
 

 

 

 لميالد ماركس 022الذكرى الـ في 
  األزمات االقتصادية يف الرأمساليةتفسري  اجتاهات

 
 صاحل ياسر.د

 

 ماركس –" ينبغي النظر اىل ازمات السوق العاملية على انها مجع فعلي وتسوية قصرية لكل تناقضات االقتصاد الربجوازي"

 

 بعض املالحظات التمهيدية الضرورية
 

ومنجزه  الحكم على كارل ماركس محاولة عندما جرى على عجل 9191منذ  ودثالثة عق تلقد مر    

 الليبرالية الجديدة وشيخهم فريدمان" مفكري"و " اطفال مدرسة شيكاغو"ف من طر بالنسيان االبداعي
1
. 

بطبعتها  "الماركسية"من قيود اً إلى دائرة الضوء، بعد أن تحررعاد مجدد سرعان ما ماركس ولكن

ماركس االبداعي وحولوه  تراثاللذين حنطوا " تالمذته الكبار"حارسها االمين سوسلوف و السوفيتية و

  .الى كليشات جامدة

أي ماركس  –نه ألميالد ماركس ان نشير الى  022الـ وتقتضي االشارة هنا ونحن نتحدث عن الذكرى     

نشر أعماله، ولكن أصبح أيضاً من خالل إعادة  لم يحظ فقط خالل السنوات الماضية باالهتمام الفكري -

السير  الفرنسية" نوفيل أوبزرفاتير"مجلة  تقرر 0222عام ففي . مام متزايد على نطاق واسعموضع اهت

 نهاية االيديولوجيابعكس التيار المهلل لنهاية التاريخ و
2
 هوورسو البشرية على نموذج أوحد وأكمل  

مفكر األلفية "خاصا لكارل ماركس تحت عنوان  اعدد تخصيص ! الرأسمالية بصيغتها النيوليبرالية

( ZDF)اختار أكثر من نصف مليون ألماني وألمانية من مشاهدي قناة زد دي إف  كما". الثالثة

التليفزيونية في استطالع رأي رعته القناة ذاتها، كارل ماركس كأهم شخصية ألمانية على مر العصور، 

، نشرت 0222وفي العام ". األهمية الراهنة"واألول في تصنيف وجاء ترتيبه الثالث في التصنيف العام، 

وفي الوقت ذاته اختار ". عودة الشبح"األلمانية صورته على غالفها تحت عنوان " دير شبيجل "مجلة 

التابع لهيئة اإلذاعة البريطانية ماركس كأعظم الفالسفة في  4في راديو " عصرنا"المستمعون لبرنامج 

 . التاريخ

يلفت ، اختار عنواناً 9112وتحديداً في عام  (جاك ديريدا) الراحل الفرنسي التفكيكية فيلسوفان  كما    

عنوان ال يحمل شيئاً من البراءة، كونه مستوحًى من الفكرة التي استهّل بها ، "أطياف ماركس": االنتباه

. هو شبح الشيوعية -أوروبا يجولشبٌح هناك ": 9949في عام  "الشيوعيبيان الحزب "ماركس مقدمة 

 الىالبابا والقيصرمن : العجوز في حلف مقدس لمالحقته والتضييق عليهقوى أوروبا وقد اتحدت كل 

أّي حزب معارض لم يتهمه . في فرنسا الى رجال الشرطة في ألمانيان يالراديكاليومن مترنيخ وغيزو، 

" ...السلطة بالشيوعية؟ القابضون على زمام خصومه
3
. 

 

                                                 
1
غير المأسوف "ماركس ومدرسته  "موت" األدبيات المحتفلة بـ الكثير من وتفكك المعسكر االشتراكي السوفياتي انهيار االتحادعرف العالم بعد  

غير ان للتاريخ الفعلي . "موت اإليديولوجيات"انقلبوا عليه تحت شعار  ماركسحتّى إن عدداً من أشدّ المتحّمسين السابقين ألطروحات . "عليهما

ً  اعمالباتت حتى ، 0229في  انهارت أسواق المال والبورصات فعندما،  آخرمنطق   .في مختلف بقاع العالم ماركس من األكثر مبيعا
2
مركز : القاهرة)، الطبعة االولى نهاية التاريخ وخاتم البشر: لمزيد من التفاصيل قارن .فرانسيس فوكوياما تعود االطروحة المضللة هذه الى  

 (.9112، نشرلاألهرام للترجمة وا
3
 .21، ص .(9194دار التقدم، : موسكو) "بيان الحزب الشيوعي"ماركس وانجلس، : انظر 



، تضّمنت قريب وال من بعيد بالماركسية الكثير من الصحف العالمية التي ال عالقة لها ال من كما أن    

الفاينانشال "ـ ، مروراً ب"اإليكونوميست"إلى  "النيويورك تايمز"مقاالت عن الذكرى وعن ماركس، من 

فاينانشال في ال "لماذا كارل ماركس أكثر راهنية من أي وقت مضى؟": من قبيلتحت عناوين  "تايمز

ً : ميالد سعيد كارل ماركس"تايمز، إلى  يا حّكام العالم "في النيويورك تايمز، وصوالً إلى   !"كنت محقّا

 .في اإليكونوميست "!اقرأوا كارل ماركس

 

إن من  قبل رحيله هفي حديث ل هوبسباوم والمؤرخ الماركسي الشهير الراحل من جانبه قال المفكر    

" ماليين أكثر من غيرهم هم من يقومون بإعادة اكتشاف ماركسالرأس" المفارقات أن 
4
. 

 

حلول الذكرى ب ارتبط التسريع في انتعاش هذا االهتمام ان وبالعودة الى التاريخ القريب يمكن القول    

، األمر الذي تزامن بشكل خاص مع وقوع "بيان الحزب الشيوعي"السنوية المائة والخمسين لصدور 

 0229عام  العالمية التي اندلعت فيية األزمة االقتصاد
5
لقد تنبأ . اآلنوما زالت حرائقها مندلعة لحد  

بطبيعة االقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، وذلك استنادا  في القرن التاسع عشرماركس 

ازماته الدورية الناظمة و الكبرى وتناقضاته  الرأسمالي والكشف عن طابعه ومساراتهإلى تحليله للمجتمع 

 . والبنيوية

 

ً قديراً ال يكل؛ أدرك وحللنعم      فهم أن مولد  كما. تطور الرأسمالية كان ماركس، طيلة حياته، باحثا

االقتصاد الدولي أمر مالزم لنمط اإلنتاج الرأسمالي؛ وتنبأ بأن هذه العملية ستولد ليس نمواً ورفاهية فقط، 

ً نزاعات عنيفة وأزمات اقتصادية ومظالم كما كان يبشر به المنظرون والساس ة الليبراليون، بل أيضا

قد صاغ ماركس، هنا، من حيث الجوهر، الطبيعة المزدوجة و. على نطاق واسعواستقطاب اجتماعية 

 لتطوير القوى المنتجة كدوافع و كمعوقاتمات االقتصادية التي تبرز، في نفس الوقت، زلال
6
 . 

 

ناه أعلى مستوى تاريخ األزماات فاي العاالم الرأسامالي، تجادر اإلشاارة الاى ف .يخومرة اخرى نعود للتار    

 وعمقهاا وامتادادها وحجمهاا ظهورهااأزماة مالياة، تختلاف مان حياث  052منذ نشوئه، ما ال يقل عان  شهد

 أزمااة عااام أن والحاصاال. األخياارة األكثاار تااواتراً فااـي تااراكم األزمااات العقااود األربعااةوكاناات . راتهاااوتأثي

، لمنظوماة الرأسامالية العالمياةوماا يواجاه ا وتمظهرهاا مالياا أحدث تطور فـي سلسلة األزماات هي 0229

 .العقود األخيرةالتي ضربت العالم، على فترات، خالل 

طار أمما ال يساعد على الفهم، حصر وتحليل المشااكل االقتصاادية الراهناة داخال ن والبد من التذكير بأ    

الخطيار بسابب ظاواهر مالزماة للركاود والتضاخم  ماا اخاذ بعاين االعتباار تعقيادهاعملية دورياة، حتاى إذا 

 .باإلضافة الى عدم مالئمة السياسات المطبقة وذلك ما يتضح من الحياة اليومية نفسها، والبطالة المزمنة

 

تفصيل عان الننا سنتحدث الحقا بال ، بتكثيفالتذكيرومن اجل فهم أفضل للمشكلة التي نعالجها ال بد من     

، بعيااداً عاان الظااواهر 0229ساابتمبر /أيلااولالتااي اناادلعت فااي  باابعا األسااباب الجوهريااة ل زمااة ،ذلااك

واألسباب المباشرة، مان خاالل قاراءة بعاا جواناب التطاور الرأسامالي المعاصار، ومحاولاة رباط بعاا 

العااالمي  الرأساامالي النسااقالتجلياات والظااواهر مااع مااا يجااري اليااوم علااى صااعيد بنيااة 
7
إنهااا أزمااة جدياادة  .

وليس الماالي فقاط، وهاي تاأتي فاي سلسالة  (وهو في جوهرة رأسمالي) تعصف بالنظام االقتصادي العالمي

                                                 
4
يخجل من ، أحد يعاقبة النيوليبرالية بشكلها األكثر فظاظة، ال (جورج سوروس)رجل األعمال والسياسي الليبرالي ، أصبح كما يقال بسحر ساحر 

: سوروس هعندما قال لمن دهشة في مناسبة اخرى اشار هوبسباوم الى ما اعتراه و !، أنه في كل مرة يقرأ فيها ماركسأن يسّر إلريك هوبسباوم

 ". ة الكثير من الصواب فيما يقولوثم. كنت أقرأ للتو ماركس"
5
: بغداد) محاولة في فهم الجذور  –االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي صالح ياسر، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 (.0299دار الرواد المزدهرة، 
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دار : بيروت)، ترجمة الدكتور مفيد قطيش التراث االقتصادي لكارل ماركسفيفودسكي، .س.باغاتوريا، ف. أ.غ: التفاصيل قارنلمزيد من  

 .999ص  (9191الفارابي، 
7
-http://www.an: مقال متاح على الرابط التالي. االزمة المالية ومستقبل االقتصاد العالمينبيل مرزوق، : قارن 

nour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6608&Itemid=29 



فعلاى . مان القارن العشارين التساعينيات السابعينات، ثام أوائال األزمات المتالحقة التي تساارعت مناذ أوائال

 : صعيد فترة التسعينات يمكن تسجيل اللحظات التالية

مليار دوالر أمريكي، وهاو أعلاى رقام للمديونياة حتاى  122ارتفاع المديونية األمريكية إلى : 9112عام  -

 . لليابان وبداية الركود االقتصادي فيها " الفقاعة المالية" وقد ترافق ذلك بنهاية . ذلك التاريخ

  .مليار دوالر ألول مرة 422تجاوز  أزمة عجز الموازنة األمريكية الذي :9110عام  -

ماان % 92)االنهيااار المااالي فاي المكساايك وانعكاااس ذلااك علاى الواليااات المتحاادة  :9115 – 9111فتارة  -

 .، وعدد من دول أمريكا الالتينية(تذهب إلى المكسيك كانت ذلك الوقت في صادرات الواليات المتحدة

ً " أزمااات ماليااة متالحقااة فااي الاادول اآلساايوية  :9111 – 9111فتررر   -  ، وفااي روساايا" المصاانعة حااديثا

 .وفي بعا دول أمريكا الالتينية االتحادية

حياث انفجارت  0221وامتاداداً إلاى  0221و 0220و 0229و 0222 أعوامإفالسات كبيرة وأزمات في  -

 . األزمة

 

، النيوليبرالية وتطبيقاتها الملموساة مدرسةلل "النظرية ةالعمار" فيعدة شروخ  األزماتأحدثت تلك لقد     

 :ا العالميةوفي هيمنته

تشاكك فاي صاحة  الدولياةتتعالى في قلب المؤسسات المالية  في ظهور أصوات بدأت الشرخ األوليتمثل  -

 "ما بعد إجماع واشنطن"  تلك السياسات، فيما سمي بـ
8
 كما كان يلاوح "اشتراكية"تلك األصوات لم تكن . 

لي نفساه، بال دعات إلاى درجاة أكبار مان ، فهي لم تشاكك فاي النظاام الرأساماصقور الليبرالية الجديدة بذلك

الرأسامالية وجعلهاا أقال عرضاة لتلاك " ترشايد"تدخل الدولة والرقاباة علاى أساواق الماال فحساب، أي إلاى 

 .الهزات العنيفة

حركاة مناهضاة " ماع ظهاور ماا سامي باـفقاد جااء فاي هيمناة الليبرالياة الجديادة فيتمثل  ثاني الشروخأما  -

 9111 في نهايات الضخمة، بدًءا من سياتل ةالجماهيريسلسلة المظاهرات تمثلة بوالم، "العولمة الرأسمالية
9
، وقد تزامن ذلك مع ظهور حركات اجتماعية جذرية 0224، والتي اجتاحت العديد من مدن العالم، حتى  

ة فاي تلاك من األنظمة اليسااري اً في أمريكا الالتينية، معادية لسياسات الليبرالية الجديدة، والتي أوصلت عدد

 .القارة المشتعلة، إلى الحكم

العالمياة الحالياة  األزماةفي منظومة الليبرالية الجديادة وهيمنتهاا ماع  الشرخ األكبرولكن، دون شك، جاء  -

فعماق واتسااع األزماة قاد أظهار للجمياع أن هنااك خلاال  .ية تجاههاافعل كبارى الحكوماات الرأسامال ودورد

الارئيس الساابق للبناك المركازي األمريكاي  ،(آالن جرينسابان)أن  ىحتاخطيرا في قلب النظام الرأسمالي، 

، أمااام ذات مااّرةوأحااد مهندسااي المنظومااة الرأساامالية األمريكيااة خااالل العقاادين الماضاايين، قااد اعتاارف 

 !. "التسونامي المالي العالمي" اه بـالكونجرس األمريكي، أنه غير قادر على استيعاب ما أسم

 

ت المتالحقااة طبيعااة األزمااة البنيويااة التااي يعيشااها النظااام الرأساامالي فااي تحوالتااه عكساات هااذه األزمااا    

الجدياادة منااذ أوائاال الساابعينيات ماان القاارن الماضااي، مااع إنهاااء الواليااات المتحاادة األمريكيااة العماال بنظااام 

ئا النفطية تدوير الفوا)طابع العولمة المالية من خالل عملية  ، أي األزمة،، التي اتخذت(المعادل الذهبي)

 (الدوالر األوربي)و( الدوالر النفطي)ونشوء ما سمي ( 9194بعد 
10

، التي تعبر في الحقيقة عان انفصاال 

 .عن االقتصاد الحقيقي( سوق المال، االفتراضي)

أزماة عاابرة، بال هاو  وأ طارئاالايس خلاالً  والحقاا 0229سابتمبر /فاي أيلاول جاري ن ماويمكن القول أ    

 .وقااد كاناات مؤشااراته عدياادة ومتالحقااة، النسااق الرأساامالي العااالميلتطااور فااي إطااار أزمااة فااي التحااول وا

                                                 
8
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومة الواليات )هي وهو التقاء ثالث جهات مركزها واشنطن  "إجماع واشنطن" أو  "توافق واشنطن"  

راكية السابقة ودول التخطيط المركزي على التحول نحو ، على برنامج معين يساعد الدول االشتالعشرينفي أواخر الثمانينيات من القرن ( المتحدة

  .(اإلصالح االقتصادي) الذي دُعي بـ( التثبت الهيكلي والتكيف)اقتصاد السوق الحر واالنفتاح االقتصادي ضمن برنامج 
9
 -1، ص 29/0222العدد : النهج ،"وأوهام الجري وراء السراب –آثار العولمة . الطريق الى سياتل"  زكي، رمزي: لمزيد من التفاصيل قارن 

22. 
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ويتضااح أن هااذا التطااوير القسااري للرأساامالية لتأخااذ هااذا الطااابع المااالي المعااولم المعاازول عاان االقتصاااد 

ابين وكان هذا الفشال مؤشاراً للتباعاد المتزاياد ما. لهمكهذا النسق بأتهدد باتت الحقيقي قد وصل إلى مرحلة 

ح . (االفتراضي)االقتصاد الحقيقي واالقتصاد  بال علاى العكاس مان ذلاك بادأت  ،"الخلال"مع ذلاك لام يُصاح 

تتسع حلقات األزمات من المجال الماالي والمصارفي إلاى ساوق الانفط والطاقاة ثام الغاذاء، وأصابح التهدياد 

 !منظرو الليبرالية الجديدةكما روج لها  يشمل المليارات من البشر، ولم تعمل آليات التصحيح الذاتي

لام ألناه طالماا  إن األزماة الحالياة ليسات نهاياة عصار الرأساماليةوال بد مان التأكياد، منعاا ألي التبااس،     

للنساق الرأسامالي بالنسابة " وضع باال مخارج"ليس ثمة فبدائل، أي حلول قادرة على فرض نفسها،  تتبلور

بوساع الرأسامالية أن  الاى أن ويشاير تااريخ هاذه النساق .فساهفبإمكانه دوما خلق هاوامش جديادة لن. العالمي

واحاادة ماان األزمااات  تعااد األزمااة األخياارة ولكاان .تعاايش وتبقااى مااع أزماتهااا، و اضااطراباتها، وتراجعاتهااا

األزمة و دوامها، وبخاصة طابعها  هذه عمق خالل السنين التي تلت اندالعهاالتطورات إذ أكدت   ؛المؤثرة

كمااا بيناات و. المؤشاارات علااى ذلااك العديااد ماان ، كمااا تاادلل"ارتداديااة" أزمااات ماان هاااتبعمااا  و ،المنظااومي

" والتنافس هاو المانظم األول واألخيار للتطاور فاي إطاار  ؛اعتبار السوق المرجعية األساسيةالتجربة، فان 

المنافسة )تنتهي إال بتحطيم النظام كما تنبأ ماركس  ، سوف يجعل من األزمات سلسلة ال" الليبرالية الجديدة

مان أن المنافساة  (آدم ساميث)على عكس ما كاان يتصاور ف .(قود إلى تدمير النظام الرأسماليالرأسمالية ست

والشافافية التاماة والمعرفاة مان قبال المتعااملين،  ،وحرية الدخول إلى السوق ؛التي اشترط لها صغر الحجم

ليصبح التمركز  "الصغار"سواق، ويزيحون األ "تحرير"تتم المنافسة اليوم بين عمالقة يزدادون حجماً مع 

واإلنتاجياة، فاي ظال  والقدرات التكنولوجية رؤوس األموالوهذا التمركز الكبير في . هو محصلة المنافسة

لاى هجارة االقتصااد الحقيقاي الرسااميل إهاذه معدل الاربح نحاو االنخفااض، قاد دفاع ل الميل النزوعي قانون

"  اقتصاااد الكااازينو" ونشااوء 
11
ضاااربات والحااروب وتصااعيد التساالح وتجااارة المخاادرات، للحصااول والم 

حاولات هذا السلوك في الرأسامالية فاي مرحلتهاا الحالياة لان يتغيار، وقاد . على أعلى معدل ممكن من الربح

علاى الساوق، ولكناه لان  "العقالنياة"تحاول بعاا الحكوماات وبعاا منظاري الرأسامالية إدخاال بعاا و

 .وتدمير اآلخرين( المنافسة)ستئناف الصراع يكون أكثر من جرعة مهدئة، ال

يواجااه أزمااة كااان أن العااالم  0229أكتااوبر /ساابتمبر وتشاارين األول/أّكااد االنهيااار المااالي بااين أيلااوللقااد     

تطّورت هذه األزمة من خالل سياسات النظام االقتصادي النيوليبرالي الذي تم إرساؤه في . اقتصادية كبيرة

األساواق المالياة وزياادة  "تحريار"ل الثمانيناات مان القارن الماضاي، وخاصاة ماع أواخر السابعينات وأوائا

ومع ذلك، فإن األسباب الحقيقية . قدرتها على الدخول في مضاربات على نطاق واسع وعبر الحدود الدولية

الية األزمة المزمنة فاي الربحياة التاي تواجههاا الرأسام حقل اإلنتاج أصال، أي في ألزمة االئتمان تكمن في

أّماا االنتعااش فاي معادل الاربح خاالل أواخار الثمانيناات وأوائال . العالمية منذ نهاية ستينات القرن الماضاي

 ً ومنااذ . التساعينات، بفضاال إعااادة هيكلاة رأس المااال والزيااادة الحااادة فاي معاادل االسااتغالل، فقاد كااان جزئيااا

متحادة لمناع حادوث أزماة اقتصاادية أواخر التساعينات، ساعى مجلاس االحتيااطي الفيادرالي فاي الوالياات ال

أّماا العّماال الاذين واجهات أجاورهم . إغراق االقتصاد األميركي والعالمي بالقروض الرخيصةبكبيرة، فقام 

الحقيقية فترة من الركود أو تقلّصت في معظم االقتصادات الرئيسية، فقد تم تشاجيعهم علاى االقتاراض مان 

وكااان انفجااار فقاعااة المضاااربة، المرتكاازة علااى سااوق . اتأجاال الحفاااظ علااى الطلااب علااى الساالع والخاادم

ثااام األزماااة المالياااة فاااي  0229أغساااطس /، الاااذي فّجااار بداياااة أزماااة االئتمااان فاااي آبالصررراعقاإلسااكان، 

 .0229سبتمبر /أيلول

 

جادل واساع و ساجاالت صااخبة 0229أيلول /ومن المعروف انه رافق اندالع األزمة المالية في سبتمبر    

العاالم ماا زال  مختلاف بقااعفاي  والسياساة أيضاا مفكرين والبااحثين وخباراء االقتصااد والماالفي أوساط ال

 ، وحاول التاداعيات التاي يمكان أن تتركهاا علاى مساتقبل النظاام الرأسامالياألزمةهذه يدور حول توصيف 
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والعسااكري ، وبالتاالي علاى مساتقبل العالقاات الدوليااة فاي السياساة واالقتصااد واألمان االجتمااعي العاالمي

 . ، والتناسبات الجديدة للقوى التي ستنشأ عن األزمة وحلولهاوغير ذلك

وقد بيّن مسار األزمة المذكورة التي تمظهرت أوال في أزمة مالياة ثام تجلات الحقاا فاي أزماة اقتصاادية     

أو  بعيناه بلادا تخاصأزماة عاابرة أو ظرفياة  طالت مختلف بلدان العالم، وان بدرجات متفاوتة، أنها لم تكان

ساائر  وتداعياتها واساتحقاقاتها بنتائجها ت وتطول، وإنما باتت أزمة عالمية طالالبلدانمجموعة محد دة من 

مان  يملالرأسمالي العا النسقدول العالم على اختالف أنظمتها االقتصادية من جهة، واختالف مواقعها في 

 .جهة أخرى

كتشاكيلة عالمياة  الرأساماليةتااريخ  أنالى  اإلشارةال بد من  نتحدث عن االزمات في الراسمالية،عندما     

يمكن القول  إذ، الدورية والهيكلية، صعودها وانحدارها أزماتهاتطورها المتناقا و تاريخ إال، ما هو البعد

ة فاي تااريخ زكانت السمة البار الخ... وتمظهرها في تجليات مالية ونقدية وهيكلية  االقتصادية األزمات أن

ليسات خروجاا علاى  0229سابتمبر /التي اندلعت في أيلولالعالمية  واألزمة، افي جميع مراحله أسماليةالر

حياث ": الرأسامال"وقد لخص ماركس بحث تجديد انتااج الراسامال االساساي فاي المجلاد الثااني مان   .ذلك

أسامال االساساي ، الاذي تحادده سلسالة الادورات المترابطاة للر"اساس مادي لالزمات الدورياة"ثبّت وجود 

جديادة، في قطاعات االنتاج المختلفة؛ وتخلق االزماة، فاي هاذا الواقاع، كنقطاة انطاالق لتوظيفاات رأسامال 

 المقبلة اساسا ماديا جديدا لالزمة
12
.   

 0229التي اندلعت في االقتصادية  األزمةفهم طبيعة  أردنا إذايتعين علينا، ومن جهة أخرى     

بالنظام االقتصادي  التي تعصف زمةفهذه األ. منظورها التاريخي الصحيح ، ان نضعها فيومضاعفاتها

التي شهدها النسق الرأسمالي العالمي عبر  العالمي وليس المالي فقط، تأتي في سلسلة األزمات المتالحقة

 . تاريخه الطويل

 .إطارهارة التي يعمل في يغيب عن البال المنطق الداخلي لهذا النظام والبيئة المتغي أاليجب وبالمقابل،     

التي  األزمةذلك الن بالسياسات االقتصادية الكلية، يرتبط المالية واالقتصادية وتطورها،  األزماتظهور ف

من  أساسينتاج للسياسات المالية والنقدية، التي هي جزء  إالتعبر عن ذاتها باالضطراب المالي، ما هي 

 أصحابفي الوقت ذاته، عن الفكر االقتصادي الذي يلتزم به المعبرة،  اإلجماليةاالقتصادية  الخيارات

 القرار االقتصادي والسياسي، والذي يسيطر على خياراتهم وسياساتهم وقراراتهم
13
. 

 

جاذور األزماات المالياة ال تقاع فاي القطااع الماالي بال فاي في ضوء المالحظات اعاله يمكن القاول ان و    

تحقيااق  بالتلبيااة حاجاات البشاار  هدفااه لايس فاإلنتااج فااي الرأسامالية .نفسااه الرأسامالياإلنتاااج  أسالوبقلاب 

 وهاذه العملياة تاتم بشاكل تنافساي باين. احد أهم القاوانين الناظماة لهاذه التشاكيلة ذلك باعتبار أقصى اإلرباح

كل . الخ...  الرأسماليين سواء اكانوا افرادا أم شركات محلية او متعدية الجنسية او دولية، صغيرة او كبيرة

تحاول تعظيم أرباحها ونسبة مبيعاتها في األسواق من خاالل  ، مهما كان نوعها أو مداها،شركةفرد أو كل 

ومان المؤكاد،  .وساائل االنتااجتكثيف استغالل عمالها ومن خاالل توسايع وتطاوير إنتاجهاا باالساتثمار فاي 

ظهور لإلنتاج الرأسمالي تؤدى إلي  هذه الطبيعة التنافسية واالستغالليةوكما تشير التجارب الملموسة، فان 

 . من التناقضات الجوهرية وتفاعل مجموعة

 

الذين  االحتكاريينالنظام الرأسمالي الحالي تسيطر عليه حفنة من تجّمعات والبد من االشارة هنا الى      

 .يحكمون القبضة على القرارات الجوهريّة في االقتصاد العالمي

حسب سمير أمين  –وهؤالء 
14
حتكرون ليسوا ماليّين مؤلّفين من مصارف وشركات تأمين فحسب، بل م -

. ميزتهم األساسية هي صبغتهم الماليّة... جماعات تساهم في اإلنتاج الصناعي، وفي قطاع الخدمات والنقل

في القطاعات  إنتاج القيمة المضافةجرى نقل المركز األساسي للقرار االقتصادي، من وبهذا المعنى فقد 

تجمعات ان  .التي تأتي بها المنتجات المشتقة من التوظيفات المالية إعاد  توزيع األرباحجية، إلى اإلنتا
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من االحتكارات عن طريق التوظيفات  دخوالالمحتكرين هذه، ال تنتج أصالً أرباحاً، بل تنهب ببساطة 

 .المالية

فهو ليس بالتالي . طرة في رأس المالهذا النظام مربح إلى الحدّ األقصى بالنسبة إلى القطاعات المسيو    

 .رأسمالية تجمعات احتكارات ماليّة هو ، بلبالمعنى الدقيق لهذا المفهوم اقتصاد سوق

غير أن الهروب إلى األمام في التوظيفات المالية، لم يكن ليستطيع الصمود إلى األبد، في الوقت الذي لم 

من هنا ُولدَ ما . هذا الوضع ليس قادراً على الصمودو ،تكن فيه البنية اإلنتاجية تنمو إال بنسب ضعيفة

 .التي تترجم منطق نظام التوظيفات المالية "الفقاعة الماليّة"يسّمى 

 

للرأسمالية ومكانتها في  هستكون باألساس عودة إلى تحليل" عودة إلى ماركس"من الواضح أن أية و    

األولى تحليله لعدم االستقرار المركزي للتطور  بما في ذلك في الدرجة –التطور التاريخي لإلنسانية 

فليس بوسع . الرأسمالي الذي يمر عبر أزمات إقتصادية دورية تتولد ذاتياً، ولها أبعاد سياسية واجتماعية

، 9191 الليبراليون الجدد في العاماآليديولوجيون  ينافح به، ولو للحظة واحدة، ما كان واأن يصدق كثيرين

 حسب زعم فوكوياما - لليبرالية قد وطدت أقدامها ل بد، وأن التاريخ قد وصل إلى نهايتهبأن الرأسمالية ا
15
 . 

 

" المراكااز " أن الحلااول التااي قاادمتها القااوى المساايطرة فااي  ىهااالتومااا ت 0229أزمااة ن مسااار باايّ لقااد     

ً الرأسمالية ال تقدم مخارج حقيقية لهذه األزمة بل أن لتلك الحلول هدف  هو إعادة إنتاج األزمة اً يدووح اً واحد ا

بماا يضامن إعاادة إنتاااج العالقاات الرأسامالية ساواء علاى الصااعيد المحلاي أو علاى صاعيد النسااق  وادارتهاا

ولهذا فاان اإلشاكالية األساساية الياوم هاي   .التبعية/إعادة إنتاج عالقات الهيمنة وبالتاليالرأسمالي العالمي، 

بال، وكماا أشاار سامير أماين" ن األزماة الخاروج ما" طرح باديل آخار ال يقاوم علاى 
16
 بحاق، علاى بلاورة 

تفااؤل : " وهناا يعاود غرامشاي ومقولتاه الشاهيرة ".للخروج من الرأسامالية المتأزماة"استراتيجيات تؤدي 

 " !.االرادة وتشاؤم العقل

 

 : األساسية اشكالية املفاهيم: الفصل األول
 

 وأنواعها"  األزمة االقتصادية" مفهوم " أوال
د، تعّرف األزمة االقتصادية بأنها مرحلة أو طاور انحادار اإلنتااج فاي حركاة رأس الماال باختصار شدي    

 –، أزماااة األسااااس االقتصاااادي للتشاااكيلة االقتصاااادية أزمرررة نمرررا الترررراكم الرأسرررماليإنهاااا إذن . الدورياااة

 . االجتماعية الرأسمالية

فكل أزمة اقتصادية إنما . للرأسمالية ر األزمات االقتصادية لفيا اإلنتاج عن التناقضات الداخليةتعبّ     

وتحضى هذه . تجديد اإلنتاج الرأسمالي منذ األزمة السابقةسيرورة هي انفجار للتناقضات المتراكمة في 

، لها عن طريق تدمير جزء من القوى المنتجة ةمؤقت ولبحل ،في سياق األزمة االقتصادية ،التناقضات

ينبغي النظر "على أنه  هومن هنا تأكيد. "عاصفة منظفة "بأنها ماركس األزمة االقتصادية ولذلك اعتبر 

.     "الى ازمات السوق العالمية على انها جمع فعلي وتسوية قصرية لكل تناقضات االقتصاد البرجوازي

 . لهذه التناقضات في تقليص اإلنتاج لدرجة كبيرة المظهر الرئيسيويتجلى 

 

ألزمات فيا االنتاج هي  ةن الميزة االساسيإ، "ة المضافةيمنظريات الق"، في ماركس نبيّ  كما    

وقد لخص ". ال توجد أزمات مستمرة: "ساسها تجديد رأس المال االساسيأدوريتها، التي يكمن في 
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اساس "حيث ثبّت وجود ": الرأسمال"سمال االساسي في المجلد الثاني من أماركس بحث تجديد انتاج الر

ي تحدده سلسلة الدورات المترابطة للرأسمال االساسي في قطاعات االنتاج ، الذ"مادي لالزمات الدورية

المختلفة؛ وتخلق االزمة، في هذا الواقع، كنقطة انطالق لتوظيفات رأسمال جديدة، اساسا ماديا جديدا 

 لالزمة
17
. 

 

 – 9990التي صدرت خالل " رأس المال"وقد توصل ماركس، في الطبعة الفرنسية للمجلد االول من     

 . التقني، الى استنتاج عن وجود ميل ثابت لتقلص فترات الدورة، هو نتيجة لتسريع التقدم 9992

 

كال  أنعلماا  ،األزماات االقتصاادية هاي أزماات دورياة أناستنادا الى المالحظات الساابقة يمكان القاول     

لرأسمالي ماع ماا يرافقهاا مان تحل في إطار النظام ا أن ، حتى هذه اللحظة،أزمة اقتصادية للرأسمالية يمكن

 . القوى تدمير للقوى المنتجة وإعادة بناء لتوازنات

 

وال بد من اإلشارة الى أن العمليات المرتبطاة باألزماة االقتصاادية ال يمكان تفسايرها بشاكل صاحيح إال     

 جدليرةضاوء وفاي  اإلنتراج، التوزيرع، التبرادل واالسرتهال : بتحليل مختلف أطوار عملية إعادة اإلنتااج أي

 .والتأثير المتبادل بينها األطوار هذه العالقات التي تربط بين

 

 : بأنها لالزمة االقتصادية التي تُحدد هنا ولهذا يمكن االتفاق مع التعريف التالي    

انقطاع جزئي أو عام فري السرير العرادي لرردور  االقتصرادية التري تميرز النظرام الرأسرمالي ونتيجرة هرذا " 
تمثررل فرري انقطرراع أو إبطررات عمريررة تررراكم رأس المررال ممررا يررالدي الرر  ان  ررا  معرردالت النمررو االنقطرراع ت

"  االقتصادي واالجتماعي
18
. 

 

 النظااامالنشاااط االقتصااادي فااي  أنفالمقصااود بااذلك  "الاادورة االقتصااادية"عناادما يجااري الحااديث عاان     

 ومجموعااة البلاادان الناميااة التابعااة لهاااالمتطااورة  الرأسااماليةويعنااي مجموعااة البلاادان )  العااالمي الرأسامالي

بحساب التقسايم  -مكون من مجموعة فروع اقتصادية ومؤسسات تقوم( ضمن المنظومة الرأسمالية العالمية

 .، ونشاط مبادلة، وتوزيع، واستهالكإنتاجيبنشاط  –االجتماعي للعمل 

 الردور  الصرناعية" ـ برتسامى  الفترة بين أزماة اقتصاادية وأخارىوبمزيد من الت صيل يمكن القول أن     

 :أربع مراحلوتتكون هذه الدورة من . "

 

األزمة ظهورهاا  تبدأ أنوقد جرت العادة  ،وهي المرحلة االبتدائية والحاسمة في الدورة .مرحرة األزمة. 9

 ويحدث ذلاك أوال بالنسابة لسالع االساتعمال. أحجام السلع المكدسة بال تصريف تتزايدالتجارة، إذ قطاع في 

الطوياال األجاال ثاام تتزايااد الصااعوبات فتواجااه أيضااا تصااريف ساالع االسااتهالك القصااير األجاال أي المااواد 

 .اإلنتاج انكماشوبالتدريج تبلغ السلع المكدسة حدا يبعث على . الضرورية للغاية

 

ل في بان األزمة يعمل مؤقتا على إنهاء االختالاانكماش اإلنتاج وهبوط أسعار السلع  إن. مرحرة الكساد. 0

علاى مساتواها الهاابط مماا يسااعد علاى  ،في مرحلة الكساد ،وتظهر األسعار. تناسب اإلنتاج مع االستهالك

 نحاوا فاان االتجااه ناومان ه. األساعار المنخفضاة ال تاوفر أرباحاا كافياة أنإال  ،امتصاص السالع المخزوناة

قليال تكلفاة اإلنتااج عان طرياق الحصول على أرباح مرتفعة مع انخفاض األسعار يرغم الرأسماليين على ت

وهكاااذا يساااتبدل . رفاااع درجاااة اساااتغالل العماااال، واساااتخدام آالت وأسااااليب إنتااااج جديااادة أعلاااى إنتاجياااة

ويجري على نطااق واساع تجدياد الرأسامال األساساي، ويعناي . الرأسماليون المعدات القديمة بأخرى جديدة

 .الكساد لتبدأ مرحلة االنتعاش وهنا تنتهي مرحلة. وسائل اإلنتاجعلى ذلك طلبا متزايدا 

                                                 
17
 .900المصدر السابق، ص  
18

المديونية، :( في)، ونشوت ظاهر  المديونيةاألزمة االقتصادية والنقدية في النظام االقتصادي العالمي الراهن، دمحم األخضر بن حسين، . د: انظر  

 .9، ص 9110سلسلة الثقافة العمالية، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، الجزائر 



 

في هذه المرحلاة يجاري علاى نطااق واساع تجدياد الرأسامال األساساي، وهاذا يعطاي .  مرحرة االنتعاش. 3

ونتيجااة ذلااك يجااري اسااتيعاب قااوة عماال إضااافية فااي . دفعااة لنمااو الطلااب علااى وسااائل اإلنتاااج فااي السااوق

قوة العمل اإلضافية هذه تفرض زياادة فاي طلاب  إن. القطاعات اإلنتاجية التي تنتمي الى المجموعة األولى

وهكااذا يتحاارك جهاااز اإلنتاااج . مااواد االسااتهالك، ممااا يشااكل حااافزا إلنتاااج وسااائل إنتاااج لهااذه القطاعااات

 .ويدخل اإلنتاج مرحلة النهوض التي تخلق بدورها مقدمات حدوث أزمة جديدة. الرأسمالي بسرعة متزايدة

 

نتااج فاي مرحلاة النهاوض ال تطارأ تغيارات جاادة علاى وضاع الجمااهير رغم نماو اإل. مرحرة النهو . 1

ويعناي هاذا اساتمرار نماو جمياع . فحدود استهالك الطبقة العاملة تظل متمثلة فاي قيماة قاوة العمال. الكادحة

فاإلنتاج ينفصل عان الساوق، وحجام الماوارد السالعية ينفصال . التناقضات التي تسببت عنها األزمة السابقة

 أنومن هنا ينشأ فائا إنتاج مستتر في بداية األمر، ثم ال يلباث . االجتماعي القادر على السدادعن الطلب 

فتأخاذ أساعار . السالع قاد أنتجات باوفرة مفرطاة مماا يجعال تصاريفها متعاذرا أنهنا يالحظ . صبح مكشوفاي

ماا لهاا مان سامات أزمة جديدة تأخذ فاي الظهاور بكال  أنالسلع في الهبوط ويلي ذلك هبوط األرباح بمعنى 

  .مميزه

 

، وعندما نتكلم عن انقطاع في الدورة األربع المشار إليها أعالهوالدورة االقتصادية مكونة من المراحل     

قاد يحادث هاذا االنقطااع  وبالملموس،. هذه المراحل إحدىهذا االنقطاع في  يقع أناالقتصادية فمن الممكن 

من قطااع اقتصاادي يعايش  اً فروعا أو وحدات اقتصادية، أو جزء أنيعني هذا و .اإلنتاجمثال على مستوى 

، وهاذا مان شاأنه أن ياؤثر بصاورة مباشارة علاى المراحال اإلنتااجحالاة انقطااع عملياة  –معينة  ألسباب –

، ونقصاد بهاذا عملياة المبادلاة أو عملياة بياع وشاراء السالع التاي تناتج فاي اإلنتااجالمرتبطة بعملية  األخرى

 .اإلنتاجدائرة 

وحادها ذلاك ألن وضاعية  اإلنتاجوليس دائرة  األخرىتحدث في كل الدوائر  أنحالة االنقطاع يمكن  إن    

وعناادما يحاادث . تنااتج، وتبااادل، وتااوزع وتسااتهلك مجمااوع الخياارات الماديااة أنهاااالاادورة االقتصااادية هااي 

تواصاال خاالل مادة تأخاذ وجهاا عاماا ونساقا م أسابابحساب  –انقطاع في الدورة االقتصادية الاذي يعرقال 

فان ذلك يؤدي الى انخفاض حجم الخيرات المادية المنتجة مما يؤثر بالضرورة علاى عملياة  - زمنية معينة

 .ارتفاع الناتج االجتماعي الكلي أي يعرقل النمو

 

هذه عرض الباحثون نظريات متعددة رك زت كل واحدة منهاا علاى ماا  " دورات األعمال"  وفي تفسير    

 :ا رئيسا ومباشرا ل زمةتراه سبب

Hawtrey  (9991 – 9199 ) هراوتريفقد الحظ     
19
 يونووالنقرد 

20
الردور  االقتصرادية مان بعاده أن  

، وأنها في كل مرحلة من مراحلها انعكاس لالضطراب في المتداول النقدي ومن ثام فاي ظاهر  نقدية بحتة

 .في مسار النشاط االقتصادي  Turning Pointsسعر الفائدة، هذا االضطراب الذي يفسر نقاط االنعطاف

 

 Harrodوهااارود  Clarkأمثاال كاالرك  مدرسرة فرريال االسرتثمار وذهاب أنصاار    
21

إلاى أن المشااكلة  

وما ينجم عن ذلك من اخاتالالت  Acceleratorتكمن في تقلب اإلنفاق االستثماري المحكوم بمبدأ المعجل 

 .عالية لصناعة األصول اإلنتاجية قياسا بالصناعات االستهالكيةحقيقية في هياكل اإلنتاج جراء الحساسية ال

 

                                                 
19
 Deutscher, P. (1990) R. G. Hawtrey and the Development of Macroeconomics, Macmillan.            
20
            . available at:                Radcliffe, B. (2008) Monetarism: Printing Money To Curb Inflation 

                                                  http://www.investopedia.com/articles/economics/08/monetarism.asp 

  .9192تشرين األول /9العدد : دراسات اشتراكية  ،" حتوى االقتصادي والطبقي للنقدويةالم. " هاريس، لوريس: كذلك 
21
 Harrod, Roy, F. (1936) An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal (March):14 – 33.                 

     Harrod, Roy, F. (1936) The Trade Cycle. Oxford: Clarendon.                                                                

http://www.investopedia.com/articles/economics/08/monetarism.asp


فتعزو األزمة إلى الواقع التوزيعي؛ فما يحصل عليه العمال مان دخاول ال  نظريات نقص االستهال أما     

يكفي لتصريف الناتج مما يقاود إلاى ظهاور الكسااد فاي األساواق، وهاذا الكسااد يادفع المنتجاين إلاى تقلايص 

وساوف تاؤدي خساارة العماال العااطلين ألجاورهم إلاى نقاص جدياد فاي . نتاجية فتظهار البطالاةخططهم اإل

إلاى هاذه القناعاة  وخلاص. الطلب يتسبب في كساد أكبر وهكذا يدخل االقتصاد في دوامة تراكمية انكماشاية

 Malthusكثيرون منهم مالثوس 
22
 Sismondiسموندي يوس 

23
 Keynesوكينز  

24
. 

 

ألزمات إعادة اإلنتااج الرأسامالي والادورات التجارياة فتمتااز باأربع خصاائص  لماركسيةالمقاربة اأما     

أساسية تميزها عن المقاربات البرجوازية لهذه اإلشكالية 
25
. 

( بمااا فااي ذلااك قضااية الاادورات التجاريااة)تناااول ماااركس كافااة الساايرورات والعمليااات االقتصااادية فقااد     

التاريخياة للظاواهر والعملياات االقتصاادية باعتبارهاا تجلياات للقاوانين /يةالجدل/الماديةانطالقا من مقاربته 

ويؤكد ماركس بقوة على التغيّر . األساسية الناظمة لبنية وحركة التشكيلة االقتصادية االجتماعية الرأسمالية

 . السيرورات والظواهر االقتصادية مسارالتاريخي لظروف 

أجريت من قبل االقتصاديين البرجوازيين فكانت تهدف، فاي الغالاب،  أما أبحاث الدورات التجارية التي    

ولهاذا فاان هاذه النظرياات . الى اكتشاف األسباب الرئيسية لهذه الظاهرة ولكان بادون النظارة التاريخياة لهاا

تقدم تفسيراتها لظاهرة التذبذبات االقتصادية الحاصلة في النساق الرأسامالي دون األخاذ باالعتباار ظاروف 

 .ان والمكان الذي حدثت فيهالزم

 

تتضمن المقاربة الماركسية افتراضا قوامه أن تطور االقتصاد الرأسمالي هو عبارة عن مسار متناقا     

لذلك فان ما يتسم به هذا النمط من التطور أن القانون الناظم له هو قاانون . محكوم بتناقضات داخلية تنظمه

يااا وعلااى مسااتوى النسااق الرأساامالي العااالمي بااين البلاادان أو التطااور المتفاااوت قطاعيااا وجغرافيااا، محل

ولكونه يتخاذ طابعاا متفاوتاا، تقطعاه باين حاين وآخار وبشاكل دوري أزماات . مجموعات البلدان المكونة له

مختلفة تتفاوت في حدتها ضمن ميكانيزمات تؤثر بشكل متكرر ومناتظم ومان خاالل التغلاب الادائم وإعاادة 

 . قتصاديةإنتاج ظروف األزمة اال

قوامااه أن االقتصاااد يمتاااز، فااي العااادة،  افترررا فااي حااين أن اغلااب النظريااات البرجوازيااة يحكمهااا     

بالتوازن والتناغم في تطوره، سواء كان ذلك على المستوى التقني أو بمعنى التطاابق االجتمااعي لمصاالح 

 .  مختلف الفاعلين االقتصاديين

قااا ماان مقاربتهااا الجدليااة للظااواهر والعمليااات االقتصااادية، تعتباار بحسااب النظريااة الماركسااية، وانطال    

التطرور االقتصرادي وبهذا المعنى فان . األزمة االقتصادية بمثابة إحدى األطوار المكونة للدورة االقتصادية

 .لررأسمالية ينبغي تناوله باعتباره انتقاال لالقتصاد من أزمة ال  أزمة

) تفساير أي دورة اقتصاادية  -كنقطاة انطاالق  -ة وكقاعادة عاماة، فيجاري أما في النظريات البرجوازيا    

باعتبارها مرحلة استعادة االنتعاش وبالتاالي إعاادة ( طوري االنتعاش والنهوض؛ وطوري األزمة والكساد

وبعا االقتصاديين ال يعيرون اهتماما خاصا لإلشاارة الاى . التوازن االقتصادي الذي اختل بنتيجة األزمة

 . أهمية كل طور من أطوار الدورة االقتصادية، ويتعاملون معها بنفس المستوى من األهمية درجة

                                                 
22
 Thomas Robert Malthus, Prawo ludności, przekład K. Stein, Warszawa 1925                                            :انظر 
23
 J. C. L. Simonde de Sismoni, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie                 :انظر عمل سيسموندي 

I jego stosunku do ludności, Warszawa 1955.                                                                           
24
    Keynes J.M. (1949) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London.  

25
           Barbara Polszakiewicz, Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju: لمزيد من التفاصيل قارن 

gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1989, p.9 i nast.                                                                                  

  P. Pawłowski, Próba metodolicznego spojrzenia na rozwój burżazyjnej teorii cyklu koniunktralnego , (w): Z. 

Kowalski (red), Wybrane zagadnienia koniunktury gospodarczej, Poznan 1980. P. 76 i nast. 

R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Wkład Karola Marksa do teorii cyklu koniunktralnego ,, Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, z 3, s. 219  i nast.          



إن مااركس هاو الوحياد مان عادد . الخاصية المميزة األخيرة هنا هي تحديد هوية جاذور الادورة التجارياة -

ادة اإلنتااج هي خاصاية مميازة إلعا cycleقليل من اقتصاديي القرن التاسع عشر ممن أشار الى أن الدورة 

 .الرأسمالي

 

المالحظااات السااابقة القااول أن الطااابع التاااريخي للساايرورات االقتصااادية، المشااخص فااي نظريااة  حتتااي    

 :ماركس، قدر تعلق األمر بقضية الدورة االقتصادية، يتوضع في الخصائص الثالث التالية

اإلنتاج الرأسمالية، كما أن  إن ظاهرة األزمات االقتصادية والدورات االقتصادية هي نتاج عالقات . أ

النقدياة لالقتصااد السالعي البسايط   –ظهورها كان مرتبطا باالنتقال مان ظاروف العالقاات السالعية 

وهذه القضايا معروفة في األدب االقتصادي الماركسي بما يطلق . الى العالقات السلعية الرأسمالية

 . زمات االقتصاديةإشكالية األسباب الشكلية واألسباب الحقيقية لال: عليها

الدورة التجارية في مسارها الفعلي يجب أن ياتم تناولهاا علاى خلفياة التحاوالت فاي القاوى المنتجاة  . ب

 .وعالقات اإلنتاج في الرأسمالية

الشرط الضروري الختفاء التطور االقتصادي من خالل التغلب الادائم لالزماات المتعاقباة ياتم مان  . ت

، أي نفااي عالقااات عاادة الملكيااة االجتماعيااة لوسااائل اإلنتاااجخااالل تنظاايم عالقااات اإلنتاااج علااى قا

 .الملكية الخاصة الرأسمالية

 

لقد اعتبر ماركس الدورة االقتصادية مقولاة تاريخياة لايس ألنهاا تارتبط بشاكل تااريخي انتقاالي ملماوس     

ى الدوام فاي للعالقات السلعية، ولكن كذلك بخضوع مجرى األزمات االقتصادية الى التغيرات الحاصلة عل

 .القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج في نمط اإلنتاج الرأسمالي

وكمثال على هذا النوع من التحليل التاريخي لنظرياة الادورة االقتصاادية هاو ماا قاام باه مااركس عنادما     

ة المشاغل المانيفاكتورا الاى مرحلا على التنظيمية القائمة –بحث تأثير انتقال الرأسمالية من المرحلة التقنية 

أو المعماال
26
أشااار ماااركس الااى أن اسااتخدام راس المااال الثاباات فااي عمليااة اإلنتاااج يضاااعف ماان خطاار . 

س الماال بالنسابة لمساار أد علاى أهمياة عملياات تركاز وتمركاز روفي نفس الوقت شدّ . التذبذبات األزموية

لملموسااة لتااراكم رأس المااال كمااا أعااار اهتمامااا ملحوظااا الااى تااأثير األشااكال الماديااة ا. الاادورة االقتصااادية

 . على تطور الدورة( االبتكارات التقنية)

يعتبار نماط اإلنتااج عباارة عان وحادة قاوى  -وبحسب المقاربة الماركساية أيضاا  -نهإومن جهة أخرى ف    

ف االجتماعياة  ال باد مان أن يتكيّا –وحتى تشاتغل وتتطاور التشاكيلة االقتصاادية . اإلنتاج وعالقات اإلنتاج

إن هذه العالقة الجدلياة باين القاوى . نظيم الحياة االقتصادية الى التغيرات الحاصلة في القوى المنتجةشكل ت

المنتجة وعالقات اإلنتاج عادة ما تتعرض لالختراق أو القطع نتيجة االتجاه النزوعي الادائم لتطاور القاوى 

ذلك النزعاات القوياة لعالقاات اإلنتااج المنتجة الذي تعمقه سيرورات عملية جمعنة العملية اإلنتاجية، يقابل 

وفااي ضاااوء ذلاااك يعتقااد مااااركس أن هاااذين االتجااااهين . للحفاااظ علاااى نساااق الملكيااة الخاصاااة الرأسااامالية

 –اإلنتااجي أو فاي الحقال االقتصاادي  –المتعارضين وما ينجم عنهما من توترات ساواء فاي الحقال التقناي 

ولهااذا فانااه يتعااين تفسااير . لاانمط اإلنتاااج الرأساامالياالجتماااعي يجاادان انعكاسااهما فااي التناااقا األساسااي 

األزماات االقتصااادية والتطااور الاادوري لالقتصاااد ومااا يرافااق ذلااك ماان تناقضااات باعتبارهااا نتااائج وكااذلك 

 .كأشكال للتغلب على التناقضات المرافقة لنمط اإلنتاج الرأسمالي

 

. ولريس الردور  االقتصرادية تصراديةمراركس يركرز عرر  بحرز األزمرات االقومن جانب آخر يالحاظ أن     

ن متابعاة حركاة التشاكيلة الرأسامالية وآفاقهاا التطورياة وظهاور األزماات أويكمن السبب في ذلك اعتقاده با

ولفهم المنطاق العاام لتطاور الرأسامالية، . فيها، هو أهم من معالجة األزمة كأحد عناصر الدورة االقتصادية

فااي القااوى المنتجااة وعالقااات اإلنتاااج والتغلااب عليهااا، فااان التحلياال القااائم علااى جدليااة انبثاااق التناقضااات 

 .التفصيلي لالزمات االقتصادية، المفسرة كانعكاس لتناقضات التطور، يعتبر امرأ ضروريا ومبررا

                                                 
26
عملية انتاج الراسمال، الجزء االول  –، المجلد االول، الكتاب االول نقد االقتصاد السياسي –رأس المال كارل ماركس، : لمزيد من التفاصيل قان 

 . والحقا 492، الفصل الثاني عشر، ص 9192، دار التقدم، موسكو (92 -9الفصول )



. الحرقرة األساسرية لرتطرور الردوريواستنادا الى وجهة النظر هاذه تحادد األزماة االقتصاادية باعتبارهاا     

 –بة ماركس، فان بقية مراحل الدورة االقتصادية تعتبر من منتجات األزمة السابقة، وأنها وفي ضوء مقار

ويؤكاد مااركس علاى . هاي عباارة عان فتارات تخلاق الشاروط النفجاار األزماة القادماة –أي تلك المراحال 

هاذا ول. المؤسس الذي يحادد جاوهر ومجارى عماوم الادورة االقتصاادية Fazeاعتبار األزمة بمثابة الطور 

 .فان بحث تطور الدورة االقتصادية ينبغي أن ينطلق من بحث األزمة االقتصادية ذاتها

علاى متطلاب  -حسب ماركس  –، ال يستند "منظور أزموي " إن ضرورة بحث التذبذبات الدورية من     

لتي إن دورية وقوع األزمات ا. ولكن أيضا على أبحاث تاريخية( نظري، منهجي)أساسي ذي طبيعة عامة 

، "الادورة االقتصاادية " تم الكشف عنها في القرن التاسع عشر، هو الذي جعال مان الممكان تاداول مفهاوم 

تفساير الطلاب علاى  –بتوظياف ظااهرة إعاادة إنتااج راس الماال الثابات  –والذي من خالله حاول مااركس 

 . وسائل اإلنتاج التي تتطلب تحديثا

كااأول أزمااة اقتصااادية حركاات الاادورات التجاريااة  9902أزمااة ماان الناحيااة التاريخيااة، يمكاان اعتبااار     

وبهذه الطريقة فان اعتبار طور األزماة االقتصاادية بمثاباة طاور مؤساس للادورة االقتصاادية ال . المتالحقة

 .   أيضا ةيتمتع فقط بأهمية نظرية ولكن بأهمية تاريخي

ضاية األزماات االقتصاادية والادورات التجارياة وما يهمنا التأكيد عليه هنا هو أن المقارباة الماركساية لق    

ويكمن السبب في ذلك أنها تحدد األفق المعرفي العام وكذلك تقادم المتطلباات المنهجياة . تتمتع بطابع نوعي

 –بالنسبة ل بحاث بشان الديناميكية االقتصادية للرأسمالية، المبحوثة كعناصر لتطور التشكيلة االقتصاادية 

 . االجتماعية

فااي ضااوء ذلااك فااان جميااع النقاااط المشااار إليهااا سااابقا تجااد انعكاسااها فااي نمااوذج االقتصاااد الرأساامالي و    

نماااذج إعااادة اإلنتاااج )، هااذا النمااوذج "راس المااال"المصاااغ ماان طاارف كااارل ماااركس فااي عملااه األهاام 

نتاااج الااذي كااان هدفااه عاارض اباارز أو أهاام العالقااات الكميااة والنوعيااة المرتبطااة بعمليااة اإل( الرأساامالي

 . والتوزيع

 

الدورات القصيرة؛  :بـجرى التوافق على تسميتها  لردورات ثالثة مستويات أساسية وإضافة لذلك هناك    

الدورات المتوسطة، الدورات الطويلة 
27
. 

 

 .وبشكل مكثف لنتناول كل واحدة على انفراد    

 

( Kitchinدور  كيتشن) لدورات القصير ا    
28
فإنهاا تتكاون مان "  الردورات القصرير " ففيما يتعلق بـ . 

وفاي معارض  9102فاي عاام (. سانة كمتوساط 2.2)تمتدان لبضعة سنوات  تعاقب فترتي توسع وانكماش

ظهاور ( Crun)و ( Kitchin)متابعتهما لتطور اقتصاد الواليات المتحدة الحاظ االقتصااديان األمريكياان 

وتساتوعب . هرا وذلاك باين كال أزمتاين رئيسايتينش 42فترات قصيرة من التوسع والتفاعالت تبلغ حوالي 

 (Kitchinدور  كيتشن)دورتين من (  Juglarدور  جاجرر)

أي نهايااة ) 9142وحتااى  9992معااالم الفتاارة الممتاادة ماان هااذه الاادورات وبحسااب ساامير أمااين، رساامت   

 عدة من بينها بميزاتهذه المرحلة  اتسمت(. الحرب العالمية الثانية
29
: 

طبعااا هااذه اإلدارة تطااال فتاارة الرأساامالية . س بررين المالسسررات عبررر الضررغا عررر  األجررورإدار  التنرراف -

 .9992، كما تطال فترة رأسمالية االحتكارات األولى التي تلتها بدأً من عام (9992 – 9922)الصناعية 

 .الخاصة بالتشكيالت المسيطرة الثبات النسبي في توازن الهيمنات -

 .من خالل السيطرة على النقد واالئتمان لرنظام المحريةاإلدار   -

                                                 
27
 Koniuktura Gospodarcza, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta: لمزيد من التفاصيل حول هذه االنواع من الدورات قارن 

Kowalczyka, PWE, Warszawa 1982, p. 46 i nast.                                                                    
28
 :لمزيد من التفاصيل حول مقاربته هذه انظر. رجل اعمال واحصائي بريطاني( 9120 – 9919)جوزيف كيتشن  

Kitchin, Joseph (1923)."Cycles and Trends in Economic Factors". Review of Economics and Statistics: (The MIT 

Press) 5 (1).                                                                                                                                  
29
 .929 – 921، مصدر سابق، ص .....مواجهة ازمة عصرنا فيسمير امين، : قارن 



 .بين المراكز المصنعة واألطراف غير المصنعة الذي ولد وتعمق على امتداد تلك الفترة ثبات التباين -

 

خلي المكاان، بعاد الحارب العالمياة الثانياة، للمسااومة التاريخياة باين أبدأ نمط التضبيط التنافسي  أنما و    

فاي  "األطاراف"دخلات بعاا بلادان  أن، وماا والكينزياة " دولاة الرفااه" اس أسالعمل ورأس المال، وهي 

فاي حركاة النظاام العاماة ليحال محلاه وضاع أكثار صاقال،  اختفاى االنتظااممجال المنافساة الصاناعية حتاى 

 .وقصرا، وأكثر تقطعا كذلك

بعاد " التنافساية "  اإلدارةوعندما حلات التساوية التاريخياة فاي العالقاات باين العمال وراس الماال محال     

القديمااة علااى هااذه  "المراكااز"مرحلااة التصاانيع ومنافسااة  األطاارافالحاارب العالميااة الثانيااة، ولمااا دخلاات 

حركااات التحاارر  وصااعودانطالقااا ماان الظااروف الجدياادة الناتجااة عاان الحاارب العالميااة الثانيااة  األرضااية

للتطاور االقتصاادي يتسام  آخارشاكل  الوطني؛ فان الشكل المنظم للدورة االقتصادية قد تالشاى وحال محلاه

  .وذات السعة المحدودة ها البعاقريبة عن بعضوالمنتظمة، المتقطعة، غير التقلباته ب

 

 (Juglar دور  جرراجرر) الرردورات المتوسررطة    
30
أو الاادورة " الاادورة الكالساايكية " ، وتساامى كااذلك  

 9الادورة باين سات وعشار سانوات، وتبلاغ تتاراوح مادة هاذه . الرئيسية، وتمتاز بتذبذب النشاط االقتصادي

حتااى فتاارة الحاارب العالميااة الثانيااة طااال هااذا النااوع ماان الاادورات مختلااف قطاعااات . سانوات فااي المتوسااط

وقاد اقار العدياد مان االقتصااديين المعاروفين . االقتصاد الوطني ومختلف البلدان الرأسمالية في وقت واحاد

بوجود هاذا الناوع مان التذباذبات الدورياة (  Cassel, Mitchell, Schumpeter, Hansen)ومن بينهم 

والاذي أطلاق عليهاا ( جااجلر)ويرجع اكتشاف هذا النوع مان الادورات الاى . في تطور االقتصاد الرأسمالي

الااى التغياارات فااي راس المااال ( دورة جاااجلر)ويرجااع الساابب األساسااي لحاادوث . اساام الاادورات التجاريااة

 (. دوريا) الثابت التي تجري بانتظام ملحوظ

 

 (كوندراتيف اتدور) " الموجات الطويرة" هناك " الدورات القصيرة " وبمقابل . الموجات الطويرة    
31
 

وتعنااي اتجاهااات دوريااة منتظمااة يماار بهااا اقتصاااد البلاادان الرأساامالية المتطااورة منااذ نهايااة القاارن الثااامن ، 

. جااة اقاال بمعاادالت النمااو االقتصاااديوتتعلااق هااذه االتجاهااات قباال كاال شاايء بحركااة األسااعار وبدر. عشاار

( مثال شاومبيتر)يتحدث بعاا الماؤلفين و
32
عان هاذه الادورات باعتبارهاا موجاات طويلاة المادى ، تمتااز  

 . سنة 12 – 22بتزامن وقوعها دوريا كل 

ويعااود الفضاال فااي اكتشاااف هااذا النااوع ماان الموجااات الااى االقتصااادي الروسااي نيكااوالي كوناادراتيف     

(9910 – 9120)Nikolai Kondratiev  ( ويشااااار فااااي بعااااا المصااااادر الااااى اساااامه كالتااااالي

Kondratieff ) ،والتااي توصاال إليهااا اسااتنادا الااى مراقبتااه لحركااة األسااعار فااي كاال ماان ألمانيااا، فرنسااا

الاى  هذه الفتارة تحقيب وقادته مراقبته وتحليالته  الى. 9922بريطانيا العظمى والواليات المتحدة منذ عام 

نظرم إنتاجيرة ماع  تتطرابق مرحرة نهو ، وكل " دورات كوندراتيف " أطلق عليها  متعاقبة موجات أربع

انظار ) األساواق الرأسامالية مان جهاة ثانياة توسريعأدت الاى  تحوالت سياسيةكبرى من جهة، ومع  جديد 

 .(9الجدول رقم 

 

 :يرى كوندراتيف أن أسباب ظهور هذه الدورات بشكل منتظم يكمن في    

 رات في تكنيك اإلنتاج؛حصول تغي -

                                                 
30
 :لمزيد من التفاصيل حول مقاربته للدورات االقتصادية انظر. احصائي واقتصادي فرنسي( 9122 – 9991)كليمنت جاجلر  

Clement Juglar, Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, en Angleterre, et aux Etats-Unis. 

Paris: Guillaumin, 1862, 

Clement Juglar, A Brief History Of Panics And Their Periodical Occurrence In The United States . New York, 

London, G.P. Putnam's Sons, 1893.  
31
 Kondratiev N. The Long Waves in Economic Life, “ Review of Economic and Statistics “ , November 1935.                                                                                                                                                              

Kondratieff, N. D.; Stolper, W. F. (1935). "The Long Waves in Economic Life". Review of Economics and 

Statistics (The MIT Press) 17 (6): 105–115.                                                                                            
32
 Schumpeter, J. A. (1954) History of Economic Analysis. London: George Allen & Unwin                          .:انظر 



 الحروب والثورات؛ -

 بلدان جديدة الى االقتصاد العالمي؛" اجتذاب "  -

 .اكتشاف مناجم جديدة للذهب -

    

فمثال األزمة الكبرى التي . وبالمقابل فإن كل مرحلة من مراحل الركود الطويلة تمتاز بخصائص محددة    

مليااات تركااز وتمركااز رأس المااال، تحاات ضااغط حاادثت فااي نهايااة القاارن التاسااع عشاار أدت الااى تسااريع ع

المنافسة الشديد، الى درجة أحدثت تحوال نوعياا تمثال فاي االنتقاال مان الرأسامالية التنافساية الاى رأسامالية 

وكانت المرحلة هذه إذن مرحلاة اقتساام العاالم باين . االحتكارات، إضافة الى انتهاء حقبة الهيمنة البريطانية

 .ةاالمبرياليات المتخاصم

    

 (9)رقم جدول 

 الدورات طويرة المدى التي مّر بها االقتصاد الرأسمالي العالمي

 وما قابرها من نظم إنتاجية وتحوالت سياسية جديد 
 تحوالت سياسية تطور نظم إنتاجية جديد  السمة ال تر  السمة ال تر 

9112- 

9191 

 – 9191 نهو 

9111 

 رة  ونابليونحروب الثو الثورة الصناعية األولى أزمة

9111- 

9110 

 – 9110 نهو 

9113 

 الوحدتين األلمانية السكك الحديدية               أزمة

 وااليطالية

9113-

9191 

 – 9191 نهو 

9115 

 اإلمبريالية االستعمارية الكهرباء                         أزمة

9151-

9191 

 إعادة بناء أوربا واليابان  حضارة السيارة               أزمة .... - 9191 نهو 

، ساينا للنشار و مؤسساة االنتشاار العرباي، في مواجهة أزمرة عصررنا سمير أمين،: من إعداد الباحث استنادا الى: المصدر  

   .992 – 921، ص 9119بيروت  –القاهرة 

     

، أو ماا مبرياليرةالتنرافس برين المراكرز اإلفكانات تتمثال فاي  9142 – 9194لمرحلاة  السمة األبررزأما     

كماا أن هاذه المرحلاة . يطلق عليه بحرب الثالثين سنة بين الواليات المتحادة وألمانياا علاى خالفاة بريطانياا

 (.9122 – 9101)طبّعتها حربان عالميتان واألزمة االقتصادية العالمية الكبرى 

ات الطويلاة المادى مان جهاة والبد من اإلشارة الاى التفساير الاذي قدماه كونادراتيف ألساباب هاذه الادور    

قابلته من جهة أخرى موجة من المالحظات االنتقادية، مما أدى الى ظهور تفسيرات أخرى لهذا النوع مان 

 . الدورات

ماان القاارن  وبدايااة الساابعينات التااي باادأت منااذ أواخاار السااتينات األزمررة البنيويررة الطويرررةفااي حااين أن     

ً العشرين فإنها جاءت لتلي   :أنتجتها هزيمة الفاشية، وهذه القواعد هيثالث قواعد على تأسس  نهوضا

التي دعمتها، في البلدان الرأسامالية المتقدماة، سياساات كينزياة  التسوية التاري ية بين الرأسمال والعمل -

 .التنافسي المعادي ل جور Regulation، حلّت محل التضبيط محلية

الاذي فارض علاى الرأسامالية تحاديا ( لمنظومة االشتراكيةا)في مجموعة بلدان  مشروع بنات االشتراكية -

 .واحد وحافزا في آن

الااذي تمكاان ماان الظهااور  مشررروع التنميررة الوطنيررة البرجوازيررة فرري أطررراف النظررام الرأسررمالي العررالمي -

 . بفضل انتصارات حققتها حركات التحرر الوطني آنذاك

 

فاي التنااقا الادولي؛ فبعاد أن  شكال جديداأنها مثلت  ، إال(فترة النهوض)وبالرغم من قصر هذه الفترة     

باااين البلااادان المصااانعة وغيااار المصااانعة، مناااذ التوساااع  يااارادف االنقساااامالمركاااز واألطاااراف  تبااااينكاااان 

النظااام  إعااادةالوضااع الجديااد بقيااام الكتلااة االشااتراكية وحركااات التحاارر الااوطني إلااى  أدىاالسااتعماري، 



الوالياات المتحادة، أورباا )، في بلادان الثالثياة محور استقطاب جديدحول نفسه،  ترتيبالرأسمالي العالمي 

وهي  خمسة احتكارات، محتكرا لنفسه (الغربية واليابان
33
 : 

 احتكار المراكز في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ -

 

 احتكار المراكز المسيطرة على التحويالت المالية على الصعيد العالمي؛ -

 

 ؛على صعيد كوني جال القرار بشأن الموارد الطبيعيةاحتكار المراكز في م -

 

احتكاار المراكااز فااي مجااال األعااالم واالتصااال وهااي وساائل صااارت ذات فاعليااة ال سااابق لهااا فااي نشاار  -

 ؛ملحوظا في تطور السياسات المحليةعوامل ثقافية من شأنها أن تؤثر تأثيرا 

 

 .ة وغير النوويةاحتكار المراكز في مجال أسلحة الدمار الشامل النووي -

     

الكتلاة الساوفيتية : " نماذج التنمياة الثالثاة انهياراألزمة البنيوية الطويلة المشار إليها سابقا  هذا وشهدت    

في الوقات نفساه  أحكمت، ومشروع باندونغ، ومشروع دولة الرفاه االشتراكية الديمقراطية؛ وبمقابل ذلك "

 . طرتها لتطبق على خناق االقتصاد العالميرأسمالية الشركات متعدية الجنسيات سي

   

كماا  –حساب التصاور الكونادراتيفي  –تعرض الادورات الطويلاة المادى  مقاربة أخرىوبالمقابل هناك     

 (:0 انظر الجدول رقم) يلي 

     

 (0)جدول رقم 

 9111موجات كوندراتيف في الواليات المتحد  منذ عام 
اسااااااااااااااااااام 

 الموجة
 االختراعات واالبتكارات IVالفترة  III  الفترة    II الفترة   I  الفترة

 المكائن البخارية 9111 - 9141 9129 - 9911 9921 - 9942 9922 - 9991 الربيع

الساااااكك الحديدياااااة، المحااااارك  9199 - 9111 9102 - 9129 9912 - 9921 9909 - 9922 الصيف

 البخاري، الكهرباء

السااااااااااايارة، الكيمياوياااااااااااات،  0222 - 9190 9101 - 9109 9992 - 9912 9921 - 9909 الخريف

 البالستيك

البيوتكنولااااااااااااااااااااااااااااااااااااوجي،  والحقا - 0222 9141 - 9101 9911 - 9992 9942 - 9929 الشتاء

النااااااااانوتكنولوجي، شااااااااابكات 

 الكومبيوتر
Source: Long Wave Group Economic forecaster and interpreter of the Kondratieff cycles. Available at: 

http://www.longwavegroup.com/ 
 

    

 

 ربع مراحل أساسيةأ النسق الرأسمالي يقسم إياه الى في حين هناك تحقيب آخر لتطور 
34
 : 

  ؛ركنتيليةاالم -

                                                 
33
 09- 99ص  ،، مصدر سابق.....، في مواجهة أزمة عصرنا سمير أمين: لمزيد من التفاصيل قارن 
34
ً بالنسبة لرقرن الحادي والعشرين -االنعكاس الحرزوني لرتطور الرأسمالي ماكوتو ايتوه،   أطوار التطور :(  في)؟ ما الذي يقتضيه ضمنا

عدنان حسـن، : روبرت اولبريتن، ماكــوتـو ايتــوه، ريتشارد وستـرا، آالن زويـــغ، ترجمة: االزدهارات واألزمات والعولمات، تحرير. الرأسمالي

 :علما ان اصل الكتاب باالنكليزية هو. 901 - 909 صبدون تاريخ ومكان النشر، 

                            Phases of Capitalist Development, Booms, Crises and Globalizations, Palgrave  2001.  

 

 



 

 ؛الليبرالية -

 

 

 ؛اإلمبريالية -

  

 . االستهالكية -

 

تاي تكاون األكثار التنظيار ألنمااط التاراكم الرأسامالي ال هاذه المقارباة حااولت علاى حادةفي كل مرحلاة و    

العصار " كاان يوجاد ناوع مان  إن هذا تدعمه حقيقة أنه ألجل كل مرحلة. المعنية حسماً ونموذجية للمرحلة

ً " الذهبي  . عندما كان رأس المال يتراكم بالشكل األكثر نجاحا

را فاي فاي إنكلتا اً للتاراكم الرأسامالي األكثار جاالء " العصار الاذهبي" يكاون  مرحرة المركنتيريرةف جل     

، وألجال 9992و 9942يكاون جليااً فاي إنكلتارا ماا باين  الريبراليرةوألجال  .9922و  9922الفترة ما باين 

، و ألجااال 9194و 9912يكاااون األكثااار وضاااوحاً فاااي ألمانياااا والوالياااات المتحااادة ماااا باااين  اإلمبرياليرررة

 . 9192و 9122يكون في الواليات المتحدة ما بين  االستهالكية

الدولااة الااذي ياادعم التااراكم وآيااديولوجيا ق عليهااا تسااميتها بساابب الاانمط السااائد لسياسااة كاال مرحلااة تطلاا    

 . الرأسمالي

مان خاالل نظاام إنتااج للبياع تام ألن تاراكم رأس الماال  تخذ هاذه التساميةركنتيلية تاهكذا، فإن مرحلة الم    

Putting – out  وبالشاكل نفساه فاإن  ،تلياةوسياسات الدولاة المركنآيديولوجيات يكون مدعوماً عن طريق

ائن االستهالكية من قبل الشركات العابرة للقوميات يكاون مادعوماً كهالكية تقتضي ضمناً أن إنتاج الماالست

 . Consumeristوسياسات دولة استهالكوية بآيديولوجيات 

س الماال، في كل مرحلاة علاى حادة، يتضامن التاراكم الرأسامالي دومااً بشاكل أساساي تنظيمااً معينااً لارأ    

 . عمل معينة، وتكون قطاعات معينة هي المركز الدينامي للتوسع الرأسمالي -عالقة رأس مال

ركنتيلية تتضمن بشكل أساسي نظام إنتاج للبيع ينظمه رأس المال التجاري بالشكل اهكذا فإن مرحلة الم    

إن مرحلاة الليبرالياة . للبياع (المخصصاة)اً فاي إنتااج المنساوجات الصاوفية األكثر نموذجية واألكثر توساع

تكون متركازة حاول الصاناعة الخفيفاة التنافساية التاي ينظمهاا رأس الماال المقااوالتي األكثار نموذجياة فاي 

 . تصنيع القطن

أما مرحلاة اإلمبريالياة فتتركاز حاول الصاناعة الثقيلاة االحتكارياة المنظماة مان قبال رأس الماال الماالي     

 . فوالذاألكثر نموذجية في صناعة ال

 

ائن االساتهالكية المنظماة مان قبال رأس الماال كحلة االستهالكوية حول صناعات المتتركز مرفي حين     

 . العابر للقوميات األكثر نموذجية في صناعة السيارات

 

بحساب هاذه  باستثناء المرحلة األولى عندما كانت الرأسمالية ال تزال جنينية، فإن كال المراحال الالحقاة    

ً  22إلاى  02كانات لهاا عصاور ذهبياة دامات مان  -ة المقارب أماا الفتارات الواقعاة باين هاذه العصاور . عاماا

  . وتتسم باضطراب األزمات االقتصادية والثورة والحرب انتقاليةالذهبية فهي 

  

ن طول األطوار االنتقالية يتغيار بشاكل كبيار تبعااً لمادى جذرياة التحاول مان مرحلاة إلاى المرحلاة كما أ    

على سبيل المثال، إن التحول من اإلنتاج للبيع إلاى اإلنتااج المصانعي هاو أكثار جذرياة بشاكل مثيار . ليةالتا

للجاادل ماان التحااول ماان مركزيااة الصااناعة الخفيفااة الممياازة لليبراليااة إلااى هيمنااة الصااناعة الثقيلااة الممياازة 

إلااى العصاار الااذهبي لليبراليااة قااد  لاايس مفاجئاااً إذاً أن االنتقااال ماان العصاار الااذهبي للمركنتيليااة. لإلمبرياليااة



عاماً و تميز باالثورتين األميركياة والفرنساية، فاي حاين أن االنتقاال مان الليبرالياة إلاى  12استغرق حوالي 

ً  02الذي لم يدم سوى حوالي  9992اإلمبريالية قد تميز بالكساد الكبير   . عاما

م الرأسمالي تتسم بهيمنة رأس المال الاذي يعياد للتراك " العصور الذهبية" أن وترى هذه المقاربة أيضا     

ية فاي الوالياات المتحادة باين هكذا فإن العصر الذهبي لالساتهالك. توزيع الثروة أكثر مما يخلق ثروة جديدة

قد اتسم بالتوسع المادي السريع، فاي حاين أن كافاة مؤشارات النماو الماادي قاد هبطات مناذ  9192و 9122

المالية  والمضاربةبشكل متزايد إلى اقتصاد عالمي يتسم بالتدوير المالي  النتقالتم اأوائل السبعينات عندما 

"  رأسمالية الكازينو" ـ ب (Susan Strangeسوزان سترينج )وهو ما وصفته 
35
 . 

     

للرأسامالية، التنااقا باين  التنراقال األساسريفاي نشاوء األزماات االقتصاادية هاو  السربب الرئيسري إن    

عن التنااقا باين القاوى المنتجاة  تعبيروهو . اعي لإلنتاج والشكل الخاص للتملك الرأسماليالطابع االجتم

 .وعالقات اإلنتاج الرأسمالية

 

 .صور عدة للرأسمالية فيالتناقال الرئيسي  يظهر    

فاي المجتماع الرأسامالي،  صور  الصراع الطبقي بين الطبقترين الرئيسريتين فهو يظهر أول ما يظهر في -

الصراع الطبقي الذي تخوضاه البروليتارياا ضاد البرجوازياة مان  وينطلق. لبروليتاريا والبرجوازيةوهما ا

وساائل اإلنتااج التاي تعتبار اجتماعياة بطبيعتهاا تصابح احتكاارا ألصاحاب  أنالمتمثال فاي  األساس المادي

 .الملكيات الخاصة وتتصدى للكادحين باعتبارها رأسماال

 

لتنراقال برين ظرروف االسرتغالل المباشرر لرجمراهير الكادحرة وبرين ظرروف ايظهر هذا التناقا فاي  كما -

الكمية المتزايدة من السلع، التي تتحقق مان خاللهاا القيماة وفاائا  أنوينعكس هذا التناقا في . التصريف

ن يحااد ماان ولكاان تشااديد اسااتغالل العمااال والفالحااي. القيمااة، تتطلااب توساايعا متواصااال ألسااواق تصااريفها

وهكذا يحدث النزاع بين ظروف إنتاج فائا القيمة وظروف . المجتمع أفرادمن  ىلبية العظماستهالك الغا

يظهاار هااذا . تصااريفه التااي تتوقااف علااى القاادرة الشاارائية للمجتمااع وعلااى تناسااب مختلااف قطاعااات اإلنتاااج

وهكاذا  .النزاع في الساوق حاين يتعاذر تصاريف السالع بأساعار تغطاي فاائا القيماة المتضامن فاي السالعة

علاى مساتوى االساتهالك  ،فاي نهاياة األمار ،اإلنتاج الرأسامالي يتوقاف أناالقتصادية عن  األزمات تكشف

 .الشخصي للجماهير الكادحة

 

وهااي وساايلة لحلهااا الااوقتي العنيااف وإلعااادة . األزمااات كانفجااارات عنيفااة لتناقضااات الرأساامالية تظهاار    

د ذاتهاا تتحاول الاى عامال باالغ التاأثير فاي التطاور األزماات فاي حا أنعلاى . التوازن المختل ولو الى حين

 .  واالحتدام الالحقين لتناقضات الرأسمالية

 

والتااي تمثلاات فااي  أول أزمررة ماليررة فرري الواليررات المتحررد حاادثت  9101 – 9191خااالل الفتاارة فمااثال     

ة التوساااع كمااا أنهااا كاناات نهاياا. عمليااات اإلغااالق وفشاال البنااوك، والبطالااة وتاادني الزراعااة والتصاانيع

 .9990االقتصادي بعد حرب عام 

 

حاادث هبااوط حاااد فااي االقتصاااد األمريكااي بساابب فشاال البنااك فقااد  9113 – 9131خااالل الفتاارة أمااا     

 األمريكيةوقد تأثرت أسواق البورصة بشدة عندما توقفت البنوك . الفيدرالي ونقص الثقة في العملة الورقية

 (. والفضةالذهب ) عن استخدام العمالت المعدنية 

 

تؤدي األزمات الدورية الى مفاقمة التناقضات االجتماعياة واحتادامها واتخاذهاا فاي الكثيار مان األحياان     

 (.2)على الجدول رقم وللتدليل على هذه المالحظة يمكن اإلطالع . طابعا راديكاليا
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 .Susan Strange, Casino Capitalism, op., cit: انظر 



 

 

 

 

 

 ( 3)جدول رقم 

 9121 - 9991نوات أهم الحركات االجتماعية التي ظهرت خالل فترة األزمة في الس
التااااااوترات االجتماعيااااااة، الحركااااااات االجتماعيااااااة  الفترة

 واالنتفاضات
 التنظيمات العمالية

9991 9999 – 9909 :Luddyzm  فاااااي كااااال مااااان

 انكلترا وفرنسا

وضااع : Pwterlooمذبحااة العمااال فااي : 9991

 ما قبل الثورة في انكلترا

 

عمالية في مديناة لياون انتفاضة : 9929نوفمبر  9922

 الفرنسية

 أوين وتنظيمات االتحادات العمالية: 9922 – 9920

 .الحركة الشارتية في انكلترا: 9921 – 9929 9921

 

 

حركاااة اضااارابية قوياااة فاااي العاصااامة : 9942

 .الفرنسية باريس

 

ثورة شباط؛ الحكومة المؤقتة، فاي آذار : 9949

مظاااااهرات عماليااااة ضااااخمة، فااااي حزيااااران 

؛ تحركات سياسية االنتفاضة العمالية في باريس

 . واجتماعية عاصفة في أوربا

إنشااء ( اشاتراكية فرنساية) Flora Tristanمحاولة : 9942

 .نقابة عمالية

 

مااااااركس، أنجلاااااس والبياااااان )اتحااااااد الشااااايوعيين : 9949

 (.الشيوعي

 

 تأسيس األممية العمالية: 9914

 إضرابات قوية: 9992 – 9911 9919 - 9911

 

؛ (آذار/مارس –ط شبا)كومونة باريس : 9999

 (أيار/مايس 09 – 09)األسبوع الدامي 

 

 انتفاضات عمالية في الواليات المتحدة: 9999

 ممي األفترة تعاظم النشاط : 9999 – 9919

 

 Noble order of the Knights of: انبثااق: 9992

Labor 

 في الواليات المتحدة

عاان الطعااام؛ تنااامي  إضااراب: 9992 – 9994 9992

 Anarchismالفوضوية 

 

 –فاضة العمال في الواليات المتحادة تان: 9991

 شهداء شيكاغو

 

 تجمع العمل zakonتفكك : 9999

 نشوء وتطور األحزاب االشتراكية

 

 

 األممية الثانية: 9991

 

 

 فيدرالية العمل األمريكية ( AFL)انبثاق : 9999

تعااااظم اإلضااارابات العمالياااة : 9121 – 9120 9122 - 9120

 الواسعة

 

انتفاضااااااات، : ياالثااااااورة فااااااي روساااااا: 9122

الفالحاين، انتفاضاات  مواجهات، تعاظم غضاب

 اضرابية، المجالس العمالية

 

Source:Rosier Bernard, Pierre Dockes. Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne-

perspektywa historyczna, PWE, Warszawa1987, Table 4, pp.122- 123. 

 

مسألة األزمات في القرن التاسع عشر كانت الفتارة باين كال أزمتاين اقتصااديتين ( ماركس)حينما بحث     

قاد أشاار فاي ذلاك الوقات ( مراركس) أنإال . تسعة أعوام ال  احد عشر عامامتتاليتين تمتد، في العادة، من 

عاد تحققات رؤياة مااركس، ففاي وفيما ب. قوانين الرأسمالية تعطي أساسا العتبار هذا العدد افتراضيا أنالى 

 :ثالث أزمات، على سبيل المثال، قامت 9131الى  9102الفترة من 

 .9109 – 9102أزمة . 9



 :نتائجها االقتصادية واالجتماعية في ما يلي وتمثرتوهي أهم هذه األزمات  9133 – 9101أزمة . 0

 .عملية تحرير شعوب أفريقيا واسيا انطلقت -

 .ة انتشار الفاشيةاألزمة الى بداي أدت -

عاوض النماوذج  " نموذج التصنيع الباديل لالساتيراد" ـ بلدان أمريكا الالتينية في تحقيق ما يسمى ب بدأت -

 .االستعماري الذي كان سائدا وهو تصدير المواد األولية

هاا ، بغاا الظار عان ماالتاألزمة إمكانية تكوين تشكيالت اجتماعية تهدف الى تحقياق االشاتراكية فتحت -

 .االحقة

 .األزمة عن عجز البلدان الرأسمالية على عدم التدخل الفعال للدولة في العملية االقتصادية برهنت -

واآليديولوجيااة األزمااة النظااام اإلنتاااجي للبلاادان الرأساامالية، كمااا أضااعفت أيضااا منطااق السااوق  أضااعفت -

 . 0229ر سبتمب/وهو نفس االستنتاج الذي ينطبق على أزمة أيلول .الليبرالية

 

 .9131 - 9131زمة أ. 2

 

مرحلتاي االنتعااش والنهاوض،  بضاعفأوثق االرتبااط  ترتبطلقد كانت قلّة امتداد الدورة في تلك الفترة     

جميااع البلاادان الرأساامالية وجميااع النهااوض لاام تكاان شاااملة، ولاام تشاامل  فمراحاال. ماادتها وشاادتهما وبقصاار

 . قطاعاتها االقتصادية

 

قد وصف بوضوح المسيرة التي تحكم تطور االقتصاد الرأسمالي حسب مراحل الادورة، ف( أنجرس)أما     

سانين  يخايمالجماود  أنوأوضاح . وهي المسيرة التي تقود هذا االقتصاد، بقوة ال تقاوم، من أزمة الاى أزماة

دم القادرة كميات كبيرة من اإلنتاج، بسبب الكساد وانخفاض األسعار وع وتُبددالقوى المنتجة  وتُدمرطويلة 

ثم تتساارع حركاة اإلنتااج والتباادل شايئا فشايئا، وتتحاول الخطاى الاى خباب وينتقال خباب . على التصريف

الصناعة الى ركا يتحاول الاى جماوح، الاى قفازات تشامل الصاناعة، والتجاارة، والتساليف والمضااربة، 

وهكذا تتكرر األمور . وبعد قفزات بائسة تنحدر الحركة الى هاوية ال مفر لها
36
. 

مان  االنتقرالكل مرحلة من مراحل الدورة االقتصادية ارتباطا عضاويا ماع المراحال األخارى وبعاد  إن    

 : الكساد الى الفتور الى االنتعاش واالزدهار حركة صاعدة ترتبط

 . في االقتصاد لمواجهة األزمة من جهة بتغيير هيكل اإلنتاج -

 .المختلفة من جهة ثانية التي تبديها القوى االقتصادية وبردود ال عل -

 

بشأن موضوع زمن استمرار الدورة لم تاأت دفعاة واحادة  (أنجلس)الى أن أفكار  هنا وال بد من اإلشارة    

بل شهدت مراحل عدة 
37
. 

، حيث أكد أنجلس على أن الدورات تساتمر 9949وتشمل الفترة الممتدة حتى عام  المرحرة األول  .9

 سنوات؛ 9الى  2لمدة تتراوح بين 

، وفيها طرح أنجلس فكرة جديد تقول أن الدورة 9990الى غاية  9949وتمتد من  المرحرة الثانية .0

 عاما؛ 90و  99تستمر لفترة تتراوح ما بين 

، وكاناات تمثال فتارة عادم تأكااد ساواء تعلاق األمار باازمن 9994 – 9990وتشامل  المرحررة الثالثرة .2

 استمرار الدورة، أو بطابع األزمة الجزئية؛

، وفيهااا باادا ألنجلااس انااه تمكاان ماان بلااورة 9994وتشاامل الفتاارة التااي تلاات عااام  الرابعررة المرحرررة .4

 . وضوح تام بشان قضايا طول الدورة وطبيعة األزمات الجزئية

 

 (أزمة فيض اإلنتاج) األزمة الدوريةمفهوم : ثانيا
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ببعدياه المحلاي مالي هي تلك األزمات الناشئة في مختلف مجااالت االقتصااد الرأسا األزمات الدوريةن إ    

هااذه  أنأي . -فاايا اإلنتاااج  أزمااات –والمرتبطااة بالطااابع الاادوري لتطااور اإلنتاااج الرأساامالي  والعااالمي

اإلنتااج والتاداول، االساتهالك : تشمل كل عملية تجديد اإلنتاج، أو الجواناب الرئيساية لهاا أنيجب  اتاألزم

تكاون أكثار عمقاا بالمقارناة ماع  أنة الدورياة يجاب الهزات التي تتولاد عان األزما أنويعني ذلك . والتراكم

وكما تشير التجربة التاريخية، يستطيع االقتصااد الرأسامالي المتطاور بماا يمتلكاه مان . غيرها من األزمات

إمكانيات أن يتكيف الستيعاب التناقضات المرتبطة بها والناتجة عنها كذلك ومن دون إجاراء تغييار ناوعي 

  .للظاهرة ذاتها

 

وظيفة  األزمةومن نصيب هذه . االقتصادية األزماتالدورية مركز الصدارة في تراتيبية  األزمةشغل ت    

واالساتهالك،  اإلنتاجعدم التناسب بين : العنيف لالختالالت االقتصادية العامة بمعناها الواسع" المسوي " 

وفاي نهاياة المطااف، . القتصااداالجتماعي، بين مختلف قطاعاات ا اإلنتاجوالثاني من  األولبين القطاعين 

ويخلااق الحاال المؤقاات والعنيااف  ..اإلنتاااجالعماال، وتخفاايا نفقااات  إنتاجيااةتعطااي دفعااة لرفااع  األزمااةن إفاا

  .اإلنتاجالعمل وتوسيع  إنتاجيةلتجديد راس المال الثابت، ورفع  أساساللتناقضات 

 

 األزمة الوسيطةمفهوم : ثالثا
. بالرغم من ذلك تمس جوانب ومجاالت عديدة مان االقتصااد الاوطني وهي اقل اتساعا وشموال، ولكنها    

فاألزماات . الرأساماليالموساع وتحدث هاذه األزماات نتيجاة الخاتالالت وتناقضاات جزئياة لتجدياد اإلنتااج 

. الوسيطة ال يمكن أن تحمل طابعا عالميا على النحاو الاذي يمياز األزماات الدورياة العالمياة لفايا اإلنتااج

اغلااب االقتصاااديين الماركساايين  ولهااذا يؤكااد
38
يعتقاادون بضاارورة الفصاال بااين األزمااات الدوريااة  نالااذي 

 : عدد من معايير هذه األخيرة، وبخاصةاعتماد والوسيطة، على 

 

 . عدم حتمية ظهورها في سياق الدور  -

 

 . وعمقها المحدود واقتصارها، أساسا، عر  األطر الوطنية -

 

جدياادة، باال تقطااع "  دور  لولبيررة" األزمااة الوساايطة ال تشااكل فاتحااة لااـ  أنباا يمكاان االسااتنتاجوماان هنااا     

 .مجرى مرحلة واحدة من الدورة الصناعية فقط

   

 األزمة اهليكلية: رابعا
ً ما، المختلفة عن الفصول الركودية العادية " الهيكليةاألزمات "  المقصود بـ     الفترات الطويلة نوعا

باإلضافة إلى المناحي غير المؤاتية للتقانة والتوزيع، يمكن أن تتميز . لتجريةأو الدورة ا لدورة األعمال

بشكل محتمل باالتحاد مع عدم )األعمال الكبيرة والبطالة الدائمة ( تقلبات)بالتراكم البطيء، وتذبذبات 

ً لماركس، (. االستقرار المالي ات الهبوط األزمات البنيوية بوصفها المحصالت النموذجية لفتر تعتبروفقا

ال؛ أما فمعدالت الربح المتدنية مؤذية للتراكم، وتساهم في تذبذبات دورة األعم. الفعلي لمعدل الربح

 .فهي مسؤولة عن معدالت البطالة الكبيرة والدائمة التراكم البطيء والركود المتكرر

و المقااررة للتطااور األزمااة الهيكليااة هااي األزمااة المرتبطااة بالعواماال المحااددة أوماان جهااة أخاارى فااان     

الرأسمالي والتي يقترن حل التناقضات الناجمة عنها والمرتبطة بحادوث انهياارات أو قطاوع جوهرياة فاي 

، ونرذكر منهرا مجاالت معينة أو قطاعات كبيرة من االقتصاد العاالمي ،عادة ،تطول إنها األزمة التي. البنية

 . زمة الغذات وغيرهاأزمة الطاقة، أزمة المواد ال ام، أ :عر  سبيل المثال
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فااإذا . تشااغل األزمااات الهيكليااة مكانااة متمياازة بااين األزمااات االقتصااادية المالزمااة لالقتصاااد الرأساامالي    

ولماا كانات .  كانت األزماات الدورياة تشامل مجمال االقتصااد، فاان األزماة الهيكلياة تشامل جازءا مناه فقاط

يكااون قطاعااا مهمااا،  أنالقتصااادية فانااه ال بااد تقتصاار علااى قطاااع واحااد ماان القطاعااات ا األزمااة الهيكليااة

فاألزماات فاي فاروع . مصادر الطاقة وصناعة الحديد والصرب وأزمة الغرذات ومرا الر   لرك :مثال، أساسيا

تكون ذات عالقاة  أنها يجب تصبح أزمات هيكلية ألن أنصغيرة، حتى إذا استمرت لمدة طويلة، فال يمكن 

بااختالل مساتديم باين اإلنتااج  األزمات الهيكلية وتتميز. خرى كافةجوانب وقطاعات االقتصاد األبومساس 

واالختالل الذي يحصل من حين الى آخر بين اإلنتااج واالساتهالك هاو أيضاا . واالستهالك في ميدان معين

 . حد أسباب الشكل الدوري لحركة االقتصادأاإلنتاج الرأسمالي و إلعادةسمة مالزمة 

 سانوات السابعينات مان القارن العشارينفاي  بادأت تحظاى الهيكلياة األزمااتأن  بلجاوك، الاى. إ. يشير أ    

الى اتخاذ عدد من األزمات الهيكلية ألشكال حادة جدا، والى ما  ، باعتقاده،ذلك سببويعود . باهتمام خاص

هاا ده طابعها المتناقا وصلتها الوثيقة بالعوامل السياسية، من ساعي إللصااق األزماات الهيكلياة ووجودولّ 

ذاته، بالعوامل السياسية، كلية، من جهة، ولتفسير ظواهر التأزم الدوري وغياره بتاأثير األزماات الهيكلياة، 

بصورة أساسية، من جهة أخرى 
39
 . 

فاي عملياة  تروازنتناقضاات واخاتالالت  تعكرسكال أناواع األزماات  أنوبالمقابل ال بد من اإلشارة الى     

األزمرات ففاي . شكال مختلفة وتلعب أدوارا مختلفاة فاي االقتصااد العاالميتجديد اإلنتاج الرأسمالي، ولكن بأ

الشاااملة للسااوق العالميااة تناادفع كاال تناقضااات الدولااة واالقتصاااد الرأساامالي كالعاصاافة الااى خااارج  العامررة

 .فتنتقل الى الخارج بشكل متناثر، منعزل، وحيد الجانب( الوسيطة) األزمات الجزئيةالدولة، أما 

 

 

************** 

 

مسألة التمييز بين األزمات من مختلف األنماط، وقبل كل شيء الدورية والوسيطة، مكانة متميزة  تشغل    

ويتوقاف علاى اإلجاباة عنهاا حال العدياد . بين القضايا النظرية الكثيرة للتطور الدوري لالقتصاد الرأسمالي

 : ، بما في ذلكالسياسي االقتصاد من القضايا المعقدة والتي ما زالت تثير الجدل حتى اآلن في

  ؛واستمراريتهالدورات ما بعد الحرب العالمية الثانية،  التصنيف الزمني -

 االضطرابات الدورية وعمقها،  تكرار -

 مراحل الدورة،  خصائص -

 .في الدورات العالمية عدم التزامن -

 

، والهيكلياة والوسايطة الدورياةألزماات باين ا ضارورة للتمييازهنااك  ،الاى المالحظاات الساابقة اساتناداو   

 :باالستناد الى عدد من المعايير، من بينها

 .حتمية أو عدم حتمية ظهورها في سياق الدورة -

 .عمقها واقتصارها على األطر الوطنية -

 .شمولها أو عدم شمولها قطاعات االقتصاد الوطني كافة -

 

ديااد المعااايير يصاابح ماان الضااروري حاال عاادد ماان تح وألجاال"  فإنااه ،بلجااوك. إ.حسااب وجهااة نظاار أو     

 :ما يلي أهمهاالقضايا المنهجية، ومن 

 ؟األزمةيؤدي وظيفة  أنالصناعي  اإلنتاجقدر يمكن لالنخفاض الحاد في معدالت نمو  بأي -

 يكمن دور ديناميكية تراكم راس المال الثابت كعامل مكون للدورة؟ أين -

مااادي  كأساااسضااوعة الماركسااية بصااد تجديااد راس المااال الثاباات كيااف يتعااين، بصاافة عامااة، فهاام المو -

 "للدورة؟ 
40
.  
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األزمة الوسيطة واإلضرافية  :أوردا ألول مرة مفاهيم( أنجرس)و ( ماركس)ومن المفيد التذكير هنا بأن     

( قياساا باألزماة الدورياة)  كطابعهاا المحلاي وعمقهاا المحادود، مشيريّن الاى بعاا مالمحهاا والجزئية
41
. 

ويفضاال بعااا الكتاااب 
42
القطاعيااة فقااط كمااا يفعاال  األزمااةبمعنااى  " الجزئيااة األزمااة" اسااتعمال مفهااوم  

في مجارى الادورة،  األزمةفينطلقان من وظيفة " الدورية " و " الوسيطة " مصطلحا  أما. انجلزوماركس 

الوسيطة، كحالاة  ةاألزمفيدخل ضمن مفهوم "  اإلضافية"  األزمةمصطلح  أما. من هذه الزاوية أدقوهما 

لمعاايير هاذه األزماات ظلات خاارج اهتماام البااحثين،  التحديد الادقيقمسألة  أنإال  .األخيرةخاصة من هذه 

العالميااة  علااى الاارغم ماان أهميتهااا الكبياارة بالنساابة الااى النظريااة الماركسااية بصاادد دورات مااا بعااد الحاارب

 .الثانية

الهباوط المطلاق فاي قيماة  أنهل : التالي الجانب المشتر  تنطوي مشكلة معايير األزمات المختلفة على    

األزمة أم انه يكفي مجرد هبوط نسابي حااد فاي معادالت  ثمختارة هو المؤشر الوحيد على حدوالمعايير ال

 النمو ؟

علاى الادورة وقبال كال وتاأثيره ويتمثل الجانب اآلخر من المشاكلة فاي وتيارة تجدياد رأس الماال الثابات     

نبحث عان مفتااح تفساير السابب العاام الاذي يحادد  أندّة الدورات الصناعية، فهل يتعين علينا شيء، على م

مدّة الدورة، في تقلبات كثافة العملية االستثمارية ونقّوم كل المعايير الممكنة على ضاوء تجدياد رأس الماال 

 الثابت؟

ر أمدا، وهذا يرجع الاى المحااوالت المظاهر الحديثة لالزمات تتمثل في أنها اقل حدّة وأقص أنويالحظ     

المستمرة من الرأسمالية المعاصرة للتكييف مع الظروف التاريخية الجديدة ومتطلبات ثورة التقانة 
43
. 

  

 :أهم المظاهر الحديثة لالزمة الشاملة هيومن     

 .انخفاض معدالت النمو االقتصادي -

 .انخفاض معدالت نمو الصادرات -

 .نتشار البطالةانخفاض العمالة وا -

 . حدوث ظاهرة التضخم -

 .ارتفاع أسعار الفائدة -

 .الميل النزوعي لمعدل الربح في البلدان الرأسمالية نحو االنخفاض -

 .تفاقم أزمة النقد الدولية وارتفاع أسعار الذهب -

 

لية فاي السابعينات هذه المظاهر في األزمة االقتصادية الشاملة التي شهدتها البلادان الرأساما تجمعتوقد     

إال باالنظر الاى التغيارات الهيكلياة  تلاك الفتارةاألزماة الممتادة مناذ  فهرموال سابيل الاى . من القرن العشارين

األزمااة الدوريااة مااع األزمااات  تشررابكفالظاااهرة البااارزة هااي . الجاريااة فااي االقتصاااد الرأساامالي العااالمي

اإلنتااج علاى أسااس منجازات  ترشريدمان خاالل عان مخارج منهاا  العاالميالهيكلية التي يبحث رأس الماال 

الظواهر ذات الطاابع الادوري ماع األزماة الهيكلياة طويلاة األماد،  تشابكتومن ثم . التقنية –الثورة العلمية 

والركود في الفروع القاعدية لالقتصاد الرأسمالي 
44

  . 

 

 األزمة العامة للرأمسالية: خامسا
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 . 9112، الكويت 949العدد  ، سلسلة عالم المعرفة،تجدد ن سها
44
مؤسسة الصالحاني للطباعة  :دمشق)ن عدنان شوما. ، ترجمة داالن جار االقتصادي الكبير في التسعيناترافي باترا، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .(9112والنشر، 



وهاي تشامل  .أزمة للنظام الرأسمالي بأسره (األزمة العامة للرأسمالية)تعتبر  ،خالفا لالزمة االقتصادية    

ن إ. واآلياديولوجياالدولاة والسياساة  النظاام االقتصاادي ونظاام: جميع ميادين الحياة االجتماعية للرأسامالية

 وهاي لاذلك  ظااهرة تاريخياة مرتبطاةلى امتداد مرحلاة تاريخياة كاملاة، تتطور ع للرأسماليةالعامة  األزمة

نهاا، إ. االمبريالياة حقباةياة، ونقصاد بهاا اجتماع –كتشاكيلة اقتصاادية  الرأساماليةبمرحلة محددة من تطور 

وماا طارأ علاى الرأسامالية مان تحاوالت بنيوياة عميقاة وظاواهر  االمبريالياةذن، جزء ال يتجزأ مان حقباة إ

تتاراكم  وأخاذتقاد ظهارت  ليةللرأسامازمة العامة لقد كانت مقدمات األ. جديدة وفي مقدمتها عولمة نشاطها

 . ةبشكل بارز الوضوح والحدّ  األولى، وفاقمتها الحرب العالمية الرأسماليةباالرتباط مع اشتداد تناقضات 

 

 :التالية بالسماتيتسم عموما  أنيمكن و ،في أشكال مختلفةاألزمة العامة للرأسمالية  جوهر تجلى    

 .فيما بينهما الناشئاقتصاديين متناحرين والصراع  -ن اجتماعيين انقسام العالم الى نظامي: األول السمة  -

التاي تتحاول فاي مرحلاة مان تطورهاا  أزمة نظام االمبريالية االستعماريهذه األزمة هي  :السمة الثانية -

 . الى انحالل لهذا النظام

ومناااطق  األساواقام مان اجال اقتساا االمبرياليااة " المراكاز" اشاتداد التناقضاات بااين هااي  :السرمة الثالثرة -

اقتسام العالم، وتزاياد عادم االساتقرار الاداخلي فاي اقتصااد الادول الرأسامالية المتقدماة بسابب  وإعادةالنفوذ 

 .تطور رأسمالية الدولة االحتكارية وتفاقم النزعة العسكرية

 

شهدت األزمة العامة للرأسمالية عدّة مراحل هي ومن جانب آخر     
45
: 

مان النظاام  القيصارية والتي بدأت فاي زمان الحارب العالمياة األولاى وانساالخ روسايا ،المرحرة األول . 9

 . ، واستمرت حتى بداية الحرب العالمية الثانية(9199)االمبريالي نتيجة ثورة أكتوبر 

 

 : من بينها سماتوتتميز هذه المرحلة بجملة     

 دس المعمورةرأسمالي في سُ ميدان السيطرة االستعمارية بنتيجة اإلطاحة بالنظام ال تقلص. 

 أزمة نظام االمبريالية االستعماري قانبثا. 

 الهبااوطذلااك فااي  وتجلااى. وعاادم اسااتقراره ماان الااداخل العااالمي يقتصاااد الرأساامالاالأزمااات  تفاااقم 

المازمن لتشاغيل القادرات اإلنتاجياة  الانقصالشديد لوتائر نمو اإلنتاج وتفاقم مشكلة األسواق، وفي 

 .المالي والتضخماسعة المستمرة الو البطالةوفي 

 

مان  تجدياد اإلنتااج الرأساماليسايرورة  قطعاتاقتصاادية عميقاة  أزمات عدةشهدت هذه المرحلة وقوع     

 .بينها

 .رأسمالية الدولة االحتكارية ظهور وتطور -

 .األزمة السياسية للنظام بدء -

 

فاي  تغيرثالثينات من القرن العشرين حصل حدث في الالذي وبنتيجة اشتداد تفاوت التطور االقتصادي     

والذي أفضى بدورة الى انادالع الحارب  ،تناسب القوى بين الدول االمبريالية واحتدام التناقضات فيما بينها

، وماا ترتاب علاى ذلاك مان خساائر وأيضاا تناسابات جدياد العالمية الثانية التي أشعلت فتيلها ألمانيا الهتلرية

 . مالي وأيضا على المستوى العالميللقوى داخل النسق الرأس

 

بادأت أباان الحارب العالمياة الثانياة وانتصاار الثاورات االشاتراكية فاي عادد مان ، والتي المرحرة الثانية. 0

هااذه ويمكاان تلخاايص ساامات . ماان القاارن العشاارين بلاادان أوربااا واساايا واسااتمرت حتااى أواسااط الخمسااينات

 :المرحلة فيما يلي
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 والحقا 91، ص المصدر السابق 



وكان هذا يعني تبلور تناساب جدياد . إطار بلد واحد وتحولت الى منظومة عالميةاالشتراكية تجاوزت  إن -

 .نوعيا للقوى بين النظامين

 .تعمق أزمة نظام االمبريالية االستعماري مواصلة -

 .تطور رأسمالية الدولة االحتكارية استمرار -

ة واحدة من أهام الوساائل التاي ، وأصبحت العسكر النزعة العسكرية في اقتصاد البلدان االمبريالية شيوع -

 .تستخدمها الدول االمبريالية في حفز نمو اإلنتاج وضبط اقتصاد هذه البلدان بغية درء األزمات

 

وحتاى أواخار الثمانيناات  بدأت من النصف الثاني من خمسينات القرن العشارين، والتي المرحرة الثالثة. 3

 :التاليةهذه المرحلة بالسمات  متازتا. من القرن العشرين

 . المجتمعاتظهرت ألول مرة في تاريخ البشرية إمكانية استثناء الحروب العالمية من حياة  -

 .انهيار نظام االمبريالية االستعماري انجاز -

 .اشتداد عدم استقرار النظام الرأسمالي العالمي اقتصاديا وسياسيا استمرار -

 .رجوازيتينتفاقم أزمة السياسة واأليديولوجية الب استمرار -

 

ومان ابارز . الفترة الممتدة منذ أواخر الثمانينات مان القارن العشارين وال تازالوتشمل  المرحرة الرابعة. 1

 :سماتها

 .على نحو غير متكافئتجري عملية إعادة اإلنتاج في البلدان الرأسمالية  -

 . ا عدّة سنواتإذ امتد سريانه بالالتوافق في الدورة الرأسمالية العالميةلوحظ ما يسمى  -

يصاعب إيجااد  أزمة مساتحكمة طويلاة األمادهذه األزمة البلدان الرأسمالية األساسية، فلذا أصبحت  طالت -

 .مخرج منها

 ."القطب الواحد" المؤقتة لـ هيمنةالالمعسكر االشتراكي وبالتالي انهيار نظام القطبية الثنائية و انهيار -

دة الليبراليااة الجديادة وتجلياتهااا المتمثلااة فاي الريغانيااة فااي أمريكااا المحااافظين الجاادد وهيمناة العقياا صاعود -

شرية في انكلترا، والرهان على السوق والياته الطليقاة، والتاي أفضات فاي نهاياة المطااف الاى األزماة لتاوا

 على هيئة أزمة مالية تحولت الحقا الى 0229أيلول /والتي تفجرت في سبتمبر التي يعاني منها العالم اليوم

 .أزمة اقتصادية عالمية البعد

 

األزمة العامة " و "األزمة االقتصادية لفيض اإلنتاج :" التمييز بني مفهومي أهمية: سادسا
 "للرأمسالية 

 

 ، من الناحيتين المنهجية والعملياة،بين هذين المفهومين إذ ال يجوزالتميز بداية ال بد من التذكير بأهمية     

الخلط بينهما 
46
 . 

فيتباع تطاور أي مجتماع . ظاهرة اجتماعية تنمو بصورة منتظمة، متواصلة، وغير محدودة ةأيليس ثمة     

لحظاات  أنهااويقاال عان لحظاات انقاالب اتجااه الحركاة . تكاور نحاو الخلاف أحياناانمو وركود؛ بال  أطوار

حيااة ال أوجاههذا المفهوم العام لالزمة على جميع المجتمعاات عبار التااريخ وعلاى جمياع  إذنينطبق . أزمة

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية؛ فينتمي نقاشاه الاى مجاال فلسافة التااريخ، شاانه فاي ذلاك شاان 

 .مفهوم التطور بشكل عام

االقتصاادية فاي النظاام  األزماة إشكاليةعلى تناول وألسباب ناجمة عن موضوع هذا البحث نقتصر هنا     

 .الحديث فقط الرأسمالي

فاان " األزماة " الاى " االقتصاادية " صفة  فمثال عندما تتم إضافة. لتدقيق بعا المفاهيم ثمة حاجة هنا    

 وهذه كما معروف .للحياة االجتماعية األخرى األوجهالمجال االقتصادي على جميع  هيمنةالى  يشير ذلك 
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 .والحقا 91، ص (9192دار التقدم،  :موسكو) لررأسمالية ت اقم األزمة العامةتريبيلكوف، : لمزيد من التفاصيل قارن 



ة مجااال ، علااى خااالف مااا كااان عليااه فااي المجتمعااات السااابقة التااي اتساامت بهيمناابالرأسااماليةساامة خاصااة 

إن هيمنة المجال االقتصادي المشار إليه سابقا يعد انقالبا في العالقة التي تربط باين . والسياسة االيدولوجيا

؛ بينما العكس الرأسماليةمصدر السلطة في هي الثروة  ، حيث تصبح هناالحياة االجتماعيةمختلف مجاالت 

 .التي سبقتها هو الصحيح في المجتمعات

احل الرأسمالية وتحقيب تطورها يشاير بعاا المفكارين االقتصااديين ومان بيانهم المفكار عند تحديد مر    

 سمير أميناالقتصادي المصري المعروف 
47
لم تتخذ شكلها المكتمل النهائي قبل الثورة  الرأسماليةالى أن  

فاي  غيار مسابوق المنتجاةللقاوى  عاصافهذا التاريخ هو تاريخ نماو و. – 9922أي قبل عام  –الصناعية 

دائما عن ظاروف خاصاة بكال والكساد؛ بل هو التوسع  األزمةلهذا فان ما يتطلب تفسيرا ليس هو  .التاريخ

التدريجي، كماا تلقاي ضاوءا علاى خصوصايات  وتآكلها، ثم انهيار زخمها ، وأسباب الرواج وآلياتهمراحله

مترتبااة عليهااا ورهاناتهااا ال المجتمعيااة التااي تلااي انهيااار نمااوذج تااراكم معااين ومضاامون النضاااالت األزمااة

هيكلة النظم المحتمل انجازها والتي تتايح تجدياد مرحلاة رواج بعاد التغلاب علاى  إعادة وأشكالومجازفاتها 

 . األزمة

 

 :وهي األزمةلى فيها ظاهرة جيمكن تناول هذه النظريات على المستويات الثالثة التي تت    

 .مستوى الدورة االقتصادية القصيرة -

 .الطويلة لموجاتامستوى  -

 .الهيكلية العامة للنظام األزمةومستوى  -

 

من رواج تتكون  الدور  االقتصادية القصير نود اإلشارة هنا الى أن  ودون الدخول في تفاصيل عديدة،    

ودوراتاه المنتظماة  الرأسامالية، وهاذا ينطباق علاى واقاع تطاور أعاواميمتدان معا على بضعة  انكماشيليه 

 .  – 9122الى  9922من  –الل قرن ونصف المتتالية خ

األزماة االقتصاادية بأنهاا مرحلاة أو طاور انحادار اإلنتااج فاي تعارف  ،باختصار شديد، وكما قلناا ساابقا    

إنهااا إذن أزمااة نمااط التااراكم الرأساامالي، أزمااة األساااس االقتصااادي للتشااكيلة . حركااة رأس المااال الدوريااة

تعبار األزمااات االقتصااادية لفاايا اإلنتااج عاان التناقضااات الداخليااة . يةاالجتماعيااة الرأساامال –االقتصاادية 

 األزمااة إن. لهااذه التناقضااات فااي تقلاايص اإلنتاااج لدرجااة كبياارة المظهررر الرئيسرريللرأساامالية، ويتجلااى 

وما ينجم عناه مان  الرأسمالي اإلنتاجلنمط  األساسياالقتصادية الدورية تمثل نتيجة لحركة وتفاقم التناقا 

االقتصادية تؤدي  األزمةفان  أخرىومن جهة . الرأسمالية اإلنتاج إعادةفي مجرى عملية  أخرىت تناقضا

، وفاي ضاوء ذلاك الرأسامالي اإلنتااج إعاادةالمنبثقة في عملياة  اآلنية التناقضات حلوظيفة مهمة تتمثل في 

تخلق الشروط من اجل انتعاش اقتصادي مؤقت جديد 
48
 . 

 

القااوانين  إطااارغياار القاباال للحاال فااي  للرأساامالية األساسااياشااتغال التناااقا  إطااار، وفااي إذنوهكااذا،     

، وعلاى تفااقم هاذا التنااقا، الرأسامالية اإلنتااج إعاادةلضابط عملياة  الرأسماليةاالقتصادية والميكانيزمات 

دورة الماذكورة فاي المراحال التالياة للاا اإلنتااج إعاادةع التناقضاات الداخلياة لعمليااة ياتتاراكم، مان جدياد، جم

 –الكساااد  – األزمااة)الاادورة  إتماااملتجااد، بعااد  " نااار هادئااة" علااى  تنضااج هااذه التناقضاااتو . االقتصااادية

 إذن. جدياد آناياقتصادية دورياة جديادة وفاي حال قساري  أزمة، انعكاسها البارز في (النهوض –االنتعاش 

 آنيااةلااول قساارية ليساات سااوى ح األزمااات"  أنعلااى صااواب حااين يشااير الااى  (مرراركس) أنيمكاان القااول 
"  للتناقضات المتواجدة، في هيجان عنيف يعيد مؤقتا التوازن المختل

49
 .  

 

والمتمثلاة فاي التي تالزم النظاام الرأسامالي التناقضات الزمات فيا اإلنتاج هي  األسباب المباشر إن     

 :ما يلي
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 .922-922، ص (9119، دار سينا للنشر: القاهرة)الطبعة األولى . في مواجهة ازمة عصرناسمير امين، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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 .والحقا 09، ص (9192دار الفارابي، : بيروت) االزمات االقتصادية، (ترجمة بو علي ياسين)اوتوراينهولد : قارن 
49
 . 01، مصدر سبق ذكره، ص ...االزمات االقتصادية، وقد ورد عند اوتوراينهولد، 221 ص ،3راس المال، الكتاب ، كارل ماركس 



 .بين زيادة اإلنتاج والتراجع النسبي للطلب الفعال التناقال -

 .التوازنات وعدم التناسق واختاللنتاج اإل فوض  -

 .بين اإلنتاج واالستهالك التناقال -

 .بين شروط إنتاج فائا القيمة وشروط تحقيقها التناقال -

 

ونظرا الن االقتصاد الرأسمالي العالمي يقوم على تقسيم محدد للعمل االجتماعي علاى الصاعيد الادولي،     

لعمل، القائم في كال مرحلاة مان مراحلاه علاى نماط معاين للتخصاص ونقصد به التقسيم الدولي الرأسمالي ل

ونظارا الن كال مرحلاة مان  ." أطرافاه" و " مراكزه" على صعيد العالم الرأسمالي بين  وتوزيع الوظائف

مراحل تطور هذا التقسايم يقابلهاا نماط مان الصاناعات المحركاة لعملياة التنمياة 
50
األزماة االقتصاادية فاان  

وفااي . علااى صااعيد العااالم الرأساامالي أزمررة الت صررص وتقسرريم العمررلكونيااا وتصاابح  تتخااذ ماادى أنيمكاان 

جاراء تغيارات ملموساة فاي بنياة التقسايم الادولي إالخروج مان هاذه األزماة يساتدعي ظروف ملموسة، فان 

 " أطرافااه"  النظااام الرأساامالي و " مراكااز"للوظااائف بااين  إعرراد  توزيررععباار الرأساامالي للعماال 
51

، وبمااا 

االمبريالياة وعالقاات اإلنتااج  " المراكاز" عالقات اإلنتااج الرأسامالية الناضاجة فاي  إعادة إنتاجيمكن من 

 (كريستيان بالوا)، كما أشار الى ذلك االقتصادي الفرنسي المعروف " األطراف" التابعة في 
52
  . 

اجاه باساتمرار علاى الذي يعااد إنت قانون التطور االقتصادي المتفاوت هذه العملية تجري على أساس إن    

مؤدياا الاى  اإلنتااجقاعدة عالقات اإلنتاج الرأسمالية والتدويل المتعاظم للقوى المنتجة الرأسمالية وعالقاات 

التبعياة /مواصلة عملية االستقطاب المتمثلة في تركز وتمركاز رأس الماال وإعاادة إنتااج عالقاات السايطرة

 . يةالعالم المنظومة الرأسمالية على صعيد

ماع التطاور الادوري لالقتصااد  للرأساماليةالعاماة  األزماة تشاابكالاى  اإلشاارة ال بد مانمن جهة ثانية و    

 . الدورية واألزمةالعامة  األزمةمتبادل ووثيق بين  تأثيروينشأ  ،الرأسمالي

 

عمقاا ، مالرأسامالية اإلنتااج إعاادةعلاى المساار الادوري لعملياة  التاأثيرالعاماة الاى  األزماةياؤدي تطاور     

الوقت نفسه، تصبح التناقضات المتنامية لعملياة  وفي. ةزم بالغة الحدّ أمظاهر ت بروزتناقضاتها، ويقود الى 

 للرأسماليةالعامة  األزمةلتعميق  سببا جوهريا الرأسمالية اإلنتاج إعادة
53
 . 

محاددة،  تجريراتتخاذ ي الدورياة واألزماة للرأساماليةامة الع األزمةالتشابك بين  أناخذين بنظر االعتبار     

، فانه يمكان القاول الرأسمالية األزمةوتعمق  الرأسماليةطبقا للظروف التاريخية الملموسة وتفاقم تناقضات 

جااديرة بالتوضاايح  اتخااذ التشااابك المااذكور خاصااية جدياادة ماان القاارن العشاارين انااه منااذ بدايااة الساابعينات

لالعتبارات التالية  وباإلبراز
54
: 

 األزماة أومثال التضاخم  للرأساماليةالعاماة  األزماةرة االقتصادية، الى حد بعيد، بعوامال يتأثر مسار الدو -

مماا يساهل فاي  األساعاربهباوط فاي  ةالساابقة مرتبطا الرأسامالية اإلنتااجفايا  أزماتوبينما كانت . النقدية

خم بوتاائر فاي نشاوء التضا سااهمت ماثال السابعينات أزماةوالساوق، فاان  اإلنتااجالتغلب على التناقا بين 

 .متسارعة

فااي ظااروف التحااوالت الجذريااة الحاصاالة فااي تناسااب القااوى علااى المسااتوى العااالمي تصاابح الطاارق  -

التحاوالت  إن. ، محادودة جادا فاي مفعولهاااألزماةاالحتكاري، مان اجال التغلاب علاى  للرأسمالالكالسيكية 

ق عاان طرياا الرأساامالية اتواألزمااالمااذكورة تعماال ضااد النزعااات الراميااة الااى التغلااب علااى التناقضااات 

على كاهل البلدان النامية، وتواجاه صاعوبات وتعقيادات  األزمةو ترحيل أالمغامرات العسكرية الخارجية، 

 .مهمة في هذا المجال
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 .92 – 1، ص (9190بيروت  :دار الحداثة) أزمة االمبريالية أزمة بنيويةسمير أمين، : قارن 
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العدد  ،"دراسات عربية"، تجاهات واآلليات الجديدة في القسمة الدولية الرأسمالية للعملموضوعات حول االصالح ياسر حسن، . د: قارن 
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 .92، ص (9199دار إبن خلدون، : بيروت) المرحرة االحتكارية واالمبريالية الجديد  -الرأسمالي العالمي االقتصادكريستيان بالوا، : قارن 
53
 . والحقا 94، ص 9/9191، العدد " قضايا السرم واالشتراكية" ، لراسمالية في الثمانيناتخصائص ايونغ، . هـ: قارن 
54
 12 - 24، مصدر سابق، ص االزمات االقتصادية، (ترجمة بو علي ياسين)اوتوراينهولد : قارن 



 
 

 اخلالصة

 أدوارامختلفاة وتلعاب  بإشاكال، ولكان الرأسامالي اإلنتااج إعاادةتعكس تناقضات  األزمات أنماطكل  إن    

الاى مالحظاة مهماة بهاذا الخصاوص عنادما كتاب  (مااركس) أشااروقاد . يكية االقتصاديةمختلفة في الميكان

العامة الشاملة للسوق العالمية تندفع كال تناقضاات الدولاة البرجوازياة كالعاصافة الاى  األزماتفي : " قائال
"  ، وحيد الجانب فقطمهول الجزئية فبشكل متناثر األزماتفي  أماالخارج في مجموعها، 

55
. 

 

فقاط  اإلنتااج إلعاادة الدورية األزمةهي ظهور وحل للتناقضات، ولكنه، كما يبدو، فان  األزماتكل  إن    

العاالمي فاي  الرأساماليككل، بل ولكال االقتصااد  الرأسماليتؤدي وظيفة موقع انطالق لالقتصاد  أنيمكن 

تاؤدي هاذه  أنفاال يمكان  خارىاألاالقتصاادية  األزماات أماا. اإلنتااجالدورية العالمية لفيا  األزماتحالة 

مان " تنفاذ ماا لام ينفاذ"  وكأنهااتكاون مسااعدة لالزماات الدورياة،  أن أوفي حدود ضيقة نسابيا  إالالوظيفة 

تظهر حينما تنشا في سياق  أوتلك من تنفيذها بصورة كاملة،  أو األسبابالتي لم تفلح لهذه  األخيرةوظائف 

 .اإلنتاجعامة لفيا  أزمةلم تؤد بعد الى  اإلنتاجية تكرار الدورة اختالالت وارتباكات جزئية في عمل

 

لم نقال كال،  إنتشمل،  أنيجب "  اإلنتاجفيا لعامة  أزمة"  من حيث تعريفها ذاته الدورية األزمة إن    

 األزمرة أماا. والتاداول، واالساتهالك والتاراكم اإلنتااج: اإلنتااج إعاادة، الجوانب الرئيسية لعملياة األقلفعلى 

وهناا . عديدة من االقتصاد الاوطنياقل اتساعا وشموال، فهي، مع ذلك، تمس مجاالت  أنها، فرغم وسيطةلا

الهيكلياة التاي تشامل  واألزماات، مان جهاة، األزمااتكمن احد الفروق الجوهرية باين هاذين الناوعين مان ي

 .أخرىقطاعات كبيرة من االقتصاد من جهة  أومجاالت معينة 
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 .214، الجزء الثاني، ص 01، الطبعة الثانية، المجلد المالل اتانجلز، . ماركس، ف. ك 



 

  
 األزمةتنوع مقاربات ورجعيات املتعدد  :الثاني الفصل

المفسارة لالزماات االقتصاادية التاي نظرياات عدياد مان اللل مكثفتقديم عرض ل تحت هذا العنواننسعى     

أن كال نظرياة مان النظرياات  من التأكياد علاىالبد أيضا و .تعاني منها دوريا المنظومة الرأسمالية العالمية

 زماة، وتحادد اإلطاار العاام للبرناامج الملماوس الاذي ينبغاي المطروحة تحدد نطاقاا مان الحلاول الممكناة ل

 . النضال من أجله، وكذلك القوى االجتماعية المتوقع أن تنفذ هذا البرنامج

 اتجاهات تفسير األزمات االقتصادية المعاصرةوارتباطا بموضوع هذا الفصل يمكن اإلشارة الى تنوع     

  .مرجعيات الفكريةوهذا ناجم عن اختالف ال هاتفاوت قراءاتو
ولكاان وقباال المباشاارة فااي هااذه النقطااة نحتاااج الااى جااردة سااريعة لتاااريخ االزمااات التااي واجههااا النسااق     

 .الرأسمالي في صيرورته

 

  الرأمسايل النسقالتي واجهها  األزماتعن  مكثفةحملة تارخيية : االول املبحث
  فر يف التاريخس   - صريورت  يف

 

ساريعة علاى  إطاللةنلقي  أن، من الضروري (0229)ا فيها االزمة االخيرة طقها، بماألزمات ومنلفهم     

بهااا  العااالمي، والمراحاال التاريخيااة التااي ماار   الرأساامالي النسااقالمسااار التاااريخي لتكااون 
56
لااى لنتعاارف ع 

وء فاي ضا األزمااتالراهناة وتلاك  األزماةواالختالف بين  الكبرى التي حدثت فيه، ومدى التشابه األزمات

 .الرأسماليةالمعطيات الجديدة لتطور 

التشاكيالت  األزماات االقتصاادية فايثمة مالحظة ضرورية ال بد من اإلشارة إليها هنا واقصد بذلك أن     

ً  كانت التي سبقت الرأسمالية االقتصادية االجتماعية عصر  مختلفاً عن األزمات التي حدثت في تحمل طابعا

 عفوياة، الجفااف والطوفاان والجاراد تانجم فاي الساابق عان كاوارث طبيعياة تفقد كانت األزماا. الرأسمالية

والغارات التي كانت تدمر كل  عن أحداث من صنع اإلنسان كالحروب وغيرها من اآلفات، كما كانت تنجم

 وتنتشر المجاعات واألوبئاة فتقتال وتحدث فاقة شديدة عند الناس، وتصيب القوى المنتجة بالخراب، شيء،

تنجم عن أساباب غيار نابعاة " أزمات ضعف اإلنتاج " التي تسمى  وكانت هذه األزمات،. البشرن الكثير م

 من جوهر أسلوب إنتاج معين مباشرة
57
 . 

انااه يعكااس ضاامن قااانون معااين يتمثاال . يتساام االقتصاااد الرأساامالي بتطااور متناااقاوماان جانااب آخاار،     

احل من النماو الساريع ومراحال مان النماو البطيائ بالحركة الدورية الذي يشتمل على التعاقب المستمر لمر

أثناء فترة االزدهار تتراكم التناقضات فاي عملياة إعاادة . على مراحل من التراجع المطلق أيضا لإلنتاج، و

. اإلنتاج الرأسمالي، ثم تأتي األزمات لتحل هذه التناقضات مرحليا مهيئة األساس الموضوعي لقفزة جديادة

ر الظااهرات وضاوحا للتنااقا األساساي للرأسامالية علاى صاعيد إعاادة اإلنتااج أي يشكل هاذا القاانون أكثا

التناقا بين الطابع االجتماعي لإلنتاج مع شكل الملكية الرأسمالية الخاصة لملكية نتائجه 
58
. 
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، ، المصدر السابقالتاريخ النقدي لرت رفرمزي زكي، : التفاصيل حول المسار التاريخي لتكون المنظومة الراسمالية العالمية انظر  لمزيد من 

 .(9191دار الفارابي، : بيروت)مصطفى كريم . ترجمة د ،عصر رأس المال ،هوبسباوم، أريك: وبخاصة القسم االول من الكتاب ؛ كذلك
57
وعوامل واسباب انهيارها قارن على سبيل المثال  التشكيالت االقتصادية االجتماعية التي سبقت الرأسماليةعن تاريخ تطور  لمزيد من التفاصيل 

، ترجمة االقتصادية ما قبل الراسمالية –التشكيالت االجتماعية  –المشاعة، الرق، االقطاع زوبريتسكي، كيروف، متروبولسكي، : ال الحصر

. ؛يوري ف (9199دار الفارابي، : بيروت) الشرق والتاريخ العالمينيكيفوروف، .ن.؛ ف(9199دار الطليعة، بيروت  :بيروت)جورج طرابيشي 

 . (9192دار الطليعة، : بيروت)الطبعة االولى ، ترجمة عارف دليلة، عبودية، اقطاع ام اسروب انتاج اسيويكاتشانفسكي، 
58
؛ (9191مطبعاة جامعاة بغاداد، : بياروت)،  ترجماة اباراهيم كباة لمراركس( رأس المال)لجدل في مشاكل اروزنتال، . م: لمزيد من التفاصيل قارن 

دمحم كماال زبيادة و حمازى . ، ترجماة داالقتصراد السياسري لرراسرمالية االحتكاريرة المعاصرر مجموعة من االقتصااديين والماؤرخين الساوفيت، : كذلك

  .والحقا 021 ص ،9192برقاوي، الجزء الثاني، دمشق 

 



 القررن أواخرريرجاع، تقريباا، الاى  الرأسامالية العالمياة المنظوماة  أنش أن ال بد من اإلشارة الىوبداية،     

 األوربايحينماا بادأ عصار االستكشاافات الجغرافياة والتوساع القرن السرادس عشرر  وأوائلال امس عشر 

. ، مثل اسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا(المتاجرة عبر البحار)الميركانتلية  األوربيةعبر البحار للبلدان 

 الكولونيالياة، وحادثت براطورياتاإلمس المال التجاري وهيمنته، وتم تكوين أبرزت قوة ر منذ ذلك الحين

واساتنزافها مان البلادان ( الاذهب والفضاة)نهب المعاادن النفيساة  تمثلت فياكبر عملية سرقة في التاريخ، و

وقااد نجماات عاان عمليااات القرصاانة والنهااب  األوربيااينوحاادث تااراكم ضااخم فااي الثااروات لاادى . المكتشاافة

س المال أشكلت هذه الثروات المنهوبة بداية فجر تراكم روقد . الجماعية للسكان ومن تجارة العبيد واإلبادة

الاى بلادان  لتاي ساتتحول الحقاا فاي مرحلاة تالياةالميركانتلياة، ا األوربياةخاضات الادول  وآنذاك. الصناعي

التااريخ الاى اناه بعاد هزيماة فرنساا فاي الحارب النابليونياة  أحداثوتشير . مراكز صناعية داخل المنظومة

حققاات مهااام الثااورة  أندولااة مساايطرة علااى المنظومااة، وخصوصااا بعااد  أقااوىبارهااا باارزت بريطانيااا باعت

الفائضاة، ونجاحهاا فاي  أموالهااالساوق العالمياة لتوسايع صاادراتها السالعية ورؤوس  وأخضعتالصناعية 

باعتباره العملة الدولية على  اإلسترليني، وحرية التجارة والجنيه (Gold Standard)فرض قاعدة الذهب 

المركاز /بريطانياا بلاد الناواة أصابحت وفاي ضاوء هاذه الوقاائع. العالمياة الرأسماليةامالت المنظومة كل مع

بريطانيااا  أنوتشااير مراجااع التاااريخ االقتصااادي الااى . العااالمي ويقااوده الرأسااماليالااذي يااتحكم فااي النظااام 

تعمرات فاي تسايطر علاى نصاف مجماوع المسا أنمان  األولاىتمكنت حتى عشاية انادالع الحارب العالمياة 

االساتثمارات الخارجياة  إجمااليمان % 22العالم، وان تمثل استثماراتها الخارجياة المباشارة ماا يزياد عان 

 أنالصاناعي العاالمي، فضاال عان  اإلنتااج إجمااليالصاناعي الاى حاوالي ثلاث  إنتاجهاالعالمية، وان يصل 

اكبار الصافقات، وعبار  أساواقهاد فاي ، وتعقااألولياةالماواد  أساعارلندن كانت قلاب المنظوماة، ففيهاا تتحادد 

 الرأساماليالقتصااد للمنظماة ات بريطانيا تحتل مركز القياادة لّ وقد ظ. تسوية المدفوعات الدولية بنوكها تتم

بادأ موقعهاا القياادي باالتعرض فمنذ ذلك الوقت (. تقريبا)ع عشر من القرن التاس األخيرالعالمي حتى الربع 

والواليات المتحدة واليابان كقوى اساتعمارية تتناافس  وألمانيامثل فرنسا  رىأخلمنافسة قوية من قبل بلدان 

وقاد بلغات ذروة الصاراع والمنافساة فاي . الرأسامالية العالمياة على المستعمرات والسيطرة على المنظوماة

 وفشالها فاي ألمانيااالتاي انتهات بانادحار  (9199- 9194) األولاىهذه المرحلة في اندالع الحارب العالمياة 

انتازاع بعاا ) احتالل موقاع السايطرة مان بريطانياا وتوقياع عقوباات صاارمة عليهاا فاي معاهادة فرسااي 

قاوة بارزت  األولاىالحارب العالمياة  توقاف دوي مادافع بعادو(. وفرض تعويضات مالياة باهضاة أراضيها

 .باعتبارها قوة معادلة األمريكيةالواليات المتحدة 

 

ن اجال تحقياب لالزماات التاي واجههاا النظاام الرأسامالي العاالمي فاي وارتباطاا بالمالحظاات أعااله، وما   

 الركاود االقتصااادي فاي العااالم بمثابااة العاام الااذي شاهد أولاى باادايات 9919صايرورته  يمكان اعتبااار عاام 

فاي وقات الحاق ابتاداء مان المملكاة المتحادة، التاي  9922اساتمر حتاى  والاذي تحاول إلاى كسااد الرأسمالي

ا علااى أسااواق العقااارات وأثاارت ساالب جاااً إلااى الواليااات المتحاادة وغيرهااا ماان الاادول،رت كسااادها خارصاادّ 

لترسم مستقبل االقتصاد العالمي الموحد، وواألسواق االقتصادية في الواليات المتحدة والكاريبي
59
. 

 

ة وفاي ظال واليا. شهد العالم الرأسمالي كسادا اقتصاديا جديدا استمر لمدة سابع سانوات 9121وفي عام     

إصادار قاانون الحظار فاي الوالياات المتحادة  ،9929، فاي عاام تام (توماس جي رسرون) األميركيالرئيس 

هااذا الحظاار  " االتحاااديون"وقااد حااارب . ر هااذا القااانون الصااناعات المتعلقااة بالشااحنوقااد دّماا. األمريكيااة

 .وسمحوا بالتهريب من أجل المشاركة في بناء انكلترا الجديدة

                                                 
59
 Rosier Bernard, Pierre Dockes. Cykle: قارن لالزمات التي واجهها النظام الراسمالي العالمي في صيرورتهلمزيد من التفاصيل  

ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne-perspektywa historyczna, PWE, Warszawa1987. 

مطبعة الدولة  :وارشو) افق تاريخي –االزمات والتحوالت االجتماعية  –ت االقتصادية ، الدوراDockes ، بيير دوكيهRosierبيرنارد روسيه )

 (. 9199االقتصادية، 



التااي تمثلاات فااي عمليااات اإلغااالق وأول أزماة ماليااة الواليااات المتحاادة  شااهدتفقررد  9191عااام أماا فااي     

نهاية التوسع االقتصادي بعد حرب عاام  شكلتكما أنها . وفشل البنوك، والبطالة وتدني الزراعة والتصنيع

 .9904سنوات لتنتهي في عام  2استمرت هذه األزمة لمدة  .9990

 

مة البورصة والنقد وأدت الى موجاة مان االفالساات الواساعة والبطالاة شهدت انكلترا أز 9105في عام     

 .المعممة

 

 بسبب فشال البناك األمريكي ليستمر لمدة ست سنواتحدوث هبوط حاد في االقتصاد  9131عام وشهد     

 ةاألمريكيوقد تأثرت أسواق البورصة بشدة عندما توقفت البنوك . ونقص الثقة في العملة الورقية المركزي

أدت هذه األزمة الى هبوط أسعار القطن، وركود طويال،  (.الذهب والفضة)عن استخدام العمالت المعدنية 

 . وبطالة واسعة، وإضرابات وصدامات اجتماعية

 

شاهد العاالم الرأسامالي موجاة ركاود جديادة اساتمرت لمادة ثاالث  9151عاام بعد عشرين عاما، أي فاي     

فشل شركة أوهايو للتأمين على الحياة وفجرت شركة الثقة هذا الركود ب ابتدأ(. 9912أي الى عام )سنوات 

الثقااة فااي البنااوك  انفقاادفااي سااببت تفقاعااة أوروبيااة فااي شااركة السااكك الحديديااة فااي الواليااات المتحاادة و

آالف عملية تجارية خالل العام األول من الرعب الذي ساد، وقد انتشرت  2وقد فشلت أكثر من . ةاألمريكي

وتجااوز تاأثير األزماة الوالياات المتحادة  .مصحوبة بالتجمعاات المعارضاة فاي المنااطق الحضارية البطالة

 .ليمتد الى انكلترا وفرنسا وألمانيا

أدت المشكالت االقتصادية في أوروبا إلى انهياار فقد . رعبا جديدا استمر لست سنوات 9113عام شهد     

، مما أدى إلى ظهاور مشاكلة فاي البورصاة خاالل الفتارة ، وهو أكبر بنك في الواليات المتحدة(كجاي كو)

فاي تقليال ساعر  9992عاام الصاادر فاي ا قاانون العملاة النقدياة وقاد سااهم أيضا. تلات الحارب األهلياةالتي 

 كييرماألالفضة مما أدى إلى تخفيا أرباح المناجم في الشمال 
60
. 

 02امتاادت  لااة ماان الكساااد االقتصاااديفتاارة طويشااهد العااالم الرأساامالي  9119 -9113خااالل الساانوات     

وقااد ذلاك  ، انهيار بورصة فييناهذه الفترة حدث  خالل. وكانت فرنسا أول الدول التي طالتها األزمة. عاما

تزاياد اإلنتااج الصاناعي أنه أثناء تلاك الفتارة،  مالحظةومن المهم . إلى انتشار الكساد االقتصادي في العالم

وشاهدت هاذه  .أربعاة أضاعافبحدة، على سبيل المثال، تزايد اإلنتااج الصاناعي في الواليات المتف. العالمي

، انهيار أسهم شركة الخطاوط الحديدياة فاي الوالياات المتحادة وساحب االساتثمارات األوروبياةالفترة أيضا 

والااى البطالااة وانخفاااض األجااور والااى شااراء المؤسسااات  إلااى انهيااار البورصااة والبنااوك األماار الااذي أدى

لام تكان و .الاذهب الحصاول علاى وقد زاد هذا من خالل الجاري وراء . ة من طرف الشركات القويةالمفلس

زمة وما تبعها من ركود وكساد، بل طالات أيضاا الزراعاة األوربياة، التاي الصناعة وحدها من تعرض ل 

عاروف أن فمان الم". العاالم الجدياد " كانت في نهاية القرن التاساع عشار تحات تاأثير المنافساة مان طارف 

التطور السريع للزراعة في الواليات المتحدة وكندا واألرجنتين إضافة الى اإلمكانيات الجديدة التي وفرهاا 

، كل هذا أتااح للمساتهلكين األوربياين شاراء الحباوب األمريكياة (ظهور السفن البخارية)النقل بين القارات 

 .ورباوكان هذا العامل أيضا سببا الزمة الزراعة في أ. الرخيصة

ومن المفيدة اإلشارة هنا الى أن هذا الركود الطويل كان قاد سابقه طاور طويال مان التوساع بادأ فاي عاام     

وكاان التوساع الصاناعي . وقد كان هذا التوسع مرحلة مقررة في تصنيع مختلاف البلادان الرأسامالية 9922

 طويل المدى قد تم في ظروف والدة تقسيم للعمل الدولي 

في نهاية القرن التاسع عشر أتاح هذا التوسع االستعماري لمختلف الدول األوروبية الخروج ه وهكذا فان    

فكانات حااالت التوقاف عان اإلنتااج قصايرة ولام تعرقال بشاكل . حيث عاد النمو إلاى االنطاالق ،من األزمة

. ئمااااوماااع ذلاااك، أفااارزت الرأسااامالية تناقضاااات هائلاااة، كماااا كاااان شاااأنها دا. حقيقاااي التطاااور االقتصاااادي
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حاضرة دائماا مان خاالل التاراكم الرأسامالي واساتغالل عمال العماال  تبقىفميكانيزمات األزمة االقتصادية 

أوروبااا والواليااات المتحاادة )ولكاان باادال ماان أن ينحصاار أثرهااا فااي الاادول الرأساامالية األصاالية . والشااعوب

 .تمتد على المستوى العالمي ،منذ ذلك الحين ،أصبحت( األمريكية

 

أصبحت المستعمرات رهانا أساسيا بين الدول الرأسمالية تتساابق كلهاا إلاى حياازة أكبار عادد ممكان  لقد    

أن امتالك  (لينين)وقد الحظ . منها، ألن ذلك يتيح لها، بفضل سياسة حمائية، ضمان نمو مقاوالتها الوطنية

. الصراع ضد منافسيهاالمستعمرات يخول لالحتكارات ضمانات كافية للنجاح على الرغم من كل معوقات 

الصراع العنيف للسايطرة علاى  وكلما تطورت الرأسمالية، كلما تزايد إحساسها بندرة المواد األولية، واحتد  

ت المزيد من المستعمرا
61
.  

ملخص القول، أن الربع األخير من القرن التاسع لم يكن فقط مرحلة للركود االقتصادي طويل األمد بال     

فقاد شاهدت هاذه الفتارة والدة عناصار ماا يسامى باالثورة . عاصفة في النسق الرأسماليشهد أيضا تحوالت 

توساع كبيار للهيمناة الكولونيالياة علاى  –وبالمقابل شاهدت هاذه الفتارة تطاور االمبريالياة . الصناعية الثانية

وقاد . ديادةبلدان آسيا وأفريقيا التي كان هدفها االستحواذ على مصادر الخامات وانتزاع أساواق تصاريف ج

. حرك هذا مجموعة عوامل قادت الى تبلور نماط جدياد لتاراكم رأس الماال، مانحاا للرأسامالية شاكال جديادا

فخااالل فتاارة الركااود الطوياال ظهاارت . ويمكاان رؤيااة ذلااك قباال كاال شاايء فااي البنااى الصااناعية والماليااة

ت المتحااادة ظهاااور ين شاااهدت الواليااااالاااى الوجاااود فاااي كااال مااان  انكلتااارا وألمانياااا، فاااي حااا" الكاااارتالت"

فااي حااين فتحاات هااذه . أدى ظهااور هااذه األشااكال الااى تركااز وتمركااز قااوي لااراس المااال". التروسااتات"

ورغاام أهميااة العواماال . التحااوالت الطريااق الااى قيااام الرأساامالية االحتكاريااة فااي أوائاال القاارن العشاارين

لعاماال المهاام المفساار للتركااز االقتصااادية فااي فهاام هااذه التحااوالت إال انااه ماان المفيااد اإلشااارة هنااا الااى أن ا

الصناعي يكمن في المعارك الطبقية التاي خاضاتها الطبقاة العاملاة المنظماة ضاد الرأسامالية والتاي أفضات 

 .  الى انتقال الرأسمالية من مرحلة المنافسة الى مرحلة االحتكار

ن بناء السكك الحديدية، اندلعت األزمة في روسيا القيصرية بعد االنتهاء م 9122 – 9122خالل الفترة     

وامتدت األزمة الى ألمانيا التي كانت قد شهدت فترة انتعاش مرتبطاة بتطاور الصاناعة الكهربائياة وموجاة 

وهذا أدى الى أزمة في البورصة رافقها ركاود عمياق وانادماجات واساعة للمؤسساات . االستثمارات الهائلة

 .  انكلترا وفرنسا كان اخف علما أن وقع األزمة ومديّاتها في كل من. الصناعية

أزمة اقتصادية ( 90)شهد النظام الرأسمالي ( 9194 – 9992)ويمكن القول انه وخالل قرن واحد فقط     
62

  . 

والبااد ماان اإلشااارة هنااا الااى أن أول ركااود طوياال شااهده القاارن العشاارون قااد تمثاال بمرحلااة خاصااة ماان     

فقد كان هذا الركود جزءا من دورة صاناعية طويلاة ماا ميزهاا . الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 .أنها في طور النهوض وفي طور االنحدار انتهت بحرب مدمرة

وبعد أن توقف دوي المدافع وأزيز الطائرات الحربية ووقع حركات الجنود، وبدأ الناس يعدون قاتالهم،     

 انتقالفي هذه الفترة . 9109-9191خالل الفترة وامتدت  ركود ما بعد الحرب العالمية األولىحلت مرحلة 

ا عاان اإلنتاااج خااالل فتاارة نهايااة وكااان ناتجاا. ج فااي أميركااا الشااماليةالتضااخم الشااديد فااي أوروبااا إلااى اإلنتااا

  .وقد أدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع معدل البطالة. الحرب، مع تدفق العمالة من القوات العائدة من الحرب

 العاالمي ظلات لبضاع سانين فاي عقاد العشارينات الرأساماليفان منظومة االقتصاد  ،أمرومهما يكن من     

تعماال بشااكل مسااتقر تحاات القيااادة المشااتركة لكاال ماان بريطانيااا والواليااات المتحاادة  ماان القاارن الماضااي

بنااء الطاقاات  وإعاادةفاي التغلاب علاى مشاكلة التضاخم  أورباا، خصوصا بعد نجاح بلدان غارب األمريكية

والعودة الى قاعدة الذهب  اإلنتاجية
63
واستمرارها فاي نهاب المساتعمرات والبلادان التابعاة واساتغاللها فاي  

 .ضوء استمرار نمط تقسيم العمل الكولونيالي وما يولده من عالقات تبادل غير متكافئة
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 عشارينات في النسق الرأسمالي العالمي، في قطبه المتقدم،تقرار التي شهدها سنوات النمو واالس أند بيّ     

امتد لعدة سانوات  الزمة كساد طاحن هذا النسقتعرض سرعان ما  إذكانت قصيرة للغاية،  القرن العشرين

الكساااد "أو " الركااود العظاايم "ماان بينهااا  وكااان ماان حيااث العمااق والشاادة أن أطلااق عليااه تسااميات مختلفااة

  ."الكبير

واستمرارا من أية أزمة في القرنين التاساع أكثر عمقا  9122وعام  9101فقد كانت األزمة ما بين عام     

عشر والعشرين 
64

( 9122 – 9101) "الكسااد الكبيار"هاو فها . حرب عالمية ثانية ، هذا إضافة إلى وقوع

مان المصاانع  األلاوفخيم على دول المنظومة كافة، المتقدمة منها والمتخلفة على حد سواء، ويغلق مئات ي

وهاا هاو . البطالاة أتاونيحطم قاعدة الذهب، ويلقي بماليين العمال فاي ، وإفالسهاوالبنوك والمؤسسات بعد 

مان نتاائج معاهادة  لويتوعاد باالنتقاا "الكبيارالكسااد " أعقاابيتسالم السالطة فاي  ألمانيااالحزب الناازي فاي 

الحاارب العالميااة الثانيااة التااي شااكلت التطلااع  إلعااالنتمهياادا  األلمااانيفرساااي، ويقااوم بعسااكرة االقتصاااد 

ماع  ألمانيااتحاالف شاهدت هاذه الفتارة . بكاملاه النساقالاى السايطرة علاى  ألمانيااالثااني مان جاناب  الواضح

. آساياوفرض هيمنتها على شرقي  األولىالى استثمار نتائج الحرب العالمية  أيضااليابان التي كانت تتطلع 

وراح ( 9142 – 9121)والتااي اسااتمرت لساات ساانوات  الحاارب العالميااة الثانيااةالفتاارة هااذه  كمااا شااهدت

بساابب حاادّة  الرأساامالية اناادلعت ماان داخاال المنظومااة وهااي التااي مليااون شااخص، (22)ضااحيتها أكثاار ماان 

ويمكاان القااول أن الحاارب  .النسااق الرأساامالي العااالميللهيمنااة علااى كاماال  " المركااز" الصااراع بااين دول 

 .ي مر به النسق الرأسماليالعالمية الثانية كانت نتيجة دراماتيكية مباشرة للركود الطويل األجل الذ

 

، األهميااةتمخضاات عاان نتااائج بالغااة  ، إضااافة الااى خسااائرها الهائلااة،الحاارب العالميااة الثانيااة أنعلااى     

لعالم ما بعد الحرب، وهي األساسيةوساهمت في تشكيل المالمح 
65
 : 

 .اندحار محور برلين وطوكيو. 9

 .قوة بريطانيا وفرنسا إضعاف. 0

قاوة عساكرية واقتصاادية وتمكنهاا مان فارض هيمنتهاا علاى  كاأقوى األمريكياةمتحادة بروز الوالياات ال. 2

 .مجمل المنظومة

 .انفصال الصين عن المنظومة بعد انتصار الثورة االشتراكية فيها. 4

اشاتعال ونضااوج حركااات التحارر الااوطني فااي المساتعمرات والبلاادان التابعااة كحركاة تاريخيااة حتميااة، . 2

 .الالتينية على استقاللها السياسي وأمريكا وأفريقيا آسياوحصول العديد من دول 

 

فعلاى . أزمة جديد  الواليات المتحدةشهدت  9149بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا في خريف  أما       

، كمااا ازدادت %92( حسااب اإلحصااائيات الشااهرية)ماادى عااام واحااد بلااغ التراجااع فااي اإلنتاااج الصااناعي 

وقبال . ملياون عاطال بصاورة كاملاة (2.9)كبيرة بحيث وصل عدد العاطلين عن العمال البطالة الى درجة 

لقد استمر . في الصناعة التحويلية% 29و % 99ذلك بدأت االستثمارات بالتراجع حيث بلغ تراجعها العام 

. تراجااع االسااتثمارات حااوالي عااامين أيضااا، بينمااا اسااتمر تراجااع الصااناعة بالمقاباال حااوالي أربعااة أعااوام

وباإلضاااافة الاااى األزماااة الصاااناعية حصااال فاااائا كبيااار فاااي اإلنتااااج الزراعاااي وانخفااااض فاااي ماااداخيل 

 .المزارعين
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 بلغت ثالثين مليار دوالر بمعدلحيث  9101 تشرين الثاني/نوفمبر 92تشرين األول و/أكتوبر 00الخسائر اإلجمالية بين ويدلل على ذلك حجم  

 (داو جونز)حتى كان مؤشر  9120يحل عام  عشر مرات وأكثر من النفقات األميركية في الحرب العالمية األولى، ولم يفوق الميزانية االتحادية كان

هذا مع العلم انه في . 9124في عام  إالالمؤشر لم يعد الى المستوى الذي كان عليه قبل االنهيار هذا  أن بالذكرومن الجدير . من قيمته% 91قد فقد 

عاماً للتعافي من  02ستغرقت األسواق المالية وا. 9101قيمة بلغتها في عام  أعلىمن %  92بلغت خسائر بورصة نيويورك أكثر من  9122عام 

 .هذه الكارثة واستعادة أسهمها لقيمتها األصلية

تراوحت نسبة البطالة في الواليات  9120وبحلول عام  .البنكية األقساطوبالمقابل فقد الكثير من الناس منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع     

وأخذوا يجوبون المدن والواليات األمريكية ؛ العاملة، وأصبح الكثير من األفراد واألسر بال مأوىمن حجم القوى % 22الى % 02المتحدة بين 

االقتصاد صالح ياسر، : لمزيد من التفاصيل قارن .طوابير الطعام مشهدا مألوفا أصبحت والمأوى، كماباحثين عن العمل وعن الطعام والكساء 

 (.0299دار الرواد المزدهرة، : بغداد) محاولة في فهم الجذور –سمالي العالمي السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأ
65
 .والحقا 11ص  ،(9191، مركز دراسات الوحدة العربية: يروتب)  الطبعة االولى ،االقتصاد العربي تحت الحصاررمزي زكي، . د 



انعكساات األزمااة فااي ركااود اإلنتاااج الصااناعي وفااي تقلاايص التجااارة بااين معظاام     البلاادان  كنررداوفااي       

أسااعار الساالع فااي التجااارة وللماارة األولااى بعااد نهايااة الحاارب، باادأت . األوربيااة الغربيااة والواليااات المتحاادة

أزمرة نقديرة شاهد العاالم  9111وفي خريف عام . العالمية باالنخفاض وساءت شروط التسويق في الخارج

كما تم بعد ذلك تخفيا أسعار العشرات مان عماالت البلادان . شملت معظم البلدان الرأسمالية عالمية حاد 

لزراعيررة فرري الواليررات المتحررد  بأزمررة نقديررة ارتبطررت األزمررة الصررناعية واوهكااذا . الرأساامالية األخاارى

 .وتجارية في أوربا الغربية واسيا وأمريكا الالتينية

 

لحارب ا" التاي نجمات عانبعاد فتارة التضاخم  ركودا اساتمر لعاام واحاد 9151 -9153شهدت الفترة  و    

 االحتياطي الفيدرالي دفع ذلكوقد . تم تحويل الكثير من األموال إلى مجال التأمين الوطنيحيث ، "الكورية

نتيجة المخاوف مان حادوث  9120في عام وذلك إلى تغيير السياسة المالية كي تكون أكثر تقييدا  األمريكي

 .تضخم أكثر

، ثام 9129وحصال ركاود فاي عاام  تشديد السياسة النقدية 9159و  9155وقد استتبع ذلك خالل عامي     

وقد أدى التوازن في الميزانياة إلاى تغيار . (9129أي )عام ال هذا تبعتها تسهيل السياسة النقدية بحلول نهاية

إلاى نقاص فاي الميزانياة بنسابة  9129من النااتج اإلجماالي المحلاي عاام % 2.9في فائا الميزانية بنسبة 

مان النااتج اإلجماالي المحلاي % 0.1بنسابة  انخفا، ثم 9129من الناتج اإلجمالي المحلي في عام % 2.1

وقاد اساتمرت هاذه األزماة فاي %. 94اجع المستوى الشاهري لإلنتااج الصاناعي بنسابة كما تر .9121عام 

صااناعة الساايارات والفحاام والصاالب وفااي الصااناعة الكهربائيااة صااناعة اآلالت واألخشاااب ومااواد البناااء 

فاي % 22بشاكل عاام وبنسابة % 02كما تراجعت االساتثمارات بنسابة . والصناعة الخفيفة اكبر من غيرها

هاذا كماا . مليون عاطل (4.9)في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل حتى وصل الى . تحويليةالصناعة ال

وطالات األزماة أيضاا القطااع الماالي %. 90تراجعت كتلة األجور الحقيقية فاي الصاناعة التحويلياة بنسابة 

وألول مارة بعاد . وقطاع التسليف حياث انخفضات أساعار األساهم فاي البورصاات علاى مادى عاام ونصاف

 .الحرب العالمية الثانية سجل ميزان المدفوعات األمريكي عجزا كبيرا

تراجاع اإلنتااج الصاناعي أيضاا فاي كال مان كنادا والياباان وانكلتارا ثام فاي  9151/9151وفي سانوات     

ويعني ذلك أن التراجع والركاود قاد . فرنسا، هذا مع ظهور بوادر أزمة جزئية في ألمانيا االتحادية وايطاليا

 . بلدانا تقوم بإنتاج ثالثة أرباع اإلنتاج الصناعي للعالم الرأسمالي شمل

وقد ظهرت األزمة في السوق العالمية في شاكل تقلايص التجاارة العالمياة وفاي التراجاع الجدياد ل ساعار    

ثار لقد كانت األزمة الثانية بعد الحرب، بمجملهاا، أك .الذي جاء بعد االرتفاع الذي حصل في فترة االزدهار

 .شموال وعمقا من األزمة األولى بصورة واضحة

فقاد بادأت فاي . فقاد اتسامت كاألزماة األولاى بعادم توافقهاا الزمناي بعاد الحارب الثالثرة أزمرة الركرودأما     

أزمااة نقديااة حااادة وانخفااا اإلنتاااج  9191ايطاليااا وفرنسااا واليابااان، حيااث حصاالت فااي ايطاليااا فااي عااام 

وقد استمرت مظاهرها حتاى أواساط . كثيرا وانفضت قروض المستهلكين الصناعي وتقلصت االستثمارات

 . كما حدثت بعا الظواهر المماثلة وان بدرجة اقل في نفس الوقت في فرنسا. 9195عام 

وتكمن إحدى خصائص هاذه األزماة فاي الوالياات المتحادة فاي كونهاا بادأت بالنضاوج فاي الوقات الاذي     

لقد حال إنتااج األسالحة . التدخل االمبريالي األمريكي في فيتنام بشكل كبيرازدادت فيه نفقات التسلح بسبب 

 .ثر تأثيرا سلبيا على الفروع المدنيةأالضخم دون حدوث تراجع عام في اإلنتاج الصناعي مع انه 

 . ووضعه في اطااره الصاحيح" الحقبة الكينزية"الذي تحقق خالل  ومن المفيد التوقف هنا عند االنتعاش    

وحاات بدايااة الساابعينات ماان القاارن  حيح أن االنتعاااش الااذي حققتااه الرأساامالية فااي عااالم مااا بعااد الحااربصاا

قد ترافق مع التطبيق الواسع للكينزية، إال انه من غير الصاحيح أن نعازو انتعااش الرأسامالية فاي  العشرين

ال يمكاان التقلياال ماان  فبجانااب سياسااة التاادخل الحكااومي، التااي. تلااك الفتاارة الااى السياسااات الكينزيااة فحسااب



دورها في هذا اإلنعاش لتلك الفترة، هناك عوامل موضوعية أخرى، ال تقل أهمية، باشرت تأثيرا قوياا فاي 

 تمثلت في ما يلي بروز هذا االنتعاش
66
 : 

بااين بلاادان المركااز والمحاايط كمااا هااو، وهااو الاانمط الااذي فاارض علااى  بقررات نمررا تقسرريم العمررل الرردولي. 9

وان تستورد في مقابل ذلاك  واألوليةوتصدير المواد الخام  إنتاجتتخصص في  أن خيرةاألمجموعة البلدان 

العماال  موبهااذا تكفاال نمااط تقسااي. المصاانعة، والمااواد الغذائيااة ةواإلنتاجياااحتياجاتهااا ماان الساالع االسااتهالكية 

هيمناة علاى بلادان عالقاات السايطرة وال إنتاج بإعادةالمرحلة الكولونيالية،  أباندعائمه  أرستالدولي الذي 

 .العالمية لعالم ما بعد الحرب الرأسماليةبالغة في تعضيد نمو  أهميةكانت له  أمروهو  ،"المحيط"

، وهو النظام الاذي تمكنات مان خاللاه دعائمه في ات اقية بريتون وودز أرسيتنظام النقد الدولي الذي . 0

وقاد لعاب نظاام النقاد . ة ومصدر السيولة العالميةالعملة الدولي األمريكيتجعل الدوالر  أنالواليات المتحدة 

مان الساتينات،  األولوالخمسينات وحتى النصف  األربعيناتفي  اشتغالهسنوات  أبانالدولي هذا، وبالذات 

 (.وبلدان المحيط أوريافي دول غرب )خارج حدودها  األمريكية الرأسماليةدورا مهما في خدمة توسع 

وهاي . " المحريا" وبرردان  " المركرز" ادل الالمتكراف  فيمرا برين برردان استمرت وتنامت ظراهر  التبر. 3

 األجاورالاى التفااوت فاي مساتويات  بعا المؤلفين أرجعهاظاهرة كشف التحليل الحديث عن كنهها حينما 

فيما بين هاتين المجموعتين مان البلادان 
67
س الماال فاي أدت هاذه الظااهرة مان حركاة تاراكم روقاد عّضا.  

علاى  الرأسامالي النساقوشكلت في الوقات نفساه نفياا جزئياا لابعا تناقضاات  المتطورة سماليةالرأالبلدان 

 ."المحيط"التراكم والتنمية في بلدان  إمكاناتمن  دتلك الظاهرة الى الح أدتوفي المقابل، . صعيده المحلي

بعياد عان هاذا  يعد احاد العوامال الجوهرياة المساؤولة الاى حاد رخيصة جدا بأسعارالحصول عر  الن ا . 1

 .ما بعد الحرب العالمية الثانية لرأسماليةالنمو المزدهر 

ة مان توجهاات الفلسافة الكينزيا أملتاهفاي ضاوء ماا  تدخل الحكومة بشكل متزايد في النشاط االقتصرادي. 5

الخاالف حاول تقاويم النظرياة العاماة  أمارومهماا يكان مان . الدورياة األزمااتة حادّ ومن سياساات لمجابهاة 

وتسااتجيب  الرأساامالي المتطااورالبلااد  رأسااماليةر عاان مصاالحة بااكاناات تع أنهاااماان الثاباات  أن إال لكينااز،

قادرا ال  الرأسماليةقد كفل لالحتكارات  " المركز" تطبيقها في كل بلد من بلدان  أنكما . لمتطلبات المرحلة

لاب حكاومي س به من ضمان االستمرار واالزدهار خاالل رباع قارن كامال عان طرياق ماا وفرتاه مان طأب

 . كبير

التري دمرتهرا قنابرل الحررب، ومرا تولرد عنهرا مرن جرعرات  اإلنتاجيرةبنرات الطاقرات  إعراد كان لعمريات . 1

 أوربرااستثمارية ودخول ض مة وطرب كري، اثر بالغ في دفع عجالت النمرو االقتصرادي فري برردان غررب 

 (9120 – 9149)كااان مشااروع مارشااال  و. واليابرران ل تررر  مررا بعررد الحرررب
68
الااذي وفاارت بمقتضاااه  
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. د :؛ كذلك(9192منشأة المعارف باالسكندرية، : االسكندرية) رمشكالت االقتصاد الدولي المعاصفؤاد مرسي، . د :لمزيد من التفاصيل قارن 

صالح ياسر حسن، : ، كذلك(9191، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت) لطبعة االولىا ،االقتصاد العربي تحت الحصاررمزي زكي، 

 .بقمصدر ساموضوعات حول االتجاهات واآلليات الجديدة في القسمة الدولية الرأسمالية للعمل، 
67
مطبعة دار  :بيروت) االكسيولوجيا –االنطولوجيا  –االبستمولوجيا . العالقات االقتصادية الدوليةصالح ياسر حسن، : لمزيد من التفاصيل انظر 

 .(0221الرواد المزدهرة، بغداد، 
68
لمساعدة ا"تحت اسم  ،ت االمريكيةهو مشروع اخضاع بلدان اوربا الغربية سياسيا، واقتصاديا، وعسكرياً، لالحتكارا" مشروع مارشال" 

مشروع )كان . ، وكان ينشد اقامة السيطرة االمريكية في اوربا والعالم بأسره9120وحتى اواسط  9149، من نيسان "االقتصادية النعاش أوربا

ء على اسواق جديدة للتصريف، كما كان معدا لالستيال. مشروعا لتصدير السلع والراسمال االقراضي من الواليات المتحدة االمريكية (مارشال

فقد فتحت الواليات المتحدة لبلدان اوربا الغربية . وعلى مصادر للمواد االولية، ومجاالت لتوظيف الراسمال في بلدان اوربا الغربية ومستعمراتها

فقد جمعتها " مشروع مارشال " سب اما االموال المعدة للتوظيف ح. استعمالها لشراء السلع االمريكية، وخاصة االستهالكية شريطةاعتمادات 

مليار  92بحدود " مشروع مارشال " بموجب " المساعدة " وكان المجموع العام لـ . حكومة الواليات المتحدة من الضرائب المجباة من السكان

 :وقد قدم هذا المبلغ تحت ثالثة اشكال . دوالر تقريبا

 اعانات ال ترد؛ -

 قروض؛ -

 .مساعدات مشروطة -

قيدت فيها، بالنقد المحلي، حصيلة بيع السلع االمريكية في هذه البلدان، وهي التي قدمت اليها " حسابات متعادلة " فتحت في بلدان اوربا الغربية و    

غل، بشكل اال باشراف الواليات المتحدة، وكانت تست" الحسابات المتعادلة " ولم يكن باالمكان انفاق االموال المسجلة في ". هبات " على شكل 

. العالقات االقتصادية الدوليةصالح ياسر حسن، . د: انظر ." واسع، لتطوير االنتاج الحربي، والبناء العسكري، واالستراتيجي في اوربا الغربية

  .999 -999ص ، مصدر سابق، االكسيولوجيا –االنطولوجيا  –االبستمولوجيا 



بداية الدفعة القوية، التي كفلت حال مشاكالت مثلت ، أورباقروضا ومعونات لبلدان غرب الواليات المتحدة 

 .التمويل والعجز الخارجي للبلدان التي استفادت من هذا المشروع

هاذا . اإلنتاجياةر يشاكل تطاوي للرأساماللانمط مان التاراكم المكثاف  الغربية واليابران أورباالتعميم عر  . 9

 ترتكز على التايلورية لإلنتاجسيرورات  بإقامةالتطوير المرتبط 
69
وبموازاة ذلك شهدت الساوق الداخلياة  .

 .State Providenceالسمات الكينزية لدولة الرعاية  إطارفي هذه البلدان توسعا وتعمقا في 

وماا ( التقنياة –ت مصطلح الثورة العلمية تح) وكان لرتقدم العرمي والتقاني الذي ظهر خالل هذه ال تر . 1

 ل صاول اإلنتاجياةوزياادة مساتوى  اإلنتااجمهام فاي تطاوير قاوى  تاأثير ابتكارياهتولد عنه من مخترعاات 

 . الثابتة ولعنصر العمل

 واإلنتااجفاي مجاال التساليح  " المركز" ، فقد دخلت حكومات معظم بلدان العام العسكري اإلن اقتزايد . 1

كماا من اجل تحررها الاوطني  التي كانت تناضلالشعوب ، وكذلك خوض الحروب ضد ل كبيرالحربي بثق

 " الفائضاة"  األماوالالاذي هياأ فرصاا واساعة الساتثمار رؤوس  األماروهو . في كوريا والفيتنام وغيرهما

 . لجانب مهم  من منتجات الصناعة الثقيلة اتوشراء الحكوم

 لألغربيرةاالسرتعمارية مرع الح راظ، بالنسربة  إمبراطورياتهرا كرك ت أناستطاعت القروى االسرتعمارية . 92

تلااك . تاليررد اسررتمرار العالقررات القديمررة برردون تغييررر جرروهري أنظمررةالسرراحقة مررن الرردول المسررتقرة، عررر  

للتصانيع بفضال  إلساتراتيجيةهذه الادول، ماع اختياار بعاا هاذه الادول  ثرواتالعالقات التي تسمح بنهب 

 الرأساامالي، فااي الحقيقااة، مسااتوى متقاادما ماان اناادماج هااذه الاادول فااي االقتصاااد تعااويا الااواردات تمثاال

 .العالمي

وهاذا يساتدعي  .هاو الاذي اخاذ يساتنفذ طاقاتاه فاي بداياة السابعينات الرأساماليهذا النمط من التاراكم  إن    

صاعيد العاالمي ال: التي قادت الى األزمة، والتي يمكن تناولهاا علاى صاعيدين العوامل المضاد التوقف عند 

 .والصعيد المحلي

 

تفجرت األزمة،  9192ففي عام . لم يستمر طويال"  الحقبة الكينزية" غير أن النمو المديد الذي شهدته     

تمت مضااعفة أساعار حيث "  فور  أسعار البترول" شهد العالم ما يسمى بـ  9115 -9111وخالل عامي 

واساتمرت أساعار الانفط باالرتفااع حتاى ( أوباك) ة للانفطمنظمة الدول المصدر من طرفمرات  عدةالنفط 

مارة وهاو  92.1بحاوالي  9192 – 9192دوالر للبرميل الواحد أي أنها ازدادت خالل الفترة  21.2بلعت 

                             (.4)الجدول رقم ما يعكسه 

                             

 (1)جدول رقم                    

 9192 – 9192ر أسعار النفط الخام خالل الفترة تطو

 (برميل/دوالر)السعر  السنوات

9192 0.9 

9199 0.1 

9190 0.9 

9192 2.9 

9194 92.4 

9192 92.4 

9191 99.1 

9199 90.9 

9199 90.1 

9191 01.0 
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يد وتائر طريقة راسمالية لتنظيم العمل، وادارة االنتاج، تؤمن تشدّ ، (9192 – 9921()تايلر.هـ.ف)مشهورة باسم مهندسها االمريكي التايلورية، و 

الربح االقصى لرب " كان هدف هذه الطريقة، كما يقول صاحبها، تأمين . الستنزاف عرق الشغيلة" علمية " انها طريقة . العمل، ونمو انتاجيته

 .االقصىعن طريق تكثيف يوم العمل الى الحد " العمل 



9192 21.2 
 نور الدين هرمز، فادي الخليل، دريد العيسى، تغيرات: المصدر

 مجلة جامعة تشرين للدراساتفط العربي وعوائده، أسعار الن
 سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد – والبحوث العلمية

 .0229( 9)العدد ( 01)

 

ومنعا ألي التباس ال بد من اإلشارة هنا الى انه ال يمكن اعتبار هذه العامل السبب الرئيسي لهذه األزماة     

حارب " تزايد األنفاق الحكومي نتيجة ألسباب األخرى ومنها تلك المرتبطة ببل ال بد من ربطه بجملة من ا

التي أدت إلى التضخم االقتصادي في الوالياات المتحادة، والحارب فاي الشارق األوساط، وفضايحة  " فيتنام

( يررتغووتررر )
70
، وارتفاااع أسااعار الااذهب وانهيااار أسااعار العقااارات فااي المملكااة المتحاادة، وإطااالق بنااك  

 .من أجل إنقاذه " قارب النجاة" لسياسة انكلترا 

 

طابعاا هيكلياا، مرتبطاة بالتناقضاات التاي طورتهاا  ، اتخذت األزمة االقتصادية9992 عامانطالقا من و    

فالمنافسة الحرة أصبحت تنتج احتكارات وتمركاز الشاركات فاي وحادات كبارى تقااوم محاولاة . الرأسمالية

كما أن توسيع السوق أصبح كونيا، فلم تعد األزمة تعالج عبر تحطيم . تدميرها بواسطة ميكانيزمات السوق

تفاقمات وباذلك . قوى اإلنتااج، هناا تحولات األزماة إلاى أزماة اقتصاادية هيكلياة ذات طاابع مساتمر ومازمن

 9992قااد شااهد التاااريخ االقتصااادي الرأساامالي هااذه األزمااات فيمااا بااين  و. تناقضااات النظااام واحتاادمت

 .والحقا 9192ما بين الحربين العالميتين ومنذ سنة  الواقعة ، وفي الفترة9912و

 

تمكن مان يالام  النسق الرأسمالي العاالمين بأن تعمقت التناقضات بسبب األزمة االقتصادية الهيكلية وتبيّ     

. ، وتعميم البؤس والحربالعالميإليها هي االستغالل على المستوى  كما أن الحلول التي لجأ. وج منهاالخر

 . نطالقا من طبيعتها االقتصادية أصبحت األزمة سياسية أيضاوا

 

الهيكلياة  األزماات حضايت مان القارن العشارين االقتصادية للسبعينات –االجتماعية  بين الظواهرومن     

باهتمام خاص
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حادة جدا، والى ما ولده طابعها  ألشكال األزماتتلك ذلك الى اتخاذ عدد من  سببويعود  .

الهيكلية ووجودها ذاتاه، بالعوامال  األزمات إللصاقتها الوثيقة بالعوامل السياسية من سعي المتناقا وصل

، أساسيةالهيكلية، بصورة  األزمات بتأثيرزم الدوري وغيره أكلية، من جهة، ولتفسير ظواهر التالسياسية، 

 .أخرىمن جهة 

 

 للرأسااماليةالمالزمااة  االقتصااادية األزماااتالهيكليااة مكانااة متمياازة بااين  األزماااتتشااغل     
72
كاناات  وإذا. 

ولكان االخاتالف بينهاا ال . جازء منهاا فقاط – الهيكريرة فاألزماتتشمل مجموع االقتصاد،  الدورية األزمات

كماا يختلاف طاابع انتشاارها وعملياة . مختلفاة أسابابفهماا قاد ينبثقاان عان . يكمن في نطاق الشمول فحسب

مجموعاة متجانساة مان القطاعاات  أومساتمرة لقطااع مهام  أزمة –الهيكلية  األزمة إن. أيضاتطورها ذاتها 

واالساتهالك، الطلاب  اإلنتااجباين  أساسايعان اخاتالل  تنبثرقوهاي . التي تشمل ميدانا معيناا مان االقتصااد

الاروابط القائماة بااين ماوردي المنتجاات ومسااتهلكيها،  أداءاخاتالل مساتمر فااي ميكانيكياة ( أو)عارض و لوا

ياارة بتغياارات ملحوظااة فااي النسااب السااعرية، وتشاامل االقتصاااديات الداخليااة، وعلااى كث أحيااانوتقتاارن فااي 

 . الرأسمالية، العالقات االقتصادية الخارجية للبلدان األغلب
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، (ريتشارد نيكسون)سيئاً على الرئيس  اعام 9119كان عام . الواليات المتحدة االمريكيةهو اسم ألكبر فضيحة سياسية في تاريخ  (ووترغيت) 

 9190، مما جعل موقف نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام %40إلى % 42.2، بنسبة بة شديدة على منافسه الديموقراطيحيث فاز بصعو

ً جداً  ألقي القبا على  9190يونيو  09وفي . قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت. صعبا

مكالمة، فتفجرت أزمة  14كان البيت األبيا قد سجل . خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة

 هذه تمت محاكمته بسبب ، و9194أغسطس /ابفي  على االستقالةأثر ذلك  مما دفعه .ة وتوجهت أصابع االتهام إلى الرئيس نيكسونسياسية هائل

 .عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة (جيرالد فورد)أصدر الرئيس األمريكي  9194سبتمبر /ايلول 9وفي  .الفضيحة
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، أصابحت هيكلياةبال  ات االقتصاادية لام تعاد ظرفياة فقاطاألزمالمالحظات السابقة الى القول بان وتقود    

 ؟لما ا: ا يطرح السؤال التقليديهذ و. اكتسبت طابعا مزمنا كما أنها

مان فاي التحاول البنياوي يكمصادر هاذا االنقاالب وفي مسعى اإلجابة علاى هاذا الساؤال يمكان القاول أن     

أدى هاذا التحاول إلاى  فقاد. الحارة إلاى الرأسامالية االحتكارياةمان المنافساة بانتقالها الرأسمالية  الذي شهدته

رت خاصاية الادورات االقتصاادية ضاافة إلاى طابعهاا المازمن، تغيّافإ. ذاتهاا تحول آخار فاي طبيعاة األزماة

فمرحلة الرواج التاي تعقاب مرحلاة التراجاع، أصابحت ال تخارج االقتصااد مان ركاوده العاام كماا . الظرفية

ة وأكثاار عمقااا فااي أكثاار حاادّ  أصاابحتفاألزمااات . 9101يتااأخر الاارواج المنتظاار، كمااا حاادث فااي أزمااة 

 في رأسمالية المنافسة الحرةمنها الرأسمالية االحتكارية 
73
. 

 

(. 9110 – 9112)ن من الركود عامي بداية فترة الثمانينات من القرن العشرينجهة أخرى شهدت  ومن   

أقدمت السلطات الجديدة فاي إياران علاى إجاراءات جديادة فاي  (الثورة اإليرانية)وبعد قيام  9191ففي عام 

الااى انخفاااض  ياار منتظمااة وبكميااات ضاائيلة، ممااا أدىرت الاانفط علااى فتاارات غصاادّ مجااال الطاقااة، حيااث 

 ذلاك في "أزمة الطاقة"ما سمي في حينه بـ  مما أدى إلى حدوث هإلى زيادة أسعار المعروض منه وبالتالي

وما ارتبط به من تداعيات تمثلت من باين ماا تمثلات باه باالركود االقتصاادي والتضاخم علاى الصاعيد  العام

  .العالمي

فارتباطااا بصااعود . أزمااة الااديون العالميااةآفاااق العااالم علااى  ثمانينااات ماان القاارن العشاارينبدايااة الومااع     

نسابة الاى )فاي الوالياات المتحادة والتاتشارية ( رونالرد ريغراننسبة الى الرئيس األمريكاي آناذاك )الريغانية 

الليبرالياة ا آلياديولوجيالتاي راحات تاروج  فاي بريطانياا،( شررمارغريرت تاترئيسة وزراء بريطانياا آناذاك 

القطااع الماالي والمصارفي وحرياة  "تحريار"الرأسامالي  الجديدة واليد الطليقة لآلليات السوقية، شهد العالم

. " العاالم الثالاث" اإلقراض لحكوماات دول  فيتوسعت البنوك التجارية العالمية وحركة رؤوس األموال، 

الادول المديناة عادم قادرتها علاى  وإعاالنوقد اقترنات حركاة التوساع فاي اإلقاراض بتعثار تلاك الحكوماات 

ولان نادخل فاي  .وتبعها عادد مان الادول 9110العام  فيالوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك 

 :تفصيل هذه القضية ولكن سنشير هنا فقط الى بعا التداعيات

ن انهياار مؤسسااتها المالياة بدأت محاوالت حكومات الدول الدائنة الحتواء أزمة الديون العالمياة خوفاا ما -

 .يالمصرفوانهيار جهازها  اإلفالسوقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من 

، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات الدولية الماضياستمرت األزمة على مدار عقدين من القرن  -

 اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي  ببرامجعرف  تحت ما

"Economic Reform and Structural Adjustment Program." 

      

سوق  فقد شهد. عاصفة أزموية جديدة طالت هذه المرة الحقل المالي أيضا 9199وبالمقابل، شهد عام     

بمعدل  (مؤشر نيكاي)ار ينهبا تمثلت، لحظة درامية 9111أكتوبر  91األسهم في يوم االثنين األسود 

  .المؤشر االسترالي، وهبطت أسعار العقارات الثلثين، بينما تالشى

بدأت آثار أزمة جديدة وذلك عقب إعالن الحكومة األمريكية عن رفع  9191سبتمبر /في شهر أيلولو    

عن تخفيا ( االحتياطي الفيدرالي) على التوالي، مع امتناع % 2و % 1أسعار الجملة والتجزئة بنسبة 

 .أسعار الفائدة
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شهد العالم أزمة مالية طالت بلدان جنوب شرق آسيا بعد أن دشنت بداية هذا العقد  9111وفي عام     

شهدت الدول األسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار فقد . أزمة المكسيك المالية وما حملته من تداعيات

ذلك محاوالتها والتي فشلت بعد  بتعويم هذه العملة عقب قرار اتخذته الحكومة (Bahtالبات ) عملة تايالند

وقد ترتب على ذلك جملة من . تعرضت لها التيمواجهة موجة المضاربات القوية  فيدعم عملتها  في

 :من بينها النتائج

 

 .أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها -

من % 992الدول اآلسيوية إلى أن بلغ ألربعة من أكبر  الخارجيتفاقمت األزمة حيث تزايد حجم الدين  -

 . الناتج المحلى لها إجماليحجم 

الوضع  إلنقاذفتم طرح حزمة سياسات  الدوليتدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد  -

وكوريا  اأند ونسيكما حدث في  والهيكلي االقتصادي لإلصالحشريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة 

 . ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة الجنوبية

 

 "فقاعات شركات اإلنترنت" ما سمي في حينه بـ أزمةوفي مطلع األلفية الثالثة شهد العالم     
74
في ف .

ً جديداً من األزمات المالية بدأت حين  ،ن العشرين ومطلع األلفية الثالثةأواخر القر عرف العالم نوعا

سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك  فيالشركات  أدرجت أسهم تلك

"NASDAQ " وقت حقق فيه عدد  فيحيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير

 . 0222عام  فيتلك الفقاعة مما أدى إلى انفجار  ضخمةقليل من تلك الشركات أرباحاً 

تفجرت تناقضات الرأسمالية متمظهرة في األزمة المالية العالمية والتي تحولت  0229سبتمبر  92وفي     

الى أزمة اقتصادية عميقة ما زال العالم يأن تحت وطأتها رغم كل ما بذلته قالع الرأسمالية للتغلاب عليهاا، 

 . والتي سنتحدث عنها بالتفصيل الحقا
 

  رئيسية أم مشتقة؟: لناميةاالبلدان يف االقتصادية  األزمة: الثاني املبحث
 جوهر وطبيعة األزمة االقتصادية يف البلدان النامية: املطلب األول

الرأسااامالي العاااالمي، بااااألثر الكامااال  النساااقمااان  جرررزت عضررروياتحاااس البلااادان النامياااة التاااي تشاااكل     

 . قالع رأس المال تندلع بين حين وآخر فيلالضطرابات واألزمة االقتصادية التي 

اغلاب الدراساات  أنالاى  التنبيرهمان الضاروري  أنغيار . ، إذن، في قلب األزمة كاذلك"عالم الثالث ال"    

عان األزماة  عناد الحاديث إبرراز دور العوامرل ال ارجيرةإلاى  تشايروجهود منظري التنمية في هاذه البلادان 

ذه األخيارة بالخاارج ونتيجاة االقتصادية الرأسمالية العالمية وانعكاساتها على البلدان النامية نتيجة ارتباط ه

 . الغزوة االستعمارية واإلدماج الذي تم في فترات تاريخية سابقة

تفعل فعلها لو لم تكان السااحة  أنالتأكيد بأن العوامل الخارجية، مع أهميتها، ما كان لها ومن نافل القول     

إذن، ماا كاان يمكان . ة النفجار األزمةالمحلية في البلدان النامية بتناقضاتها وبنياتها تشكل تربة خصبة مهيأ

 أنل زمة أن تأخذ مداها وتفعل فعلها التدميري في االقتصادات النامية راحلة إليها من قطباه المتقادم، دون 

هيمناة عالقاات اإلنتااج الرأسامالية التاي تسامح  أوتتوفر لهاا، منطقياا، الشاروط واألساس المتمثلاة بنضاوج 

، وبالتاالي إعاادة إنتااج البنياة االجتماعياة بكال مساتوياتها وتهميشاها فاي ظال بإعادة إنتاج التخلاف والتبعياة

باإبراز دور  - علاى الصاعيد النظاري -( بصادد األزماة)فاي التحلايالت  االقتصراروهكذا إذن، فاان . األزمة

ت العوامل الخارجية وإدانة دور العالقاات االقتصاادية الرأسامالية الدولياة، فقاط، فاي األزماة هاو، فاي الوقا
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ً بظاهرة تحدث العديد من األزما  عندما يرتفع سعر " الفقاعة"حيث تتكون ". bubble" "الفقاعة"ت في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصاديا

كاألسهم على سبيل المثال  –وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء األصل . األصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر

سألة وقت عندما فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار األصل م. تفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل على توليد الدخلهو الربح الناتج عن ار –

لبيع ذلك األصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حاالت الذعر فى الظهور فتنهار األسعار ويمتد هذا األثر نحو أسعار  يكون هناك اتجاه قوي

 .في نفس القطاع أو القطاعات األخرى األسهم األخرى سواء



تقوم به القوى االجتماعياة المسايطرة فاي معظام البلادان النامياة آيديولوجي ممارسة لدور نفسه، ليس سوى 

لتعتيم الواقع االجتماعي وتناقضات التطور الرأسمالي التاابع وسايادة أساس التقسايم االجتمااعي الرأسامالي 

اقضااات المرافقااة للتطااور اقم التناالقتصااادية هااي نتيجااة طبيعيااة لتفاا األزمااة إن .للعماال داخاال هااذه البلاادان

وماا دام الاوعي الزائاف . ذاتاه الرأساماليوهذا التفاقم هو عملياة موضاوعية يساتلزمها التطاور  الرأسمالي،

االئاتالف  أو)فان الطبقاة المسايطرة  الرأسمالية اإلنتاجعالقات  إنتاج إلعادة وأساسيايمثل شرطا ضروريا 

جوهر التناقضات االجتماعية المتفاقمة  إلخفاءالنظرية والسياسية، تسعى، في ممارساتها ( المهيمن الطبقي

وهكااذا تقاادم لنااا القااوى المساايطرة فااي البلاادان الناميااة تحليالتهااا وخطابهااا السياسااي وتنظيراتهااا . باسااتمرار

 فإنهاااوفقااا لهااذا الطاارح،  و. ناجمااة عاان اناادالعها فااي المراكااز االمبرياليااة أنهااالالزمااة االقتصااادية علااى 

تنظيارا  أنونعتقاد . التاابع الرأساماليليست نتاجا للمفاعيال الداخلياة للتطاور  إذن إنهالبة من الخارج، مستج

. الفكار التنماوي الساائد فاي البلادان النامياة أزماة، انه تنظير تابع يعبر عان أصيالكهذا لالزمة ليس تنظيرا 

الماادي، انعكااس الزماة التنمياة  تااجاإلنلالزماة فاي مجاال  انعكراس إالالفكر التنموي ما هي  أزمة أنغير 

 . إطرافهافي قطبها المتخلف، في  الرأسمالية أزمةالتابعة،  الرأسمالية

 

ة فااي البلاادان الناميااة؟، أي، األزمااة االقتصااادي ت سرريرينطاارح السااؤال، علااى صااعيد الفكاار، حااول كيفيااة     

 ؟صيرة العمل النشيا لكريهماهل هي خارجية أم داخرية أم ح، ما هي عوامل األزمة هنابمعنى آخر، 

 

االقتصااد الرأسامالي العاالمي كمقولاة اقتصاادية  تجريردهاي  على هذا السؤال لإلجابةنقطة االنطالق  إن    

 وتناولاه كبنياة تتاألف مان عادّة مساتويات
75
الرأسامالية : مان البلادان مجمروعتينمان  تتاألفهاذه البنياة  إن. 

 قتصاادولي الرأسامالي للعمال وفاي إطاار اضامن التقسايم الاددولي و ت صصالمتطورة والنامية، في إطار 

هناا  مصاطلح الوحادة أن ، كمااة يحكمها قانون الوحدة التناقضايةهذه البني إن. ةالعالمي ةالرأسمالي المنظومة

غير . الرأسمالية كيان موحد تهيمن فيه عالقات اإلنتاج الرأسمالية على صعيد دولي ومحلي كذلك أنيعني 

 –بساابب القااانون الناااظم للرأساامالية كتشااكيلة اقتصااادية  بنيررة متناقضررةهااي  –الرأساامالية  –يااة هااذه البن أن

هاذه الوحاادة متناقضاة بنتيجااة  أنكمااا . قررانون التطرور المت راوتاجتماعياة كونياة الطااابع، هاذا القااانون هاو 

 .من البلدان المجموعتيناالشتغال المتميز لقانون القيمة في كال 

واقااع  أنسااطورة جانبااا، وعاادنا الااى التاااريخ الفعلااي وحركتااه الماديااة، وجااب علينااا القااول وإذا تركناا األ    

للسيطرة االمبريالية بوجودها في شبكة عالقات النظام الرأسمالي  خضعتمجتمعات البلدان النامية هو أنها 

أسامالي فال سبيل لها إذن الى اإلفالت من حركة القوانين الكونية الناظمة للتطور الر. الدولي
76
ولهاذا فاان . 

يااتم، باعتقادنااا، فااي إطااار العالقااات والقااوانين الناظمااة  أنيجااب واقااع تطورهااا وتناقضاااته وأزمتهااا  تحلياال

"أطرافه " و " مراكزه " للتطور الرأسمالي العالمي في 
77
. 

 

تعراي  ا تمثل كل بنية تتحدد في طابعها األساسي بنمط اإلنتاج المهيمن فيها، من حيث أنه أنوإذا فهمنا     

يتمفصل بعضها البعا فاي عالقاة السايطرة التاي تخضاع فيهاا لانمط اإلنتااج المهايمن،  عد  أنماط إنتاجية

وإذا تناولناا االقتصاااد العاالمي كبنيااة تتمثال بتعااايش عادة أنماااط يتمفصال فيهااا نماط اإلنتاااج االمبرياالي فااي 

األخارى يتحادد فاي عالقاة التبعياة ماع الانمط  البلدان الرأسمالية المتطورة كنمط مهيمن فاإن تطاور األنمااط

 أزمة نمرا اإلنتراج الرأسرماليأزمة الرأسمالية في حقل االقتصاد هي  أن فرضيةمن  انطرقناوإذا . المذكور

ليسات  –نتيجاة ظاروف تاريخياة  –في البلدان المتطورة ونظرا ألن عملية إعادة اإلنتاج في البلدان النامية 

اإلنتاج المهيمن فيها فقط، مستقلة عن نمط اإلنتاج االمبريالي ( أو أنماط)ة بنمط محكومة بالية داخلية خاص
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فاي التخاوم عبار تلاك العالقاات المتشاكلة  انعكاسراتهاالمسيطر، فان األزمة فاي المراكاز االمبريالياة ساتجد 

 .ة المذكورةزموي تتوقف على مدى عالقة التبعية البنيوية لمستويات البنياألحدّة التأثير  إن. تاريخيا

التطور الرأسامالي فاي البلادان  –هذه الظاهرة " ثانوية " تبعية أو  أن الى اإلشارةولكن من الضروري     

 التأثير المتبادلسوى احد جوانب المسألة التي من المهم تناولها بصورة جدلية في إطار هي ليس  –النامية 

 ضرررور ناادرج هنااا تو. وتاري يتهرراالمعالجااة  سرريةومرمو( واألزمااة)للعوامال الخارجيااة والداخليااة للتطااور 

فاي تكاوين الرأسامالية، التاي يتسام تطورهاا  رتأثّ التحليل األكثر عمقا لدور المجموعتين من العوامل التي 

ولكي نستطيع التقدم خطاوة ل ماام فاي . في البلدان النامية بأعراض أزموية جديدة، تبرز وتتزايد باستمرار

مان الضاروري القياام بتحليال معماق األزماة فاي البلادان النامياة فاان " خصوصرية" تحليالتنا الخاصة بفهام

وتجلاي فعال  ةالرأسامالي المنظوماة" أطاراف"ية والسمات المميازة لتطورهاا فاي وملموس لظهور الرأسمال

 أصاال ونمااط انبثاااقيتمثاال فااي "  التعااديل" هااذا  إن. القااوانين االقتصااادية العامااة للرأساامالية فااي أطرافهااا

لميكاانيزم إعاادة اإلنتااج فاي األطاراف ولكان دون  تعاديلالتي تمار بهاا، اناه  والمراحلصر الرأسمالية عنا

 . تغيير مضمون فعل اشتغال قوانين الرأسمالية األساسية

الى البلدان النامياة، وال فاي التفاصايل الدقيقاة التاي  الرأسماليةلن ندخل في الظروف التي رافقت دخول     

عملياة  ألسابابخالل مراحله المتعاقبة وذلك  الرأسماليمّر بها النمو 
78

 إن، هناا، الاى اإلشاارة، ولكان ناود 

التادخل االمبرياالي العنياف " بفضل " ، بل اإلنتاجالسيرورة الداخلية لعالقات  إطارهذا النمو لم يتحقق في 

ً ئبنا وإعادةطم السيرورة الداخلية الذي ح ه المباشر، مخضاعا بنيتهاا بحاجات تطور ها وتكيفها وربطها تبعيا

. الموسع في الدول االمبريالية ذاتاه اإلنتاجعادة إولعملية  الرأسماليورات التراكم االجتماعية الجديدة لضر

التاي اتخاذت فااي  الرأسااماليةالبنياة االجتماعيااة فاي البلادان النامياة جاازءا عضاويا مان البنياة  أصابحتوباذا 

علاى  الرأساماليةهذا المستوى مان الممارساة االقتصاادية  أناه الى يجب االنتب. مرحلة تاريخية طابعا كونيا

من قبال البلادان  واإليديولوجيةمارسة، هي الممارسة السياسية ملل آخرينمستوى دولي ترافق مع مستويين 

الوضاع الاراهن،  إنتااج إعاادةتهادف الاى " المتخلفاة " المتطورة باتجااه التشاكيالت االجتماعياة  الرأسمالية

الادولي الموحاد، بكال ماا يحملاه مان وظاائف  الرأسامالي زالجهاا إنتااج إعادةالتطور والتخلف،  إنتاج إعادة

لكل البنيات المندمجة معه، وبكل ما يحمله من تناقضات ناجمة عن الممارسات  وأيدلوجيةوسياسية  إنتاجية

 .في المستويات الثالثة

 إنتااججوهر  أنرغم  و. هو تعظيم فائا القيمة اليةللرأسم األساسيالقانون االقتصادي  أنمن المعلوم     

متنوعاة  بإشاكالعن جوهره الواحاد  يكشف الرأسماليةوانتزاع فائا القيمة واحد في كل مكان لكن تطور 

ولهااذا فااان الكشااف عاان الساامات الممياازة . والقوميااة الملموسااة واإلقليميااةجاادا، تبعااا للخصااائص التاريخيااة 

قوانينها العامة في ظروف ملموسة، في البلدان النامية، ومنها البلدان العربياة، والشتغال  الرأسماليةلتطور 

ينطلق من تحليل جانبين هامين هما  أنيجب 
79
: 

، الرأساماليفاي النظاام " المستعمرة والتابعاة"أي انخراط البلدان روية الطابع التاري ي لرقضية، ، األول -

" تلك البلدان قد دخلات  إنشكليا، بل  سلي التأخيرهذا  إن. رةتطوالم الرأسماليةعن البلدان  متأخرفي وقت 

قااد انخرطاات فااي النظااام  أنهاااالااذي كااان قائمااا، أي  الرأسااماليتقساايم العماال  أساااسعلااى  " ماادار الساااعة

 .الكونية الطابع الرأسمالية اإلنتاج إعادةالدولي بمثابة عناصر خاضعة لعملية  الرأسمالي

الضررور  المنهجيرة تسرتدعي معالجرة خاصرية تطرور العالقرات  أنتشير الى  هأعالالمالحظة  إن، الثاني -

وضااع غياار لوذلااك باالرتباااط الوثيااق ل" ثانويتهااا"أي ضااعفها وتفككهااا و فرري البررردان الناميررة،  الرأسررمالية

 .الدولي الرأسمالي ياالقتصادالمتكافئ والتابع، وبوصفها هدفا لالستغالل االمبريالي في النظام 

 

فانااه يمكاان وصاافها بالبلاادان  ةالرأساامالي المنظومااةتشاامل كاال محاايط " العااالم الثالااث"ن بلاادان ظاارا ألن     

إعااادة إنتاااج هااذه  منطررقالااذي يوضااح  معيررار عالقررات اإلنترراج الرأسررماليةماان  انطالقرراالرأساامالية التابعااة، 

التشاخيص أعااله وفاي ضاوء . العمال الادولي الرأسامالي تقسريمالعالقات علاى الصاعيد العاالمي مان خاالل 
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التاي أصابحت فاي معظام البلادان نمطاا  أزمرة الرأسرمالية التابعرةاألزمة في هذه البلدان بأنهاا  وصفيمكن 

 .عالميعلى صعيد  وتابعاعلى صعيد محلي  مسيطراتابعا، /مسيطرا

 

المزياد دة حركة تراكم رأس المال وعملية إعادة اإلنتاج الموسع في البلدان النامية، على قاعا تحققتلقد     

 ، وعلاى أسااس مان النماو الفوضااويولالقتصااد الرأساامالي عموماا مان التبعياة للساوق الرأسامالية العالمياة

االجتماعياة والسياساية مان  –دية الساوق وجعلات بفضال تناقضااتها الداخلياة الحاادة االقتصاابآلية المحكوم 

، غيار الوجره اخخررفاي هاذه البلادان،  المؤقات الاذي تحادثت عناه القاوى القائادة لعملياة التنمياة" االزدهار"

، تسااقط إذنهكااذا، ". نااار هادئااة"علااى ( وتنضااج)ت اجتماعيااة عميقااة نضااج –المعلاان، ألزمااة اقتصااادية 

األطروحة التي تؤكد عليها القوى االجتماعية المسيطرة في بلدان التطور الرأسمالي وتروج لهاا والمتمثلاة 

 ً إنهاا، . ا وكأنها أزماة خاارج الحقال العاام للصاراع االجتمااعيصرفا وتقديمه بإعطائها مضمونا اقتصادويا

في واقع الحال، أزمة في الحقال االقتصاادي للصاراع االجتمااعي ولايس أزماة مقطوعاة الجاذور عان ذلاك 

.الصراع 
80
  

  

القوى االجتماعية في بلدان التطور الرأسامالي التبعاي، التاي قاادت التنمياة فاي هاذه البلادان الاى  تصطدم    

 السبلوفي ضوء ذلك، تنطرح على تلك القوى مهمة البحث عن  .لمسدود، بأزمة بنيوية عميقة كذلكها اافق

هذه البلادان فاي بنياة االقتصااد  موقعفي ضوء ( وإدامتهامن اجل تثبيت سيطرتها )الكفيلة بمواجهة األزمة 

 . لمية عليهاالرأسمالي العالمي والتأثير المتعاظم لرأس المال الدولي واالحتكارات العا

الاذي يمكان استخالصاه بصادد تاأثير األزماة االقتصاادية الرأسامالية الدولياة علاى البلادان  االستنتاج إن    

 .النامية هو أنها عانت جميعا من األزمة بصورة متفاوتة وتكبدت خسائر اقتصادية كبيرة

ان وترحيلااه صااوب البلاادان الواسااع للاادخل القااومي لهااذه البلااد االسااتنزافلالزمااة هااي  نتيجااة أهاام إن    

األماار الااذي لاام يعااوض عنااه إال بشااكل جزئااي ولفتاارة مؤقتااة نحااو دخااول مجموعااة  الرأساامالية المتطااورة،

 .صغيرة في البلدان وال سيما تلك المصدرة للبترول

عااالوة علااى عمليااة التوزياع المتواصاالة إلجمااالي الناااتج االجتماااعي، فااي إطااار  ،هاذا التوزيااع قااد تاام إن    

صاد الرأسمالي الدولي لصالح البلدان الرأسمالية المتطورة عن طريق التجاارة الدولياة وتصادير رأس االقت

طرياق اساتغالل الشاركات  عانالمال ونقل التكنولوجيا واالستيالء على فاائا القيماة، فاي مجاال اإلنتااج، 

علاى الصاعيد العاالمي بهاذه  عملياة إعاادة توزياع الادخل إن. المتعدية الجنسية لقوة العمل في البلدان النامياة

الطريقة لم تكن ممكنة لوال نظام العالقات االقتصاادية الدولياة الرأسامالية المتسام بعادم العدالاة والالمسااواة 

 . والالتكافؤ
 

 الرأمسايلوتداعياتها على صعيد الفكر واملمارسة يف النسق  زمةاأل آثار: الثالثطلب امل
 البحث عن خمارج من االزمة 

 النيوكالسيك حياصرون كينز ...أزمة السبعينات وخصوصياتها
 

بدأ الراسمالية العالمية مع استمرار االزمة وتفاقم االوضاع االقتصادية واالجتماعية داخل المنظومة     

سمالية أنيت به فلسفة ادارة ريترسخ في وعي االوساط الراسمالية االحتكارية حقيقة الفشل الذريع الذي مُ 

( كينز) المفكر االقتصادي االنكليزي االحتكارية التي وضع اصولها الدولة
81

فمن ناحية، بات من . 

للراسمالية  الجديدهذه الفلسفة، في فهم ما جرى في الواقع الجهاز النظري والتحليلي لالواضح عجز 
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 John Maynard Keynes,The General Theory of Employment Interest and Money, 1936.                                         
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عن مواجهة  تلك الفلسفة، المنبثقة عن ،السياسة االقتصادية ادواتومن ناحية ثانية، عجزت . المعاصرة

 . زمة الكساد التضخميأ

، تعرضات الكينزياة لحصاار نظاري شاديد مان خاالل هجماات المدرساة وعر  صعيد ال كرر االقتصرادي    

وانصااار مدرسااة اقتصاااديات العاارض ( مدرسااة شاايكاغو)النيوكالساايكية التااي قاااد لوائهااا ميلتااون فرياادمان 

حكومي كافة األزمات والمشكالت التي تعااني منهاا فقد نسبت هاتان المدرستان للتدخل ال(. الفر وجماعته)

في ضاوء الاوعي و(. الى آخره.. البطالة، الركود، انخفاض اإلنتاجية، التضخم، عجز الموازنة)الرأسمالية 

يهااجم بشادة الكينزياة ويادعو لنباذها  البرجاوازيلهاذه الحقيقاة، راح الجنااح اليميناي فاي الفكار االقتصاادي 

( فريردمان ميرترون)تبني سياسة جديدة، قااد لواءهاا والتخلي عنها، ويدعو ل
82

، وهاي السياساة التاي عرفات 

حااول العاودة تمي الاى المدرساة النيوكالسايكية و، وهي تيار ين(مدرسة شيكاغو أو" )النقديين " بمصطلح 

 القارن الثاامن عشار، ساواء مان حياث رفاع شاعار الحرياة باانانشاأتها  أياام األولى أصولهاالى  بالرأسمالية

الادور  وإلغااءمان حياث تقلايص دور الدولاة فاي النشااط االقتصاادي  أوالسوق الطليقاة، وآليات االقتصادية 

" اقتصاادات العارض " مان حياث التركياز علاى ماا سامي  أوالذي كانات تلعباه كمضاخات للطلاب الفعاال، 

، وتعتبر نقيا الكينزية النظام آلياتلتنشيط 
83
 . 

من حقبة السبعينات وبداية الثمانينات فاي  األخيرةفي السنوات  جرتالتي االنتخابات  أسفرتمقابل وبال    

( آخارهالاى .... االتحادياة، النمساا ألمانيااانكلتارا، الوالياات المتحادة، ) المتطاورة الرأسماليةعدد من البلدان 

ليمينياة ا األحازابوصاعود  ،االشتراكية الديمقراطية التي كانت تتبناى السياساة الكينزياة أحزابعن سقوط 

وشاااع خااالل هااذه الفتاارة . والمحافظااة التااي رساامت برامجهااا االقتصااادية فااي ضااوء توصاايات النقااديين

نسابة الاى )والتاشارية ( رونالد ريغراننسبة الى الرئيس األمريكي األسبق )الريغانية : المصطلحان الرنانان

 .(مارغريت تاتشررئيسة الوزراء البريطانية في حينه 

اليمينية التي  األحزابالمعالم التي تسلحت بها  أهم أنات العامة للنقديين، يمكن القول وفي ضوء التوجه    

الكساد التضاخمي علاى  أزمةفي رسم استراتيجيتها لمواجهة  ةالكينزي الحقبةوصلت الى السلطة بعد انتهاء 

تبني سياسة انكماشية تعتمد على ما يليفي الصعيد الداخلي، قد تمثلت 
84
:  

 . دمحدوذوي الدخل الالحكومي الموجه لخدمة الفقراء و اإلنفاقامج تقليص بر -

 .العام الموجه لالستثمارات العامة اإلنفاقضغط  -

 .بيع وحدات القطاع العام للقطاع الخاص -

 .س المال لتشجيع القطاع الخاصأوعلى ر األعمالتخفيا الضرائب على دخول رجال  -

 . نةالفائدة المدينة والدائ أسعاررفع  -

 .على التسلح لإلنفاقوضع برنامج ضخم  -
 

 

 آثار األزمة وتداعياتها على صعيد الفكر واملمارسة
 عن خمرج من األزمة  الليربالية والبحث

هكااذا إذن فعناادما دخلاات الرأساامالية مشااارف الساابعينات ماان القاارن العشاارين فااي أزمااة هيكليااة حااادة،     

لثاورة ( شكل التدخل الحكومي فاي النشااط االقتصاادي جوهرهااالتي )سرعان ما تعرضت الثورة الكينزية 

وكاان منااخ هاذه الثاورة المضاادة مؤاتياا . صعيد السياسات االقتصراديةأو  صعيد ال كرمضادة، سواء على 

حينمااا تااردت معاادالت الااربح فااي قطاعااات اإلنتاااج المااادي بشااكل مسااتمر، وهااو األماار الااذي دفااع برجااال 

نتاج وإيقاف أو تقليل خطط االساتثمار مماا كاان لاه اثار واضاح فاي انخفااض األعمال الى خفا برامج اإل

. هاذا فاي الوقات الاذي كاان فياه التضاخم قاد جانح الاى آفااق علياا. الطلب على العمالة وزيادة عدد العااطلين

                                                 
82
 Friedman, Milton,( 2008). Milton Friedman on Economics: Selected Papers. University of Chicago Press 

Journals.  
83
             .Belka M., Monetaryzm- negacja keynesizmu? ,, Ekonomista “ 1984, nr 4: لمزيد من التفاصيل قارن 
84
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ورافااق ذلااك بااروز أزمااة واضااحة السااتيعاب الفااائا االقتصااادي المتزايااد، فاتجهاات أقسااام واسااعة منااه 

 .مجال المضاربات واإلقراض والتوسع في قطاع الخدمات لالستثمار في

وعموما، فانه لما كانت الرأسمالية، عبر شتى مراحل تطورها، قد أفرزت تيارات الفكر االقتصاادي ماا     

يناسااب مصااالحها ويعباار عاان وعيهااا الطبقااي، فااان األزمااة الهيكليااة التااي دخلاات فيهااا منااذ مشااارف عقااد 

فاي  انقساموهاذا التياار الليبرالاي الجدياد المتطارف، قاد . ارات الليبرالياة تطرفاااشد تياأفرزت السبعينات قد 

بمعناهاا )، يصبان معا في منبع واحد، هو المناداة باإطالق الحرياة االقتصاادية فرعين رئيسيينالحقيقة الى 

الى أقصى حد ممكن ( المتطرف
85
. 

، لدولة وتدخالتها في النشاط االقتصاديضرور  تحجيم دور ابلور جوهر فكره أساسا في  ال رع األول    

مناديا في ذلك بان الحرية االقتصادية هي أساس حياة الفرد والمجتمع، وان الضاوابط هاي االساتثناء، واناه 

كماا أن الرأسامالية قاادرة مان . ال تعارض بين سعي الفرد للبحاث عان مصالحته وتحقياق مصالحة المجتماع

عام، وان ما حدث من خلل في هاذا التاوازن عبار تااريخ الرأسامالية خالل آليات السوق أن تحقق التوازن ال

في القرن التاسع عشر والقرن العشرين إنما يعود الى عدم احترام قوانين السوق وتادخالت الادول ونقاباات 

وقااد اتخااذ الهجااوم علااى السياسااات االجتماعيااة التااي تطبقهااا الدولااة فااي مجااال السااوق، اتخااذ هااذا ! العمااال 

 .ية محورية في فكر أنصار الليبرالية الجديدةالهجوم أهم

التيااار الاذي اجتهاد فاي تحليالتاه للمناااداة الاذي ظهار فااي الليبرالياة الجديادة، فهاو ذلاك  ال ررع الثرانيأماا     

بإعادة توزيع الدخل والثروة لصالح البرجوازية، ساعيا فاي ذلاك الاى ماا يشابه البحاث عان مصاادر جديادة 

 قضريتينوهنا تبلور فكر هذا التياار فاي . انة بها في مرحلة التوسع الرأسمالي القادمةللتراكم البدائي لالستع

  :أساسيتين

 المناداة بخفا الضرائب على الدخول والثروات الكبيرة؛  ي، هاألول  -

 . ، هي بيع مؤسسات الدول ونقل ملكيتها الى القطاع الخاصالثانية -

     

عن إعادة توزيع، شبه جذرياة، فاي الثاروة والادخل القاومي  وقد تمخضت هذه اإلجراءات بشكل واضح    

 . بالبلدان الرأسمالية الصناعية لصالح البرجوازية وضد كاسبي األجور والمرتبات من العمال والموظفين

     

 البلدان النامية حتت مرمى مدافع الليربالية اجلديدة/ على مستوى املمارسة
 أمسالية العاملية يف األطرافتوسع الر راس املال وشروط" أممية " 

وإذا كانت الليبرالية وآليات السوق ومعاداة التدخل الحكومي هي الشعارات التي رفعتها الرأسمالية على     

صعيدها المحلي لمواجهة مأزقها التاريخي الذي عاشته بعد أزماة السابعينات، وتمكنات بهاا، ومان خاللهاا، 

" دولاة الرفااه"سببه ذلك من اختفاء ما يسمى بـ البرجوازية، مع ما من إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح 

وما سببه ذلك مان مشاكالت وتناقضاات حاادة علاى الصاعيد الاداخلي، فاان الليبرالياة الجديادة كانات تخطاط 

واختاراق الادول " العاالم الثالاث"احتاواء مان خاالل إعاادة  على الصاعيد العاالمي، لمرحلة توسعها الالحق،

واسااتعادة " التصااحيح االقتصااادي"غوط إعااادة جدولااة الااديون وأوهااام فتحاات ضاا. شااتراكيةالتااي كاناات ا

دول هااذا العااالم لنظااام أشاابه باااإلدارة المركزيااة  إخضاااعالتوازنااات االقتصااادية الداخليااة والخارجيااة، تاام 

ركات المصاانع والشا)الخارجية القتصاداتها عبر اتفاقات صندوق النقاد الادولي وشاراء أصاولها اإلنتاجياة 

ويعود األجانب مرة أخرى للتحكم في مقدراتها ( الى آخره... والبنوك
86

وعبر هاذه الليبرالياة المتوحشاة، .  
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وعبر أوهام التحول الى نظام اقتصاد السوق، تام تفكياك اقتصاادات البلادان التاي كانات اشاتراكية اقتصااديا 

أسامالي، وليساهل تصادير فاائا اإلنتااج وقوميا وسياسيا، ليسهل احتواؤها وعودتها الى حظيرة النظام الر

 . السلعي وفائا رؤوس األموال إليها من اجل استنزاف األرباح منها

ضابط لمواجهة األزمة إذن وتحدياتها واستحقاقاتها على المستوى الدولي، لجأت الليبرالياة الجديادة الاى     

الستمرار نقل ونزح الفائا االقتصاادي  النحو الذي يؤهلها على" العالم الثالث"عالقاتها مع بلدان  وتنظيم

وأدركات أن ذلاك يتطلاب خلاق آلياات جديادة للسايطرة علاى مجمال األوضااع االقتصااادية . مان هاذه البلادان

التاي  Conditionality المشرروطيةواالجتماعية في تلك البلدان، والتي عرفات فيماا بعاد تحات مصاطلح 

 . انطوت عليها برامج التثبيت والتكييف الهيكلي

    

وكما اشرنا في مكان آخر من هذه الدراسة، فقد شاكلت هاذه البارامج، فاي الحقيقاة، عبار دقاة صاياغاتها     

بلاادان "لااراس المااال الاادولي بهاادف إخضاااع  وشااروطها مااا يمكاان أن يساامى بااأول مشااروع أممااي محكاام

بااد ماان وقفااة ولخطااورة هااذا المشااروع ال ". الشاامال"التااراكم والتوسااع الرأساامالي فااي  لشااروط" الجنااوب

 .تفصيلية هنا

 

 "األطراف " يف بلدان األصول الفكرية لليربالية التكييف املعاصرة 
لو شئنا اآلن أن نحدد المصادر الفكرية التي صاغت ليبرالية التكيف التي طبقتهاا غالبياة الادول النامياة،     

 .من هذه المصادر نوعين أساسيينفسوف نميز هنا 

التي توضع تحت يافطة عريضة هي برامج  –نينات وبرامج التكييف الهيكلي منذ أوائل عقد الثما    

السوق تكتسح الكثير  اقتصادواستهداف  االقتصاديةالرامية الى اعتماد الليبرالية  – االقتصادياإلصالح 

 .من البلدان في العديد من قارات عالمنا المعاصر

  .تتضح أهمية هذه الظاهرة من عدة جوانب   

التي تأخذ بها العديد من البلدان تشترك في الفلسفة والغايات  "االقتصاديةاإلصالحات "أن  ،أولها -

لية آو االقتصاديالسوق محوراً للنشاط  اعتمادواالجتماعية والسياسية إذ تهدف كلها الى  االقتصادية

 . منية واألكالفوالعمق والمراحل الز تساعاالهذه اإلصالحات من حيث  اختلفتلممارسته ولتوجيهه وإن 

وإعطاء القطاع الخاص  االقتصاديتسعى الى تضييق دور الدولة  " اإلصالحات" هذه ن أ ،ثانيها -

، وذلك بمنحه مختلف الحوافز والمزايا الضريبية والمالية والتجارية، االقتصاديةاألولوية في السياسة 

 .األجنبية ومتعددة الجنسية االستثمارات واجتذاب

                     

يتعين، إذن، التوجه الى الخطاب الليبرالي الجديد ومشاريع التكييف الهيكلي التي صاغتها المؤسسات    

، بل كعناصر أساسية إلستراتيجية "األطراف"بلدان  الدولية المتخصصة ورؤيتها ليس كمحاولة لحل أزمة

 .العالمي قتصاداالعالمية البعد لتكييف تلك البلدان للظروف الجديدة الجارية في 

جديرة بالتوقف وهي أنه في الوقت الذي حاولت البلدان  م ارقةولكن قبل ذلك يتعين اإلشارة الى    

ً األزمة اال مواجهةالرأسمالية المتطورة  تجاه نحو السياسات من خالل الليبرالية الجديدة واال قتصادية داخليا

لتة لقوى السوق والحرية الفردية والعمل على إضعاف المنف لياتباآلكالسيكية المحافظة التي تؤمن النيو

تدخل الدولة وتغيير عالقتها بالقطاع الخاص، مما كان يعني في نهاية المطاف تراجعاً عن الكينزية، فإن 

حاولت على الصعيد العالمي أن تحل أزمتها  –وعبر مؤسساتها الدولية المتخصصة  – الرأسمالية العالمية

سياسة القروض السهلة  اعتمدت، حينما (9190 – 9192) الفترة  أثناء الكينزية العود  ال من خالل 

فجر في أزمة عميقة نتبحت أنشوطة المديونية وتفاقمها لوبكميات هائلة الى البلدان النامية، حتى أص

 " .حداثة"كثر الرأسمالي المتطور على أسس أ االقتصاد، من أهم العتالت إلدماج هذه البلدان في أخرى
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الخطاب الليبرالي الجديد وتحديد عناصره األساسية، هناك ضرورة لتحديد المصادر  ت كيكوبهدف    

من هذه المصادر  نوعين أساسيينوباختصار يمكن تحديد . الفكرية التي صاغت ليبرالية التكييف
87
: 

" ر المعروف باسم هو تلك األفكار المحددة التي أتفق عليها واضعوا التقرير الشهي: النوع األول*     

"  شركات في التنمية" المعروف على صعيد عالمي باسم " تقرير بيرسون 
88
والذي تجري اإلشارة إليه ، 

"  شركات في تشويه التنمية" سم إبتهكم ب
89
خطورة هذا التقرير في أنه صاغ وألول مرة، وعلى وتكمن . 

مدها عند تعاملها مع االستثمارات أن تعت" المتخلفة الدول"س عالمي، األسس التي يتوجب على أسا

 .المحددة الواردة في هذا التقرير صداها عمليا في كثير من الدول األفكارقد وجدت  و. الخاصة األجنبية

روبرت )بناء على طلب من  ،األسبقرئيس وزراء كندا  ،(لستر بيرسون)هذا التقرير الذي وضعه  إن

كان  لذي كان قبل ذلك وزيرا للدفاع في الواليات المتحدة،وا للبنك الدولي، األسبقالرئيس  ،(ماكنمارا

جديدة في السبعينات وذلك للخروج من مأزق فوائا  إستراتيجيةمحددة لرسم  مقترحات إعداد هالهدف من

للربح من  أعلىوتبحث جاهدة عن معدالت  المتطورة الرأسماليةالتي بدأت تتراكم بالبلدان  األموالرؤوس 

، ال يتسع المجال أساسيةركائز ويقوم التقرير على عدة . ي تتحقق داخل هذه البلدانتلك المعدالت الت

 إنها. تنطلق من الترسانة المعروفة للفكر الليبرالي النيوكالسيكي أنهاالى  اإلشارةلتعدادها، ولكن نود 

على البالد  لليبرالية التكييف، حيث تنص على انه يتعين األساسيةترسم في النهاية الخطوط النهائية 

 األجنبيةتستقبل االستثمارات  أنشاءت  إذاضوابط  أوعلى مصراعيها دون قيود  أبوابهاتفتح  أنالمتخلفة 

الخاصة، وان تتخلى عن سياستها القومية واالجتماعية التي طبقتها في الماضي حيث كانت تسعى لتحقيق 

  .استقاللها االقتصادي وتنميتها المستقلة

 

الدولية المتخصصة،  االقتصاديةويتمثل بتلك الشروط والمبادئ التي طورتها المنظمات : النوع الثاني*  

 ".البلدان المتخلفة " وأساساً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول كيفيات التعامل مع 

ن إن هذه الشروط والمبادئ تعتبر من ضمن األسلحة الفعالة، بل قل الخطيرة التي اعتمدتها البلدا    

وتشديد " المتخلفة"لتسهيل مهمة اختراقها للبلدان  ومؤسساتها المالية والنقدية الدولية الرأسمالية المتطورة

التي رسمتها القوى المسيطرة للخروج من  ستراتيجيةلإلالبلدان ضمن السياقات العامة  استغاللها لهذه

 ".اآلخرين" لـاألزمة بأقل الخسائر وعن طريق تحميل أعبائها 

بلورة واضحة ألول مشروع أممي  ،سوية ،بأن هذين المصدرين مثال التأكيد هنا مرة أخرىيمكن     

" بـ " الشمال " غة عالقة وتكمن أهمية هذا المشروع في إعادة صيا. رأس المال العالمي هيصوغ

 .وإرسائها على أسس جديدة، واضحة ودقيقة" الجنوب

ً ألي      نشأت الرأسمالية كنظام عالمي، وهي تسعى دائماً أن منذ على أنه التباس البد من التأكيد ومنعا

األجزاء غير الرأسمالية في مختلف " تكييف " وكان . ع العالم لمتطلبات نموها وشروط حركتهاألن تخض  

ً ضرورياً  أنحاء العالم كي تتالءم مع الحاجات المتغيرة واألزمات المختلفة للمراكز الرأسمالية شرطا

 جري الترويج لهالذي " عمليات التكييف"ولهذا فإن مصطلح . مالي العالميستمرار النسق الرأسوالزماً ال

في كتابات المنظمات الدولية الرأسمالية المتخصصة، ال يشير الى ظاهرة جديدة، بل منذ أواخر السبعينات 

اغتها على أسس جديدة دم النظام الرأسمالي نفسه، تعاد صيهو في حقيقة األمر يعبر عن ظاهرة قديمة، ق  
90
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من الضروري اإلشارة الى أن العناصر األساسية في برامج التكييف المعتمدة من المؤسسات الدولية    

بحسب طبيعة وحجم آلخر المتخصصة متشابهة غير أن اإلجراءات السياسية الملموسة تختلف من بلد 

 .ن والظروف الملموسةالديّ 

في ضوء  "المتخلفةالبلدان "لى سبيل المثال، عمليات التنمية في يفهم صندوق النقد الدولي، ع    

وبدون الدخول في تفاصيل هذه . األطروحات األساسية للنظرية النيوكالسيكية أو الكالسيكية الجديدة

الداخلي )  م اهيم التوازنيمكن القول أن ما يتمتع بأهمية استثنائية، في هذا المجال، هو  النظرية

عن طريق السوق والنشاط الخاص وعبر منافسة حرة، غير  االقتصاديةوجيه السياسة ، وت(والخارجي

تلك العوامل وفقاً " تعويا"لبعضها وكذلك " عوامل اإلنتاج"دة وغير محدودة، وإحالل تام لـ مقي

 .لإلنتاجيات الحدية

طبيقها إنما تتضمن الصندوق ويلتزم البلد المدين بت" يقترحها"التي  االقتصاديإن برامج التكييف     

محاور أساسية، يشتمل كل منها على بنود معينة هي عبارة عن إجراءات محددة 
91
 .   

إعادة النظر بدور وبالقدر الذي يتعلق بموضوعنا فإن أهم اإلجراءات تلك هي إصرار الصندوق على     

ونظراً ألن الصندوق . لها ، المحرك الرئيسيباعتبارهفي عملية التنمية ( أو قطاع الدولة)القطاع العام 

يعيش الهاجس الدائم المتمثل بالعجز العام، فإنه ينظر الى دور ووظيفة هذا القطاع انطالقا من فكرة 

بحسب تسمية ) بما أن عجز المنشآت العامة : وفي هذا المجال يصوغ الصندوق األطروحة التالية. العجز

جز الكلي، لهذا فإن الجوانب الرئيسية في التكييف أصبح في كثير من البلدان أهم عناصر الع( الصندوق

الهيكلي هي إعادة تقدير ما إذا كان مقدار هذا العجز ما يبرره اليوم 
92
وإذا ما وضعنا هذه األطروحة . 

يتمثل في  ،في هذا المجال ،موضع التطبيق العملي فإنه يمكن القول أن الهدف اإلستراتيجي للصندوق

 .وقصر نشاطه على المشروعات العامة وبيع مشروعاته الى القطاع الخاص تقليص نمو القطاع المذكور

ً في     ومن المهم اإلشارة هنا الى أن المؤسسات المالية والتمويلية الدولية تتدخل تدخالً مباشراً وحاسما

جو ولكن ما يميز هذا التدخل هو أن ممارسته تتم في ".  االقتصادياإلصالح " صياغة برامج التكييف أو 

 ولعلها مفارقة من مفارقات نظام التوسع العالمي المجدد للعسف اإلمبريالي أن أقوى. من الكتمان الشديد 

، مورداً وسلطاناً ومهابة بل وتأثيراً (أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)مؤسساته المالية والتمويلية 

ً في تقرير  ً للتفاوض مع على صعيد العالم  "ةاالقتصادي اتاإلصالح"حاسما بأسره، تعتمد السرية شرطا

 ! الحكومات حول اإلصالح المذكور، وترفا  الشفافية في المشاورات معها 

 

 اخلالصة وبعض التعميمات

يتيح العرض السابق اإلشارة الى أن ما يميز نمط اإلنتاج الرأسامالي هاو حالاة التنااقا المالزماة، تلاك     

الضيق والثابت لعالقاات تنامي للقوى المنتجة في حالة تعارض مع الطابع التي تضع الطابع االجتماعي الم

ومن هنا يمكن القاول أن تااريخ الرأسامالية هاو تااريخ سايرورة تكيياف عالقاات اإلنتااج لمتطلباات  .اإلنتاج

 .تقدم القوى المنتجة

  ".يةاألزمة البنيو"ومن جانب آخر فان هذا التاريخ يتألف من مراحل توسع ومراحل من    

تتميز بما يلي  كل مرحلة توسعوكما جرت اإلشارة سابقا فان    
93
  : 

 .نموذج معين للتراكم -

 .من الصناعات القاطرة أو المحركة للنمو طراز -

 (.نظام المنشأة)إطار خاص يحدد كيفيات المزاحمة و  -

ظايم خااص تتناسب كل مرحلة منها مع مرحلة معينة من التوسع الجغرافي للنظاام الرأسامالي، وتن -

 .للتخصص الدولي في هذا اإلطار، وبشكل أدق، توزيع لوظائف مركزه ومحيطه
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 .مم المركزأ –بين مختلف دول ( او اختالل في التوازن)وأخيرا توازن معين  -

 

إن مجمل هذه الشروط يحدد نموذج التحالفات الطبقياة الموافاق لانمط التاراكم، ومان هناا، إطاار صاراع     

سياسااية، كمااا يحاادد نمااوذج إنتاااج البرجوازيااة، كمااتمم ضااروري لنمااوذج إعااادة إنتاااج الطبقااات والحياااة ال

 . الرأسمال

، مرحلة اختالل التكييفات وإعادة توافقها، وانتقاال من نماط مان أزمة بنيويةوبالعكس تشكل كل مرحلة     

 .األزمة تباطؤا في النمو واحتداما لصراع الطبقات وتستتبع. التراكم الى آخر

استنفاذ الثورة الصناعية التي انطلقت مان الثلاث ( 9112 – 9195)فمثال سجلت مرحلة التوسع األولى     

تأسست الثورة (. 9195 – 9119)األخير من القرن الثامن عشر، بعد حقبة حروب الثورة واإلمبراطورية 

لجيكاا، والرباع الشامالي واقتصر مجال توسعها عمليا على انجلترا، ب. الصناعية على اآللة البخارية والنول

وكان نموذج التراكم ما يزال مرتكزا بشكل واسع علاى مزاحاة الصاناعة للحرفاة بينماا . الشرقي من فرنسا

بقيت المزاحمة في ما بين الصناعات متواضاعة، واساتمرت المؤسساة الصاناعية عائلياة، بحصار المعناى، 

هة مع صناعات أخرى تنتماي الاى نفاس الفارع أما سوقها فبقي محليا وإقليميا، مما يعني أن ظروف المواج

هاذا . ضاعف نماوذج التاراكم هاذا، الادور الاذي لعباه المحايط فاي العصار الميركاانتيليأوقاد . بقيت محادودة

ماا فتائ يماتص ( القطان األمريكاي والهنادي بشاكل رئيساي)المحيط استمر مع ذلك كممون باالمواد األولياة 

 (.قطنيةأقمشة )قسما من الناتج الصناعي الجديد 

 

كاان ظهااور وتوسااع نمااط ( الصااناعي)هاذه ماان نمااو الرأساامالية فاي شااكلها الناااجز  المرحرررة األولرر فاي     

اإلنتااااج الرأسااامالي يخضاااع للتحالفاااات الطبقياااة باااين البرجوازياااة الصاااناعية الجديااادة وطبقاااات المالكاااين 

 .العقاريين

 9112الثامن عشر انتهات خاالل حاروب  ان الثورة الصناعية في انكلترا التي بدأت في منتصف القرن    

فيما لم تتطور هذه الثورة في فرنسا، وبشكل مشتت فاي ألمانياا وايطالياا الشامالية، إال باين عاامي  9195 –

 . 9112و  9192

وبلغت األزماة البنيوياة أوجهاا ماع . تهافتت سيرورة التوسع هذه في أوربا الغربية ابتداء من األربعينات    

وسنوات األربعينات هي التي شهدت والدة الحركاة . معا اقتصادية وسياسيةآن كانت في  التي 9111أزمة 

ماع . والدة الماركساية 9949سانة ( الشايوعي الحزب بيان)وسجل (. ة الشارتية في انكلتراالحرك)العمالية 

على أيدي جيوش فقد ُسحقت الحركة العمالية الفرنسية . ذلك انتهت المحاوالت الثورية لتلك الفترة الى فشل

المرتزقة الفالحين التي جرى تجنيدها من قبل البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في المنااطق األقال تقادما 

 .من ألمانيا وايطاليا، في نفس الوقت الذي أطلقت فيه سيرورة توحيد هاتين األمتين

. لحديدياة وصاناعة الفاوالذعلاى الساكة ا( 9112 – 9152)لتوسع الرأسامالية  المرحرة الثانيةارتكزت     

وجرى أيضا إتماام الوحادتين األلمانياة وااليطالياة . لقد أتاحت السكك الحديدية بسط مجال توسع الرأسمالية

كماا شاهدت الوالياات . الهنغارياة –مبراطورياة النمسااوية كماا جارى إدمااج روسايا واال. الحقبةخالل هذه 

نهائيا هيمنة الرأسمال فاي ( 9195 – 9192)رب االنفصال المتحدة أيضا تشكل مداها النهائي فيما ثبتت ح

 .أمريكا الشمالية

: أرباع أمام رأسامالية مركزياة متقدماة: قوامه أرباع دول توازنوحصل تغيير في التوازن الدولي، وهو     

انكلتاارا وفرنسااا وألمانيااا والواليااات المتحاادة، وواحاادة نصااف متخلفااة، ايطاليااا، وإمبراطوريتااان متعااددتا 

 .المجر -روسيا والنمسا: جنسية متخلفتان لكن مندمجتان في النظام الرأسمالي الجديدال

 

فهو استمر بالتأكيد في تصدير القطن لكن . تراجعا في أهميته النسبية" المحيط"خالل هذه المرحلة شهد     

 ".المركز"كة كانت تؤمن موادها بالذات من صناعة الفوالذ الجديد المحر

التراكم هذا اخذ بالتهافات ابتاداء مان سابعينات القارن وانفتحات األزماة بفعال تناامي الصاراع ن نموذج إ    

وجرى التغلب عليها فيما بعد، بتجاوز الليبرالية االقتصاادية التاي طبعات . الطبقي، المتأثر بكومونة باريس



كهرباااء فتحاات كمااا ان ال. ، وبتكااوين االحتكااارات والتوسااع االمبريااالي(9992 – 9922)ساانوات الحقبااة 

 .إمكانيات جديد لتحديث الصناعة وأعطت المالحة البحرية بُعدا عالميا للسوق

عامال مهما في تحول الرأسمالية نحو اإلمبريالية، بمعنى في مرحلة، أصابح فيهاا مة زهذه األلقد شكلت     

بطبيعة . حتكارات الكبرىالصراع االقتصادي ال يتم فيما بين الرأسماليين الصغار نسبيا، وإنما فيما بين اال

فالمنافساة الحارة تاؤدي إلاى تمركاز : الحال، فإن هذه العملية ال يمكن تفاديها بالنظر إلاى طبيعاة الرأسامالية

لكان األزماة نفساها تعطاي لهاذا . اإلنتاج، الذي، عندما يصل درجة معينة من التطور، ياؤدي إلاى االحتكاار

 .عة قويةاالحتكار دفعة مسر  

 

فمان جهاة هاو : ، من جدياد وظاائف أساساية"المحيط"العالمي للرأسمالية هذه أكسبت  التوسع إن مرحلة    

يقدم المواد األولية والمنتجات الزراعية ويمتص الرساميل لصالح إرساء البنى التحتية ويشاتري المنتجاات 

ى وماا وراء من جهاة أخار. ن تم تدمير قطاعاته الحرفية وإخضاع زراعته لسلطة الرأسمالأالمصنعة بعد 

قااوة ( األجار الماادفوع)أي الالتكاافؤ جااراء  التبرادل الالمتكرراف هاذه المبااادالت ودفاق الرساااميل كاان يشاارع 

فقاد . بولوتحولت المستعمرات إلى منافذ مهمة بالنسبة لسلع المتر وهكذا. العمل المتبلورة في السلع الدولية

%  00، وارتفعت إلى 9992البريطانية في سنة من المنتجات الصناعية القطنية %  1امتصت الهند مثال، 

فاي بداياة القارن التاساع و. 9992فاي نهاياة سانة %  42و 42ين وب 9922سنة % 29، ثم إلى 9942سنة 

عشر، كانت الهند تتوفر علاى صاناعة قطنياة جاد متقدماة، األكثار تطاورا فاي العاالم لحاد ذلاك الحاين، لكان 

. قطاان الهناادي تزويااد صااناعة النكشاااير ولاايس األنشااطة المحليااةالمحتلااين اإلنجليااز دمروهااا لكااي يتيحااوا لل

 . وهكذا أصبحت الهند في نهاية القرن المنفذ الرئيسي للصناعة القطنية البريطانية

الوالياات المتحادة، ألمانياا، انكلتارا : بقيت الحيااة الدولياة تتمياز باالتوازن النسابي للقاوى األرباع الكبارى    

مان هاذا . المجار –ايطالياا، الياباان، روسايا والنمساا : أرباع قاوى متخلفاة أو فتياةوفرنسا التي تضاف إليهاا 

حمائيااة اإلمبراطوريااة  –وماان النيااو " المحاايط"تصااادم االمبرياليااات للنفاااذ الااى التااوازن غياار المسااتقر و

 .والتكتالت الناجمة عنها، اندلع النزاع الدولي األول مفتتحا مرحلة جديدة للرأسمالية

 .، حقبة أزمة بنيوية9111و  9191نب آخر يمكن اعتبار الحقبة الطويلة نسبيا بين ومن جا    

 

واساتمر  9194لقد بقيت الصناعات القاطرة خالل فترة ما بين الحربين، هي ذاتها بالنسبة لحقبة ما قبل     

وبسابب اساتطالتها غيار ان األزماة، . نموذج التراكم مشابها لذاته تقريبا، كذلك أشكال المزاحمة االحتكارية

، وبامتاداده "المركاز"احتادام الصاراع الطبقاي فاي في النظام الدولي وفي مقدمتها  تغيرات عميقةأدت الى 

 .على المستوى العالمي عبر الحركات القومية المناهضة لالمبريالية

     

فقد . النسق العالمي حقبة جديدة في تاريخ( 9142 – 9121)وبالمقابل فقد دشنت الحرب العالمية الثانية     

استند نهوض ما بعد الحرب الى تكامل مشاريع مجتمعية ثالثة 
94
: 

مشروع دولة الرفاه االشتراكية الديمقراطية الوطنية في الغرب المستند الى فعالية الانظم اإلنتاجياة  .9

 .الوطنية المترابطة

 ".يا التنميةآيديولوج "طني البرجوازي في أطراف النظام للبناء الو" مشروع باندونغ" .0

 .وأخيرا المشروع السوفيتي، الذي استقل نسبيا عن النظام العالمي المسيطر .2

 

والواقااع ان الهزيمااة المزدوجااة للفاشااية ولالسااتعمار القااديم قااد خلقاات ظرفااا ساامحت للطبقااات الشااعبية     

أسامال نفساه أرغام الر –وضحايا التوسع الرأسمالي أن يفرضوا أشكاال مان التضابيط والتاراكم الرأسامالي 

 . كانت في أساس ذلك النهوض –على التكيّف معها 
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 آيار ،الفرنسي آيار، والتي انتهت بعد ذلك باألزمة النقدية الدولية 9149ان مرحلة التوسع المنفتحة عام     

فالصناعات القاطرة لهذه الحقبة من النمو القوي . الزاحف االيطالي، قد أبرزت مميزات خاصة جدا

االستثنائية بما يتباين مع حالة شبه  9191 – 9112العالمي والذي تجاوز حتى وتائر حقبة لالقتصاد 

خاص ان هذه الصناعات تمثلت بالسلع المعمرة وبشكل . 9111 – 9191الركود التي عرفتها حقبة 

ربين، وكان نمو هذه الصناعات قد بدأ خالل فترة ما بين الح. الذي رافقها" الوظيفي"السيارات والتمدين 

 . واخذ نموذج التراكم الذي استتبعه شكله النهائي خالل سنوات الحرب الثانية في الواليات المتحدة

 

فسباق التصنيع الاذي . شهدت تغير نموذج التخصص الدولي( 9191 – 9111)غير ان مرحلة التوسع     

وفاي الخمساينات فاي شرع خاالل األزماة الكبارى فاي بعاا دول أمريكاا الالتينياة، تساارع خاالل الحارب 

وحلاات الصاايغ . وانطلااق فااي أفريقيااا خااالل السااتينات ماان القاارن العشاارين. أمريكااا والعااالم العربااي واساايا

الاذي شاهد تفااقم حااالت " المحايط "إن . محل الصيغ اإلمبراطورياة القديماة رالنيوكولونيالية في هذا اإلطا

إن هذه التسمية والتي استعملت ". ياليات الفرعيةاالمبر"أيضا ظهورا جنينيا لـ  من تفاوت النمو داخله شهد

 Moriniللمرة األولى من قبل موريني 
95
للتعبير عن الظاهرة البرازيلياة تصاف بشاكل سايء هاذا الطاور  

مان إحاادى  -كمرجااع  –إن هاذا التعبياار باعتمااده االمبريالياة ". المحاايط"افئ لاـ الجدياد مان التطااور الالمتكا

دة لارؤوس " االمبريالياات الفرعياة"حاين أن هاذه  صادير رأس الماال، فايساماتها ت هاي فاي الواقاع مساتور 

المهاام هاو االتفاااق علااى المحتاوى أي علااى الموقااع الااذي ". المركااز"ماوال والتكنولوجيااا التااي مصادرها األ

 . تحتله البلدان المعنية في التقسيم الدولي الجديد والالمتكافئ للعمل

الياااات المتحااادة المطلقاااة علاااى المساااتويات الصاااناعية والمالياااة كااال هاااذه الساااياقات رافقااات هيمناااة الو    

والعسكرية، وأضحى الدوالر عملة كونية، هذا إضافة الى تعاظم المنافسة االحتكارية 
96
 . 

 

وبحسااب العديااد ماان الباااحثين والمفكاارين االقتصاااديين الجااادين فااان األزمااة التااي اشااتعلت فااي أواخاار     

القرن العشرين هي أزمة تأكل النظم التي ارتكز عليها النهوض الساابق، ثام الستينات وبداية السبعينات من 

فالمرحلة التي لم تغلق بعد ليسات مرحلاة بنااء عاالمي كماا كاان يحلاو للابعا القاول، بال مرحلاة . انهيارها

فالسياسااات الموضااوعة ال تجيااب عاان إسااتراتيجية ايجابيااة لتوسااع . فوضااى ال ياازال تجاوزهااا هاادفا بعياادا

 .ل، وإنما تسعي الى إدارة األزمة وحسبالرأسما

لكن هذه األزماة البنيوياة هاي أيضاا، كساابقتها، لحظاة ثاورة تكنولوجياة تحاّول فاي العماق أنمااط تنظايم     

إن . العمل وبالتالي تنزع الفعالية والمشروعية عن أشكال النضال والتنظايم الساابقة لادى العماال والشاعوب

ب حاااد فااي عالقااات القااوة لصااالح الرأساامال وضااعت مجااددا الوصاافات إدارة األزمااة المبنيااة علااى انقااال

كما معروف تعبر األزمة عن نفسها مان خاالل واقاع أن األربااح المساتقاة مان . الليبرالية في موقع االمتياز

تقتضاي إدارة األزماة . االستغالل ال تجد منافذ كافية لتوظيفات مربحة قادرة على تطوير الطاقات اإلنتاجية

. لهذا الفائا من الرساميل العائمة بطريقة تمنع تادهورا ساريعا وكثيفاا فاي قيمتهاا" منافذ أخرى"إيجاد إذاً 

فااي حااين ان حاال األزمااة يفتاارض تعااديل القواعااد االجتماعيااة التااي تااتحكم بتوزيااع الاادخل واالسااتهالك، 

ئم علاى قاعادة مختلفاا عان ذلاك القاا –منساجما  -وقرارات التوظياف، أي تقتضاي مشاروعا اجتماعياا آخارا

 . الربح الوحيدة

 

" الى  وبينت التجربة الملموسة أن اإلدارة االقتصادية لالزمة خالل هذه المرحلة تهدف بصورة منهجية    

وتفكيكهاا إذا أمكان، وتحريار األساعار واألجاور، وتقلايص " لصرامة النقابيةا"وإضعاف " إلغاء الضوابط 

عندما أشار الى  سمير أمينويمكن االتفاق مع . قات مع الخارجاإلنفاق العام، والخصخصة، وتحرير العال

                                                 
95
  Rny Mauro Morini, Subdesarrollo y Revolucion, Mexico 1969: انظر 

 . 40، ص 9190، ترجمة صالح داغر، دار الحداثة، بيروت يويةازمة االمبريالية ازمة بنوقد ورد عند سمير امين، 
96
             :قارن 

Eaton J. & H. Kierzkowski (1984), “Oligopolistic Competition, Product Variety, and International Trade”, in: 

H. Kierzkowski (ed.), Monopolistic Competition and International Trade, Oxford University Press and 

Clarendon Press, Oxford, pp. 69-83. 



هو تعبير خادع، فاال وجاود ألساواق خالياة مان الضاوابط إال فاي االقتصااد الاوهمي " إلغاء الضوابط " أن 

والساؤال الوحياد . ، ذلك الن كل األسواق مضبطة وهي ال تعمل إال بهاذه الشاروط"الصرف"قتصاديين لال

تختفااي حقيقااة ال يعتاارف بهااا هااي الضاابط "  الالضرربا" يضاابط وكيااف؟ وراء تعبياار هااو معرفااة ماان الااذي 

الوحيد الجانب ل سواق من قبل الرأسمال المسيطر
97
 . 

 

 والاادورات االقتصااادية لفتاارة مااا بعااد الحاارب باألزماااتالمشاااكل الخاصااة و ال بااد ماان اإلشااارة الااى أن     

بشكل  الرأسماليةوال يمكن فهم العديد من مالمح  ،د السياسيمكانة متميزة في االقتصاتحتل  العالمية الثانية

وال شاك أن  .النساق الرأسامالي إطاارفاي  اإلنتااجصحيح دون ان يؤخذ في االعتبار الشكل الدوري لتطور 

، خاالل كال تااريخ األرجاحخصائص التطور الدوري لام تكان علاى  غير أنكل فترة خصائصها المميزة، ل

ورغام وجاود . ، جوهرياة بقادر ماا كانات بعاد الحارب العالمياة الثانياةلرأسامالياودورات االقتصاد  أزمات

العميقة حول هذه المشكالت، ما زال هناك عدد من المشاكل النظرية المهمة لدورات ما  األبحاثالعديد من 

ويرجع ذلك الى تعقيدات وجدة التطاور الادوري بعاد الحارب العالمياة . بعد الحرب، التي تبقى موضع جدل

 لثانيةا
98
 . 

 

الاى  األساساية الرأساماليةفاي البلادان  العالمياة الثانياة تحليال دورات ماا بعاد الحاربان  وخالصة القول    

والذي يمكن اإلشارة الى ابرز خصائصه ومن بينها صورة التطور الدوري المتنوعة للغاية
99
:  

فااي البلااد نفسااه ويختلااف عاادد تختلااف ماان حيااث العمااق واالتساااع فااي الفتاارة المختلفااة حتااى  األزماااتإن  -

" ساالوك " تذبااذب، ضاامن حاادود واسااعة، كثافااة المراحاال التصاااعدية ماان الاادورة، ويتميااز ت، واألزمااات

 . المؤشرات االقتصادية في حاالت معينة بالتناقا الشديد

ن في بعا البلدا األزمةتنطلق مراحل  أنيمكن فمثال  .شتى أشكاال في وقوع األزمات يتخذ عدم التزامن -

الدورية فاي بلادان معيناة  األزمات تتزامنمرحلة االنتعاش، وحتى االزدهار، وقد  أخرىبينما تجتاز بلدان 

وعلاى  األربعينااتوحصالت هاذه االخاتالالت فاي النصاف الثااني مان . أخرىوسيطة في بلدان  أزماتمع 

 .من القرن العشرين امتداد الخمسينات وقلت بحلول نهاية الستينات

، األزمة بانا اإلنتاجعدم حتمية هبوط  أوع التطور بعد الحرب مبررا لالستنتاج بصدد حتمية ويعطي واق -

. كبيرة فاي تقيايم دورات ماا بعاد الحارب أهميةت بالمسائل النظرية التي اكتس إحدىالذي يشكل  األمروهو 

ز، كاان يميّا تااجلإلنمؤشرات التطور االقتصاادي يمكان القاول باان الهباوط المطلاق  أهمتحليل  أساسفعلى 

، أحياناا، ا، انكلتارألمانياا، رغم انه لم يالحاظ فاي عادد مان البلادان، خصوصاا فرنساا، األزمةعادة، مرحلة 

 . يد عن نصف سنة خالل مرحلة الدورةلفترة تز اإلنتاجانخفاض مطلق في 

الطبيعااة  المراحاال ذات أكثريااةالصااناعي مألوفااا بالنساابة الااى  اإلنتاااج، كااان هبااوط األساااسوعلااى هااذا  -

ويجااد التحلياال النظااري العااام الااذي يقاارر ضاارورة الهاازات  .يااة حتااى فااي الخمسااينات والسااتيناتزمأالت

لاه فاي واقاع  تأكيادا، الرأسامالي اإلنتااجاالقتصادية ذات الطابع الجوهري لتصحيح االختالالت فاي تكارار 

نمااذج الساابقة للتطاور، كماا تلاك الفتارات التاي شاهدت اكبار االنحرافاات عان ال أثناءالتطور الدوري حتى 

 .كانت الحال في الخمسينات والستينات

فهاي تتوقاف . تختلاف بااختالف الفتارات والبلادان اإلنتاجومدى شمولها لتكرار  األزماتمعايير عمق  إن -

 أن، وهاو آخاربالحسابان اعتباارا مهماا  نأخاذ أنفاي الظاروف الراهناة يجاب  أننااغيار . على عوامل عديدة

 الرأساماليفوحادة النظاام . لبلاد واحاد فقاط اإلنتااجعملياات تكارار  إطاري ال يمكن تناوله في التطور الدور

 . الرأسماليلالقتصاد العالمي تتجلى، خصوصا، في وحدة التطور الدوري العالمي لالقتصاد 
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النظاام  ارإطا، وتازداد تاداخال فاي الرأساماليةبقدر ما تزداد كثافاة الاروابط االقتصاادية الخارجياة للبلادان  -

العالقات االقتصاادية العالمياة علاى مجارى الادورة فاي  تأثير، بقدر ما يزداد العالمي الرأسمالي يالقتصادا

فاي  اإلنتااج إلعاادةمعيناة تاؤدي الاى تبااين كبيار فاي الظاروف الداخلياة  أحداثكانت  فإذا. البلدان المنفردة

انية، فان ميدان االقتصااد الادولي، يسااعد علاى بعا حلقات هذا النظام، كما حصل بعد الحرب العالمية الث

هذا التباين، من جهة، ويؤدي، جزئياا، الوظاائف التاي كانات تتحقاق فاي الساابق مان خاالل الظاروف  إزالة

 . وهنا تتجسد الوحدة الجدلية بين العمليات المختلفة. أخرىفقط، من جهة  اإلنتاج إلعادةالداخلية 

 

ين تقيايم عافاناه يتدولي للعمال، فاي التقسايم الا الرأساماليةلمختلاف البلادان في ظال انخاراط متزاياد الكثافاة  -

. بأسارهالعاالمي  الرأسامالياالقتصااد  إطاار، فاي األزماةوظائف مختلف مراحال الادورة، بماا فيهاا مرحلاة 

 أن، كلماا كاان مان الممكان، نظرياا، (وأضايق)عمقاا  أكثارذاك  أووكلما كاان التخصاص الادولي لهاذا البلاد 

وقوعاا للبلادان فاي البلادان فاي  األكثارحاالت عدم التوافق في التطور الدوري، رغم االنخراط  أكثرتتكرر 

 . ذاتلالعالقات االقتصادية العالمية، وحتى نتيجة لهذا االنخراط با

 

 األزمااتصال باين يدل التحليل العام للتطاور الادوري ماا بعاد الحارب علاى ضارورة الفومن جانب آخر  -

االختالفات الكبيرة الاى هاذا  يجعل من، األزماتهذه " تكافؤ"بموقف ، ذلك الن التمسك طةالدورية والوسي

التي تعقب بعضها بعضا، غير قابلة للتفسير تماما، وفي هذه الحالاة يكاون مان الصاعوبة  األزماتالحد بين 

 . بمكان، عموما، الحديث عن سنن التطور الدوري

 

 التاأثيرالصاناعية ماا بعاد الحارب العالمياة الثانياة، بالضابط، علاى يدل التذبذب الحااد فاي زمان الادورات  -

علاى مادتها، الاى جاناب تاراكم راس الماال، ذلاك الن طاابع الادورات االساتثمارية  األخارىالكبير للعوامل 

عاما فقط لمفعاول مختلاف  أساساان تراكم راس المال كان يشكل ف ، ولهذاالل فترة معينة لم يختلف كثيراخ

   .تضاربة والمتوازية في حركتهاالقوى الم

     

والظواهر  التغريات يف تناسبات القوى الطبقية على الصعيد العاملي: املبحث الرابع
 اجلديدة

  
باالتغيير العاام فاي تناساب  كبيارا تاأثرا بعد الحرب العالمية الثانية الرأسمالي اإلنتاج إعادةعملية  تأثرت    

 :نتيجة جملة من العوامل من بينهاالمي في غير صالح البرجوازية، القوى الطبقية على المستوى الع

 .قوته وتعاظمظهور المعسكر االشتراكي  -

  .للرأسماليةشار المشاعر المعادية انحالل النظام الكولونيالي، وانت -

 .ةالمتطاور الرأساماليةارتفاع مساتوى تنظايم الطبقاة العاملاة فاي النضاال مان اجال مصاالحها فاي البلادان  -

 .نشااطا وفاعلياة مان الساابق أكثار، على نحاو األجورالبرجوازية لتقييد  وصار بمقدورها عرقلة محاوالت

تقاديم تناازالت الى ، إطار تناسب القوى الجديد هذا، في مضطرةوفي مثل هذه الظروف كانت البرجوازية 

   .األجورللعمال في ميدان 

   

فكماا معلاوم، . تاأثير الدولاة البرجوازياة فاي هاذه العملياات ومن جهة أخارى ال باد مان التوقاف هناا عناد    

الدولاة البرجوازياة علاى الادورة االقتصاادية،  تاأثيرالتي تنشأ عند تقويم  األساسيةتنحصر المسالة النظرية 

 رأساماليةتدخل الدولة البرجوازياة وتعزياز  أنمن المعروف . التدخل الحكومي وإمكانياتفي تعيين حدود 

ز باه بعاد الحاارب تادخل وباالزخم الاذي تميّاهااذا الولكان . األزمااتتكارياة ال يمكناان مان تجناب الدولاة االح

ويتيح تحليل . ، بصورة جوهرية، على طابع سيرهاوالتأثير، نية، جعل من الممكن تغيير الدورةالعالمية الثا



ملحاوظ  تغييرر إحاداث الاى أدت أنهامفاده  استنتاجالتوصل الى  الدولة في هذه البلدان إجراءاتا بع آثار

سااعد اشاتداد تادخل الدولاة علاى و. صالذي كانات تتخاذه حركاة االساتثمارات واالساتهالك الخاا الشكلفي 

يار قليلاة، غ أحياانالذي كاان ياؤدي، فاي  األمر ،األزمةاالنتقال السريع الى النهوض واالنتعاش بعد انتهاء 

االحتكاريااة فااي المرحلااة  –الحكوميااة  راءاتاإلجااوغالبااا مااا تعماال . الااى تقلاايص كبياار فااي مرحلااة الكساااد

 . األزمةحلول  تأجيلمن فترة االنتعاش على  األخيرة

 

ففاي العقاود . التقناي -وبالمقابل يالحظ دخول عنصر جديد البد من أخاذه باالعتباار وهاو التقادم العلماي     

البلادان الرأسامالية المتطاورة، التقني فاي  –التي تلت الحرب العالمية الثانية، أصبحت سرعة التقدم العلمي 

 . تتحول الى أهم عناصر الحياة االقتصادية التي تؤثر على الدورات

 

 اإلنتاجياةالمجااالت غيار  على المادي اإلنتاجتي تنشأ في ميدان الدورية الأما فيما يتعلق بتأثير التقلبات     

بعد وقت معين،  وإنمافورا،  اإلنتاجيةغير الى المجاالت ال تصل التقلبات الدورية  فانه يمكن القول أن هذه

الاذي يقلال مان مادى " مماتص الصادمات"هذه المجااالت تقاوم بادور  أنويمكن القول . وعلى نحو اقل شدة

الخاادمات  أناواعكماا يتصااف العدياد ماان . وهااي تشامل جاازء متزايادا ماان الطلاب النهااائي ،باات الدورياةالتقل

ولاذلك فاان . الماادي اإلنتااج، بالمقارناة ماع فاروع األعماالاط تغيرات نش إزاءمن االستقرار  أعلىبدرجة 

 . السلعي الرأسمال إنتاجيتخذ شكل فيا  أنالخدمات ال يمكن  إنتاجفيا 

 

برغم عمق هذه األزمة، وحدّتها، وطابعها العالمي، وتداعياتها الخطيرة، يختلف المحللون والخبراء     

 والمفكرون واالقتصاديون
100
 :قضايا يمكن بلورتها فيما يليعموما في عدة  

 .التي يمكن اعتمادها للخروج من المأزق تحديد األسباب الحقيقية لألزمة والحرول -

 . اإلجراءات المتخذة مدى نجاعة -

 .آفاق المرحلة المقبلة استشراف -

 

 :من بينها جمرة أسئرةقد طرح تطور األحداث ومسار األزمة المالية الراهنة بالمقابل ف و    

 

 عنه؟  القوى المسالولةفي هذه الفترة بالتحديد؟ وما هي  ا ا حدث االنهيار الماليلم -

 

 في قلعة الرأسمالية أي في الواليات المتحدة ؟ وكيف حصرت هذه ال وض  العارمة -

 

الرأسمالية في مرحرة االنهيار، أم أّن موجرة الرذعر التري ضرربت األسرواق " االثنين األسود"هل أدخل  -

 لن ترقى إلى مستوى اإلعصار؟  "عاص ة استوائية"ل ال تر  الماضية هي مجّرد المالية خال

 

أم  التي ات ذتها العديد من المصارف المركزية حرول العرالم فري احتروات الموقرف، وهل ت رح اإلجراتات -

ً  أن  بالنسبة للمؤسسات المالية المعولمة؟ اإلفالس بات قدراً محتوما

 

تفسيرات األزمة تختلاف بحساب  أنذه التساؤالت، وغيرها طبعا، يمكن القول في مسعى اإلجابة على ه    

 اختالف المرجعيات الفكرية والنظرية
101
وهذا أمر طبيعي الن األزماة الراهناة تمتااز بجملاة خصاائص ،  

                                                 
100
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 :كذلك

Congleton R (2009). On the Political Economy of the Financial Crisis and Bailout of 2008, Georgetown Mason 

University (GMU). Mimeo. 
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 9، ص مصدر سابق، السياسات االقتصادية الكرية في ظل االزمة العالمية الراهنةمنير الحمش، : لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن 

 .والحقا



ا اإلعصاار العاالمي ك هاذفماا الاذي حارّ . شرنا إليها ساابقا، ويمكان النظار إليهاا مان زواياا مختلفاةأوسمات 

 ؟ وما هو ت سير ما حدث ،ي العنيفالمال

 

  ؛مجرد نقص في السيولةالبعا فسر ذلك مع بدء األزمة، بأنه  -

 

  ؛ت سير الظاهر  بإعادتها إل  اإلفراط في منح القرو  العقاريةفيما ذهب آخرون إلى  -

 

ً بينما وجد آخرون في  -   ؛تجاوزه في اقتصاد رأسمالي عمالق ، يمكناألزمة إفرازاً طبيعيا

 

 . يربا األزمة بطبيعة النظام في تطوره نحو الرأسمالية االحتكارية وأخيرا هناك التفسير الذي -

 

الت سير الحقيقي لألزمة، يجب أال يقف عند ظواهرها أن وانطالقا من التفسيرات أعاله يمكن القول     

أن يتعدى  لك إل   مة،المطروب، لضمان مقاربة صحيحة ومعررة لالزالمالية واالقتصادية، بل إن من 

 . السياسية والثقافية واالجتماعية وأبعادها جوانبها

األزمااة  أنومان جاناب آخار، ومان خاالل قاراءة المعطياات الساابقة، وغيرهاا أيضاا، عليناا االنتبااه الاى     

رة بلاوومان جهاة أخارى فاان . بكل المقاييس هذا من جهة أزمة عميقة وخطيرةتعد  األخيرةالمالية العالمية 

الشروط واإلجراءات المطلوبة للتقليل من آثارها ومن ثم محااوالت تجاوزهاا تتطلاب أوال وقبال كال شايء 

إنتاااج معرفااة عميقااة وصااادقة عنهااا، أي تفساايرها تفساايرا علميااا معلااال بتحديااد أساابابها الفعليااة وجااذورها 

   .الحقيقية

ساير هاذه األزماة، مان خاالل اساتخدام المقاوالت وبداية، ال بد من اإلشارة هنا الى أنه لن يكون ممكناً تف    

كمااا ) األزمااات وأشااكال تجلياتهااا مظرراهروالمفاااهيم والنظريااات التقليديااة، ذلااك ألنهااا تركااز، عمومااا، علااى 

وتهمل، بالمقابل، جوهر المشكلة أي العالقات الناظمة للنسق الرأسمالي العاالمي حياث  (األزمة المالية مثال

 . التبعية هي التي أنتجت تلك األزمة، وغيرها من األزمات العالمية/ ات الهيمنةالتطور الالمتكافئ وعالق

ليس مهماً أن نبالغ في التشديد على أو نقلل من أهمية األزمات المالية الدورية التي تسام مساار التاراكم ف    

كثاار سااطحية عاان األزمااات هااي التعبياارات األكثاار دراماتيكيااة لكنهااا أيضاااً األ فهااذا النااوع ماان. الرأساامالي

التناااقا األساسااي الااذي ينطااوي عليااه التااراكم الرأساامالي الااذي يشااتق ماان إخضاااع إنتاااج األشااياء إلنتاااج 

ليس . وامتالك فائا القيمة والذي يسبب التراكم المفرط والتطور المتفاوت للرأسمال على الصعيد العالمي

عركاة الفاصالة التاي تحاوم فاي األفاق، بال انخفاض قيماة رأس الماال وتادمير القادرة اإلنتاجياة هماا فقاط الم

فالتراكم المفرط والتطور المتفاوت يظهران ليس فقاط فاي الشاكل . التهديد الذي يواجه كل رأسمالي كل يوم

الدراماتيكي ل زمات المالية، بل أيضاً في الواقع اليومي للتنافس الرأسمالي الاذي يادفع الرأساماليين بشاكل 

ل، وإطالة يوم العمل، وتخفايا األجاور وتحويال قاوى اإلنتااج لكاي يساتمروا ثابت للسعي إلى تكثيف العم

إن المنافسة الرأسمالية تجبر كل رأسمالي على تشديد استغالل عماله كمساهمة منه في الصاراع . في البقاء

قاع هذا الصراع اليومي علاى إنتااج واماتالك القيماة الزائادة فاي كال مو. لزيادة استغالل الطبقة العاملة ككل

هو األساس للصراع الطبقي على  أو شركه متعدية الجنسية أو احتكار معولم محلية أو مؤسسةعمل فردي 

 عالميمحلي أو صعيد 
102
. 

وانفجارها في أزمة وتأصايلها يساتلزم  "المالية االضطرابات"تطور معرفة علمية صادقة عن  إنتاجإن     

ي العااالم الرأساامالي ومااا يعانيااه ماان أزمااات دوريااة النظاار إليهااا فااي إطااار ساايرورات تااراكم رأس المااال فاا

" أو " أزمة شحة أموال"، "أزمة شفافية"، "أزمة ثقة"وآخر، وليس كما يعتبرها البعا  وهيكلية بين حين

 . الخ"..... أخطاء المدراء التنفيذيين 
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كما هو  –شكل صحيح إن التحليل الصحيح والمثمر لالزمة المالية الراهنة ومقاربتها بومن جانب آخر ف    

ال يمكن أن يكون إالّ ملموساً، أي تحديد المرحلة التي يمار بهاا  –األمر بالنسبة ألي ظاهرة ملموسة أخرى 

النسااق الرأساامالي العااالمي النظااام الرأساامالي فااي صاايرورته، أي ضاارورة الكشااف عاان خصوصااية أزمااة 

بالمقابل فإن الكشف عن خصوصية األزمة و. المشتعلة منذ أوائل السبعينات من القرن العشرينو المعاصر

 . يستدعي ضرورة تأصيلها وتحديد أسبابها بشكل منهجي صحيح الحالية

 

وانطالقا من ذلك، ورغم االتفاق على وجود أزمة مالية يمرُّ بها االقتصاد الرأسامالي العاالمي راهناا إالّ     

تفسير أسبابها وتحديد الحقل الذي تندلع فياه أن الخاصية المميزة في هذا المجال هي االختالف الجذري في 

 . التي تتطلب التوقف عندها تنوع المقارباتضمن عملية إعادة اإلنتاج الرأسمالية، ولهذا نالحظ 

 

وتختلف  تتعدد النظريات المفسرة لظهور األزمات الماليةوال بد من اإلشارة الى أن هناك العديد من     

فمنها ما قد ينتج عن ذعر . ختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمنيمن حيث نوع هذه األزمات كما ت

النشاط االقتصادي؛ بينما  في، والذي بدوره يترتب عليه كساد أو انكماش "Banking Panic" يمصرف

، في Bubbleخاصةً بعد وجود فقاعة   األسهمأسواق  فيحاد  انهيارأحيان أخرى قد يكون السبب  في

؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه  -كما سبق اإلشارة –صول أسعار بعا األ

 .عدداً من اآلثار السلبية على المسار التنموي لالقتصاد القومي

 

 . الرأسماليلية عر  النظام الوظالل المسوتشير األدبيات االقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء     

"Minsky's Theory" (مينسكي)وفقا لنظرية ف -
103
االقتصاد الرأسمالي عامة  في الماليفإن القطاع  

باختالف  الماليوتختلف درجة هشاشة القطاع " Financial Fragility"يتسم بالهشاشة أو ما أسماه 

 فيمراحل الدورات االقتصادية، ومن ثم تزيد خطور  حدوث أزمة يمر بها االقتصاد من  التيالمرحلة 

 . االقتصاد ككل لك القطاع عر  

أن أي اقتصاد يمر  المالية في النظام الرأسمالي علىوتدور نظرية مينسكى في تفسير األزمات     

بالمراحل المعروفة للدورة االقتصادية، فبعد مرور االقتصاد بمرحلة كساد، تفضل الشركات تمويل 

التمويل "وهو ما يسمى ، الماليتعاملها مع القطاع  فيأنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة 

الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع  فيوفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة ". المتحوط

االقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على  فيالحصول على التمويل والتوسع  فياألرباح، ومن ثم تبدأ 

لتفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ ا" عدوى"وتنتقل . ذكرتسداد القروض بال مشكالت ُ

إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض  فيالتوسع  فيالمقرضون 

. مجدداً، ولكن بناًء على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً ألرباحهم المتوقعة

وفى حال حدوث . نظام االئتمان فيتحمل مخاطرةً بشكل معنوي وفى ذلك الوقت يكون االقتصاد قد 

اإلحساس بالخطر مما يؤثر على  في الماليكبير يبدأ القطاع  اقتصاديمشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان 

يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات االقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ  الذيقابليته لإلقراض، األمر 

من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى  االقتصاد فيقد ال يتمكن ضخ أموال  التيالمالية  األزمة

 .لحدوث كساد ويعود االقتصاد لنقطة البداية مجدداً 

 نظرية المبارياتومن التفسيرات الحديثة ل زمة المالية ما طرحته  -
104
 " Theory of Games " تحت

إذ تؤكد ". Coordination Games" العبين في األسواق الماليةبمباريات التنسيق بين ال"ما يعرف 

يتخذها العبو الحلبة االقتصادية  التيوجود عالقات موجبة بين القرارات  يأدوات التحليل اإلقتصاد
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 Minsky's theory of financial crises in a global context.(economist Hyman Minsky),Journal of Economic Issues, 
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يتوقع  الذيكثير من األحيان باتخاذ االتجاه  فيفقد يكون قرار المستثمر ....(. المضاربون، المستثمرون،)

بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناًء على التوقع بأن قيمة . ر اآلخرين أن يتخذوههذا المستثم

أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار  فيبينما . ذلك األصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع

 . رة مختلفةذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين اآلخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصو

 

بول كروجمان "استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج  التيوقد أكدت بعا النماذج الرياضية     

Paul Krugman"،  أستاذ االقتصاد في جامعة برينستون والحائز على جائزة نوبل لالقتصاد في عام

ظ باستقراره لفترة طويلة، على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتف. ذلك السلوك –0229

ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع اآلخرون انخفاض سعر الصرف، 

ً  فيومن ثم يبدأ السعر   .االنخفاض وربما االنهيار فعليا

 

 واخلالصات  الدروساختالف املقاربات وتنوع : 8002أزمة  :الثالثالفصل  
 

لهذه المشكلة فانه يمكان حصارها فاي مقااربتين رئيسايتين  التي قدمت مهما تنوعت المداخل والمقاربات    

 تتفرع منها مقاربات ثانوية، تفصيلية
105
 . 

 

 الرتكيز على النتائج وجتنب البحث عن األسباب : املقاربة األوىل: املبحث األول
 

وأساساااً مجااال التااداول  التبررادلتنشااغل هااذه المقاربااة، بتنااوع تجلياتهااا، بااالتطورات الحاصاالة فااي طااور     

برين العررر   التناساب اخرتاللماثال عان  ناجماة 0229التاي وقعات فااي األزماة المالياة  أنمعتبارة ( النقاود)

 . والطرب النقدي

 

ومااا يعتماال فيااه ماان عمليااات   –اإلنتاااج طااور  –تهماال الطااور األساسااي  أنهااا مشااكلة هااذه المقاربااة    

رغم أن العالقة اإلنتاجية في هذا الطور، هاي أشكال المركية االستغاللية الرأسمالية وتناقضات ناجمة عن 

مان  عالقرات مشرتقةبقية العالقات في األطاوار التالياة، والتاي تعتبار  تقرر، األولية، التي العالقة األساسية

مان أدوات السايطرة فاي  أدا وباالرغم مان كونهاا  العالقرات النقديرةمكن القول أن ولهذا ي. العالقة األساسية

لما يتم في هيكل اإلنتاج، وفاي مجاال  انعكاساالقتصادات السلعية الرأسمالية، فهي ليست في النهاية سوى 

 . العالقات بين القوى المنتجة أثناء العملية اإلنتاجية

 : االتجاهات تتنوع ،في تحديد جذور األزمة المالية العالمية الراهنة وعند المباشرة ،ضمن هذه المقاربة    

 

وضرعف الرقابرة  المسرت دمة" أدوات الضربا " األزمة المالية الراهنة ناجمة عرن  أن فهنا  من يرى. 9

أي أن سبب األزمة يكمن في السياسة النقدية الحكومية عر  المصارف والمالسسات المالية عموما، 
106
 

 . عر  ترك األزمة يكمن في إزالة هذه األدوات التغرب وان

 

، ليرينفي تحليالت ومقاربات المؤسسات المالية وبعاا المحللاين الماا سائداوعادة ما نرى هذا التفسير     

 الغوص في عمق المشكالت وتتجنبوهي التحليالت التي تنشغل، في العادة، بمظاهر األشياء 
107
 . 
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 .نهايتهالنتابع هذه المقاربة الى     

 

ما حدث ناجم عن مجارد  أناألمر هنا كما لو  .الخ. األزمة إذن من خالل تمظهراتها ت سرهذه المقاربة     

أخطاء " أو " ممارسات غير صحيحة للمدراء التنفيذيين الجشعين في المصارف" أو "  أخطاء شخصية" 
« تنظاايم»لمصااارف المركزيااة فااي فشاال ا" أو "  ارتكبهااا االحتياااطي الفاادرالّي ومصااارف مركزيّااة أخاارى

 الخ"  .. البنوك وبيوت االستثمار
108
. 

، وماا أدوات الضبط والمراقبة المصرفية ودون التقليل من األدوار التي لعبها المدراء الكبار والخلل في    

" أكبااش فاداء"البحاث عان  يركرزهاذه المادخل تكمان فاي اناه  نقطرة ضرعف أنذكر من أسباب إضاافية، إال 

الرأسمالي ذاته وآلياته التي  النسقباألشخاص المسؤولين أو المصارف بدال من طرح األسئلة حول ممثلين 

تحقيق أقصى )المجال لهؤالء األفراد ولهذه المؤسسات واسعا لتحقيق القانون االقتصادي للرأسمالي  أتاحت

 . دون إعارة االعتبار ألية قضايا وتداعيات أخرى( األرباح

التاي كاان يحصال عليهاا كباار  المرتبات الفلكيةشارة الى هذه النقطة فان هناك بالتأكيد  عندما تجري اإل    

عاام ففاي . المديرين التنفيذيين في البنوك االستثمارية وشركات الرهن العقاري األميركياة فاي قلاب األزماة

 مليون دوالر كمرتاب وخياار( 22.1)على  ( BEAR STEARNS)مثال حصل المدير في بنك  0229

ملياون دوالر،  ( 31)المفلس أيضا فقد كاان المرتاب ( LEHMAN BROTHERS)أما في بنك . أسهم

 !مليون دوالر( 12.3)وصل المرتب إلى  " غولدمان ساكس"وفي 

ولكن وحتى نضع األمور في سياقها الصحيح، ال بد مان اإلشاارة الاى  تلاك المرتباات الفلكياة لاإلدارات     

الساياق األوساع تعاود األزماة، فاي هاذا المجاال، أساساا إلاى ففي . نبي ل زمةعرض جاالعليا لم تكن سوى 

 :هما سياقين رئيسيين

فتارة حكماه بتطبياق سياساات ( رونالرد ريغران)ابتدأ الرئيس األميركي الراحال . ظهور وصعود الريغانية -

لليبرالياة الجديادة التاي ابآياديولوجيا تحرير األسواق عموما، بما فيها أسواق المال من أي ضوابط  ارتباطا 

من القارن  ، حيث شاع في أواخر السبعينات(مارغريت تانشر)اعتمدها هو ورئيسة وزراء بريطانيا آنذاك 

يحتمي تحت رايتها  عقيد كنماذج لليبرالية الجديدة باعتبارها  (التانشرية)و ( الريغانية)مصطلحا  العشرين

 ". األصول"عاة تحرير األسواق والعودة الى د

الكاااونغرس  أصااادرحينماااا  9111( أكتاااوبر)وبتحدياااد أقااارب، تعاااود األزماااة أيضاااا إلاااى تشااارين األول  -

ما تبقى مان قياود صاارمة كانات مفروضاة  تشريعا بإلغاء، آنذاك األميركي، الخاضع لسيطرة الجمهوريين

اً لغيااب تلاك ونظار. على نظام المال األميركي منذ سنوات الكساد العظيم في الثالثينات من القرن الماضاي

وفااي الطريااق إلااى األزمااة عملاات مؤسسااات المااال . الرقابااة الصااارمة أو مااا تبقااى منهااا تتابعاات األزمااات

األميركيااة علااى جااذب األمااوال الضااخمة ماان الخااارج تحاات إغااراء األرباااح االسااتثنائية ماان خااالل أدوات 

 .ن بعد الخراب أنها كانت من األصل مسمومةاستثمارية تبيّ 

بطبعتهاا الريغانياة فاي أمريكاا  أيرديولوجيا الريبراليرة الجديرد في  ، في األصل،المشكلة تكمنهكذا إذن ف    

 .والتانشرية في بريطانيا وتنويعاتها األخرى التي مهدت لهذا االنهيار السريع

 

لآلخررين مرع ربرا " تحميرل مسرالولياتها " هنا  من يقر  باألزمة ولكرن مرع برذل الجهرد لرـ وبالمقابل . 0

 ."ترشيد الرأسمالية " بالدعوات لـ األمر 

 

اعاات والمسالمات التاي عمق األزمة المالية، وحدّتها، وطابعها العاصف الى اهتزاز الكثير مان القنأدى     

قتصاااادي ت فرضااايات كانااات بمثاباااة اإلنجيااال اإلفقاااد تسااااقط. النظاااام الرأسااامالي" اسااامنت"كاناات تشاااكل 

التي الحتواء التداعيات الناجمة عن األزمة الحظنا خالل الفترة و. واألخالقي لدى صقور الليبرالية الجديدة

، بحساب ماا "ترشايد الرأسامالية وتجدياد قواعاد انتظاام وضابط نشااطها" تصاعد الدعوات لـ  تلت اندالعها
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 صرح به العديد مان صاناع القارار فاي المراكاز الرأسامالية، ومان بيانهم ماثال رئايس الجمهورياة الفرنساية

 (. ساركوزي نيكوال) االسبق

غير أننا لو دفعنا . استعراض نوع من الصحوة األخالقيةعلى اآليديولوجية هكذا إذن تقوم هذه المقاربة     

بعد هو تجنب أي قاراءة أتحوم في الواقع حول تحقيق هدف أنها  لنا هذه المقاربة الى نهايتها المنطقية لتبين

الساوق والمضااربة فاي مصااف المقادس بحياث ال يجاوز ليبرالياة التاي وضاعت حرياة  -نقدية للعقيدة النياو

 . ، والتي أدت الى النتائج الكارثية الحاليةالمس به، ناهيك عن انتهاكه

تقلايص دور ليبرالاي المساتند الاى  -ما كتب سابقا عان النماوذج األميركاي النياو  أنهكذا يمكن مالحظة     

فاي داخال المعساكر نفساه طارح اآلن دعاوات حتاى الخ، ي... الدولة وتحرير السوق والتخفيف من الضوابط

والمعنااى واضااح هنااا، ". وتجديااد قواعااد انتظااام وضاابط نشاااطهاضاارورة ترشاايد الرأساامالية "تاادعو الااى 

 . جذرية ، أي ال تقدم هذه المقاربة هنا حلوالتغيير النظام ذاتهوليس  تغيير في النظامفالحديث يدور حول 

 -من أن تقدم رؤية حقيقية للمشكلة نراها تركا الهثة لرفد العقيدة النياو  بدالووهكذا فإن هذه المقاربة     

لمااذا حادث : تبارر ماا حادث وال تكلاف نفساها طارح الساؤال األهاموآيديولوجياة ليبرالية بمسوغات فكرياة 

 "هاذه المقارباة تساعى إليجااد  أناالنهيار، وما هي أسابابه الفعلياة؟، وهاو ماا دفاع بأحاد الكتااب الاى القاول 

" وصفة ال يموت فيها، أو بموجبها، الذئب وال يفنى الغنم
109
هذه الوصفة يغلب عليها بطبيعة الحال، وفي . 

     ". الطابع األخالقي"ينات، ليبرالية الزاحفة منذ مطلع الثمان -النيو اآليديولوجية مناخ 

أي  مراجعاة نقدياة ( تؤجالأو علاى األقال )تمنع  أننحن هنا، إذن، أمام مقاربة هي في جوهرها تحاول     

، والتاي 0229أزماة لجملة الشروط التي أوصلت الرأسمالية المعولماة، فاي مرحلاة تطورهاا الاراهن، الاى 

يحصاادوا جااوائز ماليااة بساارعة فلكيااة  أنأجااازت طااوال ساانوات لمضاااربين الهثااين وراء الااربح السااريع 

ارف ومتقاعاادين ومسااتثمرين فااي وبأحجااام كبياارة غياار عااابهين بمصااائر ماليااين الناااس ماان عمااالء للمصاا

حجم خساارة الصاناديق التقاعديّاة  أنهذا مع العلم . أسواق األسهم والسندات وغيرها من المؤسسات المالية

تريليون دوالر، حسابما كشاف مادير ( 0)، قد بلغت التي تلت اندالع األزمة 92األميركيّة خالل األشهر الـ 

، الذي حذّر في حينه من أّن األزمة المالية علاى وشاك أن (رسزاغبيتر أو)مكتب الميزانيّة في الكونغرس، 

تؤثّر على العائالت األميركية، حيث سيضطر البعا إلى تأجيل تقاعده وقد يقرر من اقترب تقاعده أنّه لام 

 .يعد بإمكانه من الناحية المادية التقاعد وسيواصل العمل

أماام خياار صاعب، هاو التخّلاي  نظاام الرأساماليال" ، وضعت (وول ستريت)تداعيات ما حصل في  إن    
 ". عن مبدأ عدم التدّخل في األسواق وتركها تقّرر توازنها الذاتي

يتجدّد ظهاور جادل، كاان قاد ولاد مناذ زمان طويال، حاول إمكانيّاة النظاام الرأسامالي، ومن هذا المنطلق     

 .سالطات الرقاباة وتطبياق إجاراءات التقناين بأسواقه الماليّة المعقّدة، من موازنة نفسه بنفسه من دون تدّخل

وما اتخذ من إجراءات من حكومات البلدان الرأسمالية في معاقلها الكبرى اثبت خطل مثل هاذه األطروحاة 

 .فقد هبت الدول لنجدة رأسمالييها

 

أزمة االئتمان العالميّرة ناجمرة مرن عردم رغبرة المصرارف فري إعطرات  أنترى  رؤية ثالثةوهنا  أيضا . 3

 لااذلك، تُاادفع المؤّسسااات التااي تُعاااني ماان. القرررو  بنسررب فائررد  معقولررة أو بشررروط معقولررة لرشررركات

 مشكلة هذه المقاربة تكمن في عدم قدرتها على اإلجابة على سؤالينولكن . الصعوبات الماليّة، إلى اإلفالس

 :المشكلة لُبأساسين يمثالن 

 

 ؟عطات المزيد من القرو لما ا ال تستطيع المصارف إ: األولالسؤال     

 ؟وما هي هذه األصول التي خسرت كّل هذه القيمة :الثانيالسؤال     

 

ال تساتطيع إعطااء المزياد مان  تلاك المصاارف أنيمكان القاول  هذين السرالالينعلى  اإلجابةفي مسعى     

التاي اشاترتها الكثيار مان الماال جاّراء انخفااض قيماة األصاول  خِسررتألنّهاا  بعد انادالع األزماة القروض
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فقد قدمت المؤسسات المالية قروًضا هائلة للتمويل العقااري . لالزمة خالل السنوات الخمس والست السابقة

ا مماااثال بصاافة قااروض اسااتهالكية ر لشااراء المنااازل، كمااا قاادمت مبلغااتريليااون دوال( 99)بلغاات حااوالي 

عان  كماا يجاب أن تبحاث. لقاروضعان إعطااء ا لاذلك، عليهاا أن تقتصاد وتكافّ . بموجب بطاقات االئتماان

هذا يُفّسر لماذا لم يعط أي مصرف القروض )رؤوس أموال ومستثمرين جدد قبل معاودة إقراض اآلخرين 

أما األصول التي خسرت . ، وآخرين(LEHMAN BROTHERS)، و( BEAR STEARNS)لـ 

 . من القروض العقاريّة ضمانات مدعومةكل هذه القيمة فتُسّمى في األساس 

ساابقاً فاي الساوق العقاريّاة، كانات المصاارف ومؤّسساات . الخطير التالي التحول هنا ال بد من مالحظة    

إذاً ماان هكااذا . البناااء تجااذب اإليااداعات ماان الماادّخرين، وتعطيهااا قروضاااً ألشااخاص يرياادون شااراء مناازل

 .اإليداع إلى القرض السكني، المعادلة سهلة

الجديااد هنااا ) فاسررتدانواماان أجاال زيااادة األرباااح، " االبتكررار"ين بااـ غياار انااه الحقااا باادأ بعااا المصاارفيّ     

رائجااً "  التمويل الشموليّ " وأصبح هذا . من مصارف أخرى من أجل تقديم القروض العقاريّة( االستدانة

 . في المصارف األميركيّة

القاروض الساكنيّة فاي  تقضي بتجمياع بفكرة جديدةغير القّصة لم تنته  عند هذا الحدّ، بل أتت المصارف     

. سلّة تضّم قروضاً ذات نوعيّة مختلفة تستطيع بيعها كسندات أمان لمصارف أخارى أو لمساتثمرين مااليّين

 . المخاطر"  تنويع" وأدّى ذلك إلى 

 االستدانةللمصارف  أتاحشركات أخذت كل هذه المسؤوليّات عن عاتقها، وهذا  أقامتإضافةً إلى ذلك،     

من قيمة القروض إلى % 92لدى البنوك من  انخفاض السيولة ذلك إلىوأّدى . روض سكنيّةأكثر وإعطاء ق

 .في ما خّص المصارف األميركيّة الكبرى% 02أو أقّل، أو حتّى % 2

لكن المشاكلة لام تكان موجاودة، إذ كانات الساوق العقاريّاة األميركيّاة تزدهار وكانات المصاارف تساتعيد     

كماا كاان أصاحاب المناازل يتحّملاون تساديد دياونهم . ارتفاع أساعار العقاارات المال التي تقرضه من خالل

إضافةً إلى ذلك، كانت المصارف تستطيع إقراض أناس ال دخول لهم ألنّها كانت . وأيضاً أخذ قروض أكبر

 . تعتمد على قيمة ارتفاع أسعار البيوت من أجل تغطية قرضها

أساعار العقاارات يتباطاأ قبال أن  ارت راع، بادأ 0229فمناذ عاام . بعد ذلك، وقعت الواقعة وفشل كل شيء    

رغباتهم فاي  ان  ضتوعندما أثّر انخفاض أسعار العقارات على قدرة المستدينين في تسديد ديونهم، . يهبط

ذلاك خساارة دائناي القاروض العقاريّاة ألماوالهم، واكتشاف  يوتلا. فهبط سوق القروض العقاريّاة. االستدانة

لم تكن تستحّق ما دفعوه، وأّن الجمياع " عقاراتهم "المدعومة من القروض العقاريّة أّن  أصحاب الضمانات

 .في العالم المالي كان لديه هذه الضمانات

وفي ظل تزايد الفوائاد . أسعار المنازل أو العقارات ان  ضتالطلب  وقلّ السوق العقاري،  تشبّع  فحينما     

أو رهنها والحصاول علاى قاروض جديادة توقفاوا عان ساداد أقسااط وعدم قدرة أصحابها على إعادة بيعها، 

وهنا بدأت أسعار السندات في االنخفاض، واتجاه حملتهاا إلاى بيعهاا بخساارة، وتوقفات . القروض وفوائدها

المؤسسات المالية عن اإلقراض؛ نظًرا لتعثر المقترضاين الساابقين، وبالتاالي قال الطلاب مارة أخارى علاى 

 .متهاالعقارات فانخفضت قي

 

ن عن السداد تركوا المنازل للمؤسسات المالية، والتي أصبحت قيمتها أقل بكثير مان ووقف المقترضوبت    

قيمة القروض، فضال عن عدم إمكان هاذه المؤسساات بيعهاا؛ نظاراً للركاود الحاصال فاي ساوق العقاارات، 

عناد . ن ودائع عمالء آخرينال يمكن تحصيلها وهي الممولة أصال م رديئة القروضوبالتالي أصبحت هذه 

عان مواجهاة  عجرزتهذه اللحظة الحاسمة بدأ العمالء في سحب جماعي ألموالهم ولكن المؤسسات المالياة 

وفااي المقاباال انخفضاات أسااهم تلااك المؤسسااات وأسااهم شااركات . عمليااات السااحب الكثيفااة فأعلناات إفالسااها

 .  األسواق المالية انهيارلى االستثمار العقاري التي تقدم قروًضا أيًضا فأدى ذلك كله إ

   

التاي تفجارت لتواجاه  كارثرة فقاعرة الررهن العقرارياالقتصااد األميركاي الكبيار علاى  أفراقهكذا، إذن،     

فقاد بادأت سلسالة الساقوط الرهياب . كبيارأترون كسراد فاي  ودخلتأميركا أقسى وأسوأ أزماتها االقتصادية، 

ون الاذين اقترضاوا لبنااء مسااكن أو شارائها عان الوفااء لساداد لقطاع العقار في ذلك البلد، فعجاز المقترضا



ديونهم، وهبّت الحكومة األميركياة لالساتحواذ علاى المؤسساات المترنحاة لتمناع انهيارهاا، وهاو ماا جارت 

 .مكان آخر من هذه العملفي بالتفصيل اإلشارة إليه 

 

 أنصاار هاذه المقارباة ويادعى. بين  إل  المضراربة والمضراريكل شهنا  رؤية رابعة ترجع وبالمقابل . 4

 ! كن تجنبه، فلن تحدث األزمات أبداأنه لو أن هذا الجانب من الرأسمالية فقط يمب

  

هم بينمااا ءلاابعا الرأسااماليين أن يزياادوا ثاارا تساامح فهاايوبااالطبع تلعااب المضاااربة دورا فااي األزمااة،     

ثااروات هائلااة مااع كاال رخاااء عاان طريااق يحقااق المضاااربون . يتجاااهلون العمليااات الحقيقيااة إلنتاااج الثااروة

والتاي تفااقم بشادة  ،وتكاون النتيجاة زياادة المديونياة. االقتراض حتى ترتفع األساعار حتاى يزياد االقتاراض

تزيد المضاربة أيضا من الصعوبات التي تواجه الحكومات . عندما تأتى األزمة في النهاية" تأثير المعاناة"

عنادما تهارب  القاومينوع ما من السيطرة على ما يحدث في االقتصاد الرأسمالية التي تحاول الحفاظ على 

 .إلى بلد آخر بلديوميا من  واليورو والعمالت األخرىوحتى التريليونات من الدوالرات  المليارات

 

في  كامنةهم سبب دورة الرخاء واألزمة، فتلك  فقط وبرغم ذلك، ليست المضاربة وال المضاربين    

تساعد المضاربة على . لإلنتاج، في المنافسة بين الرأسماليين الصناعيين لتحقيق األرباح يالرأسمالالتنظيم 

ن هم الطفيليين وفليس المضارب. حال أيوف تحدث في األزمات التي سعلى زيادة حدة الرخاء و

 األساسيين الذين يدفعون النظام إلى األزمة، ولكنهم طفيليون يعيشون على حساب طفيليين آخرين هم

 .الرأسماليين

 

ستصبح على ما يرام لو تم القضاء على كانت ويدعى بعا السياسيين وغالبية المعلقين أن األمور     

كانت تلك في األغلب رؤية أولئك الذين يسعون إلى صيغة محسنة جزئيا من النظام . المضاربين

إلى زيادة أرباحهم من  ساعينوفي الواقع، نادرا ما يكون الرأسماليون الصناعيون . الحالي الرأسمالي

بينما يسعى  مثال المضاربة في أسواق البورصة العالميةـ خالل المضاربة عندما يبدو ذلك سهال ومتاحاـ

 .الرأسماليون التمويليون إلى زيادة ثرواتهم الخاصة عبر شراء الشركات الصناعية

 
 اسيةالسي –املقاربة االقتصادية : املقاربة الثانية: املبحث الثاني

ل زمة المالياة العالمياة، إذ ال يمكان فهام هاذه األزماة أبعاد مترابطة  ثمة أنبداية، ال بد من اإلشارة الى     

القاوى تحديرد تشاخص أبعااد األزماة وبالتاالي  مقاربة مركبةووضعها في سياقها الصحيح من دون اعتماد 

ليس فقط اقتصادية بل  م اطر وتحديات المسؤولة عن هذا الوضع وانفجاره في أزمة عميقة وما تحمله من

 . سياسية عالمية البعد –جيو

تنطلق هذه المقاربة من محاولته التعرف على األسباب الحقيقية لالزمة، من خالل تحليال طاور اإلنتااج     

ومان خاالل تحليال هاذا الطاور يمكان تعماايم . والتغيارات الجارياة فاي البنياة اإلنتاجياة لالقتصااد الرأسامالي

تحليلياة لدراساة التطااورات فاي مجاال التاداول وبحااث  –ائج المتحصال عليهاا، وتساتخدم كااأداة معرفياة النتا

العالقات ذات الطابع الجادلي العاام، لياتم الوصاول، فاي نهاياة األمار، الاى تشاخيص األزماة المندلعاة بأنهاا 

ن إلمة الحياة االقتصاادية فاغير أنه من المفيد التذكير بأنه وارتباطا بعو. Structuralأزمة بنيوية الطابع 

األمر يحتاج الى أن يُدَخل في التحليل المظاهر الجديدة في تدويل عملية إعاادة اإلنتااج الرأسامالية، والادور 

المتعاااظم للرأساامال المااالي والااوهمي وللشااركات االحتكاريااة الدوليااة النشاااط فااي االقتصاااد الرأساامالي، 

وعدم االقتصار في تحديد أسباب األزماة االقتصاادية الراهناة " ت تذبذبا" واألسواق المالية وما تشهده من 

علااى المخطااط الكالساايكي لتااراكم رأس المااال، إضااافة طبعااا الااى متابعااة مسااار تطااور النظااام الرأساامالي 

 . العالمي الذي خلق المقدمات لنشوء هذه األزمات وفاقمها

 



ال تعماال بكاماال طاقتهااا فااي القطاعااات التااي  ال يتجلااى بشااكل وجااود قاادرات إنتاجيااة التااراكم الفااائاإن     

وهكاذا . رأسمال نقدي فائا نسبيا في الفروع النامياة بصاورة ديناميكياةتصيبها األزمة فحسب بل ويشكل 

 .المالي -مع األزمة في المجال التسليفي  تتشابك أزمات اإلنتاج الدورية

  

تزايادة تاراكم رأس الماال النقادي يفاوق بنسابة مالفاائا النسابي فاي  أنفهم هذه اإلشكالية هاو ل والمفتاح    

. أي تلك المؤسسات التي تنتج القيم المادية وتنتج فائا القيمة" رأس المال المنتج"التوظيفات المباشرة في 

هكذا إذن ينمو رأس المال المالي، بما في ذلك رأس المال الوهمي والمضارب، وتتعاظم مواقع المؤسسات 

فيها البورصات والبنوك العمالقة ذات الطبيعة االحتكارية، مما يعازز الطبيعاة الطفيلياة المالية والنقدية بما 

 . لرأس المال المالي، يقابل ذلك تباطؤ وتائر نمو القطاعات اإلنتاجية

األسواق )لالزمة التي هي موضوع حديثنا  إن المالحظات السابقة تتيح اإلشارة الى أن التحليل الصحيح    

الحادة التي عاشاتها أساواق الماال والبورصاات العالمياة، " التذبذبات "  تُرجعيستحث أن (  لميةالمالية العا

وهاي مان جهاة ثانياة . مان جهاة جملة من األسباب وليس الى عامال واحادعلى مدى األسابيع األخيرة، الى 

إلنتااج مان تناقضاات لما يعتمل به حقل ا امتدادليست نتاج التناقضات الحاصلة في  حقل التداول فقط وإنما 

 . كامنة مرة ومضمرة مرة أخرى

 

األزماة التاي  -مجتمعاة  –تفسار  جملاة أسابابالاى الملماوس يمكان اإلشاارة الاى  المجاردوباالنتقال مان     

 : عاشتها األسواق المالية العالمية خالل الفترة الماضية، من بينها

 

يبدأ مع أزمة الرهونات العقاريرة األمريكيرة هرذا العرام، االنهيار لم  أن في البداية، ال بد من اإلشارة الى. 9

بادأت مالماح الركاود االقتصاادي مناذ فتارة . بل بدأ ببات بشكل انكماش اقتصادي متناٍم منذ عقدين وأكثرر

 :متمثلة في

 . وتيرة النمو االقتصادي ان  ا  -

 . وتيرة التضخم زياد  -

ت بسابب اإلنفااق العساكري للوالياات المتحادة وخصوصاا في ميزاني التجاارة والمادفوعا المت اقم العجز -

 . مليار دوالر 122 – 122على الحرب في العراق وأفغانستان والتي بلغت تكاليفها حوالي 

حياث أربااح حيتاان الماال ال يقابلهاا  تراجع االقتصاد اإلنتاجي أمام االقتصاد المااليهذا إضافة الى سبب  -

 .ا ال تقابلها ضمانات وافيةإنتاج مادي، والقروض على أنواعه

تاأثير الركاود االقتصاادي األمريكاي، علاى التبااطؤ فاي وتاائر نماو  إضافة الى ذلاك فاناه ال يمكان تجاهال  -

، فالمشاكالت الحادثاة علاى صاعيد الارهن العقااري تجاد جاذورها فاي قطاع اإلساكان فاي الوالياات المتحادة

فاي الوالياات المتحادة إلاى ( القديماة والحديثاة)مناازل حيث أشاار تقريار مبيعاات ال. الركود االقتصادي هذا

فخالل السانوات الساابقة كانات هنااك حالاة . والحقا 0221في عدد المنازل المباعة بدأً من حزيران  تراجع

هاذا  تحقياقوكاان مان باين العوامال التاي سااهمت فاي . من االنتعاش في أرباح الشاركات وأساعار المناازل

بالنسابة ل فاراد وبالنسابة أيضاا  انخفااض تكلفاة االقتاراض، مماا أدى الاى ائادةانخفاض ساعر الفاالنتعاش، 

ساابقت اناادالع األزمااة غياار أن األشااهر األخياارة . للشااركات، لتموياال عمليااات االسااتثمار وشااراء العقااارات

باروز مشاكالت فاي ساوق القاروض العقارياة شهدت ضعفا ملحوظا في أداء االقتصااد األمريكاي وبالتاالي 

أسااواق المااال والبورصااات  اهتاازازوقااد أدى هااذا الوضااع الااى . ممااا أثااار مخاااوف المسااتثمرين األمريكيااة

من أن تنتقل المشكالت التي يعاني منها القطاع العقاري األمريكي الاى بقياة أساواق  مخاوفالعالمية نتيجة 

 . وارتباطا بذلك حلّت تلك اللحظة التي بدا فيها أن عهد القروض الرخيصة قد ولى. العالم

انحادار النشااط االقتصاادي فاي الوالياات المتحادة الاى بقياة أنحااء العاالم  انتقال آثاارفضالً عن ذلك فإن     

الركاود االقتصاادي علاى الصاعيد العاالمي  تعماقالطلب على صاادرات هاذا البلاد، وبالتاالي  انخفاضيعني 

 . آثار سربيةواألمريكي بكل ما يحمله من 

 



ضااية الاارهن العقاااري فااي مكانهااا الصااحيح، فااي صااعودها وهبوطهااا، علينااا وبالمقاباال، وحتااى نضااع ق. 0

االرت راع الهائرل فري أسرعار المنرازل، مثّرل فري الواقرع انحرافراً كبيرراً فري توظيرف مروارد اإلشارة الاى هاذا 

الرأسررماليّة فرري اتجرراه قطاعررات غيررر منتجررة، لررم تررالّدِ إلرر  أي ربررح جديررد، مررن خررالل االسررتثمارات فرري 

ربما هذه هي واحدة من أهم القضايا التي ينبغي تساليط الضاوء عليهاا لتفساير . والقوى العامرة التكنولوجيا

فقد خفّا ذلك من قدرة الرأسماليّة علاى االساتثمار فاي تكنولوجياا جديادة مان أجال . األخيرةاألزمة المالية 

 . دفع النمو االقتصادّي، وكانت العمليّة خلق رأسمال خيالّي، وهمي

، توقّفات أساعار 9119عاام ففاي . 0221و  9119حركة أسعار المنازل باين تتبع تبيّن من خالل وهذا ي    

وفعليااً، لام تكان . هاا تضااعفت، ماا يعناي أن0221عاام  022عات إلاى ، فيماا ارتف922البيوت على المؤّشر 

ة مكاناااً لقااد أصاابحت السااوق العقاريّاا. أسااعار العقااارات فااي السااوق منسااجمة مااع القيمااة الحقيقيّااة للمنااازل

باال تتطااور بشااكل  منطااق الرأسااماليّة يشااير الااى أنهااا ال تعماال بسالسااة أنهااذا مااع العلاام . للمضااربة الماليّااة

وهاذا درس مهام يفسار لمااذا حصالت األزماة وفاي مقادمتها . وركاودتمار بادورات انتعااش  حيث، حلزوني

 . أزمة الرهن العقاري

 

ري، باعتبارهاا إحادى تجلياات األزماة المالياة، ماا هاي إال إذن بان أزماة الارهن العقاا االستنتاجويمكن     

تمظهر لالزمة المشتعلة على نار هادئة في حقل اإلنتاج من خالل ما حصل من انحراف كبير فاي الماوارد 

باتجاه قطاعات غير منتجة، قابَل ذلك انخفاض القدرة على االستثمار في تكنولوجيا جديدة مان اجال تحفياز 

هكذا إذن بدال مان خلاق التاراكم الرأسامالي المطلاوب فاي قطاعاات منتجاة تام االنحاراف  .النمو االقتصادي

فخااالل االنتعاااش الحاصاال فااي العشاارين ساانة . وهمااي ال يخلااق ثااروات حقيقيااة/نحااو خلااق رأساامال خيااالي

( 2)، كاان ماا يزياد قلايالً عان 9191فماثال فاي عاام . الماضية، انتفخ قطاع الخدمات الماليّة بطريقة خطارة

تقريباا، ارتفاع هاذا  ما يقارب الثالثة عقود، وبعد مرور 0229في عام اليين أميركي يمتلكون أسهما، أما م

، وان ما يدور في البورصات هو كتلة نقدياة (مّرة 90حوالي )مليون شخص ( 12)العدد إلى ما يقرب من 

ً  نتريليو( 222)دوالر يومياً أي حوالي  نتريليو( 9.2)تعادل   .سنويا

 

حياث يقاول العدياد مان االقتصااديين أن األماريكيين . عدام التناسب بين الكترة السرعية والكترة النقديةان. 3

اسااتطاعوا بااأدواتهم، والساايما البورصااة، خاارق القااانون الموضااوعي القائاال بالتناسااب بااين الكتلااة الساالعية 

، فحواها أن أياة بسيطةادلة معتب االقتصاد السياسي، هناك فكما معروف، وبحسب أبسط كُ . والكتلة النقدية

كتلة نقدية في التداول يجب أن تساوي كتلة السلع المنتجاة خاالل فتارة محاددة مقساومة علاى سارعة دوران 

ولنأخذ اإلنتاج العالمي الذي يقدر حساب . ، وعادة ما تكون الفترة الزمنية سنة واحدةذاتهاالنقد خالل الفترة 

ر، لكن طريقاة الحسااب كماا يارى بعاا االقتصااديين، وهام علاى تريليون دوال( 92)األرقام المنشورة بـ 

وبنااًء علاى ذلاك فاإن هاذا . لإلنتااج العاالمي احق، تشير الى القاول إن هنااك حسااباً مكارراً وهنااك تضاخيم

، ماع األخاذ بعاين االعتباار أناه لايس كال اإلنتااج العاالمي ياتم تبادلاه تريلياون( 12)اإلنتاج قد يكون بحادود 

هنا البد من القول إن نصف هذا اإلنتاج يجري تبادله بالدوالر، وإذا اعتبرنا أن اإلنتاج العالمي بالدوالر، و

، وإذا كانات أعلى مان واحادهي  سرعة دوران النقدفمن المؤكد أن  تريليون( 02)الذي يخدمه الدوالر هو 

لمنتجاة خاالل الفتارة الزمنياة كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلاة النقاد فاي التاداول أقال مان كتلاة السالع ا

( 02)تريليااون دوالر ماان اإلنتاااج الحقيقااي فيجااب أن يكااون لاادينا أقاال ماان ( 02)فااإذا كااان لاادينا . المحااددة

فاقات الكتلاة الدوالرياة المطروحاة للتاداول  9112تريليون دوالر لالساتخدام، لكان األرقاام تقاول بأناه مناذ 

بعد اندالع األزمة فّجارت مفاجاأة ضاخمة حاين أكادت علاى  تريليون، واألرقام الجديدة التي نشرت (322)

أن تكون الكتلة النقدية أقل من واحاد أي  يفترضتريليون، في حين ( 122)بلغت حدود  الكتلة الدوالريةأن 

ضعفاً مما هو مطلوب من حجم الكتلة النقدياة الدوالرياة الادائرة فاي  (35)تريليون، أي لدينا ( 02)أقل من 

 .العالم

تفسير السياسات المالية المتبعة منذ السابعينات يجاب أن ينطلاق  تيح المالحظات السابقة التأكيد على أنت    

الذي بات يفرض نشوء كتلة مالية ضخمة تبحث عن التوظيف، حيث إن نشوء هذه الكتلة  السببمن تفسير 

، " علام االقتصااد"  سياساات مالياة مختلفاة ومناقضاة للسياساات االقتصاادية التاي يعرفهاا فارضهو الاذي 



االقتصاااد " وهااو األماار الااذي أسااس لنشااوء مفهااوم . االقتصاااد الحقيقااي: والتااي تتعلااق بمااا بااات يساامى

ليتشكل نشاط اقتصاادي ضاخم، هاو بماا ال  ،من خالل المضاربة في األسهم والعملة والديون " االفتراضي

 .يقاس مئات أضعاف االقتصاد الحقيقي

ناقا بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد االفتراضاي، باين الرأسامال الاذي يناتج هي أزمة الت إذن األزمة    

فائا القيمة والربح والمضاربة التي تضخم من قيم الشركات والبنوك بما يخلق هاّوة ضاخمة باين ساعرها 

وهو األمر الذي يخلق ضغوطاً ضخمة على هاذا األخيار نتيجاة هاذه الهاّوة بالاذات، حياث . وقيمتها الحقيقية

وعملية المضاربة هذه هي شكل حديث من أشاكال . ؤدي األزمة إلى انهيار قيم األسهم، وبالتالي الشركاتت

النهب التي تتسم بها الرأسمالية، حيث إن األزمة تمتص التراكم الماالي لادى الفئاات المتوساطة التاي تغاامر 

لشرائية لقطاعاات واساعة ال تعاود وهو األمر الذي يدّمر القدرة ا. في الدخول في أحد أشكال المضاربة تلك

 .تستطيع شراء الكثير من السلع الرأسمالية

األزمااة إذن هااي باألساااس فااي التااراكم المااالي الااذي يخاارج ماان دائاارة اإلنتاااج، أو ماان دائاارة االقتصاااد     

؟ لمرا ا ي ررج مرن هرذه الردائر  :هاذا يطارح ساؤاال اخار ولكان. الحقيقي، والذي يصبح عبئاً على االقتصاد

بما كان هذا هو السؤال الجوهري، ويمكن أن نجياب ببسااطة ألن هاذه الادائرة قاد أُشابعت ولام يعاد ممكنااً ر

حيث إن فيا اإلنتااج الاذي . وهذه من سمات الرأسمالية، التي تدفع بها نحو األزمة الشاملة. التوظيف فيها

ي حصر القطاعات المنتجة في يفرض التمركز، وبالتال( وما انعكس على الزراعة كذلك)تتسم به الصناعة 

، وبهاذا ال يعاود ممكنااً (وفاق القادرة الشارائية)عدد محدود، فاي شاركات محادودة يكفاي إنتاجهاا كال العاالم 

 التوظيف في شركات جديدة، وإن حصل، فسوف تتعرض للمنافسة الشديدة وبالتالي اإلفالس
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نظاام البورصاة العاالمي الاذي ناراه الياوم لام . التحوالت التي شهدتها أنظمة البورصة العالمية وآثارها .1

حاين حاوت البورصاة مباادالت  9112فقاد تكاّون الشاكل الحاالي للبورصاة عاام . يكن تاريخيااً بهاذا الشاكل

من مبادالتها عبارة عن مضاربات مالية، وكانت البورصاة %  12تعكس حجم مضاربة واسع جداً، وكان 

وهذا التحول الذي شهدته . مضاربات مالية%  92وادالت حقيقية مب%  12: قبل ذلك تتشكل بنيتها كالتالي

وإذا كان الناتج العالمي يبلغ . البورصة مّكنها من امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية الدائرة حول العالم

تريليون دوالر يومياً أي حوالي ( 9.5)تريليوناً، فإن الذي يدور في البورصات هو كتلة نقدية تعادل ( 12)

(522 - 552 ) ً وبما أن ضخ النقد ال يوقف هذا العملية وهذا الضخ هو عملياً طريقة إلعادة . تريليون سنويا

الفقاعاة كانات ساتنفجر عناد لحظاة معيناة، /توزيع الثروة لمصلحة األغنياء والشركات الكبرى، فهذه الكتلاة

فقاعاة المالياة بمجارد تجاوزهاا نسابة حول زوال إمكانية إيقااف انفجاار الفي البداية وإذا كان الحديث يدور 

 ارتردادات، فالحقيقة أنه قد تم تجاوز هذه النسبة منذ فترة، وكل ما يظهر على السطح اآلن ماا هاو إالّ 9/22

االنفجااار، وقااد كاناات المؤسسااات األمريكيااة الرأساامالية الكباارى واعيااة لحجاام هااذا الخطاار واسااتطاعت أن 

 (قادري جميال. د)وبحساب االقتصاادي الساوري . 0222و 9112تحتوي األزمة عبر البورصاة باين 
111
 ،

مجارد ضاربة اساتباقية ل زماة االقتصاادية التاي نارى  0229كان الخروج إلى الحرب ضد اإلرهاب عاام 

هل سيتكرر المشهد؟ بالعودة الى حركة التاريخ الفعلية يتباين اناه فاي األزماات ذات الحجام . تداعياتها اليوم

أفضات الاى الحارب العالمياة  9122 – 9101أزماة . عساكرياً واتخاذ صايغا مختلفاةالكبير كان الحل دائماً 

 .الثانية وهناك المزيد

 

انعكاس فاي ارتفااع تكلفاة الطاقاة خالل الفتارة الماضاية الاذي  االرت اع الكبير الذي شهدته أسعار الن ا. 5

مااا أدى الااى ارتفاااع معاادالت وبالتااالي ارتفاااع مسااتويات األسااعار بشااكل عااام بمااا أسااعار المااواد الغذائيااة، م

وهنا ال بد من اإلشارة الى مالحظة على بسااطتها الظاهرياة مهماة . التضخم وما يتركه ذلك من آثار سلبية

ارتفااع أساعار الانفط  فاي األساواق العالمياة كانات تشاجعه الوالياات المتحادة ألناه   أنجدا وتتعلق في واقاع 
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ة السلع األمريكية على المنافساة فاي الخاارج مان جهاة، يقابلاه يؤدي إلى تخفيا قيمة الدوالر وبالتالي قدر

 .تباطؤ األسواق المنافسة خاصةً األوربية والصينية

 

، غيار اناه يمكان التاي انادلعتوبالرغم من أنه من المبكر جدا إجراء أي تقيايم لآلثاار التراكمياة لالزماة     

ن القاانون النااظم ونظارا أل. ى قطاعاات مختلفاةلمادى علابعيادة ا ااالساتنتاج بأناه سايكون لهاذه األزماة آثاار

ناه يمكان االساتنتاج أن تكااليف األزماة الحالياة لان تتاوزع إهو قانون التطور المتفاوت ف الرأسماليللتطور 

الكباااار مااان المضااااربين بالتساااوي علاااى البلااادان والقطاعاااات االقتصاااادية والنااااس عمومااا، بااال سيساااحق 

لتااالي ساانكون أمااام موجااة انكماااش جدياادة باال وحتااى ركااود طوياال المضاااربين الصااغار، وباوالمسااتثمرين 

 .المدى، رغم كل ما اتخذ من إجراءات

 

، إن األزمة التي شهدتها األسواق المالية العالمية أخيرا هي واحدة مان تجلياات ظاهرياة وخالصة القول    

ادة في حقل التاداول تشابه ح" تقلبات وتذبذبات"تمل في حقل اإلنتاج وتتمظهر في ألزمة كانت وال تزال تع

وليس كما يصورها " على قيد الحياة"ة البنيوية للرأسمالية ما زالت وهذا يعني أن األزم. عملية طحن قوية

التاي شاهدتها تلاك " التذباذبات"إن !!  رت المسرح الاى غيار رجعاة الليبرالية الجديدة بأنها غادآيديولوجيو 

أدت، كما أشرنا سابقا، الى محو عدة تريليوناات مان القيماة ( 92/1/0229" )االثنين األسود"األسواق منذ 

حقا وضحاياها ُكثر، " عاصفة منظفة"إنها . بيّن مدى عمق تلك األزمةاإلجمالية السوقية ل سهم العالمية وت

الااذي ضاارب هااذه " اإلعصااار"بعااد " قتالهااا"األسااواق مااا زالاات فااي مرحلااة حساااب هااذا إضااافة الااى أن 

 !! ابيع األخيرة التي تلت انفجار األزمة المالية في يوم االثنين األسوداألسواق خالل األس

" الى مالحظاة لماحاة حينماا قاال أن ( لوسيان سيف)لقد أشار الفيلسوف الماركسي الفرنسي المعروف     

ل، وراء انفجار فقاعة المضاربة الذي أحدثه التضّخم المالي، هنالك االستحواذ العالمّي، مان قبال رأس الماا
على الثروة التي ينتجها العمل؛ وما وراء هذا التشويه حياث انخفضات الحّصاة العائادة إلاى الرواتاب باأكثر 
ماان عشاار نقاااط، وهااذه نساابة تاادّنك ضااخمة، هنالااك ربااع قاارنك ماان التقّشااف تخااّص العّمااال باساام العقياادة 

ّكلت في دائرة اإلنتاج، ماع التقاسام اندلعت األزمة في دائرة القروض، لكّن قّوتها المدّمرة تش..  النيوليبرالية
"  الجائر أكثر فأكثر للقيم الُمضافة بين العمل ورأس المال
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 مقاربة نقدية حملاوالت البحث عن تفسري لالزمة املالية العاملية الراهنة
 

ن يهيمناا ناتجراهين رئيسرييودون الدخول في مزيد من التفاصايل اود االشاارة هناا الاى اناه يمكان فارز     

 .بصدد االزمة المالية الراهنة( وان تفرعت عنهما تفاصيل عديدة)على المناقشة 

 

 أزمة نقدية : االجتاه االول
وتتميز التحليالت ضمن هذا االتجاه بارجاع االزمة الى . أزمة نقديةيفسر االزمة باعتبارها هذا االتجاه     

 . بصفة هامشية" الضعف الداخلي " اسباب دولية، والتي يمكن ان يضيف اليها البعا االخر 

وعادة ما ترجع االزمة من زاوية اسبابها الدولية الى الفوضى النقدية الدولية وانهيار نظام بريتون  -

 ".العملة المريضة " وودز، ولذلك اطلق عليها ازمة 

 و فوضى اسواق المواد االولية وخاصة النفط، عندها تصبح االزمة هي أزمة الطاقة : أو -

 

ا تتم االشاارة الاى ارتفااع االحاور المارتبط بضاغوط النقاباات الاذي ياؤدي الاى ارتفااع التكلفاة والاى وعندم

 . تضخم غير مقبول لعدد العمال في المصانع

 

                                                 
112
 .ديسمبر/، كانون األوللموند ديبروماتيك، الهجوم المعاكس لكارل ماركسلوسيان سيف،  



 :ثمة اسئلة عدة تطرح هنا

 ما هي نقاط الضعف في تلك التحليالت؟ 

 سامالي أة االقتصااد الرهل ترجع ازمة العملة الى ازمة االقتصاد الراسمالي الادولي، ام ترجاع ازما

 الدولي الى ازمة العملة؟

 هل ازمة النفط سببا ام نتيجة الزمة اعم واشمل هي ازمة النظام الراسمالي؟ 

  ايهما السبب وايهما النتيجة؟ 

 

 النقد العام لتفسري االزمة باعتبارها ازمة نقدية
ة التي تعتبرها ازمة نقدية، والتاي دون الدخول في تفصيالت نستطيع ان نتلمس عثرات تفسيرات االزم    

ان جمياع المؤشارات تادلنا علاى . ساسااأما كان يمكن ان تصل الى قلب الحقيقة وهي مشوبة بخطاأ المانهج 

حقيقة مهمة جدا هي ان المشكلة تتم في هيكل االقتصادات القومية وخاصة في مجال االنتاج، فالسلعة تناتج 

واقاع االنتااج وعلاى االخاص فاي  تتجاهرللتي تنتمي الى هذا التياار ولكن جميع التحليالت ا. قبل ان تتداول

تي وماان الطبيعااي ان تااا. مجااال العالقااات بااين القااوى االجتماعيااة المختلفااة اثناااء وبساابب عمليااة االنتاااج

 .تكن مضللة تفسيراتها مشوبة بالخطأ، ان لم

 :الواقع جملة من الحقائق من بينهاان التحليل الذي يرجع االزمة الى ازمة النظام النقدي يتجاهل في     

ان النقااود، رغاام انهااا اداة للساايطرة فااي االقتصااادات الراساامالية، ليساات فااي النهايااة اال انعكاسااا  (9)

اماا اذا نظرناا الاى النقاود . للموقف الحقيقي، لما يتم فاي بنياة االقتصااد وخاصاة فاي مجاال االنتااج

س الماال اثنااء دورتاه االنتاجياة، فاان أرسمال نقدي، أي كصورة من الصور التاي يوجاد فيهاا أكر

الصراع بين العمالت الرئيسية المختلفة يكاون انعكاساا للصاراع باين رؤوس االماوال القومياة فاي 

مجال راس المال المصرفي الذي تتم من خالله االستثمارات التاي هاي وسايلة سايطرة راس الماال 

 .القتصاد الراسماليعلى الموارد والقوة العاملة في االجزاء المختلفة في ا

سامالي علاى الصاعيد العاالمي أو سيطرة اقتصااد رأيتجاهل هذا التحليل حقيقة ان ما يفرض هيمنة  (0)

هو االمكانيات الحقيقية لهذا االقتصاد على المستوى القومي بكل تناقضاته الداخلياة، ولايس مركاز 

 . عملته في السوق الدولية

عن زيادة االجور وبالتاالي ارتفااع التكااليف يتنااقا ماع  ان رد االزمة الى ارتفاع االسعار الناجم (2)

 :حقيقتين اساسيتين ال يجوز نسيانهما عند التحليل السليم

 ؛زيادة البطالة بالحجم المطلق والنسبي -

محل العمل وادخال مبدأ االتمتة الكاملة في اغلاب الصاناعات التحويلياة اآللة زيادة معدالت احالل  -

 .الثانية في اعقاب الحرب العالمية

الذي نجح في تنظير  –ان هذه المحاولة المعتمدة على التحليل الكينزي تتجاهل ان مثل هذا التحليل  (4)

ال باد ان ينتهاي الاى  –وضع المالية العامة في المجتمع الراسمالي تحت تصارف مان االحتكاارات 

 :اظهار افالسه المتمثل في

رها الحقيقية، وهو ما يكاون طبيعياا فاي تحليال التركيز على المظاهر النقدية للظواهر مهمال مظاه . أ

يقتصر على مجال التداول النقدي للسلع، معتبرا كل ما يتعلق بالهيكل كمعطي ال ينشغل اال بانقااذه 

 .والبحث عن سبل لتشخيصه واخراجه من الكساد

فى كد هذا العجز من كاون التحليال الكينازي يقاوم علاى افتاراض غيااب االحتكاار، وهاذا ماا يتنااأيت . ب

لقاد ادى التنااقا باين الفرضايات النظرياة . تماما مع احد السمات االساسية للراسامالية المعاصارة

للتحليل الكينزي  والواقع الحالي للراسمالية االحتكارية الاى وقاوف المحللاين عااجزين عان تفساير 

 .موقف يتسم بارتفاع حاد في االسعار جنبا الى جنب مع البطالة والركود

 

الثالثينات من القرن العشرين قد اثبت عجاز النظرياة الحدياة عان مواجهاة مشاكالت  دعقواذا كان 

داء أاالقتصاد الراسمالي، وكان مناسبة ليدرك الحاديون ان المشاكلة الرئيساية هاي تلاك الخاصاية با



االقتصاد القومي في مجموعة في ظل اطار هيكلي محدد ولايس مشاكلة سالوك الوحادة االقتصاادية 

لتباين فشاال التحلياال  مان القاارن العشاارين وقااد جااءت ازمااة الساابعينات. ة االجاازاءمعزولاة عاان بقيا

 .نه انشغل بحقل التداول النقدي غير عابئ بهيكل االنتاجالكينزي أل

 

  زمة بنيويةأ: االجتاه الثاني
 

ظاهرياا فاي ، يبدوان تيارينيتميز داخل هذا االتجاه و .ازمة بنيويةي سر االزمة باعتبارها هذا االتجاه     

موضع اتفاق على ان االزمة تمس بنية النظام الراسمالي، يستعمالن نفس ادوات التحليل، وينطلقان منهجيا 

 . من دائرة االنتاج

 التيار االول
ليظال  ينطلق من مجال االنتاج ويمر عليه سريعا لكي ينقلنا فورا، وبصورة مفاجئة الى مجااول التاداول    

بصواب، في  (بالواكريستيان )االقتصادي الفرنسي المعروف مر، كما اوضح األ تحليله منحصرا في نهاية

نظرياة التوزياع : اعتبارا مان موضاوعيه االساسايين( ريكاردو)اطار تحليل االقتصاد السياسي الكالسيكي 

 .ونظرية االسعار

 

تختلااف عاان " ويااةبني"ات مااساامالية جابهاات دائمااا ازأيركااز هااذا التحلياال، فااي اغلبااه، علااى فكاارة ان الر    

لتوسع تعقبها اطوار االزمات، ويارتبط هاذا التطاور هو تاريخ ألطوار ا هالذلك فان تاريخ. ازماتها الدورية

وتظل تلك االزمة (. طور االزمة)انتفاء حركية الصناعة القديمة  او( طور التوسع)بوجود صناعة محركة 

دة تلاك الصاناعة الجديادة، يبادأ طاور جدياد وماع وال. قائمة طوال مدة وتكّون وخلق صناعة محركة جديادة

لفترة توسع جديدة، ويترتب على ذلك تغيير كيفية التراكم، ونموذج المنافسة، ووضاع المؤسساات، ويتعادل 

 .توزيع الوظائف بين المركز والمحيط، ويتحدد ايضا طراز تحالف الطبقات المتعلق بكيفية التراكم

 

منتاوج " تقضاي علاى حيااة"ن توضح االسباب الموضوعية التي شرط ايمكن القبول بمثل هذا التحليل ب    

 .ي صناعةلع الى صناعة معينة جديدة وليس ألما، والتي تحدد ايضا التط

 

يتضامن معناى ان خلاق تلاك الصاناعة المحركاة  صرناعة محركرة جديرد القاول بانهاا  علاى ان االقتصار    

س الماال سايتوجه نحاو ألايس العكاس، ومان ثام فاان رالجديدة مرهاون باالكتشااف العلماي والتكنولاوجي، و

ماا دامات تتاوفر فيهاا القاوى ( انتاجياة، وسايطة، اساتهالكية)االختراع الجديد فاي قسام مان اقساام الصاناعة 

 .المحركة لتغيير كيفية التراكم المصاحبة لالزمة

 

س أثورة في تركيب ر ليس من االفضل، اذن، الحديث عن اساس تكنيكي قائم وتغييرات تكنيكية تحدثأ    

واذا كااان االماار كااذلك فااان الحااديث عاان . المااال باادال ماان صااناعة محركااة قديمااة وصااناعة محركااة جدياادة

الوقاوف علاى شاروط انتااج : س المال يطرح علينا فاورا مشاكلة انتااج فاائا القيماةأالتركيب العضوي لر

س أيكياة فاي التركياب العضاوي لارفائا القيمة وتطوره يعني التعارف علاى الادوافع وراء التغيارات التكن

وساايمثل حاادوث تلااك التغيياارات شاارطا للخااروج ماان االزمااات التااي تعتاارض انتاااج فااائا القيمااة، . المااال

 .وسيعني التاخر في صدورها ازمة النظام

 

 التيار الثاني
 Valorisationسمالي ال يتم على مستوى عملياة التثميار أزمة النظام الرأالى ان تحليل  هذا التيار ينبه    

وحياث ان . التاداولو االنتااج ، لكان االزماة تنماو فاي مجاال وحادة عمليتاي(باعتبارهاعملية لتحقيق القيمة)

السلعة تنتج قبل ان تتداول، فان المغالطة لن تكون في االقتصار على تحليل التداول فقط، بل فاي البادء فاي 



ملياة االنتااج هاي عملياة تثميار، أي انهاا فع. تحليل التاداول حتاى ولاو بغارض الوصاول الاى تحليال االنتااج

اآلنياة وفاي هاذا االطاار فاان عملياة االنتااج (. باعتبارهاا قيماة اساتعمالية وقيماة تبادلياة)عملية انتاج القيمة 

فمان . س الماال كعالقاة اجتماعياةأليست عملية انتاج السلع او انتاج فائا القيمة فقط، بل انها تنتج ايضا ر

هاو فاي نفاس الوقات ( عملياة التثميار)ود الى سلع في شاكل وساائل انتااج وحادة عمال المعلوم ان تحول النق

من اجل اخضاع عملية العمل ( عملية اعادة االنتاج الحقيقية)س مال متغيير أس مال ثابت ورأتحول الى ر

 .بالشكل الذي يسمح بامتصاص فائا قيمة نتيجة هذه العملية لصالح عملية التثمير

 

مااة وموجهااة حااداهما مركاازة علااى انتاااج فااائا القيإ: ز، اذن، بااين عمليتااي عماال مزدوجااةينبغااي التميياا    

 .سمالية على اعادة انتاج العالقات السلعيةأخرى مركزة على السيطرة الرلالنتاج الجماهيري واأل

 

 :مهمة عد  نتائجوينبي على االفكار اعاله     

ال تناتج وال ( والقادرة علاى العمالوساائل االنتااج )ان الشروط الموضوعية لعملياة العمال  . أ

 .ال داخل عملية اعادة االنتاج الحقيقية وليس داخل عملية التثميرإتتجدد 

سمالية على أان تجزئ وتقسيم المهام في عملية العمل ال يعود لمتطلبات سيطرة الطبقة الر . ب

ة اعااادة انتاااج العالقااات الساالعية فقااط ولكاان لمتطلبااات فااائا القيمااة وضاارورة قلااب عملياا

 .العمل لتوجه لالنتاج الجماهيري ايضا

س المال في عملية االنتاج أانماط تواجد ر س المال المتغيير هماأال الثابت ورس المأان ر . ت

بمثابااة  ساالع همااا/أس المااالنقاد ور/س المااالأماان اجاال انتاااج فاائا القيمااة، بينمااا راآلنياة 

 اشكال وظيفية لراس المال في عملية التداول

 

ساامالية يمكاان منهااا هااذا التحلياال ألزمااات الرأالتااي ينطلااق  ال كررر  المحوريررةن ذلااك، فااان وانطالقااا ماا    

 :تلخيصها كما يلي

 

زماات أسمالية قاد ماّرت فاي تطورهاا وتناقضااتها بعادة أبخالف االزمات الدورية، فان عملية االنتاج الر   

ثالثرة ويمكن بالتالي تمييز . جميع تلك االزمات هي ازمات شروط انتاج فائا القيمة. Organicعضوية 

ويتعلق كال منهاا بشاروط انتااج معاين . اآلنسمالية حتى أمن االزمات العضوية تكون قد عرفتها الر انواع

 :س المالأمن فائا القيمة، أي يتعلق بشكل خضوع العمل لر( متطور دائما)

 .ازمة شروط انتاج فائا القيمة المطلق .9

 .ينسب/ازمة شروط انتاج فائا قيمة مطلق .0

 سمالية حالياأهذا النوع االخير هو الذي تعيشه الر. ازمة شروط انتاج فائا قيمة نسبي .2

 

علينا اذن ان نتعرف على شروط انتاج فائا القيمة في حل حالة حتى يمكننا بعد ذلك تلمس مواقع االزماة 

للتحول الى شروط المترتبة عن الخلل او التبدد الحادث في تلك الشروط من جهة، وااللتزامات المفروضة 

 .جديدة النتاج فائا قيمة متطور من جهة اخرى

 

 :نعلم ان قيمة االنتاج االجتماعي هي    

 

Q = C+V+M 

 

 :ينطريقت، وتتم هذه الزيادة باحدى  V/M= وان هدف الراسمالي هو زيادة معدل فائا القيمة 

 

نكاون فاي هاذه الحالاة (. تاةقوة العمل ثاب( )V)وثبات االجور ( M)عن طريق زيادة فائا القمة   (9)

ولكي يمكن زيادة فائا القيمة فاي (. أي خضوع العمل شكليا لراس المال) امام فائا قمة مطلق 



لقد تحققت هذه الشروط تاريخيا في . و زيادة شدّة العمل/هذه الحالة، فانه ينبغي اطالة يوم العمل أو

 .مراكز النظام الراسمالي، لكن حدّ منها صراع الطبقات

، حياث نكاون فاي هاذه الحالاة اماام فاائا Mو عن طريق تخفيا االجور وثبات فاائا القيماة أ  (0)

وكما نعلم فان قيمة قوة العمل، كسلعة، تتحادد علاى (. خضوع العمل فعليا لراس المال)قيمة نسبي 

اساس قيمة السلع الالزماة لتجدياد قاوة العمال، ومان ثام فلكاي يمكان تخفايا قيماة قاوة العمال فاناه 

 :ينبغي

ويتحقاق ذلاك عان طرياق زياادة انتاجياة . الالزمة لتجدياد قاوة العمال" سلعة العمل " تخفيا قيمة  . أ

 .العمل

 .زيادة انتاجية العمل تعني تغيير الشروط المادية النتاج، اذن تغيير التركيب العضوي لراس المال . ب

 

 م لتجديااد قاوة العماالتجلاى ازماة شااروط انتااج فااائا القيماة النسابي فااي ان تخفايا وقاات العمال الاالز    

قسام انتااج وساائل ) 0تستلزم زيادة انتاج السلع االستهالكية وماا ياؤدي الياه مان نتاائج تتعلاق بتفاوق القسام 

 .وهذا ما يشكل جوهر االزمة الحالية للراسمالية( قسم انتاج وسائل االنتاج) 9على القسم ( االستهالك

 

 ؟سماليةأعضوية لررما هو ميكانيزم االزمات ال: هنا ينطرح سؤال مهم

لكال مرحلاة مان تلاك . كما قلنا ساابقا ماّر اسالوب االنتااج الراسامالي بثالثاة اشاكال النتااج فاائا القيماة    

تعنااي االزمااة العضااوية تواجااد تنميااة غياار متكافئااة لالقسااام . المراحاال طااورا للتوسااع يعقبااه ازمااة عضااوية

طبقاا لشااكل فاائا القيماة وتبعااا للعالقاة داخاال )وسايأخذ عاادم التكاافؤ اوضااعا معاكسااة (. ب+ أ )المنتجاة 

 (: 0والقطاع  9تراكم راس المال بين القطاع 

، المصحوب في نفس الوقت ينقص عرض سلع (االستثمار) زياد  عر  سرع االنتاج عن الطرب عريها. أ

الح القطاع لص 0والقطاع  9في هذه الحالة نكون امام عدم تكافؤ بين القطاع . االستهالك على الطلب عليها

 (.نسبي/ازمة شروط انتاج فائا قيمة مطلق، أو مطلق)الذي يعرف ازمة  9

، المصاحوب بزياادة عارض سالع االساتهالك عان الطلاب نقص عر  سرع االنتاج عرن الطررب عريهرا. ب

ازماة )، الاذي سايعرف ازماة 0نكاون اماام عادم تكاافؤ باين القسامين لصاالح القطااع  في هاذه الحالاة. عليها

 (.اج فائا قيمة نسبيشروط انت

 

تمثل االزمة العضوية، اذن، في طور ياتم فياه اعاادة مالئماة عادم التكاافؤ باين االقساام المنتجاة، أي اناه     

ان اتماام عملياة اعاادة المالئماة تعناي الادخول . الى شكل جديد من انتاج فائا القيماة" فترة انتقال " يمثل 

باالضاافة لتغيارات  –ياتم الخاروج مان االزماة . ساماليأالر جافي طور جديد من اطوار توسع اسلوب االنت

 .على الصعيدين الوطني والعالمي" اعادة االنتشار"عبر عملية  –شكل انتاج فائا القيمة 

 

 اهم التغريات الالزمة للخروج من االزمة
 

اسمالية بشكل سنكتفي هنا باالشارة لثالث من اهم التغيرات التي تصاحب عملية الخروج من ازمات الر    

 :عام وهي

 

والسابب الجاوهري  0، 9عدم التكاافؤ المتحقاق باين القسامين : نمو ج التراكم واعاد  االنتاج االجتماعي. أ

ان . لالزمة، يدفع الى ضارورة البحاث عان كيفياة جديادة للتاراكم تمكان مان اعاادة مالئماة انتااجي القسامين

الاى  –عناد اجاراء عملياة اعاادة االنتااج  –يدفعاه  بحث راس المال عن تحقيق فائا قيماة بمعادالت عالياة

او تقليال االعتمااد علاى / االحتفاظ باالقسام ذات المعدالت المرتفعاة لفاائا القيماة، ومحاولاة الاتخلص مان

االقسام التي تعاني من االزمة، ولكن يدفعه ايضا التحديث او االبتكار التكنولوجي للبحاث عان جدياد ساواء 

 .الصرفة، او بواسطة اعادة ضبط تنظيم عملية االنتاج الراسمالي من الناحية االنتاجية



 

زمة مخرجاتها التي تتناسب مع مشكالتها، وتحدد تلك المخرجات نمط التنافس بين ألكل . نما التنافس. ب

فعلاى سابيل . سمالية وسيجد هذا النمط اشكاال مختلفة تبعا للتطاور التااريخي لطبيعاة االزماةأالمؤسسات الر

التي سترفع من انتاجية اآللة والتي تستدعي ادخال  –ل، تطلب الخروج من ازمة فائا القيمة المطلق المثا

وينبغاي ان يادخل تفساير تطاور . تجميع رؤوس االموال والتي اعتمدت علاى الشاركات المسااهمة –العمل 

ر الدولااة ودو( الاخ.... شاركات مساااهمة، مؤسساات متعااددة الجنسايات، مصااارف )تنظايم رؤوس االمااوال 

 .في هذا االطار( الحماية، التوجيه، تاميم بعا القطاعات)

 

اعتباارا مان . سامالي حادوث االزمااتأتفرض الطبيعة التنافسية السلوب االنتاج الر. التحال ات الطبقية. ج

التناقا االساسي لعملية االنتاج الراسمالي بين نظام القاوى المنتجاة االجتمااعي مان جهاة ونظاام عالقاات 

ه دائماا علاى تحقياق سامالي مان جهتاأويعمال الر. نتاج الخاص من جهة اخارى، تنشاأ وتتطاور االزمااتاال

وتفرض تلاك الوحادة . على معدل استغالل، ويعارض العامل بمنطقه الخاص هذا االستغاللفائا القيمة بأ

: ج مان االزماةسمالي تحالفاات طبقياة جديادة فاي كال مارة ياراد فيهاا الخاروأالمتناقضة السلوب االنتاج الر

فصل العمل المركب عن العمل البسيط، الفصل بين عمل ذهني وعمل يدوي، التاهيل وعدم التاهيل، تقسيم 

ولكن هنااك ايضاا التنااقا باين االمبريالياات الاذي تزياد االزماة مان حدتاه وتفارض . الخ....الطبقة العاملة

 .الخ.....دل االمبريالية المهيمنة، تكتالت صعود قوى جديدة، تب: ترتيبا جديدا ايضا للعالقات فيما بينها

 

عان طرياق فارض  "العرالم الثالرز " التنراقال برين النظرام الراسرمالي المسريطر وبرردان واخيرا هنااك . د

تقسايم عمال دولااي ياتالءم دائماا مااع مصاالح رأس الماال، وباااجراء تحالفاات طبقياة مااع الفئاات االجتماعيااة 

، ويحتااج تقسايم العمال اذن الاى تحالفاات جديادة فاي كال مارة "الثالث  العالم" المسيطرة داخل اغلب بلدان 

 .  يراد فيها اعادة التقسيم

 

 "املسلمات "نهاية منظومة من . استنتاجات ودروس من األزمة: املبحث الثالث
ان التاااريخ باا االسررتنتاجتتاايح المالحظااات المتضاامنة فااي مختلااف أبااواب وفصااول ومباحااث هااذا العماال     

يتحلل الى فتارات تتمياز بمالماح معيناة متماثلاة فاي التطاور  ، في صعودها وأزمتها،دي للرأسماليةاالقتصا

وال يكماان ساابب هااذه . إلنتاااجا إلعااادةاالقتصااادي تنبثااق عاان خصوصااية الشااروط الداخليااة والخارجيااة 

التاي  يالحقال السياسااالختالفات في ارتباط الخصائص األساسية بالعملياات االقتصاادية فحساب، بال وفاي 

 .يصعب حصرها ضمن اطر زمنية صارمة أيضا

الفترات تتمفصل عن بعضها البعا بمراحل انتقالية يمكن تسميتها وارتباطا بذلك، يمكن القول أن هذه     

ويمكن أن تؤدي دور هاذه . نظرا لما تتميز به دائما من طابع شديد التناقا والتأزم "الحرجة"بـ اشتراطيا 

سياساية  –حاروب، أزماات اقتصاادية، تحاوالت اجتماعياة : يارة مان مختلاف األناواعالمراحل الهازات الكب

للتحاوالت الالحقاة، تعطاي  "مولادات"علاى شاكل  الماذكورةوتبارز المراحال . النساق الرأساماليكبيرة في 

. ةوفاي هاذا الوقات بالاذات تتحادد ابارز المالماح المميازة لهاذه الفتار. دفعة للتغيرات التي تميز الفترة التالية

تشكل مقادمات ظهورهاا فيماا ( في سنوات الحرب، مثال)أحيانا تظهر حتى أثناء المرحلة الحرجة، وأحيانا 

فهاي تنبثاق عان مجمال التطاور الساابق، " ءمان ال شاي"المراحال الحرجاة ذاتهاا  بالطبع، ال تنشاأ. بعد فقط

 .المتوترة واالنتقال الى فترة جديدةحيث تنضج تدريجيا مقدمات نشوء الحالة 

 

وتمثل المراحال الحرجاة التاي جارى الحاديث . تتباين األزمات ضمن حدود واسعة جداومن جانب آخر     

اإلنتااج واالنتقاال الاى شاروط جديادة وقاد تكاون  إلعاادةأعاله، أزمة الشاروط الداخلياة والخارجياة الساابقة 

فاي ماثال ء األهام، كماا حادث األزمات الدورية جزءا ال يتجزأ من هذه المرحلة الحرجة، وأحيانا حتى الجز

 .، وقد ال تكون كذلك إطالقا9122 – 9101السنوات 



وتمظهرت في البداية على هيئاة  0229إن العرض الذي قدمناه لالزمة الراهنة التي اندلعت في سبتمبر     

التالياة والادروس  تاالساتنتاجا اسرت ال عد، يتايح أزمة مالية لتتحول الحقا الى أزمة اقتصادية عالمية البُ 

 :  التي ميّزت هذه األزمة، ومن بينها

 

والتري  التي أثارتها أزمرة أسرواق المرال األميركيرة " االضطراب االقتصادي" حال ال وض  و أنيبدو . 9

 فقاد .وفرسرانها" السوق الحرر  " قد وضعت نهاية اليديولوجيا  تحولت ال  أزمة اقتصادية عالمية البعد

نيات الطبقاات الساائدة مُ  ، كماا" إجمااع واشانطن" انفجار و ،ي بهزيماة تاريخياةالنياوليبرال" ذجالنماو"ني مُ 

كاان ثماة قبل انفجار األزمة . والحكومات النيوليبرالية أو االشتراكية الليبرالية بهزيمة سياسية وإيديولوجية

بعاد  عالاى التصادالتماساك  ، في حين تعرض هذالخصخصة، المرونة، تفكيك القوانينا: تماسك نيوليبرالي

 . تطورات وما تالها من 0229أزمة 

التاي " التانشايرية  –الثاورة الريغانياة " نهاياة بمتماثال " نهايرة التراريخ"الاى  الراهنة إذنتؤشر األزمة     

حملت النيوليبرالية االقتصادية وسمحت بهيمنة الرأسمالية المالية وكاذلك بالحرياة المطلقاة آللياات الساوق، 

لنماو واالزدهاار أي دور تدخلي للدولة، واعتبارت هاذا الادور عائقاا أساسايا أماام اوقضت بشكل كبير على 

فكرر  القرو   أنفقاد بايّن تطاور األحاداث . فن كماا يقاالالرياح جرت بما ال تشتهي الَسا أنغير  !االقتصادي

ليبرالياة الآياديولوجيا عليها  قامتالتي و، سياسي المطرقة لألسواق ومنع تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل

 االساابق الاارئيس الفرنساايللرأساامالية، " البااررة احااد األبناااء"عنهااا كمااا قااال  كانررت فكررر  مجنونررةالجدياادة، 

، وعلاى الرأسامالية المتطاورةويمكن مالحظة ذلك مان خاالل القارارات التاي اتخاذتها الادول (. ساركوزي)

 (وول سررتريت)انفجااار بورصااة رأسااها الواليااات المتحاادة وبريطانيااا وغيرهمااا، بالتاادخل فااي السااوق بعااد 

وتااداعياتها، سااواء بضااخ أمااوال إلااى الشااركات والمصااارف المتعثاارة، أو الساايطرة علااى هااذه الشااركات 

والمصارف بالتأميم، داعية الدول األخرى إلى سرعة التدخل فاي االقتصااد وضاخ األماوال إلنقااذ الوضاع 

ونظرياتهاا فاي االقتصااد الحار  هاامبادئط المتحدة، ضاربة بعارض الحاائاالقتصادي المتردي في الواليات 

الحكومة األميركية الغارقاة حتاى أخماس قادميها فاي وحال األزماة المالياة،  أنعلما  .وعدم تدخل الدولة فيه

أو " االسرتحوا "تستخدم في إعالمهاا كلماة   أن أصرتالتي اثبت فشل المنظومة الفكرية التي تتغذى منها، 

ثماة إذن تغيارات، ". الترأميم"ذلك البنك المفلاس بادالً مان اساتخدام كلماة في هذه الشركة أو " شرات أسهم"

 .وخطابات جديدة، وإجراءات إنقاذ أو إنعاش جزئية لكنها ال تمس الخط العام

 

وبرغررة االقتصرراد السياسرري، يمكررن االسررتنتاج أن هررذه األزمررة وعمقهررا وتررداعياتها واإلجررراتات الترري . 0

طرحررت عررر  جرردول األعمررال جمرررة أسررئرة  رهررا مررن البررردان الرأسررماليةوغي ات ررذتها السرررطات األمريكيررة

بحساب هاذه  –التي روجت لخيار آليات السوق وعتالته الكفيلة  الريبرالية الجديد  آيديولوجياحقيقية حول 

فاااالجراءت التااي . انفجاار تماسااك الخطاااب النيااوليبرالي وهااو فااي عاازه فقااد بإعااادة التااوازن –اآليديولوجيااة

مصاطلح " عادم التقناين"ومان ناحياة أخارى فاإن مصاطلح . اقا جوهرياا ماع هاذه االياديولوجيااتخذت تتن

، فكال األساواق مقنناة "البحات"مخادع أصال، ألنه ال توجد أسواق غير مقننة ما عدا فاي ذهان االقتصاادي 

معلان يتستر واقع غيار " عدم"كيف ومن يقننها؟ فمن خلف عبارة والسؤال هو معرفة . وتعمل وفق التقنين

 . واقع التقنين األحادي المسير من طرف رأس المال المهيمن: عنه

 

وول )األزمررة أدت الرر  انتقررال مركررز القرررار فرري الواليررات المتحررد  مررن  أنتؤكااد المالحظااات السااابقة . 2

تحرول القررار مرن عاصرمة  أن لهذا االنتقرال رمزيرة خاصرة تشرير الر وطبيعي . (واشنطن)، ال  (ستريت

بهرردف  صررمة السياسرة، وبالترالي االنتقررال مرن منطرق السرروق الحرر  كريراً الرر  منطرق الدولرةالمرال الر  عا

طارح يوبالتاالي " الكينيزياة"المفااهيم  عرود ويعني ذلك، علاى المساتوى النظاري، . تجاوز األزمة وآثارها

 .سؤال حول كيفية بناء عالقات جديدة بين الدولة والسوق

 

 لسانا أمااملكان  ينزياة، نساخة مان الكينزياة باهتاة،وليبرالية حقن بجارع كقد يكون ثمة في السياسات الني    

أن ثماة نزعاة تادخل جديادة للدولاة فاي  ومنعا ألي التباس ال بد من اإلشاارة هناا الاى. انعطاف كينزي جديد



انه تغير قياسا بكل الخطااب . االقتصاد، في إنقاذ البنوك، وفي سياسات تركز وإعادة هيكلة صناعية ومالية

هاي  الرأسامالية لكن يجب أالُ ينسى أن الدولاة. ن وتاتشرالدى ريغ -أقل فأقل من الدولة –الليبرالي المفرط 

. يجاب أال ُيخلاط الخطااب باالواقعلهاذا . من فكك القوانين، وهي من خصخص، ودمر المكاسب االجتماعية

، "الدولة االجتماعية" حال بناء  يغاية تدخل الدولة اليوم إنقاذ النظام، وليس بأويجب أن يكون مفهوما أن 

، الحائز علاى جاائزة نوبال  (باول كروغمان)وكما يقول . الدولة ال تتدخل للدفاع عن الطبقات الشعبية فهذه

: لنكن واضحين، إنها ببساطة اشتراكية زائفة:" األمريكي  الحزب الديمقراطي "يسار"في االقتصاد وملهم 

 ."تشريك الخسائر وخصخصة األرباح

  

ال تمت، باالقطع، إلاى  السياسات المتبعة اليوم لترشيد الرأسماليةلهذا وجب القول وتجنبا ألي أوهام، أن     

 .الاذي هشامته األزماة" كنزهم المفقود " كما يروج صقور الليبرالية الجديدة وهم يتباكون على  االشتراكية

هاذه ومان المؤكاد أن . ن نفساها ولايس لتجاوزهاااليوم تتدخل وتاؤمم إلنقااذ الرأسامالية ما الرأسمالية فالدولة

 . هاؤالسياسات سوف يدفع ثمنها عمال وفقراء العالم، وليس أثريا

وتكشاف العباارات  ،طريقة عمال سالطة الدولاة وتنظيمهاا تغيير في حصول المفيد اإلشارة هنا الى ومن    

لت كلماة الحكوماة . التي استعملت بعا هذا التغيير وتعناي الادمج باين ( governance)بالحوكمرة فاساتُبد 

 ً وفااي هااذه الحالااة، يتحّماال القطاااع العااام المخاااطر الناتجااة ماان هااذه . مصااالح الدولااة والقطاااع الخاااص معااا

 الشراكة، فيما ينال القطاع الخاص كل األرباح
113
. 

تدخل ألزمة  بتأميم البنوك الكبرى، والعلى ارد فعل الحكومات  وال بد من مالحظة ضرورية وهي أن     

هاو  والملفات لالنتبااه". الساوق الحار"ر اعتاراف بفشال سياساات أكباكاان واسع النطاق فاي أساواق الماال، 

مان الادفاع الاديني عان صانم حرياة  ليلاة وضاحاها،باين  ،ينالمفكارين االقتصااديين البرجاوازي تحول كبار

االقتصادي البريطااني " كينزماينارد "نسبة إلى )السوق، إلى دفاع ال يقل حماسا، عن السياسات الكينزية، 

الااذي نااادى خااالل الثالثينااات بضاارورة تاادخل الدولااة لخلااق الطلااب فااي االقتصاااد بعااد الكساااد العااالمي 

 (.9120-9101)الكبير

 

نشهد، خالل هذه األزمة، أكبر تدخل حكومي في االقتصاد منرذ الحررب العالميرة نحن كما اشرنا أعاله، . 4

قا  النظرام مرن حالرة الشررل المرالي الترام، ومرن االنرزالق فري كسراد كبيرر، الثانية، في محاولة محمومة إلن

 .يتجاوز حجمه وتأثيره كساد الثالثينيات من القرن العشرين

الليبرالياة الجديادة، " الساوق الحار"تطرح هذه السياسات الجديدة تحوالً، حتى وإن كان مؤقتا في فلسافة     

الهيمنة الفكرية للبرجوازية  منظومة و تحول يخلق شرخاً ضخما فيإلى واقع رأسمالية الدولة والتأميم، وه

 . بمؤسساتها اإلعالمية، وجامعاتها، وصانعي سياساتها االقتصادية

هنا ال بد من مالحظة توضيحية أيضا تتيح وضع التأميمات التي جرت في مكانها الصحيح حتى ال نقاع     

إن ما جرى لام يكان ساوى . رأسمالية من لحم ودم: محددة التي هي دولة معنى تدخالت الدولةفي خطأ فهم 

. وبالتالي النسق الرأسمالي نفسه إنقاذ النظام البنكي الرأسمالي :له هدف واحد وحيد" مؤقت وجزئي"تأميم 

. نكي مع درجة معينة من الرقابةلم تكن ثمة في الواقع سوى تدخالت للدولة وإعانات كثيفة إلنقاذ النظام الب

تشريك الخسائر إلنقااذ النظاام و خلاق شاروط إعاادة خصخصاة، فاي نهاياة  ما جرى ليس سوى ،ختصارإب

أي  تقاملام للتدليل على هذه المالحظة تكفي اإلشارة الاى أناه و. المطاف، وإعادة إطالق السباق إلى األرباح

 .التي جرت في السنوات األخيرة ما جرى من عمليات الخصخصةالنظر في بإعادة حكومة 

خلقها هذا التحول الحاد في السياسات، فإنه يبقى السؤال الُمل ح، جانبا تلك األزمة الفكرية التي  ناإذا نحيّ و    

 .؟هل ستتمكن الحكومات من إنقا  النظام من خالل هذه السياسات: والمباشر
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ل ونبؤات حاما يجب طرحه في الرد على هذا السؤال هو أن علينا أن نتوخى الحذر الشديد بشأن الت أول    

مصير االقتصااد العاالمي، فاالمتغيرات والعوامال متعاددة ومعقادة، وال يمكان الاتكهن بدقاة حاول احتمااالت 

 .تفاعل وتطور هذه المتغيرات والعوامل

على المدى القريب، يبادو أن التادخل الحكاومي غيار المسابوق فاي ساوق الماال والبناوك، وعلاى رأساها     

ألوروبي، قد مكنهم من تفادي االنزالق في كساد عالمي كبير وفي شلل كامل الحكومة األمريكية واالتحاد ا

لكان هاذه السياساات التدخلياة لام ولان تنقاذ الرأسامالية مان الادخول فاي ركاود عاالمي . لسوق المال العاالمي

 .على المدى المتوسطعميق 

الركاود العاالمي الحاالي ولكن وعلى المدى األطول فهناك عادد مان العوامال التاي يمكنهاا أن تجعال مان     

 . مجرد مقدمة ألزمات أكثر حدة في النظام الرأسمالي العالمي

، يجب أن تأتي بهذه التريليونات من مكاان التريليونات ضختلعوامل أن البنوك المركزية التي هذه ا أول    

خها الياوم هاي ما، والمصدر الرئيسي للمال الحكومي هو الضرائب، وهو ما يعني أن األموال التي ياتم ضا

حصيلة الضرائب في المستقبل، وبالطبع من سيدفع الاثمن هام الغالبياة العظماى مان دافعاي الضارائب وهام 

ا غيار مضامون، إذ يقاوم علاى افتاراض أن االقتصااد سايتعافى ولكنه أيًضا يمثال رهانا. الموظفونالعمال و

وباالطبع يمكاان !. ل زماة الهائلاة للدرجاة التاي تمكان الدولاة ماان تحصايل الضارائب الالزماة لادفع الفاااتورة

 .، لكن ذلك يعني الدخول في حالة تضخم خطيرةالعملةللدول أن تطبع 

هو أن الحجم النسبي للبنوك المركزية وماا تساتطيع تاوفيره مان أماوال قاد تضااءل بسابب  العامل الثاني    

ا يعنااي أن قاادرة البنااوك ، متعااددة الجنساايات، وهااو ماابوق للشااركات االحتكاريااة العمالقااةالنمااو غياار المساا

 .المركزية في إنقاذ مثل هذه الشركات العمالقة يصبح موضع شك

ان بشدة من مهمة البناوك هو أن التداخل واالندماج في االقتصاد الرأسمالي العالمي يصعبّ  العامل الثالز    

م قائم على التناافس، ، يصعب تحقيقها في عالهاالمركزية، فاألمر يحتاج إلى درجة من التنسيق والوحدة بين

 . ليس فقط بين الشركات، ولكن أيًضا بين الدول الرأسمالية المختلفة

، ولكان، رغام كال شاامالمن كل ما سبق، يمكننا القول أنه ربما يكون االقتصاد العالمي قد تفادى كساادًا     

بعياد، لان ياتمكن مان فإنه لم يتمكن من تفادي ركود عالمي عميق، وأنه علاى المادى ال ضختاألموال التي 

 .اإلفالت من أزمات أعنف ومن زالزل أكثر تدميًرا

 

ربمررا سرريالدي االنهيررار المررالي الرر  تررداعيات تطررول األحاديررة القطبيررة االقتصررادية لرواليررات المتحررد  . 5

، فهنااك العدياد مان التوقعاات التاي تشاير الاى أن األميركية، وقرد تعجرل هرذه األزمرة بانتهرات هرذه األحاديرة

مكانتهاا كقاوة عظماى مهيمناة فاي النظاام الماالي العاالمي، ويصابح نظامااً متعادد  ست سريات المتحدة الوال

مثاال الصااين  قويررة أقطرراب اقتصرراديةوهناااك أيضااا ماان الاادالئل والمؤشاارات التااي تبااين صااعود . األقطاااب

صاادي والماالي وروسيا االتحادية وألمانيا والياباان سايكون لهاا دور كبيار وماؤثر فاي صاياغة النظاام االقت

  .الجديد، خصوصاً بعد الضعف الذي انتاب االقتصاد األميركي منذ بداية حكم جورج بوش االبن

بسبب عولمة الحياة االقتصادية وهيمنة القوى المسيطرة في العاالم الرأسامالي علاى هاذه الظااهرة فاان و    

القوى المهيمناة  استجابتع العالم، ممن متناثرون في مختلف بقا ،هذه المرة ،األزمة المالية الراهنة ضحايا

العولمة الرأسمالية : في بلدانهم  وبال ضوابط في السنوات األخيرة لفكرتين ألحت عليهما الواليات المتحدة

 . وال ص صة

 

 االثنررين األسررود" ، ونظيراتهررا فرري العررالم فرري يرروم " وول سررتريت" لررم يكررن االنهيررار الررذي شررهدته . 9

ويبادو مان خاالل . تاله مرن ترداعيات، سروى تمظهرر جديرد ألزمرة العولمرة الماليّرةوما  (0229/سبتمبر)"

النظام المصرفي العالمي الراهن لام يعاد قاادرا علاى التعامال ماع تحاديات الواقاع الماالي  أنتطور األحداث 

النظرام المصررفي " واالقتصادي العاالمي الحاالي مماا يطارح علاى جادول األعماال ضارورة بلاورة أساس 

مان حياث  بررور  مقاربرة دوليرة شرامرةتستدعي التفكيار مجادداً فاي أهمياة  ،كهذه ،فأزمة". ي الجديدالعالم

ن والتحديات التي تتجه إليها هذه المقاربة للتعامل مع مشاكل وتداعيات اقتصاد معولم بادا يأطرافها األساسي

 .وكأنه خارج أي إطار تنظيمي



 

وهاذا الخلال . تعاني منره المنظومرة الرأسرماليّة الحاليّرة ابنيويهنا  خرال  أنبيّن مسار األحداث ال عري . 1

، حياث ارتفعات أساعار األساهم ان جار فقّاعات متتاليّة في قطاعات نمت بطريقة مصطنعةفي شكل  يترجم

أو المنتجات الماليّة بطريقة ال تتوافق مع منطق مبادئ السوق، ما أدّى في حدّه األقصى إلاى سالوك طرياق 

 . "فة عاصفة منظ  " ولكن بطريقة دراماتيكية هذه المرة حيث تتجلى األزمة هنا بأنها  "زنعودة التوا"

 

" ففي مواجهة ما حادث ياوم . اندماجات الحتوات األزمة: " األسما  الكبير  تبترع األسما  الصغير . " 1

ن مقصالة األزماة وتداعياته، لم يكان خفاا العمالاة السابيل الوحياد لهاروب الشاركات ما  " االثنين األسود

ووساط أكبار تحاوالت فاي صاورة القطااع . المالية؛ إذ لجأت الكثير منها لالندماج، أو بيع جزء من أصولها

المالي تشهدها الواليات المتحدة منذ الكساد العظيم طفت على السطح أنباء اندماجات من بين أطرافها ماثال 

وبناك اإلقاراض ( واشانطن ميوتياوال)الدخاار مورجان ستانلي ثااني أكبار بناك اساتثماري أمريكاي وبناك ا

فاي أعقااب الخطاوة المفاجئاة التاي  المتوقعاةوجاءت موجة صفقات االنادماج . HPOSالعقاري البريطاني 

ملياار  92بتقاديم قارض اساتثنائي بقيماة ( البناك المركازي األمريكاي)اتخذها مجلاس االحتيااطي االتحاادي 

أمين فااي العااالم والتااي لاام يكاان لهااا أثاار يااذكر فااي تهدئااة أكباار شااركات التاا AIGدوالر إلنقاااذ مجموعااة 

وامتااد هااوس االناادماج الااى قطاعااات أخاارى ماان االقتصاااد األمريكااي وخصوصااا القطاعااات . المسااتثمرين

 .صناعة السيارات األمريكية والعالميةالمثال ومن بينها على سبيل  اإلنتاجية

  

، التري "الكسراد العظريم " ين األزمرة الحاليّرة وأزمرة التشربيه المكثّرف برثمة مقارناة تعياد إلاى األذهاان . 1

بينهرا ارت راع مرن ضربت البورصات في نهاية العقد الثالز مرن القررن الماضري، والتري أّدت ت اعالتهرا، و

وإل  انردالع الحررب ( ال اشيّة)وتير  تطبيق اإلجراتات الحمائيّة، إل  انتشار حركات التطّرف في أوروبا 

ما الذي ستفرزه األزمة الحالية بكل أبعادها : بعد انفجار األزمةوالسؤال الذي يشغل الذهن  .العالميّة الثانية

العميقة؟ ما هي الردود السياسية التي ستأتي بها الحركات االجتماعياة للنتاائج الفوضاوية الناجماة عان هاذه 

بناى النظاام  أنن المؤكاد م، أم يسارية راديكالية؟ متطرفة دة رجعيةجدي يمينية األزمة؟ هل ستكون شعبوية

وهذه األسائلة ساتجيب . المستقبلي والصيغة التي سيتخذها متوقفة على األجوبة التي تأتى بها هذه الحركات

ولكن الرد السريع جاء، على سبيل المثال، هذه المّرة من السويد وهي التاي بقيات بعيادة  .عليها قوادم األيام

التاي تلات ازماة ففاي االنتخاباات البرلمانياة . وي فاي المجتماععن باروز قاوى يمينياة متطرفاة ذات تاأثير قا

فااوزا مهمااا عناادما ( SD" )حاازب الااديمقراطيين السااويديين "حقااق ( 91/92/0292)وتحدياادا فااي  0229

، وارتفعات النسابة (مقعدا 241من مجموع )مقعدا برلمانيا  02من أصوات الناخبين وفاز بـ % 2.9انتزع 

( 241مقعادا مان أصال  41) 0294البرلمانية عام في االنتخابات % 90.91الى 
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وللتوضايح فاان هاذا . 

 . الحزب ليس حزبا شعبويا بل هو حزب ذو جذور نازية ومعادك بوضوح ل جانب

 

االقتصرررادية بطبعتهرررا  أدى تشرررابك العالقرررات االقتصرررادية والماليرررة عالميرررا بنتيجرررة عولمرررة الحيرررا . 92

أزمرة "التي ان جرت فري الواليرات المتحرد  األمريكيرة الر  " وطنيةاألزمة ال"تتحول  أنال   الرأسمالية،

فاالنهياارات التاي طالات  .تجتاح م ترف البردان الرأسمالية وخاصة البردان الصناعية المتطور " عالمية

. أزماة فاي مختلاف بورصاات العاالم األخارى برروزفي أمريكا رافقتها على الفاور ( وول ستريت)بورصة 

نهيار أسعار األسهم أدى رأساا الاى انخفااض ساعر صارف الادوالر مماا أدى أيضاا الاى انخفاض وا أنكما 

ولهذا، فإنه وبدون إصالح جذري لالزمة المالية مبني على . انخفاض سعر برميل النفط في السوق العالمية

لقاائم التعددية القطبية في شتى المجاالت، في ظل طابع عولمة أكثر عدالاة مان الطاابع الوحشاي التمييازي ا

مان األزماات مساتديمة للعولمة بطبعتها الرأسمالية المتوحشة، بدون ذلاك فاان العاالم سايبقى ضاحية معانااة 

 . الدورية المختلفة
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. ظهارت باداياتها ب اقتصاديةواألزمة على نحو آلي التنافس، وقد تحوله إلى حروبالمقابل فقد أججت . 99

، ولاوحظ تصااعد إلاى االنكمااشتجارة والمبادالت العالمية ال األزمة جنوح هذه فقد كان من إحدى تداعيات

، "شاراء األماريكيين بضاائع أمريكياة"تصريحات اإلدارة األمريكية حول ضارورة  في "النبرة الوطنية " 

عن هذا الميل انتقادات  عبرتكما ". شراء األسبان بضائع اسبانية" ونظيرها لدى الحكومة االسبانية حول 

 1.9الرئاساة التشايكية إلعاناات الحكوماة الفرنساية لصاناعة السايارات الفرنساية بمبلاغ  االتحاد األورباي و

وماع األزماة أصابح . حالت تناقضات االتحاد األوربي الداخلية دون وضاع خطاة أوربياة منساقةوقد . مليار

 تعارضااتال وتفسر. ميثاق االستقرار جانبا عَ وض  أكثر مما كان قبل، و " وطنيا"التدبير االقتصادي بأوربا 

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، المرتبطة باالمواقع الخاصاة القتصااديات  :بين األقطاب الكبرى لالتحاد األوربي

ال بد من التاذكير هناا و .وفي السوق العالمية، تلك التناقضات الرأسمالية هذه البلدان في قسمة العمل الدولية

الطبقاات  وعاي انقالباات فاي بحادوثسابب تتقاد وعمقهاا  بان تنامي نزعات الحمائية المتأثرة بوقاع األزماة

وفي هذا المجال يقع عبء  .والرجعية وأفكار أقصى اليمين انيةاألفكار القوم تتنامى أنالشعبية حيث يمكن 

انياة أو القوم" الحمائياة"ك السياساات كل تل وقوى التقدم لمواجهة  العمالية اتعلى الحرك خاص واستثنائي

 .عياتها وآثارها المدمرةتدا أن تحتاط منو

 

لريس خررالً ناشرئاً وأزمررة عرابر ، برل هرو أزمرة فرري  ومررا تراله 0221سربتمبر /أيررولفري  جرري إن مرا. 90

ويتضاح أن هاذا  .وقاد كانات مؤشاراته عديادة ومتالحقاة، الرأسرماليةالمنظومرة التحول والتطور في إطرار 

ولم المعزول عن االقتصااد الحقيقاي قاد وصال إلاى ر القسري للرأسمالية لتأخذ هذا الطابع المالي المعتطوال

 .الرأسمالي كله النسقمرحلة تهدد 

  

إن األزمة الحالية ليست نهاياة عصار الرأسامالية، ولكنهاا ساتكون واحادة مان األزماات ولهذا يمكن القول   

 يها فساةوالمناواعتباار الساوق المرجعياة األساساية . المؤثرة، وسوف يتبعها أزمات، كما تدلل المؤشارات

إذ  . تنتهاي المنظم األول واألخير للتطور في إطار الليبرالية الجديدة، ساوف يجعال مان األزماات سلسالة ال

من أن المنافسة التي اشترط لها صغر الحجم وحرياة الادخول إلاى  (آدم سميث)على عكس ما كان يتصور 

الياوم باين عمالقاة يازدادون حجمااً ماع السوق والشفافية التامة والمعرفة مان قبال المتعااملين، تاتم المنافساة 

وهااذا التمركااز الكبياار فااي . تحرياار األسااواق، ويزيحااون الصااغار ليصاابح التمركااز هااو محصاالة المنافسااة

، االنخفااضالاربح نحاو الميل النزوعاي لمعادل  الرساميل والقدرات التكنولوجية واإلنتاجية، في ظل قانون

والمضااربات والحاروب ( اقتصااد الكاازينو)يقاي ونشاوء إلاى هجارة االقتصااد الحق رؤوس األموالقد دفع 

هااذا الساالوك فااي . وتصااعيد التساالح وتجااارة المخاادرات، للحصااول علااى أعلااى معاادل ممكاان ماان الااربح

الرأسمالية في مرحلتها الحالية لن يتغير، وقد تحاول بعا الحكوماات وبعاا منظاري الرأسامالية إدخاال 

وتدمير ( المنافسة)ن أكثر من جرعة مهدئة، الستئناف الصراع بعا العقالنية على السوق، ولكنه لن يكو

 .اآلخرين

 

يوجااد اعتقاااد عنااد الاابعا بااأن الرأساامالية قااادرة علااى إدارة األزمااة الراهنااة بااالمنطق الرأساامالي ماان . 93

دور الدولة إذا تعارض  تهمي ألزماتها عبر تغيير المسارات التي تسلكها، فتنتقل من  إيجاد م ارجخالل 

ولكان هاذا االعتقااد يظال موضاع . الدولاة إلنقاذهاا اسرتدعاتالمصالح الحيوية القائمة علاى التمادد، الاى  مع

. تساؤل، الن الحلول المطروحة لحد اآلن هي حلول مالية، وهي في واقاع الحاال غيار مجدياة لحال األزماة

جم تناقضاته وصال إلاى الحاد فح. بآلياتهفالمشكلة بنيوية وذات عالقة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه وليس 

لكن و، بتغيير الطبيعة الط يرية الريعية النقدية لهذا النظاموهذه التناقضات تمنع حل المشكلة إالّ  ،األقصى

 . تغيير النظام ن سهأي  تغييرها يتطرب عمرياً تغيير البنية،

الحاليرة، التري تمظهررت عرر  أزمرة النظرام الرأسرمالي  أنولكن ومنعا لاللتباس ال بد من اإلشاارة الاى      

هيرار الرأسرمالية أو ، ال تعنري بالضررور  انثم تحولت ال  أزمة اقتصادية واسرعة هيئة أزمة مالية عميقة

، إ  أن االنهيررار هررذا ال يتوقررف فقررا عررر  أزمتهررا بررل يتوقررف، وهررو المهررم، عررر  "الكينزيررة"العررود  الرر  

 . القوى المقابرة لها، القوى النقيال



إلعادة تأسايس كينزياة جديادة تحااول إحاداث ناوع مان التاوازن باين اعتباارات عدة محاوالت  لقد جرت    

باـ الادعوة لماا يسامى  كاناتوربما . الحاليفي القرن " الرفاه االجتماعي"واعتبارات " الكفاءة االقتصادية"

ية القرن العشرين لم بيد أنه لما كانت كينز. األولى لهذه الكينزية الجديدة اإلرهاصاتهي " الطريق الثالث"

، وهاو (كماا اشارنا الاى ذلاك فاي مكاان آخار مان هاذه الدراساة) تفلح في حال التنااقا الرئيساي للرأسامالية

ً "التناااقا بااين قاادرتها الالنهائيااة  حيااة، وقاادرتها المحاادودة علااى علااى تطااوير قااوى اإلنتاااج ماان نا" تقريبااا

مسكنات أو مثبطاات لهاذا التنااقا ألفاق  منتجات هذه القوى من ناحية أخرى، وإنما قدمت مجرد تصريف

زمنااي محاادود، فااإن كينزيااة القاارن الحااادي والعشاارين سااتحمل أيضاااً الساامات الجوهريااة للفكاار الكيناازي 

 .التوفيقي

     

إن األزمة وما ترترب عريهرا مرن نترائج سرربية عرر  م تررف مكونرات المنظومرة الرأسرمالية العالميرة . 92

بطبعتهرا  تحراق بالعولمرةلدعاوى االندماج فري االقتصراد العرالمي واال تبشقيها المتطور والمت رف أسقط

فالنتائج الفعلية التي شهدناها خالل  .، كسبيل وحيد لربردان النامية من اجل تحقيق النمو والتقدمالرأسمالية

لعاصافة ا" الفترة التي تلت اندالع األزماة تباين أن البلادان النامياة كانات احاد المتضاررين الكباار مان هاذه 

فة   .وهذا يطرح مجددا أهمية البحث عن بدائل تنموية وخيارات إستراتيجية في هذه البلدان". المنظ 

  

معقّادة ويحكمهاا الساياق  هي عالقة العالقة بين األزمة االقتصادية والصراع الطبقيمن المعروف أن . 91

، فاإن المازج الادقيق باين فقادان افة لاذلكوإضا. واللحظة التاريخية التي تندلع فيها السياسي الذي تتفاعل فيه

المتضررون من الوظائف وارتفاع األسعار في بلد معين من المرجح أن يكون له أثر كبير على ما إذا كان 

مرن المالكرد أن ال ترر  المقبررة ستشرهد لكنه . سيستجيبون من خالل مقاومة كفاحية أو إذعان محبط األزمة

 جميع أنحات العالم بسبب األزمات وعواقبهاحركات اجتماعية وسياسية كبير  في 
115
. 

 

 االجتماعياااة القاااوىاساااتعدادية كبيااارة لااادى غالبياااة نزعاااة المعطياااات الراهناااة ال تشاااير الاااى  إذا كانااات    

المتضااررة ماان هااذه األزمااة، وماان سياسااات النظااام الرأساامالي عامااةً، وخصوصاااً ماان سياسااات الليبراليااة 

نه إفمنظمة تطرح تجاوز النظام الرأسمالي،  في تحركات وفي بنى خراطلالنالجديدة والعولمة الرأسمالية، 

من الواضح أن األمر سيستغرق وقتاً أطول حتى يتبين لقطاعات المتضررين الواساعة مان هاذه األزماة أن 

األزماة ليسات فقاط أزماة  أنحياث . العالج، حتى يكاون ناجعااً، ينبغاي أن يكاون جاذرياً فاي نهاياة المطااف

 االقتصاادونتاج مظاهر التسيب والجشاع التاي مارساتها الطغام المالياة المسايطرة علاى " الجديدة الليبرالية"

العالمي بشكل متزايد، والتي أخذت تنزع العتماد أشكال المضاربة والتالعب بأموال الناس لتحقياق أربااح 

هي أزماة تظهار هشاشاة  سريعة وضخمة ال تُقارن باألرباح التي توفرها المجاالت اإلنتاجية الفعلية، وإنما

القائمة على مراكمة األرباح لدى قلة متناقصة الحجام النسابي،  االقتصاديةالنظام الرأسمالي بمجمله، ببنيته 

 .مقابل إفقار غالبية من البشر، يتزايد حجمها النسبي

 

لن ي رج العالم من هذه األزمة الطاحنة بدون دفع مستحقات النمرو المصرطنع الرذي كران قائمرا عرر   .99

ولكن ما طرحته القوى المهيمنة فاي العاالم . الحقيقياالقتصاد الوهمي  والمضاربات وليس عر  االقتصاد 

يتحمال أعبااء هاذه األزماة دافعاو  أنتلك القوى تريد  أنلو الرأسمالي من إجراءات إلدارة األزمة تبدو كما 

ونظارا ألن هاذه اإلجاراءات لان تاؤدي إال الاى . نوها المتخمؤوعمال وفقراء العالم، وليس أثرياالضرائب 

وهنا نخرج من حقل االقتصااد الصارف لنادخل الاى . إعادة إنتاج األزمة فان الحاجة ملحة إذن لطريق آخر

وفي كل األحروال، . والبدائل المطروحة لتجاوز األزمةحيث معركة الرهانات الكبرى  حقل السياسة والفكر

، فثمرة توازنرات جديرد تشرق طريقهرا 95/1/0221لن يعود العالم ال  ما كان عريه قبل ان جار األزمة فري 

 .رغم كل الممانعات، فال اسرون لن يستسرموا بسهولة
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الرأسرمالية ال " المراكرز"لتري قردمتها القروى المسريطر  فري االراهنرة أن الحررول  األزمرةبين مسرار . 99

ً تقدم حروال حقيقية لهذه األزمة بل أن لترك الحرول هدف هو إعاد  إنتاجها بما يضمن إعاد   اً ووحيد اً واحد ا

إنترراج العالقررات الرأسررمالية سرروات عررر  الصررعيد المحررري أو عررر  صررعيد النسررق الرأسررمالي العررالمي عررر  

الخاروج " ولهذا فان اإلشكالية األساسية اليوم هي طارح باديل آخار ال يقاوم علاى   .التبعية/أساس الهيمنة

بال، وكماا أشاار سامير أماين" من األزمة 
116
للخاروج مان الرأسامالية  "اساتراتيجيات تاؤدي  بحاق، بلاورة 

 ".المتأزمة

اعياة التاي تحكام ومن المؤكد أن حل األزماة هاو عملياة تفتارض إصاالحات أساساية فاي القواعاد االجتم    

توزيع الدخل وتشكيل االستهالك واخذ القرار في مجال االستثمار؛ أي بمعناى تفتارض مشاروعا اجتماعياا 

 .متناسقا آخر يناقا مبدأ الخضوع لقانون الربحية البحت

كماا  –" قاوانين الساوق " لمقتضايات  –محلياا وعالمياا  –لذلك فان محاولة إخضاع النظاام االجتمااعي     

بيّاد أن السالطات . إنما هي مشروع وهمي لان يخلاق نظاماا عالمياا جديادا؛ بال فوضاى متفاقماة فقاط –يقال 

الحاكمة ال تنشغل إال بهموم إدارة هذه األزمة، ال بالبحث عن حل لها 
117
. 

 

 بعض مناذج التفسري يف الفكر املاركسي بشأن األزمات االقتصادية :الفصل الرابع

 

ومنساجم داخليااً لواقاع  تقديم ت سرير متكامرلعن بسبب جهازها الم اهيمي  النظرية الكالسيكية عجزت    

وإزاء الحاجة الى . مقاربات هذه النظرية تتجاوزاألزمات االقتصادية، مما تطلب معالجة تحليلية ونظرية، 

التنظيارات الكالسايكية حااول الفكار الماركساي أن  قصرورتجريدي لهذا الواقع الملماوس، وفاي ظال  تنظير

لنتابع هنا كيف تطاور جهاد المفكارين . لسد هذه الثغرة على الصعيد النظري والمنهج على حدك سواء هديجت

 .وبشكل دوريالماركسيين في تفسير حدوث األزمات االقتصادية التي يعيشها النسق الرأسمالي العالمي 

 

 مقاربة كارل ماركس لالزمة االقتصادية: األول املبحث
 

الى  اإلشارةبداية إليه من مالحظات في الصفحات السابق فانه من الضروري في ال ارتباطا بما اشرنا    

التعرف على مقاربة ماركس لالزمة االقتصادية في الرأسمالية لن تكون ممكنة إال من خالل فهمها في  أن

قام  " رأس المال" ففي عمله الرئيسي . إطار أعم هو مقاربته لالقتصاد الرأسمالي وللرأسمالية عموما

ماركس بتحليل النظام الرأسمالي وبالتالي صياغة بناء نظري يتعلق باالقتصاد الرأسمالي وقوانين حركته 

 .وتناقضاته وآفاقه

وعلى طريق بناء عمارته النظرية انطلق ماركس من نقد الفكر الكالسيكي بإشارته الى ما يلي     
118
: 

ة، في حين يركزون على المظهر الكمي يتجاهل الكالسيك المظهر الكيفي للظواهر االقتصادي -

 .، والحال أن الظواهر االقتصادية ليس كذلك(القابل للقياس)

الطبيعة "اقتصادي، يستمد قواعد سلوكه من يربط الكالسيك الظواهر االقتصادية بنجاحات فرد  -

صيصة في هذه الحالة تكون القوانين االقتصادية نتاج خ. التي ال تتغير عبر التاريخ" األنانية

يرفا ماركس . عندما يمارس نشاطه االقتصادي( بصفة عامة)محددة للحالة النفسية لإلنسان 

عالقات اجتماعية  اهذه االطروحات مؤكدا على أن الظواهر تستمد صفتها االقتصادية من انه

 .تنشأ بين الناس أثناء العملية اإلنتاجية الجارية في مجتمع محدد
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من اعتبار  على ذلكقتصادية ظواهر أبدية ال تتغير وما يترتب اعتبار الكالسيك الظواهر اال -

في حين يرى ماركس أن الظواهر . القوانين االقتصادية النظرية صالحة لكل زمان ومكان

االقتصادية ذات طبيعة ديناميكية وبالتالي فان القوانين التي تحكمها لها ذات الطبيعة، فالحركة من 

 .جتماعية، ومن ثم تاريخيةطبيعة هذه الظواهر التي هي ا

 

ثم، واستنادا الى هذه المالحظات، يقدم ماركس نقدا جذريا لموضوع االقتصاد السياسي الذي صاغه     

ماركس بتحليل  قام( نقد موضوع االقتصاد السياسي)وبعد أن تم له انجاز هذه المهمة . الكالسيك

ى النظرة الجدلية للكون وللعالقة بين يرتكز منهج ماركس عل. الموضوع البديل بوعي منهجي كبير

اإلنسان والطبيعة في سعيه المستمر تحويل هذه األخيرة 
119
. 

نه، في دراسته لهذا الموضوع، يهدف االقتصاد السياسي وفقا لمنهجه فإ وبعد أن حدد ماركس موضوع    

، في إطار تحليله فالتركيز يتم. عن القوانين االقتصادية للحركة في المجتمع الرأسمالي الكشفالى 

النظري، على تطور االقتصاد الرأسمالي، األمر الذي ال يأتي إال بفهم طريقة اإلنتاج الرأسمالية وكيفية 

وينتج عن هذا المجهود التحليلي بناؤه النظري من خالل إنتاج . أدائها والتغيرات التي تصيبها عبر الزمن

 :على الركائز التالية نظرية ومقاربة جديدة في التطور الرأسمالي، تقوم

نموذج : تحليل العملية االقتصادية، كعملية لإلنتاج وإعادة اإلنتاج، تحليال يعطينا نموذجين إلعادة اإلنتاج. أ

 .إعادة اإلنتاج البسيط ونموذج إعادة اإلنتاج الموسع

 . س المال كقوة محركة للتطور الرأسماليأتحليل عملية تراكم ر. ب

 :ماركس القوانين األساسية للتطور الرأسمالي، وهي ست رصامن هذا التحليل . ج

 ( في يد الطبقة الرأسمالية في عالقتها بالطبقات االجتماعية األخرى) قانون تركز راس المال

 (.في داخل الطبقة الرأسمالية نفسها)وتمركزه 

 عدم تنظيم مع تطور االقتصاد الرأسمالي، وذلك على افتراض  قانون تزايد بالس الطبقة العامرة

 .نفسها نقابيا وسياسيا

  معدل الربح لالن  ا ل النزوعي ميلالقانون. 

 التطور من خالل األزمات لررأسمالية (غير المتوازن) المت اوت التطور االقتصادي قانون ،

 .تها مع التطور الرأسماليوزيادة حدّ 

 

. ات نمط اإلنتاج الرأسماليهو تحليل تناقض"  س المالرأ"لجدل عمل ماركس  الهدف الجوهريكان     

فتطور هذا النمط، كما األنماط األخرى طبعا، ينطوي على تناقضات، ويؤلف صراع األضداد قوته 

 .المحركة وتتميز الرأسمالية على الخصوص بتضاد العالقات الطبقية

عناصر وانطالقا من منهجه الجدلي، يبرز ماركس دور الوحدة والترابط بين األضداد عند تحليل ال   

إن هذه األضداد . الداخلية للعملية الموحدة، من قبيل البيع والشراء وميداني اإلنتاج والتداول في الرأسمالية

تميل لالنفصال عن بعضها بصورة متزايدة والى أن تكون مستقلة ذاتيا، ولكنها تحاول ذلك عبثا ألنها 

ن هذه التناقضات والصراعات ال تكف لما أ، عتستمر في الترابط من الداخل وفي تشكيل وحدة فيما بينها

أن األزمة . يشير ماركس هنا الى أنها األزمة بالضبط، التي تبرز وحدتها، أي وحدة الفوارق. عن االشتداد

ر، بهذا الشكل، وحدة العناصر التي بقيت مستقلة بذاتها، وال يمكن أن توجد أزمة بدون هذه الوحدة  تظه 

هي  -بحسب ماركس  –فاألزمة هنا . حسب الظاهر غبر مبالية ببعضها اآلخر الداخلية للعناصر التي تبدو

في الوقت نفسه إعادة الوحدة بالعنف للعناصر التي غدت مستقلة ذاتيا، والفصل العنيف للعناصر التي 

تشكل وحدة الجوهر 
120

      . 

العماال، يكشااف عاان طريااق تحلياال شااديد التجريااد لتناقضااات الساالعة وووماان هنااا يتضااح أن ماااركس     

قد حدد تناقضاً أساسياً في الشكل السلعي باين القيماة التبادلياة ف .التناقضات العميقة الملموسة لإلنتاج السلعي
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بشااكل ديااالكتيكي الطبيعااة المعقاادة لاانمط اإلنتاااج  ماااركس علااى هااذه القاعاادة كشاافو. سااتعماليةاالوالقيمااة 

يااة ودورهااا فااي إعااادة الفاارض القسااري للوحاادة ه؛ وأظهاار ضاارورة األزمااات الدوريتااالرأساامالي وديناميك

رأس  فاألزمات االقتصادية إذاً تفيد في إعادة فرض الوحدة النسابية دومااً لادورة .النسبية للتراكم الرأسمالي

محرضة علاى البحاث عان اساتراتيجيات جديادة، وتساويات جديادة ومخاارج ، المال من خالل إعادة هيكلته

 .جديدةمكانية  -مانية ز

ن هذا التحليل المبكر، يثبت ماركس إمكانية فوضى اإلنتاج أي إنتاج يستهدف زيادة القيمة، وإمكانية وم    

 .أزمات فيا اإلنتاج، بذرة ومبدأ الصراع بين الطابع االجتماعي لإلنتاج والطابع الخاص للتملك

الاخ، لكاي ... والنقاود لقد كان على ماركس أن يحلل أوال تناقضات السلعة والعمال ثام تناقضاات السالعة     

أي التنااقا باين الطاابع االجتمااعي لإلنتاااج : يساتطيع فيماا بعاد اساتخالص التنااقا األساسااي للرأسامالية

 .والشكل الخاص للتملك

بعماق هاذا التنااقا الاذي يعبار " س المرالأر"لقد درس ماركس في القسم األول من الكتاب الثالاث مان     

يشااير ماااركس هنااا الااى أن شااروط االسااتغالل وشااروط . ج الرأسااماليعاان التناااقا األساسااي لاانمط اإلنتااا

فبينمااا ال يتحاادد تطااور اإلنتاااج إال بمسااتوى تطااور القااوى . تصااريف الساالع التااي ينتجهااا، ليساات متطابقااة

. المنتجة، ويمكن أن يتسع، إجماال، الى ما ال نهاية، فان تحقيق السلع هو دالاة للقادرة االساتهالكية للمجتماع

نشأ تناقا جذري بين اتجاه اإلنتاج للتوسع غير المحدود من اجل خلق فائا القيمة، والمستوى ومن هنا ي

وكلما تطورت القوى المنتجة، كما يقول ماركس، فأنها تادخل . الهابط لالستهالك وللقوة الشرائية للجماهير

م ظهاور أزماات فايا وهذا التناقا يحت. في تناقا مع ضيق القاعدة التي تقوم عليها عالقات االستهالك

وقد الحظ ماركس في أكثر من مناسبة أن السبب النهاائي لالزماات االقتصاادية . اإلنتاج في ظل الرأسمالية

في الرأسمالية هو بؤس الجماهير العاملة واسترقاقها في النظام الرأسمالي 
121
  . 

مثل هذه " س المالأر"س في إن تحليل التناقضات التي تنتج األزمات الدورية، يظهر لماذا أعطى مارك    

األهمية الدقيقة لتناقضات السلعة والعمل، والقيمة االستعمالية والقيماة، والعمال المجارد والعمال الملماوس، 

إن هذه التناقضات تتحرك بصورة كاملة في إطار الرأسامالية، وتبارز . والعمل الخاص والعمل االجتماعي

 .ت لنمط اإلنتاج الرأسماليبوضوح، عند األزمات، الطابع النسبي والمؤق

تتمثل الرأسمالية باإلنتاج السلعي فاي أعلاى مرحلاة مان مراحال تطاوره، عنادما تتحاول منتجاات العمال     

وتقاوم الرأسامالية علاى . ها باالعرض والطلابإلى سلع، وتتحول قوة العمل نفسها إلى سلعة تتحدد قيمت كلها

دي أصاحاب رأس الماال وتحاول هاذه الوساائل إلاى وساائل المأجور، أي تجّمع وسائل اإلنتاج فاي أيا العمل

حاادث االنفصااال بااين وسااائل اإلنتاااج المحصااورة فااي أياادي القلااة ماان المااأجورين، وي السااتثمار العمااال

المباشرين المحرومين كال شايء ماعادا قاوة عملهام التاي يضاطرون إلاي بيعهاا  الرأسماليين وبين المنتجين

تقدم يصبح ناتج عمل المجتمع كله في حوزة عدد قليل من مالكي وسائل  ونتيجة لما. لمالكي وسائل اإلنتاج

وينشأ عان الاركا وراء الاربح تعااظم اساتغالل العماال . حارباإلأقصى  اإلنتاج وهدفهم الوحيد هو تحقيق

 المنتجين، وانخفاض نصيبهم من الدخل القومي،

نتجاات وماا دامات الرأسامالية قائماة، وهذا يؤدي إلى خفا الطلب الفعلي، وتقلص تصريف السلع والم    

 .حدوث أزمات فيا اإلنتاج فالبد من

 

 االجتاه الطويل املدى ملعدل الربح حنو االخنفاض
التي  في االقتصاد الرأسمالي السائدة األزمات االقتصادية بالتناقضات يفسر ماركس ملخص القول، أن    

أن السبب الرئيس في حدوث  بة، كما اشرنا أعاله،المقارأكدت هذه  و. الدورية تتسبب في حدوث األزمات

 اإلنتاج لوسائل الخاصة لإلنتاج والملكية الرأسمالية التناقا بين الطابع االجتماعييكمن أساسا في  األزمة

في االقتصاد الرأسمالي،  وجود تناقا بين اإلنتاج واالستهالك ولم تنف  النظرية الماركسية. والمنتجات

النظرية أن هذه وترى . المناسب في تفسير األزمة الدورية هذا التناقا في موقعهأن تضع  بل حاولت
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كيف يتم االنتقال الديالكتيكي  أسلوب اإلنتاج الرأسمالي يظهر التناقضات العميقة المالزمة لجوهر تحليل

 .حتمية األزمات في ظل الرأسمالية إمكان حدوث األزمات إلى واقعها، إلى من

يجاد  -بحساب المقارباة الماركساية  – لمعادل الاربح نحاو االنخفااض األماداالتجااه طويال  فاان ومن هناا    

وهااو . اإلنتااجوالطاابع الخاااص لملكياة وسااائل  جالإلنتاجاذوره فاي التناااقا القاائم بااين الطاابع االجتماااعي 

مقادرة وباين ال اإلنتااجتناقا يعكس نفسه في ذلاك الباون الشاساع الاذي تنماو باه المقادرة علاى التوساع فاي 

 اإلنتاااجالتوزيااع التااي يفرزهااا نمااو و الملكيااة عالقااات بسااببالمحاادودة للتوسااع فااي االسااتهالك، وذلااك 

 .الرأسمالي

. وقد أشار ماركس الى أن راس المال يتضمن ميال مستمرا نحو التوسع للحصول على اكبر ربح ممكن    

الاذي  –كماا أن فاائا القيماة . العماالويتحدد ذلك من خالل التزايد المساتمر فاي اإلنتااج ومعادل اساتغالل 

وان كان يتم عبر عمليات اإلنتاج، إال انه يتحقاق مان خاالل بياع المنتجاات،  –يحدد في النهاية معدل الربح 

كماا أشاار . وهو أمر يتوقف على القدرة الشرائية للعماال، وهاي قادرة محادودة بفعال االساتغالل الرأسامالي

اج الرأسمالي يلجأون الى مختلف أسااليب الادفاع لمقاوماة زياادة معادل ماركس الى أن العمال في نمط اإلنت

ومن الناحية التاريخية، تميل مقاومة العمال ونضالهم ضد االستغالل الواقع عليهم . االستغالل الواقع عليهم

م من هنا فان ثمة ميال طويل المدى التجاه معدل فائا القيمة المطلق نحو التنااقص، ومان ثا. الى التصاعد

س المال قادرا على التوسع من خالل زيادة أوعبر الزمن ال يصبح ر. يميل أيضا معدل الربح نحو التدهور

يلجأ الرأسماليون في البداية الى زيادة معادل فاائا القيماة النسابي مان من هنا . معدل فائا القيمة المطلق

م العمال ماتلباث أن تصااطدم بياد أن خفاا األجاور وإطالااة ياو. خاالل تخفايا األجاور وإطالاة يااوم العمال

لهذا يضطر الرأسماليون الى العمل على زيادة إنتاجياة العمال مان خاالل . بحدود قصوى ال يمكن تجاوزها

س الماال المتغيار، أس الماال الثابات الاى رأاستخدام اآلالت وتحسين فناون اإلنتااج، أي مان خاالل زياادة ر

بياد أن الخفاا الاذي سايحدث فاي . تاة عملياات اإلنتااجاألمر الاذي يجاد تعبياره، فاي النهاياة، فاي زياادة أتم

تكااليف اإلنتاااج نتيجااة الرتفاااع مسااتوى إنتاجيااة العماال ماا يلبااث أن ياانعكس فااي خفااا األسااعار للمنتجااات 

ولان يعاود معادل الاربح نحاو . النهائية، وبخاصة بعد أن يبدأ المتنافسون في تطبيق الفنون اإلنتاجية الجديدة

س المال أمعدل االستغالل على نحو أسرع من معدل زيادة التركيب العضوي لراالرتفاع إال إذا زاد 
122
 . 

التوقف عند التغيرات الجوهرية التي حصلت في التركيب العضوي لرأس المال والتي أدت  ينبغي وهنا    

ا مهام جادا فاي تفساير بعا ن هاذا عنصارألإلى تقلص األسواق نتيجة تراجع القوة الشرائية الكلية المتاحة 

من المعاروف أن ثماة معادلاة توازنياة باين كمياة رأس الماال والجهاد الحاي فاي أياة عملياة ف .أسباب األزمة

إنتاجية، وهذه المعادلة تتغير باستمرار لصالح زيادة رأس المال وتناقص الجهد الحي وذلاك جاراء التطاور 

الفااروع االقتصااادية المنتجااة  جميااع( األتمتااة)لقااد دخلاات منظومااات اإلنتاااج الحديثااة . العلمااي والتكنولااوجي

هاذا يعناي أن وساائل اإلنتااج الحديثاة لام تعاد . الفاروع المنتجاة للخادمات والحقا فايللسلع بدرجات مختلفة 

تتطلب قوة عمل كبيرة، وبالتالي فإن حصة األجور بدأت تتناقص باستمرار بالمقارناة ماع حصاة األربااح، 

 . واق وتراجع القوة الشرائية الكلية المتاحةاألمر الذي يجد تعبيره المباشر في تقلص األس

عتمااد نظريااة انخفاااض معاادل الااربح فااي تحليلهااا، بشااكل مركاازي، علااى اآلليااات األكثاار أساسااية فااي ت    

 الرأسمالية
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إذ يجبر التنافس الرأسمالي الرأسماليين علاى إدخاال طارق إنتااج جديادة أكثار تقادما، وذلاك . 

، أو ماا أطلاق مااركس علياه "ميكناة اإلنتااج"والنتيجاة هاي تزاياد . كال وحادة منتجاة كلفاةتقلايص من أجال 

ولكان هاذه الميكناة، أي إحااالل اآلالت محال العماال، أو بعباارة أخاارى ". التركيرب العضروي لررأس المررال"

 .ان  ا  معدل الربح، تؤدي إلى (العمل الحي)محل  (العمل الميت)إحالل 
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ماا يسااوي رأس  –الطويل ألن الكثافة الرأسمالية لإلنتاج  تنخفا معدالت األرباح خالل موجات النمو    

وبينماا تانخفا معادالت األربااح، يانخفا معادل زياادة . تزياد –المال الكلي مقسوما علاى األجاور الكلياة 

 . االستثمارات كذلك

 خالل مراحل االنتعاش الطويل، ينخفا معدل زيادة االستثمار الكلي بمعدل أبطأ من انخفاض معدالت    

وتترجم األرباح الكلية . تستمر في النمو –أي الربح اإلجمالي  –والنتيجة تكون أن األرباح الكلية . األرباح

التااي يقااوم بهااا  حاادثاأل تاالسااتثماراعلااى ( وإن كاناات متناقصااة)المتزاياادة فااي معاادالت أرباااح موجبااة 

ل هنااك دافاع لادى الرأساماليين ت األرباح علاى االساتثمارات الجديادة موجباة، يظاوطالما ظلّ . الرأسماليون

مان  تزايد الكتلة اإلجمالية ل ربااح يسامح لارأس الماال باالتمتع بموجاة طويلاة: بتعبير أكثر بساطة. للتراكم

 .  ، بالرغم من استمرار معدل الربح في النقصانالتوسع تتخللها كسادات قصيرة

عندما  و. رع في معدل نمو االستثماراتلكن، عند نقطة معينة يؤدي هبوط معدل الربح إلى هبوط متسا    

. يصبح معدل تناقص النمو في االستثمار أكبر مان تنااقص معادل الاربح، يصااب الاربح اإلجماالي باالركود

وعندما تتوقف األرباح اإلجمالية عن النمو، يصبح معدل الربح على االساتثمارات الجديادة ساالبا، ومان ثام 

تيجة لذلك، تتحول الموجة الطويلة من التوسع إلى موجة طويلة من وكن. يتوقف الرأسماليون عن االستثمار

      .كسادات أكثر طوال وعمقا اتتخللهالركود 

وعلى عكس النظريات األخرى ل زمة الرأسمالية، فإن نظرية هبوط معدل الربح ال تارى فاي العوامال     

انخفااض الجهااود، أو / دة األجااورالعارضاة أو الصادفية، مثاال عادم التااوازن باين العارض والطلااب، أو زياا

على العكس، ينتج انخفاض األربااح عان اآللياات األكثار أساساية . تزايد المنافسة، أسبابا النخفاض األرباح

لكاان علااى الاارغم ماان أن آليااات الرأساامالية تخلااق ال محالااة أزمااات الربحيااة . وضاارورية فااي الرأساامالية

 .  ي في الرأسماليةوالتراكم، فإن هذا ال يعني حدوث انهيار تلقائ

فالرأسمالية يمكنها أن تستعيد حيويتهاا وتعايش مراحال جديادة مان النماو طويال األجال إذا حادثت زياادة     

 :من خالل ما يلي وهذا يمكن أن يتحقق فقط. حادة في معدل الربح

  ؛زيادة هائلة في معدل االستغالل في حال حدوث -

 ؛" الكفاءة ديميع" أو تدمير واسع النطاق للرأسماليين  -

 . كان هناك توسعا كبيرا في نطاق االقتصاد الرأسمالي العالميإذا أو  -

 

 : واحد من االحتماالت التالية والمعنى العملي لهذا هو    

  ؛في تخفيا األجور وإعادة تنظيم عالقات العمل لمصلحتهم إما نجاح أصحاب األعمال -

  ؛رفاه االجتماعيال اإلنفاق علىأو قيام الدولة بتخفيا  -

  ؛أو حدوث موجة من اإلفالسات واالندماجات واالستحواذات -

 . أو حدوث توسع جغرافي في اإلنتاج الرأسمالي -

 

حيااث تااؤدي سياسااات الدولااة إلااى زيااادة مسااتويات  –" الرأساامالية المنظمااة"وكاال هااذا يعنااي أن مفهااوم     

 . هو مفهوم طوباوي غير قابل للتحقيق –لوقت معيشة الطبقة العاملة وأرباح الرأسماليين في نفس ا

 

اسااتخالص فااائا القيمااة )الااربح تعظاايم الرأساامالي، القااائم علااى مباادأ  اإلنتاااجنمااط  ملخااص القااول، أن    

 اإلنتاااج إعااادة)ال يسااتطيع العاايش باادون توسااع ( النساابي/بمختلااف أشااكاله، المطلااق أو النساابي أو المطلااق

 عادة وساائل مان بينهاا عبار هاذا ، ويتحقاق(القومياة والعالمياة) ساواقاألتوساعا فاي  مما يتطلاب، (الموسعة

 ،المجهولة من رأس المال األجزاءوفي  Grundrisse (روندريسةغال)يصف ماركس في . التجارة الدولية

الرأسمالية تتوسع باطراد، وتخلق بتوسعها القيود والعقبات الخالقة ل زمة، وتحفزها األزمة على ابتداع  أن

وطارق جديادة، فتخارج منهاا الاى توساع أكبار واشاد عنفواناا، ويخلاق التوساع الجدياد قياودا وعقباات حلول 

الاى نقطاة ( كنظاام عاالمي)جديدة، تستثير بدورها محاوالت تجاوز، وهكذا دواليك، حتى تصل الرأسامالية 

 . يتعذر بعدها تجاوز عقباتها

 .تطور الرأسمالية الدوري وأزماتها كذلكو ءلنشو رؤية ماركس إن المالحظات أعاله تمثل خالصة    



إن اطروحااات ماااركس هااذه أكاادتها الساايرورة الفعليااة الالحقااة للنسااق الرأساامالي العااالمي فااي صااعوده     

فلو توقفناا عناد الفتارة التاي تلات الحارب العامياة الثانياة فاان تاوفر مجموعاة عوامال عالمياة مثال . وأزماته

الفائضة إلى لخارج، وحرية التجاارة، واساتقرار نظاام النقاد الادولي زيادة تصدير السلع ورؤوس األموال )

عملياات إعاادة البنااء، وزياادة )عوامل داخلياة مثال و (9149العام " ن وودزوبريت"وفقاً لتشريعات مؤتمر 

، (الدخول النقدية، ونمو اإلنفاق العام، وتوافر الفارص للتوظياف فاي القطااعين العاام والخااص وغيار ذلاك

إال أّن كل العوامال المشاار إليهاا لام تكان كافياة لمجابهاة  .المتطورة الرأسمالية البلدانى ازدهار ساعدت عل

التناقا الذي يحكم اإلنتاج السلعي الرأسمالي، وهو التباين القائم بين القدرة الهائلة على التوسع في اإلنتاج 

الطلب الكلي علاى اساتيعاب التوسُّاع فاي فالمشكلة تكمن في تباطؤ . والقدرة المحدودة للتوسع في االستهالك

اإلنتاج، األمر الذي يتجه معه معدل الربح نحاو االنخفااض، عنادها يميال معادل تكاوين رأس الماال الثابات 

وهكاذا يتباطاأ النماو ويادخل االقتصااد فاي . إلى التراجع، ويدخل، في أحيان كثيارة، مرحلاة التكاّور السالبي

وهذا ما يحدث، الياوم، فاي غالبياة بلادان مركاز منظوماة . أو الركودكساد وهو ما يوصف عادة باالنكماش 

االقتصاااد الرأساامالي العااالمي، والتااي تبااوأت الواليااات المتحاادة األميركيااة مركااز الصاادارة فيهااا منااذ نهايااة 
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م عرض مكثف ألبرز وبهدف فهم جوهر مقاربة ماركس، التي عرضناها اعاله بتكثيف، من المفيد تقدي    

 :125المصاغ من طرف ماركس  القانون العام لرتراكم الراسماليالنقاط التي ينطوي عليها 

 .بعد تحققه( تحول فائا القيمة الى رأسمال) حركةالقانون العام للتراكم الراسمالي  يعالج .9

 :جوانب ثالثةلهذا القانون  .0

 .قانون تراكم الثرو  -

 (.بيره في قانوني االمالق المطلق والنسبيالذي يجد تع) قانون تراكم البالس -

أي أناااه البرهاااان علاااى ضااارورة التحاااول  –، باااالتنظيم والاااوعي قرررانون ترررراكم قرررو  البروليتاريرررا -

 (. انجلز)االشتراكي 

 :نتائجيتضمن هذا القانون عدة  .2

 .زياد  عدد البروليتاريا المطرقالى  يالدي( كرأسمال) ازدياد الثرو  -

 .دي ال  ازدياد فيال السكان النسبيازدياد انتاجية العمل يال -

 .ازدياد فيال السكان النسبي يالدي ال  تعاظم بالس الشغيرة -

، الذي يجد تعبيره في قانوني االمالق، كما جارت تراكم الثرو  يالدي ال  تراكم البالسوهكذا فإن  -

 .  االشارة اليهما اعاله

 سريطر ، أي (االمبرياليرة)ثام ( اراالحتكر)الاى  يالديرانللتاراكم، ( شكالن)هما  التركز والتمركزان  .4

 . الراسمال االحتكاري

المتزاياد، و ( حجام الاربح)التنااقا المرافقاة للتاراكم الراسامالي هاو التنااقا باين  اشركالهم أمن  .2

 .المتناقص( معدل الربح)

 :لمفعول قانون انخفاض معدل الربح، منها عوامل معيقةهناك عدة  .1

 .ئا القيمةي معدل فاأ( معدل االستغالل) زياد  -

 .االجور ألدنى من قيمة قوة العمل ان  ا  -

 .قيمة الراسمال الثابت ان  ا  -

 (.البطالة)جيش العمل االحتياطي  زياد  -

 .التجار  ال ارجية -

 المالي المعقد للمشروعات الراسمالية التنظيم -
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 .للصراع الطبقيضمن الخلفية العامة  تدرسومن المفيد التاكيد على ان هذه العوامل يجب ان 

 :تناقضات االنتاج والتراكم الراسماليين في النقطتين التاليتين جوهريكمن  .9

 .خرق ورسمرة فائال القيمةالقيمة ضروري لتحقيق هدف الراسمالية وهو ( تحقيق) . أ

تتوقاف علاى القاوة االساتهالكية  االولر . ال رائال( خررق)شرروط التحقيرق هري غيرر شرروط ولكن  . ب

سب قطاعات االنتاج من جهاة اخارى، بينماا تتوقاف شاروط الثانياة علاى للمجتمع من جهة وعلى ن

للتراكم هو التناقا بين القوة المنتجة للمجتمع  التناقال الجوهريالقوة االنتاجية للمجتمع، أي أن 

 .وشروط أو عالقات االنتاج الراسمالي

ي لارأس الماال، التركياب العضاو زيراد سامالي، أي أحتمياة للتاراكم الر نتيجرة( فيا الساكان)ان  .9

( سمال الثابتأالر)، أي زيادة قيمة (العمل الحي)بالنسبة لكمية ( العمل الميت)وبالتالي زيادة كمية 

 .بالنسبة لليد العاملة فعال( الفيا النسبي)، أي (الراسمال المتغير)بالنسبة لقيمة 

فرريال السرركان ، ال يتوق رران عررر  عرردد العمررال المطرررق، بررل عررر  امسررتوى االجررور وتذبررذباتهان  .1

ن قااانون العاارض والطلااب فااي سااوق العماال يكّماال أو. ، أي علااى عاادد العمااال العاااطلينالنسرربي

، الاذي يمثال احادى قانون فيال السركان النسربيعن  تعبيراضطهاد رأس المال، وهو في الحقيقة 

 .التطور الرأسمالي، بحسب لينين ضرورات

 :تزيد من فيا السكان النسبي، منها عد  عواملهناك  .92

 (.كمنافسين)النساء واالطفال  است دام -

 .العمل تشديديوم العمل، أو  اطالة -

 .الى عمال وتحويرهم( خاصة الفالحين)المنتجين الصغار  خراب -

 :لفيا السكان في الرأسمالية ثالثة اشكالهناك  .99

 (.بطالة دورية وتكنولوجية وبسبب السن) فيال السكان المتغير -

 .، وهو مصدر الهجرة من الريف الى المدن(في الريف بطالة مزمنة) فيال السكان المقنّع -

 (.البروليتاريا الرثة، والمعطوبون جسميا أو معنويا) فيال السكان الثابت -

ً (االزمة العامة للراسمالية)البطالة في مرحلة  تصبح .90  .، بطالة جماهيرية ومزمنة معا

قرانون ان . دل فرائال القيمرةمعاي ( معدل االستثمار)ارتفاع  نتيجةهو  قانون االمالق النسبيان  .92

 :التالية القضاياقانون صحيح ومالزم للرأسمالية، مع االخذ بنظر االعتبار  االمالق المطرق

 .النخفاض المستوى المعاشي للعمال خذ العشرات من المالشراتأيجب  -

 (.الخ..... القلق،االوضاع النفسية، االغتراب، الحروب ) شكال اإلمالق في تغيير مستمرأان  -

 .القانونآثار لرصد   بد من دراسة مرحرة تاري ية طويرةال -

 .وليس في بلدان معينة وفترات معينة العبر  بالنظام الراسمالي ككل -

 .في جميع البلدان وفي كل منها على انفراد يسير االمالق المطرق في خا انحداري مستقيمال  -

ي سارعة اساتهالك أو انادثار الشاغيلة، ، أ(ة أو كثافة العملشدّ ) ارت اعايضا في  يظهرهذا القانون  -

 .المصحوب بازدياد طوارئ العمل واالمراض المهنية والنفسية

 

 زمةاملقاربة اللينينية لأل: الثاني املبحث
هاي ( االمبريالياة)كانت نظرية لينين حول المرحلة الجديادة التاي بلغتهاا الرأسامالية فاي طورهاا الجدياد     

فان الماركسيين  كريستيان بالواوبحسب االقتصادي الفرنسي المعروف . زعالنظرية األرفع شأنا بدون منا

يتناااولون موضااوع االمبرياليااة بنااوع ماان الااوعي، ماان خااالل النظريااة اللينينيااة وماان خااالل المفاااهيم التااي 

أرشدهم إليها لينين 
126
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فقاد كاان هماه األكبار . بحاثقد فتح من الناحية العلمية حقاالً جدياداً مان التكمن أهمية هذا الكتاب في انه     

أعلاى مراحال الرأسامالية "  أي االمبريالية باعتبارها ،المرحلة الجديدة ليس االقتصاد الرأسمالي عموماً بل

صااورة مركبااة للمنظومااة الرأساامالية العالميااة بمعطيااات "لقااد قاادم الكتاااب . ، كمااا يااوحي عنوانااه الفرعااي"
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 المفكار االقتصاادي النمسااوي فقاد اساتخدم ليناين مفهاوم. وحقائق ملموساة مناذ أواخار القارن التاساع عشار

اة "لرأس الماال الماالي" Hilferdingهيلفردينغ  ، وألحقاه Joint – stock، القاائم علاى الشاركة المحاص 

 (رأس المال المالي)مفهوم  استخلص (هيلفردينغ)أن  ولكن الفرق بين المدخلين يكمن في. بتحليل لالحتكار

، "رأس الماال"لنقد واالئتمان تقريباً بنفس المستوى المجارد للبحاث كماا فاي كتاباه من نظرية ماركس في ا

بدأت دراسة لينين بسيرورات تاريخية ملموساة أكثار فاي الصاناعات الثقيلاة الكبارى والمؤسساات  في حين

 . المالية للبلدان الرأسمالية الرئيسية

تحلاايالً ملموساااً تاريخياااً  (لينااين)اً، طااور بناااًء علااى نظريااة ماااركس فااي االقتصاااد الرأساامالي عمومااو    

ل طوار المختلفة للتطور الرأسمالي يقوم على التغيرات في الصناعة الرائادة؛ الشاكل الساائد لارأس الماال، 

 .وى االقتصادية في السوق العالميةوأشكال التنافس بين الق

 

خايط الارابط باين أهام التطاورات المساجلة هي التساؤل عان ال( لينين)لقد كانت نقطة البداية بالنسبة الى     

 :على الساحة العالمية في عصره وهي

 

 انهيار االشتراكية الديمقراطية في أوربا ؛ -

 اشتداد التوسع الكولونيالي االمبريالي ؛ -

 تنامي حركات المقاومة في المستعمرات ؛ -

 .انغراس ال كر االشتراكي بقو  في روسيا -

 

لية مبثوثة في الكثير من مقاالته وأبحاثه، إال أن أهم ما كتب في هذا الميدان وأفكار لينين حول االمبريا     

ففااي هااذا الكتاااب قاادم لينااين التعريااف التااالي . "االمبرياليررة أعررر  مراحررل الرأسررمالية : " هااو عملااه المهاام

 :لالمبريالية

 :ينبغي إعطات االمبريالية تعري ا يشمل الدالئل ال مسة األساسية التالية" 

ز اإلنتاج والرأسمال تمركزا برغ في عرو تطوره درجرة نشرأت معهرا االحتكرارات التري ترعرب تمرك .9

 الدور ال اصل في الحيا  االقتصادية؛

" الرأسرمال المرالي " اندماج الرأسرمال البنكري بالصرناعي ونشروت الطغمرة الماليرة عرر  أسراس  .0

 ؛ هذا

 منته  ال طور ؛تصدير الرأسمال، خالفا لتصدير البضائع، يكتسب أهمية في  .3

 ؛ين احتكارية عالمية تقسيم العالمتشكل اتحادات رأسمالي .1

انتهرر  تقسرريم أقطررار األر  عنرردما تبرررغ مررن التطررور درجررة تكونررت فيهررا سرريطر  االحتكررارات  .2

والرأسرررمال المرررالي واكتسرررب فيهرررا تصررردير الرأسرررمال أهميرررة كبررررى وابتررردأ تقسررريم العرررالم برررين 

" جميع أقطار األر  بين كبريات البردان الرأسمالية التروستات العالمية وانته  تقسيم
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، والذي ستكون مراحله تستند ال  فكر  الوحد  النظرية لإلنتاجإن األطروحة اللينينية حول االمبريالية     

 :المهمة كما يلي

ارجية تكون الرأسمالية في المرحلة التنافسية ناضجة لبناء دينامكيتها، بدون اللجوء الى السوق الخ .9

وذلااك وفقااا لمخططااات إعااادة اإلنتاااج الموسااع للرأساامال االجتماااعي لماااركس، وان اللجااوء الااى 

للتااراكم، وماان خااالل منطااق نمااط اإلنتاااج " الملموسااة"رة الخارجيااة يعتمااد علااى المصاااعب التجااا

ة وهنا يمكننا إضاافة المالحظا. الرأسمالي فان االمبريالية لن تكون ضرورية في المرحلة التنافسية

 .التالية وهي أن الكولونيالية ما هي إال شكل للمصاعب الملموسة للديناميكية الرأسمالية

يتعاارض نمااط اإلنتاااج الرأساامالي عناادما يتطااور نحااو المرحلااة االحتكاريااة الااى ارتفاااع التركيااب  .0

فاائا تاراكم : ال يمكان تحتاه القياام باالتراكم( لمعادل الاربح)العضوي للرأسامال ليحادد حادا أدناي 
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تاأتي ضارورة الساوق الخارجياة بسابب تكاون حاد أدناى ساببه ظهاور الرأسامالية . ق أو نسابيمطلا

االحتكارية مما يجعال مان التصادير حاجاة حقيقياة لمسااعدة عمال النظاام القاائم علاى نماط اإلنتااج 

 .الرأسمالي

ل، أو لم يولد المفهاوم اللينيناي لالمبريالياة، ال مان الجاوهر المجارد للظاواهر وال مان مجاال التاداو .2

الجاوهر " ، بال قاد ولاد فاي (المالحظاة التجريبياة علاى مساتوى األحاداث)االضطرابات السطحية 

إن . للظااواهر حيااث تنفجاار التناقضااات التااي يحتضاانها الجااوهر العميااق لهااذه الظااواهر" الملمااوس 

هو ذو معنى خاص بالنسبة لهاذا الاديالكتيك " االمبريالية أعر  مراحل الرأسمالية"مخطط عرض 

حياث " مجاال التاداول"ومان " سايرورة اإلنتااج المباشار"كسي، إذ يقوم ليناين بالصاعود مان ارالم

ليصال ليناين الاى  –نجد ذلك فاي الفصاول الثالثاة األولاى ". الطبيعة االمبريالية( "لتفرخ)تحتضن 

ياف ليقوم بتقديم تعر –من الفصل الرابع الى السادس  –آلية ونتائج االمبريالية في الواقع الملموس 

تركيبي لالمبريالية في الفصل السابع، كل ذلاك قبال أن يصال الاى الفصال الثاامن وماا يتبعاه حياث 

 .يستخلص الممارسة السياسية المطلوبة والنضال الطبقي للبروليتاريا ضد االمبريالية

 

" بحياث  تصردير راس المرالآلية بالنسبة لالمبريالية الرأسمالية االحتكارية هي، حساب ليناين،  أولإن      

مستحصل من استخدام راس الماال فاي  "فائا ربح"تبادل السلع، مع إمكانية تحقيق هذا التصدير " يوجه 

 .المناطق األقل تقدما

س الماال يلاي تصادير السالع فاي إيجااد الشابكة الدولياة الساتغالل الرأسامالية االحتكارياة، أإن تصدير ر    

رأسمالية التنافساية والرأسامالية االحتكارياة، كال ذلاك بادون وعلى هذه النقطة يقع الخالف المعروف بين ال

ومان المؤكاد، اناه يمكان . أن ننسى بان التناقضات الرئيسية التي تؤثر على هاتين المرحلتين تكاون مختلفاة

مالحظة براعم آليات السيطرة االمبريالياة فاي الفكار اللينيناي، هاي آلياة أساساية تكمان فاي تصادير رؤوس 

 .األموال

إذا كاان عليناا أن نعارف االمبريالياة باأكثر ماا : " ي تحديده لمفهوم االمبريالية أشار ليناين الاى ماا يلايف    
 ". يمكن من إيجاز، فانه يجب القول بأنها المرحلة االحتكارية من الرأسمالية

 :وكذلك    

حتكاارات  ورأس أن االمبريالية هي الرأسمالية التي وصالت الاى مرحلاة متطاورة تتأكاد فيهاا سايطرة اال" 
المااال المااالي، وفيهااا يكتسااب تصاادير رؤوس المااال أهميااة ماان الدرجااة األولااى، ويباادأ اقتسااام العااالم بااين 

"  التروستات الدولية، وينجز اقتسام كافة أقاليم الكرة األرضية بين اكبر البلدان الرأسمالية
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نين لالمبريالية يتضمن خمس سمات أساساية ومن الناحية األخرى، فان التعريف الحقيقي الذي طوره لي    

تمركز اإلنتاج والرأسامال تمركازا بلاغ فاي علاو تطاوره درجاة نشاأت معهاا " اشرنا إليها أعاله، أولها هي 
 ". ةاالحتكارات التي تلعب الدور الفاصل في الحياة االقتصادي

فااان مااا يهمااه هنااا هااي القاعاادة وعناادما يسااجل لينااين هنااا والدة االحتكااارات الناجمااة عاان تركااز اإلنتاااج     

االقتصادية للتحول من االقتصاد التنافسي الاى االقتصااد االحتكااري فاي محاولاة لتجناب ميال معادل الاربح 

 .نحو االنخفاض

ولكن، ما هو الدور الحاسم لالحتكارات في الحياة االقتصادية، إن لم يكن بتحديد تناقضات نماط اإلنتااج     

 .الرأسمالي بطريقة جديدة

إن االحتكار، عندما ينشأ في بعا الفروع الصناعية ، يشدّد ويزيد الفوضى  التي تاالزم كامال اإلنتااج     

يازداد  -األمار الممياز للرأسامالية بشاكل عاام  -فعدم التناساب باين تطاور الزراعاة والصاناعة . الرأسمالي 

ر تنظيماً فاي الكاارتيالت ، ماا يسامى لدرجة أكبر، إذ أن الوضع الممتاز الذي تجد فيه نفسها الصناعة األكث

  ."انعدام المنهجية لدرجة أشد "بالصناعة الثقيلة، يفضي في الفروع الصناعية األخرى إلى 
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ً )االقتصاادية فاي األغلاب، ولكان ليسات االقتصاادية وحادها  واألزمات بأنواعها،     تشادّد ( السياساية أيضاا

 . حتكاربدورها، في نطاق واسع، الميل إلى التمركز واال

 

  .كوسيط في تسهيل التمركز ومن ثم االحتكار( تقدم التكنيك)نالحظ دور التقدم التقني     

 

ولكن تصورنا لمادة وقاوة . ".الرأسماليةأحدث المراحل في تطور "االحتكار هو آخر كلمة لـ : "يكتب لينين
لاام نأخااذ بعااين االعتبااار دور ومنقوصاااً إن  تااام،وأهميااة االحتكااارات الحديثااة بكااون غياار واف أباادًا وغياار 

 ..".البنوك
 

وبعااد أن ميّااز االمبرياليااة عاان الرأساامالية مااا قباال االحتكاريااة، اظهاار لينااين التفاااقم الحاااد للتناقضااات     

. األساسااية للرأساامالية، وباارهن علااى أن تناقضااات هااذه المرحلااة ال تخااف حاادتها وال يجااري التوفيااق بينهااا

لإلنتااج، بال " مخططاا " اج باان الرأسامالية االحتكارياة ال تمثال تنظيماا ويقوده هذا التشخيص الى االساتنت

تتضمن علاى العكاس تشاديدا لعادم التنسايق وللتنااقا باين الجواناب المختلفاة لالقتصااد الاوطني، أي تفااقم 

كماا أن اقتساام منااطق النفاوذ باين المجموعاات االحتكارياة العمالقاة، ال . الفوضى والتناقضاات واألزماات

الى اختفاء التناقضات التي تكتنفها، بل على العكس يؤدي الى تشديد هذه التناقضات مما يفضاي الاى يؤدي 

.. كما أن تقاسم األساواق ومصاادر الماواد األولياة. تغيير عالقات القوى فيما بينها نتيجة التطور الالمتكافئ

عات حاادة جادا باين الاادول الاخ ياؤدي الاى تقسايم جدياد للعاالم األمار الااذي يساتتبع ظهاور تناقضاات وصارا

 .االمبريالية

 والسياساي االقتصادي وبدراسة هذه المرحلة الجديدة من تطور الرأسمالية، اكتشف لينين قانون التطور    

. المتفاااوت للبلاادان الرأساامالية، وان هااذا القااانون يعباار عاان تناقضااات الرأساامالية فااي مرحلتهااا االمبرياليااة

التطاور االقتصاادي والسياساي " ع بأهمياة نظرياة كبيارة ألناه رأى أن هاذا ويتمتع هذا االكتشاف فاي الواقا

المتفاوت للرأسمالية يتيح اإلمكانية النتصار االشاتراكية فاي بضاعة بلادان أو حتاى فاي بلاد رأسامالي واحاد 

"
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 مقاربة روزا لوكسمبورغ: الثالث املبحث
 إشكالية الفائض والبحث عن منافذ للتصريف

قضاااايا األزماااة االقتصاااادية فاااي ساااياق تحليلهاااا لتناقضاااات نماااط اإلنتااااج  لوكسرررمبور  روزاناقشااات     

130 " يرةلإلمبريال االقتصراديمردخل  لرت سرير  -تراكم رأس المرال " : ففي كتابها الشهير. الرأسمالي
الاذي  

لهاا، الحظات أن التنااقا الرئيساي للنظاام  األهام العمال النظاريويعتبار  9192صدر ألول مارة فاي عاام 

ومن ثم قدرته الهائلة علاى زياادة )لرأسمالي هو التناقا بين قدرة النظام الالمحدودة لتوسيع قوى اإلنتاج ا

بسابب ( محدودياة التوساع فاي االساتهالك)وبين القادرة المحادودة علاى التصاريف ( حجم الناتج االجتماعي

م التوازن وصعوبات إعادة اإلنتاج عالقات اإلنتاج والتوزيع السائدة، وهو األمر الذي يهدد دوما النظام بعد

وهكاذا فاان مشاكلة فاائا اإلنتااج فاي النظاام الرأسامالي تتمثال تناقضاا خطيارا . الموسع واندالع األزماات

يتطلب حال، خاصة وان تصريف هذا الفائا داخل االقتصاد الوطني، في رأي لوكسمبورغ، يعتبر مسألة 

الاى أن حال هاذا التنااقا يجاب أن يكاون خارجياا، أي وقد انتهى تحليلهاا، فاي هاذا الخصاوص، . مستحيلة

خااارج االقتصاااد الااوطني، وفااي بيئااات غياار رأساامالية، أي مناااطق وبلاادان لاام تتحااول بعااد الااى النظااام 

 . في بيئات رأسمالية مماثلة، فان المشكلة تستفحل أكثر" التصريف"ولة الرأسمالي، ألنه لو تمت محا
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روزا لوكسمبور  صالح ياسر حسن، . د: وحول المنجز الفكري للكاتبة انظر( تراكم راس المال: أي)ولمزيد من التفاصيل حول هذا الكتاب 

 . (0221دار الرواد المزدهرة، : يغداد) واشكاليات التحريل االقتصادي لرراسمالية



الانص التاالي مان  باقتبااسيتعلق األمر بموضوعنا،  رغ، بقدر ماونظرية روزا لوكسمب تر يصيمكن و    

إن قيااام وتطااور الرأساامالية يشااترط بالضاارورة إحاطتهااا  "( ي.ص - تااراكم رأس المااال) كتابهااا المااذكور 
غير رأسامالي، كساوق لفاائا  اجتماعيإن الرأسمالية بحاجة الى وسط .... بأشكال إنتاجية غير رأسمالية 

 .131" أجورهاالقوة العمل الالزمة لنظام  واحتياطيللمواد األولية الالزمة لسلعها اإلنتاجية قيمتها ومصدرًا 

 .تتمحور اشكاليتها، إذن، حول الوسط غير الرأسمالي

 

 .132"  محيا غير رأسرمالي" ( ظهور)ناميكي للنظام الرأسمالي بوجود الشرط األول للتطور الدييتمثل     

"  إنااه يعنااي. معنيااين هنااا غ يتضاامنلوكساامبورالااذي تطرحااه روزا  "ليالمحاايط غياار الرأسااما"إن تعبياار 

فاي  .من جهة أخرى"  خارج حدودها" أو في  من جهة،"  محيطاً غير رأسمالي في البلدان الرأسمالية األم

المااذكور، أمااا فااي الثانيااة فتمثاال " المحاايط"الفالحااي والحرفيااون الصااغار  االقتصاااديمثاال  الحالررة األولرر 

إن تلك البلادان التاي تمتلاك مساتعمرات و . هذا الوسط االقتصاديةوالدول المتخلفة من الناحية المستعمرات 

للحفااظ عليهاا وتوسايعها، فاي حاين أن تلاك البلادان التاي  اقتصادياً تساعىفي البلدان المتخلفة ملحقات مفيدة 

سات قضاية طماوح بال ن هذه ليإ. من أجل الحصول عليها شيءليست لديها مثل هذه المستعمرات تبذل كل 

هنااا يكماان جااذر السياسااة اإلمبرياليااة، حيااث تباارز فااي . 133 ت بالنساابة لهااذه البلاادانأو مااوهااي قضااية حياااة 

إن . لفاائا القيماةتمثل العسكرة، إذن، الشرط الثااني للتحقياق الفعاال . المرتبة األولى قضية تكثيف التسلح

 ، أي هاي حقال التاراكملفاائا القيماة تحقياقغ، هاي الشارط المبادئي للوكسمبورالعسكرة، كما تقول روزا 
134.  

 

وهكذا خلصت روزا لوكسمبورغ الى أن توسع النظام الرأسامالي خارجياا وسايطرته علاى، وإخضااعه     

للبلاادان األقاال تطااورا فااي آساايا وأفريقيااا وأمريكااا الالتينيااة قااد اضااعف، الااى حااد بعيااد، المياال المتأصاال فااي 

األزمات، حياث أتااح للبلادان الرأسامالية تصاريف فاائا منتجاتهاا الاذي الرأسمالية نحو الركود والبطالة و

 –أيضاا  –تضيق به أسواقها المحلية والتي تتسبب عادة في حادوث األزماات، وان تحصال مان وراء ذلاك 

وكال ذلاك يانعكس فاي النهاياة فاي تعوياق . على ما تحتاج إليه من مواد خام ومواد غذائية بأساعار رخيصاة

وهكااذا ربطاات روزا . نون اتجاااه معاادل الااربح نحااو االنخفاااض داخاال البلاادان الصااناعيةاشااتغال مفعااول قااا

لوكسمبورغ بين ظاهرة االمبريالية وتصدير رأس المال كأحد مخارج حل األزمة أو تجنب حدوثها 
135
 . 

 

 ،إثبات إستحالة التراكم في نظام رأسرمالي مغررقرغ من كتابها النقدي المذكور هو ولوكسمب هدفكان     

الالزم لتحقيرق نمرو الرأسرمالية ( اإلنت اع) ت سير ظاهر  اإلمبريالية كأدا  لتوفير شرط وبالتالي 
136
وقاد  .

، باإلضافة الى القطاعات غير الرأسامالية داخال الادول الكولونياليةعن رأيها بأن  ،في هذا الكتاب ،رتعبّ 

زء فائا القيمة من المنتوج اإلجماالي، جتحقيق  ت سيرالتراكم الرأسمالي، أي  ت سرالرأسمالية، هي التي 

يستطيعون تحقياق هاذا  الرأسمالين، أي خارج نطاق النمط الرأسمالي، ألنه ال ب رق أسواق خارجيةوذلك 

يستطيعون ذلك ألن أجورهم تستنفذ في تحقيق الرأسمال  العمالالفائا عن طريق إستهالكهم المباشر وال 

الرأساامالية  تطررورن إوتاارى لوكساامبرغ . ارج النظررام الرأسررماليمسررتهركون مررن خررالمتغياار، فااال يبقااى إال 

ً نظاماً عالمياً، وعندئذ تصبح في األخير  يرالى أن تص توسعهايتضمن   ينهرارأو  يسرقاا نا، وهنظاماً مغرقا

المفكار لاق عوي .(اإلنهياار)المشاهورة عان  ر ونظريرة لوكسرمب، وهاذه هاي آلياةالنظام الرأسمالي بصاورة 

نظريااة السااوق الثالثااة أو السااوق ) علااى هااذه النظريااة  (مرروريس دوب) ركسااي المعااروفاالقتصااادي الما
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( الخارجيااة
137
هرردفها ، وأن وم طررا أولرري لنظريررة فرري اإلمبرياليررةأوالً،  نظريررة أزمرراتأنهااا  يرررىحيررز ، 

التاي روج لهاا بعاا اإلقتصااديين  محاربة نظريات التطور الطبيعي أو المرنظم لررأسرمالية،هو  السياسي

جوهرهاا  يشر صكماا أناه  ،(بارانوفسركي -توجان)الحيين، وخاصة اإلقتصادي الروسي المعروف اإلص

، وأن االمسرررتعمرات هررري جرررزت مرررن مضرررمون الرأسرررمالية وليسرررت مجررررد إضرررافة خارجيرررة اليهرررفااي أن 

عرر  ن سره برل عرر  الرنظم ال ارجيرة، وإنره البرد مرن باالعتمراد يسرتطيع العري   ال - نظامك –الرأسمالية 

ً  ،عاجز هألن سقوطه  .عن التحول ال  نظام عالمي ،داخريا

، فإن أي مان األعماال التاي صادرت خاالل تلاك الفتارة حاول اإلمبريالياة لام روزا لوكسمبور وبحسب     

 لهااذه تقررديم حررل نظررريعاان  عجررزت، وبالتااالي "النظااري الاادقيق بالمشااكلة المطروحااة  اإلمسررا " تسااتطع 

. لهاذه القضاية حرلبحثهاا عان "  الترراكم" أت مؤلفاة دذه األطروحة، بمن ه وانطالقا. إلشكالية المطروحةا

مان  ينطررقإلشكالية اإلمبريالية يجب أن  النظري الحلتامة بأن  قناعةوبإعتبارها ماركسية فقد كانت على 

د وإضاافة لاذلك فقا. النظرية الماركسية ذاتها ويستند اليها إلنتاج معرفة معللة بالظواهر اإلقتصادية الجديدة

 نتيجرةوقاد قادتهاا دراسااتها هاذه الاى ".  الرأسرمال" األهام  (ماركس)قامت بمجموعة دراسات حول عمل 

ما زالت فاي طاور التشاييد  (كارل ماركس)اإلقتصاد السياسي التي صاغها  عمار اعتبرتها مهمة وهي أن 

ت سررير وماان بينهااا ذلااك، بإعتقادهااا، المزيااد ماان اإلضااافات المهمااة والجوهريااة،  ويسررتدعي. وغياار ناااجزة

هاذه  حرلعلاى وعاي تاام بحقيقاة أن  روزا لوكسرمبور ت كاناقاد و. وتوضيح حادود الرأسامالية اإلمبريالية

وتطويرهااا علااى الصااعيد النظااري، ولكاان  سمرراركالمشااكالت النظريااة الجدياادة ال يقاادم فقااط دفعااا لنظريااة 

وألفاق النضاال  ،العمالية وأحزابهاا اإليجابي على صعيد الممارسة السياسية للحركة أثرهسيكون لهذا الحل 

 قرادتوقد دفعتها تلك األمور الى مواصلة مسعاها في اإلجابة على تلك األسئلة، والتاي . ووضوح المهمات

وعنواناه "  تراكم رأس المرال" المعروفة وهي تتويج أبحاثها بصدور عملها اإلقتصادي األهم  النتيجةالى 

نظرري لرمرحررة  ت سريرصاياغة  فاي محاولاة منهاا فايإلمبرياليرة، لرت سرير اإلقتصرادي ل  مردخل: الفرعي 

 .اإلمبرياليةنذاك، التي هي حيالتي بلغتها الرأسمالية  والسياسية ةاإلقتصادي

     
 هاري ماكدوف -بول سويزي  -مقاربة بول باران : الرابع املبحث

 إشكالية الفائض وامتصاص 

ينطلق باران وسويزي وماكادوف    
138
االقتصاادية  األزماةفهام طبيعاة ؤكاد علاى اناه إذا أرياد مان فكارة ت 

، أي تحدياد المرحلاة التاي بلغهاا ضعها في منظورها التاريخي الصحيحفال بد من وومضاعفاتها المحتملة، 

 . مرحلة االمبريالية -بالنسبة لهم  -النسق الرأسمالي العالمي، وهي هنا 

التاي يعمال  المنطق الداخلي لهذا النظام والبيئة المتغيارة يغيب عن البال إالوفي سبيل انجاز ذلك، يجب     

 إنتااجيهاو نظاام  (ماكادوف)و ( سويزي) و (باران)، حسب فاالقتصاد الرأسمالي االحتكاري .إطارهافي 

ماان المااالكين والمسااتفيدين  -احتكااار القلااة -لعاادد قلياال ماان االحتكاااريين ضااخم جاادا يولااد فااائا قيمااة هااائال

اساتثمار فاائا القيماة هاذا لخلاق  إمكانياةفباعتبارهم رأسماليين نجدهم يبحثون عان . ممن النظا األساسيين

. م الماربحعوائاق تحادد اساتثماره أيضااط فائا القيمة هذا تضاع لكن نفس الظروف التي تُنّش  . تراكم اكبر

لحفااظ علاى ُصاممت ل بأسعارالمتوفرة الى المستهلكين  السلع، بالكاد، من بيع كل فالشركات الكبرى تتمكن

وينااتج عاان حالااة الضااعف التااي يعاااني منهااا نمااو االسااتهالك الااى . المسااتوى الحااالي ماان الااربح االحتكاااري

التاي تهادد  األساعاروانخفااض  اإلنتااجضامن مساعى الشاركات الاى تجناب فايا  اإلنتاجيةتخفيا الطاقة 
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 إذطار بالنسابة للمساتثمرين هاو بمثاباة نااقوس الخ اإلنتاجياةوانخفاض الطاقاة . األرباحبالتالي حصتهم من 

وبالتاالي خلاق الظاروف  الجديادة اإلنتاجياةفاي فارص االساتثمار ضامن الطاقاة  الثامما اتعناي انخفاضا أنها

 .الندالع األزمة

تكمان فاي مااذا يفعلاون بفاائا القيماة الهائال  األماوال رؤوس ألصاحاب األساساية بالنسابة المعضلة إن    

يتمثل في توسيع طلابهم  القرن العشرين سبعيناتوكان الحل منذ . تثمارفرص االس ندرة أمامالمتوفر لديهم 

ومان جاناب العارض، ضامن عملياة العارض . لمنتوجات مالياة كوسايلة لصايانة وتوسايع رأسامالهم الماالي

وكانااات النتيجاااة صاااعودا . المالياااة األدواتوالطلاااب، تقااادمت المؤسساااات المالياااة بمجموعاااة ضاااخمة مااان 

واضح ة التي تواصل وجودها منذ عقود بعناد صاروخيا للمضاربة المالي
139
. 

 "عن العولمة( اقل أو) أكثر"  في مقالته الموسومة    
140
الاى  (بول سويزي) أشار ،9119عام المنشورة  

الفتارة التاي ابتادأت ماع خاالل فاي التااريخ الحاالي للرأسامالية،  أهمياة األكثاراالتجاهاات الاثالث : ما ساماه 

  :وهي 9192-9194ركود عام 

  ؛نسبة النمو العام ؤتباط( 9)

  ؛(احتكار القلة)جنسية االحتكارية التكاثر الواسع النطاق للشركات المتعددة ال( 0)

 عملية التراكم الرأسمالي (Financialization) مولةأيسمى  أنما يمكن ( 2)
141
. 

     

فاالحتكارية تنزع الى تضخيم " لمترابطة بشكل فعّا" لقد كانت هذه االتجاهات الثالثة بالنسبة لسويزي     

المسايطر عليهاا  األساواقالحاجة الى المزياد مان االساتثمارات فاي " للشركات الكبرى والى تقليل  األرباح

الرأساامالية باادأت تصااير غياار كفااؤة ماان خااالل تكااريس رأساامالها الفااائا الااى وهااذا يعنااي أن ". تمامااا

 .في اقتصاد حقيقي األمدالمضاربات، والمقامرة بدال من استثمار طويل 

 

التاي  األهمياةقاوانين الحركاة الحاسامة وبالغاة  وال بد هنا من االنتبااه الاى الجواناب التالياة التاي تلخاص    

 :الرأسمالي اإلنتاجن نمط تكوّ سلسلة العالقات االجتماعية التي تضرب جذورها في 

االحتكارياة مكاان  الرأساماليةلاول ، مماا ياؤدي ال محالاة الاى حتنافس الرساميل يولد تركزا وتمركرزا إن -

 .المنافسة

 . شكل التوازن المتحرك تأخذ أنالى  أبدا، وال تميل عمرية التراكم غير مستمر  في جوهرها إن -

 

 :ز عملية التراكما الى السمات البنيوية للنظام، تميّ للحركة، يمكن عزوه أشكالوثمة     

 مان غاور  أومان قماة الاى قماة  اإلنتااجذاك، لادورة  أو، الى هذا الحاد الصعود والهبوط المنتظمان

 . الى غور

 يتجلااى فااي النسااب المرتفعااة لمعاادالت البطالااة وازدياااد اتجرراه مسررتمر وبعيررد المرردى نحررو الركررود ،

 .المعطلة اإلنتاجيةالقدرة 

 ولكنهاا تفااقم مان االتجااه نحاو اإلنتراجط ي ة نسربيا عرر  وحرد   تأثيراتعمرية االحتكار، لها  إن ،

 .كودالر

                                                 
139

ولة الرأسمالية جون بيالمي فوستر،قارن   ، ترجمة ثامر الصفار، متاح على االنترنيت على الرابط األمَّ

 :والنص االصلي للمقال هو http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97582:التالي

John Bellamy Foster, The Financialization of Capitalism, Monthly Review 58, nr. 11,( April 2007  
140
     Paul Sweezy, " More (or Less) on Globalization," Monthly Review 49, no.4 (September 1997), 3-4. 1 : انظر 

                                                                                                                                           . 
141
ولة المقصود ب  الى اعمال كيفين فيليبس، " االمولة" يعود الفضل في استخدام مصطلح و. زيادة دور التمويل في العمليات الرأسماليةهنا هو األم 

  :انظر. نقطة الغليان :الذي استخدمه الول مرة في كتابه الموسوم

Kevin Phillips, Boiling Point (New York: Random House, 1993).                                                              
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فااي مرحلتااه االحتكارياة، تتميااز بصااعود " الطبيعياة " وضااعية النظااام  أنتساتتبع  القرروانين الثالثررةهاذه     

 .وهبوط دوريين

عادا ) وواقع الحال انه قد بارزت فتارات طويلاة نسابيا تقادمت فاي خاللهاا عملياة التاراكم بحيوياة وزخام    

القاوة العاملاة، كماا اساتخدمت فاي خاللهاا القادرة  ، وتوسع بشكل سريع الطلب على(فترات الهبوط الدورية

 .الى درجة اقتربت من طاقتها الكاملة اإلنتاجية

من العوامل التالية  تولي ةسنجد  فإننا، بالتفصيلهذه الفترات ويؤكد سويزي وماكدوف انه وعند فحص     

 :المسؤولة عن التعويم الطويل لعملية التراكم

ولوجيااا جدياادة ومنتجااات جدياادة وتغياارات بعياادة الماادى فااي نمااط النشاااط تتضاامن تكن رئيسررية ابتكررارات -

القارن التاساع عشار،  وأوائالماع المحارك البخااري فاي القارن الثاامن عشار  األمارهكاذا كاان . االقتصاادي

 .وخطوط السكك الحديدية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والسيارة في القرن العشرين

 .الحروب االستعماريةاالمبريالي و التوسع -

 .بعد الحروب الرئيسية واالستعداد لحروب جديدة البنات إعاد  -

 

دورا حاسما في تشكيل نهج عملية التاراكم، ساواء فاي الوالياات  آخر أوكل هذه العوامل لعبت في وقت     

 .  الرأسماليالعالم  أجزاءفي باقي  أوالمتحدة 

 
 مسري أمني مقاربة: اخلامس املبحث

الهم النظري لسمير أمين واسع جدا يجمع بين المادية التاريخية في البداية، ال بد من اإلشارة الى أن     

ولهذا يبدو من الصعب التمكن من عرض تنظيرات  واالقتصاد السياسي والعالقات االقتصادية الدولية

سمير أمين هنا ألن ذلك جهد يتخطى حدود هذا العمل 
142
. 

هنا، فان سمير أمين ال يحصر مقاربته لالزمة االقتصادية وإنتاج معرفة معللة وفيما يخص موضوعنا     

كان قد  0229فما حدث في سبتمبر . عنها بالراهن فقط، بل أن ما يميز هذه المقاربة هو النظرة التاريخية

 األزمة الطويلة األمد للرأسماليةيدخل ضمن تطور  ألنه ببساطةتوقعه سمير أمين 
143
عن  تعبر األزمة .

نفسها، كما هو الحال دائما، في وجود فائا في رؤوس األموال التي ال تجد منافذ وافية الربحية في 

وتسعى اإلدارة الرأسمالية لالزمة إليجاد بدائل لهذا النقص في المنافذ الربحية، . توسيع النظام اإلنتاجي

 . مغلبة بذلك األمن المالي، ولو على حساب التوسع االقتصادي

 

في محاولاة جاادة ومجتهادة  بنات نسق نظري شاملالى  يهدفداية ال بد من اإلشارة الى أن سمير أمين ب   

وفي مسعاه لفهم . منه لفهم قوانين الرأسمالية في مرحلتها الراهنة وما شهدته من توسع ومساراته التاريخية

 افتراضاات ثالثرةأمين من خصوصيات العالم الرأسمالي الحديث وما طرأ عليه من تغيرات، ينطلق سمير 
144
 : 
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دراسة في التشكيالت االجتماعية لررأسمالية  -التطور الالمتكاف سمير أمين، : أنظر االشكالياتلالطالع بالتفصيل على مواقفه بشأن هذه  

ترجمة  - نقد نظرية الت رف –التراكم عر  الصعيد العالمي ؛ سمير أمين، (9192دار الطليعة، بيروت : بيروت) ترجمة برهان غليون. المحيطية

؛ (9199دار الحداثة،  :بيروت) ح داغرترجمة صال. قانون القيمة والمادية التاري ية؛ سمير أمين، (9199دار ابن خلدون،  :بيروت) حسن قبيس

سلسلة كتاب  –  جدل."  العالم –الرأسمالية والمنظومة " ؛ سمير أمين، (9190دار الحداثة،  :بيروت) أزمة اإلمبريالية أزمة بنيويةسمير أمين، 

؛ (9119سينا للنشر و مؤسسة االنتشار العربي،  :بيروت–القاهرة ) في مواجهة أزمة عصرنا؛ سمير أمين،  2/9110الكتاب : العلوم االجتماعية

 –بيروت ) رؤية نقدية –صر مناخ الع؛ سمير أمين، (9119دار الفارابي،  :بيروت) فهمية شرف الدين. ترجمة د. نقد روح العصرسمير أمين، 

. سناء أبو شقرا. فهمية شرف الدين و د. ترجمة د. ما بعد الرأسمالية المتهالكة؛ سمير أمين، (1999سينا للنشر ومؤسسة االنتشار العربي، : القاهرة

 .(0222دار الفارابي، : بيروت)
143
 99، ص مصدر سابق، نقد روح العصرسمير امين، : سبيل المثال لمزيد من التفاصيل عن مقاربة سمير امين لالزمة االقتصادية قارن على 

        والحقا؛
144
 .012-099، ص 2سلسلة كتاب العلوم االجتماعية، الكتاب  –"  جدل. " العالم –الرأسمالية والمنظومة سمير أمين، : قان 



. نما اإلنتاج الرأسرمالي يشركل انقطاعرا نوعيرا عرن المنظومرات السرابقة لرهوفحواه أن  االفترا  األول -

في أن قانون القيمة ال يحكم هنا الحياة االقتصادية، بل يشمل  –بحسب سمير أمين  –في ذلك  ويكمن السبب

يحكاام العالقااات النوعيااة والجدياادة بااين القاعاادة االقتصااادية  أيضااا المنظومااة االجتماعيااة الرأساامالية، كمااا

 .للمنظومة الرأسمالية وبنيتها الفوقية السياسية واإليديولوجية

وغادت فعاال  ،المنظومة الرأسمالية الحديثة هري منظومرة عالميرةويقوم على فكرة أن  االفترا  الثاني -

لمكونااة لهااذه المنظومااة لهااا هااذه الصاافة بساابب إن األجاازاء ا. 9222كااذلك، وان تاادريجيا، باادأً ماان عااام 

لمنطاق ماا يطلاق  مساهمتها في تقسيم عمل دولي، وهي تبدو كمنظومة اقتصااد عاالمي ذلاك ألنهاا خاضاعة

 ".قانون القيمة المعولم"عليه سمير أمين 

طاباً قانون القيمة المعولم الذي يشكل أساس المنظومرة يُنِجرب بالضررور  اسرتق نهو أ االفترا  الثالز -

وهااذا الشااكل ماان االسااتقطاب هااو تعبياار عاان اإلفقااار المرافااق "(. األطااراف  –المركااز " التعااارض بااين )

للتراكم على المستوى العالمي، وهو يشكل ظاهرة جديادة لايس لهاا مثيال فاي الساابق، كماا اناه يحكام جمياع 

 .النزاعات

 

لتحليل األولية عنده هي ظهاور المنظوماة وحدة اأن ويواصل سمير أمين مقاربته النظرية باإلشارة الى     

يعمل في اإلطار السياسي لمنظومة تتألف من دول " عالم  –اقتصاد " الرأسمالية في صورتها المباشرة كـ 

بادال مان مفهاوم نماط  World System ورغم أن سمير أمين يعتمد تحليل المنظوماة العالمياة. ذات سيادة

" حليلياة لفهام الرأسامالية فاناه ال يجاد فاي ذلاك أي تعاارض، بال كاأداة تMode of Production  اإلنتاج

"  على العكس من ذلك، فان هذين االتجاهين في التحليل متكامالن
145
وبهذا المعنى فهاو ال يابخس مفهاوم . 

نمط اإلنتاج وقصر النظر على المنظومة العالمية، بل انه يرى أن ثمة ضرورة منهجية لتدعيم تحليل العالم 

ه المنظومي العالمي الحديث من  .منظور خصوصية نمط اإلنتاج الرأسمالي، وذلك باستكماله بتحليل بُعد 

االغتاراب " وفاي "  سامو القيماة الدولياة" وحادة النظاام العاالمي فاي ومن جهة ثانياة يارى سامير أماين     
"  شامولية اختازال قيماة العمال الاى سالعة" وفاي "  السلعي للعمال

146
الدولياة ياوفر  ويعتقاد أن سامو القايم. 

أن الوحاادة لاام تكاان قااط مطابقااة للتجااانس، : جااوهر الطاارح المتعلااق بوحاادة النظااام العااالمي، ولكنااه يضاايف

فالنظام الرأسمالي العالمي ليس نظاما متجانسا وال يمكن النظار إلياه بوصافه نماط اإلنتااج الرأسامالي علاى 

صعيد عالمي 
147
  . 

 

. للمنظوماة الرأسامالية العالمياة -باعتقااده –د التااريخ الحقيقاي ومن ناحية ثانية يسعى سمير أمين لتحديا    

 9922قبل عام  –أن إسقاط مفهوم المنظومة الرأسمالية العالمية على الماضي " وفي هذا الصدد يشير الى 
ينجم عناه دائمااً رفاا االعتاراف بأهمياة القفازة النوعياة التاي يمثلهاا االنتقاال الاى الصاناعة الرأسامالية  –

"  التاريخ الحقيقي يسطحيثة، وهو رفا الحد
148
وارتباطا بهذا التحديد يطاّور سامير أماين أفكااره منتجاا . 

أعماله ولهذا ال حاجاة للادخول فاي التفاصايل، بال يمكان  معظموهو مفهوم مبثوث في ( االستقطاب)مفهوم 

اإلشارة الى ابرز اطروحاته بشأن هذه اإلشكالية وهي 
149
 : 

إن الرأسامالية القائماة فعاالً، وهاي . هو قرانون مرالزم لرتوسرع العرالمي لررأسرمالية االستقطابإن : أوال    

وجاود ساوق  يفتارضألن هاذا الانمط  ظاهرة عالمية، ال يمكان تقليصاها الاى نماط اإلنتااج الرأسامالي، ذلاك

 .تحدد قاعدة عمله( سوق السلع ورأس المال والعمل)مندمجة ذات أبعاد ثالثة 

     ً ، هو  و طبيعرة اقتصرادية " األطراف"  و " المركز" المضمون الجوهري لم هومي  تحديدإن : ثانيا

وال يتعلق األمر هنا باختيار اعتباطي وإنماا باالتعبير عان غلباة المجاال االقتصاادي فاي الانمط الرأسامالي، 

 .المجالين السياسي واإليديولوجي مباشرة لضغوط تراكم رأس المال وخضوع
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 019المصدر السابق، ص  
146
 .، مصدر سابق..... التبادل الالمتكاف  وقانون القيمةين، سمير أم: لمزيد من التفاصيل حول هذه اإلشكاليات انظر 
147
، مصدر ..... قانون القيمة والمادية التاري يةسمير أمين، : لمزيد من التفاصيل قارن. ترد إشارات عديدة حول هذه القضايا في العديد من أعماله 

 .سبق ذكره
148
 .012، مصدر سابق، ص ....... العالم –الرأسمالية والمنظومة سمير أمين، : انظر 
149
 .014المصدر السابق، ص  



     ً اب بشكره الحديز ظهر مع تقسيم العالم ال  بردان مصنّعة بالتعار  مع البردان التي االستقطإن : ثالثا

 .انه إذن ظاهرة حديثة نسبيا، تكونت في القرن التاسع عشر. لم تن رط بالتصنيع

 

تحقيب صحيح لتاريخ االقتصاد الرأسمالي العالمي، فان هذا االقتصاد وهكذا يمكن القول انه من اجل     

المبرر الذي دفع سمير أمين الى . المكتمل إال مع الثورة الصناعية ه سمير أمين لم يأخذ شكلهالذي يعني

تبني هذه اللحظة يتمثل في أن تاريخ هذه الرأسمالية هو تاريخ تطور هائل في القوى المنتجة لم تشهده 

الي يجري تجاوزه بال مرحلة سابقة، وهو ما أدى الى أن الميل الى الركود المالزم لنمط اإلنتاج الرأسم

 . وان ألمد انقطاع

أن ندمج بالضرورة، " ولهذا فإن سمير أمين يرى انه ومن اجل فهم هذا التطور فهما مركبا، فال بد من     
في تفسير إجمالي، آليات االقتصاد والنضاالت االجتماعية والسياسية التي تحدد إطار عملياته، وعلى 

" لى مستوى النظام العالمي مستوى التشكيالت القومية كما ع
150
. 

 

إن الرأسمالية كتشكيلة عالمية البعد لم تأخذ صيغتها الراهنة إال بعد أن مّرت بعدة مراحل، وكال مرحلاة     

 :منها كانت تتميز بعدة سمات من أهمها

 نموذج معين للتراكم ؛ -

 ؛ تلعب دور قاطرات النمو؛موعة محددة من الصناعات الرائدةمج -

 ؛"األطراف " و " المركز " التخصص وتقسيم العمل بين نمط معين من  -

 آليات محددة في المجال النقدي والمالي تضمن اشتغال النظام بأقل قدر من االحتكاكات واألزمات؛ -

 .ترافق ذلك قوى اجتماعية وتحالفات دولية -

 

ولايس ( وعالمياةمحلياة )سايرورة وبما أن الحاديث عان الرأسامالية يساتدعي مقاربتهاا فاي إطاار كونهاا     

لحظة، تتطور باستمرار وتنتقل من مرحلة الى أخرى، فان التاريخ الفعلاي لهاا هاو عباارة عان فتارات مان 

وبهاادف الكشااف عاان . توصااف بأنهااا أزمااةفااي الحركااة  التوسااع وفتاارات ماان الركااود، ولحظااات التراجااع

 ثالثة مستوياتسمير أمين بين  االتجاهات الفعلية التي عرفها االقتصاد الرأسمالي العالمي في حركته يميز

الدورات القصيرة، الموجات الطويلة، األزمات العامة للنظام : للتحليل هي
151
. 

     

فإنهااا تتكااون مان تعاقااب فترتااي توساع وانكماااش تمتاادان لبضااعة " الادورات القصاايرة " ففيماا يتعلااق بااـ     

 9142وحتاى  9992الممتادة مان  هاذه الادورات رسامت معاالم الفتارة(. سبع سنوات في المتوسط)سنوات 

 :امتازت هذه المرحلة بميزات عدة من بينها(. أي نهاية الحرب العالمية الثانية)

طبعاا هاذه اإلدارة تطاال فتارة الرأسامالية . إدارة التنافس بين المؤسسات عبر الضغط على األجور .9

تي تلتها بادأً مان عاام ، كما تطال فترة رأسمالية االحتكارات األولى ال(9992 – 9922)الصناعية 

9992. 

 .الثبات النسبي في توازن الهيمنات الخاصة بالتشكيالت المسيطرة .0

 .اإلدارة الوطنية للنظام من خالل السيطرة على النقد واالئتمان .2

ثبات التباين بين المراكاز المصانعة واألطاراف غيار المصانعة الاذي ولاد وتعماق علاى امتاداد تلاك  .4

 .الفترة

 

بحساب سامير أماين  –والتي يمكن تحقيبها "   الموجات الطويرة" هناك " دورات القصيرة ال" وبمقابل     

تتطاابق ماع نظام إنتاجياة جديادة كبارى مان جهاة، وماع  مرحررة نهرو الى أربع موجات متعاقبة، وكل  –

 ويعتقاد سامير أماين أن مقاربتاه هاذه. تحوالت سياسية أدت الى توسيع األساواق الرأسامالية مان جهاة ثانياة
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 . 92، ص مصدر سبق ذكره. نقد روح العصرسمير أمين، : انظر 
151
، مصدر ....... العالم –الرأسمالية والمنظومة : سمير أمين: ، مصدر سابق ؛ كذلك....نقد روح العصرسمير أمين، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .والحقا 29، ص مصدر سابق. ما بعد الرأسمالية المتهالكةسمير أمين، : ؛ كذلك 229 – 222سابق، ص 



تنطلق مان روح المادياة التاريخياة فاي ارتباطهاا الوثياق ماع االقتصااد السياساي، حياث المقارباة هاذه ترياد 

إبراز االرتباط الوثيق باين الظاواهر االقتصاادية باالمعنى الضايق للكلماة والتطاورات الجارياة فاي الحقاول 

ياات لتاراكم رأس الماال فاي األخرى، للواقع االجتماعي، وأن أوجاه هاذا الواقاع هاي أيضاا تعبيارات أو تجل

حركته 
152
 . 

 

 . الطويلة تمتاز بخصائص محددة الركودمرحلة من مراحل وبالمقابل فإن كل     

فمثال األزمة الكبرى التي حدثت في نهاية القرن التاسع عشار أدت الاى تساريع عملياات تركاز وتمركاز     

نوعيا تمثل فاي االنتقاال مان الرأسامالية  رأس المال، تحت ضغط المنافسة الشديد، الى درجة أحدثت تحوال

 .التنافسية الى رأسمالية االحتكارات، إضافة الى انتهاء حقبة الهيمنة البريطانية

فكانات تتمثال فاي التنااافس باين المراكاز اإلمبريالياة، أو مااا  9142 – 9194لمرحلااة  السرمة األبررزأماا     

كماا أن هاذه المرحلاة . ة وألمانياا علاى خالفاة بريطانياايطلق عليه بحرب الثالثين سنة بين الواليات المتحاد

 (.9122 – 9101)طبّعتها حربان عالميتان واألزمة االقتصادية العالمية الكبرى 

في حين أن األزمة البنيوية الطويلة التي بدأت منذ أواخر الستينات من القرن العشرين فإنها جاءت لتلي     

 :ا هزيمة الفاشية، وهذه القواعد هيأنتجته ثالث قواعدنهوضاً تأسس على 

التي دعمتها، في البلدان الرأسمالية المتقدماة، سياساات كينزياة  التسوية التاري ية بين الرأسمال والعمل. أ

 .التنافسي المعادي ل جور Regulationوطنية، حلّت محل التضبيط 

الذي فرض على الرأسمالية  (المنظومة االشتراكية)مشروع بنات االشتراكية في مجموعة بردان . ب

 .تحديا وحافزا في آن

ن من الظهور في أطراف النظام الرأسمالي العالمي الذي مك   مشروع التنمية الوطنية البرجوازية. ج

 . بفضل انتصارات حققتها حركات التحرر الوطني آنذاك

 

ا فاي التنااقا الادولي؛ فبعاد أن ، إال أنها مثلت شكال جديد(فترة النهوض) ر هذه الفترةصَ وبالرغم من ق      

االنقساام باين البلادان المصانعة وغيار المصانعة، مناذ التوساع  يررادف " األطراف" و "المركز" تباينكان 

إعااادة النظااام الوضااع الجديااد بقيااام الكتلااة االشااتراكية وحركااات التحاارر الااوطني إلااى  أدىاالسااتعماري، 

الوالياات المتحادة، أورباا ) اب جديد، في بلادان الثالثياةالرأسمالي العالمي ترتيب نفسه، حول محور استقط

  .جرت االشارة اليها في مكان اخر من هذه الدراسة ، محتكرا لنفسه خمسة احتكارات(الغربية واليابان

     

لصناعية المنتصرة للقرن التاسع عشر ادخلت الرأسمالية  -بحسب سمير أمين  -ومن الناحية التاريخية     

وكان رد . ، فقد تدهورت معدالت الربح ل سباب التي أوضحها ماركس9992في أزمة ابتداًء من عام 

فقد اغتصبت االحتكارات الجديدة لنفسها . مفعل رأس المال القيام بحركة مزدوجة للتركيز، وللتوسع المعول

جزءاً من إجمالي فائا القيمة الناتج من استغالل العمال، كما أسرعت في استكمال الغزو االستعماري 

من  –" المرحلة السعيدة"وسمحت هذه التحوالت الهيكلية بقفزة جديدة ل رباح، وبدأت . لكوكب األرض

وامتدح الخطاب السائد للمرحلة . لرأسمال االحتكارات المالية للسيادة المعولمة – 9194وحتى  9912

التي اعتبرها " المرحلة السعيدة"ومع ذلك فقد انتهت  ."(المهمة الحضارية"بالحديث عن ) االستعمار

وحده الذي توقع  (نينيل)بالحرب العالمية األولى، وكان " نهاية التاريخ"أغلب المفكرين في ذلك الوقت 

 . ذلك

وبعد ". الحروب والثورات"استمرت حتى غداة الحرب العالمية الثانية، مرحلة  فقدالمرحلة التالية ا أم    

، وبعد هزيمة اآلمال في الثورة في أوروبا 9102في عام ( للنظام" الحلقة الضعيفة)"عزل الثورة الروسية 

وأدت هذه اإلعادة . اترغم كل االعتبار" المرحلة السعيدة"الوسطى، أعاد رأس المال المالي نظام 

 .، والكساد الذي ترتب عليه واستمر حتى الحرب العالمية الثانية9101لالنهيار المالي لعام 
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هو قرن ظهور أزمة النظام العميقة األولى  – 9112ـ  9992 –" القرن العشرون الطويل"فـ وهكذا     

، (للرأسمالية" المرحلة العليا"كارات هي نين اعتبر أن رأسمالية االحتيلدرجة أن ل)للرأسمالية الشائخة 

، والحركات المعادية (في روسيا والصين)وكذلك قرن الموجة األولى المنتصرة للثورات ضد الرأسمالية 

 .لإلمبريالية لشعوب آسيا وأفريقيا

 

، مع تخلي الواليات المتحدة عن قاعدة الذهب 9199في عام  األخرىوبدأت أزمة النظام العميقة     

وهبطت معدالت األرباح واالستثمار . تحويل الدوالر، أي بعد قرن كامل تقريباً من بداية األزمة األولىل

على التحدي كما في األزمة السابقة، بحركة مزدوجة للتركيز والعولمة، وهكذا  المالرأس  ورد  . والنمو

لتي تسمح للمجموعات االحتكارية للعولمة المالية ا( 9112/0229)الثانية " المرحلة السعيدة"أقام هياكل 

السوق هو الذي يضمن الرواج : رة أخرىلخطاب القديم ما وعادت نغمة. بتحقيق الريع االحتكاري

الجديدة منذ " المرحلة السعيدة"ومع ذلك فقد ارتبطت هذه ". نهاية التاريخ"والديمقراطية والسالم؛ إنها 

أدى التدويل وكما . 9112المعلنة منذ عام  " وبالجن" ضد  " الشمال" بدايتها بالحرب، وهي حرب 

أزمة  العولمة المالية بطبعتها الرأسمالية الى، أدت (9122-9101)أزمة الكساد الكبير  إلى األول المالي

 . 0229 سبتمبر

 

والتشابه بين تطور هاتين األزمتين الطويلتين للنظام الرأسمالي ملفت ل نظار، ولكن هناك مع ذلك     

الجنوب " و لـ ( االشتراكي سابقا)فمثال أكثرية التكوينات االجتماعية للشرق  .فات لها أهمية سياسيةاختال

المتطورة تأخذ " المراكز"في . يانا عن إعادة إنتاج بسيطةعاجزة عن تامين إعادة إنتاج موسعة وأح" 

ى الطلب الذي يستثيره عل( التوفير)أزمة التراكم الشكل المعكوس والمتمم، أي هناك فائا في العرض 

والمثير لالنتباه أن هذا الفائا يجري توظيفه عبر عملية هروب الى األمام، في . التوظيف المنتج

 !المضاربات المالية 

 

إن األزمة توضح إذن، كما يعتقد سمير أمين، بان االستقطاب العالمي يشكل الحد التاريخي الحقيقي     

دية للتراكم توجب إعادة توزيع إلمكانيات الرساميل للرأسمالية، وإعادة االنطالق الج
153
. 

 

 إميانويل فالرشتاين مقاربة: السادس املبحث
 World – System Theoryنظرية النسق العاملي 

مادير مركاز لتجريد االقتصاد العالمي وتنظيره كنسق مساتقل هاو محاولاة  أولى المحاوالت الطليعيةإن     

إيمانويررل )أسااتاذ السوساايولوجيا األمريكااي  (واليااة نيويااورك)لجامعااة بينغااامتون  فيرنانااد براودياال التااابع

وذلاك فاي سانوات  ، (نظرية النسق العالمي)في نظرية سماها  صاغهاوالتي ( I.Wallerstien فالرشتاين

154الساابعينات ماان القاارن العشاارين
المعالجااة التااي تنطلااق حصاارا ماان " فااان  (توماااس ساانتش)وبحسااب  .

نظاام عاالمي، أي النظارة التاي تقتارح االقتصااد العاالمي والمجتماع العاالمي بوصافه وحادة افتراض وجود 
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I. Wallerstein, The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-

Economy in the Sixteenth Century. New York/London: Academic Press1974.             

I. Wallerstien, The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-

Economy, 1600-1750. New York: Academic Press 1980.     

I. Wallerstein, The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-

Economy, 1730-1840's. San Diego: Academic Press 1989.                                                             



التحليل الوحيادة الصاالحة للتطبياق تطبيقاا مباشاراً وبمعناى مطلاق تجاد تفسايرها النظاري وتطبيقهاا األكثار 

" شموالً واتساقاً في مؤلفات ايمانويل فالرشتاين 
155
 . 

ق في تطبيق وحادة التحليال هاذه باعتبارهاا الوحادة الوحيادة الصاحيحة، الى االتسا (فالرشتاين)إن سعي     

وقاوانين " األطاراف"و " المركاز"لية الناهضة وجذور العالقاة باين يرغمه على إعادة تقييم تاريخ الرأسما

كماااا يدفعاااه االتسااااق هاااذا الاااى مراجعاااة وإعاااادة صاااياغة بعاااا المقاااوالت األساساااية . حركاااة الرأسااامالية

وبقياة منظاري التبعياة  (أندريه غندر فراناك)وفي حين سعى . نية لالقتصاد السياسيوالمصطلحات التق
156
 

سااعى فالرشااتاين الااى اكتشاااف جااذور ، "المركااز"فااي عالقتااه بااـ " المحاايط "الااى إيجاااد مصااادر تخلااف 

روعاً طموحاااً فااي كتابااه الرئيسااي والواقااع أن فالرشااتاين طاارح مشاا. "المحاايط"فااي عالقتااه بااـ " المركااز"

هااو محاولااة تثبياات أصااول التطااور والتخلااف الرأساامالي وتحديااد منااابع " م العااالمي الحااديثلنظاااأصااول ا"

تطورهما الالحق 
157
. 

وحسب فالرنشتاين، إذا أرياد الحاديث عان موضاوع تطاور مختلاف بقااع العاالم، فإناه مان غيار الممكان     

ا بطريقة جوهرياة، كماا بحثها منعزلة عن بعضها البعا وذلك ألن هذه المناطق تؤثر على بعضها البع

. االجتماعية القومية تخضع، فاي تطورهاا، للسانن الناظماة فاي االقتصااد العاالمي –أن األنماط االقتصادية 

وحسب فالرشتين فان النمط الوحيد الذي ال يتعرض أثناء تطوره الاى تغييارات، حتاى لاو ظال منعازالً عان 

فان النظار مان أفاق النساق العاالمي، طبقاا لفالرشاتين،  لذلك. تأثير العوامل الخارجية، هو االقتصاد العالمي

 .    هو األفق البحثي األكثر مالئمة لدراسة تطور المجتمعات

إن اإلجابااة علااى السااؤال المتعلااق بأسااباب هكااذا اتجاااه للتطااور دون غيااره لمختلااف األقاااليم أو األنماااط    

ريقاة خضاوع تلاك األقااليم وكاذلك بحاث االجتماعية القومياة يجاب البحاث عناه فاي تحليال ط –االقتصادية 

وبهاذا التنااول، حساب فالرشاتاين، . تأثيرها المتبادل على بعضها البعا في السيرورة االقتصادية العالمية

إذن . سوف يتم التغلب على المشكلة المنهجية المتعلقة بتقسيم عوامل التطور الاى عوامال داخلياة وخارجياة

ويعني ذلك أن االقتصادات . النمط االقتصادي العالمي عوامل داخلية ستكون جميع العوامل المشكلة لتطور

 .القومية ليست أنماطاً ذات تواريخ مستقلة بل أنها تمثل أجزاء تعكس تاريخ الكل الذي هو النسق العالمي

إن الماانهج الااذي يعتمااده فالرشااتاين هااو ماانهج تاااريخي، يسااتند علااى أبحاااث متعااددة االختصاصااات     

Interdisplinaireسااعياً للكشاف عان ه، حيث قام بدراسة االقتصااد العاالمي لفتارات طويلاة مان تطاور ،

مجموعااة القواعااد والساانن الناظمااة لنشاااط االقتصاااد العااالمي وبضاامنها اإلشااكاليات المرتبطااة باألزمااات 

االقتصادية وظهورها 
158
 . 

 

 من التمدد واالنكماش دورات: االقتصاد العاملي
أن االقتصاد العالمي يعمل، كمعظم األنساق التاريخية، من ( فالرشتاين)السابقة يرى بموجب المالحظة     

وأوضاح هاذه اإليقاعاات وأهمهاا يتمثال فاي عملياة منتظماة مان التمادد . خالل نماط مان اإليقاعاات الدائرياة

بااين أن ماادة هااذه الاادورة بمرحلتيهااا تتااراوح ( فالرشااتاين)وياارى . واالنكماااش فااي االقتصاااد العااالمي ككاال

وماع ذلاك فاإن أحاد أجازاء هاذه العملياة هاو أن . ويتسام نشااط هاذه الادائرة بالتعقياد. عاماا خمسين و سرتين

االقتصااد الرأساامالي العااالمي يماار دوريااا بحاجااة لتوسايع الحاادود الجغرافيااة للنسااق ككاال، فيوجااد مواضاايع 

متتابعة على مدار أربعة قرون وقد أدت هذه التمددات ال. جديدة لإلنتاج ليشارك في تقسيمه المحوري للعمل

تقريبا الى تحويل االقتصاد العالمي من نسق يتخذ من أوربا موقعا رئيسيا له الاى نساق يشامل العاالم بأساره 
159
. 
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الااى أنااه نسااق ملاايء بالتناقضااات األساسااية  (فالرشااتاين)يشااير وفااي تحديااده لطبيعااة االقتصاااد العااالمي     

ريااً مان جهاة، ومان جهاة ثانياة فاإن النزاعاات والتناقضاات تحادد والنزاعات، والتي تتسبب في تطاوره دو

 .االتجاه طويل المدى للتغيير الى نمط جديد للنسق العالمي

 

يتناااول االقتصاااد العااالمي باعتباااره كااالً اجتماعياااً محاادداً  (فالرشااتين)وطبقاااً لعروضااه المنهجيااة، فااإن     

تتوقف نتيجة لمجموعاة مان السايرورات الخاصاة بهاذا  زمانياً، يتعرض هذا الكل الى تغيّرات وتحوالت ال

 . النسق
الى استنتاج يقاول أن االقتصااد العاالمي  (فالرشتين) وبنتيجة األبحاث التاريخية التي أجراها فقد توصل    

تشكلت عشية القرنين الخامس عشر والساادس عشار فاي ( أو سنن على وجه الدقة)المعاصر تحكمه قواعد 

ً أوربا، واتسع مد ومناذ . اها اإلقليماي ليشامل كوكبناا األرضاي، غيار أن جاوهره لام يتعارض للتغييار تقريباا

لحظة االنبثاق فإن ما يميز االقتصاد العالمي هو اإلنتاج السالعي الموجاه للمبادلاة، وهادف هاذا اإلنتااج هاو 

ذا فهاي نظاام يتطلاب ونظرا ألن الرأسمالية نظام يقوم على التراكم الالمتناهي لرأس المال، ل. تحقيق الربح

إن الموجاه الرئيساي لنشااط أطاراف التباادل الادولي فاي االقتصااد . أقصى درجات التحكم في فائا القيمة

مجموعاات ( أو نشاوء)وقاد أدى ذلاك الاى تشاكل . العالمي كان وال يزال قاانون التاراكم الادائم لارأس الماال

وهكااذا، حساااب . االقتصاااد العاااالمي –ي االقتصااادات القومياااة أو فااي النسااق العاااالم مهيمنااة سااواء داخااال

االجتماعيااة القوميااة تصاااغ  –، فااإن العالقااات االجتماعيااة الناشاائة داخاال األنماااط االقتصااادية (فالرشااتين)

 .عموماً من خالل المجموعات المهيمنة التي يشكل االقتصاد العالمي الساحة األساسية لنشاطها العملي

للعمال يقاوم علاى ( محاوري)لاذلك، علاى تقسايم رأساي  (فالرشاتين)يستند االقتصاد العالمي، حسب فهم     

 : التبادل الالمتكافئ بين مجموعات كبرى هي

 المركز؛  -

 شبه األطراف؛  -

 .األطراف -

الناتج عن ( أو الفائا)تحويل جزء من إجمالي الربح " يؤدي الى  (فالرشتين)والتبادل الالمتكافئ عند     

يمكن أن نطلاق علاى المنطقاة الخاسارة اسام هاامش والرابحاة ( بحيث.. )...منطقة واحدة الى منطقة أخرى 

" مركز 
160
. 

علاى تحليال  (فالرشاتين)وفي تحديده لهذه المجموعات كمستويات مكونة لبنية االقتصاد العالمي، اساتند     

الفااارق الجاااوهري باااين هاااذه . الوظيفاااة التاااي تؤديهاااا كااال مجموعاااة ضااامن تقسااايم العمااال الماااذكور أعااااله

عات، حسب فالرشتاين، يكمن في قوة آلية الدولة في ميادين مختلفة وهاذا بادوره يقاود الاى عملياات المجمو

نقل الفائا من األطراف الى المركز مما يؤدي الى زيادة قوة الدولة المركزية 
161
، (فالرشاتين)وبحسب . 

مواجهاة دول ضاعيفة، فإن تكامل اإلنتاج على الصعيد العالمي وفي الوقت نفسه قيام دول وطنياة قوياة فاي 

اً بصااورة متزاياادة يتااألف ماان دول منحااا االقتصاااد العااالمي ماان حيااث األساااس بنيااة تشااكل نظامااا متماسااك

مصاااطلح  (فالرشاااتين)وانطالقاااا مااان هاااذه المقارباااة يساااتخدم . ضاااعيفة" طرفياااة"قوياااة ودول " مركزياااة"

ضد دولة ( ن عادة من دول المركزتكو)بمعنى أي استخدام للقوة السياسية تمارسه دولة قوية " اإلمبريالية"

"  تغييار التخصصاات فاي الساوق العالمياة" بهادف ( تكون عادة دولة طرفية أو شابه طرفياة)أضعف 
162
 .

أما مفهاوم .  سمة متأصلة من سمات اإلمبريالية" اإلكراه االقتصادي " ال يعتبر  (فالرشتين)وهذا يعني أن 

 ارغيااري إيمانوياال)ماان  (فالرشااتين)نظريتااه فقااد اسااتعاره  الااذي اعتمااده فااي بناااء" التبااادل الالمتكااافئ " 

9199-0229) Arghiri Emmanuel  صاااحب نظريااة التبااادل اليوناااني األصاال والفرنسااي الجنسااية و

الالمتكافئ 
163
. 
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، تمثله تلك األقاليم التي تجدّد وتحادّث التقادم التكنولاوجي (فالرشتين)، حسب مركز االقتصاد العالميإن     

وبنتيجة التبادل الالمتكافئ يتدفق الى هذه األقاليم الجزء . وتمتلك ما يسمى بالفروع اإلنتاجية القائدةالعالمي 

 .األساسي من الفائا االقتصادي العالمي

 

نااه يقااوم علااى تلطيااف التااوترات السياسااية واالقتصااادية الناشاائة بااين المركااز إف شرربه األطرررافأمااا دور     

. زء ماان االسااتثمارات المباشاارة، القادمااة ماان المركااز، فااي األطاارافواألطااراف، وكااذلك علااى تااوطين جاا

تاؤدي بلادان . ويعتقد فالرشتاين بأنه بدون بلدان شبه األطراف ماا كاان بإمكاان االقتصااد العاالمي أن يعمال

، فاي حاين (عرض الخامات الرخيصاة، اساتيراد رأس الماال)شبه األطراف وظيفة األطراف تجاه المركز 

 (. الطلب على الخامات الرخيصة، تصدير راس المال)ركز تجاه األطراف تؤدي وظيفة الم

إنهاا . المعاصار أطرراف االقتصراد العرالمي، (فالرشاتين)أما الجزء المتبقي من أقاليم العاالم فتمثلاه، وفقاا     

اجيااة النمااو الضاائيل إلنت" ثمااار " إن . أقاااليم الطاقااة والمااواد الرخيصااة المنتجااة والموجهااة للسااوق العااالمي

 .العمل تهرب بكاملها تقريباً من هذه المناطق نحو الخارج

ومن الطبيعي أن تقسيم األنماط االقتصادية القومياة الاى مراكاز، شابه أطاراف، وأطاراف، لايس تقسايماً     

فمن الناحية التاريخية تحدث دوماً في االقتصااد العاالمي تغيارات فاي تناساب . واحدة صارماً ومعطى لمرة

للعب دور البلادان الشابه طرفياة أو " أعلى السلم " بعا االقتصادات القومية الى " تصعد " ث القوى، حي

تقسايم  جروهرغير أن هذه المالحظة ال تلغي حقيقاة أن ". أسفل الدرك " الى المركز بينما يظل بعضها في 

ق العالمي الحاالي هاو وبالنسبة لفالرشتاين فإن النس. العمل على الصعيد العالمي يظل على حاله دون تغيير

 .نسق رأسمالي مفهوم بوضوح

 ونظراً ألن األمر الرئيسي لنشاط مختلف أطراف التبادل الدولي هو التراكم الذي ال يتوقف لرأس المال    

لاام يكاان ممكناااً توساايع حقاال التقساايم الرأسااي " التبااادل الالمتكااافئ"وتعظاايم الااربح، فإنااه باادون ظهااور 

. تصاد العالمي، وما كان ممكناً إعادة تقسيم اإلمبراطوريات العالمية في التااريخللعمل وال االق( المحوري)

إلدماج مختلف األقاليم وتسليع  ومن الناحية التاريخية نالحظ ظاهرة معكوسة تتمثل في قيام عملية مستمرة

 ".كل شيء"

نفصااال الناشاائ بااين ، يتمثاال باال(فالرشااتين)إن التناااقا األساسااي الناااظم لالقتصاااد العااالمي، حسااب     

يسابب الفاائا مان . العوامل المحددة للعرض والطلب، مما ياؤدي الاى التطاور الادوري لالقتصااد العاالمي

وخاالل هاذه الفتارة تساعى مختلاف . العرض العاالمي مقارناة بالطلاب طاوراً للركاود فاي االقتصااد العاالمي

نتاج أو عن طريق تخفيا التكاليف، المؤسسات للحفاظ على حصتها من األرباح، أما من خالل توسيع اإل

 .أو عبر إضعاف المنافسين، وأخيراً من خالل الدمج بين الطرق الثالثة

 

يقوم به جزء من المؤسساات،  " الفائا االقتصادي العالمي" إن الحفاظ على الحصة الحالية في تقسيم     

 :عالمية هي ثالث سيروراتوبتأثير هذه العملية تحدث . وأساساً تلك الناشطة في بلدان المركز

 قائدة للتطور؛ إنتاجيةإقامة فروع  . أ

 لحقول الخامات الرخيصة؛( إلحاق)إدماج  . ب

 .بلترة قوة العمل/تسليع. ج

     

وباالرتباط ونمو المنافسة في مرحلة الركود تتنامى أهمية التقدم التقني الاذي يمثال محفازاً فاي المعركاة     

 . ثالث نتائج ويترتب على هذا الوضع. التنافسية

 ؛ لع محددة لصالح التقنيات الجديدةفمن جهة تتغير تغيراً جذرياً حسابات جدوى إنتاج س -

  ؛ومن جهة ثانية يتغير التوطن المكاني ألغلب القطاعات الديناميكية في االقتصاد العالمي -

العاالمي ولكناه ال يصافي  ومن جهة ثالثة يتسبب التقدم التكنولوجي فاي إعاادة هيكلاة جيوبوليتيكياة للنساق -

 (.المحوري)التبادل الالمتكافئ القائم على التقسيم الرأسي 

     



إن المرحلااة الراهنااة للركااود هااي مرحلااة المنافسااة االقتصااادية الحااادة بااين المؤسسااات التااي تنتمااي الااى     

ويسعى كل واحد من هذه . ، اليابانةالواليات المتحدة، أوربا الغربي: المراكز الثالثة للنشاط شبه االحتكاري

متنافسين اآلخرين، وهكاذا تنادلع خسائره أو بطالته الى ال" إعادة تصدير"المدى القصير، الى المراكز، في 

تتمثال بالمنافساة الناشائة باين  –حسب فالرشاتاين  –غير أن اللعبة األهم . في ظروف غير مستقرة" اللعبة"

الرئيسية الجديدة لإلنتاج االحتكااري وكاذلك علاى المصاادر  المراكز الثالثة من أجل السيطرة على الفروع

وفاي نفاس الوقات، ومان وجهاة نظار التطاور طويال المادى للنساق العاالمي، وعلاى أسااس  .الجديدة للطاقاة

التغياارات التااي أمكاان رصاادها، يمكننااا القااول بأننااا نعاايش فااي مرحلااة تاريخيااة لتحااول هااذا النسااق العااالمي 

 . وأنساقه الفرعية

  

 
 
 
 
 

 مقاربات ماركسية أخرى: السابع املبحث

بعد المالحظات أعاله يمكن اإلشارة أيضا الى وجود عدة مقاربات لالزمة ضمن الماركسية، وسنشير     

الى البعا منها هنا وبتكثيف تعميما للفائدة 
164
 . 

 عجز االستهالك: أوال
فتقر إلاى أي آلياة داخلياة لتولياد طلاب هي أن الرأسمالية ت هذه المقاربةالفكرة الجوهرية الكامنة في قلب     

: فاي أبساط أشاكالها هاو التاالي المقارباةما تطرحاه هاذه . كلي كاف لشراء العرض الكلي المتزايد من السلع

ألن األجر المدفوع للعمال أقل من قيمة ما ينتجونه، فإنه لهذا السابب تنشاأ فجاوة باين الطلاب والعارض فاي 

تقااول أن الناادرة الدوريااة لفاارص  المقاربااة هااذه أشااكالها تعقياادا فااإنأمااا فااي أكثاار . نظااام اقتصااادي يتوسااع

 .االستثمار تؤدي إلى وجود فترات من الطلب الكلي غير المناسب

ولكن هذه النظرية تتعرض الى النقد من طرف بعا االقتصاديين     
165
الذين يشيرون الى أنها يمكن أن  

ممكاان تفاديهااا إذا اسااتطاعت الدولااة، كحكاام محايااد، أن إلااى االسااتنتاج القائاال إن أزمااات الرأساامالية تااؤدي 

تقوم على افتراض خاطئ بشأن  هذه المقاربةأن ويؤكد هؤالء على . توازن بين مصالح رأس المال والعمل

الوحياد للسالع االساتهالكية " الساوق"الرأسمالية، هو أن كل الرأسماليين ينتجون فقط سلعا استهالكية، وأن 

آالت، ماواد  –فالرأسماليون ينتجون سلعا استهالكية وكذلك سلعا رأسمالية  ،قع مختلفلكن الوا. هو العمال

وعلى جانب آخر، فإن العمال في كال مان قطااعي السالع االساتهالكية والرأسامالية يمكانهم . خام، وما شابه

الستهالكية كسب ما يكفي لشراء ناتج قطاع السلع االستهالكية؛ في حين أن الرأسماليين في قطاعي السلع ا

ن في قطاعي ووطالما ظل الرأسمالي. والرأسمالية يمكنهم إنفاق ما يكفي لشراء ناتج قطاع السلع الرأسمالية

وفااي هااذا . السالع االسااتهالكية واالسااتثمارية يقومااون باسااتثمارات، فماان الممكاان موازنااة العاارض والطلااب

وعناادما تهاابط . تمااد علااى تعاااظم األرباااحيع –أي التااراكم الرأساامالي  –السااياق، فااإن االسااتثمار المسااتمر 

، وكذلك الطلب على كل من السلع االستهالكية واالستثمارية، التشغيلاألرباح، يتباطأ االستثمار، ويتراجع 

                                                 
164
مركز الدراسات : القاهرة) قرات  في نظريات األزمة الماركسية.. بمناسبة األزمة االقتصادية العالميةشارلي بوست، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .( 0221 ،االشتراكية، مارس
165
 .مصدر سابقشارلي بوست، : قارن 



السالع هاو نتيجاة، ولايس ساببا، " فيا إنتاج"أن  القولبصياغة مبسطة يمكن ". فيا إنتاج"ويكون هناك 

 لتراجع األرباح
166
 . 

احية الواقعية، فهناك دالئل قوية تفنّد المفهاوم القائال أن الطلاب غيار الكااف ياؤدي إلاى هباوط أما من الن    

فمعظاام االقتصاااديين يعرفااون أن المؤسسااات الرأساامالية تقااوم بتعااديل قراراتهااا اسااتجابة لتقلبااات . الربحيااة

ي عن طريق زياادة الطلب على السلع التي تنتجها، وذلك عن طريق تعديل معدالت توظيف الطاقة لديها، أ

 ولقد طور االقتصادي أنور شايخ. أو تخفيا عدد العمال، أو عن طريق زيادة أو تقليل ورديات العمل
167
 

التي وصال إليهاا هاي  النتيجة و. منهجا إحصائيا يحسب العالقة بين معدل الربح وتوظيف الطاقة اإلنتاجية

ة، أي على أساس تقلباات الطلاب، تساتمر فاي أن األرباح، حتى عندما يتم تعديلها على أساس توظيف الطاق

 . الهبوط

 

 تقلص األرباح: ثانيا
نظريات تقلص األرباح تقول أن زيادة قوة العمال في أواخر الستينيات الفكرة األساسية التي تستند إليها     

أسامالية أدت إلى هبوط حاد وعام في األرباح في كل المجتمعاات الر العشرينوبداية السبعينيات من القرن 

، في مطلع السبعينيات أن زياادة أجاور العماال أدت إلاى هباوط (ساتكليف) و (جلين)ولقد طرح . الصناعية

أما في الثمانينيات، فقد ادعى ثالثة من االشتراكيين الديمقراطيين اليساريين، . الربحية الرأسمالية( تقليص)

دة أجااورهم وعلااى كسااب إصااالحات ، أن قاادرة العمااال علااى زيااا(وايزكااوف) و (جااوردون) و (باااولز)

اجتماعياة واسااعة وعلااى عرقلااة محااوالت الشااركات الرأساامالية إلعااادة تنظايم عمليااة العماال، كااانوا أساابابا 

فمان وجهاة نظارهم، أدت نضااالت العماال إلاى . من القارن الماضاي رئيسية وراء اندالع أزمة السبعينيات

السايطرة الرأسامالية علاى العماال، وكاذلك إلاى زياادة تناقص معدل نماو إنتاجياة العمال، وإلاى زياادة تكلفاة 

، وكل هاذه أماور أدت إلاى تقلاص وانخفااض أربااح (أي مدفوعات الرفاه االجتماعي" )األجر االجتماعي"

 . الشركات

من الناحيتين المنطقية والنظرية، فإن تناقص األرباح كنتيجة إما لزيادة األجور أو النخفاض جهد لكن و    

فالرأساماليون فاي صاناعة بعينهاا يمكانهم . اإلنتاج هو، في أحسن األحوال، أمر مؤقت وقطااعيالعمال في 

 –أن يستجيبوا لزيادة األجور أو لجهد العمال المتناقص من خالل إما إدخال آالت جديادة أكثار إنتاجياة، أو 

تكون فيها األجور أقل  من خالل توجيه استثماراتهم الجديدة إلى صناعات –إذا لم يكن هذا ممكنا في الحال 

ال األجور المتزايدة وال جهد العمال المتناقص يمكنهما : بصياغة أبسط. أو جهد العمال أكبر واألرباح أكثر

 . أن يؤديا إلى أزمة ربحية عامة وطويلة األجل

. رباحومن ناحية أخرى، فإن المعلومات الواقعية أيضا تفنّد النسختين المطروحتين من نظرية تقلص األ    

أي في وقات مبكار جادا عان التصااعد الكبيار فاي النضااالت  – العشرينففي منتصف الستينيات من القرن 

هاذا . ينخفا كنتيجة النخفاض االستثمار الرأسمالي إنتاجية العملبدأ معدل نمو  –العمالية في السبعينيات 

إن : القاول صاياغة بسايطة يمكانأي ب. األربااح االنخفاض في االستثمار الرأسمالي كان ردا على انخفااض

وبداية السبعينات  الستينيات أواخرتباطؤ نمو اإلنتاجية كان نتيجة وليس سببا وراء اندالع األزمة في 
168
.  

 

 املنافسة الزائدة: ثالثا

                                                 
166
 .مصدر سابق.. قتصادية العالميةبمناسبة األزمة االشارلي بوست،  

167
 Anwar Shaikh, 1989. The Current Economic Crisis: Causes and Implications (Against the Current  

Pamphlet), pp 12,17-18    

                                            :على االنترنيت على الرابط التالي متاحالنص 

                         http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/The%20current%20economic%20crisis.pdf 
168
 Anwar Shaikh, 1989. The Current Economic Crisis: op, cit                                                                  

                                            على االنترنيت على الرابط التالي متاح

h/The%20current%20economic%20crisis.pdfhttp://homepage.newschool.edu/~AShaik 

http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/The%20current%20economic%20crisis.pdf
http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/The%20current%20economic%20crisis.pdf


وفقاا لبرينار، أدت . ، إضاافة إلاى نظرياة األزماة"ضد التيار"، رئيس تحرير مجلة (روبرت برينر)قدم     

، باين رؤوس األماوال الجديادة مان القارن العشارين ائدة في نهاية الستينيات ومطلع السابعينياتالمنافسة الز

نسبيا في اليابان وألمانيا الغربية والقديمة نسبيا في الواليات المتحدة، إلى انخفاض معمم وطويل األجل في 

 . المتطورالربحية في مجمل العالم الرأسمالي 

إن المضاربة برؤوس األموال فاي . ك على وشك أن تسبب في أضراراً جسيمةتنبأ بأن أزمة األرباح تلفقد 

حياث ” رأسامالية الكاازينو“فترة العشرين أو الخمسة وعشرون عاماً السابقة قد أدت إلى خلق ما يسامى باـ 

 .هذا ما حدثو. المقامرة باألموال

يل النزوعي لمعدل الاربح نحاو المل زمة في عدد من االفتراضات مع أطروحة  (برينر)يشترك تفسير     

ففي كل من النظاريتين، يجبار التناافس الرأساماليين علاى البحاث بشاكل دائام عان طارق جديادة . االنخفاض

فااي دول مثاال اليابااان وألمانيااا الغربيااة بعااد )وقااد كاناات رؤوس األمااوال األكثاار جاادة . وأكثاار كفاااءة لإلنتاااج

حدث الطرق في اإلنتااج، حياث أن االساتثمار الرأسامالي أ إلتباع، في أفضل وضع (الحرب العالمية الثانية

ماان هنااا، فقااد كااانوا قااادرين علااى تخفاايا التكاااليف واألسااعار وزيااادة . الثاباات لااديهم كااان قلاايال أو منعاادما

، التاي لام تكان قاادرة علاى الاتخلص مان (مثل الوالياات المتحادة)األرباح بالمقارنة برؤوس األموال األقدم 

 . ة القديمة إلى حين يتم استهالكها اقتصاديااستثماراتها الثابت

الفكرة القائلة أن ميكنة متزايدة لإلنتاج تؤدي إلاى تنااقص األربااح بالنسابة لكال  يرفال (برينر) غير أن    

المفهوم القائال أن الرأساماليين يختاارون تقنياات جديادة مان أجال أن يخفضاوا  يعتنقوهو . رؤوس األموال

 . ألرباح في آن واحدتكلفة الوحدة ويزيدوا ا

ووفقاا لبرينار، فاإن رؤوس األمااوال األقادم، عنادما تواجههاا األسااعار المنخفضاة التاي تفرضااها رؤوس     

وتصبح األرباح المنخفضة . األموال األحدث واألكثر كفاءة على السوق، تعاني من أرباح أقل وطاقة زائدة

الي العالمي في الفتارات التاي تحتادم فيهاا المنافساة والطاقة الزائدة ظاهرة عامة في مجمل االقتصاد الرأسم

وياادعي . العالمياة وتناتج مرحلاة طويلاة مان الركاود االقتصااادي، مثال نهاياة الساتينيات ومطلاع السابعينيات

أنه أيّما كان معدل التزايد فاي الربحياة مناذ مطلاع السابعينيات، فقاد كاان هاذا التزاياد قصاير األجال  (برينر)

هناك، وفقا لتقديره، إهالك كاف لارأس الماال األقادم واألقال كفااءة مان خاالل إفالساات وهزيل ألنه لم يكن 

 . واسعة النطاق

ففي رأيه ال يمكن . من تحليله ل زمة راديكالية استنتاجاتيصل إلى  (برينر)ومن الناحية السياسية فإن     

ى مستويات معيشة الطبقة العاملاة، للرأسماليين استعادة أرباحهم، إال فقط من خالل هجوم واسع النطاق عل

وال يوجاد حال يحقاق مصالحة كال مان . ممتزج بتدمير واسع النطاق لرؤوس األماوال األقادم واألقال كفااءة

، الميل النزوعي لمعدل الربح نحو االنخفاضوتماما كما ترى نظرية . العمال والرأسماليين في الوقت نفسه

هرو ، بمعناى أن الدولاة قاادرة علاى مناع األزماة، "ية المنظماةالرأسامال"كذلك يارى أن مفهاوم  (برينر)فإن 

 . م هوم طوباوي غير ممكن التحقيق

 فانه وبحسب أنور شيخ لكن رغم ذلك    
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مشراكل رئيسرية " المنافساة الزائادة"نظرية برينار حاول تثير  

 . الواقعية/من الناحيتين المنطقية والمعلوماتية

فكماا أن ". تقلص الاربح"حة برينر من مشاكل مشابهة لمشاكل نظرية ، تعاني أطروالناحية النظريةفمن  -

األجور المتزايدة وجهد العمال المتناقص البد أن يؤديا بالرأسماليين في قطااع اقتصاادي معاين إلاى إحاالل 

رأس المال محل العمل أو إلى تحويل االساتثمارات الجديادة إلاى مجااالت ذات أربااح أعلاى، فاإن المنافساة 

ة والمعممة البد أن تدفع الرأسماليين األقدم إلى اساتقدام أحادث التقنياات اإلنتاجياة، أو إلاى تخفايا المحتدم

 .الطاقة، أو إلى تحويل االستثمار إلى فروع جديدة لإلنتاج

ن الرأسماليين أحارار فاي اختياار التقنياات التاي تاؤدي إلاى ألى ذلك، فإن مفهوم برينر القائل وباإلضافة إ -

يف الوحاادة المنتجااة، أي إلااى تحسااين وضااعهم التنافسااي، وكااذلك إلااى زيااادة األرباااح علااى تخفاايا تكااال

فهااذا المفهااوم يتناااقا مااع واقااع التنااافس الرأساامالي، الااذي يجباار كاال . اسااتثماراتهم، هااو مفهااوم إشااكالي
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زياادة  التقنية التي تسمح بأقل تكلفة للوحدة المنتجة، حتى ولاو كاان هاذا ياؤدي إلاى" اختيار"رأسمالي على 

 . إجمالي االستثمار الرأسمالي ومن ثم إلى انخفاض المعدل العام ل رباح

 . أكثر من مشكلة مع نظرية برينر، فإن هناك الواقعية/ الناحية المعروماتيةأما من  -

ال يمكناه أن يفسار انخفااض  مان القارن العشارين ، احتدام المنافساة العالمياة فاي مطلاع السابعينياتفأوال    

 . اح في الواليات المتحدة وفي البلدان المصنعة األخرى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيةاألرب

، ال يوجد مؤشر واضح على حصول زيادة حادة في المنافسة العالمية قبل أن تبادأ األربااح الكلياة وثانيا    

ر، فاي الواقاع، إلاى أن المنافساة بل إن الادالئل تشاي. في الركود في الواليات المتحدة في منتصف الستينيات

المتزاياادة االحتاادام كاناات نتيجااة، وليساات سااببا، النخفاااض االسااتثمارات بعااد منتصااف ( والمحليااة)الدوليااة 

 . الستينيات

موقاع )، انخفضت معدالت األرباح في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات بسرعة أكبر في الياباان ثالثا    

 (.موقع الشركات األقدم واألقل كفاءة)عنها في الواليات المتحدة ( ثر كفاءةرؤوس األموال األحدث واألك

، هنااااك أدلاااة كثيااارة حاااول اساااترداد األربااااح لعافيتهاااا علاااى المااادى الطويااال فاااي الثمانينياااات وأخيررررا    

 . والتسعينيات، وهو أمر ينكره طرح برينر

 

************** 

 022ونحن نحت ي بالذكرى الـ  ا من المهم اليوم قرات  ماركسلما : ختاما نعود الى اثارة السؤال الحاسم

 ؟لميالده

 

عندما  (اريك هوبسباوم)ل له المفكر والمؤرخ الماركسي الراحليس هناك من جواب اكثر بالغة مما قا    

إن من الواضح للغاية لكل من هو مهتم باألفكار، أكان طالب جامعة أم ال، أن ماركس من أعظم  : "قال

لذا فإن من المهم . ...ي القرن التاسع عشر، وسيظل من أعظمهم، العقول الفلسفية والمحللين االقتصاديين ف

أيضاً قراءة ماركس، ألن العالم الذي نعيش فيه اليوم ال يمكن فهمه من غير التأثير الذي مارسته كتابات 

وأخيراً، يجب أن يُقرأ ألنه، كما قال هو نفسه، ال يمكن تغيير العالم بشكل . هذا الرجل على القرن العشرين

" إن ماركس يظل دليالً رائعاً لفهم العالم والمشاكل التي يجب علينا مواجهتها. فعال بدون فهمه
170
 . 

 

لمايالد كاارل مااركس، لايس ألناه  022، احتفل العالم كلّه بأشكال مختلفة بالذكرى الاـ 0299 أيار 2في     

لة التاي كانات تعتمال فاي طياات أكبار كان اقتصادياً كبيراً بالمعنى الضيّق، بل ألنه طرح علمياً أكبار األسائ

تحااّول اقتصااادي فااي تاااريخ البشاارية، وألنااه رأى فااي ظهااور الرأساامالية لاايس فقااط أسااواقاً وأرباحاااً وحتااى 

تثويراً للقوى الُمنتجة، بل رأى فيها الفصل األخير في دراما صراع اإلنسان مع الطبيعة وماع نفساه، فكاان 

 آن ماركس ليس فقط اقتصادياً بل ثورياً في
171
. 

أماا إذا انتهات الرأسامالية، فسايتّم . طالما أن الرأسمالية موجودة، سيُقرأ ماركس كونه ُمحلّلها األكثار ذكااءً »

عام أخرى، أم ال، يمكننا أن نكون متأكدين مان أن  022لذا سواء كنّا نعتقد أنه بعد . قراءته كأفضل ناقد لها

 «ماركس سيكون
172
. 

 

لى ماركس فهي في هذا السياق، في تحليل تجلّيات اإلمبرياليّة، وفي تحديد إذا كان من عودة مفيدة إو    

ماهيّة األزمات التي تعترض عمليّة تراكم رأس المال، والتي دفعت نحو الخيار اإلمبريالي، وأخيراً في 

ً على الطب ً وأساسا قات دراسة تأثير السياسات المتّبعة، ال على المؤّشرات االقتصادية العامة، بل أيضا

 .المختلفةاالجتاعية 
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 نمط عن األزمة التي تعترضأننا نتحدث هنا عن أي أزمات نتحدّث؟  سؤاال يطرح نفسه هنا وهو لكن    

دور ماركس الذي شّرح مسار رأس المال، وحدّد يأتي وهنا . التراكم الرأسمالي، وهي أزمة متعدّدة الوجوه

استخدام التحليل  لنا كماركسيين ا التحديد وهذه المقاربة تتيحومثل هذ. األماكن التي يتعّطل فيها هذا المسار

أّما أنصار النيوليبرالية . في النسق الرأسمالي العالمي من أزمة بنيوية عميقة نفسه لفهم ما يجري اليوم

واالقتصاد النيوكالسيكي فيقفون أمام الركود من دون القدرة على تحريكه، ويصبّون جام غضبهم على 

 .ربين الماليّين، وكأّن الطمع صفة مستجدّة على البشريّةطمع المضا

لكنّه بالضبط المكان الذي ال و ،أّن اإلجابة تكمن في مكان آخر "الخبراء"طبعاً، يعرف بعا هؤالء     

على  المطبقة يريدون الذهاب إليه، ألنّه مكان ينتمي إلى االقتصاد السياسي حيث تظهر تأثيرات السياسات

وحين يُلجأ إلى ماركس لمحاولة الخروج من األزمة، يُصدم كثيرون حين ال . جتماعية المختلفةالطبقات اال

ذلك أّن ماركس شّرح أزمات الرأسمالية، وقال إنّه ال دواء لها ألنّها . يجدون لدى الرجل ما يشفي غليلهم

ً . من طبيعة النظام ت والفئات والشرائح الطبقاوحين تتكّرر، ستدفع . إنّها أزمات سوف تتكّرر دوريا

 االجتماعية مع ماركس أن نفهم سبب األزمة، وتأثيراتها على الطبقات إذن نستطيع. الثمن الكادحة

ً "أّما الخروج من األزمة . المختلفة وهذا ، فيتطلّب التفكير بالخروج من منطق النظام الرأسمالي، "ماركسيا

( لينين)وقد قال  .النضال بمثابرة من اجل تحقيقهالبد من و يتطلّب شجاعة القول إّن ثّمة بديالً يستحق الحياة

 . "لن توجد أزمة الرأسمالية األخيرة، ما لم يكن هناك بديل": ذات مرة

 

: أستا  عرم االقتصاد في مركز الدراسات العريا بجامعة نيويور ، برانكو ميالنوفيت  وختاما نستعير قول

أما إذا انتهت  .كس كونه ُمحّللها األكثر ذكاًءطالما أن الرأسمالية موجودة، سُيقرأ مار"
عام أخرى، أم  022لذا سواء كّنا نعتقد أنه بعد . الرأسمالية، فسيتّم قراءته كأفضل ناقد لها

 ".ال، يمكننا أن نكون متأكدين من أن ماركس سيكون

 


