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النقداملارك�شي والكينزي للرباليةاجلديدة*
الفريدو �شعد- فلح�**
ترجمة: �ش�ران قحطان

من  الكثير  الجديدة  اللبرالية  خسرت 
جاذبيتها  كل  وتقريبا  سياسيا،  شرعيتها 
فالدفاع عن  االخير.  العقد  الشعبية خالل 
السياسات المرتبطة صراحة باإلصالحات 
الخصخصة،  قبيل  من  الجديدة  اللبرالية 
عالية،  فائدة  ومعدالت  المالي،  والتقييد 
، وسحق  المال)1(  راس  وتحرير حساب 
مستمر.  تراجع  في  وغيرها  النقابات 
وبعد ان تنقلت ظافرة لتهيمن على العالم 
(القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فترة  طيلة 
الجديدة  اللبرالية  اصبحت  العشرين)، 
عبئا سياسيا. فخطابها عالي النبرة امسى 
متعبا ، واصبح ال يجلب مصوتين – بل 
تُقنع  ان  منصاتها  وعلى  تماما؛  بالعكس 
للبرالية  السياسي  االنكماش  ان  االن. 
ازمة  منذ  خصوصا  جليا  اصبح  الجديدة 
فقاعة  وانفجار  اسيا،  شرق  (دول) 
االنترنت )dot.com bubble()2(. كما 
ان فضائح الفساد التي ُسلط عليها الضوء 
ساعدت  االبن  بوش  حكم  فترة  خالل 
للمشروع  الرجعية  الطبيعة  فضح  على 
العضوية  وارتباطاته  الجديد  اللبرالي 
إن  االمريكية.  االمبريالية  بناء  إعادة  مع 
التراجع السياسي للبرالية الجديدة واضح 

بصورة تدعو للدهشة في كل مكتبة حسنة 
الى  تدعو  التي  الكتب  فعناوين  السمعة: 
الجديدة  اللبرالية  الدفاع عن االصالحات 
سواء  حادة،  بصورة  اعدادها  هبطت 
طلبات  ناحية  من  او  الكمية  ناحية  من 
االعمال  من  اكبر  عدد  بينما  االسواق، 
متزايدة  وألعداد  متوفرا  اصبح  النقدية 

من القراء)3(.
وعلى الرغم من هذه الهزائم السياسية، 
كونها  تواصل  لم  الجديدة  اللبرالية  فإن 
فحسب،  المهيمنة  االقتصادية  السياسة 
النمط  كونها  واصلت  ايضا  ولكنها 
االجتماعية  االنتاج  إلعادة  المهيمن 
يمكن  البلدان.  اغلب  في  واالقتصادية 
االقتصادية  القبضة  بان  بسهولة  الجدال 
للبرالية الجديدة تصبح اقوى حتى بعد ان 
االرتباك  هذا  السياسية.  شرعيتها  تخبو 
سيختبر الحقا في ما سيأتي، ومن خالل 
الكينزي  النقدين  مناشىء  محددة:  زاوية 
الجديدة، واهميتهما،  للبرالية  والماركسي 
اسئلة  وهي  السياسية.  ومضامينهما 
-Socialist Re مجلة  لقراء  )مهمة 

تماما،  الواضح  االول،  لسببين.   )ister
الكثير  تفقد  الماركسية  النظرية  ان  هو 



115 العدد 409  كانون الثاني  2020

الفعل  عن  انفصلت  ما  اذا  أهميتها  من 
التفسير  بين  الفرق  وتوضيح  السياسي. 
المنافسة االخرى  الماركسي والتفسيرات 
للبرالية الجديدة يمكن ان يساعد في تقوية 
االولى )الماركسية – المحرر(  وتعزيز 
ثانيا،  الشامل.  وندائها  السياسية  أهميتها 
ان الجدال المطور في ما سيأتي يقترح ان 
اللبرالية الجديدة هي نظام تراكم مرن، لن 
ينهار تلقائيا، ولن تزيحه ببساطة العملية 
يبقى  الجماهيري  فالفعل  االنتخابية. 
الرافعة الجوهرية للتحول االجتماعي في 
اللبرالية  وألن  الجديدة.  اللبرالية  عصر 
الطبقة  انتاج  اعادة  انماط  بّدلت  الجديدة 
لذلك  نشاطها،  استقاللية  ونطاق  العاملة 
المشاركة  من  جديدة  نماذج  ايجاد  يجب 
من  جديدة  صيغ  وتطوير  السياسية، 
)هيمنة  هيمنتها  تحدي  اجل  من  التنظيم، 

البرالية الجديدة - المحرر(.

الكينزية واللبرالية الجديدة 

الكالسيكي  االقتصاد  نظرية  بحسب 
الجديدة،  اللبرالية  وخطاب  الجديد 
) الرأسمالية،  االقتصادات  فإن 
باتجاه  تلقائيا  تنجذب  اقتصادات)السوق، 
العمالة الكاملة، واالستعمال االكثر فاعلية 
للموارد، ما لم تِعق عيوب السوق مسار 
التكيف. هذه العيوب يمكن ان تشتمل على 
سياسات حكومية ُمضللة، او نشاط نقابي، 
او  الصناعية  البنية  في  خصوصيات  او 
كاملة  مجموعة  ايضا  ومعها  التقنية،  في 
“التشوهات”  هذه  ان  “التشوهات”.  من 

هي، فعليا، من يفصل العالم الحقيقي عن 
الوهم المستحضر من قبل المدافعين عن 

رأسمالية مطلقة العنان.
ماينارد  جون  انجازات  اهم  احد 
البديل  تصوره  هو  المهمة  الفكرية  كينز 
لالقتصاد الكلي الرأسمالي. بالنسبة لكينز 
والعمالة  لإلنتاج  الكلي  المستوى  فإن 
لحدود  )خاضع  الكلي  بالطلب  مقيد 
االستيعاب(. فإذا كان الطلب غير كاف، 
جانب  من  للربح  سلبية  توقعات  بسبب 
الدولة  المستثمرين مثال ، او بسبب فشل 
استباقية  ونقدية  مالية  سياسات  تبني  في 
ستخفض  الشركات  فإن  الكفاية،  فيه  بما 
ركودا  يحفز  قد  وهذا  والعمالة.  االنتاج 
لن يتمكن االقتصاد ان يتعافى منه تلقائيا. 
الكلي  الطلب  زاد  فاذا  صحيح،  والعكس 
بحدود  سيرتطم  االنتاج  فإن  بإفراط،  
وتوازن  تضخم  الى  ويؤدي  االستيعاب، 

في عجز ميزان المدفوعات. 
لقد طور كينز هذه الرؤية االساسية في 
 1933-  -  1929( العظيم  الكساد  خضم 
في  أنه  يؤمن  ألن  قادته  وقد  المحرر(. 
اقتصاد رأسمالي متطور، من الممكن ان 
من  مستوى  بأي  النشاط  مستوى  يستقر 
البطالة. واذا لم يكن هناك اي ميل تلقائي 
يمكن  االقتصاد  فإن  كاملة،  عمالة  باتجاه 
مسمى،  غير  اجل  والى  نفسه،  يجد  ان 
االقتصادية  كلفتها  عالية،  ببطالة  مثقال 
ان  الممكن  ومن  كبيرة.  واالجتماعية 
استقرار  عدم  الى  ايضا  هذا  يؤدي 
انقطاعا  تشكل  كينز  حجة  ان  سياسي. 
منطق  على  المترتبة  االثار  مع  حادا 
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الجديدة.  الكالسيكية  اقتصاديات  وسياسة 
التدخل الحكومي  فاألخيرة تؤشر الى ان 
على  االقتصاد  استقرار  اجل  من  اساسي 
والتي  البطالة،  من  المنشود  المستوى 
)لتجنب  جدا  عالية  تكون  ال  ان  يجب 
واطئة  وال  الضروري(  غير  الحرمان 
بينما  التضخم(.  احتمالية  )بسبب  جدا 
تؤمن  ان  يمكن  الحكومة  ان  يؤمن  كينز 
مستوى  ذاته  الوقت  وفي  كاملة  عمالة 
تضخم واطئ، اذا ما ضبطت بدقة الطلب 
ونقدية  مالية  ادوات  باستخدام  الكلي 
باإلضافة الى سياسة الدخل. مثال، تنظيم 
واالنفاق  الضرائب  وبنية فرض  مستوى 
تنظيم  الفائدة،  الحكومي، خفض معدالت 

العالقات الصناعية، وما الى ذلك(.
اقتصاديون  طور  كينز،  مستلهمين 
تمكن  الفتة  مؤسساتية  واجهزة  تقنيات 
تكرار  تجنب  من  الغربية  االقتصاديات 
االقتصادي  االستقرار  ان  الكبير.  الكساد 
االجتماعي  االستقرار  وبالتالي   - النسبي 
للكينزية.  ثابتا   انتصارا  والسياسي- كان 
سياساتهم  ان  يزعمون  كينز  فاتباع 
المفضلة كانت مسؤولة الى حد كبير عن 
الحرب،  بعد  ما  لفترة  الذهبي”  “العصر 
البلدان  اغلب  خالله  اختبرت  حيث 
وعمالة  عالية،  نمو  معدالت  الرأسمالية 
مستويات  في  وارتفاعا  كاملة،  شبه 
من  مسبوقة  غير  مستويات  مع  الدخل، 
بدأت  الكينزية  لكن  المجتمعي.  االندماج 
تقريبا.  السبعينات  اوساط  منذ  بالتراجع 
الجديدة  اللبرالية  التحوالت  ألغت  حيث 
المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  في 

مما  مهمة  جوانب  اخرى،  ومناطق 
هذه  ابرز  من  الكينزية.  عليه  اجمعت 
النطاق  واسعة  الخصخصة  التحوالت 
االنتاجية مثال، وتخفيض  الدولة  ألصول 
النقابية،  النشاطات  مع  التسامح  مستوى 
العاملة  للطبقة  التبعية  االدماج/  واعادة 
العالية، ونمو  البطالة  من خالل سياسات 
االصول  وتركيز  منخفض،  اقتصادي 
والدخل، وايضا التراجع الجزئي عن دولة 
الرفاهية. ان ما اجمعت عليه الكينزية، قد 
اختفى منذ مدة طويلة. وعوضا من ذلك، 
تحولت  قد  المعاصرة  الرأسمالية  فإن 
االنتاج  اعادة  من  محددة  اشكال  باتجاه 
والسياسية  واالجتماعية،  االقتصادية، 

الجديدة.   باللبرالية  المرتبطة 
الكينزيون  االقتصاد  علماء  فسر  لقد 
نمطية  بصورة  هذا  الكينزية  تراجع 
نجاح  ان  االولى،  رئيسيتين)4(.  بعمليتين 
التدابير الكينزية خالل فترة ما بعد الحرب 
ان  فيها  بدت  درجة  الى  كاملة  كانت 
الجماعية  والبطالة  الدخل  توزيع  مشاكل 
في االقتصادات المتقدمة قد تم حلها مرة 
واحدة والى االبد. ومع اختفاء االعراض 
وما  والالمساواة،  للفقر  وضوحا  االكثر 
بدا من استقرار ال رجعة فيه للرأسمالية، 
لم  انه  مقتنعين  الناس  من  الكثير  اصبح 
تعد هناك حاجة للسياسات، والمؤسسات، 
الكينزية  ان  الثانية،  الكينزية.  والتدابير 
الكينزية  بين  بعمق  منقسمة  كانت 
االمريكية المحافظة نسبيا وما بعد الكينزية 
االخيرة  نسبيا.  اليسارية  البريطانية 
ترتكز تقليديا في جامعة كامبردج، وهي 
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المكان حيث درس فيه ذات مرة كال من 
روبنسون)6(  وجوان  وسترافا)5(،  كينز، 
هي  لالقتصاد  كامبردج  كلية  وتالميذهم. 
شرسة.  وبصورة  جديدة  كالسيكية  اليوم 
ان يتوه جمل في البيت االبيض أسهل من 
التيار  خارج  من  اقتصاديون  يوظف  ان 
السائد في كامبردج. هذه االنقسامات بين 
الكينزيين ترتبط والى حد بعيد بنظرياتهم 
المختلفة حول توزيع الدخل. كان كينزيو 
العموم  على  االمريكية  المتحدة  الواليات 
الجديدة  الكالسيكية  بالنظرية  ملتزمين 
اساس  على  تقوم  والتي  التوزيع  حول 
كان  )والذي  للعمل  الهامشي  المنتج 
يفهم  والذي  نفسه(  كينز  قبل  من  مقبواًل 
في  للدخل  الحالي  التوزيع  ان  ضمنيا 
وعلى   - باألساس  عادل  تنافسي  اقتصاد 
الحكومات ان تعنى فقط بتصليح التوزيع 
في الحواشي، وان مرونة االجر الحقيقي 
العمالة.  مستوى  من  ترفع  ان  لها  يمكن 
هذه االستنتاجات كانت مرفوضة من قبل 
فبالنسبة  البريطانيين،  الكينزيين  بعد  ما 
لهم يتوقف توزيع الدخل في المقام االول 
على المتغيرات المؤسسية وعلى عالقات 
الواليات  كينزيو  ركز  كما  السلطة. 
بكثير على  اكثر ضيقا  المتحدة وبصورة 
القصير.  المدى  على  االقتصادية  االدارة 
من  مهمة  المستقرة  البيئة  تكون  وفيها 
مال  بينما  باألعمال.  الثقة  تعزيز  اجل 
كينزيو المملكة المتحدة الى التركيز على 
والى  المدى  الديناميكي طويل  االستقرار 
ساهمت  الراسخة.  الالمساواة  تحسين 
في  الكينزيين  بين  النظرية  الصراعات 

النهاية،  في  ساهمت،  كما  شللهم.  مفاقمة 
كينزية  ايديولوجيا  بروز  استحالة  في 
الخطاب  من  بالضد  تنافس  واضحة، 
اللبرالي الجديد، والذي اصبح شعبيا منذ 

الستينيات والسبعينيات.    اواخر 
الكينزيين  بين  الداخلية  الخالفات  إن 
دخل  عندما  خصوصا  اشكالية  اصبحت 
العالم االقتصادي انكماشا طويال في بداية 
الكينزيون  يستطع  لم  والذي  السبعينيات، 
النهاية،  وفي  معالجته.  وال  تفسيره  ال 
الفوضى.  الى  الفكرية  مدرستهم  تالشت 
تصريح  بين  تفصل  فقط  سنوات  خمس 
جميعا  “اننا   )1971( نيكسون  ريتشارد 
كينزيون اآلن” عن اقرار جيم كالكان)7( 
المثير للشفقة في كونفرنس حزب العمال 
“لقد   1976 سنة   )IMF(الـ ازمة  خالل 
من  الخروج  يمكننا  انه  التفكير  اعتدنا 
التوظيف  نزيد  وان  االقتصادي  الركود 
وزيادة  الضرائب  اقتطاع  طريق  عن 
االنفاق الحكومي. اقول لكم وبكل سالمة 

نية ان هذا االختيار لم يعد موجودا”. 
امام  الطريق  فتح  الكينزية  تراجع  ان 
اصالحات اللبرالية الجديدة، والتي طالما 
اكد الكينزيون على انها ال تؤدي إال الى 
تحول  والى  البطالة،  في  كبير  ارتفاع 
رجال  باتجاه  والسلطة  الدخل  توزيع  في 
التقلبات  من  المزيد  وايضا  االعمال، 
بدال  الكينزية  السياسة  بينما  االقتصادية. 
الدولة  تدخل  من  ستزيد  كانت  ذلك  من 
في  التوازن  إعادة  اجل  من  االقتصادي 
االجتماعية،  السلطة  و  الدخل  توزيع 
بوفرة  العامة  والخدمات  السلع  وتوفير 
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النظامية،  التنافسية  القدرة  أكبر، وتعزيز 
تأمين  اجل  من  الجديدة  التقنيات  ونشر 
معدالت ادخار واستثمار عالية واستقرار 

الطلب الكلي. 

الماركسي    البديل 

التحليل الكينزي للبرالية الجديدة الذي 
افكارا  يتضمن  السابق  المقطع  في  أوجز 
مهمة مع العديد من المقترحات السياسية 
المناسبة. بالرغم من ذلك، فهي ال تذهب 
ولهذه  الكفاية.  فيه  بما  عميقا  وال  بعيدا 
ثالثة  مضللة،  آماال  تقدم  هي  االسباب، 
التحليل،  مستوى  هنا:  ستمّحص  منها 
ونطاق  الدولة  ودور  الوسيلة،  ومشكلة 

السياسات االقتصادية البديلة. 

1- مستوى التحليل
عن  لالنحدار  الكينزي  التعليل  ان 
اللبرالية  وصعود  الذهبي”  “العصر 
سبق،  فيما  تبيانها  تم  والتي  الجديدة، 
مجرد الى حد بعيد وغامض، وذلك ألنه 
االنتاج  في  التحوالت  تأطير  في  يفشل 
الرأسمالي، وفي المؤسسات االقتصادية 
ومؤسسات الدولة التي وقعت بين اواسط 
االربعينيات والسبعينيات. بدال من ذلك، 
التوزيع  صراعات  على  يركز  فالتحليل 
االجتماعية  المجموعات  بين  االفقية 
الصراعات  هذه  الدول.  وبين  المتنافسة 
المتحدة  الواليات  بين  النزاع  تشمل 
واليابان،  االوربي  واالتحاد  االمريكية 
وبين الحكومات والقطاع الخاص، وبين 

وبين  والصناعي،  المالي  المال  رأس 
هذه  والعمال.  الصناعي  المال  رأس 
وعادة  بالتفصيل،  تفسر  ال  الصراعات 
ما يتم االكتفاء بمجرد وصفها كنزاعات 
)أو  القومي  الدخل  من  الحصص  حول 
وهذا  الدول(.  حالة  في  العالمي  الدخل 
تماما  يتجنب  ألنه  كاٍف  غير  التحليل 
موقع  في  النفوذ  وتوزيع  العمل  شروط 
العمل وفي المجتمع. بإختصار، التحليل 
النزاعات  وصف  الى  يميل  الكينزي 
او  يشوش  بينما  التراكم،  عملية  حول 
بخصوص  الصراعات  تماما  يتجاهل 

طبيعة تراكم الرأسمالية)8(.
ضئيلة  تفسيرات  قدمت  وبالتالي، 
الزمة الربحية في الستينات والسبعينات، 
باستثناء ان االجور كانت عالية جدا. فلم 
تكن هناك محاوالت ذات اهمية من اجل 
االجتماعية  الصراعات  التحليل  تضمين 
الغنية،  البلدان  في  للنظام  المضادة 
المضادة  المجتمعية  الصراعات  أو 
لم  كما  الفقيرة.  البلدان  في  لإلمبريالية 
بتآكل  رمزي  اعتراف  حتى  هناك  يكن 
الرأسمالية  للعالقات  السياسية  الشرعية 
في الستينات والسبعينات. وبالتالي، فإن 
التحليل الكينزي فشل تماما في استيعاب 
مشروعا  كانت  الجديدة  اللبرالية  ان 
إلعادة انتاج هيمنة الرأسمال في ظروف 

جديدة من التراكم.
القيمة  انتزاع  الكينزيون من  اتخذ  لقد 
فالكعكة  منه؛  مفروغاً  أمراً  الفائضة 
من  الجميع  يتمكن  حتى  تكبر  ان  يجب 
فهو  المتبقي  اما  المزيد.  على  الحصول 
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توزيع  يتم  كيف  فقط:  تفصيل  مسألة 
هي  الكعكة،  على  الزينة  من  المزيد 
حضارية  بطرق  مناقشتها  يمكن  جزئية 
المفاوضات  عبر  او  البرلمان  في  سواء 
بتوسط  اجتماعي  اتفاق  عبر  أو  الثنائية 
الكينزي  التحليل  ان  “المحايدة”.  الدولة 
االنضباط  الى  الحاجة  تماما  تدارك 
االجتماعي من اجل الحفاظ على شروط 
وايضا  القيمة،  فائض  وتراكم  انتاج 
االجتماعي  والتنظيم  الشرعية  ضرورة 

من اجل االستقرار االقتصادي.
تفسير  هو  الكينزي  التحليل  يفتقده  ما 
الرأسمالي،  التراكم  لطبيعة  منهجي 
وهذا  الجوهري.  استقراره  لعدم  وتعليال 
المستقبل غير معروف،  ال يكمن في ان 
او بسبب صراعات التوزيع على صعيد 
عابرتان  ظاهرتان  منهما  )كل  التبادل 
اليقين  عدم  بسبب  ولكن  للتاريخ(، 
ينشأ  والذي  االنتاج،  مجال  في  الجذري 
فائض  استخالص  على  الصراعات  من 
التراكم  من  محددة  انماط  تحت  القيمة 
عموما  الكينزيون  فشل  لقد  الرأسمالي. 
في تفسير لماذا وكيف تفاعلت سياساتهم 
المفضلة مع عملية التراكم بين االربعينات 
والسبعينات، وكيف ان تفاعالتها اطلقت 
نفسها  الكينزية  التي شأنها تحويل  القوى 
الى شيء عفا عليه الزمن، وترك الساحة 

لتقدم اللبرالية الجديدة.

2- الوسيلة
في  بالوسيلة.  تتعلق  الثانية  المشكلة 
المحدد  لالقتصاد،  الكينزي  التحليل 

الرئيسي للسلوك الجماعي هو المصلحة 
على  كانت  سواء  الضيقة،  االقتصادية 
مستوى الفرد او على مستوى مجموعة 
هذه   .)Interest group( مصالح 
بعضها  ضد  تتبارى  المتنافسة  المصالح 
فيه  تكون  مؤسسي  سياق  في  البعض 
وعن  المجتمع  عن  منفصلة  الدولة 
ايضا،  جوهريا  محايدة  وهي  السوق، 
من  مؤقتا  عليها  االستيالء  تم  لو  حتى 
ضمنها  )من  مصالح  مجموعات  قبل 
اللبرالية  المتنافسة  المعسكرات  مثال 
)المنطلق(  وهذا  الكينزية(.  او  الجديدة 
التغييرية  بالقوة  الكينزي  االلتزام  يدعم 
األفضل  الطريقة  بوصفها  للديمقراطية، 
إلزالة قبضة اللبرالية الجديدة واسترجاع 

شروط النمو المستقر والتطور.
ليست  الجديدة  اللبرالية  لكن 
السياسات  من  مجموعة  مجرد  فقط 
يمكن  التي  واالجتماعية،  االقتصادية 
بديلة  بمجموعة  بسهولة  استبدالها 
ان  الديمقراطية.   العملية  طريق  عن 
الكينزية  مثل  -مثلها  الجديدة  اللبرالية 
مادي  اساس  لديها   - محلها  حلت  التي 
بين  تجمع  الجديدة  اللبرالية  محدد)9(. 
إلعادة  ونمط  للتراكم،  استراتيجية 
ونمط  واالقتصادي  االجتماعي  االنتاج 
لالستغالل والسيطرة االجتماعية، يرتكز 
اجل  من  للدولة  المنظم  االستخدام  على 
لعدم  االيديولوجي  القناع  تحت  فرضه، 
يسعى  للهيمنة  واخيرا مشروع  التدخل، 
المال  انتاج سلطة راس  اعادة  اجل  من 
االجتماعية.  الحياة  مناحي  جميع  في 
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بالضرورات  يسترشد  المشروع  وهذا 
على  الرأسمالي  االنتاج  إلعادة  الحالية 
بوضوح  ممثلة  وهي  الدولي،  المستوى 
والمصالح  المالية  االسواق  مصالح  في 

العالمية للرأسمال االمريكي.
قيدت  الجديدة،  اللبرالية  ظل  في 
السياسات الداخلية بإحكام، بسبب الحاجة 
عن  )السوق(  التراكم  عملية  عزل  الى 
المطالب الشعبية، خصوصا مع ضرورة 
القدرة  لضمان  العمل  على  السيطرة 
بشكل  خفض  وهذا  الدولية.  التنافسية 
جذري نطاق السياسة االجتماعية، وأدى 
االمن  وانعدام  البطالة  في  زيادة  الى 
هذا  ان  كما  البلدان.  اغلب  في  الوظيفي 
الدخل  ديناميكيات تركز  الى نشوء  ادى 
تحديدها  الممكن  من  والتي  التراكم،  في 
لكن ال يمكن إلغاؤها بواسطة التدخالت 

الكينزية.    الهامشية 
نجد  الزاوية،  هذه  لها من  النظر  عند 
سيئة  الجديدة  اللبرالية  قدرة  انعدام  ان 
استثمار  معدالت  دعم  على  السمعة 
الناتج  في  كبيرة  نمو  معدالت  او  عالية 
له  عالقة  ال  حقا  هو  االجمالي  المحلي 
فاللبرالية  حال،  اي  وعلى  بالموضوع. 
عالية  معايير  دعم  على  قادرة  الجديدة 
السكان،  من  العليا  للفئة  االستهالك  من 
بها  الخاصة  التركز  ديناميكيات  بسبب 
ادعاء  ان  المستهلك.  لديون  وتشجيعها 
اللبرالية  االصالحات  بأن  الكينزية 
الجديدة قد زادت من عائدات راس المال 
المالي على حساب الصناعة هي مسألة 
االصالحات  غاية  ألن  ايضا.  مضللة 

النمو،  تعزيز  ليست  الجديدة  اللبرالية 
زيادة  حتى  أو  التضخم،  تخفيض  أو 
المالية.  للمؤسسات  المحفظة  خيرات 
الجديدة  اللبرالية  االصالحات  هدف  إن 
المحلية  العاملة  الطبقات  اخضاع  هو 
الدولية،  للضرورات  المحلي  والتراكم 
الجزئي  االقتصاد  تكامل  وتعزيز 
المال،  بواسطة  المال،  رأس  لدورات 
وايضا توسيع نطاق تحكم النظام المالي 
المال  لرأس  الرئيسية  الثالثة  بالمصادر 
للدولة،  المالية  الموارد  االقتصاد:  في 
راس  بين  والروابط  المحلي،  واالدخار 

المال الحلي واالجنبي.
للتراكم  إن تحويل الرافعات الرئيسية 
بتوسط  العالمي،  المال  رأس  نحو 
والمقادة  المتكاملة  المالية  المؤسسات 
المالية  المنظمات  وبتنظيم  امريكيا، 
الدولية المسيطر عليها امريكيا، قد وحد 
االسس المالية للبرالية الجديدة عالميا. إن 
صدارة ]قطاع[ المال تعبر عن استيعاب 
قبل  من  القطاعية  الرأسمالية  المصالح 
إنه  سياسيا،  ككل.  المال  رأس  مصالح 
في  خصوصا  التراكم،  أن  يضمن 
البلدان الفقيرة، لم يعد خاضعاً للتحالفات 
للطبقة  يخضع  وانما  الطارئة،  القطاعية 

الرأسمالية.
من الواضح انه ال يوجد اي افتراض 
ان هناك عالقة خصومة)10( بين االنتاج 
وال  الجديدة،  اللبرالية  ظل  في  والمال 
يمكن ان نتوقع ان رأس المال الصناعي 
سوف “يتمرد” ضد المال ويدفع باتجاه 
إحياء الكينزية. ان راس المال الصناعي 
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لديه ركيزة في النموذج اللبرالي الجديد، 
إن  انتاجه.  بإعادة  بنيويا  ملتزم  وهو 
وسيطرة  المال،  راس  دورانات  تدويل 
سوق المال على الموارد المالية للدولة، 
االرباح  وتحقيق   االستثمار  من  جعال 
العالمية  السوق  لشروط  خاضعين 
وهذا  الدولي.  المالي  رأس  ولمصالح 
الميثاق  عن  للفصل  محاولة  اي  سيجعل 
 – بالتأكيد  جدا  مكلفة  الجديد  اللبرالي 

وهذا اقتراح عمل غير جذاب. 

السياسة  واطار  الدولة  دور   -3
االقتصادية

الدولة  بدور  تتعلق  الثالثة  المشكلة 
التحليل  في  االقتصادية.  السياسة  واطار 
المجتمع،  عن  منفصلة  الدولة  الكينزي 
والحكومة الكينزية يمكن ان ترتفع فوق 
المصالح القطاعية - التي تختطف الدولة 
في ظل اللبرالية الجديدة - من اجل تنفيذ 
وكذلك  مساواتية،  االكثر  السياسات 
المنتج  المالي  راس  مع  انسجاما  االكثر 

بدال من رأس المال المالي. 
ولكنه  سياسيا  جذاب  االفتراض  هذا 
كانت  اذا  تحليلية.  ناحية  من  خاطئ 
فلماذا  المجتمع،  عن  منفصلة  الدولة 
التي  السياسات  تختار  ان  عليها  يجب 
العمالة،  توليد  أو  التراكم  معدل  تعظم 
ناحية  من  المالية؟  االزمات  تفادي  او 
المبدأ كل شيء مباح؛ كل ما يحتاج اليه 
نشاطهم  توحيد  هو  التقدمي  المعسكر 
والمؤسسات  الدولة،  لكن  االنتخابي. 
بواسطة  تتشكل  داخلها،  تتألف  التي 

بواسطة  وايضا  وااليديولوجيا،  التقنية 
والمصالح  والنزاعات،  الروابط، 
المعقدة،  الظروف  الطبقية. في ظل هذه 
فإنه من السذاجة الى حد اليأس ان نتوقع 
امكانية تحويل االسس االجتماعية للدولة 
بواسطة العملية االنتخابية لوحدها. وبما 
اسسها  طورت  قد  الجديدة  اللبرالية  ان 
بساطة  بكل  إلغاؤها  يمكن  فال  المادية، 

من خالل العملية االنتخابية.
وبالتالي فإن الوصفة الكينزية، ونظرا 
الجديدة،  للبرالية  المادية  االسس  لقوة 
التقدمية  السياسات  ان  ادراك  في  تفشل 
سوف تميل الى صقل وتعزيز المنظومة 
نجد  فمثال،  تقويضها.  من  بدال  الحالية، 
التدخل  المفتوحة)11(  االقليمية  مبدأي  ان 
السياسات  نطاق  من  يحدان  اللبرالي)12( 
ان  كما  الناشطة.  والتجارية  الصناعية 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  عضوية 
ضوابط  فرض  امكانية  تلغي  الدولي 
المدفوعات،  ميزان  وعلى  التمويل  على 
العالمية  التجارة  منظمة  تأييد  فإن  وايضا 
التوفير،  استيعاب نظم  امكانية  سيحد من 
استقرار  اجل  من  جوهري  امر  وهو 
مستدام  نمو  اجل  ومن  الكلي  االقتصاد 
طويل االمد. بما ان اللبرالية الجديدة هي 
فالتراكم  للرأسمالية؛  المعاصر  الشكل 
التراكم  مع  مترادفا  اصبح  المستقر 
تغيير  وأي  الجديدة.  اللبرالية  ظل  في 
اساسي في نظام التراكم السائد سيزعزع 
االساسي  التغيير  هذا  االستقرار.  دائما 
ضروري – لكنه لن يكون سلسا كما انه 

لن يكون دون تكلفة. 
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خاتمة

لألساس  الماركسي  التفحص  ان 
الضوء  يسلط  الجديدة  للبرالية  المادي 
قصور  نقاط  من  قليل  غير  عدد  على 
هذه  القصور  نقاط  من  اثنتان  الكينزية. 
لها اهمية خاصة. االولى، كثيرا ما جادل 
الكلي  انعدم استقرار االقتصاد  الكينزيون 
ميزان  وازمات  المالية  االزمات  وتكرار 
الجديدة  اللبرالية  ان  يظهر  المدفوعات 
للرأسمالية(  المعاصر  الشكل  )بصفتها 
جوهري.  نحو  على  ومعابة  متصدعة 
الصحيح  من  بالضبط،  المعنى  بنفس 
االقتصادية  االزمات  ان  يؤشر  ان  تماما 
تظهر لنا ان الرأسمالية هي نظام انتاجي 
فرصة  تقدم  االزمات  ان  وكما  متصدع. 
الرأسمالي،  التراكم  التوازن في  الستعادة 
دورا  وحتى  بل   – بناء  دورا  تلعب  فإنها 
تأسيسيا – في ظل اللبرالية الجديدة.  فهي 
انضباط سياسي على  تساعد على فرض 
الرأسماليين  تجبر  انها  كما  الحكومات، 
والعمال على التصرف بطرق تدعم إعادة 
الجديدة. وبصورة غريبة،  اللبرالية  انتاج 
ان  والمالية  االقتصادية  االزمات  تبين 
تساعد على جعله  انها  كما  يعمل،  النظام 
المدى  وعلى  اكثر سالسة  بصورة  يعمل 
الطويل. ثانيا، من المعروف وعلى نطاق 
واسع ان اغلب وعود الحكومات بإدخال 
سياسات بديلة قد اخفقت. وهذه االخفاقات 
ترينا بصورة واضحة ان تجاوز اللبرالية 
مستوى  وعلى  ومكلف.  صعب  الجديدة 

عن  االبتعاد  ان  ترينا  فهي  اعمق، 
يمثل  ال  تجاوزها  او  الجديدة  اللبرالية 
باختيار  االول  المقام  في  ذاتية  مشكلة 
النقدية  أو  المالية  أو  الصناعية  السياسات 
“الصحيحة”. ان تجاوز اللبرالية الجديدة 
اقتصادية  تحوالت  على  يشتمل  سوف 
وسياسية ال يمكن معالجتها إال من خالل 
هذا  وسيتطلب  للتراكم.  بديل  نظام  تشييد 
للبرالية  المادية  االسس  تفكيك  المشروع 
الجديدة بشكل منهجي من خالل مجموعة 
من مبادرات اعادة توزيع جذرية، وايضا 
مبادرات سياسة اقتصادية ديمقراطية. هذه 
السياسات سوف تدعم تحواًل حاسماً نحو 
توزيع اقل ظلما للدخل، والثروة والسلطة، 
كشرط اساسي للديمقراطية. وهذه التدابير 
الى  ببساطة  تعهد  ان  يمكن  ال  السياسية 
تكون  ان  يجب  بل  الحكومية.  المبادرات 
موجهة بطبقة عاملة معاد صياغتها سياسيا، 
الرافعات االساسية في سبيل  كواحدة من 
اعادة تشكيلها هي ذاتها اقتصاديا. المشكلة 
ان هذه الحلقة القوية ال يمكن تتحقق عبر 
جديدة  بنى  تطوير  تتطلب  انها  تمنيها. 
وجود  نمط  مع  يتوافق  السياسي،  للتمثيل 
الجديدة.  اللبرالية  ظل  في  العاملة  الطبقة 
كما يتطلب دعم انشاء وسائل جديدة إلعادة 
انتاج هذه الطبقة. هذه المنجزات ال يمكن 
حلها نظريا او من خالل تحليل مفاهيمي 
بحت. إنها مشاكل سياسية، يجب معالجتها 
اجل  من  الصراع  عملية  في  استراتيجيا 
انبثاق حركة جديدة للطبقة العاملة لعصر 

اللبرالية الجديدة.
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