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بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الثانية

I السباب و النتائج : بصدد الزمة البنيوية للرأسمالية العالمية ــ

يالي��ة العدي��د )بص��يغتها المعولم��ة حالي��ا( ت��ثبا الزم��ة البنيوي��ة العميق��ة للرأس��مالية المبر
ات والس���باب، و رب���ط النتائ���ج   تول���دت عنه���ا العدي���د م���ن التفس����با

م���ن النقاش���ات، ال���تي
ات القتص��ادية القريبة أو البعيدة الممكنة بتلك التحاليل، و عموما ل تتعدى التفس��با
، س����وى وص����ف م����ا ج����رى و يج����ري، دون الق����درة عل ، للرأس����مالية و مثقفيه����ا العض����وييا
التعم������ق لدراس������ة ج�������وهر الزم�������ة و أس������بابها الحقيقي������ة، إض������افة إل عج������ز ت������ام ب�������التنبؤ

.بتطوراتها المقبلة

ح أس���باب ه���ذا العج���ز، و لك���ن نعتق���د أن تن���اول الزم���ة بالنس���بة  ��� شح���
ل���ن ن���دخل الن ف،

ء ال����ذي ل����ن يك����ون ���� 
وحات، الشح ،���� يتطل����ب نق����دا قوي����ا لتل����ك الشح���� ، اللينينييا للماركس����ييا

، ال��ذي ق��امت كتاب��ات مؤسش �� ممكنا دون استيعاب جوهر النم��ط النت��اجر  الرأس��مال 
،��( الماركس��ية �� اللينيني��ة يالي��ة" و "الرأس��مال" انظ��ر كت��ابر  : م��اركس   انجل��ز  لينيا المبر

، ")أعل مراحل الرأس��مالية المرحل��ة التنافس��ية و : بدراس��ة ج��وهر مرحل��تيه الساس��يتيا
يالية .المرحلة الحتكارية   المبر

اليون" ق��ام الكت��اب و م��ن قبله��م ك��ل الم��دارس القتص��ادية الرأس��مالية، و من��ذ "النيول��بر
ة لقب���ار نظري���ة م���اركس العلمي���ة ح���ول ق���انون ص���دور كت���اب الرأس���مال، بمح���اولت ك���ثبا
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، الساس���ية لنم���ط النت���اج الرأس���مال  ق���انون ف���ائض( القيم���ة   العم���ل، و ح���ول الق���وانيا
، النخف������اض المي������ول  لمع������دل الرب��ح، التفقبا������ النس������تر  و)النس������تر  و المطل������ق( القيم������ة

ئ للرأس������مال و المطل������ق، ق������انون تمرك������ز و ترك������ز الرأس������مال، ق������انون التط������ور غبا������ المتك������اف،
...). الرأسمالية

يالية المعولمة الحالية، خصوص��ا بع��د انهي��ار أنظم��ة رأس��مالية و كانت الرأسمالية المبر
اكية قية و كذلك سقوط التجربة الشبي   و دول أوروبا الشح

  التحاد السوفيابي
الدولة ف،

، مناس��بة أخ��رى لش��ن ه��ذا الهج��وم بنش��وة، جعل��ت مثقفيه��ا و كلب ،  �� الص��يا
الثوري��ة ف،

ل���م يع���د للتاري����خ حس���ب اعتق���ادهم س���وى بع���د واح���د( حراس���تها يعلن���ون نهاي���ة التاري����خ
"صاع الحض���ارات" و إعلن نظري���ة )ه���و الرأس���مالية، أم���ا التط���ور فل���ن يك���ون إل تقني���ا

ب��إعلن نهاي��ة "م��ا بع��د الحداث��ة" ، وق��امت نظري��ة)ل��م يع��د التاري����خ يس��با نح��و التق��دم(
  ج��اء

 �� محاول��ة لقب��ار قي��م التق��دم والحداث��ة، ال��تي
الحداث��ة، و دخ��ول مرحل��ة جدي��دة، ف،

اكية، لتعب��د الطري��ق نح��و الي��ة والش��بي به��ا عص الن��وار، وتمثل��ت قيمه��ا النظري��ات الليبر
المح�����افظون الج�����دد و النجيلي�����ون الص�����هاينة( الفاش�����ية والتي�����ارات الديني�����ة المتطرف�����ة

 �� مف��اهيم م��ا بع��د الحداث��ة تأكي��دا
، ال��ذين رأوا ف،  �� الع��الم العربر ��

بأمريك��ا، و الظلمي��ون ف،
، إل أن ف�������رح ه�������ؤلء ل�������م ي�������دم، إذ م�������ا لبث�������ت أن انفج�������رت أزم�������ات)لرفض�������هم الحداث�������ة

يالي������ة ابت������داء م������ن منتص������ف التس������عينات، ووص������ول إل انفج������ار الزم������ة الجدي������دة المبر
، م��ن مس��تقبل مص��الحهم2008 سنة ت من حولها خ��وف و ف��زع الرأس��مالييا   نشح

، التي
ت البورص���ات، إح���دى قلع الرأس���مالية عل إيق���اع ، الطبقي���ة ودوله���م الرأس���مالية، ف���اهبي

ات م��ن البن��اك بع��د س��قوط بن��ك  �� "ليم��ان ب��رادرز " إفلس العشح��
2008 ش��تنبر 12 ف،

ة ع��������ن إفلس( ل��������دول "هيئ��������ات الح��������رب" و اجتم��������اع )بنك��������ا 150 يت��������م العلن مباشح��������

ين، تأهبا لمواجهة الكارثة، فاتخذت ق��رارات تق��وم عل تعمي��م الج��واب المريك �� العشح
 ������� خزائ�������ن البن�������اك و )ملي�������ار 700( عل الزم�������ة، م�������ن خلل ض�������خ مليبا������� ال�������دولرات

ف،
 ��� بريطاني���ا، و ذل���ك

كات المنه���ارة، ب���ل ت���م ت���أميم مجموع���ة م���ن البن���اك، كم���ا وق���ع ف، الشح���
الي��ة" ض��دا ع��ن مب��ادئ و )ته��اوت نظري��ة الي��د الخفي��ة تمام��ا ك��أوراق الخري��ف" (النيوليبر

اني��ة ، ، ع��بر القتط��اع م��ن مبا ق��امت ال��دول الرأس��مالية بتحمي��ل تبع��ات الزم��ة للجم��اهبا
ة ات و مظ��اهرات ك��ببا الدولة و سن سياسة التقشف، و عرفت مدن دول الع��الم مس��با
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������، ظل������ت ص������ورة م������اركس ترف������رف عالي������ا أم������ام وول( رفع������ت فيه������ا ص������ور م������اركس و لينيا
ويت رم��������ز الرأس��������مالية العالمي��������ة رأس" ، وأخرج��������ت دور النشح�������� العالمي��������ة كت��������اب)س��������بي

س��اء "الم��ال  �� متن��اول الجمي��ع، و ل��م يت��وان بع��ض الرؤس
عل ش��كل كت��اب جي��ب ليك��ون ف،
 ����� وق�����ت ل زال أغل�����ب"رأس الم�����ال" ع�����ن العلن ع�����ن ك�����ونهم يق�����رأون كت�����اب

، ه�����ذا، ف،
  سبات عميق من أثر ص��دمات س��نوات

  بلداننا، يغطون ف،
مثقفتا  و يسارب   المس ف،

،"الربي��ع العربر ��" الثمانينات و التسعينات، فل��م يستس��يغوا م��ا وق��ع إل أن هزته��م ري��اح
فراح���وا يخبط���ون خب���ط عش���واء، و يلملم���ون أوراقه���م القديم���ة لعله���م يج���دون فيه���ا م���ا
وا الماركسية �� اللينيني��ة، و ك��ل م��ا يم��ت للث��ورة بص��لة،   الغليل، بعدما كانوا قد أقبر

يشف،
ه��ا اع والديموقراطي��ة و المواطن��ة و غبا ، إل النتق��الت الس��لمية و ص��ناديق الق��بي داعيا

ة التاري����خ يص���در" م���ن المص���طلحات المض���للة، و تنطب���ق عليه���م قول���ة م���اركس الش����هبا
".من يجهل التاري����خ محكوم عليه أن يعيد إنتاجه" و "حكمه و الجماهبا تنفذه

 ���� ك����ل مك����ان، لح����د أن العدي����د م���ن
ة ف، ،���� التفاس����با المنتشح���� ، " م����ن بيا يلوكه����ا، " اليس����ارييا

مفاده�����ا، أن المض�����اربات و اتس�����اع دائرته�����ا ه�����و س�����بب الزم�����ة، و م�����ن هن�����ا دع�����واتهم إل
و الح����ال أن المض����اربة تتغ����ذى م����ن الرب����اح و ... ت����دخل الدول����ة لض����بط حرك����ة الم����وال

 �� اس��تثمارات
  يخلقها القرض، اللذان ل يج��دان إمكاني��ة للتوظي��ف ف،

الكتلة النقدية التي
منتج���ة لقي���م التب���ادل المربح���ة، بحك���م ت���أثبا ق���انون النخف���اض المي���ول  لمع���دل الرب��ح،

ولدراك ه��اته .مما جعل الكتلة النقدية تنتفخ متجاوزة الحتياج ال��ذي يتطلب��ه النت��اج
 ����� تفجبا����� الفقاع�����ات المالي�����ة، نش�����با إل أن الحج�����م الس�����نوي

  س�����اهمت ف،
الحركي�����ة ال�����تي

م�������رات حج������م المب������ادلت التجاري������ة 10 للمب������ادلت المالي������ة أص������بح يتج������اوز أك�������بر م������ن
للبض������ائع و الخ������دمات، بحي������ث أص������بحت ه������ذه الكتل������ة النقدي������ة ل تق������وم عل وس������ائل

اء منتج�����ات مالي�����ة، ه ����� ، ب�����ل تق�����وم عل شح����� النت�����اج، أي خ�����ارج عملي�����ة النت�����اج الفعل �����
 ������� قيمته�������ا النقدي�������ة

 ������� العمل�������ة، الس�������هم،( ب�������دورها تع�������رف ارتفاع�������ا ف،
les المض�������اربات ف،

créances.(

خلف����ا لم����ا ي����دعيه التحريفي����ون عموم����ا، و الص����لحيون خصوص����ا، فليس����ت المض����اربة
المالي����ة ه ����� م����ا يفرم����ل عجل����ة الس�����تثمار، ب����ل العك����س، أي أنه����ا نتيج����ة و لي����س س����ببا،

�� 
 �� أنش��طة منتج��ة ومربح��ة أص��بحت مح��دودة، مم��ا س��اهم ف،

فف��رص اس��تثمار الرب��اح ف،
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، ال���������ذي أص���������بحت تعرف���������ه الرأس���������مالية تط���������ور المض���������اربات المالي���������ة بالش���������كل الخي���������ال 
تح�������ت ت������أثبا ق�������انون النخف������اض المي������ول  لمع������دل الرب��ح، و للت�������ذكبا ف������آلف( الحالي�������ة

).المعامل بأمريكا قد تم إقفالها

  تخلقه���ا الطبيع���ة وق���وة العم���ل، يعتق���د
وة ال���تي  ��� ظ���ل غي���اب إدراك علم ��� لمعت،��� ال���بر

ف،
وة أو مص��درها، بحي��ث عن��د س��ؤال كي��ف الحص��ول عل الم��ال الن��اس أن الم��ال ه��و ال��بر

  الج��واب
وة ي��أبي  �� خل��ق ه��ذا :بدون خلق للبر

بتب��ادل النق��د مقاب��ل النق��د، و م��ا يس��اهم ف،
 �� مسلس��ل

 �� للقيم��ة، مم��ا يجعل��ه يأخ��ذ اس��تقللية ف،
اض، ال��وهم، ك��ون النق��د احتي��اط افبي

 �� ه��ذا الس��ياق تمث��ل الزم��ة المالي��ة الحالي��ة .الرأس��مالية بالنس��بة لنت��اج القي��م نفس��ها
ف،

اض��ية، و الكتل��ة   تمث��ل ث��روة اجتماعي��ة افبي
هيكل��ة عنيف��ة للكتل��ة النقدي��ة الض��خمة، ال��تي

  ينتجه����������ا اس����������تغلل العم����������ل
وة ال����������تي وة .الحقيقي����������ة لل����������بر لي����������س هن����������اك تحطي����������م لل����������بر

ء ال��ذي يمك���ن أن يق���ع بع��د ذل���ك( الحقيقي���ة ��� 
، ولك��ن س��قوط ال���وهم ال���ذي تمثل���ه)الشح

ء �� 
اكم بص��ورته المالي��ة، الشح وة النقدي��ة، مم��ا يظه��ر الط��ابع ال��وهم  له��ذا الغت،�� الم��بي ال��بر

، و وة ل يمكن خلقها و تحقيقه��ا خ��ارج التب��ادل الس��لع  افا بأن هذه البر الذي يمثل اعبي
وري اجتماعي����ا خ����ارج إنت����اج قي����م التب����ادل، حي����ث تتح����دد قيم����ة البض����ائع ب����الوقت الص،����
 �� علقت��ه م��ع الرأس��مال المتح��رك و الرأس��مال

لنتاجه��ا، و حي��ث يتحق��ق مع��دل الرب��ح ف،

 ������ إط������ار .الث������ابت، وهن������ا نج������د تأكي������دا دائم������ا و ملموس������ا لنظري������ة القيم������ة الماركش ������
و ف،

  إعادة استثماره داخل النتاج السلع 
  يجدها الرأسمال ف،

اكم و( الصعوبة التي أزم��ة ال��بي
  ه ���� تع����ببا ع����ن أزم����ة اقتص����ادية ...)إع����ادة النت����اج الموس����ع

تتول����د الزم����ة المالي����ة، ال����تي
.خانقة طال أمدها

  تقل��ص
ب اس��تقرار البن��اك، ال��تي وه��ذا م��ا يجعلن��ا ن��درك لم��اذا تق��وم الزم��ة المالي��ة بص،��

، وبالت��ال  ينعك��س)ك��ل الس��تثمار الرأس��مال  يق��وم عل الق��روض( ب��دورها م��ن الق��روض
ذلك عل مختلف القطاعات القتص��ادية، و هن��ا تت��دخل الدول��ة باعتباره��ا التع��ببا ع��ن
 �� محاول��ة لنق��اذ المؤسس��ات و البن��اك م��ن الفلس،

، ف، ، الرادة الجماعي��ة للرأس��مالييا
وبحك������م توفره������ا عل الق�����وة العمومي�����ة، تح�����اول إع�����ادة الثق�����ة، ع�����ن طري������ق الق�����روض و

، لكن هذا ل يمنع المضاربات من الستمرار اض العموم  .القبي
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تعم������ق الزم������ة المالي������ة أزم������ات دول الرأس������مالية التابع������ة الع������اجزة ع������ن الداء، وتش������جع
الرس����اميل عل التج����اه إل البل����دان الك����بر اس����تقرارا، فتتوق����ف الق����روض و يت����م إخ����راج

،����� الق�����وى .الرس�����اميل  ����� خلخل�����ة م�����وازين الق�����وى، بيا
و تس�����اهم الزم�����ة المالي�����ة ك�����ذلك ف،

يالي�����ة عل الص�����عيد الع�����الم  ازي�����ل و( المبر ، و روس�����يا والهن�����د و البر ت�����أثبا ص�����عود الص�����يا
يكس  �� ارتف��اع الت��وترات القتص��ادية و)جن��وب إفريقي��ا، أو م��ا يس��م ب��البر

، كم��ا تس��اهم ف،
.العسكرية و تنام  خطر الحرب

  تنتم ��� أغلبه���ا للبل���دان الرأس���مالية التابع���ة، فانطلق���ا م���ن
بالنس���بة ل���دول الط���راف ال���تي

معي���ار علق���ات النت���اج الرأس���مالية، ال���ذي يوض���ح منطق���ة إع���ادة إنت���اج ه���ذه العلق���ات

، م����ن خلل تقس����يم العم����ل ال����دول  الرأس����مال  النظ����ام الرأس����مال ( عل الص����عيد ال����دول 
،   سياق تطوره ينت��ج قط��بيا

قط��ب الرأس��مالية المتط��ورة و قط��ب الرأس��مالية :العالم  ف،
، تنتم �������� إل م��������ا يس��������م بأزم��������ة"دول الجن��������وب" ، فأزم��������ة دول م��������ا يس��������م ب)التابع��������ة

الرأسمالية التابعة، ذلك أن حركة تراكم الرأسمال و عملي��ة إع��ادة النت��اج الموس��ع، تت��م
  عل .عل قاعدة المزيد من التبعية للسوق الرأسمالية العالمية

إن هذا التوزي����ع المبت،

 �� إط��ار القتص��اد الرأس��مال 
، يت��م ف، عملية التوزي����ع المتواصلة لجمال النات��ج الجتم��اع 

ي����ال  ال����دول  لص����الح البل����دان الرأس����مالية المتط����ورة، ع����ن طري����ق التج����ارة الدولي����ة، المبر
 ����� مج�����ال

وتص�����دير الرأس�����مال، و نق�����ل التكنولوجي�����ا، و الس�����تيلء عل ف�����ائض القيم�����ة ف،
كات متع��ددة الجنس��يات النت��اج، ع��ن طري��ق الس��تغلل المكث��ف، ال��ذي تق��وم ب��ه الشح��

  بلدان الطراف
.لقوة العمل ف،

�� 
  تجتازه��ا ال��دول الرأس��مالية التابع��ة، ت��ؤدي باس��تمرار إل المس��اهمة ف،

إن الزم��ات ال��تي
اف الدخل القوم  لهذه البلدان و ترحيله صوب المراكز الرأسمالية المتطورة ، .استب،

 ������� ه�������اته البل�������دان، ل تج�������د
ادوري�������ة أو المحلي�������ة ف، و القاع�������دة، أن البورجوازي�������ات الكومبر

،�� ش��ديد للس��لطة،  �� ظ��ل الرأس��مالية التابع��ة س��وى خي��ارين، فإم��ا اس��تمرار تركبا
أمامه��ا، ف،

 �� ظ��روف الزم��ة، ع��بر القم��ع الممنه��ج
 �� المحت��د ف،

م��ن أج��ل ض��بط إيق��اع الصاع الطبفي
 ��� ظ���روف هادئ���ة و مس���تقرة، أو تق���وم

م���ن أج���ل أن يعي���د النظ���ام إنت���اج ك���ل مس���توياته، ف،
لتلطيف التناقضات، و ه��ذا مرتب��ط بعوام��ل داخلي��ة "إصلحية" هذه النظمة بمناورة

  القتصاد
و خارجية، و كذلك بتناسب القوى محليا، و بمستوى و طبيعة الندماج ف،
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، و ق����د تك����ون اتيجية الش����مولية للرأس����مال الع����الم   ���� الس����بي
، و موق����ع البل����د ف، ي����ال  المبر

اكم الرأس�������مال خلط�������ة م�������ن ه�������ذا وذاك، ربح�������ا لل�������وقت و ض�������مانا لس�������تمرار عملي�������ة ال�������بي
 ���� ظ����روف مناس����بة، عل أم����ل أن تتج����اوز رأس����مالية المرك����ز

، ف، ي����ال  ادوري المبر الكوم����بر
 �� ه��ذا الس��ياق يك��بر الح��ديث ل��دى ساس��ة ه��ذه النظم��ة، و مثقفيه��ا، و أجه��زة

أزمته��ا، ف،
ه����ا، و ت����دخل النقاب����ات إعلمه����ا، ع����ن فض����ائل الس����تقرار والم����ن، و ع����ن الوطني����ة و غبا
  عل الخ�������ط، و ه ������� ب�������ذلك

وقراطي�������ة و الح�������زاب الص�������لحية و المجتم�������ع الم�������دب، الببا
 ��� التنفي���س ع��ن أزم��ة الدول��ة

تس��اهم مقاب���ل الفت��ات المم���ول م��ن الص���ناديق الس��وداء، ف،
ادوري������ة  ( الكومبر

  ج������اء به������ا ص������ندوق النق������د ال������دول  و ال������تي
مث������ال الس������كتة القلبي������ة ال������تي

، و ابتلعته��ا الح��زاب السياس��ية، كم��ا ل��و أن المغارب��ة يقتس��مون  
اس��تعملها الحس��ن الث��اب،

  سببت هاته الزمة القلبية المزعومة
).السباب التي

II اليـــــــة أم نضـــــــال ضـــــــد الرأســـــــمالية حـــــــول بعـــــــض المفـــــــاهيم :نضـــــــال ضـــــــد النيوليبر
:المغلوطة

،كي������ة م������ن الح������زاب الش������يوعية التحريفي������ة عن������د نهاي������ة الح������رب العالمي������ة الثاني������ة، و ببي
، وبع��د القب��ول بوض��ع الس��لح و تص��فية المقاوم��ة...)الفرنس��ية و اليطالي��ة( الوروبي��ة

وع ش�������امل خطط�������ت ل�������ه  ������� إط�������ار، و ض�������من مشح�������
المس�������لحة، قبل�������ت ه�������ذه الح�������زاب ف،

وع مارش�������ال( أمريك�������ا وط لتوقي�������ف الزح�������ف)مشح������� ء الشح������� ، لع�������ادة بن�������اء أورب�������ا، و تهتا �������
، وب���ذلك س���اهم الش���يوعيون التحريفي���ون ،( الش���يوع  مث���ال الح���زب الش���يوع  الفرنش ���

 ����� ص�����نع وه�����م )ال�����ذي دخ�����ل أول حكوم�����ة بع�����د الح�����رب إل ج�����انب دوغ�����ول
الدول�����ة" ف،

، و هكذا تمت مجموعة م��ن التأميم��ات، تس��مح بإع��ادة"الجتماعية العادلة و للجميع
هيكلة جهاز النتاج، وتحت ضغط الطبقة العاملة، تحققت مجموعة م��ن المنج��زات
  ل��م تك��ن هدي��ة م��ن البورحوازي��ة، ب��ل نت��اج م��وازين ق��وى

، ال��تي عل المس��توى الجتم��اع 
.محليا و عالميا

وراء ه����ذه الدول����ة الجتماعي����ة اختب����أ الس����تغلل، و بع����د القي����ام بمهامه����ا ت����م ط����رد ه����ذه
  يتغت،�� به��ا البع��ض، و يح��ن إليه��ا البع��ض

ة ال��تي الحزاب م��ن الحكوم��ة، و ه��اته ه �� الف��بي
الس��نوات" و ه �� بداي��ة م��ا يطل��ق علي��ه م��ن ط��رف أب��واق البورجوازي��ة الوروبي��ة( الخ��ر

، الذي دشنته الرأسمالية العالمية")الثلثون المجيدة ، وأمام الهجوم الرأسمال  الكببا
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ض�����د الطبق�����ة العامل�����ة، و الطبق�����ات الكادح�����ة، و ض�����د النس�����اء، و ض�����د ش�����عوب الع�����الم،
.تهاوت تلك الوهام

من�����ذ س�����نوات الس�����بعينات، تح�����اول الرأس�����مالية إع�����ادة تحقي�����ق مع�����دل رب��ح يس�����مح له�����ا
، فق����امت، وتق����وم،)انظ����ر روح ق����انون النخف����اض المي����ول  لمع����دل الرب��ح( بالس����تمرار،

  حققته��ا الطبق��ة
كات، ومناص��ب الش��غل، والمكتس��بات، ال��تي بتص��فية العدي��د م��ن الشح��

،�� أو ة الجدي��دة"اليس��ار" العامل��ة، ه��ذا، س��واء ك��انت الحكوم��ات م��ن اليميا ، و ه��ذه الف��بي
ة   ستسم بالفبي

الية" ه  التي  � س�ياقها تط�ور خط�اب إي�ديولوجر  بتبع�ات"النيوليبر
، وف،

 ��� العدي���د م��ن الحرك���ات الجتماعي���ة واليس���ارية مف���اده، أن��ه ل���م يع���د
ت ف، سياس���ية، انتشح���

الي�����������ة" مطروح�����������ا مواجه�����������ة الرأس�����������مالية، ب�����������ل ، وانطلق�����������ا م�����������ن السياس�����������ات"النيوليبر
  تبع��ت ذل��ك، غي��اب دور الدول��ة، وم��ن هن��ا ال��دعوة إل ع��ودة

الدول��ة" القتصادية، ال��تي
  س��تحم  الجمي��ع، و م��ن هن��ا ال��وهم، ال��ذي ي��دفع العدي��د إل ال��دفاع"الجتماعي��ة

، ال��تي
اكية ع����������ن رأس����������مالية طيب����������ة، كم����������ا ه����������و الح����������ال عن����������د الح����������زاب التحريفي����������ة، والش����������بي

مث���������������������������������������������ال( الديموقراطي���������������������������������������������ة، والجمعي���������������������������������������������ات المناهض���������������������������������������������ة للعولم���������������������������������������������ة
وتس����ك  npa أط����اك، والغري����ب أن ه����ذه الق����وى ت����دع  القي����ام عل يس����ار الح����زاب )البي

 �� الس��بعينات
الشيوعية التحريفية، دون القطع اليديولوجر  م��ع نظرياته��ا، ال��ذي ق��ام ف،

نم���وذج" (بالديموقراطي���ة المتقدم���ة" بتق���ديم العدي���د م���ن الطروح���ات منه���ا م���ا س���ماه

 "، و)الحزب الشيوع  الفرنش 
،)نم��وذج الح��زب الش��يوع  اليط��ال " (التوافق التاريخ،

ا فيم����ا س����م  ب  " (الوروش����يوعية" ث����م الس����قوط أخبا����
جمع����ت ح����ول أطروحاته����ا، ال����تي

، الح��زب ، الح��زب الش��يوع  الفرنش ��  
بلورها كاريو سانتياغو، الحزب الشيوع  الس��باب،

تغ��ال  ، الح��زب الش��يوع  البر  
يط��اب، ، الحزب الشيوع  البر  �� محاول��ة )الشيوع  اليطال 

ف،
ء ال���ذي يق���وم ب���ه الن ���� 

وليتاري���ا، الشح للتغطي���ة ع���ن تراجع����ه ع���ن مفه���وم دكتاتوري���ة البر
ه��م، حينم��ا يتكلم��ون ع��ن مرحل��ة جدي��دة ته��م وتس��كيون و غبا التحريفي��ون الج��دد والبي

الي���������ة" النض���������ال ض���������د ، وتع���������ود العدي���������د م���������ن ه���������ذه الطروح���������ات إل أوه���������ام"النيوليبر

 
ة ح����ول الدول���ة و حياده���ا، و يتناس أص���حابها أن الدول���ة ه ��� ال����تي البورجوازي���ة الص����غبا

  ق���امت بعملي���ة الت���أميم س���نة
 ��� محاول���ة لص���د أي احتم���الت 1945 تق���ود، إذ ه ��� ال���تي

ف،
.ثورة
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 ���� ظ����ل
الي����ة" والن ف، ، ق����امت الدول����ة بت���أميم" الس����وبرايم" ، وم����ع ان����دلع أزم���ة"النيوليبر

  العديد م��ن ال��دول الرأس��مالية،
  بريطانيا و ألمانيا و ف،

قطاعات بنكية، كما هو الحال ف،
��، تفاديا للفلس، وعندما هدد ساركوزي بسياسة الضبط، ق��ام مجموع��ة م��ن المثقفيا

ال  البورج��وازي" هل أصبح ساركوزي يس��اريا " يناقشون موضوع ، علم��ا أن��ه يمك��ن لل��بر
اكية الدول���ة( أن يص���بح دولني���ا و العك���س ص���حيح، و بع���د خطاب���ات ÉTATISTE )اش���بي

.انمحاء دور الدولة، برز للعيان دورها من جديد لدعم المؤسسات المفلسة

الي��ة، ل ي��رون أن الدول��ة البورجوازي��ة تق��ود و الخلص��ة، أن دع��اة النض��ال ض��د النيوليبر
،������ الفين������ة والخ������رى، فق������د تقب������ل بع������دد م������ن المتي������ازات باتف������اق م������ع الحتك������ارات، وبيا

ه�����ا لنق�����م" لي�����س ش�����عار الدول����ة .الجتماعي����ة تح�����ت ق�����وة ض����غط الطبق����ة العامل����ة و غبا
".لنقم بالحرب القتصادية" بالجتماع  و لكن،

إن أزمة فائض النتاج تزيد من القروض و المضاربات لتحريك اللة الرأسمالية مؤقتا،
كات والمؤسس��ات مح��ل و تحل المديونية العمومية، ع��ن طري��ق مس��اعدة الدول��ة للشح��

كات( المديوني������ة الخاص������ة لكنه������ا تول������د فقاع������ات مالي������ة )مديوني������ة المؤسس������ات والشح������
جدي��دة، وبالت��ال  يتول��د عج��ز للدول��ة يتعم��ق باس��تمرار، وم��ن هن��ا مخطط��ات التقش��ف
 ������ مس������ع لتحمي������ل

  تتبناه������ا الحكوم������ات اليميني������ة أو اليس������ارية أو اليكولوجي������ة، ف،
ال������تي

يالية .الجماهبا تبعات الزمة المبر

  بعض جوانب التطور المتناقض للعولمة المالية، نج��د أن اتجاه��ات تط��ور العولم��ة
ف،

،��� المراك���ز الرأس���مالية، و م���ا  ��� معط العلق���ات بيا
الرأس���مالية أف���رزت عناص جدي���دة، ف،

، ك������ان اتج������اه تص������دير 20 يطل������ق علي������ه ب������القوى الص������اعدة، ف������إل ح������دود نهاي������ة الق������رن
،"دول الجن���وب" الرس���اميل و الف���وائض المالي���ة، يس���با م���ن المراك���ز نح���و م���ا يس���م ب

ة جديدة من التطور المعولم، و ما أنتج��ه م��ن يالية فبي لكن مع دخول الرأسمالية المبر
يالية و مؤسساتها وط مفروضة عل شعوب و دول العالم، من طرف المراكز المبر شح

، عرف��ت...) البن��ك ال��دول  وص��ندوق النق��د ال��دول  ومنظم��ة التج��ارة العالمي��ة( الدولي��ة
، الهن���د، دول الخلي���ج( مجموع���ة م���ن ال���دول ، ان الداءات )الص���يا ���،  ��� ف���وائض مبا

تراكم���ا ف،

ان الداءات المريك �� ��، الجاري، وهناك مثال ص��ارخ عل ه��ذا التط��ور، فق��د بل��غ عج��ز مبا
: 2006 س��نة  2،6%  

ان الص��يت، ��، م��ن مجم��وع النات��ج ال��داخل  الخ��ام، بينم��ا ع��رف المبا
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، و تق���وم 2007 س���نة %7،11 ليص���ل المع���دل إل 2006 س���نة %4،9 فائض���ا بمع���دل
يالي������ة الص������اعدة بتص������دير فوائض������ها إل بل������دان المرك������ز، ه������ذه الق������وى الرأس������مالية المبر
ان أدائه��ا مث��ل ��،  �� مبا

لتتحول إل دول مانحة بالنس��بة ل��دول ص��ناعية تعي��ش عل عج��ز ف،
أ، وهذه الرساميل   طبعا   تقوم بتعويض ذلك النقص والعجز، وقد بل��غ تط��ور .م.و

�� 
٪ م��ن الحتياط��ات المالي��ة العالمي��ة، 72 ه��ذه الحال��ة إل ح��دود تحك��م ه��ذه ال��دول ف،

 � الت�وازن الم�ال  الع��الم  للرأس�مالية
هك�ذا أص��بحت .يتعلق الم�ر إذن، بتح�ول عمي�ق ف،

  أص�بحت دول�ة
، ال��تي الوليات المتح�دة المريكي��ة دول�ة مدين��ة و مس�تقبلة، أم�ام الص��يا

مانح���ة، و ط���بيع  أن ه���ذا الوض���ع الجدي���د أعط له���ذه ال���دول أداة ق���وة و ض���غط فيم���ا
.يخص استعمالت تلك الفوائض

  قلب�����ت تل����ك المعطي����ات و ح����ولت تج����اه الرس����اميل، ك����ون و م أ بل����د
م����ن العوام����ل ال����تي

 
الية للقتصاد النقدي، و للخروج من الزمة، سارت ف، الريغانية و التطبيقات النيوليبر

ت بمع��دلت فائ��دة ض��عيفة،)EXPANSIVE( اتجاه سن سياس��ة نقدي��ة توس��عية ��، ، تمبا

.من أجل تشجيع الستهلك الداخل 

وط ، و خاص����ة للش مم����ا أض����عف شح���� تول����د ع����ن ذل����ك ض����عف و غي����اب ت����وفبا داخل ����
، ولج��وء أمريك��ا ان الداءات المريك �� ��،   مبا

تمويل احتياجات الستثمار، نتج عنه عجز ف،
  س��تتدفق م��ن الياب��ان، ث��م بع��د ذل��ك م��ن الق��وى الص��اعدة،

إل الرس��اميل الجنبي��ة، ال��تي
  التوفبا

  بدأت تعرف فائضا ف،
، و دول الخليج( التي ).الصيا

ورغ�����م ت�����دفق ه�����ذه الرس�����اميل عل القتص�����اد المريك �����   بحي�����ث يع�����وض ع�����ن العج�����ز
، و ك���ون ان الداءات   ف���إن س���يطرة أمريك���ا عل نظ���ام الصف الع���الم  ���،  ��� مبا

الحاص���ل ف،
ه��ذه ال��دول المانح��ة الص��اعدة مرتبط��ة بال��دولر عل مس��توى الصف، ف��إن ه��ذا يه��دد

.مخزوناتها من عملة الدولر

إن النم��و القتص��ادي الشي����ع ال��ذي عرفت��ه مجموع��ة م��ن ه��ذه البل��دان الص��اعدة، يع��ود
، وك�����ذلك لرتف�����اع ، إل ع�����دة اعتب�����ارات، منه�����ا تطويره�����ا لت�����دببا اقتص�����ادها، مث�����ل الص�����يا
 � بل��دان الخلي��ج، كم��ا يع�ود إل

ة ف،   تول�دت عنه�ا ف�وائض ك��ببا
أسعار مصادر الطاقة، التي
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"حق����وق النس����ان" ت����وفر ي����د عامل����ة رخيص����ة، يت����م اس����تغللها بش����كل من����اقض لبس����ط
، كوريا( ، ).السعودية، الهند، الصيا

ورغ������م ه������ذا التط������ور الحاص������ل عل مس������توى البت،������ العالمي������ة، وعل الرغ������م م������ن تزاي������د
 فإنه����ا ل����م تس����تطع لح����د الس����اعة أن تحق����ق الحري����ة الحتي����اط  الم����ال  له����ذه البل����دان،

 �� التح��رك، مم��ا يلزمه��ا اللج��وء إل الس��واق الدولي��ة الك��بر أمان��ا، غبا�� أن ه��ذه
الش��املة ف،
ام��ات( الس��واق ،  �� الولي��ات المتح��دة أو أوروب��ا و الياب��ان، )س��وق الس��هم و اللبي

توج��د ف،
بينما ل زالت السواق المالية لل��دول الص��اعدة ض��عيفة، و تج��د ه��ذه الرس��اميل نفس��ها
اتيجية داخ����ل بل����دان المرك����ز  ���� وض����عية حرج����ة، كلم����ا ح����اولت اقتح����ام قطاع����ات إس����بي

ف،
 ���� وق����ت لزال ال����دولر

 ���� و م أ تظ����ل مهيمن����ة، ف،
، ذل����ك أن الس����واق المالي����ة ف، الرأس����مال 

٪ من الحتياطات الخارجي��ة العالمي��ة65(  يلعب دوره كعملة للحتياط  والمبادلت
ا عنها بالدولر، مقابل ).٪ بالنسبة للورو24 معبر

٪ م���ن احتي���اط  ه���ذه ال���دول الص���اعدة، يع���بر عنه���ا بال���دولر، و70 و معل���وم أن ح���وال 
 ����� ك�����ل ه�����ذا وج�����ود مخ�����اطر ته�����دد مص�����الح ه�����ذه البل�����دان، كلم�����ا اقتحم�����ت مج�����الت

يعت،
 �� محاول��ة لتنوي����ع احتياطاته��ا،

ة، ف، اتيجية للقتص��اديات الرأس��مالية الك��ببا جدي��دة اس��بي
فكل حركة غبا مدروسة ستولد انخفاض قيم�ة ال�دولر، ال�ذي س�يولد ب�دوره انخفاض��ا

اكم���ة ل���دى ال���دول المانح���ة و لن مح���رك اقتص���اد .لك���ل تل���ك القي���م و الحتياط���ات المبي

�� 
الرأس��مال ه��و الرب��ح، إذ ل مك��ان للخلق هن��ا، تس��تمر ه��ذه الص��ناديق و الرس��اميل، ف،

اتيجية منه���ا، مم���ا ول���د تخوف���ات محاولته���ا لقتح���ام قطاع���ات جدي���دة، خاص���ة الس���بي
ة م�����ن الق�����ادة ، م�����ن تصيحات ك�����ثبا ة، كم�����ا يت�����بيا ة ل�����دى المراك�����ز الرأس�����مالية الك�����ببا ك�����ببا
 � ه��ذه البل�دان، وق�د ذه�ب البع�ض إل

ائح رأس�مالية ف، ، و م�ن شح� ، ، و المريكييا الوربييا
م������ن أج������ل الحص������ول، مثل، عل :ح������د التخ������وف م������ن الس������تعمالت السياس������ية ل������ذلك

.التكنولوجيا العالية

نس���جل إذن انتق���ال للق���وى المالي���ة لص���الح ق���وى ص���اعدة، لك���ن دون أن تس���تطيع ه���ذه
ة بع������������د، أن تأخ������������ذ مكان������������ة ه������������ذه ال������������دول المتقدم������������ة عل مس������������توى ال������������ذكاء" الخبا������������

INGÉNIERIE FINANCIÈRE "المال 
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III ـ الدور الجديد للنظمة الخليجية وأوليغارشياتها المالية

تطور الوضع العام  –1

ة  ��������� الون���������ة الخبا���������
الربي���������ع" خاص���������ة بع���������د انطلق م���������ا يس���������م ب( ينتشح��������� الح���������ديث ف،

، إذ ل يم��ر ي��وم"مجل��س التع��اون الخليخر ��" عن دول الخليج، أو ما يسم ب ")العربر 
 �� القض��ايا العربي��ة والدولي��ة،

دون ن���زول أخب��ار تتن���اول مواق��ف و ت��دخل ه��اته البل��دان ف،
سياس��ية ك��انت أو اقتص��ادية، ب��ل ح��تي عس��كرية، فبع��د الس��يطرة الش��املة عل العلم

، و مؤسسات السينما و الفن والرياضة وإطلق العديد من شبكات الفت��اوى ... العربر 
نس" الدينية، أو ما يسميه البعض ، ، حيث يتبارى فقه��اء الوهابي��ة وخ��دامهم"الدين ببا

،��� بغرائبيته���ا   فيه���ا، فت���اوى تتمبا
ة دون أن تف���تي ة أو ك���ببا ك ص���غبا  ��� إن���زال فت���اوى، ل ت���بي

ف،

اك 
وعجائبيته�����ا، يجم�����ع بينه�����ا رفض�����ها الت�����ام والمطل�����ق لقي�����م الحداث�����ة، بش�����قيها الش�����بي

ال  .والليبر

�� 
  زحمة الخبار المتتالية، يطفو باستمرار عل السطح دور دول الخليج العربي��ة، ف،

وف،
  تحتض������ن أك������بر قاع������دة : المسلس������ل الج������اري حالي������ا بالمنطق������ة العربي������ة

دور قط������ر ال������تي
ق الوس���ط، وتس���تخدم جه���ازا إعلمي���ا فع���ال وم���ؤثرا، يبس���ط  ��� الشح���

يالي���ة أمريكي���ة ف، امبر

يالي�������ة "الجزي�������رة" ش�������بكة : س�������يطرته عل الع�������الم العربر �������   تخ�������دم المص�������الح المبر
ال�������تي

اطوري����ة إعلمي����ة متحك����م والرجعي����ة والص����هيونية، و دور الس����عودية المهيم����ن ع����بر امبر
اتيجية اس������تعمار إي������ديولوجر  يتخ������ذ طابع������ا  ������ فيه������ا، و ع������بر اس������بي

ديني������ا وهابي������ا غارق������ا ف،
ودولر، الرجعي������ة، ه������ذا ال������دور ال������ذي يعتم������د عل حاض������نات اجتماعي������ة ممول������ة ب������الببي
مش��������كلة م��������ن الحرك��������ات الس��������لفية المس��������تعدة للتح��������رك اس��������تجابة لوام��������ر المخ��������ابرات

اتيجية .السعودية، خدمة لمصالح النظام السعودي القتصادية و السبي

وك لحاله، تنتشح�� الح��اديث   سياق الحملت المشوشة عل المواطن العربر  المبي
وف،

ه�����ا م�����ن ، وغبا عم�����ا يس�����م ب�����القروض والبن�����اك الس�����لمية، والمنت�����وج الم�����ال  الس�����لم 
 ���� الدوار الحقيقي����ة لبورجوازي����ات ه����ذه ال����دول، و عل

  تخف،
ه����ات و الض����اليل، ال����تي البي

الص���ح أوليغارش���ياتها، و لجش���عها المتن���ام  باس���تمرار، ع���بر مح���اولت الس���تحواذ عل
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ات القتص������ادية للمنطق������ة العربي������ة برمته������ا، خدم������ة للمص������الح أه������م المق������درات والخبا������
اتيجياتها العامة يالية و الصهيونية واسبي .المبر

إن ه����ذا الهج����وم ل يه����م المنطق����ة العربي����ة فق����ط، ب����ل يتع����داه إل بقي����ة من����اطق الع����الم،
حي��ث تكش��ف ص��ناديق الس��تثمار الخليجي��ة، ع��ن ش��هية ل ح��دود له��ا، للس��تيلء عل

اتيجية ، المطارات( قطاعات العقار والمواقع السبي ئ ....).المواب،

ه م������ن المنتوج������ات، به������ذه فم������ن أي������ن له������اته البل������دان ودع������اة القتص������اد الس������لم  وغبا������
  كثبا من القضايا؟

المقدرات عل التأثبا ولعب أدوار رئيسية ف،

��� 
وراء الهجم���ة "القتص���اد الحلل" ودع���اة "المق���دس" وس���دنة "إس���لميونا" م���اذا يخف،

؟ لدراك ك���ل ه���ذا، عل اليس���ار الث���وري أن س���ة والنهم���ة للرأس���مال الم���ال  الخليخر ���
الشح

  العديد م��ن المف��اهيم الش��ائخة والمتقادم��ة ح��ول طبيع��ة ه��ذه النظم��ة،
يعيد النظر ف،

اتيجيا .اجتماعيا واقتصاديا واسبي

لق��د تط��ورت المعطي��ات بش��كل متس��ارع، مم��ا أص��بح يحت��م الوق��وف عن��دها بك��ل الدق��ة
المطلوب��������ة، والموض��������وعية، والمنهجي��������ة الرص��������ينة، وذل���������ك لتحدي��������د مح��������اور وأس���������س
، اس�����تعدادا للمواجه�����ة اتيجية ثوري�����ة، يتفاع�����ل فيه�����ا المحل ����� والقليم ����� والع�����الم  اس�����بي

، الرجع  يال    وضعه الراهن -الشاملة للثالوث المبر
  ف،
، الصهيوب، .الظلم 

  اس���تفادت
،��� ال���دول ال���تي يطاني���ة، م���ن بيا عموم���ا، ك���ان مل���وك و مش���ايخ المس���تعمرات البر

، و اللع���ب  
  أطلق���ت جم���اح الرأس���مال الم���ال  و المض���اربابي

أك���بر م��ن تط��ور العولم���ة، ال���تي
ها عبر سياسات مختلفة ات الشعوب، و العمل عل تفقبا .بمقدرات و خبا

اتيجية،  �� أس��عار مجموع��ة م��ن الم��واد الس��بي
لق��د راف��ق ه��ذا التط��ور ارتفاع��ا ص��اروخيا ف،

، ف��امتلت خزائ��ن ه��ذه ، بش��كل ل��م يس��بق ل��ه نظبا�� ول و الغ��از الط��بيع  عل رأس��ها الب��بي
البحرين، الك��ويت، عم��ان، قط��ر، :الدول المعنية( النظمة بمداخيل هائلة من الدولر
).العربية السعودية، المارات العربية

ة تضاعف سعر الخام ثلث مرات، مما كان له أثر ك��ببا 2006 – 2002 فبالنسبة لفبي
ة فق������ط، ت������م عل تك������دس الف������وائض به������ذه البل������دان، حي������ث أن������ه بالنس������بة لنف������س الف������بي

  استثمارات مختلفة خارج هذه الدول، و بطبيع�ة الح��ال، 542 توظيف
مليار دولر ف،
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ملي��ار 300 ك��ان التج��اه نح��و أمريك��ا بش��كل رئيش �� حس��ب إح��دى الجمعي��ات البنكي��ة،
، وتت�����وجه ه�����ذه ، دولر منه�����ا، ت�����وجهت نح�����و أورب�����ا، كم�����ا ب�����دأ الهتم�����ام بالهن�����د و الص�����يا

ة  �� الم��دن الك��ببا
 �� ...) لن��دن، نيوي��ورك ( الرس��اميل نح��و قط��اع العق��ار، س��واء ف،

أو ح��تي ف،
 �� قطاع��ات... ) الفن��ادق الف��اخرة ( بع��ض دول الجن��وب

، كم��ا تس��تثمر ه��ذه الرس��اميل ف،
ان اتيجية مثل قطاع الطبا .اسبي

  تغ������ذيها
هك������ذا تك������اثرت ص������ناديق الس������تثمارات الخليجي������ة و أبناكه������ا الس������لمية، ال������تي

 ��� ص���ناديق ه���ذه البل���دان، لدرج���ة أن بع���ض قطاع���ات
الفوائ���د و الف���وائض المتجمع���ة ف،

  أوربا
يال  ف، كل الداع  إل ضبط اس��تثمارات )مثال ألمانيا( الرأسمال المبر و موقف مبا

ه������ذه الرس������اميل، خاص������ة و أن أص������حابها ل يعمل������ون بالش������فافية المطلوب������ة، وم������ن هن������ا
 �� ه��ذا التج��اه أو ذاك، لص��الح

تصاعد التخوف م�ن أدوار سياس��ية محتمل��ة، ض��اغطة ف،
).أمريكا( جهات معينة

ولي��ة، ت��م خل��ق م��ا  �� إط��ار تن��ام  ال��دور الم��ال  للوليغارش��يات المالي��ة بالمش��يخات الببي
ف،

  أص��بحت إح�دى المص�ادر الخاص�ة للتموي��ل،
يس�م بص�ناديق التنمي�ة الس�لمية، ال�تي

�� 
 �� المنطق��ة و ف،

،"دول الجن��وب" من أجل تحقيق مشاري����ع، مثل برام��ج الخصخص�ة ف،
، كم�����زود بالرس�����اميل، حي�����ث أص�����بحت البن�����وك الس�����لمية يتع�����اظم دوره�����ا أك�����بر ف�����أكبر

  البلدان السلمية، أو يعيش فيها مسلمون، وتتمرك��ز أه��م ص�ناديق
التنمي��ة" خاصة ف،

 � ثلث دول خليجي�ة، و ه � - و المؤسس�ات المالي�ة القليمي�ة "السلمية
الس�لمية ف،

، العربي��ة الس��عودية، الك��ويت، الم��ارات العربي��ة، و تمث��ل ه��ذه البل��دان أه��م المس��اهميا
 �� ه��اته المؤسس��ات الس��لمية، وتق��وم إل جانبه��ا مؤسس��ات تش��تغل عل م��ا تس��ميه

ف،
 ��� خدم���ة مش���اري����ع

  توض���ع ف،
ي���ة، ال���تي ، و م���ن حي���ث"التنمي���ة الس���لمية" بالعم���ال الخبا

  هذه الصناديق و البنوك المساهمات الدولية
، تستثت، .نمط التسيبا

اي����د ، ، ببي ارتب����ط انطلق ه����ذه البن����وك الس����لمية، و م����ا يس����م بالقط����اع الم����ال  الس����لم 
  عرف���ت

ول  و مبيع��اته، ال��تي
ول الخليجي���ة، م��ن عائ��دات الري����ع الب���بي م��داخيل دول الب���بي

  تض��خما ه��ائل، و اس��تفادت ه��ذه البن��وك والص��ناديق
نتيج��ة ارتف��اع الس��عار الص��اروج،

ه�ا عل المس�توى( من عولمة القتصاد، و تحري�ر حرك��ة الرس�اميل و الخصخص�ة و غبا
 �� المنظم��ة العالمي��ة

الي��ة، و ه �� عض��و ف، القتص��ادي، تطب��ق ه��ذه ال��دول المف��اهيم الليبر
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، ، الي���ة وم���ا يس���م بالقتص���اد الرأس���مال  ،��� النيوليبر للتج���ارة، و يثب���ت ه���ذا أل تن���اقض بيا
).الذي تروج له حركات السلم السياس  المدعمة من طرف هذه الدول

ق  ����� الشح�����
 ����� س�����ياق تزاي�����د الحتي�����اج للرس�����اميل لتموي�����ل مش�����اري����ع البني�����ات التحتي�����ة ف،

وف،
 �� المنطق��ة المغاربي��ة، تنتع��ش ه��ذه الص��ناديق والبن��اك المس��ماة

الوس��ط، و آس��يا، و ف،
، ال�ذي تط�ور ب�دوره كقط�اع ص�ناع  و"النت�اج الحلل" إس�لمية، و ينتع�ش معه�ا أيض�ا

  تقيم بها جاليات عربية وإسلمية حيث يتغط الس��تهلك
تجاري بأوربا الغربية، التي

، بدأوا يستثمرون من داخله ، لدرجة أن الوربييا ... الرأسمال  بغطاء إيديولوجر 

هك���ذا اس���تقبلت البن���وك الس���لمية عملي���ات تموي���ل ه���ذه المش���اري����ع كأنم���اط اس���تثمار
٪15 طويل��ة الم��د، مقبول��ة م��ن وجه��ة نظ��ر ديني��ة، و تع��رف ه��ذه البن��اك نم��وا يتع��دى

  تت������وفر عل رص������يد إجم������ال ( س������نويا
يق������در ع������دد المؤسس������ات المالي������ة الس������لمية ال������تي

،�� دول��ة لتق��ديم خ��دماتها 140 ملي��ار دولر ب 110 يتج��اوز ،�� أربعيا مؤسس��ة موزع��ة بيا
).هذه الرقام مرشحة للرتفاع باستمرار) (السلمية

أم����ام ه�����ذا الوض�����ع، اض�����طرت مجموع�����ة م����ن المؤسس�����ات المالي�����ة الغربي�����ة، إل إدخ�����ال
  أنشطتها، بهدف جلب سيولة سوق يتطور

.بعض المنتجات السلمية ف،

هك���ذا م���رة أخ���رى تتأك���د حقيق���ة ص���ارخة، وه ��� أن رأس الم���ال ل ل���ون ل���ه و ل طع���م ول
، رائح��ة، ب��ل يهم��ه فق��ط الرب��ح و ك��ل الط��رق ت��ؤدي إلي��ه، و ليب��ارك ال��رب ك��ل الرأس��مالييا
.من كل الديان، و بتعببا آخر، فالرأسمال ل دين له ول وطن، فالرب��ح دينه و وطنه

:تصاعد نضالت شعوب المنطقة العربية واحتداد التناقضات و تشابكها  –2

اتيجية، و ، و غناه����ا ب����الموارد الطبيعي����ة الس����بي اتيخر   ���� و الس����بي
بحك����م موقعه����ا الجغراف،

 منطق���ة الع���الم العربر ��� باهتم���ام ب���الغ م���ن ك���ل
بحك���م عوام���ل التاري����خ و الثقاف���ة، تحط،���

  تتن����افس م����ن أج����ل الس����تيلء عل تل����ك الحتياط����ات
يالي����ة العالمي����ة، ال����تي الق����وى المبر

 ���� الصاع ال����دائر بينه����ا، س����عيا نح����و الهيمن����ة و
اتيجية، م����ن أج����ل دع����م موقعه����ا ف، الس����بي

.القيادة

، بحك����م فع����ل و ت����أثبا ي����ال  الع����الم  و ق����د تزاي����د ه����ذا الصاع نتيج����ة تط����ور النظ����ام المبر
يالي������ة ة م������ن انف������راد المبر ئ للرأس������مالية، هك������ذا، و بع������د ف������بي ق������انون التط������ور غبا������ المتك������اف،
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اكو يالي��ة الس��وفياتية بالهيمن��ة عل الع��الم، ظه��رت -المريكي��ة، بع��د س��قوط الش��بي امبر
يالي��ة جدي��دة، تس��ع إل تأكي�د ذاته��ا و تعزي��ز مواقعه��ا ل( عل الس��احة الدولي�ة ق��وة امبر

ه م���ن يالي���ات الجدي���دة نظ���را لم���ا ي���ثبا  ��� موض���وع م���ن ه ��� ه���ذه المبر
نري���د هن���ا الخ���وض ف،

 ������ فهمن������ا للظ������اهرة م������ن)قض������ايا نظري������ة لي������س هن������ا مك������ان مناقش������تها
، إل أنن������ا ننطل������ق ف،

يالية، و ه  ، للمبر   حددها لينيا
: الخصائص العامة، التي

1–   
تمرك�������ز النت������اج و الرأس�������مال إل درج������ة عالي�������ة أدت إل نش�������وء الحتك������ارات، ال�������تي

  الحياة القتصادية
.أصبحت تلعب دورا حاسما ف،

، و عل قاع���دة ه���ذا الن���دماج ينش���أ  –2 ان���دماج الرأس���مال الص���ناع  و الرأس���مال البنك ���
، و الوليغارشيا المالية .الرأسمال المال 

تص����دير الرس����اميل، ال����ذي تج����اوز تص����دير البض����ائع، وأخ����ذ يحت����ل وض����عا خاص����ا و  –3
ا ، .متمبا

، تقوم بتقسيم العالم فيما بينها  –4 .تشكل اتحادات احتكارية دولية للرأسمالييا

ى، و تح���ول  –5 ،��� مختل���ف الق���وى الرأس���مالية الك���بر ابر  للع���الم بيا
انته���اء التقس���يم ال���بي

.أغلب دول العالم إل مستعمرات و شبه مستعمرات

ئ للرأس���مالية، ال���ذي اكتش���فه وبالعتم���اد ك���ذلك عل فهمن���ا لق���انون التط���ور غبا��� المتك���اف،
يالي����ة عل أي����ة دول����ة ب����دأت  ���� إطلق مص����طلح امبر

، نعت����بر أن����ه ل يج����ب التشع ف، ����، لينيا
يالية، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، ف��أن تك��ون سياس��ية م��ا تتصف بسياسات امبر
يالي�ة، يالية، بالمفهوم العلم � للمبر   تقوم بها دولة امبر

  أن الدولة التي
يالية، ل يعت، امبر

  ترف����ض القي����ام بتحالي����ل جدي����دة لتط����ور
و ح����ديثنا هن����ا ل علق����ة ل����ه بالدوغمائي����ة، ال����تي

الرأس��مالية العالمي��ة، ب��ل ن��دعو إل عك��س ذل��ك، و بطبيع��ة الح��ال عل أرض��ية النظري��ة
 ��� الق���ول ب���أن مجموع���ة م���ن .الماركس���ية   اللينيني���ة الص���لبة

و م���ع ذل���ك ف���إن ه���ذا ل ينف،
، و روس�يا و يالي�ة، كالص�يا  � للمبر

الدول ه  دول تتوفر فيه�ا ك��ل عناص المفه�وم اللينيت،
 ���� طريقه����ا إل أن تص����بح ك����ذلك، مث����ال تركي����ا بدرج����ة أول، و

الهن����د، بينم����ا هن����اك دول ف،
ازي���ل و جن���وب إفريقي���ا بدرج���ة ثاني���ة، و العدي���د م���ن ال���دول الخ���رى تظ���ل تنتم ��� إل البر
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منظومة الدول التابعة ببنياتها شبه القطاعية و شبه الرأسمالية بالشكل ال��ذي ح��دده
، و الممية الثالثة، و سار عل ذلك ماو تش  تونغ .لينيا

و باختص��ار، ف��إن ك��ل دول المنطق��ة العربي��ة، ه �� دول تابع��ة ض��من المنظوم��ة العالمي��ة
  م����������ن بني�����������ات عش�����������ائرية و ش�����������به إقطاعي����������ة و رأس�����������مالية

للرأس�����������مالية، و جله�����������ا تع����������اب،
ادورية، و باعتبارها كذلك، فه �� تحتض��ن و تس��تقبل و تتفاع��ل م�ع ك��ل تناقض��ات كومبر
اتيجية، يالي������ة العالمي������ة، س������واء ك������انت سياس������ة أو اقتص������ادية أو عس������كرية أو اس������بي المبر
، بم����������ا يجع����������ل المنطق����������ة س����������احة لك����������ل الصاعات ي����������ال  ض����������من تراتبي����������ة التط����������ور المبر

، ، -البيا يالية و البيا .إقليمية -امبر

يالي���ات العالمي���ة، خاص���ة المريكي���ة و عل امت���داد منطق���ة الع���الم العربر ��� تخ���وض المبر
الوروبي�������ة و الص�������ينية و الروس�������ية مع�������ارك فيم�������ا بينه�������ا، تط�������ال الج�������وانب السياس�������ية و
القتصادية و العسكرية و اليديولوجي��ة، و تك��ون ت�ارة بش�كل مباشح�� و ت�ارة بالوكال�ة م�ع
  سوريا و ليبيا و اليم�ن، و ذل�ك م�ن أج�ل

ة، كما يظهر بشكل واضح ف، سيادة هذه الخبا
اتيجية متقدم���ة، الس���تحواذ عل الس���واق و الم���وارد الطبيعي���ة، و احتلل مواق���ع اس���بي
يالي��ة و الح��روب ت��وأم يالي���ات، فالمبر ،�� المبر  ��� إط��ار الس��تعداد للمع��ارك الحاس���مة بيا

ف،

.سيام 

 ��� المنطق���ة، فم���ن
،��� الق���وى القليمي���ة ف، و تخض���ع المنطق���ة ك���ذلك لت���أثبا التناقض���ات بيا

 ���� المنطق����ة العربي����ة، ال����ذي
جه����ة، تس����ع الس����عودية إل الحف����اظ عل موق����ع الهيمن����ة ف،

اكم الهائ��ل لملي��ارات "الحقب��ة الس��عودية" اكتس��بته من��ذ م��ا س��م  ب مس��تفيدة م��ن ال��بي
، �� 
وعها الهيمت،  �� س��ياق مشح�

، و ف، ول 
  تحص��لها م�ن م��داخيل الري����ع الب��بي

ودولر، التي الببي
اس��تثمرت مليبا�� ال��دولرات للقي��ام باس��تعمار إي��ديولوجر  ع��ن طري��ق ب��ث و نشح�� الفك��ر
، و اس��تقطاب مئ��ات الل��وف م��ن النص��ار و تموي���ل قي��اداتهم الوه��ابر  الظلم ��� الره��ابر 
بال��دولر، و ذل��ك لبس��ط النف��وذ السياس �� و الي��ديولوجر  داخ��ل دول المنطق��ة العربي��ة،
ورة و تقوم المخابرات السعودية بتحريك الحركات السلفية الظلمية كلما دعت الص،��
 ��������� ذل���������ك ت���������دريبهم و تزوي���������دهم بالس���������لح و تح���������ويلهم إل جماع���������ات

إل ذل���������ك، بم���������ا ف،
 ���� ...) مث����ال س����وريا، ليبي����ا، لبن����ان( إرهابي����ة

و يوم����ا بع����د ي����وم ت����زداد سياس����ات الت����دخل ف،
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ة مث������ال( الش������ؤون الداخلي�����ة ل�����دول المنطق������ة بم������ا فيه������ا الت�����دخلت العس������كرية المباشح�����
).اليمن

 ��� س���ياق ال���دفاع ع���ن موق���ع هيمنته���ا عل المنطق���ة العربي���ة، تح���اول الس���عودية بن���اء
و ف،

ات   بشكل مكشوف، بعد أن ظل لعشح��
اتيخر  مفتوح مع الكيان الصهيوب، تحالف اسبي

 �� مق��دمتها مص، و ذل��ك
  النظم��ة الرجعي��ة العربي��ة وف،

ا، تج��ر معه��ا ب��افي ، مس��تبي الس��نيا
،����� "الره�����اب" تح�����ت ش�����عار مكافح�����ة النف�����وذ و ، و باعتب�����ار أن الصاع ه�����و بيا �����، اليرانييا

وع وع ينخ�������رط ض�������من المشح������� الس�������نة و الش�������يعة، و بطبيع�������ة الح�������ال ف�������إن ه�������ذا المشح�������
، ال������ذي يحم������ل الي������وم عن������وان اتيخر  المريك ������   ليس������ت "ص������فقة الق������رن" الس������بي

و ال������تي
ى م��ن الف��رات إل الني��ل" إل وع إشائيل الك��بر ، و ال��ذي ب��دأت بع��ض بن��وده تظه��ر"مشح��

ث���م "ض���م الق���دس إل إشائيل" و قبل���ه )2019( الخبا��� "م���ؤتمر أوس���لو" للعي���ان بعق���د
.. من طرف الرئيس المريك  ترامب "الجولن أرضا إشائيلية" اعتبار

وعا هيمني��ا آخ��ر مض��ادا، و ، تق��ود إي��ران مشح�� �� 
اتيخر  الهيمت، وع الس��بي مقاب��ل ه��ذا المشح��

 ��� المنطق��ة العربي���ة و الفريقي���ة، ع���بر م���د جس��ور التواص���ل
تعم���ل عل توس��يع دائرته���ا ف،

 ���� الع����راق و س����وريا و لبن����ان و اليم����ن و الس����عودية، و ع����بر خل����ق
م����ع الفئ����ات الش����يعية ف،

 ����� إفريقي�����ا جن����وب الص�����حراء
 ����� ش�����مال إفريقي�����ا، و ف،

و ل�����دعم .طوائ�����ف ش�����يعية جدي�����دة ف،
اتيخر  تع�����زز إي�����ران هيمنته�����ا عل الع�����راق، و تس�����تفيد م�����ن السياس�����ات وعها الس�����بي مشح�����
 ������� س�������ياق إع�������ادة

  تعم�������ل عل تف�������تيت ال�������دول العربي�������ة، ف،
يالي�������ة و الرجعي�������ة، ال�������تي المبر

و بي���ع القض���ية الفلس��طينية و الت���آمر عليه���ا م��ن أج���ل "اتفاقي���ة س��ايكس بيك���و" ص���ياغة
 ��� غ���زة و لبن���ان، و ت���زداد قوته���ا

 ��� س���وريا و ف،
  ت���دخلها ف،

 ��� ه���ذا الس����ياق ي���أبي
تص���فيتها، و ف،

العس��كرية يوم��ا ع��ن ي��وم، و ذل��ك ل��دعم نفوذه��ا السياس �� و القتص��ادي و العس��كري و
يالي�����ة ، كم�����ا أن سياس�����تها الخارجي�����ة و العس�����كرية تس�����تفيد م�����ن دع�����م المبر الي�����ديولوجر 
يالي��ة المريكي��ة و الوروبي��ة، و ،�� المبر الروسية و الصينية، و اللعب عل التناقض��ات بيا
 �� المنطق��ة تق��دما مهم��ا، زاد م��ن خ��وف و هل��ع

ق��د حقق��ت المص��الح القليمي��ة لي��ران ف،
  مقدمتها السعودية

.بلدان الخليج العربية و ف،

"الربي��ع العربر ��" و أم��ام هات��ان القوت��ان القليميت��ان المتص��ارعتان، كش��ف م��ا يس��م ب
 ����� مص و ت�����ونس(

ي�����ال  الرجع ����� الظلم ����� عل س�����وريا، ع�����ن )خاص�����ة ف، ث�����م الهج�����وم المبر
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ظه�����ور ق�����وة ثالث�����ة تح�����اول بس�����ط نفوذه�����ا عل المنطق�����ة العربي�����ة، و يتعل�����ق الم�����ر هن�����ا
كي����ا كي����ة، ظه����رت .ببي ة ص����عودا متنامي����ا للق����وة البي ية الخبا���� و ق����د عرف����ت بالفع����ل العشح����

بش�����كل ك�����ببا بع�����د س�����قوط نظ�����ام محم�����د مرس ����� بمص، و الهج�����وم عل س�����وريا، حي�����ث
، ال�ذين ق�دموا �، ، الظلمييا ات الل�وف م�ن الره�ابييا ا لعشح�� كية معبر   البي

شكلت الراض،
هم و تس��ليحهم بمس��ميات م��ن مختل��ف بق��اع الع��الم، و الل��ذين ت��م اس��تقطابهم و ت��أطبا

ئ�� البلد بالض��افة إل ه��ذا، ف��إن( مختلف��ة، به��دف الجه��از عل الدول��ة الس��ورية و تجزب 
 �� العدي��د م��ن ال��دول

،�� ف، ، محتمليا الس��تقطاب ك��ان ه��دفه ك��ذلك التخل��ص م��ن إره��ابييا
ها و قد أطلق عل هذه العملية " ).عش الدباببا" الوروبية و غبا

ي����ال  الرجع ���� بقي����ادة  ���� بداي����ة الهج����وم عل س����وريا، انض����مت تركي����ا إل التح����الف المبر
ف،

الولي��ات المتح��دة المريكي��ة و الس��عودية و قط��ر قب��ل أن تنفص��ل عن��ه ت��دريجيا، دفاع��ا
  تحالفات جزئية مع روسيا و إيران

.عن مصالحها القومية الخاصة و دخولها ف،

اتيجيتها الهيمني�������������ة، تعتم�������������د تركي�������������ا عل قوته�������������ا و ل������������دعم نفوذه�������������ا و تحقي�������������ق اس�������������بي
 �������� الس��������ودان( العس��������كرية

 �������� قط��������ر و أخ��������رى ف،
و )تت��������وفر تركي��������ا عل قاع��������دة عس��������كرية ف،

ومه���دت تركي���ا للع���ودة إل المنطق���ة العربي���ة بمجموع���ة م���ن المسلس���لت .القتص���ادية
 �� محاول��ة لحي��اء حل��م  

يوني��ة، بعض��ها يمج��د تاري����خ الدول��ة العثماني��ة، و ذل��ك ف، ، التلفبا
العثم���������انيون" وه���������م الخلف���������ة الس���������لمية، و ب���������ذلك أطل���������ق عل ق���������ادة تركي���������ا الج���������دد

كي��ة داخلي��ا، و بالنس��بة للمنطق��ة العربي��ة رك��وب ".الج��دد لق��د اخت��ارت البورجوازي��ة البي
،" حرك����ة حص����ان ط����روادة،   ����"الخ����وان المس����لميا

وعها الهيمت، ، و بالفع����ل، ل����دعم مشح����
، يعتم�د نظ��ام أردوغ��ان عل ،" القليم �� ، كم��ا ظه��ر"التنظي��م الع��الم  للخ�وان المس��لميا

 ���� ت����ونس و ليبي����ا و مص و س����وريا و لبن����ان و المغ����رب، و امت����د إل بع����ض البل����دان
ذل����ك ف،

  انش���قت ع���ن
الفريقي���ة مث���ل الص���ومال، و اس���تفادت تركي���ا م���ن تحالفه���ا م���ع قط���ر، ال���تي

  و دعمت��ه "مجلس التعاون الخليخر " مجموعة
وع الخ��واب، و ركبت ه  الخرى المشح��

، و ق�د ك�انت قط�ر وع الظلم  الخ�ر الس�عودي الوه�ابر 
ماليا و إعلميا، ضدا عل المشح

، ال�����ذي أص����بح إعلمي�����وه و  
 ����� فت�����ح الب�����واب عل مصاعيها للكي�����ان الص�����هيوب،

س�����باقة ف،
 �� .لنف��ث س��مومهم الص��هيونية العنصية "الجزي��رة" مثقف��وه يطل��ون يومي��ا ع��بر قن��اة

و ف،
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  اتفاق�����ات اقتص�����ادية و
كي�����ا يجمعه�����ا بالكي�����ان الص�����هيوب،  ����� تركي�����ا م�����ع قط�����ر، فبي

ه�����ذا تلتفي

ا للبضائع الصهيونية إل العالم العربر  .عسكرية، و تشكل تركيا معبر

 �� س��ورية، و ه��و الم��ر نفس��ه،
 �� أراض،

و تحت��ل تركي��ا من��ذ أواخ��ر ثلثيني��ات الق��رن الماض،
  و جزر عربية

  عهد الشاه باحتلل أراض،
.الذي قامت به إيران ف،

و تنضاف إل هذه التناقضات، تناقضات أخ��رى بنيوي��ة و داخلي��ة، تخ��ص ك��ل بل��د عل
، يت��أثر بالتناقض��ات البيني��ة  

  و طائف،
، عرفي   و منها ما هو قوم 

حدى، منها ما هو طبفي
  تش���ويه

  المنطقة، مما يساهم ف،
ى ف، يالية، و بالتناقضات القليمية للقوى الكبر للمبر

������ 
و طم������س التناقض������ات الساس������ية والرئيس������ية له������ذه البل������دان، و يجع������ل الصاع الطبفي

.مميعا بصاعات مزيفة تأخذ طابعا دينيا أو عرقيا أو قوميا

  م�����ن غي�����اب أو فش�����ل الث�����ورات الوطني�����ة الديموقراطي�����ة، و
إن ج�����ل ه�����ذه البل�����دان تع�����اب،

ادوري������ة بأنظم������ة سياس������ية اس������تبدادية رجعي������ة يالي������ة كومبر  ������ ظ������ل بني������ات امبر
تعي������ش ف،

 ����� دورا
ه�����ا، يحت�����ل فيه�����ا ال�����دين أو الم�����ذهب و الثقاف�����ة الرجعي�����ة للماض، عش�����ائرية أو غبا

، و ،��������� م���������ن الك���������ادحيا ات الملييا  ��������� البق���������اء عل اس���������تغلل و اس���������تعباد عشح���������
حاس���������ما ف،
.الكادحات

،���� الق����وى القليمي����ة، يض����اف إليه����ا زرع يالي����ة و التناقض����ات بيا ، امبر إن التناقض����ات ال����بيا
،������ مختل�����ف وع وح������دوي يق�����وم بيا  ����� قل������ب المنطق�����ة لمن������ع أي مشح�����

دويل�����ة ص������هيونية ف،
ش���عوب المنطق���ة، تش���وه طبيع���ة التناقض���ات الساس���ية و الرئيس���ية ع���ن طري���ق جع���ل
التناقض�����ات ذات طبيع�����ة ديني�����ة أو عرقي�����ة أو طائفي�����ة، أو ع�����ن طري�����ق تش�����تيت الق�����وى
 ��� مواجه���ة ق���وى

الطبقي���ة المختلف���ة و قواه���ا السياس���ية لتص���بح ق���وى إس���لمية س���نية ف،
ب البني����������ة الطبقي����������ة و ينح����������رف الصاع ع����������ن س����������كته ... مس����������يحية أو ش����������يعية فتص،����������

.الصحيحة

إن ه������ذه العناص كله������ا مجتمع������ة تن������م ع������ن ت������داخل و تش������ابك للتناقض������ات الطبقي������ة و
ورة تطوره���ا  ��� أخط���اء فادح���ة فيم���ا يخ���ص .لس���با

، ف، و ق���د س���قط العدي���د م���ن المناض���ليا
ورات النض��الية للجم��اهبا  �� ه��ذه البل��دان، نتيج��ة الس��با

  نش��أت ف،
تقييمهم للوضاع التي

ة، فظهرت سطحية تحاليلهم و ع�دم ق�درتهم عل ف��ك لغ�ز تش�ابك   السنوات الخبا
ف،
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التناقض���ات و ت���داخلها، فص���اروا يس���اندون ث���ورات مزعوم���ة كم���ا ه���و الح���ال بالنس���بة لم���ا
، لطبيع��ة التن��اقض الرئيش �� ال��ذي ك��ان يتط��ور"الث��ورة الس��ورية" س��م  ب ، غبا�� م��دركيا

��� 
بشعة فائق���ة، و ال���ذي جع���ل م���ن مهم���ة ال���دفاع ع���ن ال���وطن الس���وري مهم���ة عاجل���ة ف،

يالية .مواجهة فلول الرجعية والظلمية و عملء الصهيونية و المبر

  عرفته����ا و
ك�����ان لب����د م����ن اس����تعراض ك�����ل ه�����ذه المعطي����ات، لظه����ار أن التح����ولت ال�����تي

تعرفه��ا المنطق��ة العربي��ة تس��تدع  تحالي��ل رص��ينة و علمي��ة ملموس��ة و تاريخي��ة، و ه��و
، م���ن أج���ل بن���اء وح���دة ���، ،��� الحقيقييا ،   اللينينييا الم���ر ال���ذي يط���رح عل ك���ل الماركس���ييا
ء ����� 

  تعي�����ش عل ه�����ذه الرض التاريخي�����ة، الشح
الش�����عوب و القومي�����ات و القلي�����ات، ال�����تي

يالي��ة و الص��هيونية و الرجعي��ة ض��من ال��ذي ل��ن يتحق��ق إل بالقض��اء عل المص��الح المبر
اكية ، الشعوب الذي لن تحققه سوى الشبي   بيا

وع التآج، )يتبع بحلقة ثالثة. (مشح
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