن 
 H2016 يف  عنه  حتدثوا  ملا  مشاهبة  بلهجة  يتحدثون  القانون  داعمو  أو  مصممو 
وهلذا بدأت الشكوك والتساؤالت تظهر من جديد. هل ان هناك نية خلصخصة 

الرشكة؟ وقد تكون عٰىل الشكل التايل:
تبدأ بصندوق املواطن يف أسهم التباع وال تشرتٰ وال تورثH وتزداد حصة 
10% (وهو أمر يسمح القانون  2.5% إٰىل مثال  الصندوق يف اخلطوة األوٰىل من 
ليقرر   Hالرشكة بخصخصة  يفكرون  الذين  قياس  عٰىل  نيايب  جملس  يأيت  ثُمَّ  به). 
إمكانية بيع ورشاء هذه األسهم معتمدين عٰىل نفس الصيغة الدستورية أعالهH إِذ 
لو كان النفط ملك الشعب العراقيH فإن امللك يباع ويشرتٰ ويورث!!. وبعد 
ذلك خيصص نسبة أخرٰ تباع يف أسواق األسهم للعراقيني باعتبارهم جزء من 
الشعب العراقيH واملادة (111) ال تعارض ذلك!! وثُمَّ يذهب إٰىل تفسري آخر 

لكيفية بيع األسهم لألجانب!!
لقانون  ا هذا  إن  الدستورية  املحكمة  اعتربت  لو  تَّٰى  حَ األحــوال  كل  يف 
صحيح ووفق الدستور العراقيH فإن الشعب العراقي يملك كل النفط والغاز 
وال يمكن خصخصة أي جزء منه للعراقيني أو لألجانبH فكل قطرة منه مملوكة 
من كل الشعب العراقي يف كل املحافظات واألقاليمH أي ال يستطيع فرد عراقي 

أو أجنبي أن يأخذ حصة لوحده.
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للنفط  ا�نتجة  وا�افظات  قل¬�  ا&, قيام  ¼نعته  عدم  القانون  يو½�  هل   –7

لتصد�� ا�ستقل للنفط؟ 
@

املقيمني  العراقيني  "أسهم  ان  القانون  من  ج)   : – أوالً  13 الفقرة ( تقول 
عائدات  تسليم  عن  متتنع  التي  إقليم  يف  ملنتظمة  ا غري  واملحافظات  األقاليم  يف 
باقي  إٰىل  استحقاقها  ويضاف  األرباح  من  حترم  الرشكة  إٰىل  املنتج  والغاز  النفط 

املسامهني".
ويتحدث السيد النائب عدنان اجلنايب (4) عن هذا املوضوع ويقول: "ومن 
13) هو حرمان املقيمني يف  املبادئ العامة اجلديدة يف هذه املادة (يقصد املادة 
املحافظات التي متتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز فيها إٰىل املوازنة االحتادية 
تسليم  عٰىل  اإلقليم  يف  املواطنني  ضغط  إٰىل  هذا  وسيؤدي   Hأسهمهم حصه  من 
عوائد النفط إٰىل املوازنة االحتادية ليحصلوا عٰىل قيمة أسهمهم يف أرباح رشكة 

النفط العراقية".
ويتحدث النائب الدكتور إبراهيم العلوم (6) بتفصيل اكثر عن هذه الفقرة 
وهو يتحدث عن حالة نفط حمافظة البرصة "ويقول ملراسل تقرير نفط العراق: 
البرصة. إذا قررت البرصة غدا أن تكون مستقله وتبيع نفطها وغازها  "ليفرتض 
خارج رشكة النفط الوطنية والرشكة هي النافذة لإلنتاج والتسويق حسنا؟H إذا 
قرروا ذلك جيدH فهذا قرراكم (هو هنا كان خياطب حمافظة البرصة) ولكن لن 
حتصلوا عٰىل حصتكم يف هذا الصندوق (يقصد صندوق املواطن) سكان البرصة 
ألنكم (أي  الصندوق)  من  أسهمهم  أرباح  يستلموا  ذلك (يقصد  يستلموا  لن 
ثُمَّ  العراقية  الوطنية  النفط  رشكة  إٰىل  والغاز  النفط  تسلمون  ال  البرصة)  حمافظة 
يستمر باحلديث ليقول إهنا تنطبق عٰىل إقليم كوردستان… وهلذا فان املواطنني 

سوف يدفعون باجتاه تسليم النفط والغاز إٰىل الرشكة (6).
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ليهم  إِ بالنسبة  األمر  وكان  بجدية  يتحدثان  وإبراهيم  عدنان  السيدين  انه 
يعود  امر  هو  تسليمها  عدم  أو  النفطية  العائدات  بتسليم  فالقرار   Hبسيطا امرأ 
إٰىل حمافظة البرصة أو إٰىل اإلقليمH ومها يفرتضان أن مجاهري البرصة أو اإلقليم 
وهي  أرباحها  تستلم  لن  سوف  ألهنا  العوائد  لتسليم  مسؤوليهام  عٰىل  ستضغط 
متابعة  إٰىل  أحد  يسعٰى  ولن   H(الحقة فقرة  يف  سنوضح  جدا (وكام  تافهة  مبالغ 
عدم  تأثري  عــٰىل  لتفصيل  با جياد  موسٰى  امحــد  لسيد  ا حتــدث  ولقد   . استالمها
والعراق   Hواملحافظات االحتادية  احلكومة  اقتصاد  عٰىل  النفطية  العوائد  تسليم 
بالذات  الفقرة  هبذه  املتعلق  مقاله  يف  نفسها  الوطنية  النفط  رشكة  وعٰىل   Hككل
عٰىل  ويقيض  لعراق  ا تفكيك  يرشعن  لوطنية  ا لنفط  ا رشكة  نون  قا " ملعنون  وا

الرشكة ذاهتا " (2).
لة  مسأ هي  لنفطية  ا الصادرات  لة  مسأ أن  نسيا  أعاله  لسيدين  ا نه  ا يظهر 
) فالنفط  ختتص حرصيا باختصاصات السلطة االحتادية حسب املادة (110 أوالً
يمثل التجارة اخلارجية السيادية للعراق وال يمكن باملرة ترك األمر إٰىل األقاليم 
رشكة  طريق  عن  فقط  التصدير  ويتم   Hاملستقل التصدير  يف  املنتجة  واملحافظات 

التسويق (سومو) وال غريها بتاتا ألهنا الوحيدة املخولة هبذا األمر.
هذا  حسب  فالنفط  لقانون  ا يف  لفقرة  ا هذه  صياغة  متت  كيف  اعــرف  ال 
القانون يصدر من قبل سوموH والتي هي جزء من الرشكة. لذا فان مبالغ عوائد 
النفط املصدر تأيت إٰىل سومو وليس اإلقليم أو املحافظات ولن تأيت العوائد إليهام 
املستقبل  التصدير  من  مانع  ال  نقول  كأننا  وهنا  املستقل.  بالتصدير  قاما  إذا  إالّ 

ولكن سوف نعطيكم أرباح األسهم!!
بكل  لــدولــة  ا عــٰىل  ــرد  مت هــو  ســومــو  إٰىل  ــغــاز  ل وا النفط  تسليم  عــدم  ان 
معنٰى الكلمةH وتأثريه اكثر من التمرد العسكريH عٰىل الدولة أن تنهيه يف مهده 
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اجلهة  إن  املستقل.  التصدير  يف  اإلقليم  مترد  اآلن  أمامنا  ولدينا  حدوثه.  وحال 
مضحك  هتديد  يوقفها  لن  ملستقبل  ا لتصدير  ا طريق  باختاذ  لتمرد  ا تريد  لتي  ا
بإيقاف حصتها من صندوق املواطنH ومن يضن غري ذلك هو واهم ويف منتهٰى 
لتصدير  ا عن  ملسؤولة  ا اجلهة  تقديم  جيب  دية.  واالقتصا لسياسية  ا لسذاجة  ا
للتخريب  اإلعــدام  عقوبة  تطاهلا  وقد   Hالسجون يف  لتزج  للمحاكم  ملستقل  ا

االقتصادي اهلائل الذي ترتكبه.
إن وجود مثل هذه الفقرة يف القانون امر خطري جدا إِذ قد توحي بإمكانيه 

التصدير املستقل (كام أوحت إٰىل السيدين أعاله).
� الدخل؟

=
8– هل يقلل القانون الفوارق الصارخة �

يقول النائب عدنان اجلنايب يف مقاله (4): "كام أن وجود األسهم املتساوية 
القيمة يؤدي خالل سنوات قليلة إٰىل القضاء عٰىل الفقر الشديد وتقليص الفوارق 

الصارخة يف الدخل ".
لقد وضح السيد محزة اجلواهري يف مقاله (3) أن ما يصيب الفرد العراقي 
4.2) دوالر يف للفرد يف  األحــوالH أي ( 50) دوالر / السنه يف احسن  هو (

الشهر.
لقد أردت التوسع يف هذه احلسابات ألخذ احتامالت خمتلفة لكميات النفط 
وتوصيل  إنتاج  كلفة  واحتسبت  العراقي  النفط  تصدير  أسعار  وملعدل  املصدر 
صندوق املواطن يمون  ذ أن  إِ  Hللربميل دوالر   (10 التصدير ( نقطة  إٰىل  النفط 
من األرباح (أي العوائد ناقصا الكلفة) كام اعتربت أن ما جاء يف الفقرة (13 
2) واملتعلقة بتوزيع أرباح الرشكة بعد استقطاع النسبة املخصصة إٰىل خزينه  ثانياً 
 H10% مقسومة عٰىل أربعة الدولة باهنا تقسم بالتساوي عٰىل الصناديق األربعة أي 
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40) مليون  2.5% ويف صندوق املواطن اعتمدت ( لتصبح حصه كل صندوق 
نسمة نفوس العراق املشمولني هبذا الصندوق.

يصل  عندما  هو  السنه  يف  دوالر   (50 املواطن ( يصيب  ما  أن  وجــدت 
 (65 4) مليون برميل يف اليوم وبسعر التصدير النفط العراقي ( التصدير إٰىل (
دوالر / الربميل أما لو احتسبنا حصه املواطن حسب ما جاء يف املوازنة االحتادية 
3.888) مليون برميل  2018 والتي أقرها جملس النوابH أي لتصدير ( لسنه 
46) دوالر للربميل تكون حصه العراقي من الصندوق  يوميا بسعر التصدير (

(32) دوالر / السنه أي (2.7) دوالر / الشهر!!!
 (80 5) ميلون برميل / اليوم وبسعر تصدير برميل ( وبافرتاض تصدير (
دوالر / الربميلH وهي أرقام متفائلة قد نصلها يف العقد القادمH عند ذاك حيصل 

املواطن العراقي عٰىل (80) دوالر / السنه أي (6.7) دوالر شهريا فقط!!
ولو أراد جملس النواب أن يقلل حصه اخلزينة إٰىل 80% بدال من 90% ليوفر 
ستتضاعف.  املواطن  الفرد  حلصة  أعاله  األرقام  فانه  املواطن  الصندوق  مبالغ 
ثالث  إٰىل  فإن األرقام أعاله ستصل   %70 إٰىل  اخلزينة  حصة  قلصت  إذا  تَّٰى  وحَ

مرات وهي أرقام تافهة جدا ومضحكة وال تؤثر جديا يف رفاه حياة املواطن.
هلذا ليس من املنطق وال يف أي معيار اقتصادي (أو إنساين) أن يتحدث أحد 
 Hعن تقليل الفوارق الصارخة يف الدخل بسبب وجود األسهم متساوية القيمة
أو القضاء عٰىل الفقر الشديد خالل سنوات بفضل هذه الفقرة. لن يتم القضاء 
بعد  تَّٰى  حَ الطريقة  الشديد هبذه  الفقر  أو عٰىل  الدخل  الصارخة يف  عٰىل الفوارق 

مئات السنني!!
ولكن مبالغ هذه الفقرة ستكون ذات تأثري كبريH رغم قلتهاH لو استخدمت 
يف مناهج اجتامعية أو استثامريةH فهي قد تصل إٰىل (2.26) مليار سنويا بتصدير 

442

رأساملية الليربالية الجديدة (النيوليربالية)



سنويا  مليار   (2.74 أو (  Hللربميل دوالر   65 بسعر  يوميا  برميل  مليون   4.5
ا جتمع مبلغ حوايل  70 دوالر للربميل أي إهنّ 5 مليون برميل يوميا بشعر  بتصدير 
بناء  تأهيل  مشكله  حيل  مثال  املبلغ  وهذا   Hسنوات أربع  يف  دوالر  مليار   (10 )
يْثُ تقدر احلاجة إٰىل (3500) مدرسه جديدة  املدارس يف مجيع أنحاء العراقH حَ
بناء  مشكله  حتل  كذلك  طينية.  مــدارس  يف  يدرسون  لطلبة  ا من  الكثري  يْثُ  حَ
 Hاملراكز الطبية وغريها من األمور اخلدمية. وان أردنا استثامرها يف النفط مثال
فأهنا حتل مشكله متويل مصفٰى كربالءH أو التوسع يف استثامر الغاز الذي حيرق 

هباء وهناك حاجة إٰىل مبالغ كبرية لإلرساع يف إهناء حرقه.
إن القضاء عٰىل الفقر الشديد أو تقليل الفوارق الصارخة يف الدخل ال يأيت 
من إعطاء بعض املال إٰىل املواطننيH ويف احلال أعاله مبالغ تافهة جداH وإنام يأيت 
من توفري العملH أي ليس بطريقة إعطاء السمكة وإنام توفري الشبكة التي تصيد 

السمك!!
نحن نرٰ إن القانون أعاله سلك الطريق املعاكس متاماH فهو مل يدعو أو 
تافهة  مبالغ  خصص  وإنام   Hالعمل توفري  وبالتايل  والتنمية  االستثامر  عٰىل  يعمل 
5) تساوي مبالغ "صندوق  جدا ملا اسامه "صندوق اإلعامر" يف الفقرة (13 ثانياً 
املواطن" الذي حتدثنا عنه أعاله. إضافة لذلك فانه يقول ان صندوق اإلعامر هذا 
إٰىل تنفيذ مشاريع إسرتاتيجية يف املحافظات التي يامرس فيها نشاط نفطي  "هيدف 
العراق  وليس  الرشكة  نشاط  أماكن  عٰىل  الصندوق  قرص  أوالً  فهو  للرشكة". 
والتي  العراق  قضايا  كل  يف  وتدخل  العراق  أمــوال  كل  اخذ  انه  رغم   Hككل
ليس هلا عالقة بقانون لرشكة عامة إنتاجيهH ولكن عندما وصل األمر لالستثامر 
إن  أصال  يريد  ال  ألنه  نعم.  باعتقادي  مقصود؟  األمر  هل  توقف!!  لتنمية  وا
تدخل احلكومة ومنشآهتا (بضمنها رشكة النفط الوطنية) يف أي استثامر تنموي 
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لية  لليربا ا سياسه  واخلدمي… أهنا  اإلنتاجي  احلقيقي  االقتصاد  قطاعات  يف 
اجلديدة!!

إضافة ألعاله ماهي املشاريع اإلسرتاتيجية التي يمكن تنفيذها هبذه املبالغ 
30% من عائدات النفط  الزهيدة. نحن بالتأكيد نحتاج إٰىل استثامر ما ال يقل عن 
حكومات ما  العراق. ولو كانت  الفقر يف  مشكله  التنمية لكي نحل  مشاريع  يف 
بعد االحتالل قد قامت بذلك لكان قد رصفت ما يزيد عن (250) مليار دوالر 
واخلاص  العام  القطاع  يف  السابقة  اإلنتاجية  املنشآت  وتشغيل  تأهيل  إعادة  يف 
جديدة  تنموية  مشاريع  يف  جدا  كبري  بشكل  توسعت  قد  ولكانت   Hواملختلط
االحتالل  سياسات  ولكن  ء.  للفقرا ملعيشة  ا  ٰمستو من  وترفع  لة  لبطا ا تنهي 
وسياسات الساسة الذين جاءوا بعدهH واستلموا احلكمH مل يريدوا ذلك قطعا. 
عن  احلكومات  إبعاد  تريد  التي  اجلديدة  الليربالية  سياسات  إهنا   H جمددا أعيدُ 
االقتصاد واالستثامرH وتريد إن هيدر العراق ثرواته عٰىل االستهالك واالسترياد 
املنفتح بالكاملH وان ينهب من قبل قطاعات تعتاش عٰىل الفساد وهتريب أمواهلا 

خارج العراق وبدون إن تستثمر فيه.
داء وتقليل ال¾فة؟

N
كة عٰ� كفاءة ا& dfح ال 
9– هل ستعتمد أر@

يقول النائب األستاذ عدنان اجلنايب (4): "واملبدأ املهم اآلخر يف هذا القانون 
ويقر   Hاإلنتاج كلفة  لتغطيه  تنتجه  برميل  كل  عن  مبلغا  الرشكة  تستقطع  أن  هو 
هذا املبلغ باالتفاق مع وزير املالية ووزير النفط ووزير التخطيط ويقره جملس 
الرشكة  أرباح  إن  يعني  وهذا  سنوات.  ثالث  ملده  املبلغ  هذا  ويستمر  الــوزراء 
ستعتمد عٰىل كفاءة األداء وتقليل الكلفة وال يكون عملها عٰىل أساس كلفة زائد 

(cost plus) مما قد يسبب يف التسيب والتبذير" (4).
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ــام يتعلق  ولــكــن هــل األمـــر كــذلــك؟ لــنــرجــع إٰىل نــصــوص الــقــانــون ب
بالكلف والنفقاتH وذلك يف الفقرة (12) منه.

[املادة 12]
: تستقطع الرشكة مبلغا يغطي مجيع الكلف االستثامرية والتشغيلية وال يقل  أوالً
لنفط  ا من  برميل  كل  عن   Hاملستثمرة احلقول  مجيع  يف  لكلفة  ا معدل  عن 
والغاز املنتج مضافا إليه نسبة معينة من الربحH ويتم حتديد ذلك باالتفاق 
جملس  عليه  ويصادق   Hوالتخطيط لنفط  وا ملالية  ا ووزارات  الرشكة  بني 
الوزراءH ومتم مراجعته كل ثالث سنواتH ويستقطع مبارشه من حساب 

وزارة املالية لدٰ البنك املركزي عن عوائد النفط والغاز.
لية  ملا ا السنة  هناية  بعد  لية  ملا ا ووزارة  الرشكة  بني  احلسابات  تسويه  يتم   : نياً ثا

للرشكة وبعد إكامل احلسابات النهائية ومصادقه ديوان الرقابة املالية.
ومن أعاله يظهرH وبنص واضح يف القانونH إن أرباح الرشكة هي بإضافة 
عدنان  السيد  بحديث  املقصود  ما  أعرف  وال  املقطوعة.  الكلفة  إٰىل  معينة  نسب 
عن  الناجم  الوفر  يضاف  النسب  هلذه  باإلضافة  إنه  املقصود  يكون  قد   Hأعاله
من  ذ  إِ غريب  امر  وهو   Hلفعيل ا املــرصوف  عن  برميل  لكل  ملقطوعة  ا لكلفة  ا
ستكون  الوفرة  – فان  فهمي  – حسب  أعاله  الصيغة  منطق  وحسب  املفروض 
الكلف  مجيع  استقطاع  بعد  توزيعها  جتري  التي  الصافية  العامة  األرباح  ضمن 
(ويضمها نسبة األرباح أعاله) من عائدات الرشكة الكلية املتأتية من تصدير كل 

النفط والغاز.
إن الطريقة التي تعمل هبا الرشكات العامةH وكذلك رشكات وزارة النفط 
وإعداد  حساباهتا  يف  العراقية  الدولة  تعتمدها  التي  الطريقة  نفس  هي   Hاحلالية
املالية.  وزارة  من  هلا  الرصف  يتم  أن  أساس  عٰىل   Hالسنوية التخمينية  موازناهتا 
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لنظام  ا يف  حمددة  فقرات  حسب  لرأساملية  وا لتشغيلية  ا لنفقات  ا إعداد  يتم  ذ  إِ
املحاسبي املوحد يف الدولةH وحيسب ذلك لكل رشكةH وتضاف هذه النفقات 
إٰىل امليزانية التخمينية للوزارة التي تتبع هلا الرشكةH وتدخل يف املوازنة االحتادية 
جملس  ومصادقه   Hملعينة ا اجلهات  مجيع  من  رها  قرا وإ مناقشتها  وبعد  للدولة 

الوزراء لرفعها إٰىل جملس النواب إلقرارها.
يْثُ  اآلن جاء مبدا حسايب جديد ال ينسجم مع طريقة إعداد املوازنات حَ
بكلفه  مرضوبا  للنفط  الفعيل  اإلنتاج  كمية  يعتمد   Hمكور رقم  النفقات  ستكون 
أو  األخرية  السنه  يف  الربميل  إنتاج  كلفه  معدل  تعتمد  الواحد  للربميل  حمددة 
السنوات األخرية حسب االتفاق. وهذا األمر ال أناقشه اآلن فهو من مسؤولية 
وزارة املالية واجلهات احلسابية العراقية األعٰىل وكذلك مسؤولية رئاسة الوزراء. 
أيار  يف  املقبلة  االنتخابات  بسبب  احلايل  الوقت  يف  مشلولة  اجلهات  هذه  وكل 
املالحظات عٰىل أن  أؤكد يف هذه  هلذا كنت  تغريات  ذ قد تكون هناك  إِ  Hالقادم
يْثُ سيحمل  هذا القانون ليس يف وقتهH كام جيب اعرتاض جملس الوزراء عليه حَ

السلطة التنفيذية القادمة مسؤوليات قانونية ومالية عديدة.
إن  ملقبلة.  ا االستثامرية  نفقاهتا  عٰىل  احلصول  يف  مشاكل  الرشكة  ستالقي 
احتساب كلفة اإلنتاج الربميل للفرتة املاضية يتضمن الكلف التشغيلية والكلف 
املحاسبي  النظام  ضمن  املوجود  االندثار  نظام  حسب  حتتسب  التي  االستثامرية 

املوحد املعمول به.
ٰىل  إ  Hوبعده  H جــدا لقريب  ا املستقبل  – يف  لتأكيد  – با الرشكة  ستحتاج 
استثامرات عالية جدا لتنفيذ أعامهلا اجلسام التي حتتاج مبالغ كبريةH مثل مرشوع 
حقن املاء يف البرصة أو توسيع اخلزانات أو توسيع التصدير أو أنبوب نفط حقول 
االستثامرات  هذه  تغطي  ال  الربميل  إنتاج  كلفه  إن  الرتكية.  املوانئ  إٰىل  كركوك 
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االندثارت  نظام  وحسب  االستثامرات.  هذه  اندثار  كلف  حساب  تغطي  وإنام 
10 سنوات)  سنحتاج يف فقرات منها إٰىل سنوات طويلة (قد تصل إٰىل اكثر من 
لتغطيتها رغم أهنا رصفت يف سنوات تنفيذ املشاريعH أي بحدود 3 – 4 سنوات.
يف  وتدخل  استثامري  جمال  املشاريع  هذه  اعتبار  عٰىل  الرشكة  ستعتمد  هل 
نفق ارهتان اإلنتاج النفطي للرشكات األجنبيةH كام اقرتحت وزارة النفط وأيدها 
جملس الوزراءH بمرشوع ماء حقن املاء يف اجلنوبH والذي أوضح السيد امحد 
تَّٰى لو قبلنا وذلك (وهو امر مرفوض)H وقبلنا  موسٰى جياد خماطره اجلسمية. وحَ
النفطيH وقبلنا  اإلنتاج  صلب  يف  املستثمرة  الرشكة  حتكم  – بمخاطر  – جدال 
رشكة  تقديم  عدم  تَّٰى  حَ أو   Hاملــرشوع تنفيذ  تأخري  يف  عالية  باحتامالت  كذلك 
النفط رصينة لهH إالّ أن هناك العديد من مشاريع رشكة النفط الوطنية ال يمكن 
 Hالرشكة وفعاليات  منشآت  مع  الكبري  التداخل  بسبب  االستثامر  بمبدأ  تنفيذها 
شبكات  ومد  لتصدير  ا موانئ  وتوسيع  للرشكة  اخلزنية  قة  لطا ا توسيع  مثل 
األنابيب للنفط والغاز. السؤال الذي يطرح كيف ستحصل الرشكة عٰىل مبالغ 
 Hهذه االستثامرات إذا مل يكن قد وضعتها أصال يف موازنتها االستثامرية السنوية

إذا إن كلفة إنتاج الربميل ال تغطيها؟!
لقد أضاف القانون نسبة من األرباح إٰىل الرشكةH ال اعرف ملاذا أضيفت 
هذه النسبة والرشكة جزء من احلكومة. هل إن هناك نية أن تكون أجور ورواتب 
عامل وموظفي الرشكة أعٰىل بمراحل من بقيه أجهزه الدولةH كام يدفع ملسؤوليها 
ولكن   Hعالية أرباح  هناك  بالتأكيد  عالية؟!  أرباح  حتقيق  بحجة  عالية  مكافآت 
ليس بسبب الكفاءة ولكن بسبب طبيعة سوق النفط. من املمكن أن تكون هناك 
حوافر – كام يف بقيه املنشآت اإلنتاجية – وذلك يف حاالت حتسني كفاءة اإلنتاج 
األنظمة  ضمن  موجود  األمر  وهذا  السابقة  بالسنوات  مقارنٰى  الكلف  وتقليل 
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والتي  لألرباح  نسبة  إضافة  تستدعي  ال  األحوال  كل  يف  وهي  حاليا  املوجودة 
ستكون مبالغ كبريه مهام كان صغر هذه النسبة.

من اخلطأ الكبري خلق كيان يف الدولة له ميزات عالية جدا ختتلف عن بقيه 
يْثُ النوعية. إذا تم خلق مثل هذا  أجهزة الدولة التي تقوم بأعامل مشاهبة من حَ
الكيان فأننا نضع أسس الفساد يف التعيني ويف أسس التدرج يف الرشكة وتقدم 
الكيانات  عٰىل  املحسوبة  الكوادر  استقطاب  مركز  الرشكة  وستكون  كوادرها. 
 ٰالسياسية وتعتمد املحسوبية يف التعيني فيها وانتقال الكوادر من الدوائر األخر
من  املقربني  أو  الفاشلني  استقطاب  يف  فقط  ليس  سيسبب  األمر  هذا  إن  إليها. 
وإدارة  مسؤويل الرشكة أو السلطةH وإنام سيخلق أرستقراطية موظفني وعامل 
ٰىل  إ تتطور  اجتامعيه  مشاكل  وخيلق   H هبا لتحكم  ا يصعب  لدولة  ا نظام  ضمن 
كام  هلا  كبريه  صالحيات  إعطاء  عند  خصوصا   Hالسلطة عٰىل  واستعالء  غطرسه 
هو حال القانون احلايلH الذي اعطٰى الرشكة وجملس إدارهتا كل شئ ذو ثمن يف 

العراق.
تمعية". 
كة الوطنية… "القوه ا� d� كة النفط d� 10– صدور قانون

يقول السيد عادل عبد املهدي (5) "… ولكن احلقيقة هي إن هذا القانون – 
 Hالَ (قوة جمتمعية) من ثلة الشباب املخلص هبذه املضامني – ما كان يرٰ النور لَوْ
الواعيH املثقف املنترش يف القطاع النفطي وخارجه… والذي آل عٰىل نفسه إنجاز 
منهم  حمدد… وتشكل  تفكري  أو  تيار  أو  حلزب  ينتمون  ال  شباب  املهمة.  هذه 
حراك اجتامعي يضم اآلالفH اخذ أسامء متعددة حسب األحداث واملناسبات. 
ويضيف  والديمقراطية".  السياسة  ملامرسة  جديدة  طريقا  التجربة  هذا  لنا  تفتح 
أحزاب  عنها  عجزت  ومعقدة  صعبة  مهمة  إنجاز  الشباب)  (أي  "استقطاع 
املجتمعية)  لقوة  عمل (ا ما  أ " بالقول:  ويستمر   H الربملان" يف  ومؤثرة  عريقة 
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والالفتات  املحارضات  من  املمكنة  الوسائل  وبكل  للفكرة  الرتويج  فكان  هذا 
واألحزاب  الدولة  ورجال  بالعلامء  االجتامعي… فاتصلوا  االتصال  ووسائل 
واخلرباء دون استثناءH خصوصا من خيالفهم الرأي"!!. ويالحظ إنني وآخرين 
نْذُ املناقشات التي طرحت فيها هذه األفكار  من معاريض أفكار هذا القانونH مُ
H2016 مل نسمع هلم اسم قبل هلذه املقالة!!. ويستمر األستاذ عادل عبد  يف بداية 
املهدي "وعندما تكلل املرشوع (ويقصد القانون) بالنجاح هللوا وبكوا فرحا 
 H"وعانقوا الربملانيني وهنأوهم وكأهنم كسبوا معركة انتخابية Hوعانقوا بعضهم
 H جدا معروفة   ٰقو فيها  – تتحرك  معرفتي  – حسب  األوٰىل  ملرة  ا " ويضيف 
ومترير  صياغات  إلدخال  متفرد  حزيب  أو  خارجي  دعم  بدون   H جدا وجمهولة 
مبارش  ارتباط  وله   Hوالدولة الشعب  بني  العالقة  مفاهيم  بأخطر  يتعلق  قانون 

بأخطر قطاعات البالد وهو النفط " (5).
فرحا… "  بكوا  أو  "هللوا  عمن  يتحدث  عادل  السيد  ان  القارئ  ليتذكر 
السطور  هذا  يف  عنه  نتحدث  الذي  لقانون  ا عٰىل  النواب  جملس  موافقه  بسبب 

وكانه مكسب مجاهريي كبري!!
لشباب  ا من  لتجمع  ا هذا  إن  املهدي  عبد  عــادل  األستاذ  يقول  وعندما 
هذه  عريقة… وان  أحزاب  عنها  عجزت  ومعقدة  صعبة  مهمة  إنجاز  "استطاع 
التجربة تفتح طريقا جديدة ملامرسة السياسة والديمقراطية"!!H فانه يرينا – كام 
 Hوكان هو أحد ابرز أركانه Hيظهر – أنه ياس من النظام الذي جاء مع االحتالل
 ٰوير  .2016 يف  للنفط  وزيرا  أخرها   Hاملناصب أعٰىل  مراحله  كل  يف  تقلد  ذ  إِ
اآلن أن مستقبل العراق يكون بطريق الثورات امللونةH وثورات الربيع العريب 
وأفكاره وتطلعاته السياسية واالقتصادية. بدأ هذه الثورات شباب حمبط يائس 
من ترصف حكوماته وجمالس نوابهH فنزلوا بطريق آخر للثورة!!. ولكن ظهر 
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لشباب العامل يف أوكرانيا وغريهاH يف العامل العريب أن ثورهتم مل تنته إالّ إٰىل فشل 
ذريع ألسباب عرفوها قبل غريهم!!

يف  العام  املقر   / العراق  يف  العاملني  لنقابات  العام  االحتاد  من  بيان  صدر 
H(14 جاء فيه  2018 حول موضوع قانون رشكة النفط الوطنية العراقية ( /3 /7
محلة (للشعب حق يف  أبطال  هبا  قام  التي  الكبرية  اجلهود  احتادنا  باهتامم  "تابع 
ثروته النفطية)H وهي محلة مستقلة متاما عن أي حزب أو تيار سيايس ومن هنا 
حظ الشبه الغريب لهذا الوصف مع وصف عدل عبد المهدي  تستمد قوهتا" (
للحملة… هل هو توارد خواطر!!)H ويتابع البيان "… هناك فقره تتضمن منح 
املعوقات  كل  النفط… رغم  عائدات  من  للمواطنني  الرشكة)  أسهمها (يقصد 
الربملان  يف  تواجدوا  التصويت  وقت  ويف  عملهم  واصلوا  احلملة  أبطال  فان 
فقره  وبالذات  القانون  مرشوع  عٰىل  التصويت  عٰىل  الربملانني  من  كثري  واقنعوا 
اهنم  زورا  ويدعي  املوجة  يركب  بان  البعض  مناورات  احبطوا  كام  األسهم. 
أصحاب املرشوع… أن احتادنا (االحتاد العام لنقابات العاملني يف العراق) يعرب 
عن تقديره وشكره جلهود أبطال احلملة والتي أثمرت يف التصويت عٰىل القانون 
وفقرة األسهم… كام يعرب احتادانا عن فخره أن من بني أبطال احلملة هم أعضاء 

يف قيادة احتادنا سواء املكتب التنفيذي أو املجلس املركزي. "!!
الذي   H(النفطية ثروته  يف  حق  احلملة (للشعب  شعار  أن  القارئ  يالحظ 
النفطيةH بينام يؤكد  الثروة  – يف  يوحي بأن الشعب العراقي له "حق" – حصة 
ويعترب البيان  النفطية والغازية.  كل الثروة  العراقي يملك  الشعب  الدستور أن 
سياق  يف  وراينا   Hمرة ألكثر  ذلك  ويؤكد   Hالقانون يف  األهم  هي  األسهم  فقرة 
 Hاملقال ماذا تعني فقرة األسهم من الناحية املادية للفرد العراقي… فهي ال شئ

أهنا مسالة رمزية ألمور أخرٰ خطرة تم رشحها يف سياق مالحظاتنا.
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الثروة  يف  حق  العراقي  والسؤال يطرح نفسهH هل شعار احلملة "للشعب 
األذهان  لتهيئه  مقصودا  امرأ  أم  سهو  هو  النفطية  الثروة  كل  وليس   H"النفطية
 ٰفاجلواب لد Hجواب ٰللخصخصة أو عقودا للمشاركة باإلنتاج. ال يوجد لد
صاغ  من  وتصميم  نية  أن  املالحظات  هذه  يف  أوضحت  ولكن  احلملة.  أبطال 
الفتخار  أتأسف  وانا   Hاخلصخصة نحو  – السري  عال  – وباحتامل  هو  القانون 

الطبقة العاملة – أو قسم منها – بان هلا الدور البارز يف إقرار القانون!!
وكام يظهر من البيان أعاله أن االحتاد العام لنقابات العاملني وبقياداته هو 

جزء من "القوة املجتمعية" التي يتحدث عنها األستاذ عادل عبد املهدي.
2018/3 مقاله "جملس النواب بصوت  /14 عندما كتب صائب خليل يف 
H(15 وردته رسائل بالعرشات  عٰىل قانون يتيح ألمريكا جتميد ثروات العراق" (
عٰىل موقعه يف الفيس بوكH ويف الساعات األوٰىل من نرشه املقال. مل تكن الرسائل 
 Hالغالبية العظمٰى من الرسائل معارضة ألفكار مقالته H– من متابعيه – وهم كثر
وبعضها بلغه خشنة. مل أجد وال رسالة واحدة تبني أين اخلطأ يف مقالهH واملقال 
من عرش  أكثر  نْذُ  مُ النفط  قضايا  كتبوا عن  الذين  املختصون  ما يقوله  اعتمد عٰىل 
سنوات. اضطر السيد صائب لكتابة مقالH وبنفس اليومH حتت عنوان "نقاط 
يكن  مل  معارضيه.  مع  املناقشة   ٰوأجر  H"الوطنية النفط  رشكة  قانون  مناقشه 
املناقشة  وانتهت  القانون.  تأييدهم  "املعارضني" ألسباب  من  مقنع  راي  هناك 

بتهديد السيد صائب!!
يف هناية مالحظايت هذه ال أريد التحدث عن "القوة املجتمعية" هذهH ألنني 
القانون  هذا  إن  العاملية:  والنقابات  العاملة  الطبقة  أخاطب  ولكن   Hأعرفهم ال 
مرض بالعراق وباألخص فقرائه وعاملهH إِذ أريد له أن يكون املدخل خلصخصة 
وأمتنٰى  بالكامل.  تدمره  اقتصاديه  سياسات  يف  العراق  وإدخال  العراقي  النفط 
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 Hأن أكمل كتايب الرابع عرش Hوأنا قد جتاوزت الثامنني من عمري Hأن استطيع
وسيكون حول السياسات العاملية الرأساملية الليربالية اجلديدة والعراقH وذلك 

التوضيح ماذا يراد لبلدنا املنكوب.
فؤاد قاسم األمري
2018/3/26
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