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 ا�قدمة

 وكانت. و(زدهار (ستمرار من يمنعها لم ذلك ولكن, متنوعة فكرية مدارس من انتقادات الدوام ع�ى الرأسمالية واجهت

 وفيه" الرأسمال" كتاب ماركس كتب, عينه القرن   أواسط و2ي. عشر التاسع القرن   بداية 2ي انتقدها من أول   الكنيسة

 .  للرأسمالية  وجد@ي جذري   نقد

 – الراهن العالمO Hقتصادي  النظام  تنتقد الHI ا�ؤلفات مازالت   والعشرين، الحادي القرن  مطلع 2ي واليوم    

 أن كيف  ا�تقدمة الرأسمالية البلدان جميع 2ي شهدنا إننا بل قليلة،, لYسواق ا�VWايدة والسلطة -ا�ظفرة النيوليRSالية

 نظام يمتدحون , �hعي`ن والصحافي`ن (عfمي الحضور  أصحاب ا�ثقف`ن كما  الدولي`ن ا�وظف`ن وكبار  العمل أرباب

 .الجديد وOقتصاد  الرأسمالية، العو�ة

 أو النيوليRSالية، إ@ى وواضح صريح نقد توجيه ترفض الHI الجديدة، الكونية اللغة إنتشار سياق 2ي ا�ديح هذا جاء وقد  

 أعيد مفاهيم بإعتبارها  Oجتماuي، والتفاوت والسيطرة (ستغfل و,  للRtوة ا�الكة والطبقات دة،الجدي الرأسمالية

 الخطاب 2ي متمثلة ���ء كل قبل رمزية إمRSيالية هيمنة نتيجة, وقاح~wاا�فRWضة أو بطw|fا بحجة قاطع بشكل فwxا النظر

 الذين النيوليRSالية الثورة دعاة فقط ليس يشيعه من أن الخطاب هذا وضرر   قوة مفاعيل ومايزيد. ا�نتصر النيوليRSا@ي

 مئة عن الناتجة وOقتصادية (جتماعية ا�كتسبات ع�ى بالقضاء العالم صنع إعادة" التحديث"  غطاء تحت يريدون 

 أيضا بل, الجديدة الرأسمالية وجه 2ي معوقات أو قديمة تقاليد كأ|wا توصف باتت والHI (جتماعية النضا�ت من عام

"  ا�شيدة (شRWاكية" تجربة إ|wيار مع محبطة لك�wا تقدمية، نفسها تعتRS غالبي~wم مازالت اليسار من  ثقافيون  منتجون 

 . العشرين القرن   من ما مرحلة 2ي صالحة ت بد الHI, السوفياتي (تحاد 2ي

 ا�وضوuي الواقع  طبيعة حول  وعلميا نقديا بحثا تقدم أن تحاول    ومتأنية هادئة وقفة إ@ى اليوم بحاجة العالم    

 قوى   ع�ى (نتاج عfقات  سيطرة إستمرارية ضمان �wدف ا�تقدمة، ا�راكز 2ي نفسها تجدد الHI ا�عاصرة للرأسمالية

 الراهن طوره 2ي  الرأسما@ي (نتاج نظام يعتRS و. الكوني الصعيد ع�ى الرأسمالية العfقات هذه إنتاج  وإعادة (نتاج،

 
ً
  نظاما

ً
 الكرة مساحة كل ع�ى الجميع ويخص, مكان كل 2ي ويمتد جميعا، البشر ب`ن مشRWكا  قاسما ويشكل, مهيمنا

 العالم توحيد إ@ى و�wدف كوني، توجه ذو جديد مشروع أ|wا ع�ى نفسها تقدم الحالية الرأسمالية والعو�ة. hرضية

  (نسانية، التوجه صخرة  تمثل الكونية، النيوليRSالية أن ع�ى العو�ة  منظرو  ويقدم.  مباشرة غ`R أو مباشرة بطريقة

 ا�تعددة والشركات, الدولية وا�الية ا�صرفية با�ؤسسات  ا�تمثل الدو@ي،  الرأسمال دور  بإبراز إيجابية قيمة وذات

 ا�عقدة hتممة(  ا�علوماتية الثورة عصر  الراهن، عصرنا  2ي تقدما  (نتاجية القوى  أكRt إ@ى وا�ستندة الجنسيات،

 ثورة عصر, )الحياة مجا�ت مختلف 2ي   مذهf  إستخداما وOنRWنت الكومبيوتر  وإستخدام, والذرة, و(لكRWون,  جدا

 تكنولوجيا  2ي خاصة ا�سبوق  غ`R  التقدم ومع,  بعدها وما  العشرين القرن  من التسعينات 2ي  العالية التكنولوجيا

  البعد من ل¡تصا�ت الرقمية ا�تقدمة التكنولوجيا أخذت  حيث,)ا�علومات- (تصال(وبا حرى , )(تصال -ا�علومات(

 .جديدة آفاق  إ@ى (نطfق طريق عن, ا�علومات تكنولوجيا إنتشار مدى تحدد



 2ي hخرى  ¤ي وقعت الثمانينات عقد |wاية 2ي شRWاكيةو(  ا�اركسية ع�ى انتصرت الHI  الغربية الرأسمالية النيوليRSالية  

. البشرية خfص إيديولوجية أ|wا ع�ى نفسها طرحت ح`ن  ا�اركسية فيه وقعت الذي وميكان`Vماته الخfص �هوت فخ

 منتجات أخص الRSوليتاريا  طبقة وإنما الشعب، ليس الخfص لهذا الرئيس ا�حرك إن  يقول  ا�ارك§�H فا�عتقد

 أي"  ا�يعاد أرض" إ@ى وإيصالها البشرية سعادة تحقيق أجل من كله الكون  2ي تتحد أن يجب الHI الرأسمالية، الصناعة

 منقذة ¤ي الRSوليتاريا تعد لم حيث معكوسا، ذاته ال»�Hء تقول  والنيوليRSالية. للجميع وا�ساواة الرفاه  حيث, الشيوعية

 الدو@ي النقد كصندوق   الدولية  ا�الية وا�ؤسسات  والب`Vنس،  hعمال ورجال الجنسية ا�تعددة الشركات بل البشرية

  البشرية وأنبياء الكبار  الرهبان ومديروها  ا�عبد حارس صارت الHI, للتجارة العا�ية وا�نظمة   الدو@ي والبنك

 لYحزاب ا�ركزية اللجان إجتماعات تشبه باتت الG8 (HI( الثمانية  الصناعية الدول  وقادة  زعماء إجتماعات,الجدد

 .ا�قدس الكfم بم®Vلة ع�wا الصادرة  تقاريرها كانت الHI الكRSى  الشيوعية

  

-1- 

 الثورة مرحلة hو@ى، مرحل~wا 2ي للرأسمالية جدية نقدية فكرية  حركة أول  ماركس عهد 2ي  ا�اركسية مثلت لقد    

 كما وهكذا. إلwxا الطرق  مهد قد أمريكا  اكتشاف كان الHI العا�ية السوق  بفتح الكب`Rة الصناعة  وقامت. hو@ى الصناعية

 قائم العالمH الرأسما@ي فا�قتصاد( ). أمريكا باكتشاف قرون خمسة منذ الكونية التدويل مس`Rة بدأت, سم`Rأم`ن يقول 

 هذه, قبل من التاريخ يعرفها لم جديدة إنتاج بطريقة  الصناعية الثورة ارتبطت و.عام خمسمئة عن �يقل ما منذ

 ع�ى ا�نصبة, ا�تfزمة الكث`Rة بأهدافها الراكدة (جتماعية التشكيfت  وبعكس. الرأسما@ي (نتاج نمط كانت الطريقة

 هذا. hرباح  ج±H وهو أ�, ا�شRWك الهدف خfل من الوسائل تكامل  إ@ى تستند الرأسمالية 2ي Oقتصاد دينامكية إرضاء

 لنمو التاريµي الدور  كمن ولقد. ا�ستقل وتبدلها تطورها إ@ى  ويف´�w³ ,Hدف مرتبط  نظام إ@ى الوسائل يشد التكامل

 إنتاج 2ي جبار أثر ذات روافع إ@ى وتحويلها وتوسيعها, والضيقة ا�بعRtة (نتاج وسائل مركزة"  2ي الرأسما@ي  (نتاج

 "( ).الحاضر

 فwxا تسيطر  كانت الHI البلدان مخضعة نظامها، 2ي بأسره العالم ودمجت بل, حدودا الرأسمالية دينامكية تعرف ولم   

 الكولونيالية تطورت و" للغرب تابعا الشرق " الرأسما@ي (نتاج نمط جعل لقد. لهيمن~wا, رأسمالية ماقبل إنتاج أنماط

 2ي ا�تقدمة الرأسمالية والبلدان ا�ستعمرات ب`ن العfقة وأصبحت. هذه تطورت ما بقدر, للرأسمالية مfزمة كظاهرة

 .الرأسمالية ا�RWوبو�ت وإثراء ا�ستعمرات ب�wب  ترتبط عfقة الغرب

 من التحرر " ف الRSوتستانتية hخfق وظهور  الدي±H (صfح حركة إ@ى الرأسمالية نشوء عزا قد  فيRS ماكس وكان  

 وإ@ى, الدي±H بالRWاث أيضا التشكيك إ@ى ا�يل تفرز  أن ينب·ي الHI العوامل أحد ةبم®Vل يبدو التقليدي Oقتصادي (تجاه

 بالتأكيد يع±H � الدي±H (صfح أن ¤ي جدا منسية حقيقة إ@ى (شارة أيضا ا�هم أن غ`R. التقليدية السلطات ع�ى التمرد

, السيطرة من جديد بشكل م�wا القديمة استبدال با حرى  يع±H بل الحياة شؤون ع�ى |wائي بشكل الكنيسة سيطرة إزالة

 العامة الحياة ميادين كل تخRWق  بأخرى ,حينه 2ي عمليا موجودة وغ`h ,Rق��º الحد إ@ى مRWاخية سلطة استبدال تع±H و¤ي



 للعقfنية خاصا استعدادا أيدوا قد  الRSوتستانت إن... والقساوة الوطأة شديد للسلوك تنظيما فارضة, والخاصة

 ملحوظا يكن لم ما وهذا.  hقلية أم hغلبية, علwxا مسيطرا شريحة أم, مسيطرة شريحة يشكلون  كانوا سواء Oقتصادية

 2ي فقط هذه ا�واقف 2ي (ختfف مبدأ عن يبحث أ� ينب·ي بالنتيجة. الحا�ت من تلك أو هذه 2ي, الكاثوليك عند

 ( ).داخلها ومن الدينية للمعتقدات ا�fزمة الطبيعة 2ي أيضا بل, واجتماعيا ناريخيا وا�ؤقتة الخارجية الظروف

 تتلخص حيث, البضائع منت¼ي �جتمع بالنسبة." السل«ي Oقتصاد مع ا�تناسب الدين ¤ي ا�سيحية أن ماركس رأى وقد  

 تقف وحيث, قيما وبالتا@ي, بضائع عملهم منتجات هنا يعتRSون ا�نتج`ن أن 2ي العامة (جتماعية (نتاجية عfقته

 الدين شكل يكون  ا�جتمع لهذا بالنسبة, متجانس بشري  كعمل البعض بعضها تجاه الشي½H الشكل �wذا الخاصة أعمالهم

Rtكh ءمةfا ا�سيحية هو مwجوازية مظاهرها 2ي سيما و� ا�جرد ل¡نسان بعباد�RSوتستانتية الRSالخ:.. والربوبية  كال  .( )" 

 الwxودية  ب`ن التاريخية العfقة تناول  أنه إ� الwxودية، أو الRSوتستانتية إ@ى الرأسمالية نشوء يعز لم ماركس كان وإذا  

 والwxودية  ا�سيحية تناقض. w³ودية صارت ا�سيحية الشعوب, الRSجوازي  ا�جتمع إنتصار مع:" وقال, الرأسمالية ونشوء

, ا�ال دين ¤ي هنا يعنwxا الHI الwxودية"( ). ا�دني وا�جتمع السياسية الدولة, وا�حتوى  الشكل, والعم�ي النظري  تناقض هو

" , الشخصية وا�نفعة, العملية الحاجة هو للwxودية الدنيوي  hساس. الغيور " إسرائيل" إله هو ا�ال, ا�تاجرة وعبادة

 . الwxودية من ا�جتمع عتق هو الwxودي عتق أن رأى لذلك و".بالتاريخ بل التاريخ رغم  ليس بقيت الwxودية

 أو ا�`Rكنتيلية  �wا مرت الh HIو@ى (نتقالية مراحلها 2ي الرأسمالية  نقد ع�ى  النظري  ماركس جهد انصب لقد      

 أن إ�. والحاضر ا�اH�Á 2ي للرأسمالية ا�fزمة الصفة  التوسع كان حيث الصناعية، الرأسمالية ثم التجارية، الرأسمالية

 التوسع بدأ فقد.  ووسائله ووتائره وآلياته منطقه 2ي  القديمة (مRSاطوريات توسع عن مختلف  الرأسما@ي التوسع

 . ا�تأخرة البلدان معظم إستعمار  إ@ى قادت الHI, ا�`Rكنتيلية التجارية،  ال®Vعة تنامي مع  الرأسما@ي

 التجارة محل حلت ما سرعان الHI, بالضروريات الجملة تجارة, التاريخ 2ي مرة أول , الغربية الرأسمالية خلقت أن وبعد   

  الضرورية الخام ا�واد تنتج الHI ا�ستعمرات  ع�ى الحصول  عRS الغربية الهيمنة توسعت, بالكماليات ا�حدودة التقليدية

 الرأسمالية ا�RWوبو�ت مصالح إ@ى آليا ا�ستعمرات مصالح أخضعت وبذلك. ا�RWوبو�ت 2ي الرأسمالية (نتاج آلة لتغذية

 تنشط  ت±H � حركة وأطلق الخارج، و|wب الداخل |wب شكل  الRWاكم عمليات منذ الرأسما@ي التطور   اتخذ و.الغرب 2ي

 البشرية دفعت الرأسمالية إنطfق وسعت الHI الRSميثيوسية فال®Vعة. (نسان وتدم`R البيئة تدم`R حركة أع±H  وتتقدم،

 .القائم العالمH النظام تغي`R أو, البشري  الجنس وفناء, العالم تدم`R إما مفRWق  إ@ى

 يتجزأ � جزءا بوصفها إ�, ا�`Rكنتيلية hو@ى مرحل~wا 2ي ح�I, الرأسمالية جوهر تشكل � التجارة توكيدأن ينب·ي أنه ع�ى  

 ويشكfن التجارة شكل يتخذان والتداول  فالتبادل. وا�تكاملة ا�RWابطة لحظا�wا من لحظة, الرأسما@ي (نتاج عملية من

 إ� الطابع وماهذا. خصوصا الرأسما@ي ول¡نتfج عموما ل¡نتاج (نساني -(جتماuي الطابع فيه يتظاهر الذي ا�جال

 ورأس. ل¡نتاج الرأسما@ي hسلوب من عمرا اقدم التجارة إن. عام بوجه للعمل (جتماuي للطابع وا�عمم ا�وسع الشكل

 الرأسما@ي النظام ظل  2ي"  أنه إ� -ماركس حسب -التاريخية الوجهة من ا�ال رأس لوجود حر شكل أقدم التجاري  ا�ال

 لحظات من خاصة لحظة سوى  معه يكون  � دورا ليلعب السابق ا�ستقل وجوده من التاجر مال رأس إنزال يتم



 بوصفه  الرأسمال هذا وينشط, العام ا�توسط  إ@ى ربحه معدل  hرباح مساواة وتخVWل . ماعمو  ا�ال رأس استخدام

 لرأسمال ا�ستقل التطور   أن ع�ى ينص الذي القانون  إن... Äن الحاسمة ¤ي تعود فf التاجر مال رأس تطور  محض

 carrying,الوساطة تجارة  تاريخ 2ي خاص بسطوع  يتج�ى الرأسما@ي (نتاج تطور  درجة مع عكسيا تناسبا يتناسب التاجر

trade جرى  كما fالربح كان حيث الخ وهولندا وجنوا البندقية اهل يد ع�ى مث H�Ïساh ا�نتجات تصدير عن � يتأتى 

 "( ).عموما واقتصاديا تجاريا بعد تتطور  لم مجتمعات ب`ن ا�نتجات مبادلة توسط طريق عن بل ا�حلية

 والتجارة الصناعة وتثوير  الزراعة، عن ا�دينية الصناعة إنفصال مع  الغربية الرأسمالية البلدان 2ي الRtاء تعاظم إن  

 من الساحقة الغالبية 2ي الفاقة  وتفاقم الرأسما@ي، (نتاج أسلوب و|wوض جديدة، عا�ية سوق  وخلق الدوام، ع�ى

 أن يجب ا�ستعمرات"  أن يرى  الذي, "لكولونيا@ي ا الفعل"  مع تتوافق رأسمالية  قوان`ن ¤ي, تلك وتأخر هذه تطور , البلدان

 ".hم أوطا|wا سبيل و2ي لصالح تكوي�wا يعاد

 كانت الذي نفسه الوقت 2ي حدودها خارج إ@ى ل¡نتاج أسلو�wا لنقل  تس«ى و¤ي بداي~wا، منذ  الرأسمالية أن  2ي �شك   

 قيامها عند أحدثت الHI الرأسمالية هذه. الخارج 2ي و(ستثمار التصريف وأسواق وا�وارد الخامات مصادر إ@ى تس«ى

 رأسمالية سوق  2ي كله العالم إدماج إ@ى دائما تس«ى كانت, الصناعية الثورة 2ي تمثلت (نتاجية القوى  تنمية 2ي هائلة ثورة

 هو وكان,  الرأسمالية ظهور  من hو@ى ا�راحل منذ العا�ية والسوق  (نتاج تطور  ب`ن ا�ستمر التفاعل ظهر ولقد. واحدة

 ( ).هذا (نتاج أسلوب قاعدة تؤلف ذا�wا العا�ية  فالسوق ... الرأسمالية للصناعة التفاعل هذا 2ي الحاسم الدور 

 فالتفك`R.و(نتاج العمل بعfقات مرتبطة غ`R  تكون  أن يمكن � ا�عارف وإنتاج التفك`R  س`Rورات  أن ماركس ويرى    

 الHI والطريقة (جتماuي الواقع تحليل ع�ى مقدرته عن  الRSهان يقدم أن يجب ماركس، إ@ى بالنسبة الحقيقي  النقدي

 حيث ل¡قتصاد عينه الوقت و2ي العمل، لتناقضات نقد هو السياH�Ï (قتصاد ونقد. فيه  بواسط~wا hفراد ينخرط

 � ع�ى التفك`R هذا يركز � عام شكل 2ي و.مجردة ماركس يدعوها أشخاص ب`ن وعfقات إجتماعية عfقات وتتبلور  تعقد

  إذن يع±H السياH�Ï (قتصاد بنقد والقيام. (جتماuي الرابط ويم`V يشكل ما ع�ى إنما, إنساني~wا و� الرأسمالية عدالة

 .  مختلفة طريقة 2ي التفك`R طرق  وتقديم الفاعل النقد شروط إبراز

 ليس ا�ال  رأس إ@ى بالنسبة العمل وأن, للقيمة كمظاهر ولتحو�ته ا�ال رأس لحركات الشكلية ا�حددات ماركس ويب`ن  

 عنصر سوى  ليست العمل ع�ى القدرة وأن, نفسه ا�ال رأس من جزء ويشكل  قيمة يطرح نشاط بل أنRWوبولوجيا، معطى

 وأن, حيا عمf يمتلك ا�تموضع العمل أن مع ا�ال رأس عfقة أضحت Oجتماعية العfقة إن. وإنتاجه ا�ال رأس حركة 2ي

, وا�جموعات hفراد حياة  شكال مكونة كعناصر تتأكد القيمة أشكال وأن, له نتيجة و¤ي ا�ال رأس يطرحها الحقيقة

 وأن, مباد��wم 2ي وأحرار للقيم كمبادل`ن متساوون hشخاص وأن, وا�ال فسة با�نا محددا بات الحيوي  ا�جال وأن

. hفراد لها يخضع الHI ا�وضوعية (رتباطات سلسلة حيث ا�فتوحة ا�جا�ت 2ي إ� بدورها تقوم � الفردية (ستقfلية

 .  القيمة إعطاء لعملية مقاومات وجود ذلك  و�ينفي

 الHI الحقول  ضمن يندرج نشاطهم أن ويعتRS, ا�ال رأس  لدينامية عfقا�wم 2ي hفراد خضوع عن ماركس ويتحدث  

 أهداف نحو موجهة وذاتي~wم, ا�ال رأس أشخاص هم hشخاص وأن, ا�ال رأس من مكونة و¤ي يس~wلكو|wا أو ينتجو|wا



 والعنف, ا�ال رأس 2ي إدخالهم عنف, ا�ال رأس عنف يوميا يتلقون  ل¡ستغfل الخاضع`ن  hجراء  وكل, ا�ال رأس

 إ@ى ويرجع, ثبات 2ي له نفيا  ويحمل, Oجتماعية العfقات 2ي حاضر العنف وهذا. ونفوسهم أجسادهم ع�ى ا�مارس

) الجيم بفتح(  ا�هاجم الشخص يدفع  ح`ن هذا ا�هاجم الرأسمال ينجح و".طبيعية"و"  اقتصادية" موضوعية  ضغوط

  الخاضع فإن, نفسه الوقت 2ي و.يواجهه أن فRWضا� العنف من  جزءا وضدمحيطه ضده يحول  وح`ن بالذنب الشعور  إ@ى

 (عRWاف أجل من حربا يخوض أن وعليه) وممتلكاته العمل  ع�ى قدرته(قيمته يفقد لحظةبأن كل 2ي مهدد, ا�ال لرأس

 وتراجعات أمل وخيبات آما� تظهر الHI الحرب  وهذه. نظرÄخرين و2ي نظره 2ي, قيمة إعطائه أجل من أي, به Oجتماuي

 غارقون   |wم عليه وماهم يفعلون  ماذا يرون � فإ|wم, hلم ع�wم hفراد يبعد ولكي. محدد غ`R إذ�ل مصدر ¤ي متتابعة

 ( ).   والتسامي الهرب من مختلفة أشكال إ@ى يلجأون  وهم, متفرقة ذاتيات Óي

 وظيفة ويكشف الرأسما@ي، Oقتصاد ونظام Oقتصادية ا�قو�ت ماركس ينتقد  السياO H�Ïقتصاد نقده معرض 2ي  

. القيمة وس`Rورات والربح القيمة وفائض والسعر القيمة ب`ن و(رتباط التباعد ويوضح, ا�تناقضة مظاهرها 2ي  ا�ال رأس

 من ا�صادر الذكاء امتfك نحوإعادة Äفاق يفتح وأن, جديدة معارف إنتاج إ@ى يقود أن يجب النقد أن ماركس ويرى 

 . القيمة إعطاء عملية حركات

 قاعدة ع�ى Oجتماuي (نتاج مفهوم يSن لم كما, ا�جتمعات  كل قراءة مفتاح  الطبقي الصراع من ماركس يجعل لم  

(  Oجتماعية وعfقا�wم hفراد إنتاج وإعادة إنتاج قاعدة ع�ى بل)والسكن وhكل الشرب( الحياة إنتاج وإعادة (نتاج

 هذا وأن Oجتماعية للعfقات الشامل التحول  تع±H نظره 2ي الثورة أن ماركس ويرى ).والرمزي  ا�ادي بداهة مايوجب وهذا

 يتعلق � hمر أن بيد. ا�جتمع تغ`R ضرورة تخلق الHI ¤ي الرأسمالية فتناقضات.حتميا أمرا ليس لكنه ممكن التحول 

 معاني يحمل �  ماركس عند الثورة مفهوم و.الجماuي الفعل به يتسبب الذي القطيعة بحدث ا�رتبطة  ا�مكن بضررورة

 .ا�ستقبل إ@ى يمتد بل الحاضر 2ي محددة

  RSه  ا�فهوم زمن إدراك أن  ماركس ويعتR`ل من يتم معه ا�توافقة والب±� وتأثfي التطور  خµمفهوم فإن وبذلك. التاري 

 hفاق بعض ا�فهوم فيفتح العfقات، تلك عوامل أحد يشكل إنما فحسب، يدركها الHI العfقات عن يعRS � الثورة

 تطور   يع±H � ثانية ناحية ومن. �اركس العلمH ا�سار نفسها ع�ى ا�غلقة للمفاهيم النفي هذا ويشكل. Äخر بعضها ويغلق

 وuي � إ@ى يرجع مضمرا دابع تحمل وقد با�فهوم، الخاصة الحركة منطق تل·ي � ا�عاني فكRtة.ا�ع±� تحديد عدم ا�فهوم

 حيادية، غ`R عام بشكل تظل ا�فاهيم لكن, التناقضات ومن  (نسجام من شيئا ا�فهوم يحمل قد و.وا�جموعات hفراد

 .مهيمنة إجتماعية رؤية وفق تصاغ أ|wا بما

 ا�ذاهب بعد  ماركس" التا@ي العنوان حمل مشRWك كتاب 2ي ا�ؤلف`ن من عدد مع مساهمته جيه بر دن`V الكاتب ويقدم 

 أوجد�wا  إحتمالية إحداهما, وإنغلز ماركس مؤلفات 2ي للتاريخ نظرت`ن تعايش أن  يرى  إذ:الثاني الجزء" ا�اركسية

 تفكر طبيعية وأخرى , ا�تصارعة (جتماعية ا�جموعات ومبادرات إجتماعية تشكيلة لكل التاريµي التطور  خصوصيات

, الثنائية لهذه  تبعا وإنغلز ماركس مؤلفات تصنيف العبث ومن. الحتمية إ@ى وتش`R الطبيعة علوم معاي`R وفق  ا�جتمع 2ي

 مع hحادية السببية ذات الحتمية النظرة أو الطبيعية النظرة وتتوافق. hحيان معظم 2ي متعايشان ا�فهوم`ن هذين  ن



R`التعريفات فخ 2ي ماركس أوقع مما, العصر ذلك 2ي ا�سيطرة ا�عاي HIرغم, جامد إطار 2ي ا�تناقضة الحقيقة تضع ال 

" موضوعية" لتناقضات كنتيجة أو طبيعية كحركة قدمت الHI الثورة فكرة ع�ى hمر هذا وينطبق. الجدلية إ@ى العودة

 يقطع أنه إ�, )وتدهورOقتصاد hزمات نتيجة الثورة( ميكانيكية نظرة عن يعRS للثورة ا�ع±� هذا أن ورغم. للرأسمالية

 إتفاق ثمة, والسياO H�Ïجتماuي وحدة موضوع وحول . عشر التاسع القرن   ثورويي من الكث`R تم`V كانت الHI (رادوية مع

 ل¡ستقfلية كب`Rة أهمية منحا وإنغلز ماركس أن  ا�ؤكد من  من ليس أنه حول  كورش وكارل  برجيه دن`V ب`ن الرأي 2ي

 صاغه الغموض يث`R الذي" الRSوليتاريا ديكتاتورية" فمصطلح. الديمقراطية إجتياح 2ي الجاكوبي للنموذج أو الRSوليتارية

 هذا 2ي و.أساس بf مجردة فكرة ا�فهوم هذا يبقى ذلك، ومع لكن.العاملة للطبقة الدورالتاريµي ع�ى للتأكيد ماركس

 مفهوم إطار 2ي ثمة, واختصارا. ا�باشرة والديمقراطية ا�باشرة غ`R لديمقراطيةا ثنائية تجاوز  من لين`ن يتمكن لم الشأن،

 الHI الصعوبات إ@ى برجيه من إشارة الدولة موضوع وحول . الجد@ي التحليل 2ي ونقص ا�صطلحات تحديد 2ي نقص الثورة

 � باريس كومونة من استخلصاها الHI فالدروس, متكاملة نظرية صوغ من تمك�wما عدم لناحية وإنغلز ماركس واجهت

 بل القمع يولد � (ستغfل أن والقمع (ستغfل عن الحديث إطار 2ي برجيه ورأى. مفاهيمية تعميمات بإصدار تسمح

 ( ).   تمركز(ستغfل هو إلwxما بالنسبة فا ساس, والقمع (ستغfل ب`ن جمعا وإنغلز ماركس أن كما, معه يتحد

 ا�فRWض الطريق  حول  تردد و� والفعل الRSنامج ب`ن فwxا تناقض �  تامة مؤلفات ¤ي ماركس مؤلفات أن  إنغلز يرى  فيما و

 وتنظ`Rات جديدة بوقائع نغذيه أن  يكفي  وا�جتمع للتاريخ شامf تفس`Rا, نظره 2ي تقدم و¤ي, النقد 2ي  للتقدم اتباعه

 أو فاعل`ن كأشخاص  طبقات عن البتة  يتحدث لم ماركس أن  ا�اركسية نقاد يرى  و,أكRt عمليا ونجعله نتممه كي ثانوية

 الس`Rورات من مركبات ¤ي ماركس نظر 2ي فالطبقات. (جتماعية العfقات 2ي واع نحو ع�ى يتدخلون  جماعي`ن كممثل`ن

 ا�ال رأس تراكم بفعل دائمة بناء إعادة 2ي ¤ي والطبقات, ثابتة بكيانات تشبwxها يمكن � الHI (جتماعية والحركات

, التكنولوجية والتغ`Rات, الRSجوازية عناصر مختلف ب`ن العfقات  تصيب الHI التغ`Rات إ@ى  (شارة ويمكن. ودورانه

 وطرق   وhهلية ا�همات تراتبية لنواÙي) القيمة فائض ينتجون  الذين أولئك( ا�أجورين طبقة تشمل الHI والتغ`Rات

 .(جتماعية والحركية الهجرات خfل من الطبقة هذه تتجدد و..(نتاج وعمليات العمل 2ي  (نخراط وطرق  التكون 

 و¤ي, مختلفة طرق  2ي بي�wا فيما وترتبط تتجابه الطبقات أن للماركسية، الجدد النقاد أحد فنسان ماري  جان ويرى    

 ويش`Rجان...  القاعدة ¤ي وا�جموعات hفراد `نب وا�نافسة.  معه وتتكيف ا�ال رأس حركات وتنقل, ا�ال رأس مع وسيطة

 طريق من (شRWاكية إ@ى يقود الرأسما@ي ا�جتمع تطور  بأن القول  لناحية للماركسية الخاطئة التفس`Rات إ@ى فنسان  ماري 

 ا�بادرة  أهمية وأظهر   للعمال hخوية الوحدة  امتدح ماركس أن ح`ن 2ي, )ا�ال رأس تمركز(  طبيعية شبه س`Rورات

 ( ).بنفسه الخاصة (جتماعية حياته يحدد بأن للشعب تسمح الHI  (جتماعية

-2- 

 (نتاج إعادة  س`Rورة من محددة ومرحلة الرأسما@ي، (نتاج لنمط" �زمة  ضرورة"  تمثل الHI (مRSيالية عصر 2ي    

 مراحل أع�ى (مRSيالية"  كتابه 2ي (مRSيالية  نظرية لين`ن طور , العالمH النطاق ع�ى  الرأسمالية (نتاج لعfقات  ا�وسع

 أوتوباور (   النمساويون  ا�اركسيون  طورها الHI  النظرية hطروحات إ@ى ل¡مRSيالية نقده 2ي استند لين`ن لكن".  الرأسمالية



 القوى  تدخل وبسبب,  النمساوية (مRSاطورية أقاليم 2ي (قتصادي التطور  تباين بسبب) هيلفردينك ورودولف

 . hوروبية والبلقان الدانوب مناطق 2ي الرأسمالية

. التبعية ونظرية  ا�تكا2ىء غ`R التبادل ونظرية الجديدة ا�ظاهر حول  تRWكز ل¡مRSيالية نظرية  أوتوباور  طور  لقد  

 وبfد �hانية البلدان ب`ن تفصل الHI للهوة تفس`R إ@ى الوصول  محاولته عند  ا�تكا2ىء غ`R التبادل أوتوباور  ويكتشف

 جزء ع�ى دائم بشكل يستحوذون  إ|wم بل فقط عمالهم التطور  العالية ا�ناطق رأسماليو يستغل �:" يقول  ح`ن, التشيك

 "( ). Oقتصادية الناحية من تقدما hقل ا�ناطق 2ي ا�نتج القيمة فائض من

 فتحت هكذا و:"للربح معدل أع�ى عن يبحث الذي ا�ال رأس تصدير طريق عن  تكونت فقد  التبعية عfقات أما      

 تكن ولم". للربح معدل أع�ى فwxا يكون  الh HIماكن نحو دائما يتدفق ا�ال رأس إن...للرأسمالية جديدة إستثمار مجا�ت

 والواجبات الحقوق  2ي عfقات: أيضا وإيديولوجية سياسية بل) ا�تكا2ىء غ`R التبادل(  فقط إقتصادية التبعية عfقات

 ".hرÓى العنصر"  أو hع�ى" الثقافة"

 ا�تكا2ىء غ`R التبادل يخص فيما باور  أوتو تحليل عن" تخلف" قد النمساوي  ا�ارك§�H هيلفردنك رودولف كان وإذا     

 يتعلق فيما hكRtأهمية، يعتRS الذي (مRSيالية،  لطبيعة تحليله يخص فيما التحليل طور  أنه إ�,  (قتصادي والتطور 

 : التالية با�سائل

 :والRWوستات الكارتfت لتكون  ا�حفز مثل الذي ا�ا@ي الرأسمال 2ي الصناuي والرأسمال ا�صر2ي الرأسمال" اندماج" -

 قانون  يخص فيما - الجنسيات ددةا�تع ا�ؤسسات ÝسRWاتيجية hو@ى (شارة_ والRWوستات الكارتfت تطور  إسRWاتيجية-

 .hسعار ع�ى والسيطرة (نخفاض نحو الربح معدل اتجاه

 .ا�ال رأس تصدير: ا�ا@ي للرأسمال" Oقتصادية السياسة" -

 كتابه أهداف عن ويقول  ،"ا�ا@ي الرأسمال"  وسماه 1910 عام (حتكارية االرأسمالية عن كتابه أصدر هيلفردنك وكان  

" الحديثة" الرأسمالية يم`V ما وأن... الحديثة الرأسمالية لتطور  Oقتصادية للظواهر علمH تفس`R لتقديم" محاولة إ|wا

 ب`ن وثوقا يزداد وبإرتباط, جهة من والRWوستات الكارتfت بواسطة" الحرة ا�نافسة بإلغاء"  تظهر الRWكزالHI ظواهر  هو

 مال رأس شكل, �حقا سنب`ن وكما, هذا الRWابط طريق عن ا�ال رأس ويأخذ. أخرى  جهة من والصناuي ا�صر2ي الرأسمال

 "( ). ا�ال لرأس تجريدا وhكh Rtع�ى الشكل هو  الذي ما@ي

 �wذه حقيقة، تحول  الذي – ا�صر2ي  الرأسمال ع�ى أطلق: "  التا@ي النحو ع�ى ا�ا@ي الرأسمال  هيلفردينك يعرف  و

 ا�ال رأس وإستخدام تحريك مهمة  وتحتل". ا�ا@ي الرأسمال -صناuي رأسمال إ@ى النقدي بشكله رأسمال من, الطريقة

 من: " الخصوص �wذا كتب الذي لهيلفردنك ا�ا@ي ا�ال رأس من hول`ن الجزئ`ن ا�صارف بواسطة -النقود – الصوري

 ا�تفرقة hموال رؤوس بمساعدة رأسمالها تجمع أن ا�ساهمة الشركة ع�ى فإن ما مشروع 2ي hموال رؤوس ترك`V اجل

HIا كل يكون  قد الwي فرع 2ي أو عامة بصورة ذلك كان سواء, الصناعة 2ي العمل عن بمفرده عاجزا م�uمن يكون  صنا 



 طريق عن با ساس البداية 2ي يتم هذه  hموال رؤوس تجميع أن إ@ى (نتباه يجب ولكن, ا�ساهمة الشركة إختصاص

 إ@ى اللجوء يتم لذلك. ا�صارف وتركز ا�تفرقة hموال رؤوس تجميع يتم التطور  وبعد. الفردية hموال رؤوس دعوة

 تضعها الh HIموال مجموع يزداد الرأسمالية تطور  ومع:"  هيلفردنك يضيف و".ا�صارف بواسطة النقدي   السوق 

 للصناعة الضرورية hموال وتكون . الصناعة خدمة 2ي ضعهابو  بدورها تقوم الHI ا�صارف خدمة 2ي ا�نتجة غ`R الطبقة

 ".التسليفية ومنظما�wا الرأسمالية تطور  مع للمصارف الصناعة تبعية وتزداد. ا�صارف حوزة 2ي

 من هيلفردنك يجعل ولهذا. البضائع وبورصة القيم بورصة 2ي  -"تداوله" زاوية من -  الصوري ا�ال رأس تجميع ويتم  

 عن مستقلة hماكن هذه تكون  أ� الطبي«ي ومن". ا�ال رأس لتجميع"  مكانا أو, "الصوري للرأسمال سوقا"  البورصة

 ع�ى الكب`Rة ا�صارف سلطة هائل وبشكل أيضا تنمو النقدي للنظام ا�VWايد الRWكز ومع:" هيلفردنك يقول  حيث, ا�صارف

  اليوم hمور  مجرى  إ@ى نظرنا فإذا. ضعيفة البورصة 2ي الجمهور  مساهمة فwxا تكون  الHI الفRWات 2ي وخصوصا البورصة

, جعلت قد ا�صارف  ن: ذلك. البورصة إتجاه وليس الكRSى  ا�صارف إتجاه عن Äن منذ الكfم علينا فإن, البورصة 2ي

 ". مشيئ~wا وفق بحرما|wا بالتحكم فتقوم خدم~wا 2ي اداة البورصة من, يوم كل يزداد بشكل

 - الصوري الرأسمال فإن, الرأسما@ي ا�شروع مدير وظيفة عن ا�ال رأس فصل ¤ي ا�ساهمة الشركة  م`Vة كانت إذا   

 ويقول . القائم الصناuي ا�ال رأس عن ا�ستقلة الخاصة حركته وع�ى الخاص وجوده ع�ى  ا�حافظة  2ي يستمر -  النقدي

 ع�ى صناuي رأسمال إ@ى |wائيا تحول  والذي ا�ساهم`ن قبل من ا�قدم hول  الرأسمال ويستمر: " الصدد هذا 2ي هيلفردنك

 هذا أن وبما. للدخل سند أيضا وهو, مقبل إنتاج ع�ى للدين ومستند للملكية مستند هو فالسهم...سابقا كان كما البقاء

 أن إ�. hسهم أثمان 2ي وجد قد ثانيا رأسما� وكأن فسيبدو. السهم ثمن  يتضمن أنه وبما, رأسمال شكل أخذ قد الدخل

 hسهم إصدار  يتم أن فبعد...". " وفائدته الصناuي – الرأسمال هو حقيقة يوجد ما ان إذ. خالصا وهما إ� هو ما ذلك

 ".تمثله الذي الصناuي للرأسمال الحقيقية بالحركة عfق~wا  تفقد

 تطور  س`Rورة 2ي والRWوستات  الكارتfت وتطور  تشكل تيجيةإسRWا" ا�ا@ي ا�ال رأس" ا�هم كتابه 2ي هيلفردنك حلل لقد     

 وا�ؤسسات الشركات لو�دة التاريخية  الحاضنة  شكلت   والRWوستات الكارتfت  هذه إن إذ (حتكارية، الرأسمالية

 الكارتfت  تشكل  إسRWاتيجية هيلفردنك عزا  وقد. الراهن طورها 2ي الرأسمالية تشهدها الHI الجنسيات ا�تعددة

 . ثانيا) hزمات مسألة( والظروف hسعار ع�ى  السيطرة  أجل ومن, أو�  الربح  معدل  إنخفاض إتجاه إ@ى والRWوستات

 تكافؤ من ظاهر غطاء تحت التبادل تكافؤ عدم باعتباره (نتاج سعر  بأهمية ��Hء كل قبل هيلفردنك، ويذكرنا   

  نه, التبادل من طبيعيا يغ`Ä Rخر للجزء (نتاج  وسائل ملكية ع�ى و(حتكار ا�جتمع من جزء سيطرة إن:" hسعار

 عدم فإن تكافؤية عfقة هو التبادل أن بما, ولكن. ا�جتمع أعضاء تكافؤ عدم يظهر أن يمكن فقط التبادل بواسطة

... العمل جهد تكافؤ لعدم كنتيجة أي, سابقا كان كما للقيمة وليس (نتاج لسعر كتكافؤ الحالة هذه 2ي سيظهر التكافؤ

 وليس ا�ال رأس هو الرأسما@ي ا�جتمع 2ي مهم ماهو أن  الربح معدل تساوي  ويظهر, الربح معدل فيه يتساوى  مجتمع 2ي

: لشرط تخضع ولكن آخر متكافئا عمf  يساوي  متكا2ىء عمل: التا@ي للشرط الفردي التبادل عملية تخضع � لذلك, غ`Rه



 أساس ع�ى ا�نتجات بيع ويتوقف الربح بتساوي  العمل تساوي  يستبدل وهكذا: ا�تساوية hموال لرؤوس متساوي  ربح

 ".إنتاجها كلفة أساس ع�ى بيعها ليتم قيم~wا

 تساوي  اتجاه  يظهر  الح`ن ومنذذلك. رأسما@ي كل هدف بوصفه  ممكن ربح أع�ى تحقيق هو  الرأسمالية تتم`Vبه ما إن 

 � الرأسما@ي أن كما.  التبادل تكافؤ عدم تحقيق إ@ى بدوره يقود وهذا, الرأسما@ي (نتاج نمط لعمل كضرورة الربح  معدل

.  فائضا ربحا بذلك وليحقق ا�توسط ليتجاوز  ربحه من وزاد  منافسيه ع�ى ق´�� إذا إ� بمركزه يحتفظ أن يستطيع

 صوري رأسمال جمع خfل من أو, مثf كا سهم الصوري ا�ال رأس تداول  خfل من الربح معدل  تساوي  اتجاه  ويظهر

 لرأس الحقيقية الحركة ع�ى تؤثر � ا�ال رأس حركة سهولة  ن:"هيلفردنك يقول , حقيقي رأسمال 2ي نفسه ليحقق جديد

 ويبدو. ممكن ربح أع�ى ع�ى للحصول  الرأسما@ي جهد هو  فقط يبقى ما فإن. الربح معدل 2ي تساوي  Ýحداث ا�تجهة ا�ال

 يسلكه أن يمكن الذي الطريق إ@ى (شارة تتم وهكذا. hسهم عليه تحصل سعر أكRS أو حصة أكRS بشكل Äن الربح هذا

 أموال رؤوس دخول  طريق عن إ� الربح  معدل تساوي   ا�مكن من �يكون  هكذا و". "(ستثمار عن الباحث الرأسمال

  (نتاج مجا�ت من ا�ال رأس خروج يتعرض ح`ن 2ي, ا�توسط من أع�ى ربحه دلمع يكون  الذي (نتاج مجال 2ي جديدة

HIثابت مال رأس تتضمن ال R`عديدة مصاعب إ@ى كب .( )" 

"  ع�ى للحصول " للتكرتل" "ا�كرتلة غ`R"  الصناعة الوضع هذا  يدفع (نخفاض، نحو الربح معدل اتجاه يميل عندما  

 الكارتfت وتطور   تشكل اسRWاتيجية فإن ا�نطلق هذا ومن. الربح معدل 2ي التساوي   نحو (تجاه  يدعم مما" الربح فائض

 ما إن:" هيلفردنك يكتب ا�ع±� �wذا و.(نخفاض نحو الربح معدل Ýتجاه ا�ضاد (تجاه 2ي الواقع 2ي تس`R  والRWوستات

 معدل تقلبات غياب hخرى  ا�شاريع مع أعماله نسق الذي ا�شروع ف`Rى . الربح معد�ت إختfف هو التنسيق إ@ى يدفع

 و� واحدة للمشروع`ن الربح معد�ت كانت فإذا...Äخرين �صلحة أرباحه تناقص ا�نعزل  ا�شروع يرى  ح`ن 2ي, الربح

 الربح سوى  تحقيق يمكن � أنه اعتRSنا إذا ذلك تفوق   أي يعطwxما لن سوف اندماجهما فإن ا�توسط الربح تتعدى

 ". ا�توسط

   V`دف" للمصالح تعاون "  يحقق الذي الكارتل ب`ن هيلفردنك ويمw³وست وب`ن التنافس إلغاء إ@ى  وRWويقول , ال " :H±يع 

 وذلك, "الثانية تستخدمها الh HIولية ا�واد بتوف`h  Rو@ى تقوم بحيث رأسماليت`ن مؤسست`ن اتحاد: التنسيق أو الكارتل

 ا�ال رأس مستوى  ع�ى ا�ركب ا�شروع 2ي الربح معدل مساواة تتم حيث, ا�ختلفة ا�راحل 2ي الربح معدل تعديل بدون 

 معدل إختfف عن ينتج فإنه جديدة مؤسسة 2ي مؤسسات عدة اندماج هو الذي الRWوست أما. الصناuي وليس الصوري

 الربح معدل رفع  إ@ى w³دف ا�شاريع توحيد إن:واحد  صناuي لفرع تنتمH والHI ا�وحدة للمشاريع ا�ختلفة ا�ناطق 2ي الربح

 2ي بح الر  إرتفاع تأمل يتم إذ... ا�نافسة إزاحة طريق عن وذلك ا�توسط عن ا�نخفض مستواه فوق  إ@ى ا�جال هذا 2ي

 ". ا�نافسة تخفيف أعقاب 2ي وذلك الصناعة، من الفرع هذا

, جهة من الربح معد�ت  إختfف ع�ى  تعتمد  الfحق وتطورها  والRWوستات الكارتfت تشكل إسRWاتيجية فإن وهكذا  

 الفروع حساب ع�ى وذلك, ا�توسط مافوق  إ@ى الربح معدل لرفع  الصناuي  الفرع 2ي ، أخرى  جهة من ا�نافسة إلغاء  وع�ى

HIكز لعملية تخضع لم الRWاتيجية هذه عن وينجم. الRWرية(حتكا الرأسمالية تطور   (س  HIال RSإندماج مرحلة عن تع  



 والRWوستات الكارتfت إنتاج  بعملية التداول  إلحاق   وعن أو�، ا�ا@ي الرأسمال 2ي الصناuي والرأسمال  ا�صر2ي الرأسمال

 .ثانيا

 فتقدم  القومية السوق  نطاق خارج الRWاكم عملية عن يبحث الرأسمال يصبح (حتكارية، الرأسمالية تطور  س`Rورة 2ي  

 كيف رأينا وقد, مهم أرباح فائض" الكرتلة"  تفي:" هيلفردنك فيقول  hموال، رؤوس تصدير شكل 2ي  الحل (مRSيالية له

 رؤوس إستخدام إبطاء, نفسه الوقت 2ي, الكارتل نتائج من أن إ�. ا�صارف نحو  يتدفق ا�رسملة hرباح فائض أن

 2ي ذلك يظهر كما, (نتاج تقليص هو تتخذه الذي hول  الحل  ن" ا�تكرتلة"  ا�ؤسسات 2ي يظهر ذلك إن. hموال

 أموال رؤوس استخدام عرقلة مؤداها مباشرة نتيجة إ@ى يقود الفائدة معدل تخفيض  ن" ا�تكرتلة"  غ`R الصناعات

 من إستخدامها إمكانيات تنخفض ح`ن 2ي الRWاكم، نحو ا�تجهة hموال رؤوس حجم يرتفع  ذلك وبسبب". " جديدة

 ظاهرة إنه, "للكرتلة"  نتيجة ذلك يمثل و�. hموال رؤوس تصدير هو والحل, حf يتطلب التناقض هذا إن. hخرى  الجهة

 " ا�ال رأس لتصدير حادة سمة وتخلق التناقض حدة من فجأة تزيد" الكرتلة"  أن إ�. الرأسمالية تطور  عن تنفصل �

 إ@ى ا�صدرة hموال رؤوس تتمكن إذ, العالمH الرأسمال (قتصاد 2ي تحول   hموال رؤوس تصدير عملية مع ويRWافق   

 أن  عن  فضf, الغربية الرأسمالية البلدان �صلحة  القيمة فائض ع�ى (ستحواذ من  ا�ستعمرات وأشباه ا�ستعمرات

 الرأسمالية الدول  من القادمة  السلع لتصريف مصبات إ@ى تتحول  الرأسما@ي التطور  مواكبة عن تاريخيا ا�تأخرة البلدان

 2ي الرأسما@ي الRWاكم  عملية أمام العراقيل بتوسع مرتبط ا�ال رأس تصدير فإن هيلفردنك، أطروحة وحسب. الصناعية

 السوق  مقدرة أن دائما يع±H فإنه, ا�ال رأس تصدير �wا يتم الHI الطريقة تكن ومهما: " فيقول  الرأسمالية، ا�راكز

  البضائع تصدير أمام مفروضا كان الذي الحاجز وأن. ارتفعت قد هذه hجنبية  hموال رؤوس إمتصاص ع�ى الخارجية

 "( ) .hوروبية الصناعية البضائع إمتصاص ع�ى hجنبية hسواق بمقدرة يتعلق كان قد

 تطور  مع خاصة (مRSيالية، لظاهرة وا�حلل`ن ا�فكرين  أقوى  من يعتRS لين`ن كان  hو@ى العا�ية الحرب اند�ع مع      

 أدنى حدا ليحدد للرأسمال العضوي  الRWكيب يرتفع ح`ن (حتكار، مرحلة إ@ى الحرة ا�نافسة مرحلة من الرأسمالية

 تتأتى � الHI  الخارجية السوق  تصبح هنا و.نسHâ أو مطلق تراكم  فائض:  بالRWاكم القيام تحته يمكن �) الربح �عدل(

  إنما  (جتماuي للرأسمال ا�وسع (نتاج إعادة مخطط  أساس ع�ى دينامكي~wا بناء عن  الرأسمالية عجز من ضرور�wا

 �ساعدة حقيقية حاجة التصدير من يجعل مما - (حتكارية الرأسمالية ظهور  سببه – أدنى حد بسبب الضرورة هذه تأتي

 .الرأسما@ي (نتاج نمط ع�ى القائم النظام عمل

  وحدة إستخfص أجل ومن. الرأسما@ي (نتاج نمط تطور  من (مRSيالية لظاهرة تحليله 2ي لين`ن ينطلق هكذا، و     

 هيلفردنك: هما أساسي`ن مصدرين يعرض  لين`ن فإن, الرأسما@ي (نتاج لنمط  التداول  ومجال  ا�باشر (نتاج س`Rورة

 ( ).وهوبسون 

 هذه وان.  (مRSيالية للظاهرة العميق الجوهر أحشاء 2ي Oحتكارية ا�رحلة تناقضات  لين`ن يكتشف حينذاك   

 O Oنتاج جهاز شكل يكون  و�.  ا�ا@ي والرأسمال  Oنتاج تركز شكل تحت سما�wا ا�رحلة لهذه تعطي الHI ¤ي التناقضات

 2ي Oنتاج لبنية ا�تناقض الجوهر يتجسد ح`ن 2ي. تطوره من معينة مرحلة ي2 الرأسما@ي Oنتاج نمط لتناقضات تجسيدا



 وعندما.  والصناعة الزراعة ب`ن النمو تناسب وعدم التق±H التقدم استعدادات ع�ى ا�ال رأس تسلط و2ي الربح معدل

 الرأسمالية لتطور  الحالية حلةللمر  وجوهري   عام قانون  ¤ي Oنتاج تركز عن الناتجة Oحتكارات و�دة بأن لين`ن يسجل

 لين`ن ويقول . Oحتكاري  Oقتصاد ا@ى التناف§�O Hقتصاد من للتحول  Oقتصادية القاعدة ¤ي هنا كشفه w³م ما فان ،"

 الRWكز وس`Rورة للصناعة ا�كثف التطور  إن:" التحول  هذا عن مباشر غ`R كتعب`R والRWكز   التصنيع حركة بصدد

 " ( ).للرأسمالية تم`Vا hكRt السمات إحدى يشكfن hهمية ا�VWايدة ا�شاريع 2ي اجل¡نت جدا السريعة

 رفع إ@ى, التجديد ع�ى (حتكارية السيطرة تقود جهة، من فHä. (حتكارية للرأسمالية التناقضية الطبيعة  لين`ن ويفسر  

 مجمل 2ي كب`R تقدم ينتج ذلك وعن. احتكار إ@ى التنافس يتحول :   " التنافسية الرأسمالية حالة 2ي مما  بكث`R تطوره

 " . التقنية وOخRWاعات hعمال أداء إتقان مستوى  رفع مجال 2ي سيما �. إجتماعيا (نتاج

 بسبب وذلك الكامنة، السرعة دون  ما إ@ى النمو سرعة من التجديد، ع�ى Oحتكار سيطرة تبطئ hخرى  الجهة ومن    

 إختفاء إ@ى مع`ن، حد إ@ى يؤدي، ذلك فإن مؤقتا، Oحتكار أسعار فرض حالة 2ي: "  السيطرة لهذه Oحتكارية الطبيعة

 التقدم إبطاء Oقتصادي، الصعيد ع�ى ممكنا، يصبح حينذاك آخر، تقدم كل لذلك وكنتيجة التق±H التقدم محفزات

H±اصطناعيا التق .( ) " 

 النمو تناسب عدم ع�ى لين`ن أكد, والتجديد الربح لعمليHI ا�fزمة للتناقضات  كنتيجةو  (حتكارية، الرأسمالية ظل 2ي  

 احد وأ|wا, الرأسمالية الدول  بكل خاصة ظاهرة وهذه: الصناعة عن  الزراعة تطور  يتأخر. " والصناعة الزراعة ب`ن

 كلفة و�رتفاع hزمات ولحدوث, الوط±H (قتصاد من ا�ختلفة الفروع ب`ن التناسب لتوقف عمقا hكRt السباب

 من فأكRt، أكRt وتزيد تعمق ا|wا بالعكس، بل والزراعة، الصناعة ب`ن التناقض، بإزالة الرأسمالية تقوم �.. " ا�عيشة

 "( ). حدته

 تبادل التصدير هذا"  يوجه"  بحيث ا�ال رأس تصدير لين`ن، حسب ¤ي، Oحتكارية أسمالية الر ل¡مRSيالية آلية أول  إن    

 فعندما. تقدما hقل ا�ناطق 2ي ا�ال رأس إستخدام من مستحصل"  ربح فائض"  تحقيق إمكانية توف`R مع البضائع،

 يم`V ما أما البضائع، تصدير هو الحر، التنافس فwxا يسيطر الHI  القديمة الرأسمالية يم`V كان ما بأن:"  لين`ن كتب

 طريق عن (ستغfل أن بذلك يقصد لم فإنه ،" ا�ال رأس تصدير فهو Oحتكار، فwxا يسيطر الHI الحالية الرأسمالية

 إ@ى يستند أصبح  نه أكRt تقوى  قد Oستغfل هذا أن بالتحديد، أراد إنه. تراجع أو توقف قد للبضائع الدو@ي التبادل

 ( ). ا�ال رأس تصدير

".  والعfقات التبعيات من دولية"  بإيجاد ��Hء، كل قبل ¤ي لين`ن أكدها الHI ا�ال رأس تصدير وظيفة فإن الواقع، و2ي    

 الذي الدور  2ي جيدا نتمعن أن ا�هم من:  "Frank( ) فرانك كوندر اندريه قبل من اليوم النقطة هذه ا@ى العودة تمت ولقد

 ".ا�ا@ي للرأسمال والعfقات التبعيات من دولية شبكة"  إيجاد  2ي hموال رؤوس تصدير يلعبه

 تأديته خfل من وذلك  الرأسما@ي، (نتاج لنمط جدا ا�فيدة للمعامfت كدعامة إذن، ا�ال رأس تصدير ويظهر    

"  أساسا يشكل فإنه الثانية، الناحية ومن ا�RWوبول، 2ي ا�تحقق ذلك من أع�ى ربح معدل تحقيق كرأسمال، ، �همت`ن



 ح`ن أكRt، بصورة ا�تخلفة البلدان 2ي يتحقق الربح تجعل الHI الحقيقية hسباب لين`ن يعددو ".  ا�تكا2يء غ`R للتبادل

 hرض لسعر النسHâ و(نخفاض hموال رؤوس قلة بسبب عالية اعتياديا،) ا�تخلفة البلدان(  هنا hرباح تكون : " يؤكد

 " .hولية وا�واد لYجور  بالنسبة وكذلك

 ع�ى الرأسمالي`ن ب`ن العالم إقتسام إعادة مسألة حلل أنه إ� التبادل، تكافؤ عدم  قضية يبحث لم لين`ن كان وإذا   

 غدر إ@ى  يعود � ذلك فإن, العالم يتقاسمون  الرأسماليون  كان إذا: "فيقول  ا�ستثمرة، hموال رؤوس وحجم قوة أساس

 وأ|wم, hرباح تحقيق �wدف الطريق هذا سلوك ع�ى ترغمهم فعf ا�تحققة الRWكز درجة  ن بل, �wم يتعلق خاص

 أخرى  طريقة وجود لعدم ذلك كل ،"م�wم كل قوة حسب" و, "hموال رؤوس مع يتناسب"  بشكل العالم يتقاسمون 

 ". والرأسما@ي البضائ«ي (نتاج نظام 2ي للتقاسم

 وصلت الHI الرأسمالية ¤ي (مRSيالية إن:" وكذاك. الرأسمالية من (حتكارية ا�رحلة ¤ي لين`ن قبل من معرفة (مRSيالية  

  الدرجة من أهمية hموال رؤوس تصدير يكتسب وفwxا, ا�ا@ي ا�ال ورأس (حتكارات سيطرة فwxا تتأكد متطورة مرحلة إ@ى

 البلدان أكRS ب`ن hرضية الكرة أقاليم كافة إقتسام وينجز, الدولية الRWوستات ب`ن العالم إقتسام ويبدأ, hو@ى

 ".الرأسمالية
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 hخ`Rة هذه أن ع�ى (مRSيالية، ظاهرة لتحليل تنطحوا الذين  الغربي`ن ا�نظرين جانب من إجماع شبه هناك كان إذا   

 كإحدى للدولة (حتكارية الرأسمالية ظاهرة   تحليل فإن الرأسما@ي، (نتاج نمط  لتناقضات  الجزئي النفي تمثل

 بقيادة, الغرب 2ي النيوليRSالية الثورة بداية ولغاية hو@ى العا�ية الحرب مابعد مرحلة 2ي الرأسمالية تطور  خاصيات

 . الفكرية ا�دارس رواد مختلف ب`ن جدل موضوع تظل تاتشر، ومارغريت  ريغن رونالد الثنائي

 ا�حدقة الكارثة"  2ي قال ح`ن, 1917 عام مرة أول  استخدم Hليني± مفهوم هو للدولة (حتكارية الرأسمالية مفهوم إن   

 تحول  2ي عظيمة بصورة عجلت الHI, الحرب أن بالتحديد التاريخ ديالكتيك يفRWض:" h 1917ول  تشرين- "نحار�wا وكيف

 الدولة رأسمالية إن... (شRWاكية من كث`Rا (نسانية قربت نفسها ¤ي, إحتكارية دولة رأسمالية إ@ى (حتكارية الرأسمالية

 وب`ن بي�wا تفصل � الHI التاريخية العتبة إ|wا, (شRWاكية إ@ى ا�دخل إ|wا, ل¡شRWاكية كامل مادي تحض`R ¤ي (حتكارية

 ". وسيطة عتبة أية (شRWاكية

 (حتكارات فwxا وبرزت ا�ال، رأس وتمركز تركز ازداد) 1939-1919( العا�يت`ن الحرب`ن ب`ن ما ا�متدة الفRWة وخfل   

 وبروز, )1933 -1929( الكب`R الكساد وأزمة (ضطرابات، من لكث`R  الرأسما@ي النظام فwxا وتعرض, الضخمة الرأسمالية

 ع�ى  الحكومي التدخل ازداد هذا كل خضم 2ي..  الخ بالذهب الصرف قاعدة وا|wيار التجارية، والكتل النقدية الحروب

 النظرية hطروحة بوكارا ب الفرن§�H (قتصادي نظرية وتعتRS.  الفRWة تلك 2ي الرأسمالية أزمات �واجهة واضح نحو

Rtكh ساسية العناصر إن. للدولة (حتكارية الرأسمالية تحليل مجال 2ي دقةh ثةfي بوكارا   طروحة الث¤: 



1-RSهذا تناقضات تفرض حيث الرأسما@ي، (نتاج نمط ور لتط ضرورية مرحلة عن للدولة (حتكارية الرأسمالية تع 

 .(قتصادي الفائض وامتصاص خلق طريقة 2ي الدولة بتدخل, الRWاكم فائض بصيغ به التفك`R يتم الذي, النمط

 .للرأسمالي`ن تمليكه لتعيد ثم الرأسمال ع�ى للحصول  الدولة تدخل -2

 الديمقراطية" paraxisالتغي`R ع�ى تساعد عملية ممارسة"  بقيام للدولة (حتكارية الرأسمالية تناقضات تسمح -3

 "( ).ا�تقدمة

 الحرب إن~wاء بعد تج�ى قد الرأسمالية ا�نظومة بدول  Oقتصادي النشاط 2ي الحكومي بالتدخل الواسع القبول  أن ع�ى   

 والفائدة للنقود العامة نظريته 2ي كي®V أثبت فقد.الكي®Vية Oقتصادية للفلسفة الكاسح والتب±H الثانية العا�ية

 الداخلية آلياته من نابع ميل وهو, التوازن  لعدم يعرضه الرأسما@ي النظام 2ي متأصf ميf هناك أن) 1936(والتوظيف

.  الك�ي وقوىالعرض الك�ي الطلب قوى  ب`ن يحدث الذي التناسب عدم جراء من دوري بشكل (قتصادية hزمات وبسبب

 الكساد بمرحلة يمر وهو البطالة ع�ى والقضاء إنعاشه سبل تلقائية وبطريقة ذاته من يولد أن يعجزعن النظام  ن ونظرا

 الوحيد الجهاز ¤ي الدولة بأن نادى فقد, الكامل التوظيف بمرحلة يمر وهو التضخم �خاطر تجنبه سبل أو, الدوري

 hزمات �واجهة ا�عرفة روشته ذلك 2ي تم وقد. الك�ي الطلب 2ي التعوي´�H أو ا�وازن  العامل دور  يلعب أن ع�ى القادر

 ( ).  ا�عالج الطبيب دور  فwxا الحكومي التدخل يلعب والHI, الدورية

 2ي الوقوف  تس~wدف, آليةموحدة 2ي الدولة وقوى  (حتكارات قوى  جمع ¤ي للدولة (حتكارية الرأسمالية  فإن, وهكذا  

 عن تعب`Rا بوصفه الRWاكم، فائض إتجاه إن ثم. الرأسما@ي (نتاج فائض أو الRWاكم فائض عن الناجمة التناقضات  وجه

 تتم`Vبه ما لكن. الرأسما@ي (نتاج لنمط مfزم إنه بل،, جديدة ظاهرة يشكل �, ل¡نخفاض للربح ا�توسط ا�عدل إتجاه

 البلدان مجتمعات تعاني وإجما�.  الRWاكم فائض لظاهرة والعامة ا�زمنة الصفة هو للدولة  (حتكارية الرأسمالية

 معظم 2ي الدولة تدخل ازداد  الثانية العا�ية الحرب |wاية ومنذ.  ا�ال رأس فائض من فأكRt أكRt  الغرب 2ي الرأسمالية

 باعتبار الحكومي، التدخل مبدأ (حتكارية الRSجوازية وقبلت الكي®Vية، النظرية تبنت الHI ا�تقدمة الرأسمالية البلدان

 (ضطرابات ضد وتأمينه  الرأسما@ي النظام حماية شديد، وبإخfص اس~wدف،  كي®V دام ما, مصالحها يخدم أصبح ذلك

 .(شRWاكيةعليه وزحف  (جتماعية

 العمfقة ا�ؤسسات ا�ال رأس وتمركز تركز إزدياد مع خاصة للدولة، (حتكارية الرأسمالية س`Rورة 2ي تطورت لقد    

 وتسم�..  الرأسما@ي العالم صعيد ع�ى مهما دورا اليوم ا�ؤسسات هذه تلعب حيث, الجنسيات ا�تعددة الشركات ا�سماة

 لها أن إذ الجنسيات، متعددة ليست و¤ي القومية، أوفوق   القومية متعددة الشركات Oقتصادي`ن ا�تخصص`ن لدى

  وجغرافيا، إجتماعيا متساوية، غ`R بطريقة hجنHâ ا�باشر إستثمارها توزع ماإن, )hم الوطن( جنسية ¤ي, واحدة جنسية

 . .كله العالم مستوى  ع�ى



 عن ا�سؤولة hدوات وأهم,   الرأسما@ي ل¡نتاج ا�عاصرة (ستثمار أشكال أرÓى الجنسيات ا�تعددة الشركات تعتRS و

 هذه إسRWاتيجيات وتكمن.. hصول  هذه إدارة وحق,  الخارج 2ي ثابتة أصول  بملكية ا�رتبط ا�باشر hجنHâ (ستثمار

 . (حتكارية الرأسمالية مرحلة 2ي أساH�Ï مكون  كعنصر hجنHâ، (ستثمار وتوزيع دور  صوغ 2ي الشركات

 لعبت حيث, أوروبا إعمار وإعادة, الثانية العا�ية الحرب بعد تبلور  الجنسيات ا�تعددة الشركات هذه نشاط وكان  

 الجنسيات، ا�تعددة الشركات لدى (ستثمار طرق  وتم`Vت. hجنHâ (ستثمار مجال 2ي رائدا دورا hمريكية الشركات

 أو, (قراض أساليب ع�ى يقوم الذي ا�ال رأس لتصدير ا�عروفة التقليدية (ستثمار طرق  عن مختلفة بسمات

  يخدم الذي الجنسيات ا�تعددة الشركات عمل أن كما.  ا�خاطرة عنصر ع�ى تنطوي  الHI, ا�الية بالسندات (ستثمار

  قوان`ن مع يتناقض,  (حتكاري  الرأسما@ي  النظام يخدم بالتا@ي و, العا�ية السوق  2ي ا�ال لرأس ا�باشر (ستثمار حركة

 رأس إستثمار بقاء ووجوب, آخر إ@ى بلد  نم ل¡نتقال (نتاج عوامل قابلية عدم تفRWض الHI التقليدية، الرأسمالية عمل

 .الوطنية سوقه خارج إ@ى  w³اجر أن الوطنية السوق  إطار 2ي ا�ال

     V`نتاج يتم) Hنتاجية الجنسيات ا�تعددة للشركات  العالمÝمن  التكنولوجي`ن و(بداع الخلق وبتوظيف العالية، با 

 بإيجاد hخرى  الصناعية البلدان من وأشقاؤهم hمريكيون  hعمال رجال ويقوم. ا�جال هذا 2ي العالم إليه توصل ما كل

 هذه من ا�ئات وتمتد. الجنسيات ا�تعددة الشركات او ا�ؤسسات: التنظيم من جديد نوع بواسطة (قتصاد هذا

 عكس وع�ى. كافة العالم مس~wلكي حاجة إشباع �wدف الخارج 2ي والخدمات السلع لتنتج الوطنية الحدود عRS الشركات

, ا�ال رأس -(نتاج عوامل  إنتقال سهولة تضمن الجنسيات ا�تعددة ا�ؤسسات فإن, ا�اH�Á للقرن  التجارية ا�ؤسسات

 hمال فيه تبدو مكان كل 2ي والربح النمو تطلب إ|wا.البضائع إنتقال سهولة وكذلك -(دارة وتكنيك, التكنولوجيا

 نحو بمهارة وتس«ى ا�ستثمرة غ`R ا�صادر وتطور , hموال رؤوس من جديدة كميات تجمع إ|wا. جدا عالية وا�ردودات

 والبلدان الصناعية البلدان 2ي ا�عيشة مستوى  ورفع, (قتصادي النمو إسراع ¤ي ذلك كل نتيجة إن و.الجديدة الفرص

 ( ).التقدم طريق 2ي السائرة

 سوق  وطنه بل... وطن ا�ال لرأس  ليس"  القائل ا�بدأ   إسRWاتيجيا�wا 2ي تطبق الجنسيات ا�تعددة الشركات إن  

 بالغة عا�ية سوقا (سRWاتيجية تحالفا�wا وتخلق.  ا�عولم (قتصاد 2ي hساس ا�حرك  Äن تمثل و¤ي, "(ستثمار

 الرأسمالية �wا تتسم الHI  التام التناف§�H النموذج �قتضيات خاضعة وليست القلة، إحتكار ع�ى قائمة, التفاوت

 hعمال إسRWاتيجيات  كل تستخدم ¤ي و.وفتاكا ضاريا تنافسيا صراعا الجنسيات ا�تعددة الشركات وتخوض. التقليدية

 هذه وتنعم, الشبكات هذه داخل  وثيقا حبسا آخرين حبس و,شبكا�wا عن  ا�نافس`ن الfعب`ن بعض  Ýقصاء  ا�تاحة

 hعمال من تنظيمية أنماط أربعة ب`ن مفهوما تمي`Vا  نضع أن لنا يمكن و" ...hول  للمحرك" الكRSى  با�زايا (حتكارية القلة

 : و¤ي  أسماءهم مستخدم`ن الجنسيات متعددة للشركات الكونية

 الشركات(" لها و(ستجابة  القومية الفوارق  تحسس خfل من القوي  ا�ح�ي الحضور  ع�ى تعتمد الHI الشركات  -1

 ").القومية متعددة



 الشركات("  العا�ي`ن والتكيف (نتشار خfل من hم الشركة - وقدارات معرفة تستثمر الHI الشركات  -2

 ").العا�ية

 ").الكونية الشركات("الكوني النطاق ع�ى العمليات مركزة خfل من الكلفة 2ي أفضليات تحقق الHI الشركات  -3

 الكونية التنافسية القدرة لتحقيق سعيا, نسبيا ومستقلة, متخصصة وحدات ع�ى نشاطا�wا تبعRt الHI الشركات  -4

 العابرة الشركات(" العالم نطاق ع�ى وتطويرها ا�عرفة تعلم قدرات خfل ومن, القومية متعددة ا�رونة خfل من

 ")( ).  للقوميات

 ل¡يديولوجية ك�ي هدم بم®Vلة هو,  وأوروبا, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي الجنسيات متعددة  الشركات  عمل إن    

 فيه يقوم) ودو@ي وط±H( سوق  2ي hرباح أق��º ع�ى الحصول  تفRWض  الHI, ليRSالية والنيو, كfسيكية النيو  (قتصادية

 ن ا�نظرو " ينتج" و. والفردي) وعالمH وط±H(  الجماuي الرخاء حدود أق��º إ@ى يقود أن بد � وتام صاف تنافس

 تنافس سوق  2ي (حتكارية hرباح  ق��º جديدة، نظرية,  الجنسيات متعددة  الشركات  عن ا�دافعون  Oقتصاديون 

 . الدولية (حتكارات من لقلة الرخاء حدود أق��º تحقيق إ@ى تقود الHI, )Oligarchique( محتكرة لقلة  دو@ي

 وبوضع hمريكية، ا�تحدة الو�يات لسيطرة بخضوعها الجنسيات متعددة الشركات النامية  البلدان معظم وت~wم   

 ا�تعلقة ا�هام وضع أي:   وطوكيو ولندن نيويورك 2ي ا�وجودة  قيادا�wا مراكز بيد  ا�حلية بالحياة ا�تعلقة  القرارات

 hوطان، عh RSموال رؤوس تطور  أن ذلك.  الجنسيات متعددة الشركات  سيطرة تحت  الثالث العالم 2ي الوطنية بالدولة

 سما�wا ا�وضحة للرأسمالية (مRSيا@ي الطور  ضمن نفسها  تقع والHI, للدولة (حتكارية  للرأسمالية جديدة مرحلة يمثل

 وتخدم تعكس إ|wا بل hجنبية، hموال رؤوس  تعارض � خاص، بشكل الثالث العالم 2ي الدولة فسياسة. لين`ن قبل من

 . الجنسيات متعددة الشركات مصالح متنام، جزء 2ي حاليا

 ا�ال، ورأس وhسواق،  (نتاج، تدويل لجهة  الرأسمالية 2ي حقيقا تبد� الجنسيات متعددة الشركات أحدثت لقد  

. مجال بكل ةالخاص hموال رؤوس 2ي تجسيدها تجد كانت الHI, التنافسية ا�رحلة 2ي الرأسما@ي (نتاج مجا�ت وإندماج

RSي  ا�صر2ي الرأسمال إندماج عن الجنسيات متعددة الشركات وتعuح`ن, ا�ا@ي أسمال الر 2ي والصنا H�´ع�ى تق  

 فائض من بجزء التجاري  الرأسمال إحتفاظ إلغاء أجل من, قرارا�wا مركز 2ي جميعها عRSدمجها الثfثة، ا�جا�ت إستقfل

 . ا�خططة باûليات ل¡نتاج، بالنسبة, للسوق   الذاتي للتنظيم القاصر العمل واستبدال, القيمة

,  التجاري  الرأسمال إلغاء إ@ى يؤدي والذي, الجنسيات متعددة الشركات بواسطة يتم الذي (ندماج إن القول  من بد و�   

 تRSز:"يقول  الصدد و�wذا, منظما تحليf" دليله. ب.ج" لنا فيقدم اليوم أما. هيلفردنك إ@ى نظريا توضيحه 2ي الفضل يعود

. إليه Amontالداخل النشاط 2ي  وعما ا�شروع  منAval الخارج النشاط 2ي أكRt بوضوح التجاري  الرأسمال مشكلة

 ترتبط الHI الخاصة  التسويقية شبك~wا بإنشاء تقوم إ|wا: والتجاري  الصناuي الرأسمال بدمج الكب`Rة ا�شاريع فتقوم

 جميع بالحسبان آخذة الطلبات حجم بقياس, لحظة كل 2ي (عfم، أجهزة وتسمح. نفسه باÝنتاج, فأكRt أكRt, وتنشد

"  والرأسمال" الصناuي"  الرأسمال ب`ن التمي`V إن~wاء ¤ي الرئيسية النتيجة فإن, إقتصادية نظر وجهة فمن. الخصوصيات



 2ي (ختفاء إ@ى التوزيع هذا ويميل, تجاري  وربح ما@يالرأس للمدبر ربح ب`ن بح الر توزيع يت���f وبالنتيجة". التجاري 

 . ا�مارسة

 بالرغم, كلفته خفض ع�ى الصناuي، الرأسمال شأن, التجاري  الرأسمال مقدرة هو (ندماج لهذا الحقيقي ا�حرض إن"

 مع عfق~wا التجارو  إنتاجية مسألة تطرح إذ!    قليلة أهمية لذلك إن. قيمة أية, تجاريا رأسما� بصفته, يضيف � أنه من

 ع�ى (حتكاري  الرأسمال يقتصر فf... للتكاليف  أنقاص شكل ع�ى -رأسمالية بعبارات – التجاري  الرأسمال مردودية

  التجارة" بنية تكوين إعادة"  له ليتم hموال رؤوس من كميات بزج  يقوم إنه, ا�وجودة التجارية الشبكات ع�ى السيطرة

 ""( ).Rationalisation"عقfنية"  أكRt وجعلها
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 سلسلة الرأسما@ي العالم   وشهد بنيوية، أزمة 2ي الرأسمالية دخلت    ا�اH�Á، القرن  من السبعينات عقد بداية منذ      

 الو�يات رئيس قرر  ،1971 آب 15 يوم و2ي.  والركود  التضخم نحو (تجاه إ@ى إضافة والنقدية، ا�الية hزمات من

 بريتون  نظام كل بذلك وا|wار.  ذهب إ@ى الدو�ر تحويل  قابلية إلغاء  نيكسون  ريتشارد آنذاك hمريكية ا�تحدة

 ا�تحدة الو�يات أقامته الذي النظام وهو, الدو@ي والبنك الدو@ي النقد صندوق  و�دة عنه تمخض الذي)  1944(وودس

 تحت العالمO  Hقتصاد  2ي تكامل تحقيق إ@ى �wدف وكانت الثانية، العا�ية الحرب  من منتصرة خرجت الh  HIمريكية

 .وhغ±� hقوى  إقتصادها يخدم لكي, قياد�wا

 ا�ناورة حرية أعادت  |wا, "الجديدة الرأسمالية"  إسم عليه نطلق أن يمكن ما و�دة العالم شهد التاريخ ذلك ومنذ   

 العو�ة  Ýزدهار وسمحت, ا�ا@ي  صعيد(ضطراب ع�ى  راديكالية hكRt  ل¡جراءات  طريقال وفتحت لواشنطن، النقدية

 و(جتماuي  (قتصادي النشاط 2ي الدولة تدخل شكل الHI(  الfحقة السنوات 2ي الكي®Vية الثورة وتعرضت.  الليRSالية

 ا�درسة منظرو  وتوصل. Oقتصادية السياسات صعيد أو Oقتصادي الفكر صعيد ع�ى سواء مضادة، لثورة) جوهرها

 1976 عام Oقتصاد 2ي نوبل جائزة( فريدمان ميلتون   hستاذ  حول  وتجمعوا -شيكاغو جامعة 2ي تكونوا الذين  النقدية

 ثم التشي�ي، 2ي بينوشيه بالج®Rال تحيط الHI الفرق   داخل  أو� السلطة، إ@ى-) مايناردكي®V لجون  الكبار ا�ناهض`ن وأحد

 .واشنطن 2ي ريغان رونالد مع وأخ`Rا, ا�تحدة ا�ملكة 2ي تاتشر مارغريت مع ثانيا

  تحل النيوليب`Rالية كانت 1980 العام ح�I 1975 العام ومن    
ً
  شيئا

ً
 عملية أنجزت وقد الكاي®Vي، النموذج مكان فشيئا

 2ي البندقية قمة ومنذ. الفوائد معد�ت فجأة ترفع أن hم`Rكية الخزانة وزارة قررت عندما 1979 العام 2ي هذه (نعطاف

  التوظيف مجا�ت ع�ى (تكال وأصبح hولوية، التضخم مكافحة عملية احتلت  ،1980 العام
ً
  أمرا

ً
 وانفتحت طوباويا

 .العو�ة نظام 2ي النيوليRSا@ي الطور  بداية هذه كانت. الثالث العالم 2ي الدين أزمة

  لوا�wا قاد الHI النيوكfسيكية ا�درسة هجمات خfل من  طاحن نظري  لحصار  الكي®Vية تعرضت الفكري  يدالصع فع�ى  

 hزمات كافة  الحكومي للتدخل ا�درستان هاتان نسبت فقد.  العرض إقتصاديات مدرسة وأنصار فريدمان، ميلتون 

 أن والحق) الخ.,..ا�وازنة عجز, التضخم, (نتاجية إنخفاض, الركود, البطالة( الرأسمالية م�wا تعاني الHI وا�شكfت



, التضخمH الركود أزمة خاصة, hزمة من للخروج جديدة براغماتية سياسات إقRWاح أو, الرد عن عجزوا الكي®Vية  أنصار

, الرأسمالية كانت �ا فإنه, وعموما. شأنه من  ال~wوين يمكن � أمرا, غ`Rه أو ا�جال هذا 2ي النظرية مساهما�wم كانت وإن

RSع �Iالفكر تيارات من أفرزت قد, تطورها مراحل ش O مصالحها يناسب ما قتصادي RSا عن ويعwxفإن, الطبقي وع 

  الليRSا@ي التيار وهذا. تطرفا الليRSالية تيارات أشد أفرزت قد السبعينات عقد مشارف منذ دخلت الHI الهيكلية hزمة

 الحرية بإطfق ا�ناداة هو, واحد منبع 2ي معا يصبان, رئيسي`ن فرع`ن إ@ى الحقيقة 2ي انقسم قد ا�تطرف، الجديد

 ( ).ممكن حد أق��º إ@ى) الهم¼ي بمعناها(  Oقتصادية

- hنHI من بنوع ومضاعفة عدوانية  نيوليRSالية   ينشرون ا�تطرفون   الليRSاليون  هؤ�ء بدأ ،"ا�حافظة الثورة"   فبإسم    

 Oقتصادي النشاط 2ي وتدخw�fا الدولة دور  تحجيم  وهوضرورة أ� القديم التقليد ذلك ع�ى للقضاء  ا�ناضلة  كي®Vية

 ع�ى  هجومهم 2ي وركزوا. وا�جتمع الفرد حياة أساس ¤ي Oقتصادية الحرية بأن  عينه الوقت 2ي منادين, و(جتماuي

, البطالة وإعانات  (جتماuي التضامن صندوق  دعم مثل,  السوق  مجال  2ي ةالدول تطبقها  الHI (جتماعية السياسات

 ا�جاني العfج و السل«ي كالدعم( الدخل ومحدودي,  الفق`Rة للطبقات توجه الHI الخدمات  ودعم hسعار، ع�ى والرقابة

 ).إلخ والتعليم (سكان عن فضf, الرخيص أو

 من مول  قد العجز وهذا. للدولة العامة با�وازنة العجز زيادة إ@ى أدت الHI ¤ي النيوليRSالية أنصار رأي 2ي السياسات فهذه  

 جانبا أن كما. التضخم وإنفجار النقود عرض بزيادة وثيقة عfقة له كان مما البنكنوت، وطبع  ا�صر2ي (ئتمان خfل

 ذلك ع�ى فRWتب) الخاص القطاع من (قRWاض( الداخ�ي العام الدين سياسة خfل من تمويله تم قد العجز هذا من

 ا�نتج ل¡ستثمار تتوجه أن ا�مكن من كان مدخرات و¤ي, الحكومي (نفاق لتمويل الحقيقية ا�دخرات من جانب سحب

 الرأسمالية، البلدان 2ي العمالية النقابات نفوذ  لتصفية خاصة أهمية  االنيوليRSالية  أولت و( ).النمو معد�ت من وتزيد

 .  الرأسما@ي (ستغfل ضد الطويل نضالهم 2ي العمال حققها الHI (جتماعية ا�كاسب معظم وكذلك

 تحجيم أجل من العا�ية الرأسمالية  زمة (حتكارية الRSجوازية  تقدمه الذي التاريµي الجواب ¤ي ليRSالية النيو الثورة    

  العنان وإطfق, ا�رتفعة والRtوات الدخول  ع�ى الضرائب معد�ت وخفض, و(جتماuي Oقتصادي النشاط 2ي الدولة دور 

 إ� تتم لن الHI, التضخم أزمة وبالذات الرأسمالية، أزمات وحل,  (حتكار طابع علwxا يغلب بيئة 2ي العمياء السوق  لقوى 

   الرأسمالية، البلدان داخل ا�طلق (فقار إ@ى  نسHâال (فقار من التحول  قبول  وبالتا@ي بالبطالة  الواسع القبول   ضوء 2ي

 .الكي®Vية الدولة مرتكزات كأحد الكامل التوظيف هدف عن تماما  التخ�ي تم أن بعد

 2ي الثالثة الصناعية بالثورة تلقب باتت الHI  والتكنولوجية العلمية الثورة إند�ع  النيوليRSالية الثورة هذه مع وترافق   

 تغ`Rا أحدثت كما ا�رنة، hوتوماتية خfل من  الرأسمالية البلدان إقتصاديات 2ي هيكلية تغ`Rات أحدثت الHI و, الغرب

 وسائل محل وحلت. نفسه (نسان و¤ي الذاتية (نتاجية القوى  2ي ثورة بل, (نتاج لقوى  ا�ادية العوامل  2ي جذريا

 .الكومبيوتر بوساطة مRSمجة إلكRWونية جديدة إنتاج وسائل القديمة (نتاج

 تقوم الHI ا�عرفة 2ي حضارته تتمثل, جديد حضاري  عالم 2ي الرأسمالية تدخل والتكنولوجية العلمية الثورة  وبفضل    

 ا�ورد ¤ي ا�علومات وتصبح. للبشر البسيط العمل وموارد  الطبيعية وا�وارد والوقود الخام ا�واد من بد� ا�علومات ع�ى



 تصبح بل. للمجتمع ا�نتجة القوى  وتجديد تحديد مفتاح ¤ي للمعرفة ا�نتجة القوى  وتصبح, ا�جتمع لRtوة الرئيس

, وhرض, ا�عدنية كالRtوات: الطبيعية ا�وارد سائر مثل مورد ا�علومات إن. ا�ال لرأس الرئيس الشكل ¤ي ا�علومات

 ينتج أن ع�ى قادر وهو. سنوات خمس كل ويتضاعف يوم كل ايديVW  متجدد مورد و¤ي. البشرية الRtوات ومثل, وا�ياه

 أن والواقع... جديدة طبيعية موارد إ@ى قيمة لها نعرف نكن لم الHI ا�واد تحول  فا�علومات. معروفة تكن لم جديدة موارد

 الثورة تفض لم البداية 2ي. الصناعية الخامات إ@ى الطبيعية الخامات من التحول  هو الدو@ي (قتصاد يشهده تحول  أهم

 ع�ى يعتمد (نتاج كان فقد. ا�ستخدمة والتكنولوجيا ا�ستقر (نتاج جهاز 2ي كيفية تحو�ت إ@ى التكنولوجية

. والبشرية الطبيعية ا�وارد محدودية بقضية بعد معنية الثورة تكن ولم. Oقتصادي النمو �وارد الواسع (ستخدام

 جهاز وتحويل لتغي`h Rمر اتجه وهكذا... (نتاج نمو سرعة زيادة 2ي و(نتاج العلم ب`ن ا�تنامية اللقاءات نجحت ولقد

 ).والطاقة ا�وارد 2ي التوف`R( تكنولوجيات إ@ى باÝتجاه (نتاج

 ثورة لتصبح  تنمو والتكنولوجيا العلم ثورة أن الرأسما@ي Oقتصاد و2ي التكنولوجيات 2ي الحديثة التطورات وتشهد 

, أيضا (نتا�ي غ`R ا�جال - (نتاج مجال إ@ى إضافة -التكنولو�ي التقدم يغزو  و(نتاج العلم بإندماج و.و(نتاج العلم

R`عادة مقدمات توفر فالثورة. فراغهم وأوقات اليومية الناس حياة ليغÝ العمل لتقسيم القائم  للنظام جذرية بناء 

 يحدث ما فإن ولذلك. الجذري  التحول  هذا بمثل بعد يسمح � الدو@ي Oقتصاد 2ي السائد التكافؤ عدم أن غ`R. الدو@ي

 ( ).  ا�تكافئة غ`R الدولية ا�نافسة من إطار 2ي تجري  تزال �  الدو@ي ل¡قتصاد هيكلة إعادة عمليات من حاليا

 وتبعية تأخر 2ي ل`Vيد ا�تكا2ىء غ`R الدو@ي التبادل إطار 2ي يدخل والتكنولوجيا  العلم مجال 2ي ا�تكا2ىء غ`R التطور  إن  ثم

 والتبادل والتوزيع (نتاج دورة صارت لقد. العالم صعيد ع�ى ا�وارد توزيع إعادة عملية تجري  حيث النامية البلدان وفقر

 .العالم أقطار لكل الوط±O Hقتصاد شملت الHI والتكنولوجية العلمية الثورة بفضل عا�ية دورة و(س~fwك

 ¤ي والثانية, القوىاÝنتاجية وتوسيع تجديد ¤ي hو@ى: hهمية بالغHI معا عمليت`ن الواقع 2ي الثورة هذه أحدثت لقد     

, العالم بfد من بلد لكل القومية الحدود تتخطى أن من �بد وتتوسع تتجدد أن أجل من  الHI, (نتاجية القوى  هذه تدويل

 hزمة وتدويل, العمل وتدويل, ا�ال رأس تدويل: مثل قتصادي O التدويل صور  من عديدة أشكال تتشكل أخذت ثم ومن

HIتتحول  ال Rtأك Rtكونية عا�ية، أزمة إ@ى فأك  .( ) 

 (فقار توليد وبالتا@ي ا�ال، بواسطة hموال جمع للرأسمالية تتيح الHI  عصرالنيوليRSالية، 2ي تبدلت الرأسمالية إن   

, تشاء وكما تشاء، ح`ن تشاء، ما تفعل أن الرأسمالية  إمكان ¤ي ا�توحشة فالليRSالية. ومحيطاته النظام مراكز 2ي  الراهن

fإتيك" ب" ,fق بfو,أخ fا مناقضة سلطة بw~الية الثورة تجذر  ومع. لسلطRSمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي النيوليh 

 يمكن كيف ؟و"مع±� من ل¡شRWاكية هل"  ا�ح`Rة hسئلة يطرحون  (شRWاكي`ن ا�نظرين من العديد بدا وبريطانيا،

 ع�ى محدد طرف من رساميله ينقل معو�ا رأسما�  مثf تواجه أن (شRWاكية وhحزاب والنقابات، ملة، العا للطبقة

 للحركات مع±� من وهل السوق؟ هذه 2ي ا�ال رأس حركة بتحديد (دعاء الواقعية من وهل آخر؟ طرف إ@ى hرض

 عالمH؟ مستوى  ع�ى اليوم Oقتصاد عو�ة ظل 2ي, (جتماعية



 بتنظيم مواجه~wا تتطلب وا�نافسة hجور  ع�ى ا�رتكزة الرأسمالية التناقضات وأن, ينته لم التاريخ أن  من الرغم وع�ى   

 منطق ، السياسية راديكالي~wم درجة إختfف ع�ى (شRWاكي`ن معظم تب±H ظل 2ي أنه إ�,العمل فوائد مركزة ع�ى قادر واع

  نحو  الزائد تحولهم و,الرأسمالية مساوىء تصحيح عن وتخلwxم, ا�ال رأس"  سلطة"  مع تاريخيا إتفاقا   وعقدهم, السوق 

 نظامهم"وتفوق , ا�تطرف`ن النيوليRSالي`ن من  الخصم أفكار سيطرة ازدادت, و(عتدال" (جتماعية الليRSالية"

 الهدف, سواء حد ع�ى النامية والبلدان  الرأسمالية البلدان 2ي العمالية النقابات وأضحت. قوي  بشكل" (يديولو�ي

 للبديل طبيعية كقوة وتطرح  اللعبة 2ي تزال � العريقة فالنقابات. النيوليRSالية الثورة قبل من تصفيته يجب الذي

 .النيوليRSالية إغواءات  أمام, ل¡شRWاكية ا�VWايدة التبعية ع�ى  مؤشرا ويعتRSذلك. يساري  بديل وجود عدم ظل 2ي الحكومي

 

 النقابات ع�ى بات النيوليRSالية، إيديولوجيا سيطرة وأمام, (شRWاكية hحزاب معظم وإ|wيار سقوط أو تبعية ظل و2ي   

 من لنمو ا�ال رأس ومصلحة, العاملة للطبقة"القطاعية"  ا�صلحة: متناقضة مصالح ثfث ب`ن بالجمع القيام العمالية

 الدولية التجارة طريق من  الوطنية الحدود إزالة إن ثم. معمم خ`R أجل من" الوطنية الجماعة"  ومصلحة, عقبات دون 

R`قتصادي, رايش روبرت شاكيا قال كما" الروادع كل ع�ى ق´��" قد العمالية النقابات وتدمO العمل ووزير ا�عروف 

 ما ع�ى يتوقف مستقبلها يعد لم"  لذا, عا�يا بضائعها تسوق  ا�شروعات أن فبما. السابقة كلينتون  إدارة عهد 2ي)السابق(

 "( ).مذعورة طبقة" إ@ى فأكRt أكRt يتحولون  صاروا الذين العامل`ن هؤ�ء ،"شرائية قوة من hمريكي`ن العامل`ن لدى

 النقابات من  للعديد النضالية القدرة ضعفت العمل، ج	wة ع�ى الكاسح وهجومها وليRSاليةالني الثورة تحدي وأمام  

  هذه وتحولت.  وا�غرب والجزائر، وتونس، وإيطايا، وفرنسا،, وبريطانيا hمريكية، ا�تحدة الو�يات 2ي عا�يا الشه`Rة

"  أرستقراطي~wا"   أجهز�wا ع�ى تسيطر شعبية تشكيfت عن  عبارة إ@ى, إجتماعيا والضعيفة إيديولوجيا، ا��wكة النقابات

 2ي التاريخ عRS الطبقي دورها إ@ى (شارة مع, الشعبية والفئات بالعمال مرتبطة ظلت وإن ح�I, الوسطى والطبقات

 الذي  الرابط ضعف بسبب, طبقية أطرا تشكل  تعد لم  النيوليRSالية أمام هزيم~wا ظل 2ي حاليا أ|wا إ�, معينة لحظات

 وضعف, والبطالة الفقر إنتشار  مع الشعبية للمطالب النقابات تحسس وعدم, الديمقراطية (شRWاكية إ@ى  العمال يشد

 . ا�تبعة النيوليRSالية السياسات لتأث`Rات النقابية والحركة ا�جتمع مقاومة

 إدوارد)  واشنطن 2ي ا�حافظة ا�راكز من واحد هو و(, والدولية (سRWاتيجية  الدراسات مركز 2ي  (قتصادي ويرى        

 من عام مئة قبل ا�اركسيون  يزعمه كان فما: خبيثة نكتة"  الحال واقع 2ي هو" النفاثة الرأسمالية"  ماتفرزه أن:  لوتوك

 ا�نافسة أن"و. افقر  تزداد العاملة والطبقة ثراء يزدادون  فالرأسماليون . حقيقة Äن أض
ى, آنذاك خاطئة كانت مزاعم

 ( ). (جتماuي التماسك وتدمر" طحنا الناس تطحن ا�عو�ة

  نشهد بينما السائد هو, la precarite  ا�ؤقت العمل أو العمل 2ي الثبات عدم أصبح الرأسما@ي العالم من مكان كل 2ي

  خاصة( النضا�ت بفضل ا�كتسبة الكب`Rة الجماعية والحقوق ,  النقابية وا�عارك العمالية، النضا�ت تراجع با�قابل

 طيلة بصRS  تشييدها تم الHI  بالسدود(جتماعية تعصف ا�توحشة، النيوليRSالية رياح �wب مكان كل ففي).(ضراب حق



 يخدم العمل حق أن وهناك، هنا نلحظ أن يفيد ماذا و.وشرعي~wا مباد�wا 2ي أسسهانفسها، وتزعزع, 1900-1850 سنوات

 .التوظيف جانب إ@ى معممة بطالة سيادة ظل 2ي �هم ا يتموقع عندما,  "les nantis الRtوات أصحاب" مصالح

 نفوذا لهم تضمن أصبحت les ultra liberaux ا�تطرف`ن الليRSالي`ن  جاذبية قوة أن الجديدة الرأسمالية خصائص من  

 ا�هم، هو وهذا ، أيضا وإنما الجديدة، Oقتصادية ا�عطيات قبل من فقط ليس ا�هزوز  العمل حق أزمة يضخم شرعيا

 فيما و.باÝجتماuي Oقتصاد عfقة يطرح الحا@ي فالوضع.منه الضد ع�ى تأسس الذي الليRSا@ي للنموذج القوية العودة من

 بخطاب ا�تطرفون  الليRSاليون  علwxم يرد Oقتصادي، التقدم ع�ى يتوقف (جتماuي التقدم أن يرون (شRWاكيون  كان

 الواقع  تحويل أي (قتصاد، هيكلة إعادة غطاء تحت العمل أرباب ولسلطة (عتبارللربح رد أي ،"الجدية"  إ@ى العودة

 تساريح  إعfن عن  وا�صانع الشركات رؤساء يRWدد ولم". (جتماuي يحدد الذي هو Oقتصاد: "  خfل من وقوانينه

 مقدرا, Oقتصاد"  فضالة" أصبح (جتماuي أن لون  كما هذا يحدث و".الربح معدل تحس`ن أجل من" وا�وظف`ن للعمال

 .فقط و(نتاجية ا�ردودية بد�لة

 معظم 2ي و.الواحدة النيوليRSالية (يديولوجية ذات من تنبثق ا�ؤقت والعمل ا�حدودة ا�دة  عقود  أنظمة تكيف إن   

 توظيفهم إعادة يتم لكي   ثابت`ن كعمال أوضاعهم ترك ع�ى مجRSين hجراء من كب`R عدد أصبح الرأسمالية البلدان

 وسائل إ@ى ا�ؤقت العمل وعقود ا�حدودة ا�دة ذات العقود تحولت هذه، والحال. الثابت غ`R العمل نظام ظل 2ي مباشرة

 خاصة( التوظيف بطالHâ الخاصة الفئات �صلحة ا�طبقة (ستثنائية hنظمة معظم تغذي و.العاملة اليد Ýدارة  عادية

  رباب كلفة  أقل  |wا عشوائي وبخبط ماجاء كيف للشباب ا��H التكوين دورات تستخدم و.(تجاه هذا) م�wم الشباب

 . العمل

   إذ,العمل عالم من (جباري  الطرد 2ي  تتمثل حقيقية  خطار (جتماعية التعبئة تتعرض النيوليRSالية سيطرة ظل و2ي   

 إ|wم بل, (ختيار لحرية ا�بدئية القدرة يمتلكون  hجراء يعد  فلم.التحو�ت هذه جراء موجعة ضربات العمل حق تلقى

 2ي ا�شاركة وتراجع, النقابات 2ي ا�نخرط`ن عدد تراجع إ@ى الوضع هذا وقاد.  العمل من التسريح أو  القبول  ع�ى مجRSون

 الهيئات، هذه فاعلية حول  الشكوك تنامي إ@ى إضافة, لYفراد التمثيلية للهيئات ا�حبة وتراجع, ا�هنية (نتخابات

 ع�ى القائمة  النيوليRSالية ل¡سRWاتيجيات مثا@ي إطار إ@ى  الشركة أو ا�صنع تحول  وبذلك... (ستفتاء إ@ى ا�تكرر  واللجوء

 واضحة والنتيجة. التايلورية (يديولوجية واجبات من الفردي خfصوال  hناني بمعناها  الفردية ا�صلحة أولوية تغليب

 ا�كان يشكل (جتماuي يعد ولم. أبيه نفسية (بن يتقمص مثلما, كليا  ا�صنع نفسية أيضا hج`R يتقمص إذ للعيان،

 س`Rورة 2ي hفراد  طاقات تحرير وسيلة وإنما, السلطة لعبة 2ي مكان~wا تأخذ, مستقرة, جمعية هوية لتشكيل  ا�fئم

 . حد أق��º إ@ى وإنتاجي~wم فاعلي~wم  تفضل
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, سRWيت وول وبنوك, الجنسيات ا�تعددة الشركات أهم أعدت ا�اH�Á القرن  من والتسعينات الثمانينات عقدي خfل   

  الدو@ي البنك( الدولية ا�الية وا�ؤسسات) hمريكي ا�ركزي  البنك(  hمريكية ا�تحدة للو�يات والخزانةالفيدرالية

 الحد حكومة hول،:  مبدئ`ن ع�ى يقوم الذي, "واشنطن توافق"ب العالم كل 2ي يعرف بات ما) الدو@ي النقد وصندوق 



  الثماني مجموعة ولعبت. الحرة hسواق, والثاني.hدنى
ً
  دورا

ً
 تو@ي و2ي للعو�ة النيوليب`Rا@ي الطور  عقيدة فرض 2ي ناشطا

 .والخصخصة والتحرير Oستقرار 2ي ا�تمثلة hبعاد الثfثية hنماط ع�ى ترتكز سياسا�wا توجه الHI والسياسة. قيادته

  
ً
 والHI وليامسون  جون  Oقتصاد عالم يد ع�ى 1990 العام 2ي العقيدة صياغة تّمت ا�تصاعدة (نتقادات ع�ى وردا

 ا�وازنات 2ي التوازن  إقامة( ا�ا@ي النظام ¤ي سبعة مبادئ ع�ى العقيدة هذه ارتكزت وقد". واشنطن  توافق" اسم حملت

 الغاء( التجاري  التحرير ،)الرساميل أسواق فقط تحددها فوائد معد�ت( ا�ا@ي التحرير ،)ا�الية Oقتطاعات وخفض

  Oقتصادات فتح ،)الجمركية الحماية أنظمة
ً
 القيود إلغاء الشركات، مجمل خصخصة ا�باشرة، (ستثمارات ع�ى كليا

 .   الجنسية ا�تعددة بالشركات الخاصة الفكرية ا�لكية لحقوق  التامة والحماية) ا�نافسة وجه 2ي العوائق جميع إزالة(

, والتخصيص التقشف، فلسفة ع�ى يقوم   ليRSا@ي إقتصادي مذهب عن عبارة هو"  واشنطن توافق" إن 

 وhسواق التجارية ا�باد�ت وتحرير, العامة النفقات وتخفيض, الضريHâ و(صfح, ا�وازنة 2ي  و(نضباط,والتحرير

 بلدان معظم تواجه كانت الO  HIقتصادية ا�شاكل كل ع�ى الرد هذا" واشنطن توافق" تداب`R استنبطت ولقد. ا�الية

 حيث, موازنا�wا 2ي كب`Rة عجوزات من تعاني كانت الHI ا�تخلفة البلدان 2ي أم ا�تقدمة الرأسمالية ا�راكز 2ي سواء العالم

 التفك`R"ب أيضا Oقتصاد خRSاء يسميه سوف لذا و.العجز هذا 2ي تسهم الفعالة غ`R العامة ا�ؤسسات خسائر كانت

 2ي النيوليRSالية أي (قتصادي النموذج هذا فرض ع�ى hمريكية ا�تحدة الو�يات عملت التسعينات عقد و2ي". hحادي

 لكي الثالث العالم بلدان معظم ع�ى, (قتصادي (صfح وبرامج الهيك�ي، والتكيف التثبيت وبرامج للعو�ة، الRWويج إطار

 .Oستثمارات تدفق مقابل hمريكي (حتكاري  الرأسمال قبل من مفروضا نيوليRSاليا إقتصاديا نموذجا بوصفه, تتبناه

 إ@ى والتوصيات النصائح تقديم  2ي رئيسا دورا, الدو@ي والبنك الدو@ي، النقد صندوق : الدولية ا�الية ا�ؤسسات   ولعبت 

 1944 عام 2ي  الدو@ي النقد صندوق  وأنشأ.ا�توحشة الرأسمالية العو�ة نظام 2ي (نخراط �wدف  الثالث العالم بلدان

 وفود 1944 العام 2ي اجتمع وفwxا ،)ا�تحدة الو�يات 2ي هامبشاير 2ي بلدة( وودس، بروتون    قمة 2ي وقع إتفاق بموجب

 تأم`ن علwxا كان الHI) الخ الدو@ي، البنك الدو@ي، النقد صندوق ( وا�ؤسسات للمبادئ أسسوا حيث الغربي`ن، الحلفاء

 ضمان 2ي الرئيسة مهمتة  وتكمن, 1945 ديسمRS 27 يوم رسميا وتأسس عالمH اقتصادي نظام ووضع أوروبا إعمار إعادة

 ظل 2ي عا�يا، مفتوح إقتصاد  وبناء العا�ية التجارة نطاق توسع أيضا  وتسهيل, العالمH وا�ا@ي النقدي (ستقرارللنظام

 النظام من hول  البند وينص.  hو@ى العا�ية الحرب ح�I الوظيفة �wذه قامت قد  كانت الHI, الذهب قاعدة  غياب

H�Ïساh زمات باتقاء مكلف الدو@ي البنك أن ع�ىh اw~تحدث عندما ومعالج . 

 2ي ا�توازن  النمو تحقيق ع�ى والعمل, الدو@ي النقدي التعاون  تشجيع هو الصندوق   إحداث من ا�علن الهدف وكان 

 والعمل, للمدفوعات hطراف متعدد  دو@ي نظام إ@ى والوصول  الخارجية، ا�دفوعات ع�ى القيود وتجنب, الدولية التجارة

 البلدان مشاركة من الدو@ي النقد صندوق  تمويل مصادر وتتأتى. hعضاء الدول  ب`ن العمfت تبادل أسعار ثبات ع�ى

 ا�راجعة وكانت. سنوات خمس كل  مرة الحصص مراجعة وتتم. مساهمته تحدد حصة يمتلك عضو بلد وكل. hعضاء

HIزمة عقب 1998 عام 2ي حصلت الh سيوية  ليةا�اÄ HIا لجأ والwxنقاذ الدو@ي النقد صندوق  فÝ  قد البلدان، من عدد 

 %. 45 بنحو الحصص 2ي زيادة  شهدت



 hقل ع�ى يسدد أن عضو كل ع�ى ويجب. تغي`R أي عنه ينجم لم 2003 يناير شهر 2ي جرى  الذي (جتماع فإن وبا�قابل، 

  طريق عن وأخ`Rا, بالذهب أو, )ال`ن, اليورو, الدو�ر( الدولية الصرف أسواق 2ي ا�ستعملة بالعملة  حصته من% 25

 تمويل مصادر (سهامات هذه وتغذي. 1967 عام 2ي الدو@ي النقد صندوق  أنشأها  الHI" العملة"  الخاصة السحب حقوق 

 ويقدم. 2004 فRSاير |wاية 2ي دو�ر مليار 325 ا�صادر هذه قيمة وبلغت. hعضاء البلدان نجدة إ@ى يذهب الذي الصندوق 

 لحص~wا الذهبية الشريحة حدود 2ي قروضا, مدفوعا�wا  موازين 2ي مؤقت لعجز تتعرض الh HIعضاء للبلدان الصندوق 

 أن hعضاء الدول  من ما  دولة أرادت إذا أما. الشريحة هذه يتجاوز  � ا�طلوب السحب دام ما شروط دون , الصندوق  2ي

 إقتصادية سياسات لتطبيق الصندوق  مع تتعاون  وأن, طل	wا تRSر أن علwxا فإن, شريح~wا يتجاوز  ما الصندوق  من تسحب

 .ا�دفوعات بم`Vان العجز ع�ى للقضاء �زمة الصندوق  يراها معينة ومالية ونقدية

 ترافق  (نخفاض، نحو الربح معدل إتجاه إ@ى ملحوظ بميل الثمانينات عقد 2ي العا�ية  الرأسمالية أزمة تعمقت لقد  

  وإضطرارها الخارجية الديون  مصيدة 2ي تقع جعلها الذي hمر الثالث العالم انظمة 2ي التنموية القدرات تآكل معها

  جديدة قروض ع�ى والحصول , ديو|wا جدولة إعادة عمليات Ýستجداء باريس ونادي  الدو@ي النقد صندوق  أبواب لطرق 

 تعزيز أجل من التسهيfت"   الدو@ي النقد صندوق  أنشأ 1987 ديسمh/RSول  كانون  2ي و.الدولية ا�الية hسواق من

 من الدو@ي النقد صندوق  ويطلب. الدخل القليلة النامية للبلدان قروضا بموج	wا يقدم)  FASR"(البنيوية التسويات

 قابلة محددة مشاريع بلورة أجل من", معه التعاون  وإلVWام" شروطه" ع�ى ا�وافقة قروضه من تستفيد الHI البلدان

 ".ا�الية السياسة مجال 2ي للقياس

 تغطي والHI الشهر 2ي مرة يكن لم إن السنة 2ي مرت`ن م�wا التأكد يتم الh HIداء معاي`R"  تب±H" الشروط"  هذه تفRWض و

 النقد صندوق   يطرح عموما. الصندوق  قروض من ا�ستفيدة للدولة والخارجية الداخلية السياسة من أساسية جوانب

 مصدرين  من قو�wا التكيف ليRSالية فلسفة وتستمد. ا�تخلفة البلدان غالبية تطبقها لكي"  التكيف ليRSالية" الدو@ي

 : هما أساسي`ن

 أو, )لسRWب`Rسون  تقرير( باسم ا�عروف الشه`R التقرير واضعو علwxا اتفق الHI ا�حددة hفكار تلك هو hول  ا�صدر

 : ( )أساسية مبادىء ثمانية نجد وهنا". التنمية  شركاء2ي"  مايسم�

 أم كان محليا, الخاص ل¡ستثمار العام ا�ناخ تحس`ن 2ي فورا البدء ا�تخلفة الدول  ع�ى يتع`ن أنه هو hول  ا�بدأ-1

 نواع أ من أي مع تتعاطف � �wم تحيط الHI البيئة كانت إذا بالخطر يحسون  hجانب ا�ستثمرين أن"  ذلك, أجنبيا

 الخطوط أهم من يعتRS ككل الخاص القطاع وضع تحس`ن أن  عامة بصورة ا�ؤكد من يكون  ويكاد.. الخاصة ا�شروعات

 الخطوط النامية الدول  تتخذ بأن نو��H فنحن ولذا. النامية الدول  2ي hجنHâ ل¡ستثمار ا�ناخ تحس`ن نحو الفردية

 ".ا�ح�ي الخاص (ستثمار أمام تقف الHI العوائق وإزالة لتعريف ا�شروعة القومية hهداف مع تتم»�� الHI الفورية

 (ستثمارات نشاط إلwxا يؤدي ما غالبا والHI ل¡نفجار القابلة السياسية القوى  مفعول  بإبطال ويختص, الثاني ا�بدأ

 أوسع إستخدام تحقيق ذلك لتحقيق الهامة السبل من أنه يبدو:" صراحة التقرير يش`R وهنا. الخاصة hجنبية



 لكي وذلك, العام القطاع مع ا�شاركة أو ا�ح�ي ا�ال رأس مع ا�شاركة إما هنا با�شاركة وا�قصود". ا�شRWكة للمشروعات

 .الوط±H ا�ال رأس مع ا�شاركة حجة تحت ممكنة فRWة أطول  �صالحها التعرض عدم hجنبية الشركات تضمن

 ضد ا�ستثمرين تؤمن الHI الخاصة hجنبية (ستثمارات وحماية ضمان إتفاقيات فكرة التقرير يقRWح وهنا, لثالثا ا�بدأ

 حينما الدولة إ@ى التعويض  هذا تحويل وحرية مfئما تعويضا لهم وتكفل, الحراسة وفرض وا�صادرة التأميم مخاطر

 .نشاطها تصفية أو تعديل لخطر hجنبية (ستثمارات تتعرض

 مفيدة وسيلة hحيان بعض 2ي تعد النامية الدول  تمنحها الHI الضريبية (متيازات"  إ@ى التقرير يش`R وهنا الرابع، ا�بدأ

 ببناء النامية الدول  نو��H  ذلك مع أننا غ`R.. العتيق الضريHâ للنظام الك�ي hثر من مؤقتا hجنبية الشركات لحماية

 ". hجنبية الشركات بواسطة hرباح إستثمار إعادة لتشجيع الضريHâ نظامها

 الدول  2ي (ستثمارية الفرص Ýكتشاف إقتصادية دراسات لتنفيذ العمل ضرورة إ@ى التقرير يش`R وهنا, الخامس ا�بدأ

 وhجانب ا�حلي`ن الشركاء وتجميع, نشطة بصورة الجديدة (ستثمار فرص تحديد"  ع�ى ترك`Vه خfل من, ا�تخلفة

 الدول  2ي الخاص القطاع مع روابطها بفضل, تعد ا�ماثلة وا�نظمات الدولية التمويل هيئة فإن وبالتأكيد. لتنفيذها

 أكRt هذه تصبح بأن نو��H نحن وعليه. Oستثمارات وتنمية ا�شروعات تعريف  عمال منطقي`ن وكfء, وا�تقدمة النامية

 ".ا�جال هذا 2ي نشاطا

 قوان`ن تحس`ن يمكن ما غالبا: " يأتي ما ع�ى التقرير ينص وهنا. الشركات قوان`ن تطوير بضرورة يختص السادس ا�بدأ

 الثقة عدم من يقلل أن هذا شأن ومن. وhجنبية ا�حلية للمشروعات ا�ا@ي (نفتاح من أكRS درجة لتحقيق الشركات

 الرئيسية ا�سئوولية فإن hحوال، وبطبيعة..  ا�ح�ي ا�ال سرأ سوق  تنمية ويدعم..  hسهم حملة حماية ع�ى ويساعد

 يجب للنمو القابلة ا�ال رأس أسواق تطوير ولكن. ا�عنية الدول  عاتق ع�ى تكون  أن يجب ا�ح�ي ا�ال رأس سوق  لتنمية

 قانون  حول  �عونةOستشارةا تتخذ وقد. ا�عونات تقدم الHI الوكا�ت �wا �wتم الh HIشياء ب`ن من يكون  أن أيضا

 ا�ستثمرين جانب من (شRWاك توسيع إ@ى الرامية والحوافز ا�ناسبة الحسابات وإجراء ا�ا@ي، (نفتاح وقواعد الشركات،

 ". النامية الدول  2ي جديدة أسهم وإصدار hفراد،

 الشروط ضمن وذلك ا�حلية، ا�ال رأس أسواق من باÝقRWاض hجنبية للشركات السماح بضرورة يق´�H السابع ا�بدأ 

 الصرف سوق  فwxا يكون  الHI الدول  تلك 2ي وخصوصا  ا�تخلفة، الدول  إ@ى hجنHâ (ستثمار لجذب الخاصة والحوافز

 . هشا

 صانعو يقول  وهنا. للشعب عامة ملكية باعتباره Oجتماuي مضمونه ونزع العام القطاع بتصفية يتعلق الثامن وا�بدأ 

 Oيجابية الحوافز من نظام بانشاء الدول  هذه حكومات تقوم بأن نو��H أننا: "  ي�ي ما شديدة بصراحة ب`Rسون  تقرير

 ". مfئمة أشكال 2ي hسهم بيع طريق عن العامة ا�لكية 2ي للمشاركة السواء ع�ى وا�حلية hجنبية الشركات لجميع

 دون   الدول  جميع إ@ى  تقدم والHI, الدو@ي النقد صندوق  وضعها الHI" البنيوية التسويات" بRSامج ويتعلق, الثاني ا�صدر

 : ( )محاور  ثfثة  الRSامج هذه وتتضمن. ظروفها مراعاة



 الخارجية القيمة تخفيض أساسية بصفة ويشمل ا�دفوعات بم`Vان العجز ع�ى القضاء بإجراءات خاص hول  ا�حور  

 وخصوصا القيود من (ست`Rاد وتحرير الحدود، أدنى إ@ى تقليلها أو hجنHâ الصرف ىع� الرقابة وإلغاء البلد، لعملة

 . hجنHâ للنقد تجارية سوق  لعمل والس«ي الثنائية، التجارية Oتفاقيات وإلغاء الخاص، للقطاع

 السياسات من محددة مجموعة يشمل وهو للدولة، العامة با�وازنة العجز بخفض تتعلق بإجراءات يختص الثاني ا�حور 

HIدف الw� سكان والصحة التعليم ع�ى الحكومي (تفاق تخفيض(  العام (نفاق نمو تقليل إ@ىOو Hâوالضمانات الشع 

 ا�باشرة غ`R الضرائب زيادة(  الدولة موارد وزيادة)  العام Oستثمار وتخفيض  التموينية ا�واد دعم والغاء Oجتماعية

 هذاا�حور  ويصر..)  العام القطاع منتجات اسعار ورفع وOتصال والنقل الطاقة اسعار وزيادة العامة الخدمات وأسعار

 البنكنوت، طبع أو ا�صر2ي الجهاز من (قRWاض خfل من – (جراءات هذه بعد – ا�وازنة 2ي ا�تبقي العجز يمول  أ� ع�ى

 ).  حكومية سندات او الخزانة اذونات طرح(  ا�حلية ا�دخرات سوق  من الحكومة اقRWاض خfل من وإنما

 ويشتمل. وا�ا@ي النقدي السوق  وتنمية النقود عرض نمو من الحد إ@ى وw³دف النقدية، بالسياسة  خاص الثالث ا�حور 

 ا�سموح ا�صر2ي (ئتمان ع�ى عليا حدود ووضع والدائنة ا�دينة الفائدة أسعار)  زيادة(  تعويم سياسات ع�ى ا�حور  هذا

 تس~wدف وأن)  وا�ا@ي النقدي السوق (  بالبورصات ا�تعلقة القوان`ن وتطوير وتعديل Oقتصادية، للقطاعات به

 جدولة إعادة بعد ما اعباء �واجهة مناسب  International Reserves دو@ي نقدي احتياطي تكوين النقدية السلطات

 . الديون 

 وعندما. hمريكية ا�تحدة الو�يات ÝسRWاتيجية كليا خاضع وهو, بالتصدير مهووسا يزال و� الدو@ي النقد صندوق  كان

"  هذه برنامج خارج بقيت الHI البلدان شهدت, 1995-1990و, 1985-1981 ب`ن ما" البنيوية التسويات"  برامج  أطلق

 2ي الخام القومي الناتج من نسبته فبلغت الخار�ي الدين أما. ا�ذكورت`ن ا�رحلت`ن 2ي% 1و%  0,3 نمو نسبة" التسهيfت

 النسبة قفزت بينما, 1995و1991 ب`ن ما% 154 إ@ى ووصلت 1985-1980 ا�رحلة 2ي% 82 الصندوق  مع ا�تعاملة البلدان

 أفضل كانت الصندوق  عن ا�ستقلة الدول  حقق~wا الHI النتائج ن أ ويfحظ. فقط% 76 إ@ى% 56 من hخرى  البلدان 2ي

 ( ).أرقامه الصندوق  �wا يقدم الHI الطريقة ع�ى لووافقنا ح�I لRSامجه الخاضعة الدول  نتائج من

 البلدان إ@ى القروض لتقديم أساسيا شرطا التصدير بنظام النمو ربط معادلة من الدو@ي النقد صندوق  جعل لقد

 إعطاء ع�ى القائم الخيار هذا نتيجة وكانت. إعRWاض دون  من (سRWاتيجية لهذه حكوما�wا انصاعت الHI ا�تخلفة،

 تRWاجع وقت 2ي الدو@ي النقد صندوق  لتوجwxات حكوما�wا أذعنت الHI للبلدان النموكارثية خطط 2ي للصادرات hفضلية

 نموذجا إ� hرجنت`ن وليست. والفقر للديون  ا�VWامن التصاعد دوامة 2ي مأخوذة نفسها فوجدت ا�نتجات، أسعار فيع

 .الجهنمية الدائرة هذه 2ي وقعت  الHI بلدانلل

 ب`ن كامل والتنسيق. ”وودس بروتون " إسم ع�ى ا�سماة ا�ؤسسات أهم يشكfن الدو@ي والبنك الدو@ي النقد صندوق  إن    

 ذلك  باريس نادي لها وليحقق, ديو|wا بجدولة تقوم أن يجب الدو@ي، البنك خدمات  إ@ى ا�حتاجة فالدول , ا�ؤسست`ن

 أي" البنيوية التسويات"  برامج بتنفيذ ذلك يربط الذي الدو@ي النقد صندوق  من) سلوك حسن( بشهادة تأتي أن علwxا

).  وودس بريتون (  مؤتمر عن ا�نبثقة الثانية ا�الية ا�ؤسسة هو الدو@ي فالبنك. الثfثة محاوره 2ي  الهيك�ي (صfح برامج



RSالدو@ي البنك" تسمية وتعت "R`فا�سم دقيقة، غ Hللمصارف الدولية ا�جموعة" هو الرسم”  ?The World Bank Group 

 ا�تعددة والوكالة الدولية ا�الية والشركة للتنمية الدولية والجمعية والتنمية، (عمار Ýعادة الدو@ي البنك تضم و¤ي ،?

 تستخدم الخاصة منشورا�wا و2ي. باÝستثمارات ا�تعلقة ال®Vاعات Ýدارة الدو@ي وا�ركز (ستثمارات لضمان hطرف

 .. للتنمية الدولية الجمعية وعن والتنمية (عمار Ýعادة الدو@ي البنك عن كناية" الدو@ي البنك" عبارة ا�جموعة

 نمو تعزيز هو إسRWاتي¼ي هدف أجل من  يعمل, توجهاته hمريكية ا�تحدة الو�يات تحدد الذي الدو@ي، البنك كان و

 ا�ناهضة أو الثورية ا�شاريع توسع خطر ضد منيعا سدا تشكل كي الغربية الدول  حليفة الثالث العالم بلدان عضب

  ويبسط hرضية، الكرة 2ي هائf نفوذا الدو@ي البنك ويمارس. ل¡مRSيالية
ً
  نشاطا

ً
 وحده اليوم وهو. hشكال ومتعدد إنسانيا

  hكRt للدول  (عتمادات يمنح
ً
  الثالث العالم لدول  أّمن ا�نصرم العقد خfل أنه نجد وهكذا. فقرا

ً
 ا�دى ع�ى قروضا

 سنة كل يمّول  كما.. (ستثمار إعتمادات بواسطة التحتية الب±� بناء يؤّمن كما. دو�ر مليار 225 الـ قيم~wا فاقت الطويل

 . التنمية مشاريع من ا�ئات

 يستطيع وضع من يستفيد الذي ا�قرض أي ،"hخ`Rة الفرصة مقرض" ا�صر2ي التق±H التعب`R 2ي اليوم، هو الجهاز وهذا

  ا�قRWض ع�ى يفرض أن خfله من
ً
  يبدي غ`Rه فمن. يضعها هو شروطا

ً
 أو تشاد مثل لدول  قرض أدنى �نح استعدادا

  هو" سRWيت وول"و الدو@ي البنك ب`ن والتحالف  أفغانستان؟ أو الشمالية كوريا أو ما�وي  أو هندوراس
ً
 تحالف طبعا

  عديدة مرات أنقذ قد الدو@ي البنك فإن حال، كل وع�ى. إسRWاتي¼ي
ً
 عمليات 2ي جازفت الHI ا�الية ا�ؤسسات من كث`Rا

 يستبعد وميثاقه الصارمة، ا�صرفية للمعاي`R وفقا فيعمل اليومي نشاطه 2ي أما. ا�ختلفة القارات  2ي وهناك هنا مضاربة

ب �بدأ بعيد حد إ@ى خاضعة ممارسته أن ح`ن 2ي غ`Rه، أو السياH�Ï (ر�wان من نوع أي صراحة
ّ

 غ`R جذور  ذي مرك

 ( ). ”واشنطن توافق"بـ وُيعرف إيديولو�ي مبدأ وهو مصرفية

 وفلسفة العا�ية، الرأسمالية مصلحة  خدمة من إنطfقا  وتوصياته وبرامجه سياسته الدو@ي البنك صاغ لقد

 ومنظمة الدو@ي النقد صندوق  غرار ع�ى الدو@ي، فالبنك. الكي®Vية للفلسفة ا�ضادة الثورة بم®Vلة تعتRS الHI النيوليRSالية

 رضا ا�قرضة الدول  جميع وع�ى مناسبة كل 2ي يفرض فهو. النيوليRSالية العقيدة معاقل أحد أيضا هو العا�ية، التجارة

 .الجدد العالم أسياد سلطة يفرض كما والدول  العامة ا�متلكات خصخصة ع�ى ويحض واشنطن

 حرية-1:ماي�ي متضمنة نصائح هيئة ع�ى ا�تخلفة البلدان إ@ى الدو@ي البنك قدمها الHI والسياسات ا�بادىء  جاءت و

 حماية نزعة عن التخ�ي -3.للتصدير ا�تجهة السياسات تشجيع -2, وا�نافسة السوق  قوى  ع�ى و(عتماد التجارة

 عجز وتخفيض لYسعار الحكومي الدعم إلغاء -5.وhجنHâ ا�ح�ي الخاص القطاع وتشجيع تنمية -4, ا�حلية الصناعات

 2ي السياسات هذه و�wدف. الرأسمالية الخصخصة إسRWاتيجية تب±H طريق عن العام القطاع من التخلص -6.ا�وازنة

 تسي`R 2ي hولوية وإعطا�wا hسواق إنفتاح - 2.وتنميته Oقتصاد إدارة 2ي الدولة دور  تقليص -1: ي�ي ما تحقيق إ@ى ال�wاية

 2ي وإفساح والتنموي، Oقتصادي العمل رك`Vة ا�حلية الرأسمالية إعتبار -3.التجارية ا�باد�ت حرية وإطfق, Oقتصاد

 ( ).العالمH الرأسما@ي با�قتصاد الوط±O Hقتصاد دمج -h.4جنبية (ستثمارات أمام ا�جال



 
ً
  الدو@ي البنك ينشر وسنويا

ً
  يشكل تقريرا

ً
 (عfن وهذا". العا�ية التنمية حول  تقرير” عنوان تحت التعاليم من نوعا

 ستشغل، الHI الكRSى  ا�وضوعات تحديد إ@ى يس«ى وهو ا�تحدة، hمم أوساط و2ي الجامعية hوساط 2ي نفسه يفرض

رو  أما.. العام الرأي ذلك، من أبعد وستشغل والجامعات، حدةا�ت hمم 2ي ا�تخصصة الوكا�ت الوقت، لبعض
ّ
 منظ

 الخمسة العقود خfل يكّفوا لم الج�ي مؤسس~wم فشل من فبالرغم. رائعة نظرية مرونة عادة فيبدون  الدو@ي البنك

ون  � إ|wم جواب، سؤال لكل ولدw³م التRSيرية، النظريات من (كثار عن ا�نصرمة،
ّ
 . س`Vيف عباءبأ ي�wضون  وهم يكل

 العام ا@ى 1968 العام من ترأسه وقد( ).  السبعينات وأوائل الستينات أواخر ب`ن ما الذهHâ عصره الدو@ي البنك بلغ  

 ظل و2ي. جونسون  وليندون  كينيدي جون  الرئيس`ن عهدي 2ي السابق  hمريكي الدفاع وزير مكنامارا، روبرت 1981

، 13 ا@ى دو�ر مليار من السنوية القروض حجم زاد هذه رئاسته
ً
 وا�وازنة مرات أربع ا�وظف`ن عدد وتضاعف مليارا

 مختلف من دو�ر مليار 100 حوا@ى إستfف 2ي مكنامارا نجح روتRSغ، يوج`ن صندوقه أم`ن وبمساعدة. مرات 3.5 (دارية

 وهم السويسري`ن، ا�صرفي`ن من ا�بلغ هذا من كب`R قسم ع�ى حصل أنه التاريخ سخرية ومن الوطنية، الرساميل أسواق

 الطبقات ومن الديكتاتوري`ن والحكام ا�ال أمراء من Äتية ا�هربة الرساميل من hكRS الجزء يحمون  الذين أنفسهم

 . الfتينية وأم`Rكا وآسيا أفريقيا 2ي الطفيلية

 مجازر  ع�ى يشرف كان يوم قتل مما أكRt الدو@ي البنك رئاسة توليه أثناء البشر من قتل ماكنامارا أن( ) ماندر ج`Rي  يرى 

 الدور  من بالخجل يشعر كان إذ“ أنه ¤ي عنه ماندر ج`Rي  يرسمها الHI والصورة. ا�تحدة الو�يات 2ي للدفاع كوزير فيتنام

 2ي شرع وقد. الثالث العالم 2ي الفقراء مساعدة إ@ى مسارعته عRS صورته يحّسن أن أراد فقد فيتنام حرب 2ي لعبه الذي

 Avec le recul : la tragédie du ”والعRS ا�أساة فيتنام: بدء ع�ى عود“ كتابه ففي ،”الواثق ا�ؤمن بغطرسة عمله

Vietnam et ses leçons  ( ) التحديد 2ي أرى  إني“ يقول Hا�سائل كانت كلما أنه اعتقدت ولطا�ا. دقة ا�نطق تزيد لغة الكم 

 الرضوخ ع�ى الثالث العالم دول  ماكنامارا حمل با رقام، يثق و نه. ”أقل القرار أصحاب عدد يكون  أن وجب مهمة

 hق��º الحد بلوغ بغية التقليدية Oقتصادات تحويل وع�ى الدو@ي البنك من القروض ع�ى للحصول  ا�فروضة للشروط

: ذلك بعد ماندر ويضيف." ع�wم التخ�ي تم فقد ذلك رفضوا الذين أما. العا�ية التجارة و2ي Oقتصادية التخصصية 2ي

 يدّمر مكنامارا يعد فلم. الصارمة البنك  وامر (نصياع إ� الدول  من العديد أمام خيار من يكن لم إصراره ع�ى وبناء“

 وطرق  موحلة سدود أمام Äن نفسه يجد الثالث بالعالم وإذا بأكملها، اقتصادات يدّمر بات بل إنقاذها، بغية القرى 

  يستطيع لن هائلة وديون  تالفة وأرياف وغابات ا�كاتب فارغة ومبان مكان أي إ@ى توصل � مخربة
ً
. (...) تسديدها أبدا

، فيتنام 2ي الرجل هذا زرعه الذي الدمار كان ومهما
ً
 ." الدو@ي البنك توليه فRWة أثناء ذاته ع�ى تفوق  فقد كب`Rا

 لكن. للجميع السعادة=  التطور =  التقدم=  فالنمو. ”النمو" نظرية ¤ي البنك لدى ا�فضلة النظرية كانت مكنامارا زمن 2ي

 يدمر الfمحدود النمو“ موضوع حول " روما نادي" خاص نوع 2ي لواءها حمل الHI (حتجاجات من hو@ى ا�وجة جاءت

رو  فرد." الكوكب
ّ
 ومن. الرأي يوافقكم الدو@ي والبنك! ا�بجلون  العلماء أw³ا حق ع�ى أنتم كم“: انعطافة بربع البنك منظ

  Äن
ً
 ا�ح�ي الناتج نمو وحسب (عتبار 2ي يأخذ لن أنه آخر مع±� 2ي. ”ا�تكامل التطور " مفهوم البنك سيعتمد وصاعدا

  سينظر بل البلدان، من لبلد (جما@ي
ً
 قّرر  الO HIسئلة ي�ي ما و2ي. ا�جتمع قطاعات باÓي ع�ى النمو هذا انعكاسات 2ي أيضا



 أن خطر هناك أليس للمداخيل؟ الداخ�ي التوزيع ع�ى انعكاساته ¤ي ما متوازن؟ النمو هل: نفسه ع�ى يطرحها أن البنك

  التسريع يؤدي
ً
 hرضية؟ الكرة ع�ى الطاقة مصادر احتياطات ع�ى التأث`R ا@ى البلدان من بلد 2ي الطاقة اس~fwك 2ي جدا

 .الخ

 خاصة, آسيا شرق  بلدان ع�ى" النيوليRSا@ي النموذج"  هذا hمريكية ا�تحدة الو�يات فرضت التسعينات، عقد خfل

 شرق  بلدان ا�تحدة الو�يات أجRSت الدو@ي، والبنك الدو@ي النقد صندوق  طريق فعن.  ا�الية hسواق 2ي العام (ختfل

  hمريكي (حتكاري  الرأسمال قبل من ا�فروض النيوليRSا@ي Oقتصادي النموذج هذا تب±H ع�ى الfتينية وأمريكا آسيا

 . إستثماراته  مقابل

 بما, جديد مذنب إيجاد من بد � وكان. 1997 عام 2ي Äسيوية hزمة وراء  الكامن السبب ¤ي" الخfن رأسمالية" كانت و

 ا�ثالي`ن التfمذة دور  تؤدي وتايلند وكورياالجنوبية أندونيسيا أن وبما, جيدة)والنمو والبطالة التضخم" ( hساسيات" أن

 مغلقة نخبة بوجود تتم`V الHI, البلدان تلك 2ي نفسها الرأسما@ي النظام طبيعة, إذن, هو وا�ذنب. الدو@ي النقد لصندوق 

 للرفاق قروضا تمنح البلدان تلك 2ي ا�صارف كانت و.وا�ال و(قتصاد السياسة عالم ع�ى تقفل ومحرمة، وسرية

 تأميم إ@ى 1997 عام 2ي اليابان بادر(بمعجزة كما تنقذها الدولة كانت, حسا�wا 2ي تخطىء وعندما, وا�اكرين الجيدين

 أخرى  أمكنة و2ي آسيا 2ي الحكومات بدأت, 1997 عام ومنذ). نيكاي مؤشر" ط`Rان" إ@ى أدى مما, الكRSى  ا�صارف بعض

 عن تكف أن خاص شكل 2ي علwxا ويجب. السوق  لقوانيSن إخضاعه وإ@ى شفافية أكRt نظامها جعل إ@ى مدعوة نفسها ترى 

 . بشركائه أو" خل"مرتبطةب أ|wا بحجة, الحياة قيد ع�ى مفلسة ومشاريع مصارف إبقاء ع�ى العمل

 2ي. 1997 سبتمRS 23 2ي) LTCM( الشه`R ا�ضاربة صندوق " إنقاذ" منذ قو�wا من بعضا فقدت قد الRSاه`ن هذه أن �شك

 ا�ذكور  الصندوق  تعويم إلwxا وطلب العا�ية ا�الية نخبة ماكدونو وليم نيويورك 2ي الفيدرا@ي (حتياط رئيس جمع ذلك

 من(  وأوروبية أمريكية مؤسسة عشرة خمس كانت ح�I ساعات بضع انقضت إن وما. ممكنة إفfس حال 2ي كان الذي

 ( ).مراقبة لجنة وأنشأت, الصندوق  من% 90 مقابل دو�ر مليار 3,5ب ساهمت قد) فرنسية مصارف ثfثة أصلها

 و�, الفاسدةعموما السياسية النخبة و�, ا�ضارب`ن يكونو لم آسيا شرق  جنوب أزمة من hساسي`ن ا�تضررين إن

 سكان هم الحقيقيون  فالضحايا".ا�ستحدثة hسواق"  ع�ى راهنوا الذين الصناعية، البلدان 2ي hموال رؤوس أصحاب

 ع�ى والذين, العالمO Hقتصاد 2ي النماذج مصاف إ@ى الصيت الذائ«ي" النمور " حملوا الذين والعمال ا�وظف`ن من ا�دن

 الذي, البات, الوطنية العملة تعويم التايلندية الحكومة قررت أن ومنذ. الشه`Rة" Äسيوية ا�عجزة" تحققت أكتافهم

 وكوريا, كونغ وهونغ مال`Vيا، إ@ى hزمة امتدت, 1997صيف مطلع الدو�ر2ي إزاء قيمته من% 40 أشهر ثfثة خfل خسر

 حديث أن ا�فارقة و.أموالهم سحب 2ي, الذعر علwxم وقدسيطر ا�ستثمرون، استمر فيما, أندونيسيا إ@ى وح�I,الجنوبية

, 1990 عام ابتداءمن ليحقق مطرد شكل 2ي Oقتصادي الوضع تطورفwxا كان منطقة ع�ى يدور  كان آنذاك العالم كل

 .الزمن من عقدين خfل% 10 فاق بنمو, العالمO Hقتصادي الدخل مستوى  من40%

 صندوق  إ@ى التوجه ع�ى مجRSة نفسها وجدت, (فfس وشك ع�ى وأندونيسيا وتايfند كوريا بدت وإذ, 1998 بداية منذ و

 عدد بلغ hزمة لهذه وكنتيجة. القروض من سلسلة ع�ى الحصول  أجل من الغربية فيةا�صر  الشبكات وإ@ى الدو@ي النقد



 كامل بدوام العامل`ن أن ح`ن 2ي, العمال مجموع من% 44 نسبته ما أي, مليون  40 البلدان تلك 2ي العمل عن العاطل`ن

, الخصخصة عمليات وتسارعت, حد أق��º إ@ى (جتماuي (نفاق  تقليص وتم, الشعب حاجات من% 4,7يغطون  كانوا

 هذه 2ي توجد و�. الفقر خط تحت يعيشون  الذين الناس عدد 2ي ضخمة وزيادة, القيود من العمل عfقات وتحرير

 2ي الرأس مسقط إ@ى العس`Rة العودة أو, الشارع 2ي فورا (رتماء تع±H الوظيفة وخسارة, إجتماعية ضمانات أية البلدان

 .الريف
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 فتح 2ي تكمن مهم~wا أن إذ الكوني، الصعيد ع�ى تعمل مالية  كوزارة نفسه الدو@ي النقد صندوق  فرض, السني`ن مر ع�ى

 كل 2ي الدو@ي النقد صندوق  فرض و.الغنية الغربية البلدان قبل من وال�wب hجنبية (ستثمارات أمام الوطنية hسواق

 حرية تعيق الHI القيود كل ع�ى القضاء إ@ى عمد ذلك ع�ى وعfوة,  أيضا" الهيك�ي (صfح" برامج الجنوب عالم من مكان

 يضم الذي باريس ونادي,  أساسا  الدو@ي والبنك الدو@ي النقد صندوق   وأصبح. hموال ورؤوس والخدمات،, السلع تنقل

 صناديق, ا�صارف( الخاص والقطاع, الخاصة الشمال مصارف يجمع الذي لندن ونادي, كدائنة الشمال حكومات

 ا�ؤسسة, )OCM( العا�ية التجارة ومنظمة, G8الثماني الكRSى   الصناعية الدول  ثم ،)التعاضد وصناديق, التقاعد

 بوصفها, فwxا والتشدد البنيوي  (صfح مشاريع تطبيق  تعميم تفرض الHI اللRSالية للعو�ة hطراف ا�تعددة ا�ركزية

 .أوروبا وشرق , الثالث العالم بلدان لتدج`ن وسيلة

 Äن؟ إهتمام موضوع  يشكل مازال الدو@ي النقد صندوق   إصfح إن هل: hيام هذه  2ي Oقتصاد خRSاء يتساءل و

 التغ`Rات  ضوء 2ي الصندوق  صعوبات تزايد مع, مختلفة إنتقادات إ@ى  الدو@ي النقد صندوق  تعرض منذإنشائه

 ا�الية با زمة مرورا  السوفياتي (تحاد إ|wيار من بدءا,  التسعينات عقد خfل  يالدو@ ا�جتمع شهدها الO HIقتصادية

 إ@ى ا�ركزي  التخطيط من ا�تحولة والبلدان, 1997 عام آسيا وشرق  جنوب 2ي الناشئة البلدان شهد�wا الHI العاصفة

 أزمات حدوث لت2fي الدو@ي النقد صندوق  بإصfح ا�نادية hصوات تعالت ذلك غضون  و2ي. السوق  إقتصاد ق إعتنا

 .تقدير أقل ع�ى تحجيمها أو ا�ستقبل 2ي مالية

 أزمة كأنه hمر بدا فقد. بعي�wا دولة تصيب فردية أزمة مجرد hمر يعد لم 1997 عام 2ي Äسيوية hزمة إند�ع بعد لكن و

 وجهت الHI (نتقادات معظم جاءت فقد ولهذا. Oقتصادية مستويا�wا بمختلف البلدان من العديد تضم عامة

 الدو@ي النقد صندوق  إلغاء ضرورة  ترى  الHI النظر وجهة وهو hول . قطاعات ثfثة 2ي تحديدا مركزة مؤخرا للصندوق 

 إ@ى أضف. النامية الدول  إ@ى الخاصة hموال رؤوس تدفقات فيه ازدادت زمن 2ي العامة hموال  لضياع وسيلة أنه بإعتبار

 علما ا�خاطر بتفادي (هتمام ع�ى hسواق قدرة من يضعف أخ`R كمنقذ الصندوق  دور  أن يرى   عينه الرأي أن  ذلك

 الذي الرأي وهو  الثاني. كارثة حدثت إذا إضا2ي تمويل ع�ى للحصول  الصندوق  من سانحة فرصة دائما هناك أن م�wا

 الدو@ي والنقدي ا�ا@ي النظام  إستقرار ع�ى للحصول  إشرا2ي حكومي دور  لوجود حقيقيا إحتياجا هناك أن يعتقد

 يمكن ح�I الدو@ي النقد وصندوق  الدو@ي البنك تعديل أو إستبدال ضرورة يرى  الرأي وهذا. البلدان ب`ن الفوارق  وتخفيف



 ا�أخوذ ا�عد�ت ورفع عالية وعمالية إنتاجية كفاية إ@ى والوصول  العالم 2ي الفقر لتخفيض وفعالة جديدة طرق  إيجاد

 ( ).العالمH الصعيد ع�ى hموال رؤوس لتدفق كفاءة أكRt جديدة محددات ووضع البيئة مجال 2ي �wا

 كفاءة عدم وأثبت, الهيك�ي (صfح برنامج يطرح ح`ن  السياسية الهيمنة تحقيق ع�ى يعمل الدو@ي النقد صندوق  كان و

 تخفيض حساب ع�ى السياسية ا�صالح تقدم فعندما. hمريكية للضغوط سياساته فwxا رضخت الHI الحا�ت معظم 2ي

 الفقراء أعباء وزيادة ا�تحولة بالدول  hغنياء إ@ى hموال تدفق ¤ي الطبيعية فالنتيجة, الهيك�ي (صfح أو مثf الفقر

 ويضعف  hمثل يOقتصاد مساره عن يحيده السياسية الضغوط طائلة تحت الدو@ي النقد صندوق  وقوع إن ثم. لدw³م

 وع�ى, الدولية ا�الية ا�ؤسسات إصfح ضرورة يفرض Äن العا�ية hسواق واقع أن والحقيقة. إصfحه إمكانيات من

 عن الصندوق  إستقfل هو  hطراف مختلف تركزعليه الذي الجوهري  (صfح  ويظل. الدو@ي النقد صندوق  رأسها

 .الكRSى  (قتصادات �صلحة ح�I ملحا (صfح هذا أصبح حيث, عليه واشنطن تمارسها الHI السياسية الضغوط

 الرأسمالية قوان`ن فرض ع�ى تعمل أ|wا  جيدا يدرك ا�عروفة الدولية  ا�الية ا�ؤسسات وخطط ممارسات  يتابع من

 هذه ما¤ي نفسه يطرح الذي السؤال ولكن.  الليRSالية بالعو�ة يعرف مابات وفرض الكون  هذا من مكان كل 2ي  الجديدة

  الليRSالية؟ العو�ة

. البشرية خfص خشبة تمثل ع�wا ا�دافع`ن عند فHä. أيضا الخfفية مسائله كRSى  بل العصر ظاهرة ليست العو�ة إن

 ألف والذي, "تايمز نيويورك" صحيفة 2ي الخارجية السياسة 2ي (فتتاحيات كتاب كبار أحد فريدمان، توماس وهاهو

"  بل العو�ة وصف ليس هدفه أن إ@ى يش`h ,Rمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي مبيعا الكتب أكRt من بات( ) العو�ة حول  كتابا

 أغنياء جعلنا ع�ى وقادرة للثقة وأهل مرغوبة و¤ي, البشرية الحضارة مراحل أرÓى تشكل أ|wا ندرك جعلنا أي إياها" إفهامنا

 إذ, ��Hء 2ي مفاجأة ليست الكتاب إنطfق نقطة لكن. أجمع العالم 2ي ��Hء وكل فرد كل تطوير شأ|wا من كما, وأحرارا

 الديمقراطية" تاليا لنا ويروي. العالم لشعوب الحرية حمل الرأسمالية إنتصار بأن إقناعنا فريدمان توماس حاول 

 لنا تسمح الHI" ا�الية الديمقراطية" وت	wره. والحواسيب بالهواتف أنفسنا تجه`V من بفضلها سنتمكن  الHI" التكنولوجية

 التلفزة شبكة تكاثر أساH�Ï بشكل أي" (عfم ديمقراطية"  معجزات لنا ويصف. ا�حا�ت جميع و2ي  كان أينما باÝستثمار

 أم كانت سوفياتية, وتخري	wا الهرمية السلطات جميع تآكل إ@ى أدى التلفزة شبكات تضافر أن.حشريتنا Ýرضاء ا�توافرة

 ع�ى الضوء إلقا�wا حيث من الكfم هذا ع�ى كدليل hنRWنت شبكة وتأتي. القديم الطراز من أمريكية ح�I أم أندونيسية

 ".التامة ا�نافسة نموذج"وع�ى hرض 2ي ديمقراطية hكRt ا�كان

 جحيم من كوكبيا ومعممة عليا ومرحلة, مجسدة" (قتصادية الفظاعة"  الرأسمالية لنقاد الليRSالية العو�ة تمثل و

, شاملة أصبحت ا�الية والتدفقات hموال، رؤوس تنقل حرية  ن, خاص بوجه  ا�ا@ي بالقطاع تتعلق فالعو�ة.الرأسمالية

 يجرد � والعو�ة الرأسمالية ب`ن (رتباط هذا. بإطfقية Oقتصادي الفضاء 2ي ا�سيطر القطاع القطاع هذا من وجعلت

 نوعا إنتا�ي كنظام تشكلها منذ مارست الرأسمالية أن فصحيح. التاريخ 2ي جديدة كظاهرة خصوصي~wا من hخ`Rة هذه

 يدور  كما العو�ة لكن. كوني صعيد ع�ى الرأسما@ي (نتا�ي النظام هذا تعميم إ@ى مسعاها أو, تعميمه خfل من العو�ة من

 إشتغالها أشكال من جديد  نوuي شكل 2ي عي�wا الرأسمالية هذه ¤ي بل, الرأسمالية آليات من آلية ليست اليوم ع�wا الكfم



 هذه.وكي®V ماركس أم, وريكاردو سميث آدم قراءات ¤ي كانت سواء, للرأسمالية القديمة القراءات لغزه تفك � وشكل

 وإستقfل  والشركات hفراد أوضاع, عينه الوقت 2ي متجاهلة,hرضية الكرة من ا�خبأة الزوايا ح�I تمس العو�ة

 شغلها ويظل. hسواق إحتfل تس~wدف ما بقدر بلدان إحتfل  تس~wدف � و¤ي. السياسية hنظمة تنوع أو الشعوب

 .الRtوات ع�ى (ستحواذ وإنما hراH�Á، إستعمار و� hجسام ع�ى الف`Vيائية السيطرة � الشاغل

 Qu est-ce que laالعو�ة ما"الجديد  كتابه 2ي ميشاليت ألب`R-  شارل   -التاسعة باريس جامعة 2ي (قتصاد أستاذ يقدم

mondialisation?" "( ) 2004  ,مقاربته HIالرأسمالية، إن فيقول،. جديدة ظاهرة ¤ي حيث من, للعو�ة جديدة يريدها  ال 

 من ا�زيد وإ@ى, العو�ة إ@ى فال®Vوع .واحد بلد 2ي تشتغل أن تستطيع �, الستالينية" الواحد البلد إشRWاكية"  مثل مثلها

 و¤ي -لYمة القومية السوق  2ي ولدت قد الرأسمالية إن القائلة التقليدية لYطروحة وخfفا. لبقا�wا هوشرط, دوما العو�ة

 ينتصر, "ماالعو�ة"  مؤلف فإن -للرأسمالية القومية السوق  2ي ولدت hمة بأن الشه`Rة ا�قولة استتبعت الh HIطروحة

 (طار هو, القومية الدول  تشكيل سبق الذي, "العالم -(قتصاد"  إن القائلة بروديل فرنان الكب`R ا�ؤرخ  طروحة بقوة

 عنه غ±� � الرأسمالية مولد Ýشكالية الجذري  القلب وهذا. عشر الرابع القرن  منذ, الرأسمالية فيه ولدت الذي التاريµي

 مع" يقطع" الذي" العالم -(قتصاد"  عن الRSودي�ي ا�نظور  فمن. الراهنة العو�ية حقب~wا 2ي الرأسمالية تطور  مآل لفهم

 مثل الكRSى  ا�رفئية ا�دن كانت توسعها س`Rورة 2ي الرأسمالية م�wا انطلقت الHI القواعد فإن, القومية الدولة مرجعية

 منذ" حرة مدينة"  وقدبقيت, حينه 2ي البلطيق بحر ع�ى أ�انيا موانىء أكRS و¤ي, ولوبك ولندن وأمسRWدام البندقية

 2ي أخرى  حرة مدن ومن ا�را2ىء، هذه جميع فمن. 1937 عام النازية السيطرة تحت وقوعها ح`ن إ@ى 1143 عام تأسيسها

"  التجارة ممارسة خfل من يسعون، مغامرون تجار ا�عروف القديم العالم أقا��H ش�I نحو ينطلق كان, الغربية أوروبا

 �ا خfفا و.محدود جغرا2ي إطار أس`Rة تجار�wم بقيت لو ما 2ي س`Rبحونه كانوا مما أكRS ا�ال من مقادير كسب إ@ى" البعيدة

 التجارية ا�باد�ت تلك فإن, القومية والدولة للرأسمالية عضويا ا�RWابط النشوء عن الfحقة النظريات ستفرضه

 التدري¼ي التشكل جراء النمو عن ومعاقة ملجومة نفسها وجدت قد, الوليد الرأسما@ي النظام طfئع شكلت الHI, الدولية

 باتخاذ, إقتصاديا عRSت ما أول , نفسها عن عRSت hخ`Rة فهذه. القومية الدول  باسم حقا � ستعرف مقفلة إقليمية  حياز

R`غراب"التجار أولئك نشاط لجمت ما بقدر لها الداعمة ا�حلية (جتماعية القوى  أرضت ومركنتلية حمائية تدابh "

 الثاني hب, ريكاردو إنتظار من �بد وكان. الضريHâ (عفاء طريق عن ا�ح�ي (نتاج با�قابل وشجعت, الضرائب بمضاعفة

 الحمائية بالتداب`R ا�قفلة القومية السوق  وب`ن (نتاجية نمو ب`ن العfقة لقلب, الرأسما@ي  السياH�Ï ل¡قتصاد

 .وا�ركنتلية

 ع�ى تسيطر كانت الHI ا�حافظ`ن العقاري`ن ا�fك طبقة إ@ى �, الجدد الصناعي`ن طبقة إ@ى ينتمH كان الذي, فريكاردو

 قانون  يلغ لم إذا فيما, النمو 2ي الصفر بدرجة أي, بالجمود عليه محكوم (نكل`Vي  (قتصاد أن إ@ى نبه, (نكل`Vي  ال�RSان

 وما. (نتاجية لتحف`V ضرورية فا�نافسة. ا�ح�ي ل¡نتاج حماية ا�ملكة خارج من الحبوب إست`Rاد يمنع كان الذي الحبوب

 السوق  إ@ى الصادرات نمو جراء مضاعفا ربحه تعاود قد hجنبية الواردات لدخول  نتيجة القومية السوق  تخسره قد

. (نتاج تكاليف لخفض وبالتا@ي, (نتاجية لتحس`ن نتيجة بدوره هو الذي ا�نافسة ع�ى قدر�wا لتعاظم نتيجة العا�ية

 الHI ¤ي,العشرين القرن  من الستينات 2ي السائدة الحمائية (يديولوجيا تحج	wا كانت الHI, (قتصادية الحقيقة هذه



 سياسة عن ستعاضتا عندما العو�ة س`Rورة 2ي الدخول  إ@ى سباقة كانت الHI آسيا شرÓي جنوب بلدان بعض أدرك~wا

 (قتصاد تركت ثم ومن. الخارج إ@ى التصدير إعادة برسم التصنيع بسياسة (ست`Rاد عن (ستغناء �wدف التصنيع

 .القومية أسواقه 2ي غزوه بدورها لتعاود القومية أسواقها يغزو  العالمH الرأسما@ي

 رابطة القومية والدولة الرأسمالية ب`ن فليس. العو�ة ظل 2ي مع±� ذا يعود � بالذات" القومية السوق " مفهوم أن الواقع و

 عدم ع�ى يدللون  القومية الدولة" حرمة" ع�ى اعتدت بكو|wا لها نقدهم يحصرون الذين العو�ة وخصوم. كاثوليكي زواج

 وإن. �خلوقه عبدا ليس فالخالق. hمة لعصر مقولة الرأسمالية أن با�قابل صحيحا ليس ولكن, الرأسمالية لطبيعة فهم

 يندفع يزال � الذي, التطور  هذا فإن, تاريخها تطور  من طورما 2ي القومية الدولة إطار إ@ى احتاجت قد الرأسمالية تكن

 .وا�ستقبل الحاضر 2ي له عائقا صار وما ا�اH�Á 2ي له حافزا كان ما يلجمه أن يمكن �, hمام إ@ى دوما

 عقد 2ي إيقاعه تسارع ثم, العشرين القرن  من الثمانينات منتصف منذ بالتبلور  شرع الذي ا�عولم (قتصاد ظل 2ي

 ا�قاومة أشكال سائر ع�ى) السوق  حاكمية( النيوليRSالية منطق وإنتصار (شRWاكي، ا�عسكر إ|wيار بعد التسعينات

 هو فا�هم.ا�حدد (قتصادي العامل, ذاته حد 2ي يشكل hولية، ا�واد و�, العمل و�, الرأسمال � يعد لم, (يديولوجية

 بالزمن ا�الية الرساميل وتداول  ا�ا@ي البعد بغلبة  ا�عولم (قتصاد ويتسم( ). مجتمعة العوامل هذه ب`ن hفضل العfقة

 �صلحة بل, الصناعي`ن أو التجار �صلحة � والخدمة, الفورية ا�ردودية غ`R آخر إعتبار أي دونما, يقال كما, الفع�ي

  عن  الجديدة الرأسمالية طبيعة وتختلف.ا�ساهم`ن  صغار من أم ا�ليون`Rية كبار من كانوا سواء الريوع أصحاب

 ¤ي و– Äو@ى الصناعية الثورة ولغاية عشر الخامس القرن  بداية منذ سائدة كانت الHI ا�ركنتلية التجارية الرأسمالية

 ع�ى hمم ب`ن فيما والخدمات للسلع التجارية ا�باد�ت تمثله الذي البعد بغلبة تتم`V  ذإ-الرأسمالية تاريخ 2ي عمرا hطول 

 بغلبة تتم`V الHI والثالثة الثانية الصناعية الثورة ظل 2ي الرأسماية عن تختلف كما الرأسمالية، العو�ة أبعاد من عداه ما

 الذي الدور   عن فضh-fو@ى الرأسمالية التشكيلة ظل 2ي كما - تبادلها حركية فقط وليس والخدمات السلع إنتاج حركية

 2ي الرئيس الفاعل بوصفها,  العا�ية السوق  من ممكنة حصة بأكRS للفوز   تس«ى الHI الجنسية ا�تعددة الشركات  تلعبه

 �صلحة) الحرة ا�ناطق( سياد�wا من قطاعات عن التخ�ي إ@ى فقط ليس تضطر الHI القومية الدولة �, ا�عولم (قتصاد

  hجنبية Oستثمارات Ýغراء, والضريبية القانونية والتسهيfت التناز�ت ش�I تقديم إ@ى كذلك بل, الشركات تلك

 .ا�رحلة ا�صانع وÝستقبال

 العامة والفضاءات الخاص  وتخصيص, الجم«ي تحطيم الرأسماليةالجديدة،  العو�ة لهذه ا�دمرة (سقاطات من

 الخاص, الدولة ضد السوق : ا�عممة ا�نافسة تأث`R تحت دائمة فرز  كألية العو�ة وتتصرف. السوق  قبل من و(جتماعية

 أن وبما. والعمل الرأسمال ب`ن منافسة أيضا ويوجد. التضامن ضد وhنانية, ا�جموعة ضد والفرد, العام القطاع ضد

 أن القول  ويمكن. يربح الذي هو الرأسمال فإن تنقw�fم، 2ي حرية أقل هم hشخاص بينما بحرية، تتنقل hموال رؤوس

 أدخلت فقد.أيضا �wا فازوا قد أ|wم و, ا�تطرفة النيوليRSالية هذه ظل 2ي  العمال ع�ى الطبقية الحرب أعلنوا  الرأسمالي`ن

 يخدم بما العمل قوان`ن ع�ى Rاتتغي` ا�حيطات، 2ي أم ا�تقدمة الرأسمالية ا�راكز 2ي سواء العالم، حكومات معظم



 2ي متطرفة سبf يتبعوا أن من الشركات مديري  إ@ى إضافة هؤ�ء، مكن الذي hمر ا�ستثمرين، الرأسمالي`ن مصلحة

 . الثانية العا�ية الحرب |wاية منذ له مثيل � نحو ع�ى وا�وظف`ن العمال مع عfقا�wم

. القانونية اللوائح وضع و�  القومية الحدود �  (عتبار بع`ن العمfقة الشركات تأخذ � ا�عولم Oقتصاد  ظل 2ي و

  مصلحة ب`ن الطfق إ@ى ونصل. الواحد البلد داخل التضامنيات 2ي تصدع  إلىإحداث الغالب hعم 2ي  الوضع هذا ويقود

  الكRSى  الشركات 2ي ا�ساهم`ن مصلحة وب`ن الوطنية، والصغ`Rة ا�توسطة الشركات ومصلحة ا�عو�ة الكRSى  الشركات

 معنية بأ|wا تشعر �  العمfقة ا�ساهمة فالشركات. الديموقراطية ومنطق ا�ا@ي ا�نطق وب`ن, الوطنية ا�جموعة ومصلحة

 لكي, hجور  رخيصة العاملة اليد تكون  حيثما تنتج إ|wا. أجمع العالم 2ي وتبيع الداخل من  صكوكا توقع إ|wا ا�جال، هذا 2ي

 . hكRtإرتفاعا هو الحياة مستوى  يكون  حيث تبيع

 2ي السياسة رجال سمح,   ا�كثفة والخصخصة  hموال رؤوس تدفق حرية تفضيل خfل ومن, hخ`Rين العقدين 2ي 

 2ي(  الرئيسية القرارات إنتقال بعملية  الجنوب عالم 2ي لها  التابعة الرأسمالية والدول  ا�ركزية الغربية الرأسمالية الدول 

 الفضاء إ@ى  الوط±H العام الفضاء مجال من) البيئة وحماية, والثقافة,والRWبية والصحة، والتوظيف،, (ستثمار مجال

 هم العا�ية ا�الية ا�جموعات قادة وكذلك الكوكبية العمfقة ا�ساهمة الشركات قادة أصبح  وبذلك. الدو@ي الخاص

  يصادرون إ|wم. السياسية القرارات 2ي يؤثرون وباتوا القوية، لوبيا�wم بوساطة  ،  الواقع 2ي السلطة بزمام يمسكون  الذين

 .مصالحهم يخدم بما والديمقراطية (قتصاد

 تشجيع أجل فمن. باهظة إجتماعية كلفة ،"واشنطن توافق"  إسم تحت الهيك�ي،  (صfح لسياسات كانت لقد و

 (فقار نمو 2ي وزادت الطبقية، الفوارق  وعمقت مجتمعا�wا، ا�تخلفة البلدان 2ي الحكومات دمرت الدو@ي، (ستثمار

 ففي. ا�وازنة 2ي العجز مكافحة إسم تحت والتعليم، الصحة ع�ى العامة النفقات تخفيض  قبولها خfل من, ا�طلق

 وترافق. التقليدية و(جتماعية (قتصادية البنيات وح�I, الدولتية البنيات تحطيم تم, الجنوب عالم بلدان من العديد

 ت�wب ا�ساهمةالعمfقة الشركات  ن -وللبيئة, بأكملها لصناعات مذهل تدم`R الجديدة، الرأسمالية هذه إنبثاق مع

 hعمال رجال بأوساط ا�رتبطة ا�الية للجريمة كب`R ونمو - للبشرية ملك ¤ي الHI, الطبيعة ثروات وتستغل البيئة،

 كل من% 20 يقارب ما أي دو�ر، مليار  1000   تتجاوزقيم~wا ا�ال من كب`Rة كميات  تبييض تعيد الHI الكب`Rة والبنوك

 .(نسانية لثلث الخام الوط±H الناتج من وأكRt العا�ية التجارة  مبلغ

 سلع إ@ى Oجتماuي (نتاج تخVWل  يةاقتصادو  رؤية تمتلك الHI للنيوليRSالية، العملية الRWجمة ¤ي الجديدة، فالرأسمالية

 آدم فكرة إنتاج تعيد رؤية و¤ي.  ع�wا Oستغناء ويمكن للسوق، هوامش Oجتماعية الحياة مجا�ت فتغدو, وخدمات

م الHI" الخفية اليد" عن سميث
ّ
  بوصفها الدولة فكرة فتل·ي السوق  تنظ

ً
fشك  

ً
 الحرية وتخVWل  Oجتماuي للوجود سياسيا

: رامونيه أنياسيو الشه`R الفرن§�H الكاتب تعب`R حسب الجديدة الرأسمالية و.السوق  قانون  ا@ى والقانون  السوق  حرية إ@ى

 hمر, والثقافة للطبيعة, والعقول   لYجسام وhشياء، للكلمات la marchandisation generale"" العام التسليع   ¤ي

 ( ). الكوني الصعيد ع�ى ا�سبوقة غ`R الfمساواة تعميق إ@ى  يقود الذي



 أمر   أمام وا�واطن`ن الشركات تضع ح`ن, كب`Rة وثقافية،, وسياسية, إقتصادية قطيعة الجديدة الرأسمالية هذه تشكل و

 لYسواق ا�سماة غ`R لYوامر hفضل الخضوع أجل من (رادة بملء (ستسfم أي, "التكيف: " بالقوة مفروض واقع

  الجديدة الرأسمالية هذه نظر وجهة ومن". الواقعية"  باسم تمرد ح�I أو  مقاومة طيف سلفاكل تقتل إ|wا. ا�الية

 لYسواق (نتقادات وكل الديمقراطي، التنظيم محاو�ت وكل البدائل، عن hبحاث وكل الحمائية، السياسات تعتRSكل

 ". ومتخلفة رجعية" ا�الية،

  حول , الفهم من  السياق هذا و2ي. (قتصادي للتطور  محركة طرةكقا ا�نافسة تنصب  الجديدة الرأسمالية

 - عقيدة كتاب إ@ى"  ا�نافسة", والتكنوقراطيون  وOقتصاديون،, والعلماء السياسة، ورجال الصناعيون، الرأسماليون 

 . الراهن وقتنا 2ي عشوائية، بطريقة يستخدم"  ا�نافسة"  مصطلح وبات. إنجيل إ@ى, جديد دين

, ا�تنافسة hسواق إطار 2ي  Oقتصادية الفعاليات سلوك طريقة إ� ليست ا�نافسة, ا�بدئية الناحية ومن Oقتصاد، 2ي

 إحRWام إطار 2ي تنافسية وأفضليات مواقع عن الخصوص، وجه ع�ى  شركة وكل إقتصادية، فعالية كل تبحث حيث

 لكي, " الذات لتحقيق وسيلة" تكون  أن عن ا�نافسة كفت  لواقعا و2ي. للجميع ا�تساوية والشروط ا�حددة القواعد

 الو�يات:  الغربية الرأسمالية الدول  2ي و.بأكمله وا�جتمع للدولة وإنما فقط، للشركات ليس الرئيس الهدف تصبح

 2ي يتمثل كلياو جاهز جواب هناك, واليابان الجنوبية كوريا 2ي أو, الRSتغال وح�I, إيطاليا, بريطانيا hمريكية، ا�تحدة

 تنافسية أكRt البfد إقتصاد لجعل (نتصار خصائص ويمتلك متم`V بشري  رأسمال تكوين  والجامعات ا�دارس وجوب

 .hجنHâ) العدو؟ هذه والحال(  ا�نافس  مواجهة 2ي

 حرب لة حا 2ي Äن نحن:  الرأسمالية الدول  2ي (عfم أجهزة تروجها بسيطة أفكار  بضع  2ي ا�نافسة إنجيل يتلخص و

 عن يمر والبقاء, "نقتل � كي"  البقاء هو الرئيس والهدف. الكوني الصعيد ع�ى  رحمة بf وإقتصادية صناعية تكنولوجية،

, وإجتماuي إقتصادي إزدهار و� نمو، و�, والبعيد القص`h Rمدين ع�ى خfص �يوجد سياقها، خارج و,ا�نافسة طريق

 ا�دن، 2ي ا�حلية وا�جالس والنقابات، وا�درسة، للدولة، الرئيس الهدف أصبح ا�نظور  هذا ومن. اH�Ïسي و�إستقfل

 . الكونية التجارية الحرب هذه 2ي تنافسية) تظل أو تصبح، أو(  تكون  كي للشركات مfئمة hكRt ا�ناخ خلق هو

 الخRSاء من �hف بعض هم  فا�بشرون. أنصارها الحال، وبطبيعة, وأساقف~wا ، الfهوتي`ن وعلما�wا, مبشرw³ا للمنافسة و

 مثل الدولية، ا�الية وا�ؤسسات وال�RSانات، الجامعات، 2ي نجدهم الذين  اقية، الدوليةالر السمعة ذوي  Oقتصاد 2ي

 و2ي وبرشلونة، وميfنو ليون  مثل والصناعة التجارة غرف و2ي, hوروبية ا�فوضية داخل و2ي, الدو@ي النقد صندوق 

 من عدد إدخال  عRS-السوق  إقتصاد ا�سم� -الحديث ل¡قتصاد"الطبيعية القوان`ن"  دونوا والذين �hانية، النقابات

 وخfل...  ونيتشه, وسبنسر, وداروين, �wوبس, صوابا أو خطأ مرتبطة، وعلمية فلسفية نظريات من ا�أخوذة ا�قومات

 كب`Rا عددا وألقوا ا�قا�ت، من العديد وكتبوا الكتب، من العديد (نجيليون  هؤ�ء ألف  والتسعينات، الثمانينات عقدي

 أو  صناuي لقطاع ،)تنافسية ا�`Vو( الشركات قضية تعد لم الHI ا�نافسة حول  نظرهم وجهة لشرح  ا�حاضرات من

 (نجيلي`ن،  هؤ�ء وحسب). تنافسية -ا�اكرو ( مجمله 2ي الرأسما@ي والنظام العالم  �wم  أصبحت وإنما فقط،  منطقة



 نجوا قد التنافسية القدرة يمتلكون  فالذين. للقسمة قابلة غ`R إ|wا.  يكون  � أو يكون  أن إما: الشحم مثل ا�نافسة فإن

 ( ).بالزوال علwxم محكوم  فإ|wم التنافسية قدر�wم عدم  معصية يرتكبون  سوف  الذين أما.  بجلدهم

. للغاية كب`R أضراره فإن للباÓي، أما. العالم 2ي السكان من  قلية إ� جيدا ليس (يديولوجيا، مصاف 2ي ا�نافسة وضع إن

 العالم كل إن إذ. (قصاء مبدأ ع�ى -الوحيدة السلعة حقيقة خfل من – القدسية من نوعا تضفي hول، ا�قام ففي

 الذين أولئك أي -البلدان أو وا�ناطق وا�جموعات، hشخاص، من فقط أقلية لكن الغداء، وجبة لتناول   مدعوون

 وفعليا شرعيا لها يسمح سوف -Äخرين ع�ى التناف§�H تفوقهم بفضل النعمة ع�ى الحصول  ع�ى القدرة يمتلكون 

 عدد تخفيض خfل من,  (قصاء يزداد ا�نافسة تزداد ما فبقدر": hشياء قوة" لسخرية إ|wا. الطعام مائدة إ@ى بالجلوس

  تكون  أن من ا�نافسة منع أي طابعهاالتناف§�h ،Hسواق هذه تفقد  وبالتا@ي hسواق، 2ي الحاضرة (قتصادية الفعاليات

 الشخصية أساH�Ï بشكل يضرب بل فقط، الشركات ع�ى يقتصر � و(قصاء. (قتصادية للفعاليات ا�مكن السلوك

 �   |wا أو كب`Rة، أسواقا  تمثل �  |wا إما: الجنوب عالم 2ي   بأكملها  وشعوبا وبلدانا اعية،(جتم وا�جموعات (نسانية،

 . ا�توحشة الرأسمالية العو�ة حركة 2ي الس`R ع�ى" الثقافية"  القدرة تمتلك

 الشركات، ب`ن العfقات 2ي الحرب منطق أولوية, الجديدة العناصر  بعض نقل خfل من تعزز، ا�نافسة إيديولوجية إن

 هذه ووفق: فعليا جدا منتقصة ¤ي العالمO Hقتصاد عن تحملها الHI الرؤية و.والدول , وا�دن, Oقتصادية والفعاليات

 الشركات هذه قيادات أما. ا�كتسبة ا�واقع عن والدفاع hسواق غزو  أجل من تتقاتل جيوشا إ�  الشركات ليست الرؤية

 مساعدات, (خRWاع براءات, وتطوير بحث:ا�عركة هذه 2ي جيدة الوسائل كل وتصبح.وإسRWاتيجي`ن, تج®OR  بم®Vلة  فهم

 .والتملك, (نصهارات, (نتاج وحدات  خطوط نقل, hسعار إغراق, ا�الية ا�ضاربة, الدولة

"  و(تفاقات التحالفات قلبت فقد.الجديدة الرأسمالية ظل 2ي الشراكة منطق ع�ى أيضا يستو@ي  الحرب منطق إن

 للشركات والعو�ة التدويل  س`Rورات عقب ع�ى رأسا وhمريكية واليابانية hوروبية الشركات  ب`ن" (سRWاتيجية

 و".ا�حلية" والدول , العا�ية والشبكات الشركات، هذه ب`ن فيما والعfقات  للشركات الداخ�ي والتنظيم,  و(قتصاديات

 تحت كادرواقع فكل. جدا كب`Rة وعمال وكوادر مهندس`ن من الشركات 2ي العامل`ن ع�ى تمارس الHI الضغوطات أصبحت

 حددتة ربح معدل أو عالية مبيعات مجموع بتحقيق مرتبطا بات  الذي, بقائه أجل من يقاتل, الضغوط هذه وطأة

 . الشركة

 خدمة 2ي موظف وما@ي,  وب`Rوقراطي قضائي،, واسع  هندسة نظام دور  إ@ى الدولة دور  هذا الحرب منطق يخفض و

 العامة ا�صلحة عن السياH�Ï التعب`R ¤ي و� (جتماuي، الكل دولة ¤ي الدولة تعد فلم.للشركة جيدة تجارية نتائج تحقيق

 هكذا و.الشركات �نافسة مfئمة hكRt الشروط بخلق  مكلف أخرى، فواعل مجموع من فاعf تصبح بل, الجماعية

 hسواق إقتسام إعادة أجل من الحرب تخوض الHI العمfقة ا�ساهمة الشركات مصلحة 2ي العامة ا�صلحة تتلخص

 2ي (يديولوجيا هذه تدخل أن الحالة هذه مثل 2ي البديHä ومن. لYقوى  دائما والبقاء. ا�ال رأس قوة لحصة طبقا العا�ية

 .  الجنوب عالم 2ي الشعوب مصالح ومع التشاركية، الديمقراطية أشكال كل مع عدائي تناقض

 



*        *        * 

  

 : hول  الفصل

 الجنوب عالم ضد العو�ة

 

 سياتل شبح طرد محاولة:     دافوس قمة - 1

 

 السويسرية دافوس 2ي العالمO Hقتصادي ا�نتدى 2ي ا�ناقشات من أيامايام ستة 2000شباط من hو��ول  2ي ان~wت    

 واختفاء ، العالمO Hقتصاد بقوة نوهوا قد ا�نتدى هذا 2ي ا�شاركون  كان واذا.   وإذا.  العا�ية جارةالت مستقبل شأن 2ي

 2ي والتكنولوجية العلمية الثورة وبدور  ، والروسية والRSازيلية Äسيوية hزماتا�زمات عن الناجمة (ضطراباتا�ضطرابات

 انفكواأنفكوا ما ا�حلل`ن أن إ� ، ا�تقدمة الرأسماليةالراسمالية البلدان 2ي Oقتصادية والديناميكية ، الRtوة تحقيق

 hكيد الحل ع�ى الرأسماليةالراسمالية عRtت هل وم�wا ، العالمO Hقتصادي ا�لتقى هذا 2ي hسئلةOسئلة يطرحون 

 الو�يات 2ي الصارخ Oقتصادي النمو عن الحديث يمكن وكيف  ؟ العو�ة عRS الداخلية لتناقضا�wا لتناقضا|wاOكيد

 والتغاH�Á ، الfتينية أم`Rكاام`Rكا 2ي والواعد ، آسيااسيا 2ي وا�تجدد ، أوروبااوروبا 2ي وا�ت`ن ، hم`RكيةOم`Rكية ا�تحدة

 الHI ا�دمرة وانعكاسا�wا العو�ة إفرازاتافرازات وعن ، النمو هذا لثمار ا�نصف غ`R التوزيع مسألةمسالة عن

 وفجوة ، والحكومات ا�ندمجة العمfقة الشركات ب`ن ح�I بل ، ا�جتمع فئات ب`ن مهولة طبقية فوارق  أحدثتاحدثت

 .  ا�تقدمة البلدان 2ي والفقراء hغنياء وب`ن ، الفق`Rة والبلدان الغنية البلدان ب`ن كب`Rة

 وأصبحواصبح ، شواب كfوس السويسري  Oقتصادي الRSوفسور  من بمبادرة عاما 30 قبل دافوس منتدى انطلق لقد

  بذلك
ً
  حدثا

ً
 ورؤساءورؤوساء ، بر�انات وأعضاء ووزراء ، (ختصاصيينا�ختصاصي`ن من آ�ف ثfثة يستقبل مم`Vا

 منتدى أن ا�عروف من وبات.  الغربية الصناعية الدول  زعماء وغالبية ، أعمال ورجال للقارات، عابرة دولية شركات

 ، الدعوات لها توجه � الHI الفق`Rة الدول  �شاركة الفرصة يعطي � ، لYثرياء نخبوي  منتدى هو Oقتصادي دافوس

  العمfقة الشركات يعطي أنه إلـى إضافةبا�ضافة.   حضوره ع�ى ا�واظبة الغنية بالدول  مقارنة ضعيف فتمثيلها
ً
 وضعا

 . والفساد والرشاوي  (بVWازOبVWاز لعمليات ا�جال 2ي يفسح مما الحكومات ع�ى مؤثر مركز 2ي يجعلها

  للعو�ة الجديدة الدولية»  بم®Vلة يعتRS الذي العالمO Hقتصادي دافوس منتدى وناقشويناقش

« La nouvelle Internationale de la globalization   »قتصادية القضاياO ،والخطط  الساخنة 

 2ي تطرأ الHI والتحو�ت ا�ستجدات ضوء 2ي الرأسمالية العو�ة مس`Rة بدفع �تعلقةا و(سRWاتيجياتوOسRWاتيجيات



 أ|wا نجد ، وتوصيات مفاهيم من عنه تمخضت وما h 1991 – 1998عوام خfل ا�اضية دافوس قمم يتابع ومن.   العالم

  ، استمرارها ضمان وكيفية ، وآليا�wا ، العو�ة �س`Rة تورج تروجوافكار وأفكار مشاريع صياغة 2ي hساس كانت
ً
 خصوصا

  شهد التسعينات عقد وأن
ً
.   ماضية عقود أربعة قبل عليه كانت ما مع با�قارنة ، العا�ية للصادرات له مثيل � تضاعفا

 ا�رحلة، هذه إلـى وصلت ح�I ، العالم 2ي hمور  من الكث`R فغ`Rت ، للغاية متم`V بشكل ا�شروع هذا العو�ة وتابعت

 .  (طfق ع�ى حدود أيأية Oستثمارات وقرارات ا�الية وhسواق الشركات تعرف ولم ، الوطنية الحدود فألغت

 تث`R ا|wا O عميقة نرجسية نزعة يعتRS ما وهذا ،"الغ`Rية إلغاء" البشر لدى تمثل  |wا وترعب تجذب الكونية النظرة إن   

 سيحدث وماذا Äخر؟ ألغينا الذين نحن من: هو عندها يطرح الذي فالسؤال ،( )القلق حا�ت اقوى  نفسه التصرف 2ي

 واجم؟ كون  مواجهة 2ي وحيدين ذلك مع بقينا نفسه، للقانون  والخاضع`ن ا�تساوي`ن نحن، إن لنا

 2ي يشكون  وا�راسلون  البحارة كان طويل، بزمن hرض سطح ع�ى الجنوبي الفصل خط نرسم كيف نعرف أن فقبل 

 وراء Äخر الجانب 2ي اكتشفوهم الذين" ا�توحش`ن البشر" وب`ن بي�wم الجذري " Oختfف" بوهم Oحتفاظ ع�ى قدر�wم

 hمر يستغرق  لم ذلك ومع طوعية، ايديولوجيات طريق عن هذه Oختfف فكرة اشاعة ا�طلوب كان لذا. Oستواء خط

 يعد لم العبودية فورة انطfق ع�ى قرون ثfثة من أقل وبعد. روحا البشر لهؤ�ء بأن OعRWاف ع�ى يجRSوا كي عقود  سوى 

 2ي ح�I ليساعد) OنRWوبولوجيا( Oناسة علم جاء وقد". محلي`ن سكان"و" متفوقة أعراق" ب`ن رسميا التمي`O Vمكان 2ي

ن ّ̀  الفيلم بمغزى  أخذنا ما وإذا ،"البدائية الجماعات"و" الراقية الثقافات" ب`ن البشرية ا�جتمعات تصنيف اشكالية تب

 2ي الحضارة اي ذلك، لهما نتوقع حيث والتوحش الحضارة من كf نجد �, )( )الصغرى  السنغال" (سنغال ليتل"  الرائع

  hمر وجدنا ربما بل إفريقيا، 2ي والتوحش الغرب
ً
 .معكوسا

 2ي بالتقن`ن أم الوصاية تحت الجنوب بابقاء سواء السيطرة، عRS اتمايزه ع�ى تحافظ السيدة ا�جتمعات أن أكيد هو وما

 العالم الضعيف، hدنى،(  Äخر إن اختصار، ففي. قو�wا من شيئا أيضا تفقد الشرعية هذه أن غ`R. با دوية مّده عملية

  الكونية تكون  أن فاما. @ي مماثf صنفي، من يكون  أن ا@ى �، أم كان مهاجرا مدعو،) الخ الرابع أو الثالث
ً
fء كل 2ي تماثH�� 

 اخRWعنا أن كان ،"الكوني" |wضة �wا ووجهت الHI ا�جحف التوزيع نماذج 2ي ا�تنامية الفاعلية عدم فإزاء.تكون  � واما

 ضد بعضنا اندفعنا، وقد". الحضاري  ا�ستوى " ع�ى ما حد ا@ى ا�تساوية الجيوش أو الشعوب ب`ن أفقية تقسيمات

V بتقاربنا، نشعر كنا ما بقدر تشتد كانت بحمية بعض، ّ̀  مقابل �Oانية" الكولتور " او الثقافة( دقيقة رموز  بيننا تم

 العو�ة شجعت لقد. Oطfق)( ).الدول  ديكتاتورية مقابل السوق  ديكتاتورية( الرأي 2ي تفاصيل أو) الفرنسية" Oنوار"

 الهيئة يشبه ما مفعول  سريان ع�ى التسعينات عقد خfل حيالها السياسيون  الزعماء يظهره كان الذي التساهل وكذلك

 ، الدو@ي النقد صندوق :  وهم ، فwxا أساسي`ن فاعل`ن أربعة الهيئة هذه وتضم.  ظاهر غ`R بشكل وذلك العا�ية التنفيذية

 تقرر  الHI ¤ي التنفيذية الهيئة وهذه.   العا�ية التجارة ومنظمة ، Oقتصادية والتنمية التعاون  ومنظمة الدو@ي، والبنك

 أو بر�ان شكل ع�ى أكان سواء لها مضادة سلطة أي هناك يكون  أن دون  بإطfقية، االعالم هذ سكان مص`R بإطfقية

 . قرار�wا. قرارا�wا رفض ح�I أو تعديل أو تصحيح تستطيع إعfم أجهزة أو ، أحزاب



 أن إ� ، بالعو�ة مستعينة أوفر وأرباح مبيعات تحقيق إ@ى الجنسيات ا�تعددة والشركات hسواق س«ي من الرغم وع�ى

 أول  بم®Vلة كانت ، 1998 – 1997 عامي خfل والروسية Äسيوية hزمة أي ، العالمH ا�ا@ي بالنظام أ�ت الh HIزمة

 مس`Rة حول « " الشك ثورة» "  أمام الباب فتح الذي hمر ، ا�توحشة الرأسمالية العو�ة تواجهه عنيف إعصاراعصار

 العو�ة» " موضوع ع�ى تركز) 1999( ا�نصرم العام خfل ا�نعقد دافوس منتدى قمة جعل ما وهذا.   هذه العو�ة

 Äسيوية hزمة أعقاب 2ي« " العو�ة أزمة» " مناخ يعكس العنوان هذا وكان.  «  globalization Responsable» " ا�سؤولة

 « "  مالية خسائر» " من تسببه قد وما ، والروسية

  يدور  الحديث كان أن بعد« " اجتماعية خسائر» "و
ً
 قطار» " لركوب الهرولة وضرورة ، العو�ة ومكاسب مزايا عن دوما

 . الفضيل عبد محمود الدكتور  قول  حد ع�ى« " العو�ة

 (ستقرار عدم ¤ي hو@ى:  أساسيت`ن مشكلت`ن 2ي يتمثل للعو�ة الخط`R الوجه أن  ع�ى Oقتصاديون  ا�حللون  ويجمع

  سيكون  Oقتصادي التطور  أن صحيح.  العو�ة تفرزه الذي Oقتصادي
ً
 ع�ى منفرد بشكل ينعكس لكنه ، عا�يا

 وشركا�wا ا�الية آسيا أسواق غرقت التسعينات بداية ففي.   Äسيوية ا�الية hزمة سبب كانت والفوO ، ��Áقتصاديات

 نشطت الذي الوقت 2ي ، ا�ال وأسواق ا�صانع 2ي ا�باشرة وOستثمارات ا�صارف وقروض الخارجية بالرساميل ا�حلية

 . 1997 عام منتصف 2ي hزمة توقفت ثم ، واليابان وأوروبا hم`Rكية ا�تحدة الو�يات صادرات فيه

 من استفادت قد الرأسمالية العو�ة كانت فإذا.   واجتماعية وثقافية سياسية ¤ي العو�ة تفرزها الHI الثانية وا�شكلة

 انتقال قطاع 2ي العلوم جميع 2ي التقدم واستغلت ، واستعاد�wا وحفظها ا�علومات صنع 2ي والتكنولوجية العلمية الثورة

 هذا من صغ`R جزء 2ي إ� يحدث لم الذي الرخاء تحقيق 2ي أخفقتفشلت عينه الوقت 2ي فإ|wا hموال، وإنتاجوانتاج

 خمسة يعيش ، الثالثة hلفية بداية مع شخص مليارات ستة العالم هذا 2ي يعيش:  وحدها تتكلم فا رقام.   العالم

 2ي 85 بنحو تتحكم العالم سكان من ا�ئة 2ي 15 تمثل الHI الغنية الشعوب وهناك.   الجنوب عالم بلدان 2ي م�wم مليارت

 2ي الفشل بسبب إنه.   الضعيف العائد ذات ا�سماة البلدان 2ي البشرية من ا�ئة 2ي 56 ويعيش ، الدو@ي العائد من ا�ئة

 تعمق ، للRtوة العادل غ`R وتوزيعها الرأسمالية العو�ة عن بدوره الناجم الفق`Rة البلدان صعيد ع�ى النمو تحقيق

 عو�ة» " عن يتحدث ، الدو@ي البنك رئيس ، ن وولفوسو  جيمس جعل ما وهذا ، الجنوب عالم 2ي ا�طلق (فقارOفقار

« " تتعولم» " لم ا�فكرين أحد تعب`R وحسب.   العلوملة. العو�ة عن للمتخلف`ن بالنسبة« "’ globale pauvrete الفقر

 ليست العو�ة إن يقول  ح`ن حق ع�ى العو�ة منتقدي بعض فإن لذا ، لثمارها عادل توزيًع  يوجد �  نه ، بعد العو�ة

 . �wا ا�بشرون يدuي كما حتمية ليست  |wا عو�ة ليست والعو�ة ، كله العالم إلـى تصل لم  |wا عو�ة

 تبدو ، مذهلة زيادة الRtوة إنتاجانتاج ع�ى قدر�wا من الواقع 2ي زادت بل احتفظت الHI ، الرأسمالية العو�ة فإن ، وهكذا

 �ا العادل التوزيع لضمان والوسائل السبل إيجادايجاد عن عاجزة الثالثة hلفية بداية ومع التسعينات عقد |wاية 2ي

  أسهمت الh ، HIم`Rكية سياتل مدينة مظاهرات ومضمون  جوهر هو وهذا.   ثروات من تخلقه
ً
  إسهامااسهاما

ً
 2ي فعليا

 2ي تتمثل ا�تظاهرين قبل من ا�رفوعة الشعارات كانت حيث ،« " الدولية التجارة منظمة» " وزراء مؤتمر إفشال إخفاق

 : Äتي



 ) . كRSى  دولية شركات أو دول  سواء( « " hقوياء يتداولهايتداولها سلعة إلـى يتحول  لن العالم» "  •

 ) .  h " » )People before profitsرباح قبل والشعوب الناس» "  •

 ).Fair trade not free trade( « " عادلة تجارة نريد بل حرة تجارة نريد �» "  •

 بالعدالة تطالب قوية معارضة له ا�عارضون  وأسسواسس ، ختامي بيان إصدار 2ي سياتل مؤتمر أخفقفشل لقد   

 جماعية حقوق  وبشكل ، للشعوب الحقوق  من جديد وبجيل ، سليم مجتمع أي أساس بإعتبارهماباعتبارهما ، وا�ساواة

 يعد لم ا�نطلق هذا ومن.   الشعوب لتنمية وحقوق  ، للطفولة وحقوق  ، للمعلوماتية وحقوق  ، للسfم حقوق  مثل

 
ً
 والصحة بالبيئة ا�رتبطة ا�سائل مناقشة فwxا تفرض ، مقبلة دولية محادثات 2ي ا�دني ا�جتمع هذا مشاركة عدم مناسبا

 سياتل، �ؤتمر ا�عارضون  طالب وقد.   الجينية هندسةوال الثقافية، والتعددية ، البشرية وا�سائل ا�الية، والسيطرة ،

 أسواق 2ي مضاربية تسويات وإجراء ، ا�ال رأسراس عائدات ع�ى ورسوم ضرائب فرض ووجوب ، ا�ا@ي ا�جال تفكيك

 والذي ، ا�صر2ي السر فيه وw³يمن يسيطر الذي الفردوس هذا ، الضرائب فردوس وإلغاءوالغاء ، خاص بشكل ا�ال

 ، للعمل جديد تقسيم أسلوب واعتماد ، ا�الية والجرائم و�hعيب Oختfسات خلفه يحجب غطاء يشكل

 ح`V سوى  السوق  يحتل � النظام هذا وضمن ، شامل اقتصادي نظام ظل 2ي للعائدات جديد توزيع وأسلوبواسلوب

R`الناتج أن حيث ، صغ Hرض سكان لكل كريمة حياة لتأم`ن كاف بعدل سيوزع الذي العالمh. 

 2ي hم`Rكية ا�تحدة الو�يات 2ي ا�س~wلك عن ا�دافع`ن أشهر أحد ،)  hصل اللبناني(  نادر رالف أشاراشار وقد

  Äن من تنتشر سوف»: " العا�ية التجارة منظمة ضد سياتل 2ي ظهرت الO HIعRWاض حركة أن إلـى السبعينيات
ً
.  فصاعدا

 ا�ؤتمرفشل إخفاق إن» : " سياتل مؤتمر إخفاقفشل ع�ى علقت قد اليابانية الصحف وكانت.  « " كافة hرض أنحاء 2ي. 

  ألقى ا�ؤتر
ً
 إلـى التوصل يمكن � أنه وأثبتتواثبتت hم`Rكية ا�تحدة الو�يات أبد�wا الHI ا�فرطة الثقة ع�ى باردة مياها

 والقوى  النامية الدول  مصالح Oعتبار 2ي hخذ دون  من ، العالمH الصعيد ع�ى ، التجارة لتحرير عمل إطاراطار

 " اليابانية« " شيمبون  أسا¤ي» " صحيفة 2ي وجاء.   العالم 2ي hخرى  Oقتصادية

 با نانية تصرفا�wا اتصفت الHI ا�تحدة للو�يات« " �» " تقول  لكي والنامية ا�تقدمة للدول  فرصة كان ا�ؤتمر أن »

 .« " العالم 2ي الوحيدة العظم� القوة لكو|wا ، والغرور والصلف

 «" سياتل شبح» " وكان
ً
 آليات قصور  مدى 2ي بالبحث ا�تعلقة النقاشات هيمنت حيث ، hخ`Rة دافوس قمة 2ي حاضرا

 مؤتمر إخفاقاخفاق بعد سيما � ، لها جديدة آليات وإيجادوايجاد ، سلبيا�wا محاصرة يمكن وكيف ، الراهنة العو�ة

 قطاع ب`ن نشأت أن لبثت ما الHI الجديدة العfقات بتوضيح تتعلق مهمة نقطة مناقشة إلـى إضافةبا�ضافة ، تلسيا

 . والحكومات hعمال

 ورفعوا ، العو�ة مستقبل عن تدافع الHI ا�نابر أهم باعتبارها دافوس قمة متظاهر ألفا هاجم ، دافوس منتدى و2ي

 « "  الرأسمالية لYممية» " السياسية بالهمينة تندد �فتات



 .« "القتلة لقاء»"و

 التطور  2ي الهوة وردم ، وOجتماعية الطبقية الفوارق  ردم يتم لم إذا ، أنه ، Oقتصاديون  و السياسيون  ا�حللون  ويتوقع

 ، ا�قبلة السنوات ع�wا ستكشف مث`Rة ومتغ`Rات أحداث وقوع فإن ، الجنوب عالم ودول  ا�تقدمة الرأسمالية الدول  ب`ن

 . محتم فا مر hحوال كل و2ي خطرها ستوسع ا�توحشة الرأسمالية العو�ة  ن

 للرأسمالية الجديدة ا�ناهضة و دافوس منتدى

 :  للرأسمالية الجديدة ا�ناهضة و دافوس منتدى-2

 11 أحداث أعقاب 2ي ا�تحدة للو�يات ا�ساندة و التعاطف Ýظهار ، نيويورك 2ي ا�ا2002H�Á العام استدارة بعد     

RSقتصادي ا�نتدى عاد ، 2001سبتمÝقتصادياO Hص�ي ا�قر إ@ى دافوس العالمh دورته افتتحت حيث ، بسويسرا 

 " . الثقة بناء"  شعار تحت ، 33 ورقمها,  2003 عام 2ي الجديدة السنوية

 يتو@ى و.  ا�تحدة الو�يات 2ي الكRSى  الشركات فضائح إ@ى ضمنية إشارة يعد ، الجديدة الدورة شعار أن الواضح من و    

 بقضية الخاصة ا�بادرة هما و ، ا�اH�Á العام دورة 2ي تناولهماتناولهما سبق مشروع`ن مراجعة ، 2003 دافوس منتدى

 البلدان 2ي التقدم Ýحراز السبل أفضل بصف~wا التجارة بدعم ا�تعلقة ا�بادرة و ، الكRSى  العا�ية الشركات 2ي الثقة

 . النامية

 2ي الزعماء و القادة من عدد بي�wم ، دولة 99 نحو من شخصا 2150 ع�ى العام هذا ا�نتدى 2ي ا�شارك`ن عدد يزيد و    

�Iازي�ي الرئيس ا�نتدى هذا 2ي ا�شارك`ن أبرز  من و.  ا�جا�ت شRSصيةالشخ كان الذي ، سيلفا دا لو�  الجديدإينياسو ال 

 سنت`ن منذ حاول  الذي و دافوس، �نتدى ا�نافس OجتماعياÝجتماuي ا�نتدى ، أليغري  بورتو منتدى 2ي البارزة العا�ية

 ..له ا�روج`ن أحد كان الذي,  أليغري  بورتو 2ي OجتماعياÝجتماuي ا�نتدى 2ي العو�ة عن مختلفة رؤية يقدم أن

 الذي هو وو  ، دافوس منتدى 2ي الRSازي�ي الرئيس سيطلقه خطاب أي OقتصاديوناÝقتصاديون  ا�حللون  يتساءل و    

 للمنظمات يحملها الÄ HIمال ¤ي ما و ؟ و�يته |wاية ح�I و Äن من اليوم 2ي طعام وجبات بثfثة الRSازيلي`ن وعد كان

 ؟ ا�توحشة الليRSالية نهج مع واضحة مسافة تأخذ أخرى  سياسة �ختبار فرص~wا شخصه 2ي ترى  الHI ، للعو�ة ا�ناهضة

 الشعبية التظاهرات انطfقة منذ أنه ¤ي و ، ا�همة ا�سألة أن بيد ، الصدد �wذا مقنع جواب إعطاء الصعب من    

 مستندا ، الfتينية أمريكا 2ي دولة أكRS رئاسة قمة إ@ى يصل للعو�ة مناهض أول  لو� يعتRS ، الرأسمالية للعو�ة ا�ناهضة

 بالديمقراطية  ا�ستأنس ، العمال حزب الزمن من عقود ثfثة من أكRt منذ جسدها عريقة نضالية تجربة إ@ى ذلك 2ي

 .التشاركية

 م�wا تعاني الh HIزمة بسبب, السابق من غطرسة أقل" عو�ية" قيادات دافوس منتدى 2ي لو� الرئيس وسيواجه

  الركود هيمنة و, 2002 عام 2ي hمريكية الشركات وفضائح, العا�ية البورصات ا|wيارإ|wيار بعد خاصة, الرأسمالية



 ا�ظفر Oنتصار(نتصار مع تتfءمتتfئم � أمور  و¤ي, الكRSى  الرأسمالية الدول   معظم ع�ى OقتصادياÝقتصادي

 .hمريكية ا�تحدة الو�يات له تروج الذي للرأسمالية

" الطبيعية" الفجائية OنقfباتاÝنقfبات بكث`R تتجاوز  الراهنة hزمة بأن يعRWفون  الرأسمالية عن ا�دافع`ن  أشد ح�I و

 قابل الرأسمالية مفهوم, فاليوم. العالمO Hقتصاد(قتصاد ع�ى سيدا نفسه فرض 2ي نجح اقتصاديإقتصادي لنظام

 . للنقاش

):  1998, ناثان( Oجتماعية(جتماعية العلوم و Oقتصاد(قتصاد  عجمم لنا يقدمه الذي التعريفالعريف حسب و    

 منافسة فيه يمارس الذي السوق  ودور ,  (نتاج لوسائل الخاصة با�لكية يتم`V اقتصاديإقتصادي نظام ¤ي الرأسمالية

 و, )الدولة دور  كليا تل·ي � الHI(الفردية ا�بادرة وأهمية, (قتصادية Oقتصاديةالفاعليات الفعاليات مختلف ب`ن

 .للربح ا�نظم Oستثمار(ستثمار إعادة عن بالبحث

 فيه يتقرر  الذي و, محددة �نفعة والطلب العرض فيه يلتقي الذي ا�كان ¤ي, تشددا hكRt تعريفه حسب السوق  إن  

 أن OقتصادييناÝقتصادي`ن بعض يعتRS و.ا�نافسة احRWامإحRWام إطار 2ي ا�تبادلة الكميات و, إليه التحويل سعر

 أن يعتقد,  بروديل فرناند ا�ؤرخ أمثال آخرين نجد أننا ح`ن 2ي. احدا و شيئا يمثfن الرأسمالية و السوق  اقتصادإقتصاد

 تراكم ليس, للسوق  ال�wائي الهدف أن هو  بسيط لسبب, السوق  اقتصاد من" العليا ا�رحلة" إ� تشكل � الرأسمالية

 .الرأسمالية نقيض ع�ى الربح

 الوقائع وصف 2ي نجح و,  التسعينات عقد 2ي استخدامه بدأ العو�ة مفهوم فإن, الرأسمالية خصائص  ¤ي هذه كانت إذا  

 Oقتصاديات( اقتصادية أقطاب ثfثة إ@ى العالم لتقسيم حد وضع أي, برل`ن جدار ا|wيار عن نجمت الHI الجديدة

 ولكنه, الثانية العا�ية الحرب عن تمخض الذي) الثالث العالم و, السوفيتيةالسوفياتية الكتلة و, الغربية الرأسمالية

  تتجسد الHI, ا�الية العو�ة كذلك و, السلع و,  hسواق و, الشركات أنشطة عو�ة و,   التبادل بإسراع  اتسم أيضا

 إ@ى ال�wائية ا�حصلة 2ي تقود و,الدو@ي و الوط±H دينالصعي ع�ى hموال رؤوس و hسواق ب`ن وصل كص`Rورةكس`Rورة

 و,  وOتصا�ت,  (عfم مجا�ت ثورت الHI التكنولوجية التحو�ت حطمت وقد. كوني مستوى  ع�ى موحدة مالية سوق 

 .الحدود كل, ا�الية العو�ة

 جديدة مالية رأسمالية إ@ى الثانية العا�ية الحرب عقب انتصرت الHI الصناعية الرأسمالية انتقال  العالم يشهد هكذا و  

 كتجمع تعتRS الشركة كانت حيث,  التقليدي للنمط حدا يضع الجديدة ا�الية الرأسمالية هذه م¼يء إن ثم. مورثة

 hولوية يعطي جديد لنمط مكا|wا تRWك لكي)وhجراء, hعمال قيادات و, ا�ساهمون ( الثfثة شركا�wا ب`ن للمصالح

 .للشركة الحقيقية hموال يمتلكون  الذين ا�ساهم`ن �صالح ا�طلقة

 لليRSالية ا�عارضة القوى  ظلت ، 1989 عام 2ي السوفيتيةالسوفياتية الكتلة ا|wيارإ|wيار و ، برل`ن جدار سقوط بعد و    

 البلدان 2ي ا�تكررة ا�الية و Oقتصادية hزمات كانت إذا و. الزمن من عقد طيلة (نذار جرس تدق ا�توحشة الرأسمالية

, الرأسمالية الصناعية البلدان 2ي hعمال هشاشة و ، للبطالة ا�دوي  الصعود و ، التسعينات عقد |wاية عقب الناشئة



 الحركة و�دة عن تمخضت قد ، 1999 عام نوفمRS 2ي سياتل 2ي العا�ية التجارة منظمة قمة فإن ، hرضية مهدت قد

 و اجتماعية منظمات و ، حكومية غ`R منظمات تضم حركة ¤ي و ، ا�توحشة الرأسمالية لليRSالية ا�ناهضة العا�ية

 وقمم �جتماعات¡جتماعات إدان~wا و مناهض~wا خfل من و.  راديكالية و إصfحية تيارات تشقها لك�wا و ، ثقافية

 ا�توحشة الرأسمالية العو�ة ببناء ا�~wمة ، السبع الغنية لرأسماليةا والدول   الدولية ا�الية و Oقتصادية ا�ؤسسات

 ا�الية ا�نظمات كRSيات أن درجة إ@ى ، الدو@ي السياH�Ï ا�شهد 2ي تدريجيا نفسها العو�ة مناهضة حركة فرضت لقد.

 ، الدولية

 .  للعو�ة ا�ناهض`ن مع مباشرا حوارا فتحت ، الغربية الحكومات و

 مثل ذريع فشل بعد الثقة استعادة إ@ى الطريق فكيف. اندفاعته عّز  2ي جهته من هو Oيديولو�ي ا�ضاد الهجوم إن كما

 2ي سواء ا�عتمدة الطريقة ¤ي وتلك ،"الفقراء اعداء" هم خصومهم ان Oعfن ¤ي ذلك 2ي hو@ى الوسيلة سياتل؟ فشل

 التجارة �نظمة العام ا�دير لسان ع�ى جنيف 2ي أم" (يكونوميست"  واسبوعية" تايمز فاينانشال" صحيفة 2ي لندن

 كروغمان، بول  هناك hطل§�H وراء وما"). بالغثيان أشعر يجعلون±H ا�تظاهرين هؤ�ء إن("  مور  مايك السيد العا�ية

 الركب عن يتأخر � الذي الصحافية، hوساط 2ي ا�دلل والولد للتكنولوجيا ماساتشوستس مؤسسة 2ي Oقتصاد عالم

 والقضايا للناس تحديدا سبب~wا الh HIضرار 2ي مهمة انجازات الfفت سجلها 2ي للعو�ة ا�ناهضة للحركة بات"  يرى  إذ

HIي الuا الدفاع تدwم كانت وايا" كيبيك 2ي ا�تظاهرين أن رأيه ففي ،"ع�wالفقراء يجعلوا كي وسعهم 2ي ما فعلوا قد نيا� 

Rtأك  
ً
 19" (لوموند" لصحيفة صرح اذ جنوى، اجتماع عشية نفسها الفكرة بوش جورج السيد استعاد وقد)". ( فقرا

 ".بالبؤس الناس ع�ى يحكمون  ا�تظاهرين إن: "بالقول ) 2000 يوليو/تموز 

 حققته الذي النجاح فإزاء. ثانية حجة" (يكونوميست" مجلة قدمت سياتل، قمة بعد الصادر hول  عددها و2ي

 غ`R مجموعات نحو السلطة 2ي خط`Rا تحو� تمثل"  ا�نظمات هذه أن توضح ان ا�جلة حاولت الحكومية، غ`R ا�نظمات

 2ي  زمة أساسا يشكل الشرعية  إ@ى يفتقرون ا�عارض`ن بأن الزعم هذا ان". جهة أي من للمحاسبة تخضع و� منتخبة

  Geneva Business" (  لYعمال جنيف إعfن" ،1998 سبتمRS/أيلول  2ي نشر، أن منذ hعمال رجال أوساط

Declaration (ك الذي اللقاء عن ا�نبثقRWالسيد الح`ن، ذلك 2ي العا�ية التجارة غرفة رئيس من كل تنظيمه 2ي اش 

 للصناعي`ن ا�ستديرة الطاولة ورئيس" نستله" شركة إدارة مجلس رئيس أخرى  جهة من وكان( ماوتشر هلموت

 ( ). ا�تحدة لYمم العام وhم`ن) نhوروبي`

 2ي العالمO HجتماعياÝجتماuي ا�نتدى تنظيم قرر  العو�ة مناهضة حركة من قسما فإن ، التظاهرات  تلك إ@ى إضافة 

 قادرة حركة بأ|wا للعالم إظهارها و ، أفضل بطريقة الحركة هيكلة أجل من ، 20012000 عام)  بالRSازيل( أليغري  بورتو

 .فقط رفض ج	wة تكون   أن � ، ا�توحشة لليRSالية بديلة مقRWحات تقدم أن  ع�ى

 و, Oقتصادي الركود: خاصة, الراهنة hحداث 2ي يجدون  و التحاليل هذه كل من Äن يشربون  للرأسمالية ا�عادين إن    

 عن فضf و.  ا�توحشة  الرأسمالية للعو�ة ا�ناهضة مواقفهم تصليب ع�ى يشجعهم ما ، العراق ع�ى hمريكية الحرب

 ع�ى الجديدة hمريكية الحرب ضد ا�تصاعدة العا�ية ا�عارضة مع سياسيا و موضوعيا تتقاطع Äن معارض~wم فإن ذلك



 أن كما.  أيضا إمRSيالية أ نتيا نh HIطروحات السياH�Ï خطا�wا 2ي تستعيد والHI ، السfم حركات تقودها الHI العراق

  أوضاعا تعيش الHI الناشئة القوة بوصفها ، العا�ية الشبيبة طموحات مع أيضا تلتقي الرأسمالية العو�ة مناهضة حركة

 . ا�ؤقتة hعمال و البطالة ظل 2ي صعبة

 سياH�Ï حزب 2ي منظما رجf اليوم يعد  لم ا�ناضل  ن ، كث`Rا تطورت اليوم الرأسمالية مناهضة حركة فإن ذلك مع و    

 للرأسمالية كلية بمعارضة با�حتفاظ مؤمننؤمن رجل إنه ، يقRWحه محدد نموذج له ليس ،و عقيدة صاحب رجf � و ،

 . للمباد�ت عنه بديل � كإطار السوق  باقتصاد (عRWاف عدم خfل من

 الHI رأسمالية أ نتيا نHI أما.  برل`ن جدار سقوط قبل ا�جتمع تغي`R تس~wدف السابق 2ي الرأسمالية مناهضة كانت لقد    

 الصراع من انتقلنا هكذا و.  للتغي`R حضاري  بعد إعطاء 2ي تتمثل أولوية فلها العو�ة، مناهضة زمن 2ي السطح ع�ى ظهرت

 .العو�ة زمن 2ي الجديد الدو@ي النظام �wا جاء الذي الفو��Á ضد الصراع إ@ى القائم الرأسما@ي النظام ضد

 : العو�ة مناهضة و hوروبي OجتماعياÝجتماuي ا�نتدى-3

 RSي ا�نتدى يعتuجتماÝجتماعياO وروبيh التجمع من  الثانية النسخة Hمدينة 2ي عقد الذي للعو�ة ا�ناهض العالم 

 hوروبي uيOجتماعياÝجتما ا�نتدى أن كما". لهم صوت � الذين صوت" شعار تحت, 2002 نوفمRS 2ي (يطالية فلورنسا

 بورت 2ي عقد الذي  العالمO HجتماعياÝجتماuي ا�نتدى  بمبادرة انشئت الHI (قليمية ا�نتديات من  من يتجزأ � جزء

 أي, شخص  100000 من أكRt 2003 يناير  الثالث السنوي  تجمعه 2ي جمع الذي و,2001 عام الRSازيل جنوب 2ي أليغري 

 .hول  التجمع  أضعاف ثfثة  يعادل ما

 والRSازيل, )2003( الهند و, )2003 يناير(إثيوبياأثيوبيا و, )2003 يناير( ما@ي 2ي  السابقة القارية ا�نتديات عقدت قد و  

 مدينة 2ي ا�قبل العالمO HجتماعياÝجتماuي ا�نتدى يعقد سوف و.بأوروبا يتعلق فيما فلورنسا و, )2003-2002 يناير(

Hâامنا, ) 2004 يناير21 إ@ى 16من( الهندية بومبايبومVWقتصادي ا�نتدى مع تقريبا مÝقتصادياO Hالذي, - دافوس-  العالم 

RSالية عن ا�دافع عادة  يعتRSقتصادية(قتصادية الليO ي ا�نتدى يريد حيث,  الجديدةuجتماÝجتماعياO Hأن العالم 

 .له موازيا يكون 

 باب(  باريس من قريبة فضاءات أربعة 2ي  الجاري  نوفمRS 15 إ@ى12 من  عقد الثاني hوروبي uيOجتماعياÝجتما ا�نتدى  

 الفرن§�H الشيوuي الحزب فwxا يتمركز لكو|wا نظرا باريس �دينة" hحمر الحزام" تشكل  صغ`Rة مدن ثfثة و) فيfت �

, "آخر عالم بناء و,  أخرى  أوروبا بناء"  شعاري  تحت ا�نتدى وضع قد و.سورس`ن إيفري ,بوبي±H, دينيس سان:  و¤ي,  بقوة

, نقابات, حكومية غ`R منظمات, جمعيات( سواها و hوروبية ا�جتمعات 2ي الفعاليات لكل  مفتوحا منتديا بوصفه

 hيام هذه  طيلة شخص 60000 إ@ى 50000 ماب`ن شارك فقد,  ا�نتدى لهذا ا�نظم`ن حسب و...). الخ مهمة شخصيات

 .متنوعة منظمة 1500 كذلك و بلدا 60 و,  الثfثة

 للمسالة مرة أول , تصدى إذ الجوهر 2ي hول  عن يختلف hخ`R ا�نتدى هذا فإن, تجريبيا فلورنسا منتدى كان إذا 

 ل¡تحاد ا�قر الدستور : التالية ا�واضيع 2ي أساسا تركزت متعددة نقاشات 2ي الخوض عRS, مستقبلها و hوروبية



 العمل ثبات عدم, البطالة, العام القطاع,  OجتماعياÝجتماuي الرفاه دولة مستقبل, hوروبي ا�ركزي  البنك دور , hوروبي

 Oجتماعية(جتماعية و Oقتصادية(قتصادية السياسات مضمون , hوروبي ل¡تحاد ا�رشحة البلدان اندماجإندماج, 

 بلدان إزاء وضعها يجب الHI التضامن سياسات, وا�واطنةا�واطنية الديمقراطية ب`ن إقام~wا يجب الHI العfقة, hوروبية

 الو�يات هيمنة" إزاء اتخاذهإتخاذه يجب الذي ا�وقف أيضا أو  الليRSالية العو�ة 2ي hوروبي (تحاد دور , الثالث العالم

 ". (ستباقية للحروب مشاريعها و hمريكية ا�تحدة

 2ي ا�ساواة: والرجال النساء قضايا فwxا نوقشت أخرى  اجتماعاتإجتماعات عدة عقدت,  ا�وضوعات هذه إ@ى إضافة    

 من ا�طلوبة  الخدمات تجارة حول  العام إطار(تفاق 2ي العام القطاع هيكلة إعادة ضد, الحقيقية ا�ساواة و الحقوق 

 و, أوروبا 2ي اللغوي  و الثقا2ي التنوع سبيل 2ي و, غذائي أمن و مدعومة ةزراع أجل ومن, العا�ية  التجارة منظمة  قبل

 .للجميع التعليم 2ي الحق

 الHI, الكب`Rة و الصغ`Rة,  والكث`Rة ا�تعددة للقوى   تعبوية ديناميكية  hوروبي OجتماعياÝجتماuي ا�نتدى يشكل هكذا و  

RSا�عاصرين ا�واطنينا�واطني`ن من للعديد الحياة شروط أن تعت R`رضية الكرة أن وو ,  مقبولة غh   تتدهور Rtأك Rtفأك 

 تخنق  الHI ا�طلق (فقار و ال~wميش و (قصاء إ@ى إضافة,  رحمة بf  الطبيعية مواردها رأسمال تآكل بسبب

 .الثالث العالم 2ي (قتصادات

 خاصة, العالم أنحاء كل 2ي ا�عاشة ا�شاكل طبيعة:  hسئلة  من أنظمة أربعة حول  الرأي لتبادل فرصة �نتديات تعتRSا و

 الh  HIجوبة و, ا�قاومة  تجارب تنقيح و,  hرض شعوب كل ع�ى ا�دمرة وإسقاطا�wا العو�ة هذه بآليات ا�تعلقة تلك

 تسمح الHI الدولية القواعد تطور  وأخ`Rا, عويصةال ا�شاكل فwxا تطرح  الHI ا�ناطق 2ي ا�نظمة الفعالياتالفاعليات تقدمها

 .الديمقراطية و البيئة ع�ى الحفاظ و, OجتماعياÝجتماuي التقدم أيضا ولكن, OقتصادياÝقتصادي النمو  بإحداث

"  تسميته مايمكن بناء 2ي يشاركون  الذين الفاعل`ن شبكة توسيع 2ي hوروبي OجتماعياÝجتماuي  ا�نتدى يسهم و  

 من  hوروبية الحكومية غ`R ا�نظمات  ب`ن الروابط لتعزيز أيضا فرصة يشكل هو و". hوروبي التضام±H ا�ا@ي النظام

  توعية باتجاه ميدانية حمfت تقود Äن أصبحت الحكومية غ`R ا�نظمات أن ا�حللون  يجمع و. دو@ي تضامن بناء أجل

 هذه الVWاماتإلVWامات � فلو. hخ`Rة سنوات العشر خfل ا�فاوضات مسارات 2ي مهما دورا تلعب و,  العالمH العام الرأي

, 1992 عام 2ي عقدت الHI جين`Rو دي ريو 2ي hرض قمة ح�I و. البيئة صعيد ع�ى تقدم إحراز باÝمكان كان ما ا�نظمات

 فإن,  التجارة ميدان 2ي أما الحيوي؟ التنوع و ا�ناخ تغ`R حول  مهم`ن اتفاقينإتفاق`ن إ@ى تتوصل أن بإمكا|wا كان هل

 .العا�ية  التجارة منظمة مؤتمرات إفشال 2ي كب`Rا إسهاما أسهمت للعو�ة ا�ناهضة الحركات

 أن ذلك. (نفتاح.Oنفتاح ع�ى الدولية الدبلوماسية يجRS الحكومية غ`R للفعالياتللفاعليات ا�تدرج التنظيم إن  

,  مناطقية و, اجتماعيةإجتماعية قوى  مع تنسق أن  ع�ى مجRSة ¤ي و,القوى  ميدان إ@ى تنتمH الدبلوماسية

 (قرار أي, الحقيقة هذه الفعالة و الحديثة الدبلوماسيات فهمت قد و. تح��º � وثقافية,  واقتصاديةوإقتصادية

 .تشاركية وجودديمقراطيةب.تشاركية ديمقراطية بوجود كما تشاركية تشاركيةبوجوددبلومfسية دبلوماسية بوجود



 قلب  إ@ى العو�ة موضوع  تنقل  للعو�ة ا�ناهضة Oجتماعية(جتماعية ا�نتديات و الحركات انفكت ما سنوات ومنذ   

 تجاهلها و, الجنوب و الشمال ب`ن ا�ساواة عدم تعميم  من ا�توحشة الرأسمالية العو�ة أفرزته ما بسبب, العام النقاش

 هذا و. العالمH العام الرأي أوساط 2ي Oنزواء(نزواء و الخوف مشاعر تغذي~wا و, للشعوب  الجماعية  إلىالخيارات الك�ي

 صعيد ع�ى برزت با�قابل و, الرج«ي و hم±H منطقهم من يتغذون  العو�ة هذه عن ا�دافعينا�افعون  ا�تطرف`ن ماجعل

Hعم 2ي اتخذت,  جديدة مطالب عالمh غلبh  أيضا معولم طابع ذات احتجاجيةإحتجاجية حركات شكل . 

 الRSازيل، 2ي لهم أرض � فfحون  Oكوادور، أو الشياباس 2ي hصلية الشعوب أفريقيا، جنوب 2ي القطن منت¼ي صغار      

 سعيا به ا�صرح غ`O Rقتصاد 2ي يعملن نساء �نكا، سري  او) بوليفيا( كوشابامبا 2ي ا�اء مس~wلكو بانكوك، 2ي ا�دن فقراء

 يخضعون  جميعهم... عصرنا 2ي الرّحل Oقوام وهم ا�هاجرون او طويلة ûجال العمل عن عاطلون  العيش، لقمة لتأم`ن

 العمل عfقات يعاني فبعضهم. مختلفة طرق  من إلwxا وصلوا عطوبة أحوال 2ي باتوا وجميعهم نفسه القيمة لقانون 

 2ي تكن لم ابعادا العو�ة لها اضافت وقانونية مالية آليات جراء من الضربة تلقى Äخر وبعضهم الرأسمال مع ا�أجور 

 خفض البنيوي، Oصfح برامج الفوائد، معد�ت الضريبية، الجنات الدين، حجم ا�ا@ي، الرأسمال ازدهار: الحسبان

 التحرر  مجال وأتسع Oطراف 2ي الثانوية التعهدات تزايدت كما.. الخ العا�ية التجارة منظمة قواعد الرفاه، دولة حجم

 . لYجور  الفعلية القيمة احيانا ومعه Oجتماuي الضمان حجم وانخفض القيود من

 من عقد ،)واشنطن توافق بتعليمات عمf( الرأسمال تراكم تسريع بغية الدولة وع�ى العمل ع�ى الهجوم من عقود ثfثة

 ( ).Oجتماuي للنضال جديدة مناخات أوجدت كلها برل`ن، جدار سقوط بعد ا�نتصرة النيوليب`Rالية

 خصوصا Oو@ى ا�رحلة 2ي مجزأة ا�طلبية التحركات هذه بقيت فوق  من Oقتصادية القرارات مركزية مواجهة 2ي لكن.    

 ع�ى ا�وجود اليسار وضعف" الحقيقية OشRWاكية" فشل مع مصداقي~wم من الكث`R فقدوا ا�طلHâ التوجه هذا اطراف ان

 تشكل و.  الديموقراطية OشRWاكية وتواطؤ الشيوعية Oحزاب وانطفاء Oحزاب عمل 2ي" العمودي" والنمط الساحة

 النقدية الحركة هذه عن الكاشف  الدولية Oجتماعية(جتماعية الحركة  تؤلف الHI العديدة الحكومية غ`R ا�نظمات

 ا�ناهضة Oجتماعية(جتماعية وا�نتديات الحركات كل رفعته الشعار هذا" للبيع ليس عا�نا إن." عالمH مستوى  ع�ى

 بنظام تندد الHI الكتب و الشعارات وازدهرت, ا�بادرات وتعددت,  النقاشات انتظمت هكذا و.شبكا�wا مختلف 2ي للعو�ة

 للديمقراطيات أو, الغرب 2ي الكfسيكية لديمقراطياتل مشجعا و حيويا أمرا يعتRS وهذا. ا�توحشة الرأسمالية العو�ة

 .العامة السلطات يسأل ح`ن الكامل دوره ا�دني ا�جتمع يلعب و.الثالث العالم 2ي الناشئة

 و. جديد ب»�Hء يأتي أن يمكن � ا�يداني السياH�Ï العمل بدون  OحتجاجاÝحتجاج أن  (سRWاتيجيون   ا�حللون  يعتRS و  

�Iي ا�نتدى مثل – للعو�ة ا�ناهضة و جدا ا�ؤثرة التظاهرات حuجتماÝجتماعياO Hا�نتدى رافده أو  العالم 

 التظاهرات رؤية ع�ى معتادا أصبح العالمH العام الرأي ح�I و. روتينية تظاهرات إ@ى تتحول  -hوروبي OجتماعياÝجتماuي

HIالتجارة منظمة مؤتمرات الكبارإ@ى الثمانية قمة من,  دولية قمة تعقد مرة كل 2ي للعو�ة ا�ناهضة الحركات تنظمها ال 

 . العا�ية



 من أو للعو�ة ا�ناهضة Oجتماعية(جتماعية ا�نتديات و الحركات شأن من التقليل OنطباعاÝنطباع هذا يع±H � و  

 الرأي صعيد ع�ى صحية نوعية نقلة إحداث 2ي جميعها نجحت فقد ذلك من النقيض ع�ى بل, العالمH ا�دني ا�جتمع

 تمارس الHI الضغوطات فهذه. مذهf قطعته الذي الطريق كان قد و. اليسار باتجاه خاصة, السياسة و العالمH العام

 طور   2ي hخ`Rة هذه  تدخل إلىأن تستمر أن يجب و, جدا ضرورية الغربية الرأسمالية الدول  2ي القرارات أصحاب ع�ى

 . للعو�ة ا�ناهضة Oجتماعية(جتماعية ا�نتديات و الحكومية غ`R الحركات مع والتعاون  ا�فاوضات من  جديد

 2ي hخ`R  (خفاق أو,  ا�نطقة شعوب وكل العراÓي الشعب ع�ى ويfت من عنه انجر ما و للعراق hمريكي (حتfل إن   

 بقيادة ا�توحشة الرأسمالية العو�ة نظام إخفاقات عن بوضوح يعRSان,  كانكون  2ي العا�ية التجارة منظمة مؤتمر

:   الباردة الحرب مرحلة بعد ما  ا�تح`R العقد  بعد البشرية ع�ى  تاريخيا تحديا يفرض الذي  hمريكية ا�تحدة الو�يات

 حاجات و متطلبات فرضهات  ضرورة أصبح بل,  طوباويا حلما يعد لم العالم تغي`R إن. الغد  لعالم جديدة رؤية بلورة

 . أيضا التاريخ و  الشعوب

 :كانكون  2ي الجنوب و الشمال ب`ن مواجهة - 4

  منتجعاته و ا�كسيك مدن إحدى,  كانكون  2ي انعقد الذي,  العا�ية التجارة �نظمة الوزاري  ا�ؤتمر مفاوضات أخفقت

  الكب`Rين ا�لف`ن حول  حقيقية  تسوية إ@ى التوصل 2ي, 2003سبتمRS 14 إ@ى 10   من  استمرإستمر  و,ا�عروفة السياحية

 و, ا�نافسة و العامة hسواق شفافية (ستثمارو  حول  ا�فاوضات افتتاحإفتتاح  hو@ى بالدرجة, �عالج~wما تنطح اللذين

 هذه إدراج رفضت الHI النامية الدول  جانب من قوية بمعارضة الغنية الدول  جو�wت قد وو .  التبادل حرية تسهيل

 التجارة ب`ن ما ربط قد الدوحة مؤتمر كان و. 2004 ديسمRS 2ي تنتHä الHI الحالية الجولة أعمال جدول  2ي ا�فاوضات

 متعدد الدو@ي التجاري  النظام تطوير أن بمع±�. ا�نافسة و Oستثمار(ستثمار موضوuي من كل و جهة  من الدولية

 بتقديم ذلك ربط,, ا�تقدمة الصناعية الدول  أسواق إ@ى النفاذ من النامية الدول  تمك`ن موضوعات ذلك بما2ي, hطراف

 الداخلية ا�نافسة بآليات و أسواقها إ@ى ا�باشر hجنO Hâستثمار(ستثمار بدخول  تتعلق مقابلة  تناز�ت  النامية الدول 

 .فwxا

 من الهيك�ي (صfح برامج تحقيق و, أسواقها بدخول  السماح ميةالنا الدول  ع�ى  ا�تقدمة الصناعية الدول  تشRWط و     

 الشركات لتمك`ن,  Oقتصادية(قتصادية أنماطها 2ي تغي`R و,  اقتصاديةإقتصادية ليRSالية و, خصخصة و, انفتاحإنفتاح

 الدولية الشركات هذه منافسة حرية من بمزيد يسمح بما مريحة بصورة أسواقها اخRWاقإخRWاق من الجنسية ا�تعددة

RSيزال و� النامية الدول  قبل من شديدة بمعارضة  ا�وضوع هذا ووجه قد و. الوطنية للشركات القارات ع.. 

 الخامس ا�ؤتمر هذا يعتRS و. العا�ية التجارة منظمة 2ي hعضاء 146  الدول  من  وفود  العريض ا�نتدى هذا وحضرت     

 تريد العا�ية التجارة فمنظمة. 1995 عام إنشا�wا منذ Äن ح�I العا�ية التجارة منظمة عقد�wا  الHI ا�ؤتمرات  سلسلة 2ي

 العادل التحرير أن مفادها فلسفة ع�ى ترتكز إذ,  العالمO HقتصادياÝقتصادي الهيكل 2ي جوهري  تغي`R عن تعRS أن

 الدول  2ي ا�عيشة مستويات رفع آلية يكثف عالمH  اقتصاديإقتصادي نمو لتحقيق hفضل السبيل هو العا�ية للتجارة

 . سواء حد ع�ى ا�تقدمة و النامية



 2ي الثاني ا�ؤتمر و. 1996 ديسمRS 13-9 من الفRWة 2ي سنغافورة 2ي العا�ية التجارة �نظمة hول  الوزاري  ا�ؤتمر عقد و 

  إ@ى نوفمRS 30 من الفRWة 2ي hمريكية سياتل مدينةمديتنة 2ي الثالث ا�ؤتمر و, 1998 مايو 20-18 من الفRWة 2ي جنيف

3RSة 2ي الدوحة القطرية العاصمة شهدت و. 1999 ديسمRW14 إ@ى9 من الف RSا�ؤتم ا�ؤتمرإنعقاد انعقاد 2001 نوفم 

 .سنت`ن كل واحدة مرة يعقد الذي, العا�ية التجارة �نظمة الرابع الوزاري 

 انعقادإنعقاد تعدد من الرغم ع�ى أنه, التأكيد  ع�ى  النامية البلدان 2ي يوناÝقتصاديون Oقتصاد ا�حللون  يجمع و 

 ا�سائل 2ي تتمثل العا�ية التجارة منظمة  تواجه الHI البنيوية العوائق أن إ�,  العا�ية التجارة �نظمة الوزارية ا�ؤتمرات

, الصادرات أسعار تدهور  و, النامية والدول  ا�تقدمة الصناعية الدول  ب`ن التجارية العfقات 2ي التكافؤ عدم:التالية

 تفرضها الHI الحماية إجراءات بسبب الصناعية البلدان أسواق 2ي النامية البلدان منتجاتمنتوجات تسويق وصعوبة

 للدول  تبعي~wا بسبب النامية الدول  2ي (نتاج هياكل جمود أيضا و,  النامية الدول  صادرات ع�ى الصناعية الدول  معظم

 .الصناعية

 تحقيق 2ي ا�نظمة تواجهها  الHI القضايا أهم من واحدا الزراuي القطاع مثل,  العا�ية التجارة منظمة  إنشاء ومنذ  

 من الزراعية للمنتجات ا�تقدمة الصناعية الدول  سماح موضوع  الزراuي ا�جال هذا 2ي hهم ا�وضوع  لعل و. أهدافها

 الدول  من دولة 121 نحو كانت و. ضدها التمي`V أشكال كل رفض و ا�تقدمة الدول  2ي hسواق  إ@ى بالنفاذ النامية الدول 

 ع�ى يعتمد عادل تجاري  نظام خلق باتجاه (طار هذا 2ي بمقRWحات تقدمت قد النامية الدول  من معظمها و hعضاء

 .للعمل أساH�Ï كإطار به تتمسك أ|wا ا�تقدمة الدول  تتدuي الHI السوق  اقتصادياتإقتصاديات

 مزايا ع�ى تحفظه عن,  مدة منذ,  معRSا, هذا الوزاري  ا�ؤتمر أفتتحإفتتح قد فوكس فينست ا�كسيكي الرئيس كان و

 2ي كوكاكو� لشركة السابق ا�دير كان الذي ا�كسيكي فالرئيس.العا�ية التجارة منظمة قبل من ا�عظم  الحر التبادل

 2ي حذر,  إنتخابية انتخابيةإنتكاسات انتكاسات و قياH�Ï بطالة معدل قبل من  وا�لسوع,  الوسطى كاوأمري ا�كسيك

 تحرير جهود من ا�طلوب وأن OتساعاÝتساع 2ي مستمرة أغنيائه وو  العالم فقراء ب`ن الفجوة أن من, الوفود إ@ى كلمته

 إ@ى يس«ى ا�كسيك تستضيفه الذي OجتماعاÝجتماع إن: "قال و, Oعتبار(عتبار 2ي الخطر هذا أخذ الدولية التجارة

 يجب الذي العدو هو الفقر أن إذ, الفقر مكافحة 2ي يكمن ال�wائي الهدف لكن الحرية من قدر بأكRS التجارة تدفق ضمان

 الفكرة عن تخلينا لقد. الداخلية سوقنا تعزيز 2ي تكمن سوف ا�طلقة أولويتنا فإن, Äن من بداية: " أضاف و". قهره علينا

HIنخراط يجب  إنه تقول  الÝنخراطاO قتصاد(قتصاد 2يO ا@يRSل نجاحات لنا يحقق لم الذي النيوليfالسنوات خ 

 " . ا�اضية

 أعوام قبل (عfم أبرزها فfحية حركة شهدت  الHI, شياباس محافظة من بكRtة أتوا ا�كسيكيون  الفfحون  كان و  

 القوة الديمقراطية الثورة حزب مع ا�تعاطف(  ماركوس القومندان بقيادة ا�ركزية الحكومة ضد الثوري التمرد وقادت,

 الحرة التجارة منطقة علىإتفاقية نقم~wم عن تظاهرا�wم 2ي  وعRSوا, التسعينات عقد طيلة)ا�كسيك 2ي الثالثة السياسية

 الو�يات: دول  ثfث بعضوية 1994 عام التنفيذ ح`V دخلت الHI, بالنافتا تسميته ع�ى أصطلح ما هو و,  الشمالية  مريكا

 غضون  2ي ا�كسيكي`ن بالفfح`ن أضرت)ألينا( سياسة أن ع�ى ا�تظاهرون هؤ�ء ويجمع.  ا�كسيك و, كندا, ا�تحدة



 ا�تحدة الو�يات هما كب`Rين جارين مع حرة تبادل سوق  شراكة 2ي ا�كسيك دخول  منذ أي, ا�اضية الثمانية hعوام

 الشمالي`ن hمريكي`ن الرأسمالي`ن ا�نتج`ن منافسة ع�ى القدرة يمتلكون  � ا�كسيكيون  فالفfحون . كندا و hمريكية

 يعتRS و,  hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي قليلة الصفراء للذرة (نتاج كلفة وتعتRS. الفيدرالية الحكومة تدعمهم الذين

 الو�يات من الصفراء الذرة تشRWي  ا�كسيكية الحكومة أن إذ, الصحيح هو العكس ا�كسيك 2ي  بينما. ورامتط  (نتاج

 .الخاصة الشركات ضغط تحت hمريكية ا�تحدة

 إذ,   ا�كسيكي`ن الفfح`ن حياة ع�ى جدا قويا hمريكية ا�تحدة الو�يات من  وا�دعومة ا�كثفة الواردات تأث`R كان لقد  

 بسبب, الفقر خط تحت العيش إ@ى م�wم كب`R قسم وانتقلوإنتقل, ا�كسيك 2ي أرضهم مزارع ألف 800 ترك

 منذ% h70سعار ا|wيارإ|wيار نتاج, )الفاصوليا وو , الصفراء الذرة( الزراعية ا�حاصيل من خيلهم مدا انخفاضإنخفاض

 لfس~fwكل¡س~fwك منه القليل ع�ى ا�حافظة مع,  الزراuي محصولهم  كامل بيع ع�ى أجRSهم الذي hمر, 1994 العام

 .العائ�ي

  نصت و. الشمالية أمريكا سوق  2ي الزراعية السلع تبادل تحرير ببنود العمل تعجيل إ@ى أحوالهم تردي ا�زارعون  يرد و  

, نظ`Rه و. عاما 15 ع�ى تدريجيا التخفيض تقسيم أي, 2008 عام إ@ى الذرة ع�ى التعرفة تخفيض إرجاء ع�ى ا�عاهدة

 الO HIقتصادية(قتصادية السياسة لكن و. hمريكية ا�تحدة الو�يات من) الكوتا(Oست`Rاد(ست`Rاد حصص تحرير

 و hمريكية الزراعية الشركات فأغرقت.أعوام ثfثة إ@ى عاما عشر الخمسة اختصرتإختصرت فعf انتهجتإنتهجت

 او أومحاصيلهاو محاصيلها تنويع فرصة ا�حلية للزراعة تتاح أن قبل, الرخيصة بمحاصيلها يكيةا�كس السوق  الكندية

 .أخرى  إنتاج و عمل مرافق إ@ى التوجه فرص للمزارع`ن تتاح أو, (نتاج تكلفة تخفيض 2ي تسهم تعاونيات 2ي (نتظام

 إعادة و, العا�ية التجارة �نظمة حد وضع كانكون  2ي تظاهروا الذين ا�كسيكيون  الفfحون  يريد hسباب لهذه و    

,  محاصيلهم و, ا�زارع`ن حال ع�ى  ا�كسيكي`ن الفfح`ن مثال  تعميم يصح و).ألينا( الحر التبادل إتفاقية حول  التفاوض

 النامية البلدان ب`ن, ا�تكا2ىء غ`R التبادل مفاعيل ع�ى واستشهادهإستشهاده, الثالث العالم بلدان معظم 2ي نتاجهم و

 و القوة وسائل معظم �زارعwxا تقدم الHI الصناعية البلدان ب`ن و,  ا�نافسة عن Oقتصادية(قتصادية أبني~wا العاجزة

 .النقل و التمويل و التسويق مرافق إ@ى الكثيف ا�ال رأس و Ä@ي التجه`V من: الغلبة

 � و.القائمة رأس القطن موضوع يحتل إذ,  كث`Rة كانت فقد كانكون  مؤتمر تجاه  (فريقية (نتظارات جانب من أما  

 للقارة"إنسانية ككارثة" لكن و اقتصاديةإقتصادية أو تجارية كمسألة القطن عن (فريقية البلدان ممثلو يتكلم

 أن يمكن كيف, جهة فمن.التنمية حول  الدو@ي الخطاب 2ي"  OنسجاماÝنسجام عدم و النفاق" ينتقدون  وهم,السمراء

 تس`R الHI كلها الجهود ع�ى القضاء يتم,  أخرى  جهة ومن,  للمؤتمر الرئيسة ا�همة بوصفه  الفقر ع�ى القضاء عن نتحدث

 سوف, الدعم هذا غ`R من بينما,  الغربي`ن ا�نتج`ن من أ�ف لبضعة ضخمة موازنات تخصيص خfل من الطريق هذا 2ي

 مساعدة؟ بf العيش لقمة تأم`ن 2ي hفارقة من مfي`ن ينجح

 مليارات 4 بقيمة ماليا دعما 2002 عام 2ي تلقوا للقطن أمريكي منتج 12000 هناك جهة فمن:  للغاية بسيط الحساب  

 عfقة ع�ى إفريقي مfي`ن 10 خيل مدا فإن أخرى  جهة من و, (نتاجية الكلفة من بأقل قط�wم بيع من مك�wم دو�ر



,  الصعبة العملة من الصادرات مداخيلمداخيل من% 75 القطن يمثل بن`ن ففي. حطام إ@ى تحولوا, نالقط بإنتاج مباشرة

 .للتصدير الرئيس (نتاج القطن يمثل التشاد و2ي. القطن بيع من متأتية الصعبة العملة من ا�وارد نصف ما@ي 2ي و

 فآسوفاسو بوركينا رئيس بقيادة)  بن`ن و, تشاد و, وما@ي, فآسوفاسو بوركينا( إفريقية دول  أربع مسئولومسؤولو  كان و  

V`احا قدموا قد وري كوبا بلRWاحاإقRWازيل من بدعم و إفريقية دولة عشرين باسمبإسم الغنية الدول  إ@ى اقRSمؤتمر 2ي, ال 

 كوبا أوضح 2001 عام ففي.الشمال دول  2ي الزراعي`ن للمنتج`ن دعمها بإلغاء يق´�H,  ا�اH�Á آب 2ي عقد الذي جنيف

 مليار 355 بالتناوب أي,  للتنمية قدم~wا الHI ا�ساعدات من أكRt مرات ست �زارعwxا دعما قدمت  ا�تقدمة الدول  أن وري

 . دو�ر مليار 55 وو    دو�ر

 أمريكا و إفريقيا من الفق`Rة و النامية الدول  من �جموعة الصلب با�وقف ا�تقدمة الصناعية الدول  فوجئت لقد و  

 21 يضم و, شكلته الذي التجمع خfل من نظرها ووجهات آرا�wا فرض ع�ى قدرة مرة ول  أ, أبدت الHI,  آسيا و الfتينية

 و Oقتصادية و السياسية شعو�wا أوضاع تتشابه -الجنوبية إفريقيا وو   الص`ن و الهند و  الRSازيل تقوده- دولة

 تشكل الHI العا�ية التجارة منظمة ع�ى العظم� القوى  هيمنة جراء معانا�wا و, (جتماعية و Oجتماعية(قتصادية

, الدو@ي البنك و الدو@ي النقد صندوق : hخري`ن الرك`Vت`ن جانب إ@ى, ا�توحشة الرأسمالية العو�ة نظام ركائز إحدى

 ا�تكون   التجمع هذا اشRWطإشRWط و. الهيك�ي (صfح برامج خfل من الثالث العالم 2ي والدمار الخراب يزرعان اللذين

 الذي و, ) يوميا دو�ر مليار1 بنحو ا�قدر(  الضخم لدعمهم حد وضع الياباني`ن و hوروبي`ن و hمريكي`ن ع�ى بلدا21 من

 للذي فقط الدعم بإلغاء يتعلق فيما تسوية Ýيجاد إستعدادا أوروبا أبدت قد و.الجنوب بلدان 2ي ا�زارع`ن أوضاع يدمر

 هذا Ýلغاء محدد بتاريخ OلVWاماÝلVWام رفضت لك�wا و.النامية الدول  2ي الفقراء با�زارع`ن أضرارا يلحق فعf أنه يتب`ن

 . الدعم

 علwxم  ينافسها � بم`Vة كله هذا فوق , الرأسمالية الصفات تام  رأسما@ي مرفق وزراع~wم,  الشمال مزارعو يتمتع و  

 التوجيه قانون  ع�ى hمريكيان ا�جلسان وافق 2002) مايو(أيار ففي. الغزيرة الدعم موارد ¤ي النامية البلدان 2ي نظراؤهم

 توقيع رغم,أعوام عشرة ع�ى, دو�ر مليارمليارى  175 إ@ى أÝتحادياÝتحادي الدعم صندوق  بموجبه بوش رفع الذي الزراuي

 دعم إجراءات إلغاء ع�ى ينص الذي العا�ية التجارة منظمة اتفاقإتفاق ع�ى الدوحة مؤتمر 2ي hمريكي التجارة وزير

 2ي الكRSى  الزراعية القوى  ب`ن مشRWكا قاسما هذه الدعم سياسة تشكل و. ا�باشرة وغ`R ا�باشرة الزراعية الصادرات

 . hمريكية ا�تحدة والو�يات hوروبي (تحاد مقدم~wا 2ي و,  العالم

 إ@ى وصلت الفق`Rة وو  النامية الدول  أن 2ي تتمثل الساطعة الحقيقة أن إ�,  كانكون  مؤتمر إخفاق من الرغم ع�ى و   

 و جهودها توحد ح`ن, إراد�wا و مواقفها فرض 2ي الواعية الرؤية ووضوح التعاضد و التنسيق و النضج من مرحلة

 من التصميم هذا إن.العا�ية التجارة منظمة داخل ا�شRWكة مصالحها لخدمة مشRWك عمل إطار 2ي  إمكانيا�wاإمكانا�wا

 يمكن �,   العا�ية التجارة منظمة أن  و¤ي ا�فارقة تلك يظهر  كانكون  مؤتمر إخفاق 2ي أسهم الذي  النامية الدول  جانب

 أصبحت إ|wا بل,  الشمال دول  مصالح و ا�توحشة الرأسمالية الليRSالية لخدمة طيعة أداة تكون  أن فصاعدا Äن من لها

 أهمها لعل و,  لتحقيقها أساسا العا�ية التجارة منظمة جاءت الHI الطموحات و الغايات لتحقيق ا�عارك لخوض ميدانا



 تنمية معد�ت تحقيق نحو النامية بالدول  يدفع و, والوضوح بالعدالة يتصف  hطراف متعدد دو@ي تجاري  نظام إيجاد

 . الدولية Oقتصادية(قتصادية ا�نظمة 2ي حقيقيا طرفا يجعلها بما معقولة

 الجديد؟ اليسار ظل 2ي  أخرى  لRSازيل إمكانية من هل - 5

 أمريكا سكان نصف يعادل ما أي – نسمة مليون  173 سكا|wا عدد يبلغ إذ, الfتينية أمريكا 2ي دولة   أكRS الRSازيل تعد   

 مليون  نصف من أكRt  ينة مد 12(  ا�دن 2ي% 48 وو ,  لكRSى ا ا�دن ضواÙي 2ي سكا|wا  من% 78 يعيش و, -- الجنوبية

 الجغرافية مساح~wا تبلغ و,  واحدة فيدرالية مقاطعة و,  و�ية 26 من متكونة فيدرالية جمهورية الRSازيل تعتRS و)  . ساكن

, دو�ر مليار 528.5 القومي  (جما@ي ناتجها يبلغ و, الجنوبية أمريكا مساحة نصف يعادل ما أي, مربع كيلومRW مليون  8.5

 الRSازي�ي Oقتصاد(قتصاد ويحتل). دو�ر مليار 631( الجنوبية القارة  دول  لكل القومي (جما@ي الناتج  يعادل ما أي

 . عا�يا 12  ا�رتبة

 2ي عرف~wا الHI الخارجية Oستدانة(ستدانة أزمة عقب,   ا�عاصر تاريخها 2ي التضخم 2ي (فراط  مرحلة عاشت  أن بعد  

, الهيك�ي (صfح برنامج تطبيق من سنوات ثماني من Äن  تخرج الRSازيل أن يبدو, ا�اH�Á القرن  من الثمانينات عقد أوائل

 ميللو دو فرناندو السيد مع 1990 العام 2ي انطلقت الHI النيوليRSالية الحكومات  طبق~wطبقه الذي,  الريال بRSنامج ا�لقب

 تم وقد. 1994 عام الحكم مقاليد استلم الذي  كاردوسو فرناندو  السابق للرئيس الثانية الو�ية بان~wاء |wاي~wا شهدت و

 أن غ`R. ل¡قتصاد.لfقتصاد نسHâ بتطه`R النقدية السياسات سمحت و,  بنقطت`ن hقل ع�ى التضخم تقدم إيقاف

% 2.5 مقابل, 2002 عام 2ي%  1.5  معدل إ@ى أرجع الذي, النمو 2ي القوي  التباطؤ خfل من  عليه السيطرة تمت التضخم

 .1994 عام 2ي

 الدين انتقل و, أمريكي دو�ر مليار 260كاردوزو فرناندو حكومة عهد 2ي للRSازيل  الخارجية الديون  بلغت, مواز بشكل و

 يتم أن قبل, 2002  سبتمRS 2ي% 64 إ@ى 1994 عام 2ي القومي الناتج إجما@ي  من% 31 من)  الداخلية الديون (العام

، يورو مليار 32.7 ع�ى يزيد ما العام الدين خدمة عملية وتتطلب. 2003 أبريل 30 2ي% 52 إ@ى تخفيضه
ً
 hعوام و2ي سنويا

  يورو مليار 1.02 ا@ى حاجة 2ي الRSازيل ستكون  2004و 2003و 2002
ً
 حوا@ى البالغ الخار�ي الدين خفض اجل من أسبوعيا

 يورو مليار O 20.4ن ح�I  تبلغ ا�داخيل ان ح`ن 2ي دو�ر مليار 20.4 يبلغ الجارية الحسابات 2ي وعجز دو�ر مليار 30.6

 
ً
 . سنويا

، تفاوض لم إذا ثقة موضع تكون  لن الدولة فإن hعمال س`R صعيد ع�ى أم ا�ا@ي الصعيد ع�ى وسواء
ً
 بالحد مجددا

( ). وفشلها طريقها 2ي hرجنتينية روا � دو السيد بحكومة ستلحق فإ|wا ذلك يتم لم وإذا. الديون  تسديد مهل ع�ى hدنى،

  Oقتصاد بات فلقد
ً
  خاضعا

ً
  Oقتصاد 2ي ا�ا@ي Oتجاه لكأس كليا

ً
 تورط وا@ى Oنفاق 2ي Oستدانة مستوى  ا@ى نظرا

 ) Oستثمارية القروض حساب ع�ى وذلك(  الخزينة سندات 2ي ا�صارف
ً
 مجال 2ي للتوظيفات ا�تنامية النسبة إ@ى ونظرا

 . والزراعية والتجارية الصناعية الشركات جانب من ا�ضاربة



 ا�اضيالجاري  العام  مطلع 2ي الRSازيل 2ي الحكم مقاليد سيلفا إيناسيودا لويز للRSازيل الجديد الرئيس  تسلم عندما وو      

 الHI الذعر لحالة نتيجة ثقf الRWكة زادت و, كاردوزو فرناندو  سلفه من ثقيلة  اقتصاديةإقتصادية تركة ورث,  2003

 و الحرة التجارة قوان`ن بنبذ القريب ا�اH�Á ح�I ينادي كان الذي" لو�" فوز  عن (عfن بعد ا�ال دوائر انتابتإنتابت

 .والداخلية الخارجية الRSازيل ديون  دفع من التملص

 معه إتفاقية  كاردوزو حكومة فأبرمت, الدو@ي النقد صندوق  نحو التوجه ع�ى ازيليابرازليابر   (خت�fت هذه أجRSت لقد   

 مليار 30 بقيمة ثان قرض ع�ى ثم, 2001 سبتمRS 2ي دو�ر مليار 16 بقيمة قرض أول   ع�ى  الRSازيل بموج	wا   حصلت,  

 بالفعل فبدأ,  Oنتخابية(نتخابية بتعهداته  OلVWاماÝلVWام 2ي صادقا" لو�" الجديد  الرئيس كان و.  2002 عام 2ي دو�ر

 بزيادة OلVWاماÝلVWام أهمها و  الدو@ي النقد صندوق  اشRWطهاإشRWطها الO HIقتصادية(قتصادية (صfحات تنفيذ 2ي

 مخصصات  طالت ما  ضمن من طالت تقشفية سياسة حكومته فاتبعت%. 75.3 إ@ى 2003 لعام ا�ا@ي الفائض معدل

 مرور جواز بم®Vلة كانت الHI  الRSامج هذه ع�ى (نفاق معد�ت انخفضتإنخفضت فقد. (جتماعية.Oجتماعية الRSامج

 العمل و  ا�اH�Á العام% 2.4 سجلت أن بعد 2003 لعام القومي الناتج  إجما@ي من% 6 إ@ى الناخب`ن قلوب إ@ى" لو�"

 مما العالمH السوق  2ي الشديد OرتياحاÝرتياح من حالة غ`Rها و (صfحات هذه خلقت و,  للريال الصرف سعر بتعويم

 شهور  خfل فقد أن بعد,%20 قوته من شيئا الRSازي�ي الريال واستعاد  الRSازيلية السندات قيمة ارتفاعإرتفاع ع�ى ساعد

 .قيمته من% O 40نتخاباتاÝنتخابات

 هذا يبلغ سوف و, 2002 عام 2ي دو�ر مليار 13 بقيمة تجاريا فائضا الRSازيل حققت,  للصادرات القوية العودة بفضل و  

 دو�ر مليار 23 من  الحا@ي ا�دفوعات م`Vان 2ي العجز تخفيض تم و. العام هذا.2003العام خfل دو�ر مليار 16 الفائض

 .2003 عام |wاية 2ي دو�ر مليار 5,6 إ@ى تخفيضة يتم تخفيضهسوف تم و, ذلك من عام بعد  مليار 7.8 إ@ى 2001 عام 2ي

 مfحظته يمكن ما  لكن,  للكلمة الدقيق با�ع±� ا�جاعة من  تعاني � كانت إن و,  بامتيازبإمتياز ا�ساواة عدم أمة الRSازيل  

 hراH�Á و الRtوات توزيع سوء و,  OجتماعياÝجتماuي الصعيد ع�ى  هائلة طبقية فوارق  وجود ظل 2ي العدالة غياب هو

 2ي,  الRSازيلي`ن الزراعي`ن الرأسمالي`ن من% 20 قبضة 2ي للزراعة الصالحة البfد أراH�Á من% 90 تقع حيث الزراعية

 2ي الخام  ا�ح�ي الناتج معدل يصل و.الزراعية hراH�Á من فقط% 10 ع�ى ا�عدم`ن  ا�زارع`ن  من% 40 يعيش  ح`ن

% 10 هناك أن غ`h .Rمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي للفرد الدخل من  مرات عشر أقل هو و, للفرد  دو�ر 3060 إ@ى الRSازيل

 الدخل من% 10 السكان من% 52 يتقاسم  بينما, الRSازيل 2ي القومي الدخل من% 50 بنحو يتمتعون   السكان من

 أو أقل دخل  لهم مليون  52 نجد  بينما,  التغذية سوء  مشاكل من الRSازيليينالRSازلي`ن  من مليون  13 يعاني و. القومي

. ا�بلغ هذا من مرة 20 من أكRt  ع�ى السكان من%  1 يحصل ح`ن 2ي, )الشهر 2ي دو�را h)77جور  من hدنى الحد  يساوي 

 الRSازيل أن الرغم ع�ى,  hمية من السكان  من%  10.5 يعاني و, %7.5 إ@ى  الRSازيل 2ي الرسمH البطالة معدل يرتفع و

 .الص
ي الصرف و الكهرباء و ا�ياه بشبكة  مرتبطة ا�ساكن من% 21 أن إ@ى إضافة. طالب و تلميذ مليون  51 أيضا تحوي 

 2ي موجودة مجfت ثfث أكRS من و¤ي, غfفها"    إي إستو"  مجلة به عنونت ما هذا" تRWنح الRSازيل"  عامة بصورة  

 أزم~wا؟ من البfد Ýخراج إصfحيا برنامجا  الRSازيل 2ي الجديدة القيادة تمتلك هل الغربيون  ا�حللون  يتساءل و. الRSازيل



  توليه بداية 2ي حاول  وو , أمريكي ماهو لكل ذلك أخفى إن و ح�I معاد و  القلب يساري " لو�" الجديد الRSازي�ي الرئيس  

 و الفعالة Oجتماعية(جتماعية الRSامج من منظومة عوض ب`ن ا�ثالية التوازنات بسياسة OلVWاماÝلVWام السلطة

 أن غ`O,Rقتصادية(قتصادية عRtته من" الRSازي�ي العمfق"  تقيل حازمة اقتصاديةإقتصادية بسياسات OلVWاماÝلVWام

 استمرارإستمرار و تكرار مجرد أصبحت الجوع �كافحة مبادرته  مثل م�wا Oجتماعية(جتماعية ح�I سياساته و  برامجه

 hمريكية التايم مجلة لوصف وفقا أصبح" الوسط يسار" بمبادىء OلVWاماÝلVWام من بد� أنه و. سبقوه من لسياسات

"R`ازيل بلRSا تخ�ى أن بعد" الRSاستحالةإستحالة الجديد الرئيس أدرك و. اليسارية أفكاره مضمون  عن بإرادته أو مج 

 سياسات أحضان 2ي  فارتم�,  ا�توحشة الرأسمالية العو�ة ظل 2ي خشHâ بسيف متسلحا الجسام  ا�عارك خوض

 مديح لنفسه جذب  أنه درجة إ@ى,  الدو@ي النقد صندوق  وصفات بنجاح اتبع و,  الحل أ|wا منه ظنا الحرة السوق  ومبادىء

 ا�جموعة  تبتهج بينما, للعو�ة ا�ناهض`ن  أيقونةإيقونة مع شراكة Ýقامة ثانية الذهاب  يحاول  الذي, الصندوق  هذا

 .  ا�حتمل`ن غ`R الزوج`ن لهذين العسل شهر من  أيضا الدولية ا�الية

  الراديكالية التيارات بعض مع الداخل 2ي يتصادم جعلته" لو�" للرئيس  الجديدة  Oقتصادية(قتصادية السياسة هذه 

 هذان عRS حيث,   الخارج 2ي للعو�ة ا�ناهض`ن مع و,  1980  عام تأسيسه 2ي" لو�" شارك الذي  العمال حزب داخل

 سياسة و مبادىء لو�"  خان" هل.  النموذج"  لو�" برازيل 2ي أخ`Rا وجدا أ|wما Ýعتقادهما  أملهما خيبة عن الفريقان

 الدولة"  مؤسس(فارغاس– جيتوليو �ؤسسة ل¡دارة العليا ا�درسة 2ي Oقتصاد(قتصاد  أستاذ يقول    ؟ اليسار

 اجتماعيةإجتماعية تشريعات أصدر و العمالية الطبقة ع�ى معتمدا,  1945-1930 فRWة 2ي الRSازيل حكم قد و" الجديدة

 فعندما, شيكاغو مدرسة إ@ى ثانية الرجوع  بصدد لو�"  الرئيس إن:كاسزنار إستيفان,  جين`Rو دي ريو مدينة 2ي.) مهمة

  الRSازيل فإن, الدو@ي النقد صندوق  جانب من ا�وعودة ا�ساعدة من وبالرغم: الخيار  لديه يكن لم الحكم مقاليد تسلم

 طمأنه يتطلب وهذا. Oقتصادية(قتصادية hزمة اشتدادإشتداد عند ا�ستحقة الديون  تأجيل إ@ى تلجأ سوف

 أستاذ و,  الRSازي�ي العمال حزب 2ي"  راديكا@ي" عضو هو وو   غونزالفس رونالدو ي~wم و."السرعة وجه ع�ى ا�ستثمرين

 2ي تنجح لم الHI   الدو@ي النقد صندوق  وصفات يطبق" بأنه" لو�",جين`Rو دي لريو الفيدرالية الجامعة 2ي اقتصادإقتصاد

 البfد من �wرب ما سرعان,  الفائدة معد�ت ارتفاعإرتفاع بسبب Äن تتدفق الHI ا�ضاربة hموال فرؤوس. مكان أي

 ".(نذار جرس يدق أن بمجرد

 العمال لحزب درب رفيق هو و - مينديس كانديدو  للكاتب" hخرى  الRSازيل و لو�" عنوان تحت حديثا صدر كتاب 2ي

 الRSازيلي`ن للقادة بالنسبة و,  الواقع 2ي.  الRSازيلية  الخصوصيات 2ي مصادره يجد, مغايرا تفس`Rا لنا يقدم – الRSازي�ي

 hجنHâ الرأسمال ع�ى  مفتوح قطاع  فيه يتعايش لكي  الكفاية فيه بما  متنوع و واسع بfدهم اقتصادإقتصاد فإن, الجدد

 من هذا,  للمستثمرين كب`R ريع" تقديم" و,  الدولية ا�الية ا�ؤسسات من  عليه ا�فروضة لYوامر  الخضوع ع�ى قادر و, 

 آن 2ي Oجتماعية(جتماعية الفئات  و الدولة جهود  تعبئة ع�ى القادر" ةالتنمي" قطاع فهناك,  أخرى  جهة من أما,  جهة

 خ`Rات -أيضا hكRtية هم و -فقرا hكRt للRSازيليينللRSازلي`ن  يقدمان  عام قطاع و سوق  اقتصادإقتصاد لبناء معا

 حده و   هو"ا�عو�ة السوق " قواعد احRWامإحRWام فإن, هذه الحال و.مأساوية بصورة تنقصهم الO HIس~fwكاÝس~fwك

 .الخارج و الداخل 2ي,  ا�مول`ن ثقة فقدان دون  من, "الداخلية السوق " تطوير و بتحرير  يسمح  الذي



 Oنتصار إ@ى ا�ا@ي Oنتصار(نتصار من Oنتقا�Ýنتقال" ا�مكن من يصبح, الثقة هذه تتحقق عندما و  

, Oجتماعية الضرورات من منبثق  طلب خلق خfل من, "لو�" تعب`R حسب" (قتصاتدي OقتصادياÝنتصار

 بد� العمل فرص لخلق hولوية إعطاء و, للبfد الشاسعة  الداخلية ا�ساحات نحو (نتاج توجيه عRS و, و(جتماعية

 عام 2ي الثوري الحكم عهد منذ الRSازيل 2ي التاريخية Oستمرارية(ستمرارية سياق 2ي ا�شروع هذا يندرج و. الرأسمال من

  حكم م¼يءمج�3ء ح�I العقاري`ن ا�fك`ن كبار  عنف من الفfح`ن يحمH حينئذ السياH�Ï النظام كان حيث, 1922

 الضمان و للعامل hدنى hجر قسري  بشكل العمل أرباب  ع�ى فرض الذي) 1945- 1930( فارغاس جيتوليو

 .(س~fwكية.Oس~fwكية الخ`Rات صناعة أساس 2ي كان و,  OجتماعياÝجتماuي

  R`ل من" لو�" الرئيس أن غfيئة أجل بمن الدولي`ن ا�ستثمرين طمأنة خw� للفقراء ا�وجهة  الداخلية للسوق  التنمية ,

 الوسطى تالطبقا كانت و. (نتخابي.Oنتخابي نجاحه 2ي الرئيس سنده كانت الHI, الوسطى الطبقات طريقه 2ي" ين§��"

 الHI الدنيا شرائحها تأثرت فقد. العسكرية الديكتاتورية مرحلة 2ي ظهرت الO HIنقساماتاÝنقسامات تعمق شهدت هذه

 و العامة الخدمات تراجع و الرسمH غ`R العمل أشكال 2ي السقوط وو   البطالة نتيجة الRSوليتاريا إ@ى تميل بدأت

 2ي أخرى  فئة ساعد قد ا�ا@ي القطاع توسع و الخدمات تعقد أن ح`ن 2ي, ا�صر2ي القطاع 2ي العمل عقود اعتمادإعتماد

 .الرأسمال استثمارإستثمار لتحديث ا�عو�ة بالدينامكيةبالدينامية التعلق

 و  hمريكية الهيمنة من البfد مخلص" لو�" الرئيس سيكون  هل, خارجها و الRSازيل 2ي الجميع يطرحه الذي السؤال و

   بل`RالRSازيل؟" إ@ى سيتحول  أنه أم,  الدو@ي النقد صندوق  قبضة

 :الجنوب و واشنطن ب`ن الخfفات عمق تكشف hمريكتينا مريكيت`ن قمة - 6

 رئيسا 33و  بوش الرئيس حضور  2ي  hمريكية القارة دول   لرؤساء  الثالثة القمة, ا�كسيكية مونت`Rي  مدينة 2ي اختتمت

 هذه  أعمال طيلة و. 2005 سنة hرجنت`ن 2ي ا�قبلة القمة ستعقد و,  2004 يناير أواسط 2ي يوم`ن استمرت بعدما,آخر

 و,  hمريكية ا�تحدة الو�يات عنه تدافع  hول .  للتنمية مفهوم`ن ب`ن تصادم هناك كان,  Oستثنائية(ستثنائية القمة

 إيناسيو لويس  الRSازي�ي الرئيس طرحه,  والثاني. ا�توحشة صاديةOقتصادية(قت والليRSالية التجارة حرية ع�ى يركز

 .الفقر مكافحة 2ي OجتماعياÝجتماuي الدولة دور  ع�ى يركز وو ,  داسيلفا

 مع  بوش جورج hمريكي للرئيس  حقيقي إتصال اتصا وا أول ,  النقيض`ن جمعت الHI  مونت`Rي  قمة  شهدت قد و  

 نستور  hرجنتي±H بالرئيس,  الfتينية أمريكا دول  رؤساء ب`ن الجديد اليسار يتمثل و.  الfتينية أمريكا 2ي الجديد اليسار

R®شR`ازي�ي الرئيس و, كRSا�صاعب منظار من  العالم  إ@ى ينظران اللذين, سيلفا دا لو� إيناسيو لويس ال 

 إبرام عدم ع�ى نظراءه حض قد السابق الRSازي�ي الرئيس كان و. بلداهما يعانwxا الO HIقتصادية(قتصادية

. السلطة إ@ى وصوله قبل انعقدت الHI و,   بكندا  كيبيك 2ي السابقة القمة 2ي قعت و الHI التجارية OتفاقيةإبراماÝتفاقية

 .دو�ر مليار 20 البالغ و hمريكي  الزراuي للقطاع السنوي  ا�ا@ي الدعم رفع 2ي ينظر أن لو� الرئيس حجة و



 شهدت, الختامي البيان ع�ى الشديدة الخfفات أن ا�تابع ماعرف إذا إيجابية تكون  � قد  القمة لهذه الوحيدة ا�`Vة إن   

 (رهاب مسألة و hمريكتينا مريكيت`ن 2ي الحرة التجارة منطقة إقامة ع�ى للRWك`V يس«ى  أمريكي:  شق`ن ب`ن واضحا تباينا

 و الخارجية الديون  و الفقر مسائل بحث ع�ى يشدد  �تي±H آخر و" الفاسدة" الحكومات ع�ى صارمة عقوبات وفرض

 .الRWبية و الصحة مجا@ي  2ي والتعاون  الوطنية السيادة و كوبا مع العfقات وو  الديمقراطية

 كل لتكون ,  ا�قبلة السنة خfل ينفذ هدفا ا�ؤتمرون يضع أن,, ذلك 2ي نجح قد و, القمة  من يريد  بوش الرئيس كان و

. دو�ر مليار 11400 يبلغ العام  OقتصادياÝقتصادي حجمها يجعل مما) بالطبع كوبا ماعدا(  حرة تجارة منطقة ا�نطقة

 مليار 8400 سوى  السنة هذه يبلغ لن الوسع hوروبيالوروبي ل¡تحاد (جما@ي  الداخ�ي الناتج فإن,  للمقارنة كمثال و

 . دو�ر

 صاحب وقد.   كيبك إ@ى براغ ومن ، واشنطن إ@ى سياتل من وتتشابه الرأسمالية العو�ة قمم تتعاقب السياق هذا 2ي    

  كتينا م`Rكيت`ن hم`R من دولة رئيس وثfث`ن أربعة وجمعت,  2001 ابريل/نيسان شهر 2ي عقدت الHI كيبك قمة
ً
 قدرا

 
ً
 Free Trade الكRSى  القارية السوق  بتشكيل القاضية للقمة الرئيسية الفكرة ضد الشعHâ والسخط الجدل من ملموسا

Area of the America  2005 للسنة ، HIدو�ر مليار 11000 بنحو يقدر خام داخ�ي وبناتج ، مواطن مليون  800 تضم ال 

 .                            .          الفقراء ويستغل hغنياء مصلحة يخدم التكتل هذا أن الجنوبية القارة شعوب ترى  إذ.

      RSى  القارية السوق  إنشاء فكرة وتعتRSكيت`ن الكR`مYكتينلR`مYب بوش الرئيس تبناها إذ ، جديدة – قديمة فكرة لh 

 اتفاقية 1994 عام 2ي أي عهده 2ي أقرت عندما عينه الطريق 2ي الس`R كلينتون  بيل السابق الرئيس وواصل ، 1990 عام

 ب`ن التعاون   تاريخ ويعود.     NAFTA بالنافتا علىتسميته أصطلح ما وهو الشمالية  م`Rكا الحرة التجارة منطقة

 hمريكي Oتحاد إ@ى Oتحاد هذا تحول  ثم, 1890, عام hمريكية للجمهوريات الدو@ي Oتحاد قيام إ@ى hمريكتينا�مريكيت`ن

 قد و. أمريكية دولة 35 وثيق~wا ع�ى وقع الHI حاليا القائمة hمريكية ول الد منظمة أصبحت1948 عام 2ي و, 1910 عام

قليميا�قليمH التعاون  من اشكال أشكا�قامة إقامة إ@ى ا�نظمة 2ي hعضاءOعضاء الدول  رؤساء س«ى
ٌ

 داخل (

 :القارت`ن 2ي التجارة لتحرير مناطق خمس الحصاد فكان, hمريكتينا�مريكيت`ن

:  دول  ثfث بعضوية 1994 عام التنفيذ ح`O Vتفاقية دخلت) إلينا(الشمالية أمريكا لدول  التجارة تحرير اتفاقية -1

 .نسمة مfي`ن 406 السكان عدد إجمالياجما@ي ويبلغ, ا�كسيك و,  كندا, hمريكية ا�تحدة الو�يات

 .دولة 25 ع�ى2000 عام ح�I يحتوي  ظل و 1994 عام أن»�Hء الكاريHâ دول  تجمع -2

 اجما@ي يبلغ إجماليو ويبلغ كوبا استبعاد مع دولة 12 بعضوية 1973 عام أنشئت) : Caricom(الكاريHâ دول  جماعة -3

 .نسمة مfي`ن7 السكان عدد

 يبلغ و,  ب`Rو و, ف®Vويf, (كوادورOكوادور , كولومبيا, بوليفيا من كل بعضوية 1969 عام أنشئت:الجنوب دول  جماعة -4

 .نسمة مfي`ن w� 110ا السكان عدد إجمالياجما@ي



, هندوراس, جواتيما�,  كوستاريكاكوسRWيكا من كل بعضوية 1960 عام أنشئت: الوسطى  مريكا ا�شRWكة  السوق  -5

 .نسمة مليون  33 السكان عدد إجمالياجما@ي يبلغ و, السلفادور  و, نيكاراغوانيكارغوا

,  الRSازيل,  hرجنتينا�رجنت`ن من كل بعضوية 1992 عام أنشئت: مركوسور  نوبيةالج  مريكا ا�شRWكة السوق   -6

 . نسمة مليون  216 السكان عدد إجمالياجما@ي يبلغ و, أورجوايأوراجواي و, باراجواي

 يتيح ، قاري  تجاري  تكتل أو كيان    خلق باتجاه تدفع Oبن بوش جورج برئاسة الجديدة hم`Rكية (دارة ¤ي وها

 . القارة وجنوب شمال واستثمارا�wا صادرا�wا أمام الحركة حرية نطاق توسيع لواشنطن

 hسبق hمريكي  الرئيس لحلم تجسيدا  hمريكتينا مريكيت`ن ب`ن الحرة التجارة منطقة إنشاء ع�ى OتفاقاÝتفاق يعد و

  بعد ما مرحلة 2ي خاصة الجنوبية أمريكا 2ي hمريكي الوجود و النفوذ تعزز  حرة تجارة منطقة إقامة 2ي  hب بوش جورج

 و, Oوروبي hوروبيا�تحاد (تحاد: مثل إقليميةاقليمية  اقتصادية ومنظمات كتل بروز و الباردة الحرب ان~wاءإن~wاء

 – hوروبي حوارال:أمثلته ومن القارات ب`ن القاري  التعاون  نحو التوجه  زيادة و, (يبيكا�يبيك و, Äسيانا�سيان

 أحدى تعد  ا�نطقة هذه أن إ@ى إضافةبا�ضافة هذا. Oفريقي Oروبي.(فريقي hوروبي و, Oسيوي  – Äسيويا�وروبي

 السياسة ع�ى ا�تحدة الو�يات  هيمنة و سيادة لضمان  Oبن بوش جورج الحا@ي الرئيس   طريق 2ي الهامة  ا�حطات

 با عداء محاطة مرابطة كدولة ا�تحدة الو�يات يرى  لبوش تصورا هناك أن حيث, العو�ة ظل 2ي العا�ية التجارية

 وو  ل¡رادة hخرOخر تلو احدا و hعداء هؤ�ء  إخضاع ضرورة من �بد أنه و, سواء حد ع�ى  وتجاري`ن عسكري`ن

 ا�نطقة هذه إقامةاقامة خfل من �wم البداية كانت لذا,  hعداء هؤ�ء أول   الfتينية أمريكا وتعد. hمريكية ا�صلحة

 .الحرة للتجارة

 بي�wا ومن,  الخارجية الساحة ع�ى التحرك  أدوات و أسس حول  hمريكية (دارةOدارة داخل توافقا هناك أن مع و

 مع التعامل 2ي الخار�ي hمريكي الرسمH ا�نطق ع�ى احتجاجات أو اعRWاضات ثمة  أن إ�,  hمريكتينا�مريكيت`ن ساحة

 ذو سfح الحرة التجارة مناطق إقامةاقامة أن hمريكي`ن ا�تخصص`ن وو  الخRSاء بعض  يرى  حيث, hمريكتينا�مريكيت`ن

 يجادل و. الخارجي`ن أمامامام الحاجز عم�ي بشكل يرفع hعضاءOعضاء أمام اجز الحو الحوا تقليص  نfن,  حدين

R`قتصادي الخبO اجواني جاجديس التجارة 2يw� ,السباق قارن  الذي Hتجارة مناطق و  صفقات عقد نحو  الحا@ي العالم 

,  الثfثينات مطلع 2ي  الدولية Oقتصادية  hزمةOزمة كارثة 2ي تسببت الHI الجمركية  التعريفات بحروب"تمي`Vية" حرة

 معهد من برجست`ن فريد يذهب و. دولة لكل �wديدا �يشكل و بحق حرا  كون ي أن ع�ى القادر  وحده هو عا�يا  نظاما بأن

 التجاري  الصراع سيحرك hمريكتينا�مريكيت`ن ع�ى  واشنطن ترك`V أن من محذرا, ذلك من أبعد إ@ى  الدو@ي Oقتصاد

 . hمريكية السياسة وجه 2ي للوقوف بي�wما التحالف عرى  يوثق مما آسيا و أوروبا هما ج	wت`ن ع�ى

 جراء من واشنطن تحققها الO HIقتصادية ا�كاسب تعظيم 2ي يتمثل كل من جزء الكRSى  القارية السوق  تشكيل إن  

 البيت 2ي السياH�Ï القرار ومتخذ hعمال قطاع ع�ى تسيطر الخارجية hسواق 2ي القيود حبس أن حيث ، التجارة تحرير

 إ@ى مبيعا�wا قيمة رفع دون  تحول  عقبة أكRS تمثل ، التجارية الحواجز أن تعتh RSم`Rكية فالشركات.  بسواء سواء hبيض

 ب`ن دية طر العfقة فإن ثم من و ، Oقتصادي النمو معدل ارتفع الخارج، إ@ى الصادرات زادتزادات وكلما.  الخارج



 ظل 2ي الكRSى، القارية السوق  إنشاء مشروع أن هل ، hم`Rكية القارة 2ي Oقتصاديون  ا�حللون  ويتساءل.  الجانب`ن

 بخلق يRWجم الذي النيوليRSا@ي بالنموذج القبول  يع±H) وhرجنت`ن الRSازيل 2ي نfحظ كما( العا�ية النقدية hزمة تأث`Rات

                                                                                               ؟ الfتينية أم`Rكا  دولرة آخر بمع±� أو, الدو�ر مع مقدس حلف

 سوف ذلك من العكس ع�ى أنه أم تجاري  إتفاق مجرد هو hمريكتينا م`Rكيت`ن 2ي الحر التبادل منطقة خلق إن وهل

  إقليمH اندماج نحو يتطور 
ً
  ؟ hوروبي د(تحادOتحا �نافسة بقوة مدفوعا

 لصعوبات ستتعرض فإ|wا ، hوروبية Oندماج طريقة اختارت hمريكتينا م`Rكيت`ن 2ي الحر التبادل منطقة كانت إذا

 2ي بينما ، Oختfل هذا تجاوز  يمكن أوروبا ففي.   الهائل الداخ�ي Oختfل لنا توضح وأمريكا أوروبا ب`ن فا�قارنة.   جمة

 ¤ي hم`Rكية ا�تحدة الو�يات الديمغرا2ي الصعيد فع�ى.  تجاوزه يصعب hمريكتينا م`Rكيت`ن 2ي الحر التبادل منطقة

  hكh Rtو@ى الدولة
ً
 السكان 2يً◌6 عددا أقل ¤ي hخرى  الدول  بقية بينما ، وا�كسيك الRSازيل تلwxا ، السكان 2ي عددا

  �انيا، Oقتصادية القوة تنافس مجتمعة وإيطاليا لفرنسا Oقتصادية القوة hوروبي (تحادOتحاد 2ي..    كب`Rة بنسب

 أ�لـ �جموع الخام الداخ�ي الناتج  أضعاف ثfثة هو ا�تحدة للو�يات الخام الداخ�ي الناتج hمريكتينا م`Rكيت`ن 2ي بينما

33  
ً
 حظوظ له ليس لYمريكتينلYم`Rكيت`ن الكRSى  القارية السوق  مشروع فإن هنا من.   مطلقة hم`Rكية فالسيطرة.  بلدا

  السياH�Ï الصعيد ع�ى ا�شRWكة القيم وغياب الكب`Rة الداخلية Oخت�fت بسبب للنجاح

 خfل, الحرة التجارة منطقة مشروع  سنوات عدة منذ  رفضت الfتينية أمريكا دول  2ي ا�دني ا�جتمع منظمات كانت و

 انعقد والذي وبوليفيا شي�ي رئي§�H ا@ى إضافة,)( ) مركوسور ( ا�شRWكة الجنوبية السوق  2ي عضاءO  الدول  رؤساء اجتماع

 الو�يات 2ي الرئيسية ا�ركزية النقابة من كل أوفدت لقد.1996 عام ديسمO/RSول  كانون  2ي) الRSازيل 2ي( فورتال`Vا 2ي

"  إحياء ع�ى اتفقت الHI الجنوبية hم`Rكية ا�ركزية النقابات لدعم لهما ممثل`ن hم`Rكية الدول  2ي العمل ومنظمة ا�تحدة

 ". ا�شRWكة الجنوبية السوق  عمال حقوق  أجل من للنضال العالمH اليوم

 يجتمع لم 1997 عام مايو/أيار 2ي اوريزانHI بيلو 2ي ا�نعقد الثالث الوزاري  Oجتماع وخfل بقليل ذلك بعد أنه والحال

 ذاك ومذ. الحر التبادل �شروع ا�عارضة Oتحادات مندوبو أيضا بل وحسب hم`Rكية الدول  2ي النقابية الحركة ممثلو

 الشعبية لYسواق ا�نظم التحرير مشروع �واجهة بديل إعداد وإ@ى مشRWكة مواقف بلورة إ@ى الهيئات هذه تس«ى

 hكRt القرار كان اوريزانHI، بيلو 2ي اتخذت الHI القرارات من أنه 2ي شك و�. وOستثمارات والRWبية الصحية والخدمات

 موثوق  بديل" إعداد حول  ومت`ن موسع اتحاد قواعد إرساء يع±H ما, قاري  اجتماuي اتحاد بإطfق ا�تعلق ذاك حداثة

 ( ). الحر التبادل منطقة �شروع وعم�ي

 hمريكتان  تحتوي -1:التالية hسباب  من الحرة التجارة  �نطقة الfتينية  أمريكا 2ي ا�دني ا�جتمع منظمات رفض ينبع و

 الfتينية أمريكا ن ديون  وتقدر -2.الفقر 2ي أي, hمريكية القارة جنوب 2ي نسمة مليون  500  م�wا نسمة مليون  800 ع�ى

 ا�ال رأسراس يRWكز و- 3.فقط 1999 لسنة الدين خدمة دو�ر مليار 123م�wا للشمال أمريكي دو�ر مليار 792 بنحو

 يحتكر ح`ن 2ي, .,hمريكية للقارة Oقتصادي الوزن من% 80 تحتكر  ا�تحدة الو�يات إن إذاذ,  الشمال 2ي والتكنولوجيا

 hغنياءOغنياء ب`ن الفجوة تزداد ذلك عن فضf و.العامل`ن حقوق  يحRWم � الذي,  العمالة سوق  الخاص القطاع



 Oس~fwك ليس و التصدير تشجيع مع ا�وارد من% 80 يس~wلكون % 20 ستجعل حيث, الجنوب و الشمال ب`ن و, والفقراء

 .                 علىا�تساع ا�ح�ي

 يمكن فf. بالطبع الكونية اللعبة 2ي Oساسية hساسيةOوراق hوراق كل بيدها  اليوم ا�تحدة الو�يات تمسك و     

 ن hمريكيوOمريكيو,  الfتينية hمريكية القارة 2ي و.موافق~wا دون  حاسم حل إقراراقرار � و جوهري   قرار أي اتخاذ

 النظام أن والواقع.Oقتصادي ا�جال 2ي هناك و هنا تنشأ الHI  ا�قاومات من الرغم ع�ى  hسيادOسياد هم الشماليون 

Hانشائه ع�ى ا�تحدة الو�يات تعمل الذي الجديد العالمwمتناقضة تيارات يجمع, إنشا� R`مثل ، الجنوب لدى واقعية غ 

 وOتجاه ، وثقافية وعنصرية عرقية عات صرا قالب 2ي السطح ع�ى يظهر الذي التفتيHI وOتجاه ، العو�ة نحو Oتجاه

 ، hوضاع هذه يبقي ، مختلفة دولية اتفاقيات 2ي والتكنولوجية وOقتصادية السياسية hوضاع تقن`ن نحو السريع

 ما وهو ، وتكنولوجية واقتصادية سياسية عديدة نسبية تفوق  بم`Vات  م�wا hمريكية خاصة,  الغربية للمراكز  ويحتفظ

  يطرح
ً
 . ا�جال هذا 2ي الثالث العالم ووضع ومكان دور  حول  تساؤ�

 :الغربية الرأسمالية  توسع خدمة 2ي  علما�wا توظف الهند-7

 ا�وارد ع�ى � قائما ملحوظا اقتصادياإقتصاديا تطورا تشهد الهند فإن, " العالم مصنع" اليوم تعتRS الص`ن نتكا إذا    

 ا�ستوى  من مهندسا 260000 بتأهيل البfد تقوم إذ: علما�wا ع�ى إنما و, الرخيصة العاملة يدها  ع�ى أو,  فقط الطبيعية

 هؤ�ء استقطابإستقطاب تريد الHI الجنسية ا�تعددة للشركات إسRWاتيجيا هدفا الهند أصبحت وبذلك. سنويا الرفيع

  وكانت. العالم عRS فروعها 2ي أو,  hم الشركات مقر 2ي سواء لتوظيفهم العلماء

تحصل انفتحت قد ا�اH�Á القرن  ثمانينات أواخر منذ الهند أن  الغربية (سRWاتيجية تقدرالدراسات و  
ً
 ع�ى تدريجيا

  ظل السياسية الطبقة أرادته كما الليب`Rالية اعتماد أن غ`R. العا�ية التجارة
ً
 2ي تقع لم البfد أن فقط فليس. محدودا

 كتلة تشكيل 2ي تساهم أ|wا بل الجنسية ا�تعددة الشركات مبيعات مجموع دو�رمن مليار 19,5 مبلغ من% 55قبضة

 وا�حصورة  البfد 2ي فروعا لها أسست الHI. والص`ن والRSازيل افريقيا جنوب مع العا�ية التجارة منظمة داخل" جنوبية"

 جذب مركز أصبحت الهند أن كما.للشركات ا�علوماتية  ا�عالجة س`Rورات و  (عfم تكنولوجيا و, الخدمات قطاعات 2ي

. الرخيص أجرها و, hنغلوفونية  العاملة يدها لنوعية نظرا, م�wا hنكلوساكسونية خاصة الجنسية ا�تعددة للشركات

 إذ, الهند إ@ى مقرا�wا لنقل الجنسية ا�تعددة الشركات إعfنات تتكاثر,  للهند السابقة الكولونيالية الدولة بريطانيا ففي

 من,  ا�علوماتية الخدمات ميدان 2ي الهند إ@ى وظيفة 2500 نقل عن أفيفا التأم`ن شركة  الجاري  ديسمRS 2 يوم أعلنت

 . القدرة و  ا�رونة من مزيدا  الشركة إعطاء أجل

 يتألم إنه"بالقول  ا�وضوع ع�ى الRSيطاني الوزراء رئيس  تعليق إقتصر ح`ن 2ي, القرار هذا الRSيطانية النقابات أدانت قد و  

 التأكيد عRS مهدور  أمل إعطاء هو الحكومة لدى ال§�Hء ال»�Hء إن:" أضاف و, "مهددة وظيفته أصبحت  إمرأة أو رجل لكل

 إنغرست الHI الجنسية ا�تعددة الشركات من للعديد مثا� إ� ليست فيفا شركة و". ا�ن
ى هذا إيقاف  ا�مكن من بأنه

 شهرا عشرة الثمانية خfل عمل وظيفة 10000 بريطانيا فقدت,  الRSيطانية النقابات إحصائيات حسب و. الهند 2ي حديثا

 عاملة يد تستخدم الHI الشركات جمعية من  ا�سؤول`ن أحد يRSر و. مهددة أصبحت وظيفة  200000    هناك و,  ا�اضية



 (قتصاد  الهند 2ي الجنسية ا�تعددة للشركات فروع غرس   يضر القH�º ا�دى 2ي:"  روكسبورغ نيغل السيد,  أجنبية

 ".مفيدة  للشركات (نتقا�ت هذه تعتRS, البعيد ا�دى 2ي,  لكن.  العمل فرص ع�ى القضاء خfل من الRSيطاني

 ا�هندس`ن  من أقل,)120000( فالH3 سيليكون  شركة 2ي مهندسون  Äن فيوجد,hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي أما  

 مراكز أن التأكيد خfل من,   هذا موقفها الجنسية ا�تعددة الشركات تRSر و)  . 150000(بالهند بانغالور  2ي العامل`ن

 900 قدم قد و.  كب`Rة بسرعة عالية جودة  ذات جديدة مواد بتطوير لها تسمح سوف الهند 2ي إنغرست  الHI أبحاw8ا

 ع�ى مايكروسوفت شركة تعمل و.  جديدة إخRWاع براعة  225بانغالور  2ي   للوسائل تكساس شركة من  هنديا مهندسا

 ع�ى Äن الهنود ا�هندسون  يعمل و. الكمبيوتر برامج لتطوير امالع هذا |wاية ح�I هندي  مهندس 2000   إستقطاب

 .hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي للهاتف الصفراء والصفحات, بوينغ و, براضرس للي	wمان التفاعلية  ا�واقع تطوير و صيانة

 بشكل و,  الخارج إ@ى وظيفة 500000 تنقل سوف hمريكية ا�الية hجهزة فإن,  hمريكية الحكومة تقديرات حسب و  

 ا�حللون  يعالج,  ا�ساء 2ي أبوا�wا سRWيت وول 2ي الجنسية ا�تعددة الشركات تغلق فعندما.2008 عام ح�I الهند إ@ى رئيس

 الشخصية ا�عطيات و ا�خاطر أما. ودورالسمسرة  الكRSى  البنوك لغالبية اليومية العمليات يدققون  و الهنود

 فHä, م�wاتن تش`V و مورغان و إكسRSيس أم`Rكان  بنوك قبل من قروض منح أو  التأم`ن بوليصات ا�ستخدمةلتحرير

 .الهند 2ي تعالج

 - )موظف 52600 أصل( من  الهند 2ي موظف 600 لها الHI  -يونغ و إرنست جيمي±H كاب   شركة رئيس يؤكد  فرنسا 2ي  

 الهند 2ي لها فروع إقامة سيناريو  ا�علوماتية قطاع 2ي  الهندسة و  الخدمات شركات تشهد سوف"  ه`Rمل`ن بول  السيد

 hجهزة تجارة  2ي ا�تخصصة فالتيش شركة رئيس هاردي إيفيس جان السيد يقول  و.   النسيج قطاع لشركات مشا�wا

  ح�I موظفا 1000 يستقطب أن ويأمل, أج`Rا  40 حاليا يوظف الهند 2ي  تطوير مركز لها فتحت والHI,  (لكRWونية

 للشركات فروع إقامة إن" _ 2002 عام خfل فالتيش لشركة (جما@ي العدد من متعاون  800 أصل من –w| 2004ايةعام

 ".hسعار ع�ى الضغوطات تزايد و (قتصادية hنشطة إنخفاض مناخ ظل 2ي أوموت حياة مسألة تعتRS الهند 2ي

 2ي التاسعة ا�رتبة 2ي تأتي و, إيطاليا و, بلجيكيا, أ�انيا,  برطانيا خلف للهند الخامس hوروبي الشريك  فرنسا  تعتRS و  

 لها فقط شركة ثfث`ن  نجد أننا إ�,   الهند مع عfقات تربطها  فرنسية شركة 200 هناك كان إذا و. (ستثمار مجال

 ترغب � الHI الهند قبل من رفضها تم نسيةالفر  الشركات بعض من حة ا�قRW ا�شاريع بعض كانت و.  فعلية أنشطة

 و السودان إ@ى قروضا قدمت وقد,  كب`Rة دولة فصاعدا Äن من نفسها  تعتRS فالهند.الثنائية ا�ساعدة إ@ى اللجوء

 و, hوروبي (تحاد و, روسيا و, hمريكية ا�تحدة الو�يات من ا�تأتية الثنائية ا�ساعدة ع�ى سوى  تحافظ لم و, الRSازيل

 التباطؤ و,  اللغة بسبب صعبة يعتRSو|wا الHI الواسعة السوق  هذه عن الفرنسيون  يتخل لم ذلك مع و. اليابان و,  أ�انيا

 .مح�ي شريك إختيار وصعوبة, القرارات إتخاذ 2ي

  hمطار هطول  عن الناجمة,  الهندي (قتصاد إ@ى (نتعاش عودة  بسبب, كب`R بإرتياح الهنود hعمال رجال يشعر و  

 بوتقة من خرج  بلد أ|wا من  نفسها عن صورة الهند وتعطي.  إقتصادي إزدهار حصول  إ@ى أدت السنة هذه كب`Rة بكميات

 ,|wائيا (قتصادية التبعية و التخلف



 الصعبة العملة من موجودا�wا تقارب و, % 7,4 الجارية ا�الية للسنة الوط±H (جما@ي الناتج بلغ فقد: ذلك تدعم hرقام و

 الدكتور  هندي إقتصادي خب`R  يقول  و. العام هذا بداية منذ% 50 بنحو زيادة  بورص~wا حققت و, دو�ر مليار 100

 ".عا�يا اليوم صي~wا ذاع الهند,  حال أية ع�ى  ولكن,  نفسنا أ نسوق  كيف التعلم بصدد Äن نحن" أمقارغوسواني

 ¤ي فالحاجات. أفضل بطريقة" الهند  تسويق" أجل من (ستثمار مجا�ت تنظيم إعادة 2ي الهندية الحكومة شرعت قد و  

 2ي و. سنواتا�قبلة العشر �دة و سنويا دو�ر مليار 8 بنحو إستثمارات إ@ى بحاجة الهند, الجوال الهاتف مجال ففي:كب`Rة

 الشركات كRSيات مع – ألكاتال, نوكيا, إريكسون , سيمنس – مثل العمfقة hجنبية الشركات تتجاور , (تصا�ت مجال

 �wا قامت الHI  (قتصادية الهيكلة إعادة مجال 2ي  الهادئة الثورة أسهمت و. آرتيل, طاطا,ريليان§�H - مثل ا�حلية الهندية

 .فصاعدا Äن من,  عالمH صعيد ع�ى  التناف§�H  ضعها و تحس`ن من   ا�ندمجة الهندية الشركات

 غ`R ا�نافسة من ويتذمرون, الحكومة حماية يريدون  الهنود hعمال رجال كان,  الرأسمالية الخصخصة بداية مع و  

 و, خوف دون  العالم تعانق  العمfقة الرأسمالية الهندية الشركات فإن,  اليوم أما. hجنبية الشركات قبل من الشريفة

H±بريطانيا 2ي نشاطها تمارس هندية أدوية شركة 450 هناك و. العالم من بلدان عدة 2ي مصانع تب  . 

  نسبة ¤ي و, 2003-2002 الجاري  ا�ا@ي العام خfل دو�ر مليار 4,8 متواضعة تظل الهند 2ي hجنبية (ستثمارات أن مع و  

 إستثمار إ@ى تحتاج فالهند. كب`Rة بسرعة تتغ`R أن يمكن hمور  أن إ�, الص`ن 2ي hجنبية (ستثمارات من% 10 تقارب

Hâا بخجل تصدر بدأت البلد و. سنويا دو�ر مليار 12 إ@ى 10 بقيمة أجنwا و,  سيارا�wا و, شاحنا�wعام 2ي 270000 – دراجا� 

 اللذين موتورز ج®Rال و كريسل`R مثل الهند 2ي التكنولوجية  أبحاw8ا مراكز أقامت  الجنسية ا�تعددة الشركات و -2002

 تستعد و, شيناي من القريب مخRSها 2ي مهندس 300 لها فورد و, بانغالور  م�wما2ي واحد لكل مهندسا 100 يشغfن

 .نفسه بالعمل القيام الكورية هونداي

  R`مات كل أن غfوالبحث  (قتصادي الوضع 2ي هذه ا�شرقة الع  Hعنا يحجب أن يجوز  �,  الهندي والتكنولو�ي العلم 

 من يعانون  hطفال من ا�fي`ن هناك و, اليوم 2ي واحد دو�ر من بأقل يعيشون  هنديا مليون  430 أن إذ, للهند Äخر الوجه

 .نادرا أصبح للشراب الصالح ا�اء أن عن فضf, سوءالتغذية

 

 مبيعات مجموع دو�رمن مليار 19,5 مبلغ من% 55 ع�ى تحصل الهند أن  الغربية (سRWاتيجية لدراسات تقدرا و         

  (عfم تكنولوجيا و, الخدمات قطاعات 2ي وا�حصورة  البfد 2ي فروعا لها أسست الHI الجنسية ا�تعددة الشركات

 خاصة الجنسية ا�تعددة للشركات جذب مركز أصبحت الهند أن كما.للشركات ا�علوماتية  ا�عالجة وس`Rورات

 الكولونيالية الدولة بريطانيا ففي. الرخيص أجرها و, غلوفونيةhن  العاملة يدها لنوعية نظرا, م�wا hنكلوساكسونية

 شركة2003 ديسمRS 2 يوم أعلنت إذ, الهند إ@ى مقرا�wا لنقل الجنسية ا�تعددة الشركات إعfنات تتكاثر,  للهند السابقة

 القدرة و  ا�رونة من مزيدا  الشركة Ýعطاء,  ا�علوماتية الخدمات ميدان 2ي الهند إ@ى وظيفة 2500 نقل عن أفيفا التأم`ن

. 



 يتألم إنه"بالقول  ا�وضوع ع�ى الRSيطاني الوزراء رئيس  تعليق أقتصر ح`ن 2ي, القرار هذا الRSيطانية النقابات أدانت قد و  

 التأكيد عRS مهدور  أمل إعطاء هو الحكومة لدى الس3: ال»�Hء إن:" أضاف و, "مهددة وظيفته أصبحت  امرأة أو رجل لكل

 إنغرست الHI الجنسية ا�تعددة الشركات من للعديد مثا� إ� ليست فيفا شركة و". ا�ن
ى هذا إيقاف  ا�مكن من بأنه

 شهرا عشر الثمانية خfل عمل وظيفة 10000 بريطانيا فقدت,  الRSيطانية النقابات إحصائيات وحسب. الهند 2ي حديثا

 عاملة يد تستخدم الHI الشركات جمعية من  ا�سئول`ن أحد يRSر و. مهددة أصبحت وظيفة  200000    هناك و,  ا�اضية

 Oقتصاد  الهند 2ي الجنسية ا�تعددة للشركات فروع غرس   يضر القص`R ا�دى 2ي:"  روكسبورغ نيغل السيد,  أجنبية

 ".مفيدة  للشركات Oنتقا�ت هذه تعتRS, البعيد ا�دى 2ي,  لكن.  العمل فرص ع�ى القضاء خfل من الRSيطاني

 العامل`ن ا�هندس`ن  من أقل,)120000( فالH3 سيلكون  شركة 2ي مهندسون  Äن فيوجد,hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي أما  

  الHI أبحاw8ا مراكز أن التأكيد خfل من,   هذا موقفها الجنسية ا�تعددة الشركات تRSر و)  . 150000(بالهند بانغالور  2ي

  هندي مهندس 900 قدم قد و.  كب`Rة بسرعة عالية جودة  ذات جديدة مواد بتطوير لها تسمح سوف الهند 2ي نغرستإ

 2000   استقطاب ع�ى مايكروسوفت شركة تعمل و.  جديدة اخRWاع براءة  225بانغالور  2ي   للوسائل تكساس شركة من

  ا�واقع تطوير و صيانة ع�ى Äن الهنود ا�هندسون  يعمل و. الكمبيوتر برامج لتطوير العام هذا |wاية ح�I هندي  مهندس

 .hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي للهاتف الصفراء والصفحات, بوينغ و, براضرس للي	wمان التفاعلية

 بشكل و,  الخارج إ@ى وظيفة 500000 تنقل سوف hمريكية ا�الية hجهزة فإن,  hمريكية الحكومة تقديرات حسب و  

 ا�حللون  يعالج,  ا�ساء 2ي أبوا�wا سRWيت وول 2ي الجنسية ا�تعددة الشركات تغلق فعندما.2008 عام ح�I الهند إ@ى رئيس

 الشخصية وا�عطيات ا�خاطر أما. ودورالسمسرة  الكRSى  البنوك لغالبية اليومية العمليات يدققون  و الهنود

 فHä, تن م�wا تش`V و مورغان و اكسRSيس ن أم`Rكا  بنوك قبل من قروض منح أو  التأم`ن بوليصات لتحرير ا�ستخدمة

 .الهند 2ي تعالج

 - )موظف 52600 أصل( من  الهند 2ي موظف 600 لها الHI  - يون  و أرنست جيمي±H كاب   شركة رئيس يؤكد  فرنسا 2ي  

 الهند 2ي لها فروع إقامة سيناريو  ا�علوماتية قطاع 2ي  الهندسة و  الخدمات شركات تشهد سوف"  ه`Rمل`ن بول  السيد

 hجهزة تجارة  2ي ا�تخصصة فالتيش شركة رئيس هاردي إيفيس جان السيد يقول  و.   النسيج قطاع لشركات مشا�wا

 |wاية  ح�I موظف 1000 يستقطب أن ويأمل, أج`Rا  40 حاليا يوظف الهند 2ي  تطوير مركز لها فتحت والHI,  (لكRWونية

 2ي للشركات فروع إقامة إن" _ 2002 عام خfل فالتيش لشركة (جما@ي العدد من متعاون  800 أصل من –2004 عام

 ".hسعار ع�ى الضغوطات تزايد و Oقتصادية hنشطة انخفاض مناخ ظل 2ي أوموت حياة مسألة تعتRS الهند

 2ي التاسعة ا�رتبة 2ي وتأتي, إيطاليا و, بلجيكيا, أ�انيا,  ابريطاني خلف للهند الخامس hوروبي الشريك  فرنسا  تعتRS و  

 لها فقط شركة ثfث`ن  نجد أننا إ�,   الهند مع عfقات تربطها  فرنسية شركة 200 هناك كان إذا و. Oستثمار مجال

 ترغب � الHI الهند قبل من رفضها تم الفرنسية الشركات بعض من ا�قRWحة ا�شاريع بعض كانت و.  فعلية أنشطة

, والRSازيل السودان إ@ى قروضا قدمت وقد,  كب`Rة دولة فصاعدا Äن من نفسها  تعتRS فالهند.الثنائية ا�ساعدة إ@ى اللجوء

 و,  أ�انيا و, hوروبي و(تحاد, وروسيا,  hمريكية ا�تحدة الو�يات من ا�تأتية الثنائية ا�ساعدة ع�ى سوى  تحافظ لم و



 اتخاذ 2ي التباطؤ و,  اللغة بسبب صعبة يعتRSو|wا الHI الواسعة السوق  هذه عن الفرنسيون  يتخل لم ذلك مع و. اليابان

 .مح�ي شريك اختيار وصعوبة, القرارات

 ا�ئة 2ي 100 نسبة امتfك hجانب ا�ستثمرين إمكان ففي. الجنسية ا�تعددة الشركات لقبضة تخضع لم الهند أن كما  

 العاملة الشركات من hقل ع�ى ا�ئة 2ي 51و) والطاقة النقل( التحتية والب±� hدوية وقطاع الفنادق مجال 2ي الشركة من

 أن غ`R. ا�صر2ي القطاع 2ي ا�ئة 2ي 40و 20 ب`ن وما Oتصا�ت قطاع 2ي ا�ئة 2ي 100و 49 ب`ن وما السيارات مجال 2ي

 مليار 420( الص`ن 2ي ا�تحققة تلك مجمل من مرات بعشر أدنى ¤ي دو�ر مليارIDI)  74( ا�باشرة الدولية Oستثمارات

 ) ).دو�ر

  hمطار هطول  عن الناجمة,  الهندي Oقتصاد إ@ى Oنتعاش عودة  بسبب, كب`R بارتياح الهنود hعمال رجال يشعر و  

 بوتقة من خرج  بلد بأ|wا  نفسها عن صورة الهند وتعطي.  اقتصادي ازدهار حصول  إ@ى أدت السنة هذه كب`Rة بكميات

 و, % 7,4 الجارية ا�الية للسنة الوط±H (جما@ي الناتج بلغ فقد: ذلك تدعم hرقام و,|wائيا Oقتصادية التبعية و التخلف

  يقول  و. العام هذا بداية منذ% 50 بنحو زيادة  بورص~wا وحققت, دو�ر مليار 100 الصعبة العملة من مجودا�wا تقارب

R`ن نحن" أمقارغوسواني الدكتور  هو هندي اقتصادي خبÄ حال أية ع�ى  ولكن,  نفسنا أ نسوق  كيف التعلم بصدد  ,

 ".عا�يا اليوم صي~wا ذاع الهند

 ¤ي تفالحاجا. أفضل بطريقة" الهند  تسويق" أجل من Oستثمار مجا�ت تنظيم إعادة 2ي الهندية الحكومة شرعت قد و  

 و. ا�قبلة سنوات العشر �دة و سنويا دو�ر مليار 8 بنحو استثمارات إ@ى بحاجة الهند, الجوال الهاتف مجال ففي:كب`Rة

 الشركات كRSيات مع – ألكاتال, نوكيا, إريكسون , سيمنس – مثل العمfقة hجنبية الشركات تتجاور , Oتصا�ت مجال 2ي

 �wا قامت الO  HIقتصادية الهيكلة إعادة مجال 2ي  الهادئة الثورة وأسهمت. آرتيل, طاطا,ريليان§�H - مثل ا�حلية الهندية

 .فصاعدا Äن من,  عالمH صعيد ع�ى  التناف§�H  ضعها و تحس`ن 2ي   ا�ندمجة الهندية الشركات

 غ`R ا�نافسة من ويتذمرون, الحكومة حماية يريدون  الهنود hعمال رجال كان,  الرأسمالية الخصخصة بداية مع و  

 و, خوف دون  العالم تعانق  العمfقة الرأسمالية الهندية الشركات فإن,  اليوم أما. hجنبية الشركات قبل من الشريفة

H±بريطانيا 2ي نشاطها تمارس هندية أدوية شركة 450 هناك و. العالم من بلدان عدة 2ي مصانع تب    . 
ً
 من عدد هناك طبعا

 الHI ا�نتجات م�wا تصدر أن يمك�wا حيث" ورشة دولة" فwxا ترى  الHI الهند 2ي ا�وجودة الجنسية ا�تعددة الشركات

  العاملة، اليد رخص بسبب تنافسية قدرة اكتسبت
ً
fهيونداي الكورية السيارات صناعة شركة غرار ع�ى مث .R`هذه ان غ 

 صادرا�wا من ا�ئة 2ي 30 تمثل تزال � النسيج فصناعة. العا�ية بالتجارة التحاقها 2ي ضعيفة تبقى الشاسعة الدولة

 14.7 ا@ى 1980 العام 2ي ا�ئة 2ي 6.2 من الكيميائية ا�واد صادرات ارتفعت hحوال كل و2ي. ا�ئة 2ي 15 الغذائية والصناعة

 ان كما. hجنبية التكنولوجيات( قرصنة ع�ى وح�I( تقليد ع�ى الهند قدرة ع�ى يدل ما وهذا ،2001 العام 2ي ا�ئة 2ي

 تكنولوجيا لخدمات Oول  البائع ¤ي العا�ية، الصادرات من ا�ئة 2ي 20 نسبة بتحقيقها فالهند،. أكRt تطورت ا�علوماتية

 . ا�ئة 2ي 30 نسبة 2002 العام 2ي الصادرات هذه نمو معدل بلغ وقد. ا�تحدة والو�يات إيرلندا امام ا�علوماتية



  نسبة ¤ي و, 2003-2002 ا�نصرم ا�ا@ي العام خfل دو�ر مليار 4,8 متواضعة تظل الهند 2ي hجنبية Oستثمارات أن مع و 

 استثمار إ@ى تحتاج فالهند. كب`Rة بسرعة تتغ`R أن يمكن hمور  أن إ�, الص`ن 2ي hجنبية Oستثمارات من% 10 تقارب

Hâا بخجل تصدر بدأت البلد و. سنويا دو�ر مليار 12 إ@ى 10 بقيمة أجنwا و,  سيارا�wا و, شاحنا�wعام 2ي 270000 – دراجا� 

 اللذين موتور  ج®Rال و ل`R كريس مثل الهند 2ي التكنولوجية  أبحاw8ا مراكز أقامت  الجنسية ا�تعددة الشركات و -2002

 هو تستعد و, شينأي من القريب مخRSها 2ي مهندس 300 لها فورد و, بانغالور  م�wما2ي واحد لكل مهندس 100 يشغfن

 .نفسه بالعمل للقيام الكورية نداي

  R`مات كل أن غfقتصادي الوضع 2ي هذه ا�شرقة العO  والبحث  Hعنا يحجب أن يجوز  �,  الهندي والتكنولو�ي العلم 

 ا@ى يميل الفقر أن ا@ى ا�اH�Á القرن  تسعينات أواخر منذ أنجزت الHI التحقيقات معظم تش`R إذ, للهند Äخر الوجه

، الفقر عتبة تحت تعيش تزال � الHI السكان فنسبة". نسبية أرقام"بـ الRWاجع
ً
 تراجعت قد كب`R، شك موضع وهذا رسميا

 القدرة أساس ع�ى الواحد، للفرد ا�ح�ي الناتج مجمل أما. 2003 العام 2ي ا�ئة 2ي 25 ا@ى 1992 العام 2ي ا�ئة 2ي 41 من

 ا�ئة 2ي 32 وا@ى 1990 العام 2ي ا�ئة 2ي 25 إ@ى 1980 العام 2ي العالمH ا�عدل إ@ى نسبة ا�ئة 2ي 20 من ارتفع فقد الشرائية،

 . دو�ر 2300 وق~wا بلغ حيث 2000 العام 2ي

 أنه يبدو أخرى؟ عوامل ا@ى يعود أنه أم 1991 العام منذ اعتمدت الHI السياسات تأث`Rات يعكس التطور  هذا أن فهل  

 2ي نمو بنسبة الهند تدين التوسع ولهذا. سنوات عشر منذ ا�جا�ت مختلف 2ي Oنتاج ب�wضة ربطها hحوال كل 2ي يجب

 تتكثف وسطى طبقة وبنشوء النامية الدول  مجمل 2ي ا�ئة 2ي 3,1 مقابل 1996 العام منذ ا�ئة 2ي 3,5 بلغت الفرد مدخول 

Rtأك ،Rtيورو 1000 ع�ى يزيد ما يدخلون  هندي مليون  35 هناك بات فقد فأك  
ً
 ا�ئة 2ي عشرة بنسبة يزداد وعددهم شهريا

 
ً
 . سنويا

  R`د أن غfالعدد تحوي  تزال � الب RSكh ا يعيشون  شخص مليون  430( العالم 2ي الفقراء منwx2ي واحد دو�ر من بأقل ف 

 باعRWاف وهذا. نادرا أصبح للشرب الصالح ا�اء أن عن فضf, التغذية سوء من يعانون  hطفال من ا�fي`ن هناك و, اليوم

 برنامج" تقرير فبحسب. البشرية التنمية مؤشر وفق الRWاجع عن تكف � الهند فان أخرى  جهة ومن). نفسه الدو@ي البنك

  130 أصل من( والتسع`ن الرابعة من مرتب~wا تراجعت( )  PNUD" للتنمية ا�تحدة hمم
ً
 الرابعة ا@ى 1994 العام 2ي )بلدا

  يعكس الRWتيب وهذا. 2003 العام 2ي ا�ئة بعد والعشرين السابعة ا@ى ثم 1995 العام 2ي ا�ئة بعد والعشرين
ً
 تنامي أيضا

 الطبقة مثل ا�جموعات، بعض فان الوسطي، بمعدله ارتفع قد الفردي ا�دخول  كان إذا انه ذاك. Oجتماعية الفوارق 

  ترى  الHI ا�جموعات من غ`Rها من أكRt منه تستفيد الشه`Rة، الوسطى
ً
 هامشية بطريقة إنما يتحسن وضعها أن طبعا

 . أكيد بشكل تتعمق الهوة أن درجة ا@ى بطيئة وبوت`Rة

 

 

 



*        *      * 

  

  الثاني الفصل

  hمريكية الليRSالية مرض

 

 رونالد  بقيادة الغرب 2ي ا�حافظة الثورة عالم. النور  يرى  آخر عالم كان الثمانينات عتبة ع�ى. جدا جيدة البداية كانت

 Oقتصادي والرفاه الخ`R ستجلب الHI  ا�وعودة النيوليRSالية بفضائل  شعبwxما يبشران اللذين  تاتشر ومرغريت ريغان

 |wائية ضربة  الكي®Vية الدولة هزيمة 2ي يرى  العجوز، حايك، فريدريك: الغبطة من حالة 2ي Oنبياء وكان. الكون  لكل

 ضمانا العائمة القطع اسعار مع بالVWاوج للرساميل الحركة حرية 2ي فريدمن ميلتون  يرى  بينما ،"( )العبودية دروب"لـ

 Oقتصادية الحسابات عهد" محله ليحل مساره انجز قد البشري  التاريخ ف`Rى  فوكوياما فرنسيس اما. Oقتصاد لثبات

 . السعادة إ|wا( ). ”التقنية الحلول  وراء الfمتنا¤ي والس«ي

 :hمريكية السيارات صناعة أزمة-1

  النموذ�ي ا�ثال عن اليوم hمريكية السيارات صناعة واقع يعRS إذ طويf، تدم لم السعادة هذه أن بيد     

 كبار ويتساءل.  سRWيت وولتو  واشنطن من كل 2ي الذعر يبث أصبح الذي  السيارات لصناعة التاريµي  ل¡نحدارل¡نحدار

 الذي عينه ا�أساوي  ا�ص`R ستعرف hمريكية السيارات صناعات كانت إذا ما,  أيضا OقتصادييناÝقتصادي`ن ا�حلل`ن

 .والصلب  والحديد  النسيج صناعات عرفته

 وإنخفاض, وانخفاض ا�اضية، السنة هذه خfل% 6 بنحو hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي النمو عودة أن من الرغم وع�ى

. عالية بوت`Rة استمر ا�صانع من العمال أ�ف تسريح أن إ� hمريكية، للشركات ا�نافسة قدرة من يزيدان,الدو�ر قيمة

 كل  ي وتنو hخ`Rة، الثfث السنوات خfل hمريكية الصناعات 2ي عمل فرصة مليون  2.7 خسارة عن  يقل ما� فهناك

 . العمال من أ�ف لبضعة  جديد تسريح عن (عfن كرسل`R وو   فورد شركHI من

  الHI سيارة مليون  6.9 بنحو( hمريكية السيارات صناعة مجال 2ي الثانية ا�رتبة تحتل الHI فورد شركة تل·ي وسوف     

, فولفو  -م`Rكوري -مازدا -لينكولن  -روفر �ند  -جاغوار فورد -مارتن أستون  ماركات  وتمتلك, 2002 عام 2ي تصنيعها تم

 2ي عمل فرصة12000 يقارب ما)  2002 عام 2ي دو�ر مليار 163.4 بنحو مبيعات  مجموع وحققت, أج`R 121000 وتشغل

 من تأكيدها تم جورنال سRWيت وولت صحيفة أعلن~wا الHI  ا�علومة هذه و.350000 أصل من السيارات صناعة عالم

 2ي أج`R 121000 توظف حيث(  الثالثة ا�رتبة تحتل الHI- لديمل`�h Rاني الفرع– كرسل`R شركة وتس`R. ذا�wا الشركة قبل

 4.47 الشركة باعت إذ, 2002 عام خfل دو�ر مليار 149.58بنحو  مبيعات مجموع وحققت hمريكية، ا�تحدة الو�يات

 بعد, ا�تحدة الو�يات 2ي عندها  العامل`ن hجراء من أ�ف عدة ستسرح أ|wا إذ,عينه الطريق 2ي.)العالم عRS سيارة مليون 



  وضع يتم أن ا�قبلة السنوات 2ي مستغربا ليس أنه التحاليل بعض  وتذكر. 2001 عام 2ي عمل فرصة 20000 ألغت أن

 تنفصل أن أو الشركات، بإفfس الخاص  hمريكي بالقانون  ا�تعلقة 11 القائمة ع�ى موتورموتورز ج®Rال أو فورد شركة

R`عن ديمل R`كرسل. 

 السوق  من وحص~wا, معدومة أصبحت (نتاجية  دية مردو أن إذ,أزما�wا أخطر hمريكية السيارات صناعة وتشهد  

 ثقيلة أضحت ا�عاشات صناديق إزاء الVWاما�wاإلVWاما�wا أن كما, الثانية العا�ية الحرب  منذ مستويا�wا أدنى إ@ى سقطت

Rtأك Rtمريكية فالشركات. فأكh سواق اندفاعإندفاع بسبب ا�ثملةh لfخ HIا من زادت, 1999و1998 سنwقدرا� 

 موتورموتورز ج®Rال شركة أصبحت هكذا و.1990 أزمة عقب الصناعية بني~wا هيكلة أعادت ¤ي بينما, ب~wور   (نتاجية

 سيارة مليون  1.5 تنتج أصبحت مصانعها أن: النتيجة وكانت. 1995 عام إنتاج من أكRt  سيارة مليون  إنتاج ع�ى قادرة

 بنحو أي, السنة 2ي سيارة مليون  14.5 صنع,  الثfث, موتورموتورز ج®Rال وكرسل`Rو  فورد شركات وبإمكان. طاق~wا فوق 

 ا�نافسة اليابانية الشركات أمام التنافسية قدر�wم ضعف أجRSهم وقد. 2002 عام 2ي باعوه مما أكRt سيارة مليون  2,3

 .hسعار حرب خوض ع�ى

 شركة خسرت فقد. hمريكية للشركات ا�الية النتائج ع�ى مدمرة إسقاطات له تكون   الصناuي  الوضع هذا أن شك �  

 ا�اضيةالجارية السنة من hول  النصف خfل ملياردو�ر1.3ربحت بينما, 2002و 2001  سنHI خfل دو�ر مليار 6.5فورد

 بقيمة  تجارية أرباح تحقيق  أشهر بضعة قبل  تتم±� كرسل`R شركة كانت و.أفضل وضع 2ي كرسل`R شركة نتك ولم. 2003

 خfل دو�ر مليار 1.1 خسرت أن بعديعد التوازن  تحقيق إ@ى تصل أن Äن تحاول  و¤ي.  السنة هذه خfل دو�ر ملياري 

 مليون  8.2 بإنتاج(  hو@ى ا�رتبة تحتل الh HIمريكية موتورموتورز ج®Rال شركة تعد ولم. 2003 عام من hول  النصف

 حققت و,وبونتياك– أولدسموبيل– يfك كاد -بويك– شيفروليت:  التالية ا�اركات تنتج و¤ي, 2002 عام خfل سيارة

 �زالت سيارا�wا كانت وإن ح�I,السابق 2ي كانت كما ماليا قوية-) 2002 عام خfل دو�ر مليار 186.7 بنحو مبيعات مجموع

 من الثانية أشهر الثfثة 2ي دو�ر مليون  83 بقيمة رمزية أرباحا  الشركة حققت لقد.  أفضل بشكل  فسة ا�نا تقاوم

 من hموال تربح موتورموتورز ج®Rال أن غ`R. ملياردو�ر28.6 البالغة ا�بيعات مجموع من السنة هذه2003سنة نصف

 .السيارات �, القروض بيع خfل

 شهر 2ي السيارات  نقابات مع أبرم~wا الO HIتفاقاتاÝتفاقات 2ي  الثfث hمريكية للشركات hوضاع خطورة وتكمن  

RSسبتم H�Áفرصة 50000 إلغاء وهو أ�, سنت`ن قبل به تقبل أن معقو� يكن مالم السيارات، نقابات قبلت وقد.  ا�ا 

 .أخرى  تصنيفات إعادة و,ا�بكر والتقاعد الطبي«ي، التقاعد عقب  hساس 2ي, سنوات أربع خfل عمل

 الشركة تغلق أن ا�اH�Á الشهر أكتوبر شهر خfل عليه ا�صادقة تمت الذي النقابات، مع هذا OتفاقاÝتفاق ويسمح  

 نيو( إديسون  و, ) نبوميتشيغن( وأديسون ,  ) ميتشيغان( ديربورن:hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي مصانع أربع  بموجبه

H�ÏR`دج(، ند منطقة 2ي آخرين ومصنع`نfكليف )ا ومن. خامس مصنع وبيع, )أوهايوw~شركة تنوي  جه R`كرسل  

 مهمان اثنانإثن`ن  م�wما  مصانع تسعة  تسليم أو إغfق وو   موظفwxا، من �Äفا �ف ع�ى ا�بكر التقاعد اقRWاحإقRWاح

 ج®Rال فإن, وأخ`Rا). إنديانا( بوليس إنديانا( إنديانابوليس و) ميتشيغن(وديRWويت) ميتشيغان(ترويت دي 2ي جدا



 2ي شخص 1100 تشغل إنتاجية وحدة  إغfق تنوي  النقابات مع  OتفاقاÝتفاق  ع�ى بعد تصدق لم الHI موتورموتورز

 فwxا العامل`ن أعداد مfئمة إمكانية ع�ى  النقابات من خاص بوجه  موتورموتورز ج®Rال حصلت وقد). م`Rيfند(تيمور  بال

 موتورموتورز ج®Rال من موظفا 112000ال أن إذ, ا�بكر التقاعد ع�ى اللعب عRS ا�قبلة السنوات خfل الحاجات مع

 .2008 عام من بداية التقاعد ع�ى يحالون  سوف ا�تحدة الو�يات 2ي العامل`ن

  RSج هذا ويعتfمريكية الشركات  ع�ى  ن, ذاته ا�رض من أسوأ العh  م متقاعد معاشات  تمويل 2ي (سهامw³  الوقت 2ي 

 ج®Rال أخذنا إذا و. جرا�wم OجتماعياÝجتماuي الضمان  ذلك إ@ى يضاف, مستمر تزايد 2ي أصبحوا الذين عينه،

 ويكمن. hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي أج`R 125000ل إضافة متقاعد 339000 لها فHä ا�ثال، سبيل ع�ى موتورموتورز

 لتمويل كافية أموال ع�ى الحصول  2ي, التجاري  الصعيد ع�ى صعوبات يواجهن  وهن الثfث، hمريكية الشركات مشكل

.  صندوقها 2ي العجز تسديد أجل �ن دو�ر مليار 4.8 موتورموتورز ج®Rال حولت  2002 عام ففي. (عاشة صناديق

 دو�ر مليار 13.5بنحو (نتاج تكاليف تخفيض موتورموتورز ج®Rال ع�ى أن,  �hاني البنك �wا قام حديثة دراسة وتقدر

 .دو�ر مليار 11.1 بنحو وفورد بإلVWاما�wا، بالVWاما�wاتف تفي لكي ا�قبلة الخمس السنوات خfل

  الحاضر الوقت 2ي تمثل الHI الوحيدة ¤ي  الوطنية السوق   أن نعرف عندما, تعقيدا  hمريكية الشركات أزمة وتزداد  

 السبب، ولهذا. أموO تخسر انفكت ما أوروبا 2ي خاصة الخارج، 2ي فروعها أن ح`ن 2ي, لها الرئيسية الخfص خشبة

 أول  2ي (عfن ع�ى أوروبا، 2ي السنة هذه2003سنة من hول  النصف 2ي دو�ر مليون  776 خسرت الHI فورد شركة عملت

 وبشكل, أ�انيا 2ي عمل وظيفة 1700 الشركة تل·ي وسوف. hوروبية أنشط~wا هيكلة Ýعادة جديد مخطط عن أكتوبر

 استثمرت فورد شركة وكانت. بجينك مصنعها 2ي بلجيكيا 2ي عمل وظيفة 3000و, بكولونيا الرئي§�H ها مقر 2ي جوهري 

 أن غ`R. سيارة 450000 إ@ى سيارة 350000 من (نتاجية قدر�wا لرفع هذا مصنعها  2ي يورو مليون  900, 2002  عام خfل

  من تعاني  الHI, مونديو  سيارة إنتاج معدل تخفيض ع�ى hمريكية الشركة أجRS أوروبا 2ي OقتصادياÝقتصادي التباطؤ

 .السيارة من النوع  هذا يث`Rه � الذي hوروبي  ا�س~wلك اهتمامإهتمام عدم

 الHI ا�تعددة الهيكليات هذه تكون   هل hمريكية، ا�تحدة الو�يات 2ي OقتصادييناÝقتصادي`ن ا�حلل`ن كبار ويتساءل  

  تخفيض تنوي  � hمريكية الشركات إن hمريكية؟ السيارات صناعة Ýنقاذ كافية   الثfث hمريكية الشركات �wا تقوم

 بالضرورة ليس  ولكنه, ���Hء من أفضل ��Hء إنه.هذا باÝنتاج ا�رتبطة  الثابتة تكاليفها  تخفيض تنوي  ولك�wا, عروضها

 . hمريكية الصناعة تراجع Ýنقاذ الحل هو يكون  أن

. Äن الجارية العملية 2ي ل¡هتمام ا�ث`Rة الجوانب من واحدا تشكل hمريكي الصناuي  العجز �wا ظهر الHI السرعة إن  

% 6و11 مقابل العالمH (نتاج من% 44,5 يساوي  hمريكي الصناuي (نتاج كان, 1929 عام Oقتصادي الركود فعشية

 (نتاج أصبح قد و( ).لليابان% 2,4و Ýيطاليا% 3,2و السوفياتي ل¡تحاد% 4,6و لفرنسا% 7و ÝنكلRWا% 9,3و  �انيا

 2ي الركود هذا يعوض ولم. اليابان إنتاج من قليf أع�ى أو hوروبي (تحاد إنتاج من بقليل أقل سنة، سبع`ن بعد hمريكي

 أمريكا إ@ى تحولها الh HIرباح صارت 1998 عام فمنذ. hمريكية الجنسيات ا�تعددة الشركات نشاط Oقتصادية، القوة

 ( ).hصلية بfدها إ@ى أمريكا 2ي العاملة hجنبية الشركات تحولها الh HIرباح من أقل



 ماكدونالد نموذج أزمة-2

 الرأسمالية العو�ة وجوه أحد تمثل الHI ماكدونالد مجموعة أن نجد hمريكي، Oقتصاد م�wا يعاني الh HIزمة سياق 2ي   

 العا�ية، البورصات تقلبات ظل 2ي جديد، نفس عن hمريكية ماكدونالد مجموعة وتبحث بدورها hزمة �wا تعصف

 مجموع 2ي  متواضع تقدم سوى  تسجل لم ا�جموعة أن إذ العراق، ع�ى با�ستمرةللحر  hمريكية والحربا�ستعدادات

 فقد.  hمريكية ا�تحدة الو�يات و¤ي أ�, الرئيسية سوقها 2ي � الناشئة البلدان 2ي حققته ما بفضل ،2001 لعام مبيعا�wا

 .أرباحها تآكلت

 هذا ظل 2ي  بحذر إ� تغامر � لك�wا مبيعا�wا، 2ي التنوع عن ماكدونالد إدارة تبحث جديدة ديناميكية إيجاد أجل ومن    

 ضعف بفضل ،خاصة جيدة نجاحات تحقق ا�جموعة  ن ذلك، 2ي استثناء فرنسا تمثل و. الكئيب الدو@ي ا�ناخ

 زبائنال جلب ع�ى تعمل و¤ي ا�دارس، 2ي بقوة متواجدة السريعة ا�طاعم سلسلة فإن أسRWاليااسRWاليا 2ي أما.  منافسwxا

 . ا�دارس بموافقة الهدايا تقديم خfل من الشباب، من

.  احتجاجية بحملة قامت وو   حقيقية، أزمة ماكدونالد مجموعة شهدت ،2002 عام من hخ`Rة hشهر الثfثة ففي    

 2ي خاصة حقيقية بمعارضة وجهت جو�wتو hرضية، الكرة كل صعيد ع�ى يوميا وجبة مليون  46 توزع الHI فا�جموعة

 هذه وتأتي.  الحيوانات عن وا�دافع`ن والنباتي`ن، العو�ة، مناه´�H قبل من وأسRWاليااسRWاليا، ا�تحدة الو�يات

 انخفض حيث البورصة، 2ي hدنى الدرك 2ي أصبحت الHI ا�طاعم، من السلسلة هذه به تمر  عصيب زمن 2ي ا�ظاهرات

 . سنوات سبع منذ أبدا إليه تصل لم مستوى  وهو ،2002 عام بداية منذ% 34 من أكRt إ@ى سعرها

 395000 توظف ماكدونالد فمجموعة.  ذلك إ@ى قادت الHI الحقيقية hسباب عن Oقتصاديون  ا�حللون  ويتساءل    

 مطاعم عدد انتقل hخ`Rة، سنوات الخمس وخfل.  السريعة الوجبات 2ي دائما hول  ا�تصدر و¤ي بلدا، 121 2ي موظف

 الجامح النمو هذا أن غ`R.  وآسيا الجنوبية أمريكا 2ي وجودها مضاعفة بواسطة ،30000 إ@ى مطعم 20000 من ا�جموعة

 يشكل الذي hمر hمريكية، ا�تحدة الو�يات و¤ي أ� التاريخية، سوقها 2ي w8ا لها تعويض 2ي و� أرباحها، زيادة 2ي ينجح لم

 .. استثمارها نتائج من% 60 تحقق ا�جموعة فهذه:  �اكدونالد حقيقية أزمة

 15(  دو�ر مليار 14، 8 إ@ى مبيعا�wا مجموع من% 4،4 من  تراوح نموا ماكدونالد مطاعم سلسلة سجلت ،2001 عام 2ي    

 ،%17 بنحو hرباح هذه وتآكلت رئيسية بصورة الناشئة البلدان من ا�بيعات 2ي الزيادة هذه جاءت وقد ،) يورو مليار

: الوضعية تتحسن لم ،2002 يناير شهر ومنذ:  خاص بوجه ا�تحدة الو�يات 2ي ا�جموعة تنظيم إعادة إجراءات بسبب

 خfل% 2 بنحو إ� تتقدم فلم العا�ية ا�بيعات أما ا�اH�Á، العام من hول  النصف 2ي% 8 بنحو hرباح تراجعت فقد

 . 2001 بعام قياسا ،2002 عام من أغسطس إ@ى يناير من ا�متدة ا�رحلة

 إذ العجوز  القارة 2ي ملموسا تقدما ماكدونالد مجموعة فwxا تسجل فرنسا وحدها.  أيضا ل>مال مخيبة أوروبا وكانت    

 دون  من تدن، 2ي هو وبريطانيا أ�انيا 2ي الوضع بينما حقيقية، منافسة غياب ظل 2ي مطعم 1000 فwxا ا�طاعم عدد يبلغ

 . الهمRSغر  كلfكل كث`Rا تتحمسان � اللت`ن وإيطاليا، أسبانياإسبانيا مثل الfتينية البلدان عن نتحدث أن



, منافس`ن ثfثة مع نفسها، ا�تحدة الو�يات داخل قضائية مfحقات من ماكدونالد مجموعة تعاني ذلك، إ@ى إضافة    

 شهر 2ي أعلنت أن ا�جموعة فعل ردة كانت وو .  جدا دسمة أغذية ببيع ي~wمها الذي السمنة، شديد ربونزبون  قبل من

RS2003 العام من سبتمH�Áا ا�اw|ا�قلية البطاطا 2ي الزيت خفضت أ . 

 تطوير أجل �ن ا�خططات مضاعفة ع�ى ،1998 عام نيسان 2ي وصوله منذ ماكدونالد �جموعة العام ا�دير عمل وقد    

 سلسلة تكيف خfل من" محلية -متعددة"  بأ|wا الشركة يظهر أن حاول  العالمH، الصعيد فع�ى.  ماكدونالد ماكينة

 hماكن بعض 2ي تخلت عندما خاصة Oعتدال، إ@ى ماكدونالد صورة مالت وقد.  الوطنية hذواق مع ماكدونالد مطاعم

 الو�يات داخل فعالة حلول  تقديم 2ي كب`Rة صعوبة يجد العام ا�دير ولكن.  وhصفر hحمر الفاقعة ألوا|wا عن الرمزية

 قد ا�جموعة كانت وو % .  43 بنحو ا�قدرة السوق  من حص~wا 2ي يذكر نمو أي تسجل لم الشركة أن حيث ا�تحدة،

 ،2001 عام و2ي" ..  القياس ع�ى"  همبورغر تقديم أجل من"  لك مصنوع هذا"  سمH كب`Rا مخططا 1999 عام 2ي طرحت

 ) . فرنسا 2ي ا�تحققة ا�حققةأرباحه أرباحها ضعف يعادل ما((   أيضا أرباحها من ضاعف فقد ا�جموعة ضاعفت

 hمريكية ميتشيغان جامعة وضعت وقد.  مطعم كل لدى ا�بيعات استقرار لضمان فقط كافيا كان هذا فإن ذلك، ومع    

 ويندين الرئيسي`ن، منافسwxا خلف ماكدونالد مجموعة hمريكي`ن، ا�س~wلك`ن آراء بسRS تقوم الHI 2001 عام 2ي

 عروض من ا�س~wلك يراه وما الصحن 2ي يقدم ما ب`ن وOختfف الدفع، صناديق 2ي Oنتظار بسبب خاصة وبرغوكينغ

 .  الصورة ع�ى

 من دللتأك يأتون  الذين"  الغامض`ن الزبائن"  شبكة من 2002 عام خfل غرينب`Rغ جاك ماكدونالد مدير كثف وقد  

 ماكدونالد، مطاعم الصنف هذا من زائر 200000 حوا@ي زار وقد.  الخدمات وسرعة, ا�قدمة الوجبات ونظافة، نوعية،

 العام |wاية 2ي ، hQSRمريكية ا�جلة نشرته الذي Äراء سRSس`R أن إذ" إيجابي تأث`R الزيارات لهذه وكان ،2002 عام 2ي

،H�Áل الرابعة ا�رتبة إلىا@ى العاشرة ا�رتبة من ينتقل ماكدونالد من جعل ا�اfعام خ . 

 جديدة مطاعم فتح سيوقف أنه أعلن حيث �اكدونالد، الدعائية (عfنات مضاعفة 2ي مستمرا غرينب`Rغ جاك ومازال    

 . القديمة hمريكية ا�طاعم تحديث Ýعادة دو�ر مليون  400 إ@ى 300 ب`ن ما باستثمار ويأمل ، ا�تحدة الو�يات 2ي

 فسخ فعا�، عا�يا  مفهوما تخيلت أن فبعد.  hمريكية كو� كوكا شركة مع متشا�wة تكون  تكاد ماكدونالد إشكالية إن    

 مشاريع أربعة فله ماكدونالد أما.  فصاعدا Äن من للنمو جديدة بدائل تجد أن الشركة ع�ى فإن منافس`ن، عدة قبل من

 2ي.  العا�ية ا�بيعات مجمل من% 1 سوى  ا�تنوعةالتنوعية hنشطة هذه تمثل � الحاضر الوقت 2ي أنه غ`R خطته، 2ي

 إشاعات أشهر بضعة منذ تغذي زالت � ا�تدنية النتائج لكن"  خلفنا أصبح hسوأ"  بأن غرينب`Rغ جاك أعلن ،1999 عام

 2ي النور  يرى  أن قبل الوقت بعض يأخذ سوف" �اكدونالد التجديد برنامج أن مؤخرا أعلن وقد.  رحيله قرب عن

 السريعة ا�أكو�ت قطاع 2ي ثمينا شيئا الوقت يظل و" . الحسابات

 "بوينغ"شركة ع�ى"إيرباص"شركة انتصارإنتصار-3 



 السيد الشركة رئيس أعلن عندما با�خاطر، محفوف ولكنه دائما انتصاراإنتصارا hوروبية"  إيرباص"  شركة حققت      

 باعت hوروبية الشركة بأن ،2002 سنة نتائج عن الجاري  يناير 14 يوم قدمه الذي السنوي  تقريره 2ي فورجبارد، نويل

 . بوينغ لشركة طائرة 167 مقابل طائرة 189

 

 2 2ي إ� رسميا ع�wا تعلن لم ، ا�ا2002H�Á أكتوبر شهر 2ي طائرة 120 بشراء  طلبا تلقت قد"  إيرباص"  شركة وكانت 

 من حص~wا من% 70 ع�ى حصولها وإعfن ،2002 حسابات 2ي إدراجها"  إيرباص"  شركة يجنب الذي hمر ،2003 يناير

 . السوق 

 ضعف نصف  يعادل ما أي, مبيعا�wا إجما@ي من) يورو مليار 61(دو�ر مليار 58,2 بوينغ شركة حققت 2001 عام 2ي      

 إ�, %13 بنحو تقدما حققت بوينغ أن مع و.مبيعا�wا إجما@ي من يورو مليار 30,8  بدورها حققت الh HIوروبية  منافس~wا

 أي(2001 عام ملياردو�ر2ي 2,82بنحو صافيا ربحا بوينغ وحققت%. 27بنحو بسرعة مبيعا�wا ازدادت إيرباص شركة أن

 خسارة مقابل(يورو مليار 1,37صافيا ربحا إيرباص شركة حققت ح`ن 2ي, %33بنحو تقدر بزيادة)ملياريورو 3 يقارب ما

 ).2000 عام و2ي يور  مليون 909بنحو

 ا�دني الط`Rان صناعة 2ي أنشط~wا من% h60,3مريكية الشركة حققت, والعسكرية ا�دنية ا�بيعات صعيد وع�ى    

 العسكرية الطائرات مبيعات مثلت و%.10,1إستثمار �wامش

 ووسائل الصناعية hقمار مبيعات أما ،)النشاط من% 21,4بنحو الربح من حدا  حققت الHI(الصواريخ وو  

%) 31,5بنحو الربح من حدا( التجاري  التمويل حقق و, النشاط من% 17,8 و%)6 الربح من حدا( Oتصا�تاÝتصا�ت

 استثمارإستثمار �wامش مبيعا�wا إجما@ي من% 66,5 إيرباص شركة مبيعات مثلت وبا�قابل. النشاط إجما@ي من% 1,5و

 من هامشا وحررت, ا�بيعات إجما@ي من% 16,2 بنحو هيليكوبRWأسهمت طائرات الشركة تبيع كما%. 7,8بنحو

(  مبيعا�wا  مجموع من% 10,8 مثلت اتصا�تإتصا�ت وأنظمة صواريخ إيرباص شركة وتبيع%. 6بنحو Oستثمار(ستثمار

 نشاط لكنه مبيعا�wا، إجما@ي من% 7,9 يمثل الذي) أسRWيوم, أريان( اءالفض مجال 2ي وتعمل, )خاسر النشاط هذا ولكن

  صغ`R حد وبزيادة) 400 إيرباص إطfق قبل( ا�بيعات إجما@ي من% 1,8 العسكرية الطائرات مبيعات وتمثل. أيضا خاسر

 . الربح من

0,2.% 

% 65 حققت بوينغ شركة أن نجد, وhوروبي hمريكي العمfق`ن ب`ن القوى  موازين استعراضإستعراض نطاق و2ي أخ`Rا،  

, %20 و% 80. إيرباص لشركة مقابل التوا@ي ع�ى, %20و% 80مقابل للدفاع،% 35و ا�دني الط`Rان مجال 2ي مبيعا�wا من

 .التوا@ي ع�ى

 موضوعا التكافؤالتكا2ئ تحقيق من جعل قد سون  ببار جان السيد"  إيرباص"  لشركة السابق الرئيس كان وفيما  

 مسؤولية تحمل  2ي يتمثل الحسبان، 2ي يكن لم جديدا تحديا يواجه الحا@ي الرئيس فإن ،" بوينغ"  شركة مع لصراعه



 السيادية Oعتبارات زالت � صناعة و¤ي وميكروسوفت، إنتال غرار ع�ى, ا�دني الط`Rان لصناعة  العا�ية القيادة

 2003 سنة بدتتبدو وهكذا.  قوي  فعل برد hمريكية الحكومة تقوم أن مستبعدا ليس أنه وحيث فwxا، قائمة القومية

 الفرنسية تولوز  مصانع من الطائرات عدد سيخرج مرة أول  أنه إذ:  العا�ية الط`Rان صناعة تاريخ 2ي حسنة كأ|wا

 الخمس فخfل.    مريكيةh  واشنطن بو�ية سياتل مصانع 2ي ستصنع الHI بوينغ طائرات من أع�ى �hانية وهامبورغ

 لشركة (جمالية hرقام(  الصافية الطلبات مجال 2ي"  بوينغ"  منافس~wا عمليا"  إيرباص"  شركة تجاوزت hخ`Rة، سنوات

 طلبات دفRW ع�ى تعيش العهد حديثة لفRWة ظلت بوينغ شركة أن غ`R) . الهبوط باتجاه فwxا النظر يعاد ما غالبا ¤ي بوينغ

 فصاعدا Äن من تجاوز  فقد"  إيرباص"  شركة طلبات دفRW أما.  أع�ى بمعدل إنتاجها ع�ى الحفاظ ع�ى يساعدها كان

RWطائرة 300 بيع"  إيرباص"  شركة وتقدر.  (نتاج منحنيات تتقاطع سوف تقاطعت  ،2003 عام و2ي بوينغ، شركة دف 

 هذه مثل 2ي نفسها تجد أن تتوقع"  إيرباص"  شركة تكن ولم.  بوينغ شركة �نافس~wا طائرة 280 إ@ى 270 من مقابل

 . ا�تقدمة الوضعية

 فرقها أما.  عديدة سنوات منذ وانتصارا�wا لطائرا�wا التكنولو�ي التفوق  عن تعلن"  إيرباص"  شركة كانت تأكيد بكل    

 تمتلك وبا�قابل.  الصناعة 2ي الجميع من �wا معRWفا عالية كفاءة أثبتت فقد التجارية، وفرقها hسواقلYسواق، لدارسة

 طائر�wا فطرح. ا�نافسة ع�ى ترد لكي الوسائل كل ولدw³ا وقدما، رسوخا أكRt وصناعيا تكنولوجيا علما" بوينغ"  شركة

 بأن أكد قد التسعينات، عقد خfل 737 طائرا�wا لتشكيلة الكامل والتجديد راكب، 300 لـ تتسع الHI 777 بوينغ الجديدة

 . بتجاوزها  حد تسمح أن لها يمكن � بوينغ شركة

    R`ث أو سنت`ن منذ أنه غfاتيجية تراجعت ثRWزمات بسبب بوينغ، شركة إسh الدورية HIا تعاني الwان صناعة م�R`2ي الط 

 ع�ى باهظة بتكاليف الشركة أثقل  الذي hمر العمال، من �Äف عشرات بتسريح بوينغ قامت حيث ،2001و 1996

 أجل انتعاشهامن  عودة 2ي حقيقية صعوبة بوينغ ووجدت. Ýنتاجها ا�نظمة غ`R والعميقة ا�كثفة الهيكلة إعادة صعيد

 2ي موجودة فعالياته حيث,الجديد Oقتصاد(قتصاد أسطورة  ذلك غضون  2ي   أغو�wم  أجراء وإيجاد, إنتعاشها  عودة

 ا�دنية الطائرات فرع نتائج كانت, لذلك وكنتيجة. مايكروسوفت Äخر ÝقتصاديOقتصاديا العمfق مقر سياتل محيط

 .سنوات عدة منذ ا�توسط دون   بوينغ لشركة

 مركز فwxا تحتل الHI الصناعة ذلك 2ي بما ا�جا�ت جمبع 2ي أمريكا تقدم تراجع سنة بعد سنة نشاهد  أننا يبقى  ولكن   

 بقيمة تماثلها أن تستطيع لن  أ|wا ولو بوينغ إنتاج يوازي  ما 2003 عام 2ي إيرباص شركة أنتجت وقد. العالم 2ي الزعامة

 ( ).2006 أو 2005 عام إ� (نتاج

 

 التغي`R إ|wاء 2ي, الدفاع �وازنة الكب`Rة الزيادة و,2001 2ي hمريكية العسكرية السياسة 2ي ا�فا�ىء التبدل أسهم لقد  

 عن  بوينغ تخ�ي لنا يفسر الذي hمر, hمريكية الحكومة �صلحة مركزة hبحاث كل أصبحت و.بوينغ لشركة (سRWاتي¼ي

 إيرباص شركة أمام مفتوحا ا�جال أصبح هذه، والحال. 380 إيرباص طائرة  تحدي ع�ى القادرة الضخمة الطائرة مشروع

 ذلك؟و لتحقيق الوسائل تمتلك فهل, ا�دني الط`Rان لصناعة العا�ية  القمة عرش اعتfءإعتfء إ@ى طريقها تشق لكي



 hمر, يورو مليار 11 بنحو, 380 إيرباص لطائرة والتطوير لYبحاث ضخم مجهود تمويل إيرباص شركة ع�ى  يكون  بينما

 منذ ا�س~wلكة طائرا�wا من تشكيلة ببيع اكتفتإكتفت بوينغ شركة فإن, سنوات لعدة أرباحها من التقليل إ@ى يقود الذي

 وOنتفاع, عا�ية منافسة وجود ظل 2ي  hسعار تخفيض من بوينغ لشركة ا�fئم hرباح حد يمكن سوف و.طويل وقت

 .لfنخفاض ا�ائلة إيرباص شركة أرباح إنخفاض من انخفاضاÝنتفاع من

 نجدة ع�ى– بوينغ شركة ع�ى قلقة أصبحت الh - HIمريكيةhمريكة الحكومة إقدام 2ي يتمثل hسوأ أن غ`R. ل¡نخفاض  

 hموال هذه من  بوينغ شركة تستفيد أن وبدل. عمfقة تزويد طائرة 100 شراء بطلب البنتاغون  تقدم فقد.الوط±H بطلها

 ا�كتسبة التكنولوجيات  بفضل تطويرها تم 747 بوينغ طائرة أن حيث -جديدة برامج 2ي �ستثمارهاÝستثمارها السخية

 وهذه. للجيش سنة ثfث`ن منذ منذ القديمة 767 طائر�wا تكييف ع�ى عملت بوينغ شركة فإن -العسكرية أ5-س طائرة من

 الطائرة تمكن وسوف. القلق من بنوع  ا�دني الط`Rان صناعة لقيادة تتنطحتتنطع إيرباص شركة تجعل  أسباب كلها

 بالطائرات الرابحة التجارة مجال 2ي" بوينغ" شركة  تحتكره خاص قطاع إ@ى الوصول  من" إيرباص" شركة" 380أ"

 hوروبيةالوروبية فالطائرة. سنة ثfث`ن منذ hمريكية لبوينغ hموال من ضخمة عائدات مصدر ¤ي الHI, العمfقة

 العشرين خfل طائرة 1500 بنحو العمfقة الطائرات أسواق" إيرباص" شركة وتقدر. راكبا 550ل تتسع سوف العمfقة

 الطلب يزداد ح`ن, 2006 عام 2ي السوق  إ@ى 380أ طائرة تصل وسوف. العدد هذا نصف ع�ى الحصول  وتأمل, ا�قبلة سنة

 إذ, طائرة 250 بيع بعد مربحة تكون  سوف 380أ طائرة أن"إيرباص"شركة وتقدر. بكRtة" 747 بوينغ" طائرة تغي`R ع�ى

 التجارية الحرب يشعل سوف العمfقة 380طائرةأ إنتاج فإن, وهكذا. دو�ر مليون  240و 218 ب`ن الطائرة سعر سيRWاوح

 .hوروبية -hمريكية

 :أمريكا يضرب البقر جنون  مرض -   4

 23يوم رسميا فينمانفينيمان آن  hمريكية الزراعة وزيرة أعلنت hمريكية، الليRSالية م�wا تعاني الh HIمراض إ@ى إضافة

RS2003 العام من ديسم�Áا�اH مريكية ا�تحدة الو�يات 2ي  البقر جنون  حالة أول   كتشاف إh.البقرة أن   أوضحت و 

 واشنطن و�ية 2ي ياكيما مدينة من كيلومRWا 65 بعد ع�ى  مابليتون  مزرعة 2ي وتعيش, هولستاين جنس إ@ى تنتمH ا�عنية

 الصحة ع�ى والخطر. الغذائي أمننا  2ي الثقة لدينا نحن, OكتشافاÝكتشاف هذا رغم: "  الوزيرة أكدت وو ).  الغربية(

 ". جدا قليل هو (نسانية

 وقت 2ي ا�صابة للبقرة النووي الحمض فحص من Oن~wاء(ن~wاء  يأملون  hمريكية الزراعة وزارة محققو وكانيأمل    

 عام نيسان/إبريل 2ي بكندا ألRSناألRSتا   بو�ية ولدت أ|wا 2ي شكوكهم لتأكيد ا�قبل hسبوع,ا�اH�Á العام |wاية من مبكر

 و�ية من أيضا وكانت,  2003 عام من سابق وقت 2ي البقر جنون  بمرض إصابة حالة أول  ظهور  عن كندا وأعلنت. 1997

 إذا مما للتأكد يسعون  ا�حقق`ن إن hمريكية الزراعة بوزارة البيطري`ن hطباء كب`R دw³افن رون وقال. الكندية ألRSناألRSتا

 مزارع سجfت ع�ى يطلعون   أ|wم كنديون  مسئولونمسؤولون  وصرح. ا�صدر نفس من علف لهما قدم قد البقرتان كانت

 ماشية من بقايا ع�ى يحتوي  علفا  ا�اشية تأكل عندما البقر جنون  مرض وينتقل. الوراء إ@ى سنوات ثماني تعود وعلف

 .مصابة



 جنون  بمرض مرتبط خطر كل عن  منأى 2ي بلدا, جدا  قريب وقت ح�I  نفسها تعتh RSمريكية  ا�تحدة الو�يات وكانت     

 موجودا البقر جنون  مرض يكون  � أن ا�عقول  غ`R من أنه  سنوات عدة منذ يعتقدون   hوروبي`ن الخRSاء أن رغم, البقر

 hوروبية اللجنة صنفت  جه~wا من. بقر رأس مليون  900 بنحو تقدر حيوانية ثروة ع�ى يحتوي  الذي البلد، هذا 2ي

 التصنيف �wذا قامت وقد. البقر جنون  بمرض مصابة تكون  أن يمكن الHI البلدان ب`ن من   hمريكية ا�تحدة الو�يات

 من الصادر   والعظام اللحوم طح`ن ،-مصابة ماشية من بقايا ع�ى يحتوي  علف است`Rاد مثل(خارجية معاي`R  أساس ع�ى

 ).  الصحية الرقابة وغياب  كعلف الطح`ن هذا  استخدام  شيوع مثل(  وداخلية) البقر جنون  بمرض مصابة كانت  بلدان

 ا�رتبط الوباء واقع بأخرى  أو بطريقة أخفت قد   hمريكية ا�تحدة الو�يات أن 2ي يشكون  hوروبيون  الخRSاء كان وإذا  

 مع, ماشي~wا 2ي ا�رض هذا بوجود OعRWافاÝعRWاف إ@ى اليوم تقودها  الh HIسباب نفهم أن يمكن فإنه, البقر جنون  بمرض

 ا�جال هذا 2ي سوقهماسوقهما  يمكن افRWاضانإفRWاضان هناك. عنه ستنجم  الO HIقتصادية(قتصادية  التأث`Rات كل

  كندا ع�wا أعلنت الHI الحالة بعد, تقدر hمريكية السلطات  أن إما. hوروبية اللجنة لدى يعمل فرن§�H خب`R قول  حسب

. الخسائر أقل تحمل مع الحقيقة لقول  إلwxا بالنسبة حان قد الوقت أن لها، ا�ناسب الدو@ي السياH�Ï الظرف  ظل و2ي

 .البقر جنون  مرض من إنسانية أشكال وجود بإمكانيات  تتعلق معطيات تمتلك أ|wا  وإما

 مما% 20 نحو سريعا ا�اشية أسعار انخفاض إ@ى ا�تحدة الو�يات 2ي ا�ذكور  با�رض hو@ى (صابة إعfن أدى لقد    

RSالرئيس إدارة أج R`مh غذية صناعة 2ي ا�عاقة أو ا�ريضة ا�اشية استخدام حظر ع�ى كيh نسان الخاصةÝو¤ي با 

 هذا و2ي الدولي`ن، اللحوم مشRWي  إ@ى الثقة إعادة بوش إدارة وتحاول . فRWة منذ اللحوم صناعة تعارضها كانت خطوة

 اللحوم أمام الحدود فتح إعادة ع�ى لح<wا سيHI مكسيكو إ@ى أم`Rكيون  مسؤولون  أمريكيونسيتوجه مسئولون  توجه (طار

.   ا�رض ع�ى للسيطرة hمريكية ا�تحدة  الو�يات تتخذها الHI (جراءات ا�سؤولون  ا�سئولونوسيبحث وبحث. hم`Rكية

 تجاري  وفد زار hسبوع هذا سابق عي�wاوقت الزمنية الفRWة و2ي.. hمريكي البقر للحم مستورد ثاني ¤ي وا�كسيك

 لحم من واردا�wما استئناف ع�ى البلدين لحث سول  الجنوبية كوريا وعاصمة طوكيو اليابانية العاصمة أمريكيأم`Rكي

 hمريكي ألبقريالبقري  اللحم من طن ألف 44 مص`R و¤ي ا�صدرين تواجه  أخرى  مشكلة هناكو . hم`Rكي.hمريكي البقر

 2ي البقر بجنون  إصابة أول  فيه ظهرت  الذي الوقت نفس 2ي أخرى  دول  إ@ى طريقها 2ي كانت دو�ر مليون  350 قيمته

 اللحم ع�ى فرض الذي التجاري  الحظر نتيجة الشحنات �wذه السبل تقطعت وو .  hمريكية ا�تحدة الو�يات

 .hمريكي ألبقريالبقري 

 فمن البقر جنون  ظهور  بسبب الربيع2004ربيع حh �Iمريكي البقر للحم العا�ية hسواق مقاطعة استمرت وإذا  

 أكRt  حظرت وقد. علwxا باÝقبال hمريكي`ن يغري  حادا انخفاضاإنخفاضا اللحوم لهذه ا�حلية hسعار تشهد أن ا�حتمل

 ا�تحدة الو�يات  2ي ا�نتج للحم كب`Rة أسواقا تعتRS بلدان م�wا, .آسيا 2ي  hمريكي البقر للحم مستوردة  دولة عشرين  من

 اللحم من ا�ح�ي ا�عروض  فإن شهور  عدة الحظر استمر  إذا إنه  OقتصاديوناÝقتصاديون  ا�حللون  ويقول .  hمريكية

 للحم hول  ا�شRWي   تعتRS الHI اليابان  فرضته الذي الحظر فبعد.للهبوط hسعار ويدفع بشدة سيVWايد ألبقريالقري 

, آسيا شرق  جنوب وبلدان,  2002 عام خfل طنا240144البقرأي لحم من hمريكية الصادرات من% 32 بنحو hمريكي



 حظرا بدورw³مابدورهما hمريكي البقر للحم بالتناوب والثالث الثاني ا�ستوردين وكندا ا�كسيك من كل فرضت

% 4ل الرخص ألغت فقد روسيا أما. مماثلة إجراءات والب`Rو تشي�ي وو   الRSازيل من كل واتخذت. لكندا وجزئيا لواردا�wما،

 دبع hمريكية، ا�تحدة الو�يات من البقر للحم است`Rادإست`Rاد كل الص`ن وحظرت. hمريكي البقر لحم من واردا�wا من

 .2002 عام 2ي دو�ر مليون  532 بقيمة أمريكيا لحما اشRWت أن

  يعادل وهو:  hمريكية الزراعة 2ي الكب`R الجناح  يعتRS الذي ا�اشية قطاع w³دد البقر جنون  مرض  اكتشافإكتشاف إن  

 hمريكية hبقار لحوم صناعة  وتمثل. hمريكية الزراعة وزارة إعfن  حسب (جمالية،  مبيعا�wا مجموع من الخمس

 اللحم كان إذا ذا وو . ا�اشية  تربية ومزارع شركة، مليون  من أكRt  من وتتكون  دو�ر مليار 175 بنحو تقدر قيمة

% 10 فإن, )السنة 2ي أمريكي شخص لكل لحم كيلو 30 بمعدل أي ،%90( محليا معظمه 2ي يس~wلك hمريكي ألبقريالبقري 

 3,4 بنحو) البقر وذنب   اللسان مثل أخرى، وأجزاء  البقر لحوم( الصادرات هذه وتقدر. تصديره يتم Äخر (نتاج من

 .2002 عام 2ي دو�ر مليارات

  RSق  ماكدونالد،  ويعتfمريكي العمh قتصادي`ن الضحايا من واحدا)الهمبورغر( السريعة للمأكو�تO  

  دو�ر 23,96 إ@ى%  5,22 ماكدونالد  hمريكي العمfق خسر فقد. البقر جنون  مرض Ýكتشاف  �كتشافاÝقتصادي`ن

  وينديز Äخر hمريكي منافسه أما.ا�اH�Á العام من ديسمh 24 RSربعاء(ربعاء يوم سRWيت وول بورصة أقفلت عندما

 من الحمراء للحوما تستخدم الHI ا�طاعم سلسلة تسلم ولم. دو�ر 37,79 إ@ى% 4,7 بنحو انخفاضاإنخفاضا  سجل فقد

 تايسون , %7,35 خسر هاوس ستاك للونغهورن hم البيت  هوسبيتال ورار% 5 خسر هاوس ستاك باك أوت:  الخسائر

 بلغريم عينه الوقت 2ي  حقق بينما, h 7,7%مريكية ا�تحدة الو�يات 2ي الصناعية للقصابة   شركة أول   وخسرت.  فوود

 %.11,89 بنحو ربحا للدواجن ا�نتج  برايد

 عميقة  هيكلة بإعادة قام الذي, ماكدونالد hمريكي للعمfق قوية ضربة ستشكل فإ|wا وانتشرت، hزمة هذه تأكدت وإذا  

  يسجل هاهو, ماكدونالد م�wا عانى الHI الكب`Rة hزمة   فبعد.  ثمارها يقطف بدأ حيث ككل، العالم مستوى  ع�ى �طاعمه

 �بيعاته نموا  سجل, التوا@ي ع�ى الثالث وللشهر, ا�اH�Á نوفمRS شهر و2ي.  hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي  �بيعاته  تقويما

 الحم� وانتشاروإنتشار البقر جنون  مرض بسبب, أوروبا 2ي كث`Rا  hمريكية  ماكدونالد شركة  عانت وقد%.10,2 بنحو

 جنون  أزمة تعود بينما حساباته،  تصحيح أجل �ن دائما كب`Rة مصاعب hمريكي العمfق يواجه اليابان 2ي و.القfعية

 حد إ@ى فwxا يكتشف لم الHI  أسRWاليا من تستورد اليابانيون  يس~wلكها الHI البقر لحوم وأن سنت`ن، إ@ى hرخبيل 2ي البقر

 .البقر جنون  مرض Äن

 كب`Rا درسا يعطي, 1986 عام بريطانيا 2ي مرة أول  ظهوره منذ أوروبا عايش~wعاشته كما  البقر جنون  مرض تاريخ إن  

 .  hزمة  وضاع حقيقيا مخرجا توفر الHI ¤ي الكب`Rة الوقائية الصحية (جراءات وحدها:   hمريكية ا�تحدة للو�يات

 

5-. 



 :أمريكا النمو2ي وزيادة Oقتصاد(قتصاد إقfع هشاشة

 من عاد hخ`R هذا أن 2ي شك أدنى يعد لم, 2001 عام 2ي hمريكي قتصادOقتصاد( عاشها الHI الكساد  من حالة بعد   

 التسعينات إزدهارعقد |wاية  منذ  مجهولة   مستويات يسRWجع أن استطاع إذ  بسرعة النمو  معه وعاد, (قfع إ@ى جديد

 معد�ت hمريكية التجارة وزارة تعلن أن ينتظرون OقتصادييناÝقتصادي`ن ا�حلل`ن معظم وكان. ا�اH�Á القرن  من

 2ي (جما@ي  الوط±H الناتج ارتفع فقد وبالفعل. ا�اH�Á.2003 العام من  أكتوبر 30 يوم (جما@ي الوط±H للناتج النمو

((  hمريكية التقديرات  بكث`R يفوق  مستوى  وهو, سنويا% 7.2 وبمعدل مث`Rة،  بصورة hمريكية ا�تحدة الو�يات

 % ).6معدل

 عام من hو@ى hشهر ثfثة خfل hمريكي Oقتصاد(قتصاد عرفها الHI  ا�تشا�wة با وضاع ا�حلل`ن هؤ�ء يستشهد و

 Oقتصاد(قتصاد استعاد ما سرعان لكن Oقتصادية(قتصادية، hنشطة مختلف ع�ى الكساد هيمن ح`ن, 1984

 .مذهf نموا وحقق, �حقا عافيته

 استعادت قد و.به الوثوق  يمكن � للنمو ا�عدل  هذا مثل أن معتRSة حذرا، تفاؤ� أبدت  سRWيت وولت فإن ذلك، ومع  

 والوضع دودية للمر  الثابت التحسن من مستفيدة, 2003 مارس شهر |wاية منذ% 30بنحو  أرباحها نيويورك بورصة

 منذ تشهده لم معدل وهو, الحاضر الوقت 2ي% 93  بنحو لذاتيا تمويلها معدل تجاوز  الh ,HIمريكية للشركات  ا�الي`ن

 داون  مؤشر بلغ, أخ`Rا و.hب بوش جورج عهد 2ي السابق OقتصادياÝقتصادي الكساد من خروجها لحظة,1992 عام

 فقاعة ازدهارإزدهار عقب سنوات  أربع منذ بلغه الذي ا�عدل بذلك محققا,  نقطة 10000ل الرمزية العتبة جونز

 .hنRWنت.OنRWنت

 يخرج لكي با�وازنة، وتتعلق نقدية  مشجعة عوامل  hمر تطلب OنRWنتا نRWنت، فقاعة إنفجرت انفجارأن ومنذ  

 إ@ى يعود% 7.2بنحو النمو معدل ارتفاعإرتفاع أن ا�ستثمرون ويرى . صعبة وضعية من hمريكي Oقتصاد(قتصاد

 من أكRt منذ مستويا�wا أدنى 2ي الفائدة معد�ت  تموقع: استثنائيةإستثنائية بصورة مشجعة عوامل عدة التقاءإلتقاء

 يضاف مهما، دورا لعب الذي الضرائب وانخفاضإنخفاض, دو�ر مليار 500 من أكRt ا�وازنة 2ي العجز وبلوغ, سنة أربع`ن

 بأن hمريكية للشركات سمح الذي hمر, أشهر بضعة منذ  وال`ن اليورو أمام الدو�ر قيمة انخفاضإنخفاض ذلك،  إ@ى

 كلها العوامل إن" زاندي مارك OقتصادياÝقتصادي ويقول .  الصناعية منتجا�wا تصدير صعيد ع�ى تنافسية أكRt تكون 

 ثم, 2001 عام منذ بالركود اتسمت مخيبة سنوات ثfث من  بالخروج hمريكي لfقتصادل¡قتصاد تسمح لكي توافرت

 ".ا�جهض (قتصادي OقتصادياÝزدهار Oزدهار من متوالية سلسلة

 الديناميكية لهذه hول  ا�صدر   يظل hمريكي ا�س~wلك أن ع�ى hمريكيون  OقتصاديوناÝقتصاديون  ا�حللون  ويجمع  

 بعد عافي~wا، ىإ@ سRWيت ووولت hمريكية الشركات عودة بداية تاريخ سنوات، ثfث فمنذ.Oقتصادية(قتصادية

 بقوة يساند hمريكي ا�س~wلك ظل التسعينات، عقد لسنوات ا�تعددة والتجاوزات OنRWنتا نRWنت فقاعة انفجارإنفجار

. قرن  نصف منذ يشهدها لم الHI جدا العنيفة الصدمات  بمقاومة شك بدون   له سمح فقد. بfده اقتصادإقتصاد

 ع�ى والحرب البورصة، وا|wيارإ|wيار ا�ا@ي، والتحايل بالغش ا�~wمة ا�حاسبة شركات وفضائح, 2001 سبتم11RS فأحداث



 2ي لfس~fwكل¡س~fwك شهي~wم اليوم، لنا وتفسر.  أفضل مستقبل برؤية hمريكي`ن ا�س~wلك`ن قناعة تزعزع لم العراق،

 .hمريكي Oقتصاد(قتصاد إ@ى النمو عودة, منه كب`R قسم

  الوط±H الناتج من% 70 يقارب ما يمثل إذ, أهميته له hمريكي Oس~fwكاÝس~fwك مادام تبتهج العا�ية (قتصادات كل  

 وفرنسا عامة أوروبا وتعتمد.  العالمO HقتصادياÝقتصادي النشاط من% 20و, hمريكية ا�تحدة للو�يات  (جما@ي

 ا�صدرون انفك وما. النمو  مع جديد من ترتبط لكي  خاص بوجه hمريكي لfقتصادل¡قتصاد النمو عودة ع�ى  خاصة

 من,  الدو�ر أمام  الوطنية عمw�fم قيمة يخفضون  خاص، بوجه والص`ن الجنوبية، كوريا اليابان،:  الكبار Äسيويون 

 الو�يات مع التجاري  فائضها بفضل تمول  فالص`ن. hمريكية السوق  إ@ى منتجا�wم تصدير 2ي Oستمرار(ستمرار أجل

 2ي ترى  فإ|wا اليابان أما, "العالم مصنع الص`ن" الطموح مشروعها تنمية سنويا، دو�ر مليار 100 البالغ hمريكية ا�تحدة

 .الكساد من للخروج الوحيد ا�خرج hمريكية ا�تحدة الو�يات مع التجاري  فائضها

 الخزينة منحت فقد. hمريكي ا�س~wلك تدهور  برؤية اليوم لنفسه يسمح أن  إنسان  ي يمكن � هذه، والحال  

 من  زهيد فائدة بمعدل OقRWاضاÝقRWاض 2ي يستمر لكي hمريكي للمس~wلك الوسائل) hمريكي ا�ركزي  البنك( الفيدرالية

 قدرته من زاد hبيض البيت أن عن فضf عاما، وأربع`ن اثنينإثن`ن منذ لها مستوى  أدني إ@ى  ا�ال كلفة إرجاع خfل

 للماكينة سمحوا فقد,الدوليون  ا�ستثمرون أما. للضرائب كب`R تخفيض  بعد) للميسورين بالنسبة خاصة( الشرائية

 ا�تحدة الو�يات إ@ى   أموالهم رؤوس جلب خfل من العمل 2ي Oستمرار(ستمرار hمريكية Oقتصادية(قتصادية

 . الوط±H لfدخارل¡دخار الكب`R والضعف  الكب`R، التجاري  العجز  لتعويض hمريكية

 وإنما ديو|wم،  بتخفيض سنوات، ثfث منذ  ا�طبقة لYمريكي`ن، الفائدة �عد�ت ا�تكررة التخفيضات  تسمح ولم    

 خfل من  OتجاهاÝتجاه هذا 2ي قدما ا�´�H ع�ى hمريكية، السيارات صناعة شركات حث~wم وقد.  أكRt  إنفاقهم زادت

 أو الديون  ثقل لتخفيض وا�نتجاتا�ونتاجات الحيل من ا�الية ا�ؤسسات تضاعف و.صفر فائدة بمعدل قروض منحهم

 دون  من اليومية  النفقات  تسديد ضمان أجل من, لبfحياء, حياء بf الرئيس ا�سكن ع�ى إإتمان بطاقات اقRWاحإقRWاح

 .السيارات قيادة رخص حام�ي من أكh Rtمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي مسجلة  كث`Rة سيارات Äن ويوجد. أ�م

 وهذا. بالديون  ا�ثقل  hمريكي للمس~wلك خاضعا أصبح العالمH فا�قتصادفاÝقتصاد.يدوم أن له يمكن � الوضع هذا  

. hجنبية hموال رؤوس تدفق عh RSمريكية ا�تحدة للو�يات ا�فرطة والحاجات العجوزات  يغذي  ا�نحرف النظام

% 115 اليوم الديون  وتمثل. معا آن 2ي ويدخرون  يربحون  مما أكRt يس~wلكوا  أن يستطيعون  � hمريكيون  وا�س~wلكون 

 سوى  ثلتم � الديون  هذه فإن ا�ثال، سبيل ع�ى فرنسا مع وبا�قارنة لfستعمالل¡ستعمال، الحاضرة خيلهم مدا من

  وإعادة ا�نخفضة ا�عد�ت  بسبب  يرتفع لم مستوى  وهو ا�داخيل، من% 14 نسبة إ@ى فتصل الدين خدمة أما%. 55

  جدا الصعب من أنه:"روزينRSغ  دا2ي hمريكي OقتصادياÝقتصادي  يؤكد و.  العقارية  الديون  بشأن ا�ستمر التفاوض

 تنشيط 2ي ا�س~wلك يستمر لكي  الوحيدة الطريقة فإن ذلك ومع أكRt، تVWايد أن يمكن ا�س~wلك`ن ديون  أن تخيل

 ".ديون  اسمإسم تحمل فHä,  فقاعة اليوم وجدت إذا" ويضيف,  "جديدة ديون  مراكمة 2ي تكمن  Oقتصاد(قتصاد



 رتفعت ا عقود، أربعة  فخfل. القروض بواسطة يعيش hم`Rكي ا�س~wلك أن hسر Ýستدانة ا�ذهل التصاعد ويدل     

 و2ي. 2002 عام) الخام ا�ح�ي الناتج من ا�ئة 2ي 72 أي( مليار 7200 إ@ى 1964 عام دو�ر مليار 200 من (ستدانة هذه

 فوائد 2ي الكب`R التدهور  ويشكل. 2002 العام |wاية ا�ئة 2ي 40و الفردي الدخـل من ا�ئة 2ي 26 يمثل كان 1985 العام

R`ي إ@ى ا�ؤشرات احد التوفuكية الرأسمالية تداR`مh  كون R`ن و(ستثمار التوفfاكم الرئيسية العناصر يمثRWل 

 والشركات hسر مدخرات مجموع أي( الصا2ي الوط±H التوف`R فائدة فإن" ستان�ي مورغان" �صرف تبعا. الرأسمال

 العام من الثالث الفصل 2ي (طfق ع�ى مستويا�wا أدنى ا�ئة، 2ي 16 بلغت) الخام ا�ح�ي الناتج إ@ى نسب~wا 2ي والدولة

 ا�وازنة عجز وسيؤدي. والسبعينات الستينات ع�ى قياسا السدس ونسبة التسعينات، معدل ثلث من أقل أي ،2002

 ول O  الفصل ففي: ذا�wا حد 2ي تتكلم وOرقام. الفائدة هذه خفض إ@ى( ) بوش فريق إليه لجأ الذي باستمرار ا�تصاعد

 فائدة وبلغت الخام ا�ح�ي الناتج من ا�ئة 2ي 2،3 بنسبة وفر عن الفيديرالية ا�وازنة ادارة اعلنت ،2000 العام من

R`الناتج هذا من 1،8 نسبة العجز بلغ فقد 2002 من فصل ثالث 2ي اما ا�ئة، 2ي 6،4 التوف . 

( الجارية ا�دفوعات م`Vان 2ي السريع التدهور  هو أخيل عقب إ@ى يتحول  أن يمكن والذي hم`Rكية (ستدانة مفتاح إن    

 1914 العام قبل الRSيطانية OمRSاطورية أوج 2ي الجارية ا�دفوعات وضع ب`ن مقارنة إجراء الصدد هذا 2ي ويمكن). 

 بلغ فقد hو@ى العا�ية للحرب السابقة العقود 2ي ا�تحدة للمملكة الجاري  الفائض أما. اليوم ا�تحدة الو�يات ومدفوعات

 جاريا عجزا وراءها تجر هشة مالية ب±� من تتم`Vبه بما الراهنة Oم`Rكية OمRSاطورية إن. الخام ا�ح�ي الناتج من ا�ئة 2ي 4

 . الخام ا�ح�ي الناتج من ا�ئة 2ي 5 بنسبة مزمنا

  خارجية تجارة(ا�دفوعات م`Vان 2ي العجز أن إذ, hمريكية الخارجية العجوزات زيادة 2ي فيتمثل, Äخر الخطر أما     

  الخRSاء بعض ويقدر. 2002 عام 2ي دو�ر مليار 480 بلغه الذي القياH�Ï ا�ستوى  السنة هذه يتجاوز  سوف)أموال ورؤوس

 أموال رؤوس تستورد أن  hمريكية ا�تحدة الو�يات من يقت´�H وهذا, دو�ر مليار 600 يقارب ما إ@ى العجز يصل أن

 .يوميا دو�ر مليار 1.6  بقيمة أجنبية

 24و23 2ي بدبي الدولي`ن اجتماعإجتماع 2ي اتفقت  الكRSى  الصناعية الدول  فإن, hمريكي العجز مشكل  لخطورة ونظرا  

RSع�ى2003 سبتم H�Áج إبجاد ع�ى إيجادا�اfع R`الوسيلة, الدو�ر قيمة تخفيض استمرارإستمرار 2ي يتمثل مقنع غ 

 جون  يقول  و.ا�حلية  الشركات محاباة خfل من hمريكية الخارجية للتجارة التوازن  إعادة 2ي تسهم الHI ا�مكنة الوحيدة

 الصادرات ع�ى كله العالم ركز إذا ينجح أن له يمكن � العالمO Hقتصاد(قتصاد إن:"hمريكية الخزانة وكيل سنو

 تمكن بإصfحات والقيام الطلب ع�ى الRWك`V وجوب ع�ى  الكب`Rة (قتصادات قبل من كب`R اهمتف اليوم يوجد و.فقط

 ". للنمو ا�حرك تكون  أن من ا�حلية أسواقها

 2ي بحرية يتحرك الدو�ر ترك 2ي يكمن الداخ�ي لطل	wا  دينامكية بعث ع�ى وآسيا أوروبا Ýجبار الوحيد السfح أن �شك  

 اليابانية OستثماراتاÝستثمارات عرقلة إ@ى يف´�H سوف الدو�ر قيمة 2ي  سريع انخفاضإنخفاض أي ولكن. أسواقها

  hخ`Rون هؤ�ء حول  وإذا. hمريكية ا�تحدة للو�يات الفيدرالية الخزينة من للسندات الرئيسي`ن ا�شRWين – والصينية



 ا�تحدة الو�يات  2ي  الطويل ا�دى ع�ى كب`Rة بصورة  الفائدة معد�ت ارتفاعإرتفاع يع±H هذا فإن السندات، هذه  وجهة

 .كله العالم مستوى  ع�ى OقتصادياÝقتصادي والنمو  hمريكي لfس~fwكل¡س~fwك جدي و�wديد, hمريكية

 :العالمO Hقتصاد(قتصاد تجر hمريكي  النمو قاطرة - 6   

 مالية فقاعة  أمام Äن ¤ي hمريكية ا�تحدة الو�يات أن  OقتصاديوناÝقتصاديون  ا�حللون  يؤكد    

  أمريكا  ستتجنب هل: نفسه يطرح الذي والسؤال. مجنون  اقتصاديإقتصادي نمو وآفاق بالكامل اصطناعيةإصطناعية

 ؟ النمو تدفق من وتستفيد  ا�الية الفقاعة انفجارإنفجار

 2ي  ظاهرتان هما ا�س~wلك`ن وديون   الخارجية Oستدانة(ستدانة: للجميع معروفة ا�الية عةالفقا لوحة أصبحت لقد  

  ورائه ومن  hمريكي Oقتصاد(قتصاد ع�ى مدمرة إسقاطات له يكون  سوف  إنبجاسهما فإن وبالتا@ي hمريكي، الواقع

 Oقتصاد(قتصاد يظل ذلك ومع. إقتصادية.اقتصادية مدرسة فرضية هذه كانت وإن العالمO ،Hقتصاد(قتصاد

  مرة كل  2ي أنه والحال. (جما@ي الوط±H  الناتج من% 8و% 7 ب`ن يتحدد الذي ا�وازنة 2ي العجز قبل من ممو� hمريكي

 . 1987 عام أخرهاآخرها كانت مرات، أربع هذا حدث وقد. خط`Rة أزمة إ@ى قاد,% 6 سقف ا�وازنة 2ي العجز  تجاوز 

 عمليات بتمويل سمح مما ا�تفلتة الخارجية Oستدانة بسبب ممكنا الداخ�ي الطلب ازدياد بات التسعينات 2ي   

 بنسبة التصدير عمليات ا�نصرمة، عشرة الخمس السنوات خfل يVWايد انفك ما الذي Oست`Rاد تجاوز  وقد. Oست`Rاد

 Oسواق 2ي Oم`Rكية للمنتجات التنافسية القدرة غياب بببس مستحيل شبه الفارق  هذا من الحد ان. ا�ئة 2ي 42

 يتصاعد دو�ر مليار 500 بقيمة جار عجز مواجهة اجل من. الخضراء العملة قيمة تراجع من بالرغم وذلك العا�ية

 2ي 76 نسبته ما اي العمل، ايام من يوم كل 2ي دو�ر ا�لياري  تجاور  مالية واردات تسجيل يفRWض ا�ئة، 2ي 10 بنسبة سنويا

 كانت فاذا القص`R، ا�دى 2ي ح�I الوضع هذا ا@ى الوصول  يصعب. الجارية العا�ية ا�دفوعات موازين فائض من ا�ئة

 الخاصة ا�وجودات فحجم التباطؤ، يشو�wا حرك~wا فإن Oم`Rكية ا�الية Oسواق ع�ى تتدفق تزال � Oجنبية الرساميل

 فيه حصل الذي العام ـ 2000 العام 2ي دو�ر مليار الف مع الذروة ليبلغ التسعينات نتصفم من ابتداء قفز Oجنبية

 . اليوم دو�ر مليار الخمسمئة ا@ى لwxبط  ـ( )الناسداك اسهم ا|wيار

 قد لك�wا ضعيفة الحركة ان بالطبع. Oم`Rكية ا�الية Oسواق من Oجنبية الرساميل خروج ع�ى ا�ؤشرات اول  وتسجل   

 ا�دمن ير�wن فكما. والعالم Oوسط الشرق  2ي العراق، بعد ا�RSمجة، بوش لحروب نظرا عارمة موجة ا@ى تتحول 

. الكب`Rة الضريبية تسهيw�fا لتمويل Oجنبية الرساميل لدخول  تماما مر�wنة ا�تحدة الو�يات باتت فقد للمخدرات

 2ي 42و Oجل الطويلة Oم`Rكية للموجودات Oسهم سوق  رسملة من ا�ئة 2ي 18 من اكRt يملكون  Oجانب فا�ستثمرون

 ان. الحواسيب ع�ى البسيطة Oوامر بعض خfل من فجأة البfد ا�بالغ هذه تغادر ان ويمكن. الخزينة سندات من ا�ئة

 عن تقل � بنسبة التمويل حاجات من سيفاقم ا�دفوعات م`Vان 2ي الجاري  العجز اليه مضافا ا�وازنة 2ي العجز تصاعد

 ( ).2003 عام الخام ا�ح�ي الناتج من ا�ئة 2ي 6



 فهذه. التاريµي مستواها أدني 2ي Äن تقع  الHI الفائدة بمعد�ت OرتباطاÝرتباط أشد مرتبط hمريكي  النمو فإن وهكذا  

  الرئاسية  OنتخاباتاÝنتخابات وصول  خط تجاوز  من  hمريكي Oقتصاد(قتصاد تمكن  لكي منشطات تلقت  ا�عد�ت

 ع�ى hمة تراث قيمة تؤثر الحاضر، الوقت و2ي. ص
ي اقتصاديإقتصادي نمو أمام لسنا Äن فنحن.  2004 نوفمRS 2ي

  أجل Oستقرارمن ولضمان. الديون  سوى  يبقىتيقى فلن  هذه ا�الية الذمة قيمة سقطت فإذا Oس~fwكاÝس~fwك،

 القيادة، مشعل تأخذ  أن الصناعية OستثماراتاÝستثمارات ع�ى يجب  OقتصادياÝقتصادي للنمو (ستقرار نضما

 .حاصÄfن ليس وهذا

 ا�تعلقة (حصائيات وتؤكد.  ضعيفا مازال  نه,  حصرا العمل فرص خلق  عند كث`Rا التوقف يجوز  و�   

 ع�ى ليست أ|wا ، الناشئة البلدان 2ي للمصانع الجديدة و(نغراسات وا�علوماتية،  الصناعية با�ستثماراتباÝستثمارات

 نمو أي 2ي جوهرية تعتRS  تقوية أجهزة  وهذه.  hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي  OقتصادياÝقتصادي (قfع   مع موعد

 .إقتصادي.اقتصادي

 ابتfعإبتfع ع�ى قادرين يكونون  سوف فإ|wم, بالثقة يشعرون hمريكيون  وا�س~wلكون  الصناعيون  استمرإستمر  وإذا  

 اقتصاديإزدهار ازدهار ع�ى  نحصل أن قبل  متتالية ارتجاجاتإرتجاجات عدة نشهد سوف با حرى  ولكن.  ا�الية الفقاعة

 الص`ن، – نسمة مليار 2,5 وق الس إ@ى وراءه يجر فهو:هائلة نمو قدرة أمام العالمO Hقتصاد(قتصاد و.كب`R إقتصادي

 فHä%. 8و% 7 ب`ن يRWاوح بنمو العالم مصنع أصبحت فالص`ن.للنمو القاطرات بدور  يقومون   الذين, والRSازيل الهند،

    صناعات فقط وليست. العالمH (نتاج من% 90, "بيضاء"و"  داكنة" منتجاتمنتوجات قطاعات عدة 2ي  تصنع

 الورق  صناعات  كذلك بل الص`ن، إ@ى وحدها �wاجر الHI ¤ي وا�علوماتية،,  والتلكوم أÝلكRWونيكاÝلكRWونيك،

 .Oتجاه هذا نحو تنتقل كلها والسيارات،, والبRWوكيمياء,

 وتملك. 2004 عام 2ي مؤكدا أصبح العالمH لfقتصادل¡قتصاد قويا وسطيا نموا أن ع�ى إجماع شبه هناك.(تجاه

 فهناك.  بتواضع  تتبعها فسوف أوروبا أما.الحركة دائرة ضمن للبقاء  الfزمة الدينامكية hمريكية ا�تحدة الو�يات

 hوضاع من  العجوز  القارة   خروج 2ي وتتمثل:  hو@ى.  2004 عام 2ي اليورو منطقة 2ي النمو تقديرات لتحليل   طريقتان

 ،%1,8 حدود 2ي أوروبا 2ي النمو يستقر سوف, hوروبية والتنمية التعاون   منظمة فحسب. وحسبأخ`Rا.ال�wاية 2ي الصعبة

 ع�ى النمو 2ي التفاوت باستمراربإستمرار ذلك، عكس ع�ى تقر فHä الثانية، أما.  2003 عام خfل فقط% 0,5 كان أن بعد

HIضف H�§طلh. 

 اليورو منطقة 2ي (جما@ي الوط±H لناتجا 2ي الحاصل التقدم فإن OقتصادياÝقتصادي،  أوروبا إقfع من الرغم وع�ى    

 Oنتعاش كأس يكون  وسوف. أمريكا الكب`Rة �نافس~wا (جما@ي الوط±H الناتج من مرت`ن  بنحو أقل يظل

 .مل>ن.م>ن ونصف فارغ نصف  اليورو منطقة 2ي (قتصادي OقتصادياÝنتعاش

 2ي% 0,5 و,2002 عام 2ي% 0,9و, 2001 عام 2ي%1,7و, 2000 عام 2ي% 3,7 بنسبة كان أوروبا 2ي النمو أن من الرغم وع�ى  

 إ@ى  يعود ذلك 2ي والفضل. جديد من عاد النمو أن إ�, 2003 عام من hول  النصف 2ي صفرا أصبح أن إ@ى, 2003 عام

.  hوروبية الصادرات زيادة بفضل, العا�ية للتجارة  OنتعاشاÝنتعاش وعودة, hمريكي Oقتصاد(قتصاد دينامكية



 الخار�ي ا�نشط ويظل.   أخرى  نقدية تطورات  حصلت إذا إ�, 2004 عام خfل  مشتعf ا�حرك هذا  يظل وسوف

 OنتعاشاÝنتعاش يظل ذلك ومع, hوروبية القارة داخل (قتصادي Oقتصاديا نتعاش Oنتعاش عملية 2ي جوهريا

  كشف ع�ى hوروبية  الصادرات  انفراجإنفراج تحويل  إن إذ.  قدر�wا من أقل بسرعة تس`R  نمو بمحركات متواضعا

 السيئة ا�الية الحالة تشكل سوف  هذه، والحال. وقتا يأخذ سوف  للشركات استثماراتإستثمارات إ@ى  وبالتا@ي hرباح،

 يعانون  الذين, hوروبي`ن ا�س~wلك`ن جانب من معجزة انتظارإنتظار عدم ويجب. للنمو إضافيا عائقا hوروبية للشركات

 يفضلون  وظائفهم فقدان من الخائفون  فا�س~wلكون .  وأ�انيا فرنسا 2ي خاصة البطالة، معد�ت ارتفاعإرتفاع من

 . (س~fwك. Oس~fwك من بد� الصعبة لYوقات Oدخار(دخار

 برنامج   تنفيذ 2ي (سراع hوروبية الدول  ع�ى يجب مستمرا، اقتصادياإقتصاديا ا نمو  اليورو منطقة تشهد لكي   

  وزيادة حقا،  وتنافسية  مندمجة أوروبية سوق   خلق  ع�ى ا�RWتبة  النتائج  تكون  وسوف. الهيكلية (صfحات

 2ي جدا جوهرية والتقاعد، العمل سوق    إصfح وإسراع, التكنولو�ي والتخليق العلم ميدان 2ي (ستثمارات Oستثماراتو

 استغÝfستغfل عدم من OقتصادييناÝقتصادي`ن بعض يخ»�� ذلك، من النقيض ع�ى  ولكن.  (تجاه.Oتجاه هذا

 وأبعد. ا�وازنات 2ي العجوزات  تخفيض مجال 2ي خاصة, الضرورية بالجهود تقوم  لكي النمو عودة  hوروبية الحكومات

  يتعرض أن يمكن اليورو منطقة 2ي النمو فإن, ذاك أو hوروبي البلد لهذا التأخر أو العوائق قضية من

 وميثاق, hوروبي والدستور , العراق حول  hوروبية الدول  ب`ن الخfفات استمرارإستمرار بسبب لfنتكاسةل¡نتكاسة

 ا�لف حول  hمريكية ا�تحدة الو�يات تجاه  ضعيف موقع 2ي  أوروبا تضع سوف الخfفات وهذه.  (ستقرار.Oستقرار

Rtكh الدو�ر - اليورو تكافؤ وتطور  الصرف  معد�ت 2ي ا�تمثل  سخونة. 

 هجرها الHI ا�ناطق  تلك 2ي ح�I مكان، كل 2ي  النمو عودة بعد العالمO Hقتصاد(قتصاد  ع�ى يخيم التفاؤل   عاد لقد  

 إ@ى بسرعة عاد, وآسيا hمريكية ا�تحدة ياتالو�  تجره الذي العالمH فا�قتصادفاÝقتصاد. طويل وقت منذ

 هناك أن  الخRSاء ويرى . ا�توسط ا�دى 2ي النمو هذا بواقع تتعلق عديدة  لتساؤ�ت موضوعا ويظل OنتعاشاÝنتعاش،

 .2004 عام 2ي قواه استعاد الذي للنمو  محتملة سيناريوهات ثfثة

 hمريكية ا�تحدة الو�يات تقبل ولن.  ومتجانس أفضل بشكل  وموزع  قوي  نمو وجود ع�ى ويقوم, الوردي السيناريو

 أفضلية هذا التوازن  Ýعادة يكون  وسوف. وأوروبا لليابان القليل" تعطي" سوف  بل, hخ`Rة السنوات 2ي كما, النمو معظم

 وhوروبي`ن الياباني`ن عند Oس~fwكاÝس~fwك نمو مع و.hمريكية الخارجية للحسابات الهادئة، الهيكلة Ýعادة  السماح

 من hموال من مزيدا hمريكيون  يدخر سوف عينه الوقت و2ي. تدريجيا لواشنطن التجاري  العجز تخفيض يتم سوف,

 إ@ى بالقياس الدو�ر استقرارإستقرار 2ي  تسهم سوف  الحركات وهذه. إس~fwكهم.اس~fwكهم تخفيض مع فصاعدا Äن

 .العا�ية التجارة ازدهارإزدهار  العمfت صرف سوق   إ@ى السfم عودة تنشط وسوف. وال`ن اليورو

 فالنمو. العالمO Hقتصاد(قتصاد 2ي ا�نشطات ضخ من  مرحلة بعد رخو نمو وجود ع�ى ويقوم الرمادي، السيناريو

 يتكيف وسوف.  قائمة تظل الكب`Rة ا�الية ت�fتو(خ  Oقتصادية(قتصادية  ا�شكfت من العديد هناك لكن موجود،

 العجز  بسبب مشجعة، غ`R وموازنة  نقدي مناخ ظل 2ي للعيش, 2004 عام 2ي  تدريجيا العالمO Hقتصاد(قتصاد



 الHI و,جذرية إصfحات إ@ى تحتاج الHI واليابان أوروبا 2ي Oقتصادية(قتصادية الهيكليات وصfبة hمريكي، التجاري 

 هذه كل.  الصي±H البنكي  النظام صfبة  حول  والشكوك (رتفاع، إ@ى hولية ا�واد أسعار عودة مع الداخ�ي، الطلب تلجم

 .الرخو النمو من نمط نحو يتجه العالمO Hقتصاد(قتصاد  أن تؤكد  مجتمعة العوامل

 نه إ.الكساد عودة  مع اقتصاديةإقتصادية كارثة سيحدث الذي الدو�ر ا|wيارإ|wيار توقع ع�ى ويقوم hسود، السيناريو

 الذي hمر hجنبية، OستثماراتاÝستثمارات هجرة من موجة  hمريكية ا�تحدة الو�يات وتواجه. الكارثي السيناريو

 ظل ففي). 2003 لعام دو�ر مليار 500 من أكRt(الحا@ي التجاري  ا�`Vان 2ي الضخم العجز تمويل ع�ى خطرا يشكل

 إ@ى w³وى  أن للدو�ر يمكن ا�تحدة، الو�يات إ@ى hجنبية hموال رؤوس تدفق خfل من  الخار�ي الدعم انعدامإنعدام

 .الهاوية

 ا�دى ع�ى  الفائدة معد�ت �رتفاع¡رتفاع العنيفة العودة ضحية hمريكي Oقتصاد(قتصاد يكون  سوف وهكذا  

 الو�يات خارج  مدمرة إسقاطاته تكون  سوف الدو�ر ا|wيارإ|wيار ولكن. عمل~wا سقوط إ@ى تماح سيقود الذي hمر, البعيد

  هناك وهشا  متأخرا جاء (قتصادي OقتصادياÝنتعاش Oنتعاش أن حيث اليورو، منطقة 2ي أي hمريكية ا�تحدة

 وإذا.  النمو من نقطة خسارة يساوي % 10 بنحو اليورو ارتفاعإرتفاع  أن الخRSاء ويقدر. حصرا الصادرات ع�ى  ويعتمد

 و.2004 عام 2ي ا�رتقب   اليورو �نطقة (جما@ي الوط±H الناتج 2ي ا�تواضع التقدم  من يذكر ��Hء يبقى فلن الدو�ر إ|wار

 .للغاية الصعبة الوضعية هذه من (فfت من الص`ن تتمكن  وربما.   لليابان عينه hمر

 :العالمO Hقتصاد(قتصاد إ@ى التضخم عودة خطر - 7

  بعض فإن,  اليوم أما.  العالمH لfقتصادل¡قتصاد واحد رقم العدو هو OنكماشاÝنكماش كان فقط أشهر بضعة قبل  

 ولكن OنكماشاÝنكماش، يختف لم  الواقع، و2ي. ا�قبلة التضخمية hخطار  عن يتحدثون  الخRSاء

 تم قد العالمO HنكماشاÝنكماش  خطر إن إذ. تجاوزه  2ي بدأت  الكب`Rة العا�ية OقتصادياتاÝقتصاديات

 ا�تحدة الو�يات 2ي. الصناعة 2ي OنكماشاÝنكماش ضغوطات تواجه تزال �  بلدان عدة أن غ`R استبعادهإستبعاده،

 هذا OقتصاديوناÝقتصاديون  لون ا�حل ويفسر%. 3 بنحو الصناعية hسعار  تراجعت ا�ثال، سبيل ع�ى hمريكية

 Oقتصادية(قتصادية والتنمية التعاون  منظمة  بلدان Ýنتاج السريع با�نتقالباÝنتقال العام OنخفاضاÝنخفاض

)OCDE( ,كالص`ن, الناشئة البلدان نحو fجور  حيث, مثh يدي ا�نخفضةYنتاج ساعة كلفة تنقص  إذ, العاملة ل) 2ي 

 .سنت 40 إ@ى دو�ر 9 أو8 من الصناعة

 hسعار بانخفاضبإنخفاض  با حرى  يتعلق hمر ولكن السلHâ، التضخم من نوعا تمثل أ|wا ع�ى الظاهرة هذه وتبدو  

 وhمم, قليf قدرا�wا تخفض  الغربية الصناعية فا مم: العا�ية القدرات فيض بخلق ا�رتبطةا�رتيطة الصناعية

 ل¡نتاج Oنتقا�Ýنتقال هذا استمر ما إذا سنت`ن، أو ونصف سنة آفاق و2ي.  بسرعة قدرا�wا تزيد الناشئة الصناعية

 تستمر سوف وبا�قابل،. الشامل التضخم عودة يشهد لن العالمO Hقتصاد(قتصاد فإن, الوت`Rة هذه ع�ى الصناuي

 السلع أسعار تRWاجع أن ويمكن, أزمات نقل لم إن مهمة اقتصاديةإقتصادية توترات خلق 2ي hسعار مؤشرات

 من ا�رحلة هذه تنتHä أن بمجرد أنه بيد%. 4بنحو الخدمات سلع أسعار ترتفع  سوف بينما%  3 بنحو ا�انيفاكتورية



 الظواهر  السطح ع�ى تطفو سوف, الثالث العالم 2ي الناشئة البلدان إ@ى الغربية البلدان من الصناعات نقل عملية

 .الخطورة دةشدي التضخمية

 بانتصاربإنتصار ا�رتبط الجديد Oقتصاد(قتصاد: نظريت`ن بتبلور  ا�اH�Á القرن  من التسعينات عقد اتسم لقد  

 مؤشر وا|wيارإ|wيار OنRWنتا نRWنت فقاعة انفجارإنفجار مع أنه غ`R. التضخم وموت عالمH، مستوى  ع�ى النيوليRSالية

. جديد من التضخم عودة إ@ى يقود سوف الثاني أن ح`ن 2ي ،.العالمH أضرارباÝقتصاد إلحاق 2ي  hول  تسبب, نازداك

 إن:"  الصدد هذا 2ي, ميلدروم دونكان السيد ، الشركات �قتصاديي¡قتصاديي hمريكية الجمعية  رئيس يقول 

 احتماÝحتمال 2ي تزيدان  أيضا جدا ا�رتفعة  والكلفة hسعار انتظارإنتظار إلwxا أضفنا إذ الحالية hسعار ارتفاعإرتفاع

 ".2004 عام hمريكية ا�تحدة الو�يات  2ي حقيقيا مشكf يصبح لكي القريب ا�ستقبل 2ي التضخم حدوث

 رغم, أوروبا 2ي  الظهور  إ@ى عاد أيضا التضخم إن بل, التضخم عن الحديث يتم فقط hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي وليس  

 هو فما. (نكماش.Oنكماش مصطلح محله ليحل,  Oقتصادية(قتصادية ا�فردات من  اختفىإختفى قد ا�صطلح أن

  ؟ التضخم

. عليه السيطرة ا�ستحيل من ويصبح  يتوسع أن يمكن الذي, لYسعار ومستمر معمم ارتفاعإرتفاع هو التضخم     

 (نتاج من أع�ى  النقدي النمو يكون  عندما يحدث الذي النقدي مالتضخ أو�،  فهناك: التضخم من أشكال عدة وتوجد

 وهناك). النفط مثل( ا�ستوردة hولية ا�واد أسعار زيادة 2ي مصدره يجد الذي ا�ستورد التضخم, ثانيا وهناك. الحقيقي

 الذي التضخم, أخ`Rا  وهناك. التسويق عوامل أو/و  (نتاج عوامل وأسعار كلفة ارتفاعإرتفاع من  الناجم التضخم, ثالثا

 .النقد ضخ بوساطة الدولة  موازنة 2ي العجز تمويل يتم  عندما  يتطور  والذي با�وازنة، عfقة له

 ينتقل عندما إنه بحيث) التضخمي`ن" الوسطاء"  طريق عن(  hسعار ارتفاعإرتفاع  لنقل آلية وجود التضخم ويتضمن  

 عندما Oنتقا�Ýنتقال هذا  يحدث أن ويمكن. ا�وارد وأغلب والخدمات للخ`Rات أسعار عدة تتضرر , آخر إ@ى جيب من

 الحريصة, ) الجماعية OتفاقاتاÝتفاقات أو الدولة  قبل من ا�نشأة(   hسعار ع�ى ا�وارد لتقيسلتقييس قواعد توجد

 .به ا�سموح   ا�عدل من أع�ى hسعار ارتفاعإرتفاع يصبح عندما   لYجور   التلقائية الزيادات  ع�ى

 كمية 2ي (فراط  عادة ويعتRS. التضخم مسار ينطلق عندما تتفاعل الHI التضخم، لو�دة تقليدية  أسباب عدة وهناك  

  OقتصادياÝقتصادي  يتصدرهم الذين النقدي`ن،  مدرسة رواد ويرى . للتضخم  الرئيس السبب  ا�تداولة العملة

 تسامح  من التضخم ينجم النظرية، هذه وحسب". مكان كل 2ي نقدية ظاهرة دائما هو  خمالتض:" فريدمان ميلتون 

  ا�تداولة النقد كمية ب`ن  مطابقة عدم  بذلك وتخلق" العملة طالHâ"  لضغوطات  تناز�ت تقدم الHI, النقدية  السلطات

 كما.  (سمية. Oسمية hسعار ارتفاعإرتفاع  إ@ى هذه هذا ا�طابقة عدم ويقودتقود. تأمي�wا يجب الHI الصفقات  وحجم

 انخفاضإنخفاض  من ينجم أن للتضخم ويمكن. للتضخم إضافيا مصدرا تشكل  الحاضر  العرض ع�ى الطلب زيادة أن

 قادمة موارد دخول  إ@ى أو Oس~fwكاÝس~fwك إ@ى الطبي«ي ال®Vوع وزيادة (نتاج، 2ي القدرة تناقص إ@ى  ا�عزو  العرض 2ي

 تسامح" غ`R من تضخميا توترا الطلب يخلق الحالة، هذه و2ي..). تجاري  فائض,  أجنبية أموال رؤوس تدفق( الخارج من

 ".نقدي



 أرباح من أع�ى (رتفاع هذا يكون  أن يجب و.للتضخم الثالث الرئيس ا�صدر  (نتاج كلفة ارتفاعإرتفاع  ويشكل  

 عوامل  لعارh H�Áحادية ا�طالب مثل  أخرى  مصادر له تكون  أن للتضخم يمكن و.ا�عتRS  (نتاج لعامل  (نتاجية

 ا�صدرة البلدان من قرارات أو الكامل، التوظيف مرحلة 2ي hجور  2ي زيادة ع�ى للحصول  النقابات ضغوطات(  (نتاج

 .(نتاج شروط 2ي تدهور  أو..) للنفط

  - أوروبا 2ي ح�I – العالم كل 2ي  النمو عودة تأكيد  هو فwxا الرئيس والعنصر التضخم، تسارع  تؤكد عناصر  عدة هناك  

 حيث hمريكية، ا�تحدة الو�يات: التضخم درجة ح�I العالمO Hقتصاد(قتصاد توتر حافة ع�ى منطقت`ن وجود مع

 إ@ى  (جما@ي الوط±H الناتج ارتفعإرتفع الHI, الص`ن, 2003 عام من hخ`Rة أشهر الثfثة 2ي% 8,2 ع�ى النمو معدل استقر

Rtستمرار(ستمرار جدا الصعب من الظروف هذه مثل 2ي و.2003 عام 2ي% 9,4 من أكO عن  الحديث 2ي 

 غ`R وبطريقة, أيضا ولكن hسعار، انخفاضإنخفاض يع±H  إقتصادي اقتصاديممفهوم مفهوم وهو, OنكماشاÝنكماش

 .والتوظيف وOس~fwكاÝس~fwك  (نتاج 2ي تراجع,  مباشرة

 و-,القطن, ا�عادن, النفط – hولية ا�واد ع�ى الطلب بزيادة الحاضر الوقت 2ي العالمH  الصناuي  النشاط عودة وتRWجم  

 آخر مصدرا hولية ا�واد ارتفاعإرتفاع ويشكل. أشهر عشرة خfل% 20 يقارب بما مجملها 2ي    سعارها الجنوني (رتفاع

 ا�واد أسعار ع�ى الناشئة البلدان 2ي النمو لدور   الغربية الدول  جانب من تقدير سوء وهناك.   التضخم �رتفاع¡رتفاع

 الناتج, رسميا. الصي±O Hقتصاد(قتصاد حجم حول   دقيقة فكرة تكوين  جدا الصعب من  إذ,الص`ن 2ي خاصة, hولية

H±الناتج من أقل وهو, دو�ر مليار 1400 يبلغ للص`ن (جما@ي الوط H±يطاليا (جما@ي الوطÝ .نحسب عندما با�قابل  لكن 

 بسبعة،  (جما@ي الوط±H الناتج ضرب يجب فإنه,  الدو@ي النقد صندوق  أنشاها الHI  الشرائية للقدرة التعاد�ت حسب

 بطريقة  hرقام هذه خfل من  نفهم هذه والحال. hمريكية ا�تحدة الو�يات مع واحد ف مصا 2ي الص`ن يضع الذي hمر

 يتعلق فيما أما..القطن من% 25و, العالم�h,Hنيوم من% 30و, العالمH الفو�ذ  من% 30 الص`ن تس~wلك �اذا,  أفضل

 hولية ا�واد من (جما@ي  اس~fwكهاإس~fwكها أيضا وارتفع, سنويا% 20 بنحو ارتفعتإرتفعت فقد النفط من بواردا�wا

 %!( ).30 بنحو

 يتم أن وقبل. كب`Rة إخت�fت حدوث إمكانية مع, مريحة غ`R وضعية 2ي هو  hولية ا�واد سوق  فإن وهكذا،  

 من السبعينات عقد 2ي الطاقة ميدان 2ي الحال ¤ي كما Oستبدالية(ستبدالية، ت التكنولوجيا استخدامإستخدام

 منطقة و2ي.   hولية ا�واد أسعار  ارتفاعإرتفاع من مستمرة  مرحلة يشهد أن من يخ»�� الغربي العالم كان, ا�اH�Á القرن 

 اليورو قوة تكون   ولن.  التضخم معدل 2ي إضافية  نقطة زيادة% 25 بنحو hولية ا�واد أسعار ارتفاعإرتفاع  يمثل¸اليورو

  القوى  ب`ن hسعار معركة فإن hمريكية، ا�تحدة الو�يات 2ي أما.   بد ا إ@ى التضخم من  أوروبا حماية ع�ى قادرة

 الثورة �عتبارÝعتبار ونظرا. مسنمرة.مستمرة  ا�تنامية التضخمية والضغوطات الباقية،  Oنكماشية(نكماشية

 Oقتصاد(قتصاد 2ي الخRSاء من قليf  فإن, سنوات عشر منذ  hمريكي Oقتصاد(قتصاد يشهدها الHI الهيكلية

 .ا�عركة هذه بنتيجة بالتنبؤ اليوم يخاطرون

 



*        *        * 

  

 

 الثالث الفصل

 النفط أجل من والحرب hمريكية ÝمRSاطورية

 

 الحربية آل~wا لخدمة العلمH البحث توظف أمريكا-1

 

 2ي  خاصة بقوة، العلمH ثللبح ا�خصصة القروض بوش الرئيس إدارة زادت سبتمRS 2001سبتمRS 11 أحداث منذ    

 وجذب جديدة، اسRWاتيجية مجا�ت ع�ى بالسيطرة ا�تحدة للو�يات الديناميكية هذه تسمح إذ ، بقوة العسكري  ا�جال

 مواكبة عن عاجزة نفسها أوروبا تجد الضارية، القوة هذه مواجهة و2ي. جامعا�wا إ@ى hجانب والطfب الباحث`ن من ا�زيد

 فقد اليابان  أما. تداركه يمكن كان وإن, تأخر من تعاني بأ|wا تشعر باتت حيث أمريكا، 2ي ا�ذهل التكنولو�ي التطور 

 . لها مثيل � الh HIزمة هذه �واجهة hساس عن والبحث التكنولوجيا ع�ى الRWك`V قررت

 الجامعات"  بأن 2002 عام 2ي كل`ن سميث غfكسو الصيد@ي للمخRS السابق الرئيس سايكس، ريتشارد صرح فقد    

 مثيل � وعمل حياة شروط لهم توفر إذ العا@ي الRWبوي  للنظام الجيدين والباحث`ن الطfب تفرز  ا�تحدة للو�يات الكب`Rة

 2ي والتطوير العلمH للبحث ا�خصصة ا�الية ا�وارد تجاوزت وقد".  hوروبية للشركات مشكلة يشكل hمر هذا وبدأ. لهما

 hكRt  عالم 1200 أصل من وراويتكوراويك، جامعة دراسة وحسب. 2001 عام 2ي دو�ر مليار h  30مريكية الجامعات

 الخاصة، الجامعية ا�ؤسسات 2ي يدرسون  إ|wم".  ا�تحدة الو�يات 2ي يعيشون   عالم 700 من أكRt هناك العالم، 2ي شهرة

 العمومية الجامعات 2ي وأيضا. هارفارد وجامعة بريستينRSيستون، وجامعة للتكنولوجيات، ماساشوسيتش جامعة مثل

 . ميتشيغن. وميتشيغان مينييابوليس 2ي ومنسونامينسونا وبرك�ي انجلوس، لوس وو   كاليفورنيا جامعات مثل

 حيث سنة، لك hمريكية الجامعات ع�ى يRWددون  أجنHâ أستاذ و طالب جام«ي وأستاذ طالب 500000 من أكRt وهناك    

 صينيون، هنود،(  الجامعية الشهادات حملة من مليون  فضل وقد. وتكنولوجية علمية فروع 2ي هؤ�ء من 175000 يعمل

 الفلسفة إ@ى عائد هذا أن شك و�.  التسعينات عقد 2ي ا�تحدة الو�يات 2ي البقاء)  وفرنسيون  أ�ان بريطانيون، روس،

 الخاصة، التمويل ومؤسسات الشركات مع الوثيقة والروابط والتخصص، النخب  حياء بf تفضل الh HIمريكية الRWبوية

 . قوية عامة إدارة وإ@ى



 العلمH، البحث مجال 2ي ا�تحدة الو�يات إسRWاتيجية وتنسيق تحديد 2ي مهمته تكمن فريق hبيض البيت 2ي ويوجد    

 تؤكده هدفا أصبح الذي التكنولو�ي الصعيد ع�ى ا�تحدة الو�يات تفوق  2ي الزيادة  ع�ى ا�حافظة أجل للمحافظةمن

 . واقتصادية وعسكرية إسRWاتيجية  سباب hمريكية (دارة

 ليلة ب`ن موازنات إلغاء تم إذ, وللطfب hمريكي الجام«ي التعليم لنظام قوية ضربة"  الجديد Oقتصاد"  ا|wيار وسبب    

. بصعوبة Äن واحدا يجدون  دراس~wم، |wاية عقب  للعمل اقRWاحات خمسة لهم كان الذين ا�هندس`ن ح�I ،و وضحاها

R`11 أحداث بعد بدائل وجدوا البحث وفرق  الجامعات أن غ RSوتدفقا ،2001 سبتم fالحكومة قبل من للتمويل هائ 

"  التقليدية"  العسكرية ا�وازنات تفارتفع. الشامل الدمار وأسلحة (رهاب محاربة أجل �ن الوسائل لتطوير hمريكية

 مبلغ مع مقارنته يجب رقم هو وو   ،2004 عام 2ي دو�ر مليار 53 ،9 نحو إ@ى تصل وسوف نسبيا، والتطوير العلمH للبحث

 مليار 53 ،9 ا�بلغ هذا أصل ومن".  والتطوير العلمH البحث"  لقطاع بوش حكومة تخصصه سوف دو�ر مليار 122 ،5

 بأبحاث يتعلق hمر إن".  للبنتاغون  التابعة والتكنولوجية العلمية للRSامج"  دو�ر مليار 9،9 تخصيص يتم سوف دو�ر،

 والعلوم وا�ناخ، ا�حيطات ودراسات والبيولوجيا، والرياضيات، والكيمياء الف`Vياء مجا�ت 2ي تطبيقها يتم نظرية

 . (دراكية

 hمريكي الكونغرس Ýقناع سبتمRS 11 أحداث توظيف من الوطنية العلوم مؤسسة مديرة كولويل ريتا تRWدد ولم    

 العلوم حدود إ@ى الحديث تقدمنا بإن"  ، ا�اH�Á"  ،2003 شباط 3 2ي صرحت فقد. �ؤسس~wا 2004 موازنة ع�ى با�وافقة

 ما وهو". الوطن أمن لتحس`ن الجديدة التحديات عن أجاب وو   ملموسة، اقتصادية قيمة إ@ى العلوم حول  قد والهندسة

 موازن~wا وكانت. دو�ر مليار 5 ،48 نحو إ@ى ا�الية مواردها لتصل 2004 لعام% 9 بنحو ا�ؤسسة هذه موازنة زيادة إ@ى قاد

 تصل بموازنة ا�قبلة السنوات خfل تعمم سوف الزيادة هذه فإن تقديرا�wا، وحسب. 2003 عام 2ي% 5 بنحو ارتفعت قد

 . سنوات خمس خfل الضعف يعادل ما أي ،2008 عام 2ي دو�ر مليارات 10 حدود إ@ى

 فكرة أن إذ. أزمة إطار 2ي تندرج كانت والHI ،1950 مايو 10 2ي ا�ؤسسة هذه أسس الذي هو ترومان الرئيس وكان    

 2ي بوش فانيفار من كل أعدهما تقريرين تقديم عقب الثانيةالثقانية العا�ية الحرب بعد ولدت مستقلة علمية مؤسسة

(  الصواريخ مجال 2ي الروسية والنجاحات الباردة، الحرب وشكلت. 1947 عام 2ي ستسلمانستيلمان وجون  1945 عام

 2ي دو�ر مليون  136 إ@ى 1958 عام 2ي دو�ر مليون  50 من موازن~wا انتقلت إذ, ا�ؤسسة هذه لو�دة قويا حافزا)  سبوتنبك

 OنRWنتاÝنRWنت شبكة خلق فبعد. OنRWنت تطوير 2ي رياديا دورا للعلوم الوطنية ا�ؤسسة هذه لعبت إذ ومنذ. 1959 عام

 أعوام ب`ن ما ا�دنية OنRWنتاÝنRWنت شبكة تطوير 2ي مهما دورا ا�ؤسسة هذه لعبت. الثمانينات عقد بداية 2ي العسكرية

 ويRWكز. موازن~wا من% 5نحو إ@ى محدودة تظل إدار�wا مصاريف لكن شخص، 1300 ا�ؤسسة هذه وتوظف. 1995و 1986

  التقنية هذه 2ي يسهمون  ومهندس باحث 50000 بمشاركة سنة كل hبحاث لتمويل طلب 30000 دراسة ع�ى نشاطها

 . ا�ستقلة



 جامعة 2000 ع�ى موزع`ن برنامج 19000 إجمالية بصورة تمول  و, سنة كل مشروع 10000 ع�ى ا�ؤسسة هذه وتوافق    

 النفقات من% 23 اليوم للعلوم الوطنية ا�ؤسسة موازنة تمثل وو .  بالربح له عfقة �  �wدف عليا ومدارس ومؤسسة

 . hساH�Ï العلمH البحث مجال 2ي hمريكية الفيدرالية

 للبحث برامج بلورة 2ي مهمته تكمن علمH بمكتب زود�wا ح�I الداخ�ي لYمن كب`Rة وزارة ا�تحدة الو�يات خلقت إن وما    

 أما. 2003 العام هذا 2ي  دو�ر ملياري  تتجاوز  كب`Rة مبالغ له خصصت وقد. با من ا�رتبطة ت التكنولوجيا حول 

.  للتكنولوجيا. للتكنولو�ي ماساسوسيشتس وجامعة هارفارد، جامعة وو   ال�RSانيون، فهم الرئيسيون، ا�ستفيدون 

 إ@ى 200 ب`ن ما موازن~wا تRWاوح وسوف لYمن، جديدة فيدرالية وكالة بخلق الكونغرس 2ي الشيوخ يفكر السياق هذا وضمن

 .(رهاب بمحاربة تتعلق مشاريع تقدم الHI والجامعات الشركات لتمويل دو�ر مليون  500

 ؟ الدورية الرأسمالية بأزمات الحرب عfقة ما-2

 تكفي وهل ؟ الحرب إ@ى تقود الHI  الحقيقية hسباب ¤ي ما عن تصادOق مجال 2ي hكاديمي`ن ا�حلل`ن معظم يتساءل    

 ؟ الحرب فتيل Ýشعال وحدها Oقتصادية hسباب

    RSقتصادي يعتO H�Ïاند�ع ب`ن ربط من أول  هو الستالينية، القمع مرحلة إبان مات الذي كوندراسياف نيكو�ي الرو 

 مشRWكة سنة خمس`ن إ@ى تمتد طويلة موجات وجود إ@ى أشار  عندما, لfقتصاد الطويلة والدورات ا�سلحة الصراعات

 . hوروبية الرأسمالية البلدان �جمل

 لكل سنة وعشرين خمسة تمتد Oنكماش، من وأخرى  Oقتصادي، التوسع من أطوار ا�وجات هذه 2ي تتناوب كانت و 

 . م�wا واحد

 موضوع 2ي النظرية إسهاما�wم شومبيRW، جوزيف أمثال واقتصاديون ,  طونHâ أرنولد لد أرنو أمثال مؤرخون  وقدم    

 شيا جو hمريكي Oقتصادي قدمه قد كان الحديث النظري  (سهام أن غ`R. والحرب Oقتصادية الدورات ب`ن العfقة

 :التالية العناصر ع�ى ركز إذ ،" الحديث العصر 2ي وازدهار حرب الطويلة، الدورات" كتابه 2ي غولدشتاين

 .عشر الخامس القرن  منذ الغربي الرأسما@ي لfقتصاد مfزمة حقيقة ¤ي Oقتصادية الدورات إن-

 . الكساد أطوار من أكRt الحروب لنا تكشف � كوندراسياف إلwxا نظر الHI للموجات Oقتصادي التوسع أطوار إن-

 الكساد أطوار 2ي م�wا Oقتصادي التوسع أطوار 2ي  ارتفاعا أكRt ¤ي ا�سلحة الصراعات كثافة  إن العكس، ع�ى بل-

 . Oقتصادي

 . الوطنية Oقتصاديات مختلف ب`ن الدورات مزامنة 2ي تسهم الحروب إن-

 . يسبقها  أنه من أكRt بقوة الحرب يعقب التضخم إن-



  قرن  مدة مسيطرة عظم� قوة الدو@ي ا�سرح ع�ى تظهر كب`Rة، حرب تندلع مرة كل 2ي-

 . اقتصادية ودورة قوة دورة ب`ن التاريµي التفاوت لنا يفسر الذي hمر نصف، وو  

 

 (حصائية ا�علومات تصورية ¤ي الطويلة Oقتصادية الدورة الواقع 2ي ؟ Oقتصادية الدورة تتكون   عناصر  أي من    

. ربح أو نمو ومعد�ت أولية، مواد أسعار ة،أساسي مواد أسعار ا�قاييس هذه تكون  أن ويمكن. عامة كمقاييس مقبولة

 من لكن. خاص بشكل أسعار إحصائيات كوندراسياف نيكو�ي الروO H�Ïقتصادي صنف العشرين القرن   بداية و2ي

 تحديد إ@ى يقودنا وهذا. ا�عنية (حصائيات من سلسلة من انطfقا اقتصادية دورات واحد لكل يكون  أن به ا�سموح

 فيلقب للدورة الهابط الطور  أما".  النمو" بـ عامة يلقب للدورة التصاعدي فالطور . Oقتصادية الدورة حركات

 ". Oنكماش"بـ

 الفرن§�H أمثال Oقتصادية، الدورات ماهية تحديد ع�ى السياO H�Ïقتصاد علماء من العديد عمل ولقد    

 من hمريكي وOقتصادي  ،1860 عام 2ي سنوات عشر تدوم اقتصادية دورات عن تحدث الذي جوغfر، كليمينكليمينت

  من أقصر ولك�wا الظرفية، الدورات من أطول  و¤ي:  عاما 22 تدوم دورات بوجود أقر الذي كوزينت، سيمون  روH�Ï أصل

 . كوندراسياف دورات

 نمط من الدورات"  محرك"  تشكيل كيفية شرح حاول  فقد ، شومبيRW جوزيف النمساوي  Oقتصادي أما    

 مfحظ~wا تمت قد)  كمعدل سنة 50(  الطويلة ا�وجات بأن ،1939 عام قدمها الHI أعماله 2ي يشرح فهو, كوندراسياف

)  h )1787 – 1840و@ى Oقتصادية فالدورة. التكنولوجية بالتحو�ت ارتبطت الh HIو@ى، الصناعية الثورة عصر منذ

 الدورة أما الحديد، بالسكك ارتبطت)  1897 – 1843( الثانية Oقتصادية والدورة البخار، باكتشاف ارتبطت

 والكيميائية الكهربائية الصناعات بتطور  فارتبطت)  1939 – 1898(  الثالثة Oقتصادية

 . السيارات بصناعة وو  

 Oقتصادي الجسم 2ي وجيةالتكنول Oبتكارات فwxا تنتشر الHI ا�رحلة Oقتصادية الدورة من الصاعد الطور  ويمثل    

 ما وهو. الجديدة محلها لتحل القديمة وا�صانع ا�واد إزالة عادة  لنا تفسر فO Häنكماشية hطوار 2ي أما وOجتماuي،

 ". ا�بدع الهدم"  اسم عليه يطلق

 

 النظرية هذه أصبحت الراهنة، والتكنولوجية العلمية الثورة انبثاق مع لكن النقد، إ@ى شومبيRW نظرية تعرضت وقد    

 علماء عدة أعتقداعتقد شومبيRW، طوره الذي ا�فهوم هذا من فانطfقا:  hكاديمH العالم لدى واهتمام باحRWام تحظى

 الخامسة الصناعية الثورة من الصاعدة ا�وجة بداية الجديد Oقتصاد هذا وراء أ|wانه ثfث، أو سنت`ن منذ اقتصاد

 . للرأسمالية



 2ي Oقتصادي الوضع ع�ى الحديثة ا�سلحة الصراعات أثرت كيف الغرب، 2ي hكاديميون  ا�حللون  Äن ويتساءل    

(  وفيتنام ،) 1953 – 1950(  كوريا 2ي والحروب ،) 1945 – 1941(  الثانية العا�ية الحرب كانت لقد ؟ ا�تحدة الو�يات

 نموا hمريكي Oقتصاد حقق فقد. hمريكي Oقتصاد نمو ع�ى دائمة، ستلي لك�wا إيجابية، تأث`Rات)  1973 – 1965

 هبط ولكنه ،1973 – 1965 أعوام 2ي%  4 ،38و ،1953 – 1950 أعوام 2ي كمعدل%  6 ،23و ،1941 عام 2ي% 18 بنحو

 ، 1954 عام 2ي% 0 ،7و ،1946 عام 2ي% 1,1 إ@ى

  من مدهشة بصورة انخفضت فقد للبطالة، بالنسبة عينه وhمر. 1974 عام 2ي% 0، 6و 

 ،3 إ@ى أيضا أو ،1946 عام 2ي%  3 ،9 إ@ى (رتفاعا�رتفاع إ@ى عادت لك�wا ،1944 عام 2ي% 1 ،2 إ@ى 1940 عام 2ي% 14 ،6

 ،5 إ@ى 1965 عام 2ي% 4 ،5 من الهبوط إ@ى وعادت. 1954 عام 2ي% 5،5 وبلغت ،1953 عام 2ي% 2 ،9و 1950 عام 2ي% 5

 . 1971 عام 2ي% 5 ،9 إ@ى (رتفاعا�رتفاع إ@ى مجددا لتعود ،1969 عام 2ي%  3

. 1974 عام 2ي%  10، 2و ،1972 عام 2ي%  5 ،8 إ@ى 1967 عام 2ي% 4 ،3 من التضخم معدل ارتفع فيتنام حرب و2ي    

 . محاصر�wا أجل من ا�تبعة السياسة فاعلية بحسب تختلف للحروب الظرفية التأث`Rات فإن وهكذا،

 العوامل لهذه  أحيانا معط`ن ونتائجها، للحروب Oقتصادية hسباب تحديد ع�ى وOقتصاديون  ا�ؤرخون  وعمل    

 الذين ا�ؤرخ`ن فإن ذلك، ومع. Oقتصادية hزمات انفجار 2ي محددة وظيفة وللحروب الحروب، شن 2ي محددة وظيفة

 الحرب علم بدراسة ا�ختص`ن العلماء أو الحروب، إ@ى تقود الHI والتاريخية  السياسية القرارات تسلسل بدراسة يقومون 

 هذه أن يعتقدون  � Oقتصادية، hنشطة توتر -تحت واضع`ن"  شامل اجتماuي كواقع"  الحروب يحللون  الذين أيضا

 الهند حروب 2ي ا�تخصص ت`Rترايس، هوغوس ا�ؤرخ فحسب. غ`Rها من أكRt الحروب تفج`R 2ي ا�حددة ¤ي hخ`Rة

 النووي، التسلح سباق أن إذ. hمريكي العسكري  الصناuي ا�ركب هو فيتنام حرب لخوض الرئي§�H الدافع فإن الصينية،

 . مهمة موازنات يمنحانه أبوللوأبولو، وبرنامج

 �ند�ع الرئي§�H فالسبب إذا. ردو�  مليار 80 النووية والصواريخ دو�ر، مليار 26 ،1968 عام 2ي فيتنام حرب كلفت لقد    

 شرق  جنوب 2ي السوفيتيالسوفياتي ا�د محاصرة أجل �ن,  جيوبوليتيكية hو@ى بالدرجة ¤ي الصينية الهند 2ي الحرب

 . الfتينية وأمريكا وإفريقيا آسيا

 ، Oقتصاد كان إذا:  hو@ى, جوهريت`ن فكرت`ن نستنتج أن يمكن التحليل هذا من وانطfقا   

 السياسية الفواعل تمتلكه �ا نظرا  البيانات فإن السياسية، للقوة  hساس ا�كون  ¤ي التسليحية والRSامج والصناعة، 

 سواء الحرب إن: الثانية. قرارا�wم ع�ى  تؤثر  الHI ¤ي,  Oقتصادي محيطها 2ي  و(رغامات النجاح  وسائل من والعسكرية

 يتضمنه بما,عمfقة رأسمالية شركة إ@ى تتحول ,  تندلعتندلح أن بمجرد, Oقتصادية للفوائد أو, للكوارث مولدة أكانت

 .والتصرف (دارة من ونمط,  خيل ومدا, نفقات وجود من  ذلك



 أكRt, ا�تحاربة لYطراف Oقتصادية والبنية hحوال ع�ى, العسكرية – السياسية السلطة قبل من  الحرب إدارة وتؤثر   

 فإ|wا, الصينية الهند 2ي الحرب  دعم عن  ا�ا@ي  بالعجز فرنسا لشعور  نظرا,  ا�ثال سبيل فع�ى. الحقيقية الحرب كلفة م�wا

 بتحمل hخ`Rة هذه تكفلت حيث, الشيوuي ا�د محاصرة أجل �ن" ا�اركنتلية" حجة باستخدام ا�تحدة للو�يات" باع~wا"

 - فيتنام 2ي العسكري  التدخل أصبح عندما  وبا�قابل. السياسية أعبا�wا ثم, )1953 عام من بداية%  50(ا�الية كلف~wا

 بالطريقة,كذلك أنه ع�ى برمجته عدم 2ي واشنطن عاندت,  hمد طويل صراعا -التكاليف سهلة كعملية سلفا ا�قرر 

 الو�يات مجRSة,متوقعة تكن لم  |wا,  التكاليف باهظة فيتنام 2ي الحرب وظهرت. النووية الصواريخ عالجت نفسها

 . شعHâ غ`R أصبح  نه الصراع هذا ع�ى اعRWضوا الذين, الحرب موازنة 2ي بزيادة وا�كلف`ن الكونغرس مطالبة ع�ى ا�تحدة

 

 الحروب وتجارة أمريكا -3

 احتfل الرئي§�H هدفها إمRSيالية، حرب العراق ع�ى العدوانية الRSيطانية – hمريكية الحرب بأن تقريبا الجميع يعRWف    

 2ي hمريكية ا�تحدة الو�يات كانت كما مص`Rها تقرير 2ي ا�تحدة hمم لحق مناصرة ومن. نفطه ع�ى والسيطرة العراق،

 العالم بلدان 2ي لYمم مضطهدة أكRS إ@ى hمريكية Oحتكارية الرأسمالية انقلبت hو@ى، العا�ية الحرب أثناء ويلسون  عهد

 ع�ى Äن، hمريكية ا�تحدة الو�يات تحولت الحرية، أجل من كاذبة داعية ومن. العربي الوطن منه القلب و2ي الثالث،

 hرضية الكرة سكان  غلبية وظا�ة مضطهدة إ@ى النضوج، ومفرطة التطور  عالية ا�توحشة الرأسمالية العو�ة أساس

 . وأممها

 إزالة سبيل 2ي العدوانية الحرب هذه تخوض أ|wا تزعم ح`ن نفسه hمريكي الشعب تخدع hمريكية (مRSيالية إن    

 ع�ى وحفاظا العراق، إستعمار أجل من الحرب تخوض الواقع 2ي ¤ي بينما العراÓي، الشعب وحرية الشامل، الدمار أسلحة

 ع�ى ا�تحدة الو�يات شن~wا الHI نيةالثا الخليج حرب وكانت. حد كل سرق~wا 2ي تجاوزت الHI ا�نطقة 2ي النفطية سيطر�wا

 ا�حلل`ن أن غ`R. دو�ر مليار 40 بنحو كانت الحرب تلك كلفة أن إذ ناجحا، استثماريا مشروعا 1991 عام العراق

 ؟ الحرب فاتورة دفع الذي من دائما يتساءلون  كانوا Oقتصادي`ن

 الحرب؟ تكاليف سيدفع  الذي من    

 ا�حلل`ن من ا�طلقة hغلبية �عتقاد, خاصة أهمية hمريكية ا�تحدة الو�يات دور  يحتل,  العراقية hزمة معالجة 2ي    

 ا�تحدة للو�يات إن,  معروف هو فكما. العدوانية الحرب لهذه ا�ركزي  الرهان  �يزال و كان النفط أن (سRWاتيجي`ن

 السؤال  ا�حللون  هؤ�ء يطرح و.العراق م�wا و الخليج منطقة 2ي ا�وجود الخام النفط تدفق إستمرار 2ي كب`Rة مصالح

 الحرب؟ هذه تكاليف دفع العراÓي النفط يستطيع هل:  التا@ي

 تكاليف لتسديد  كافية للعراق  النفطية ا�وارد  إستغfل أن ا�ؤكد من ليس بسيطة حسابية عملية خfل من      

 العام (نفاق لتمويل النفطية (يرادات ع�ى كب`Rة بدرجة يعتمد يزال � البfد إقتصاد  ن, العسكرية العمليات

  من مؤخرا بوش الرئيس إدارة طلبت قد و. ل¡ست`Rاد ا�طلوبة الصعبة العمfت لتوف`R (ستثماري  و (س~fwكي



 (حتfل من أشهر خمسة و,  العسكرية العمليات من شهر تكاليف دو�رلدفع مليار 75بقيمة مبلغا تخصيص الكونغرس

 إ@ى لتصل زياد�wا يمكن فإنه,  الفعلية حقيق~wا من أقل أ|wا أي تقديرية ¤ي التكاليف  هذه أن اعتRSنا إذا و.للعراق  hمريكي

 البنك تقديرات حسب دو�ر مليار 60 مبلغ إ@ى تصل العراقية الخارجية الديون  أن عرفنا إذا و. دو�ر مليار 100 مبلغ

 للعراق ا�ا@ي الوضع صعوبة لنا تنكشف,  الدولية للدراسات (سRWاتي¼ي ا�ركز حسب  دو�ر مليار 360 إ@ى و,  الدو@ي

 .hساسية بنيته تدم`R من زادت ضروس حرب من لتوه الخارج الجريح

  فإن, الRSيطانية– hمريكية الحرب  هذه إن~wاء ومع,   بالديون  يتعلق فيما الدو@ي البنك أعلنه الذي الرقم لنعتمد     

 2,5 تتجاوز  � للنفط إنتاجية قدرة ظل 2ي, ديون  و حرب كتكاليف دو�ر مليار 160  ماقيمته بدفع اليوم مطالب العراق

 و. العسكرية العمليات إن~wاء ست�ي الh HIو@ي  hشهر طيلة تستمر سوف القدرة هذه أن افRWضنا إذا, يوميا برميل مليون 

 .الصدد هذا 2ي ضرورية كإستثمارات دو�ر مليارات 3 أو2 مبلغ عن Äن الطرف لنغض

 عفوي  بشكل القول  يمكن و. الواحد للRSميل دو�ر4  تتجاوز  � إذ, العالم 2ي تكلفة hقل العراÓي النفط إنتاج يعتRS و      

 كلفة من% 25 فهناك. الواقع 2ي تماما ذلك غ`R الحقيقة لكن دو�ر، مليار 40 أل مبلغ دفعت الHI ¤ي ا�تحدة الو�يات إن

 ا�ملكة خاصة العربية، البلدان دفع~wا% 75و hمريكية، ا�تحدة الو�يات دفع~wا دو�ر مليارات 10 أي الحرب تلك

 . دو�ر مليار 30 أي والكويت، السعودية العربية

 بنحو كان الحرب بدء قبل النفط برميل سعر أن إذ النفط، أسعار رفع خfل من hموال تلك ع�ى الحصول  تم ولقد    

 60 بقيمة Oرتفاع هذا جراء فوائد ج±H فتم دو�را، 42 إ@ى النفط برميل سعر انتقل الحرب بدء مع أنه غ`R دو�را، 15

 الخليجية للحكومات م�wا% 50 ذهب إذ بالنصف، الفوائد هذه ا�تحدة والو�يات العربية البلدان وتقاسمت. دو�ر مليار

 دو�ر مليار 30 أي النفط، وتسويق إنتاج ع�ى تشرف الh HIمريكية النفطية Oحتكارية للشركات Äخر% 50 وأل ا�حلية

 ) . والسعودية الكويت(  العربية البلدان لحكومات دو�ر مليار 30و النفطية للشركات

 الشقيقات أي hمريكية الشركات احتكار من تزال و� النفط وتجارة استخراج عمليات كانت hوسط الشرق  و2ي    

 جنيه تم الذي دو�ر مليار 30 أل مبلغ وقسم. 7 أصل من شركات h 5مريكية الدولة تملك أمريكية شركات و¤ي السبع،

 ا�صالح إ@ى دو�ر مليارات 9و hمريكية الحكومة إ@ى ذهبت دو�ر مليار 21:  التا@ي النحو ع�ى النفط أسعار ارتفاع من

 . hمريكية الخاصة

 كانت الHI ا�سألة و¤ي الثانية، الخليج حرب من دو�ر مليار 21 مبلغ ا�تحدة الو�يات ربحت ال�wائية، ا�حصلة و2ي    

RWا  تتسwxالكويت تحرير"  مشروع باسم عل ." 

 رفعها بسبب ا�تحدة فالو�يات. النفط يستخدمون  الذين هم العراق، ضد 1991 عام 2ي الحرب مول  الذي فإن وهكذا،   

 دو�ر مليار 40 ا�بلغ أن شك و�. مباشرة غ`R بطريقة دو�ر مليار 49و مباشر، بشكل دو�ر مليار 11 ربحت النفط أسعار

 . hمريكي الحربي الصناuي  ا�ركب إ@ى ذهبت الحرب، تلك نفقات من



 الدفاع أو إنساني هدف أجل من � اقتصادية،  سباب خيضت  ،1991 عام 2ي hمريكية الحرب أن نفهم hسباب لهذه    

 . الحرية عن

 أفغانستان 2ي للحرب كان فقد. العراق ضد الحالية العدوانية hمريكية والحرب أيضا، أفغانستان 2ي الحرب كذلك    

 2ي للنفط أنبوب خط بمد hمريكية ا�تحدة للو�يات تسمح لواشنطن موالية حكومة إقامة 2ي يتمثل مباشر رئيس هدف

 آخر  نبوب بديf يشكل  نه (سRWاتيجية، الناحية من جدا مهما hنبوب هذا ويعتRS. كيلومRW 2500 بطول  أفغانستان

 الHI للبلدان ا�تحدة الو�يات ستدفعها الHI الضرائب بسبب طائلة، مبالغ ا�تحدة الو�يات يكلف كيلومRW 5500 طوله

 الشعب مقومات ع�ى والقضاء أفغانستان، ع�ى الحرب خوض جدا السهل من يصبح ولهذا أراضwxا، ع�ى يمر سوف

 . hنبوب هذا وإدارة, hفغاني

 الو�يات ب`ن ا�فتوحة القطيعة نرى  أن علينا, العراق ع�ى الحرب بوش الرئيس لخوض الحقيقية hسباب نفهم ولكي  

 جRS الصعب من أنه حيث, السعودية العربية ا�ملكة وهو أ� hوسط الشرق  2ي للنفط الرئيس وا�مول  hمريكية ا�تحدة

 السهلة الوسيلة, hمريكية النظر وجهة وحسب. والعالم ا�نطقة ع�ى سبتمRS 11 أحداث تداعيات بعد القطيعة هذه

 أما. مباشر بشكل hمريكية �تحدةا الو�يات عليه تشرف عميل نظام إقامة 2ي تكمن العراق ضد الحرب لخوض جدا

 :ثfثة رئيسية أسباب فهناك بالذات؟ العراق �اذا

 .1990 عام منذ عليه ا�فروض والحصار الطويلة الحروب بسبب م�wك العراق  •

 . الدمارالشامل أسلحة امتfكه من واشنطن  تدعيه ما بسبب لYمريكي`ن ذريعة يوفر العراق  •

 Oقتصادي`ن منافسwxا لخنق,  العالم 2ي الطاقة مصادر أهم ع�ى السيطرة أجل من العراق نفط ع�ى Oستحواذ  •

 .والصيني`ن,  والياباني`ن hوروبي`ن

 ا�حلل`ن من ا�طلقة hغلبية �عتقاد, خاصة أهمية hمريكية ا�تحدة الو�يات دور  يحتل,  العراقية hزمة معالجة 2ي    

 مصالح ا�تحدة للو�يات,  معروف هو فكما. العدوانية الحرب لهذه ا�ركزي  الرهان  يزال و� كان النفط أن (سRWاتيجي`ن

 هل:  التا@ي السؤال  ا�حللون  هؤ�ء ويطرح. العراق وم�wا الخليج منطقة 2ي ا�وجود الخام النفط تدفق استمرار 2ي كب`Rة

 الحرب؟ هذه تكاليف دفع العراÓي النفط يستطيع

 تكاليف لتسديد  كافية للعراق  النفطية ا�وارد  استغfل أن ا�ؤكد من ليس بسيطة حسابية عملية خfل من      

 العام (نفاق لتمويل النفطية (يرادات ع�ى كب`Rة بدرجة يعتمد يزال � البfد اقتصاد  ن, العسكرية العمليات

 الكونغرس  من مؤخرا بوش الرئيس إدارة طلبت وقد. لfست`Rاد ا�طلوبة الصعبة العمfت لتوف`R وOستثماري  Oس~fwكي

. للعراق  hمريكي (حتfل من أشهر وخمسة,  العسكرية العمليات من شهر تكاليف لدفع دو�ر مليار 75 مبلغ تخصيص

 مليار 100 مبلغ إ@ى صللت زياد�wا يمكن فإنه,  الفعلية حقيق~wا من أقل أ|wا أي تقديرية ¤ي التكاليف  هذه أن اعتRSنا وإذا

 360 وإ@ى,  الدو@ي البنك تقديرات حسب دو�ر مليار 60 مبلغ إ@ى تصل العراقية الخارجية الديون  أن عرفنا وإذا. دو�ر



 من لتوه الخارج الجريح للعراق ا�ا@ي الوضع صعوبة لنا تنكشف,  الدولية للدراسات (سRWاتي¼ي ا�ركز حسب  دو�ر مليار

 .hساسية بنيته تدم`R من زادت ضروس حرب

  فإن, الRSيطانية– hمريكية الحرب  هذه ان~wاء ومع,   بالديون  يتعلق فيما الدو@ي البنك أعلنه الذي الرقم لنعتمد     

 2,5 تتجاوز  � للنفط إنتاجية قدرة ظل 2ي, وديون  حرب كتكاليف دو�ر مليار 160  قيمته ما بدفع اليوم مطالب العراق

. العسكرية العمليات ان~wاء ست�ي الh HIو@ي  hشهر طيلة تستمر سوف القدرة هذه أن اقRWضنا إذا, يوميا برميل مليون 

 .الصدد هذا 2ي ضرورية كاستثمارات دو�ر مليارات 3 أو2 مبلغ عن Äن الطرف ولنغض

      RSي النفط إنتاج ويعتÓقل العراh ميل دو�ر4  تتجاوز  � إذ, العالم 2ي تكلفةRSالوسطي السعر ظل و2ي. الواحد لل 

 ما إنتاج  عليه يجب العراق فإن, ) الجيوبوليتيكية العوامل خارج متوازن  سعر وهو( دو�را 22 بنحو الواحد للRSميل

  النفط إيرادات مجمل أن افRWاضإفRWاض ع�ى, الفوائد بالحسبان أخذ دون ,  الديون  هذه لدفع برميل مليار9    يقارب

  ا�الية (يرادات من OنتفاعاÝنتفاع يريد الذي العراÓي الشعب مطلب مع كليا يتناقض وهذا. لتسديدها تذهب سوف

 ثم. (جتماعية.Oجتماعية والتنمية  OقتصادياÝقتصادي النمو لزيادة العامة hساسية البنية مشاريع لتمويل النفطية

 وهو, سنوات عشر مدى ع�ى يوميا برميل مليون  2,5 بنحو وسطي إنتاج معدل مع يتوافق (نتاج من الحجم هذا مثل إن

 .الحرب بعد ا�ستعادة (نتاجية القدرة يعادل

 يحرم سوف  نه,  واقعيا خيارا ليس, الحرب وتكاليف الديون  لتسديد النفطية ا�الية (يرادات مجمل تخصيص إن     

 ا�شاكل �عالجة Äنية و(دارية ا�الية و و(قتصادية Oقتصادية (جراءات من مجموعة تنفيذ من   العراÓي الشعب

 تطبيق وا�توسط القص`R ا�دى و2ي, والفقر والتضخم البطالة من والحد الضرورية والخدمات السلع كتوف`R ا�لحة

 (قتصادي OقتصادياÝستقرار Oستقرار لتأم`ن الكلية والنقدية وا�الية Oقتصادية(قتصادية السياسات من حزمة

 لYزمة رهينة وضعه إ@ى بالضرورة يقود  النفطية ا�الية  إيراداته من العراÓي الشعب حرمان  و ن. التضخم ع�ى والسيطرة

 العfقات وقطع,  الدو@ي الحصار  وفرض النفطية الصادرات توقف  عن الناجمة  Oقتصادية(قتصادية

 تحرير" شعار يفيد وماذا ؟ الحرب من الهدف هو هذا فهل. العراق مع الدولية والتجارية وا�الية قتصاديةOقتصادية(

 و وOجتماعياÝقتصادي Oقتصادي البؤس استمرارإستمرار يرافقه كان إذا, النظام ودمقرطة,  hجوف" العراق

 الذي الحكومي (ستثمار(ستثمار برنامج تطبيق للتغي`Rو للتغي`Rو(قتصادي Oقتصادي  ا�شروع وغياب,  (جتماuي

 العامة؟ وا�وارد الRtوات توزيع وتحس`ن والصحية hساسية التعليمية الخدمات توسيع  إ@ى حصوله حال 2ي سيؤدي

 يجسد, بشع أمريكي �حتfل خاضع هو و,و(سfمية العربية ا�نطقة لشعوب كنموذج العراق تقديم يتم أن يمكن وكيف

  الخار�ي؟ Oستبداد(ستبداد من نمطا

  النفطية ا�الية (يرادات  مجمل تخصيص ع�ى ينص الذي الثاني OفRWاضاÝفRWاض تطبيق جد� افRWضناافRWضنا وإذا  

 للنفط (نتاجية  الطاقة إن فهل, للسكان (جتماعية و وOجتماعية(قتصادية Oقتصادية الظروف لتحس`ن العراقية

 دو�رين من أقل أو,  السنة 2ي دو�را 630 عراÓي مواطن كل ع�ى يدر الذي يوميا برميل مليون  2,5: الحرب قبلماقبل لفRWة

 الخارج؟ 2ي مقبولة واجهة العراق من وتجعل, للسكان ا�عيشة شروط تحس`ن إ@ى تقود سوف,  اليوم 2ي مواطن لكل



 البنية يث تحد تكلفة فإن,  يوميا برميل مليون  5 إ@ى ليصل (نتاج مضاعفة  يةhمريك ا�تحدة الو�يات أرادت وإذا  

 ح�I ولكن. ا�ديونية زيادة إ@ى يؤدي سوف الذي hمر, دو�ر مليار 30 إ@ى تصل سوف والصناuي النفطي  ل¡نتاج hساسية

 برميل أسعار 2ي ا|wياراإ|wيارا بذلك محدثا,  العا�ية النفطية السوق  2ي Oستقرار(ستقرار عدم إ@ى يقود سوف الحل هذا

 مجمل إلغاء إ@ى يقود سوف الذي hمر, الواحد للRSميل دو�را15 من أقل إ@ى كب`Rا انخفاضاإنخفاضا hقل ع�ى أو,  النفط

 يجب,  النفط أسعار تدهور  وقف أجل ومن.  البداية نقطة إ@ى نعود وبذلك,  (نتاجية الطاقة زيادة عن الناجمة hرباح

 .أيضا واقعيا ليس hمر وهذا, الدولية الطاقة وكالة قبل من ا�قدرة  للطلب السنوية الزيادة نصف تخصيص

, الحرب تكاليف دفع وو ,  الديون  تسديد يمكن كيف ¤ي, الحرب بعد ما  مرحلة 2ي العراق ستواجه الHI التحديات إن  

 والتنمية OقتصادياÝقتصادي النمو وتحقيق, البfد إعمار Ýعادة النفطية ا�الية (يرادات من وOنتفاعاÝنتفاع

 هنا هذا ومن. واحدة دفعة hشياء هذه بكل القيام جدا الصعب من إنه فعلية؟ ديمقراطية وبناء, Oجتماعية(جتماعية

 تحتل الHI ا�تحدة فالو�يات.  hو@ى بالدرجة سياH�Ï هو (ختيار و, وOختيار(ختيار, Oختيار hمر يتطلب ا�نطلق

... العراق إعمار إعادة حساب ع�ى الحرب تكاليف دفع أي,  مصالحها لخدمة ا�طلقة hولوية تعطي سوف العراق

 الشركات إ@ى النفطية الصناعة تطوير تمنح سوف بوش الرئيس إدارة فإن ذلك عن وفضf. الخارجية الديون  وتسديد

 15 مادون  إ@ى الRSميل سعر انخفاضإنخفاض  ن, hوبك منظمة من العراق إخراج hمر لزم لو ح�I, يةhمريك (حتكارية

 . للنفط ا�صدرة البلدان يعجب لن سوف دو�ر

 تقبل أن الدولية ا�نظمة لهذه يمكن كيف نتصور  أن الصعب من فإنه, العراق إدارة ع�ى ا�تحدة hمم إشراف حال و2ي  

 Ýعادة hولوية تعطي سوف ا�تحدة فا مم علwxا؟ توافق لم حرب عن الناجمة العراق ديون  لتسديد hولوية إعطاء

 ا�تحدة hمم إشراف أن ا�ؤكد ومن. الخارجية   ديونه جدولة بإعادة للعراق الدائنة للدول  بطلب والتقدم, العراق إعمار

 عي�wا بالسرعة النفطي إنتاجه 2ي زيادة البلد هذا يشهد وسوف, hوبك منظمة داخل العراق يبقي سوف العراق ع�ى

 (شراف 2ي  hساس دورها عن  hمريكية ا�تحدة الو�يات ستتنازل  فهل. عام بشكل OقتصادياÝقتصادي لتطوره

H�Ïقتصادي السياÝقتصادياOمم �صلحة  العراق ع�ى وh هداف جيدا يعرفون   الذين ا�تحدة؟h لهذه الحقيقية 

 (سRWاتيجية بمصالحها (مRSاطورية القوة هذه تض
ي أن جدا الصعب من بأنه  يجزمون  العراق ع�ى العدوانية الحرب

 (مRSيالية تحولت وإ�,  العراÓي للشعب (جتماuي و  وOجتماعياÝقتصادي   Oقتصادي التطور  �صلحة ا�نطقة 2ي

 .الثالث العالم 2ي الشعوب ضد  ا�تحدة الو�يات خاض~wا الHI الحروب كل تثبته مالم وهذا,  تقدمية قوة إ@ى hمريكية

 2ي  hمريكي  العسكري  Oنتصار(نتصار  إن إ@ى,   الحرب بعد ما  مرحلة لسيناريوهات التحليل هذا سياق 2ي ونصل  

 السياسية الديمقراطية بناء لجهة  يخياوتار  سياسيا إخفاقا  ذاته حد 2ي يمثل, العراق ع�ى العدوانية الحرب

 .hوسط الشرق  منطقة 2ي وOقتصادية(قتصادية

 به تقوم الذي الكاسح الهجوم 2ي تتمثل,  الحرب هذه 2ي كشفها يجب الh HIخرى  الخلفية أن نرى  أن علينا وبا�قابل    

 2ي الحاصلة وOنقسامات,  البنتاغون  قيادات دعم من ا�ستفيدة, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي hسلحة صناعة

 2ي تدخل إ|wا بل, فقط العسكرية العمليات ع�ى مقتصرة ليست العراق ع�ى  hمريكية فالحرب. hوروبية (سRWاتيجيات



 القوي  الدعم hمريكية hسلحة صناعة احتكارات وتستغل. أيضا hمريكية hسلحة صناعات  هيمنة إسRWاتيجية نطاق

 أقل مقابل, 2003 عام 2ي دو�ر مليار 355 نحو إ@ى الدفاع موازنة من زادت الh  HIمريكية الحكومة جانب من تتلقاه الذي

 2ي, غرومان روب ونورث, وبوينغ, لوكهيدمارتن العمfقة الشركات لدخول , hوروبية البلدان �جمل  دو�ر مليار 150 من

 العالم 2ي hخرى  hسلحة شركات وبقية"  القديمة  أوروبا" شركات مع حقيقية تجارية حرب

,  استمال~wا أجل من hوروبية الدفاع �وازنات النسHâ الضعف من Oستفادة: أهدافه حقق hمريكي الهجوم أن ويبدو     

�Iك � حRWمستقلة أوروبية برامج تطوير 2ي تستخدمها  قروض  ع�ى للحصول  ا�جال لها ي .RSالدفاع وزارة طلبات وتعت  

 معدات شراء بوش إدارة تقدر إذ, hمريكية hسلحة لصناعة  حقيقية خfص شبكة, الداخ�ي hمن ووزارة,  hمريكية

 .ا�اH�Á العام دو�ر مليار 49,8 مقابل2003 العام خfل دو�ر مليار 58,1 بنحو    حديثة إلكRWونية

 وتجارة صناعة صعيد ع�ى  hمريكية ا�تحدة الو�يات �واجهة الfزمة (مكانيات تلكتم hوروبية القارة  مازالت فهل     

 قدرة مدى ع�ى يتوقفان,  hحادية القطبية نظام �ستقبل hمر وكذلك,  hمريكي الصناuي ا�ركب مص`R إن hسلحة؟

 .   العراق العدوانية الحرب 2ي أهدافها تحقيق ع�ى واشنطن

 :hمريكي (حتfل قبضة 2ي العراقية النفطية الRtوة-4

 تمس لم العراقية النفط آبار لكن, الRSيطاني– hمريكي (حت��fحتfل قوات ضربات بفعل العراÓي النظام سقط     

 (حتكاريةOحتكارية الشركات وبدأت. تنخفض النفط أسعار بدأت, الصعداء العا�ية السوق  تتنفس وفيما. بأذى

 من سيستفيد الذي من, فصاعدا Äن من نفسه يطرح الذي والسؤال. العراقية الكعكة تتقاسم العمfقة hمريكية

 العراÓي؟ النفط

 ومطامع شهية الرافدين وادي �نطقة hرض باطن أثار, للنفط العالمO Hحتياط مستوى  ع�ى الثانية ا�رتبة باحتfله  

. الحلوب البقرة بوصفه,  الديكتاتورية وأخ`Rا, (حتكاريةOحتكارية النفطية  لشركاتا ثم, (ستعماريةالغربية القوى 

 hمريكية ا�تحدة الو�يات وتستعد. العراق إعمار إعادة  جل الصعبة العملة من الوحيد ا�ورد  اليوم النفط  ويشكل

HIن العراق تحتل الÄ ,ل أجل من العراقية النفط شركة رأس ع�ى السابقة شل شركة لتسميةfالنفطي القطاع استغ 

 ا�رحلة هذه  تستغل سوف ا�تحدة الو�يات أن ا�حلل`ن من العديد ويعتقد. للعراقي`ن تسليمه يتم أن قبل, مباشر بشكل

 الشركات �صلحة العراقية النفطية الصناعة لخصخصة العراق 2ي السلطة وفراغ (حت��fحتfل من

 .hوبك ومنظمة للنفط ا�نتجة البلدان تخشاه الذي hمر, hمريكية (حتكاريةOحتكارية

   قرن  منذ العربي النفط ع�ى  (حتكارية  النفطية الشركات سيطرة -1

 والعصب, العالمH الرأسما@ي Oقتصادي النظام شراي`ن 2ي يس`R الذي الدم هو النفط أن نؤكد كي حاجة بنا ليس  

 دم النفط ويعتRS. العشرين القرن  بداية منذ لYمم العسكرية القوة وأساس, والصناعية Oقتصادية للقوة ا�حرك

 الحجري  الفحم استبدال تم أن بعد خصوصا, الشمو@ي معناها 2ي نفطية حضارة بوصفها العشرين القرن  2ي الحضارة

 2ي جذريا تبد� أحدث الذي بالنفط عشر التاسع القرن  ي2 الرأسمالية الصناعية الدول  2ي Oقتصاد أساس كان الذي



 مصدرا بوصفه, ا�تعددة Oستعمال أوجه خfل من جديدا بعدا العالم 2ي التصنيع حركة وأعطى, الصناعية البنية

 النفط إن:"hو@ى العا�ية الحرب أثناء كليمنصو جورج قال أن التاريخية ا�صادفة قبيل من وليس. والطاقة للحرارة

:" للنفط الفيدرالية اللجنة افتتاح عند الصدد �wذا, 1924 عام 2ي ا�تحدة الو�يات رئيس رج كولد وكتب". كالدم ضروري 

 ".ومنتجاته النفط امتfك بواسطة يقرر  أن يمكن hمم  تفوق  إن

 2ي العميقة ا�تناقضاتالتناقضات من مجموعة بRSوز  نشو�wا منذ الرأسمالية النفطية الصناعات تاريخ ارتبط لقد  

 كانت و�ا. والتسويق (نتاج مقدرات ع�ى ا�طلقة Oحتكارات بسيطرة أساسا وا�رتبطة, الرأسما@ي النفطي Oقتصاد

 والحفر للتنقيب ا�تطورة التكنولوجية الوسائل استخدام تتطلب النفط، بإنتاج مباشرة ا�رتبطة ا�راحل مختلف

 منابع ع�ى السيطرة أجل من (مRSيالية الدول  ب`ن الصراع احتدم الكب`Rة، ا�الية وOستثمارات والتكرير، وOستخراج

 2ي ا�نضوية Oحتكارية (حتكارية النفطية الشركات أن كما. ا�ستعمرة وشبه ا�ستعمرة البلدان 2ي وأسواقه النفط

 سيطرت hمريكية، الشركات م�wا بخاصة و ، ل¡حتكار لfحتكار، جدا يالعا@ با�ستوى  وا�تم`Vة العالمH، النفطي الكارتل

"  من النفط، صناعة مراحل جميع 2ي hرباح أق��º وحققت طويلة تاريخية �راحل للنفط العالمH (نتاج عملية ع�ى

RCالب �Iين محطة حV®ا مارست بذلك و¤ي".  البwقتصاد طر2ي ع�ى ا�طلقة سيطر�O ستخراج:  الرأسما@يO ،والتسويق 

 أن العلم مع وهذا. التكرير أو النقل أو (نتاج أو التنقيب عمليات 2ي مح�ي قومي رأسمال  ي مشاركة أية بذلك مبعدة

 سبيل 2ي والجديد القديم Oستعمار يتبعها الHI وhساليب hشكال كافة اتبعت (حتكاريةOحتكارية النفطية الشركات

H±رباح جh ان 2ي أساسيا دعما تشكل لكي ا�ركزية البنوك إ@ى وتحويلها الطائلةV`يالية للدول  ا�دفوعات مRSوتحقيق (م 

 هذه إ@ى hمريكية (مRSيالية لجأت كما واستغfلها، للنفط ا�نتجة غ`R الرأسمالية الدول  حساب ع�ى الفاحش (ثراء

 . النفط سfح العرب استخدام بداية مع تزامنت نفطية أزمة خلق 2ي أسهمت عندما الحرب

 احتلت أن ومنذ القرن، هذا أوائل 2ي خاصة، العربي الخليج عامة، hوسط الشرق  2ي النفط اكتشاف تم أن ومنذ    

 ا�جا�ت أهم أحد hوسط الشرق  نفط أصبح العالمH، الرأسما@ي Oقتصاد 2ي ومتقدمة هامة مكانة النفط صناعة

 ومن. و(مRSيالية القديم Oستعمار وسياسة Oحتكارية الرأسمالية إسRWاتيجيةاسRWاتيجية 2ي الحيوية Oقتصادية

 وسوقا (حتكاريةOحتكارية، النفطية للشركات جديدة  رباح موردا كونه إ@ى باÝضافة hوسط، الشرق  نفط أن الواضح

 و(سRWاتيجيةو العا�ية Oقتصادية وا�كانة hممية امVWاج لدواما ع�ى يشكل فإنه Oحتكاري، ا�ال رأس �ستثمار جديدة

 . العسكرية OسRWاتيجية

 حقول  ع�ى (مRSيالي`ن لتكالب وو   العسكرية، Oستعمارية للحمfت التاريخ 2ي عرضة hوسط الشرق  كان السبب لهذا    

 الخليج بلدان 2ي  عمالها و(جحاف القسوة غاية 2ي شروطا فرضت الHI النفطية Oحتكارات وطأة تحت فرزح النفط،

 (مRSيالية للبلدان (متيازاتا�متيازات بموج	wا منحت الHI وا�عاهدات ا�جحفة Oتفاقات وكانت. والعراق العربي

 قوة واستغfل النفطية، العمليات أنواع بمختلف والقيام الطبيعية ا�وارد �ستغfل (حتكاريةOحتكارية والشركات

 وقد. Oستعماري  النظام إسRWاتيجيةاسRWاتيجية أساس جميعها تشكل hجنHâ، الرأسمال وسيطرة ا�حلية، العمل

 . Oستعمارية السيطرة لعfقة ا�ادية القاعدة ا��wارة،  وOجتماعية Oقتصادية البنية تخلف 2ي (مRSيالية وجدت



 العfقات معRWك 2ي عظم� إسRWاتيجيةاسRWاتيجية كقيمة يزال، و� hوسط الشرق  كان وهكذا    

 التناف§�H للصراع وو  الكRSى، النفطية Oحتكارات ب`ن وعنيف قاس لصراع مسرحا الدولية، (سRWاتيجيةOسRWاتيجية

 (مRSيالية ب`ن خاصة السياسية، إسRWاتيجي~wااسRWاتيجي~wا و2ي Oقتصادية مصالحها 2ي ا�تناقضة (مRSيالية الدول  ب`ن

 الخريطة 2ي كب`Rا تغي`Rا أحدثت الh HIو@ى العا�ية الحرب بعد فيما Oستعمارية، الغربية أوروبا دول  وباÓي hمريكية

 الشرق  ع�ى السيطرة ع�ى الصراع تداخل ارتبط ا�نظار هذا ومن. hوسط الشرق  بلدان لكل و(قليمية السياسية

 والRSيطانية hمريكية النفطية Oحتكارات قبل من خيضت الHI البRWولية بالصراعات جدا وثيقة بصورة hوسط

 . النفط مصادر ع�ى للسيطرة والفرنسية

 التطور  صعيد ع�ى hمم هذه حاجات مع تتناسب � بطريقة hمم ب`ن موزعة اكتشفت الHI النفط موارد كانت وإذا    

 hمريكية ا�تحدة الو�يات باستثناء – النفطية بالRtوات تغص الHI العربي الخليج منطقة 2ي الحال ¤ي كما – الصناuي

 أوجدت الثقيلة الرأسمالية للصناعة ا�وضوعية الضرورات أن تاريخيا الواضح من فإنه السوفياتي، وروسياOتحاد

 ا�نافسة عن نشأ الذي Oحتكار ور وظه  ن, الرأسمالية تطور  تسارع وت`Rة زيادة مع خاصة النفط، إ@ى كب`Rة احتياجات

 ودخول  الرأسمالية، Oحتكارات تشكل طابع إ@ى الحرة الرأسمالية طابع تحول  مرحلة عن يعRS والذي محلها وحل الحرة

(  Oحتكاري`ن اتحاد ب`ن للعالم Oقتصادي التقسيم وو  Oستعماري، النظام ونشوء (مRSيالية، العليا مرحل~wا الرأسمالية

.( 

 باعتبار – الحربية (مRSيالية اسRWاتيجية و وإسRWاتيجيةOحتكارية (حتكارية والرأسمالية النفط ب`ن العfقة أن ع�ى    

 أثناء وثوقا ازدادت قد – العالم ع�ى السيطرة أجل من التوسعية Oستعمارية سياس~wا تنفيذ وسائل إحدى النفط أن

 الحرب خfل الغربية (مRSيالية الدو�لدلو Ýحدى النفط بتأم`ن ا�فوض قال وقد. بعد وفيما hو@ى العا�ية الحرب

 يسيطر الطائرات ب®Vين وبفضل البحر، ع�ى يسيطر ا�ازوت بفضل  نه العالم، يملك النفط يملك من:" hو@ى العا�ية

 يجنwxا أن يمكن الHI الخيالية الRtوات بفضل إ|wانه ذلك من أكRt بل الRS، ع�ى يسيطر السيارات ب®Vين وبفضل الجو، ع�ى

 "( ).     كاملة اقتصادية بقطاعات يتحكم النفط من

V`حتكارية الشركات وتتمOالنفطية (حتكارية RSجوازية الفئات أقوى  باعتبارها الدو@ي النفطي الكارتيل عRSال 

 ا�الية الطغمة و وOحتكارية  (حتكارية RSجوازيةال بالطبقة عضوية بصورة ا�رتبطة العا�ية (حتكاريةOحتكارية

 أيضا شحنه وع�ى بل  وحسب، استخراجه وو  النفط منابع ع�ى ليس"  ا�طلقة بسيطر�wا (مRSيالية، البلدان 2ي ا�سيطرة

 الواسعة، Oقتصادية أعمالها طبيعة إ@ى ونظرا"( ).  جميعها العمليات هذه تكنولوجية ع�ى وكذلك وتصريفه، وتكريره

 Oقتصاد فروع أهم تشكل النفطية الصناعة أن بما – الرأسما@ي النفطي Oقتصاد 2ي تحتلها الh HIساسية ا�واقع وإ@ى

 النفطية (حتكاريةOحتكارية الRSجوازية ب`ن للعfقات ا�م`Vة السمات و وOقتصادية ا�الية قو�wا وإ@ى – الرأسما@ي

 حركة تربط وأن الخاصة، مصالحها تفرض أن استطاعت (حتكاريةOحتكارية النفطية الشركات فإن (مRSيالية، والدول 

 (مRSيالية الدول  ب`ن الصراع دفع 2ي كب`Rا تأث`Rا تمارس وأن العا�ية، (مRSيالية إسRWاتيجية بحركة الخاصة إسRWاتيجي~wا

 . الحرب`ن ب`ن ما فRWة 2ي  العربي الوطن 2ي النفط مصادر ع�ى للسيطرة



 الكارتل جمع الخاص، للرأسمال ملكا كلها ا�تحدة الو�يات 2ي (حتكاريةOحتكارية النفطية الشركات كانت وفيما    

 الدول  من لعدد (حتكاريةOحتكارية الدولة مال ورأس الخاص ا�ال رأس ب`ن اتحادا العضوية تركيبته 2ي الدو@ي النفطي

 hمريكية البRWولية الصناعة ع�ى هيمن hخ`R هذا أن ذلك روكفلر، باسم تاريخيا النفط ارتبط ولقد. الكRSى  (مRSيالية

 روكفلر استطاع وهكذا. 1870 عام 2ي"  اوهايو أوهايواوف أوف اويل ستاندرد"  شركة وأسس قرن، نصف مدة والعا�ية

 من ا�تحدة الو�يات عRS النفط نقل وأنابيب النقل، ووسائل النفط، تكرير صناعة ع�ى مطلقة سيطرة يسيطر أن

 �  |wم فقط طيبون، أناس هم الضعفاء"  شعاره وكان Oحتكاري، الرأسما@ي بشراسة واتسم ا�حيط، إ@ى ا�حيط

 إحدى ع�ى يRWبع الذي (مRSاطور  ا�اH�Á القرن  |wاية 2ي روكفلر جون  وأصبح ،"." أشرارا ليكونوا الfزمة بالقوة يتمتعون 

 أيضا و¤ي أمريكا داخل النفط صناعة ع�ى ا�سيطرة الشركة ¤ي ستاندرد فشركة"  التاريخ 2ي ا�الية (مRSاطوريات أهم

RSالعالم 2ي للنفط مصدر أك .( )" 

 قرارها بصدور  ميسوري، و�ية 2ي روكفلر، �حتكارات حدا ا�تحدة الو�يات 2ي العليا ا�حكمة وضعت 1911 عام و2ي    

 مركز انتقل وعندما الضخم، الRWوست هذا شركة 33 تقاسمت حيث النفطية، (مRSاطورية أوصال قطع الذي التاريµي

 كب`Rة، بسلسلة السيارات صناعة أطلق الذي فورد ه®Rي  ظهر ا�ازوت، مكان ليأخذ الب®Vين، إ@ى النفط إنتاج 2ي الثقل

 من ثانويا إنتاجها كان أن بعد إنتاجها، وارتفع علwxا الطلب ازداد الHI تالزيو  اس~fwك 2ي كب`Rة زيادة عنه نجم الذي hمر

 حيث العالم، أنحاء 2ي خراطيمها تمد راحت الHI العمfقة  hمريكية الشركات عهد هو الب®Vين عهد أن ثم. (نارة زيت

 الصناعة 2ي أولية وكمادة العامة والخدمات الحديدية الخطوط 2ي حراري  كمصدر الفحم مقام يقوم أن البRWول استطاع

 . الكيمياوية( ). الكيماوية

 نفطية شركات سبع فwxا تحكمت الرأسما@ي النفطي Oقتصاد 2ي hساسية ا�واقع ع�ى السيطرة أن تاريخيا ا�عروف من    

 وواحدة إنكل`Vيةانكل`Vية وواحدة أمريكية م�wا خمس. السبع العمالقة أو السبع، بالشقيقات لقبت احتكارية،

 : التا@ي النحو ع�ى و¤ي هولندية، إنكل`Vيةانكل`Vية

 وشركة أويل تكساس وو  اويل وغولف اويل وستاندرد بوكال – كاليفورنيا أوفاوف اويل وستاندرد نيوجرH�Ï ستاندرد

 ( ). (نكل`VيةOنكل`Vية بRWوليوم بريتش وشركة شل دوتش رويال

 

 hوسط والشرق  (حتكارية النفطية الشركات ب`ن العfقة -2

 2ي"  الشرقية ا�سألة"  تقلبات خfل من الحقبة هذه خfل إليه ينظر وأن يحلل أن يجب hوسط الشرق  تاريخ إن    

 وأ�انيا hو@ى، الدرجة 2ي وبريطانيا روسيا(   العظم� الدول  ب`ن الصراع اشتد حيث والعشرين، عشر التاسع القرن`ن

 . العثمانية (مRSاطورية تركة ولتقاسم hوسط الشرق  2ي النفط شركات ع�ى للسيطرة)  الثانية الدرجة 2ي وفرنسا

 أراد الحميد عبد فالسلطان. " ل�Yان بغداد حديد خط امتياز منح بعد بارزا دورا يلعب hوسط الشرق  نفط بدأ وقد    

 اقت´�� فقد محدودة، كانت �hانية ا�وارد أن بما وو  ،) 1885-1880( فRWة منذ حديدية بخطوط (مRSاطورية تزويد



 للفرنسي`ن ما البال عن يغرب  أ� يجب أ|wانه العلم مع الحديدي، الخط بناء أجل من أوروبية أموال رؤوس إشراك hمر

 2ي ال�wري  النقل وخطوط الحديدية، والسكك القروض م�wا العثمانية، (مRSاطورية 2ي خاصة مصالح من والRSيطاني`ن

 ا�نطقة 2ي النفط قضية الحديد سكك موضوع أثار أن يلبث ولم"( ).  ذلك آخر إ@ى والتبغ وا�ناجم والفرات، دجلة

 . العربي الوطن ع�ى للسيطرة مسرحا كانت الHI ال�wرين ب`ن الواقعة ا�ذكورة

 رخصة الحميد عبد السلطان منح فقد جيدة، وأ�انيا العثمانية (مRSاطوريةOمRSاطورية ب`ن العfقات كانت و�ا    

 2ي البصرة وو  بغداد -أنقرةانقرة مرحلة لتمديد hناضوليةOناضولية للشركة hسبقيةOسبقية حق ومنح ل�Yان Oمتياز

(  Oمتياز(متياز أصحاب حق ع�ى أيضا اشتمل وقد ،1903 سنة مارس – آذار 2ي إ� Oتفاق يوقع ولم. 1899 عام

 من يمتد خط طر2ي من كيلومRWا عشرون عرضها منطقة 2ي اكتشافها يقع الHI ا�ناجم كافة استغfل  ،) �hانية الشركة

 بأي ذلك، جراء من Oمتياز، أصحاب يتمتع أن ودون  ا�رعية، وhنظمة القوان`ن لكافة الخضوع مع هذا السكة، منتصف

 ( ).احتكار أو استثناء

(  اسمه hعمال رجال من رجل مغامرة بواسطة فارس بfد 2ي قدمها تضع العظم� بريطانيا أخذت ذا�wا Äونة تلك و2ي    

 إياه منحته ا�نطقة، كامل 2ي امتياز أول  ع�ى يحصل أن ا�غامر الدبلوماسيالديبلوماH�Ï هذا استطاع حيث)  دارH�Ï،.ك.و

 النفط عن بالتنقيب معنيا كان و دارH�Ï أن الواضح ومن. إيران مساحة 4/3 غطى قدو  ،1901 عام 2ي (يرانية الحكومة

 شمال أخضع حيث والروس، الRSيطاني`ن ب`ن فwxا النفوذ مناطق بتقسيم 1907 إتفاقيةاتفاقية قضت الHI فارس بfد 2ي

 أيار 2ي سليمان مسجد منطقة 2ي غزيرة بكميات اكتشف النفط أن وبما. الRSيطاني للنفوذ وجنو�wا الروH�Ï للنفوذ البfد

 بعض ومنحها بريطانيا اسRWضاء وقتئذ تحاول  كانت الHI العثمانية (مRSاطورية نحو دارH�Ï اتجه فقد ،1908

 ا�صالح ب`ن والتوفيق ا�فاوضات إدارة" "  بنكيان غول "  تو@ى وقد. الدولة أراH�Á 2ي Oقتصادية (متيازاتا�متيازات

 من الثاني كانون  و2ي للبRWول، الفارسية الRSيطانية الشركة أسست 1909 عام أبريل – نيسان من الرابع 2ي"( ).   ا�تضاربة

 النفط لشركة%) 50( التا@ي النحو ع�ى فwxا hسهم توزعت الHI للبRWول الRWكية الشركة لندن 2ي أسست 1911 عام

 hرباح، من% h 5رم±H بنكيان غول  تلقى  تعابه كتقدير وو  �hاني للبنك% 25و شل لشركة% 25و (يرانية (نكل`Vية

 ( ). الRSيطانية الشركة حصة من إليه تدفع

 عبد السلطان سقوط 2ي تمثلت سياسية، تطورات من رافقها وما)  1909 – 1908(  الفتاة تركيا ثورة نجاح ولكن    

 الRSيطاني`ن طرف من دولية �جا�wات �hان تعرض و2ي hدنى، الشرق  منطقة 2ي �hاني النفوذ يدعم كان الذي الحميد

 هذه كل ا�توسط، hبيض البحر منطقة كامل ع�ى واضح بشكل النفوذ  يتقاسمون  بدؤوابدءوا الذين والفرنسي`ن

 . والفرنسي`ن الRSيطاني`ن ي`ن لfستعمار والتوسع الهيمنة لسياسة جديدا دفعا أعطت مجتمعة التطورات

 عهد بدأ إذ خط`Rا، تطورا أحدث 1911 عام الRSيطانية للبحرية كوزير تشرشل ن ونستو م¼يء أن ذلك إ@ى يضاف    

 وزارة مقدم~wا و2ي الRSيطانية، (مRSيالية توجه بذلك وازداد. بالنفط كلها تعمل غواصة 74و مدمرة 56 ببناء وزارته

 لتأم`ن علwxا السيطرة يمكن للنفط، دائمة مصادر عن البحث إ@ى تشرشل، ن ونستو بقيادة الRSيطانية الحربية

 . الRSيطاني الحربي hسطول  احتياجات



 وأشباه ا�ستعمرات ع�ى والسيطرة اقتصاديا العالم اقتسام إعادة أجل �ن (مRSيالية الدول  ب`ن الحرب انفجرت    

 الحرب هذه فتحت ا�نظار هذا ومن. الحرب تلك 2ي hهمية مضطرد دورا البRWولية ا�نتجات لعبت حيث ا�ستعمرات،

 وا|wزمت العثمانية، (مRSاطورية ا|wارت أن الحرب هذه نتائج من وكان. النفط مصادر إ@ى (مRSيالية الدول  أمام الطريق

 السياسية الصعد جميع ع�ى العثمانية (مRSاطورية أنحاء سائر 2ي الRSيطانية Oستعمارية السيطرة تركزت وو  أ�انيا،

 . والعسكرية وOقتصادية

 |wضة ع�ى العرب، بلورنس �حقا سيعرف الذي لورنس. اي. ت واشهرهم القاهرة 2ي الرومنطيقي`ن بعض راهن وقد   

 هؤ�ء يقبل الحال طبيعة و2ي. الفرنكوفونية وا�شرقية العثماني الفساد من بديf وتمثل البدوية Oصالة ع�ى تقوم عربية

 عربية بدولة تعدهم لندن ان اذ" العطوفة" الRSيطانية الوصاية الهاشمي`ن من حس`ن الشريف ابناء قيادة تحت البدو

 سوريا" واقامة الداخلية ا�ناطق ا@ى" ا�شرق  فرنسا“ توسيع الفرنسيون  اراد جه~wم من. العثماني`ن عن لكن مستقلة،

 .وصاي~wا وتحت نسالفر  وا�ؤيدة بالفرنسية الناطقة" الكRSى 

 بيكو جورج فرنسوا الفرن§�H ا@ى با�فاوضات عهد الفرنسية؟ وسوريا الRSيطانية العربية الدولة ب`ن الحدود ترسم كيف

 رسائل بتبادل 1916 مايو/ايار 2ي لتنتHä القوى  م`Vان تطور  وعكست عدة شهورا دامت وقد. سايكس مارك وOنكل`Vي 

 الفرنسيون  يشرف( ) . غراي ادوارد الRSيطانية الخارجية وزارة سر وام`ن كامبون  بول  لندن 2ي الفرن§�H السف`R ب`ن

 الواقع 2ي( الدولية الوصاية تحت فلسط`ن توضع hناضول، إ@ى السوري الساحل من تمتد منطقة ع�ى مباشرة

. للRSيطاني`ن ا�باشرة Oدارة تحت حيفا حول  فلسطي±H ومعقل البصرة منطقة تكون  بينما) فرن§�H بريطاني كودومينيوم

 الشمال إ@ى فرنسية واحدة ورعاية، نفوذ منطقHI تقسم فا|wا الهاشميون  يحكمها الHI ا�ستقلة العربية الدول  أما

 بغداد من بريطانية حديد سكة بناء Oوسط الشرق  يقسم الذي بيكو سايكس خط ويتيح. الجنوب إ@ى بريطانية  وOخرى 

 ( ).ومموهة غامضة بصورة O الهاشميون  به يعلم لم الذي Oتفاق ع�ى وOيطاليون  الروس وافق. حيفا ا@ى

 أيار 2ي بيكو سايكس معاهدة خfل من Oستعماريت`ن الدولت`ن ب`ن العربي للوطن الكب`R التقسيم إ@ى التوصل تم قد و

 لسيطرة وب`Rوت وحلب دمشق تخضع بينما العربي الخليج وو  العراق 2ي التصرف حرية لRSيطانيا يRWك أن ع�ى ،1916

 . الفرن§�O Hنتداب

 بصفة الحرب Oم`Rكيون  دخل ابريل/نيسان و2ي فلسط`ن ع�ى الصعبة السيطرة الRSيطانيون  بدأ ،1917 العام مطلع مع

 ا�كننة ان يفك والفرنسيون  الRSيطانيون  ادرك وقد. ا�انيا ضد وبريطانيا فرنسا جانب ا@ى" حلفاء" وليس" شركاء"

 .”النفط من دفق" بفضل للحلفاء النصر سيحقق 1918 عام للنفط وار�wا|wم للحرب ا�VWايدة

 مص`Rها تقرير 2ي الشعوب حق فطرح. شركائه ب`ن معقود" سري " باتفاق الVWام بأي يشعر ويلسون  وودرو  الرئيس يكن لم

  أو) العرب" (السمر" أمثال من البيضاء غ`R الشعوب ع�ى ذلك ينطبق كان اذا ما ذهنه 2ي واضحا يكون  ان دون  من

 ( ).الحال طبيعة 2ي" السود" يشمل � الحق أن علما" الصفر"



 يكن لم إن Oقل ع�ى فلسط`ن بشأن الفرنسي`ن مع ا�عقود ا�اO H�Áتفاق 2ي النظر اعادة القاهرة بريطانيو حاول 

 ويلسون  الرئيس بfغة استخدام احسنوا ا|wم وخصوصا لندن 2ي قوي  بدعم يتمتعون  وكانوا. باكملها لسوريا بالنسبة

 الرعاية تحت والwxود وOرمن وOكراد العرب ب`ن مشRWك تعاون  يقوم العثمانية السلطنة انقاض ع�ى: الصادقة

 . الRSيطانية

, ( )1917 نوفمRS/الثاني تشرين 2 بتاريخ بلفور  وعد ا@ى اف´�� مما Oتجاه هذا 2ي الصهيونية الحركة سايكس استخدم

 الثورة تشجيع خfل من Oرض احتfل ع�ى الRSيطانية الخطة وارتكزت. فلسط`ن 2ي w³ودي قومي وطن قيام أعلن الذي

. ا�ص`R تقرير لحق ا�ؤيدة الرسمية التصريحات من سلسلة وع�ى) فلسط`ن وليس( سوريا اتجاه 2ي التوسع ع�ى العربية

 صفة اعطوا الهيمنة هذه العرب الوطنيون  رفض وعندما الRSيطانية، الرعاية اختيار للندن يع±H ا�ص`R تقرير فحق

 ).ا�سيحي`ن من الغالب 2ي وهم( لفرنسا ا�ؤيدة العناصر مع يتشاطرو|wا والHI ا�هينة" ا�شرقي`ن"

 

 لكن كب`R مخزون يوجد حيث ا�وصل ع�ى فرنسا تسيطر Oتفاق وبحسب. طاغيا النفط موضوع اصبح 1918 عام

 بتحديد لكن Oستعمارية ا�جموعات ضغوط تلبية كليمنصو جورج اراد. النفطية Oمتيازات ع�ى يحصلون  الRSيطاني`ن

 فالتوسع. النفطية ا�وارد ا@ى بالوصول  تسمح ولكن فلسط`ن ع�ى تشتمل � الHI" ا�فيدة سوريا" 2ي الفرنسية السيطرة

 عن التخ�ي بمثابة ذلك كان. ا�حتملة العائدات مع يتناسب � بشكل Oدارية الكلفة دةزيا شأنه من Oرض ع�ى ا�فرط

 حول  جورج لويد مع مباشرة يتفاوض كليمنصو راح الهدنة وغداة. اليوم تسّم� كما" الكRSى  سوريا" او الكاملة سوريا

 .شهود اي غياب 2ي Oوسط الشرق  تقسيم

: يأتي ما 1920 العام من ديسمO/RSول  كانون  11 بتاريخ يومياته 2ي الRSيطانية الحكومة سر ام`ن هانكي، موريس سجل

 ا@ى وكليمنصو جورج لويد ذهب. كب`R وشعHâ عسكري  استقبال لهما وأعد الهدنة بعد البحر وفوش كليمنصو اجتاز”

" وفلسط`ن ال�wرين ب`ن ما بfد" ،"هنا؟ نناقش ماذا طيب،: "كليمنصو سأل باûخر أحدهما انفرد و�ا الفرنسية السفارة

 هل. لك انه”: كليمنصو فقال ،"ا�وصل اريد”: جورج لويد فأجاب ،"تريد؟ ماذا قل”: كليمنصو فسأله. جورج لويد اجابه

 سيصّعب, ( )بيشون  لكن علwxا ستحصل”: كليمنصو فقال. جورج لويد اردف ،"القدس اريد ب�ى،". "آخر؟ ��Hء من

 وكل معاونيه ضغوط من وبالرغم لكن(...)  حينه 2ي صياغ~wا تمت مذكرة او مكتوب اثر اي يوجد �. ا�وصل موضوع

 ذريعة اي يعطه لم جورج لويد ان يعرف من خ`R وانا ابدا كلمته عن الصلب كليمنصو يRWاجع لم ا�عني`ن Oطراف

 ( ).”التاريخ صنع هكذا. للRWاجع

 النفط، بقضية وثيقا ارتباطا ا�رتبطة وفرنسا، بريطانيا ب`ن التناقضات تفجرت حh �Iو@ى العا�ية الحرب ان~wت إن وما    

 ع�ى الح`ن ذلك ح�I تعتمد كانت فرنسا  ن  الحرب، إبان خانقة بRWولية أزمة شهدت فرنسا أن عرفنا إذا خصوصا

 hزمة لهذه وكنتيجة( ). الحرب أثناء 2ي ح�I الحركة بحرية احتفظت والHI للبRWول ا�ستوردة الكRSى  الشركات نشاط

 بالضرورة يتطلب الفرنسية للدولة السياH�Ï القرار استقfل مسألة أن الفرنسية (مRSياليةOمRSيالية hوساط أدركت

 . للنفط ودائمة مستقرة مصادر تأم`ن



 �hاني البنك ملكية حصة لفرنسا الRSيطانية الحكومة �نح 1920 أبريل – نيسان 2ي ريمو سان إتفاقيةاتفاقية وجاءت 

 ما أراH�Á من النفط لنقل الضرورية الحديدية والسكة لYنابيب خط`ن قبولها لقاء للبRWول، الRWكية الشركة 2ي%) 25(

 ل¡شراف خاضعة الRWكية الشركة بقاء مع الفرن§�O ،Hنتداب تحت وضعا اللذين ولبنان سوريا عRS وفارس ال�wرين ب`ن

 للمنتجات منتظم تموين ع�ى الحصول  لفرنسا ضمن ريمو سان إتفاقيةاتفاقية جوهر فإن كذاه وو . الدائم الRSيطاني

 . hدنى الشرق  نفط ع�ى الRSيطانية Oستعمارية السيطرة بمواقع إقرارها مقابل النفطية،

 ب`ن الصراع ج	wة اشتداد 2ي زادت ،1917 عام 2ي البلشفيةالبلفشية الثورة hو@ى (مRSيالية الحرب فجرت وعندما    

 والسوق  (نتاج كان و�ا. الخيالية hرباح وج±H الحرب هذه غنائم �قتسام الضخمة الرأسمالية النفطية Oحتكارات

 من hساH�Ï القسم تؤمن hمريكية الرأسمالية وOحتكارات السبع النفطية الشركات علwxما �wيمن العا�ية النفطية

 الشركات نشاط إسRWاتيجيةاسRWاتيجية 2ي جذريا تغي`Rا أحدثت قد hو@ى الحرب فإن ا�تحدة، الو�يات 2ي إنتاجها

 وقد. hخرى  الشركات ع�ى وللسيطرة النفطية، (متيازاتا�متيازات ع�ى  للحصول  شهي~wا انفتحت الh HIمريكية النفطية

 الRSيطانية الشركات أن الخارج، 2ي ل¡نتاج مصادر لنفسها تضمن أن 2ي ترغب بدأت أن بعد hمريكية، الشركات �حظت

 الطامعة hمريكية، الشركات واصطدمت( ) . ا�تحدة الو�يات خارج 2ي الواقعة البRWولية Äبار معظم ع�ى مستولية

 حكومة طالبت ولذلك الRSيطانية، ا�طلقة الهيمنة بسياسة hوسط، الشرق  أراH�Á مجموع 2ي التجارية ا�ساواة بتحقيق

 عشر يقارب ما استمر وعنيف قاس صراع نشب هنا ومن Oستعمارية،"  بحص~wا"  الحرب 2ي حلفا�wا ا�تحدة الو�يات

 . hوسط الشرق  2ي النفط منابع ع�ى للسيطرة وhمريكية الRSيطانية الشركات ب`ن سنوات

 مصادر ع�ى السيطرة أجل من الصراع لخوض وسعهم 2ي ما كل Oمريكيون  hمريكيونا�مRSياليون  (مRSياليون  عمل    

 النفط حقول  2ي الغربية (متيازاتا�متيازات كافة وإلغاءالغاء البلشفية الثورة نجاح وبعد. hوسط الشرق  2ي النفط

 Oقتصادية النفط قيمة تعرف كانت الHI بريطانيا، ،وضعت السابقة بالشروط إمدادا�wاامدادا�wا وتوقف الروسية

 وكانت. hوسط الشرق  2ي العسكري  وو  وOقتصادي السياH�Ï ثقلها ومركز آمالها كل و(سRWاتيجيةOسRWاتيجية،

 النفط إنتاجانتاج من% 65 حوا@ي تنتج كانت أ|wا من الرغم ع�ى النفطية مصادرها نفاد من تخ»�� ا�تحدة الو�يات

،Hتحاد باستثناء العالم) HIتحاد. السوفيO ة برزت حينئذ.  السوفياتيw	مريكية النفط شركات من جh  ا�صالح تمثل 

 إ@ى وفرنسا بريطانيا تضطر وأن وعنف، بقوة hخرى  الغربية ا�صالح تناطح أن ع�ى قادرة وو   hوسط الشرق  2ي hمريكية

 ( ).hمريكية النفط شركات �طالب الرضوخ

 تركة تقاسم 2ي) ا�فتوح الباب( مبدأ سياسة ممارسة بفضل hمريكية، مRSيالية(مRSياليةO  تمكنت 1928 عام و2ي    

 معقدة ومناورات مفاوضات بعد وفرنسا، بريطانيا ع�ى إتفاقيةاتفاقية فرض من العثمانية، (مRSاطوريةOمRSاطورية

 الو�يات إشراكاشراك �wدف hمريكية، الشركات وو )  الRSيطانية(  فارسية-hنجلوOنجلو شركة ب`ن سنوات ست دامت

 لقد:"  بقولهم هذه العا�ية النفط شركات أكRS مفاوضات الفرنسيون  وصف وقد. العراÓي النفط بامتياز ا�تحدةا�كتحدة

 2ي ما أهم أن ا�عروف ومن"( ). hدنى الشرق  2ي وتوزيعه النفط ع�ى العا�ية للسيطرة hمد طويلة لحظة البداية كانت

"  hوسط الشرق  2ي ل¡متيازاتلfمتيازات ال�wائي النمط أرست الh  "HIحمر الخط إتفاقيةاتفاقية"  ¤ي ا�فاوضات هذه



HIالشركة:  التا@ي النحو ع�ى االعراق نفط الخمس الشركات تقاسمت وهكذا. العراق نفط شركة إنشاء إ@ى أفضت وال 

 والشركتان% ) 23 ،75( للبRWول الفرنسية والشركة%) 23 ،23,75( شل دوتش ورويال%)  23 ،75(  (يرانية-(نكل`Vية

 غول  لYرم±H وترك ،%) 11، 875( كومباني أويfويل فاكوم وسكوني% )  11، 875( نيوجرH�Ï أويfويل ستانارد hمريكيتان

 %).5( بنكيان

 شركة أية بامتناع hحمر، الخط إتفاقيةاتفاقية م�يس ما ضمن وفرنسا، وبريطانيا ا�تحدة الو�يات الفرقاء، تعهد وقد    

 الجزيرة سوريا، العراق، تركيا،(  القديمة العثمانية (مRSاطورية حدود ضمن النفط عن للبحث وحيدة التصرف عن

 ،1932 عام ا�وصل بRWول شركة بي�wا فيما العراق نفط شركة 2ي hعضاء الشركات وأنشأت).  الكويت ماعدا العربية

 وبما. العراق 2ي النفطية الحقوق  جميع التاريخ ذلك منذ تملك الشركة أصبحت وبذلك. 1938 عام البصرة بRWول وشركة

 Oكتشافات كافة 2ي  عينه النصيب لنفسها ضمنت لذلك hسد، نصيب هو العراق نفط شركة 2ي بريطانيا نصيب أن

 "( ). والخليج العراق منطقHI من ا�قبلة

    R`يالية أن غRSمريكية (مh يطاني التوسع تحاصر كانتRSالشركات دعم 2ي الطوليالطو@ى اليد لها وكان باستمرار، ال 

 جزيرة 2ي امتياز أول  انVWاع ع�ى كاليفورنيا اوف أوفاويل أويل ستاندارد شركة ومساعدة مطلقة، بصورة hمريكية

 . 1932 عام الجزيرة هذه 2ي النفط اكتشاف من تمكنت حيث الصغ`Rة، البحرين

 hسود بالذهب مبللة إسفنجةإسفنجة: العراق-3 

 آبار" تأم`ن" و لحماية هو العراق 2ي وتمركزهم انتشارهمإنتشارهم أن جيدا يعرفون  والRSيطانيون  hمريكيون  الجنود  

 ورئيسا أكيدا سببا بوصفه ,نفطه أجل من كانت العراق ع�ى hمريكية فالحرب. hمريكية (دارة ذلك تريد كما, النفط

,  النفط  أصبح الباردة الحرب ان~wاء بعد أنه hمريكية  (سRWاتيجية hبحاث مراكز تقارير وتؤكد. الحرب هذه 2ي ووحيدا

, العراقية ا�أساة 2ي الفاعلة hطراف, hجنبية النفطية (حتكارات أما.الشامل hمريكي القومي hمن هو وحده والنفط

,  صدام بعد ما مرحلة الصRS بفارغ تنتظر كلها فإ|wا,  صينية أو, فرنسية أو,  روسية أو, أنكلوسكسونية كانت سواء

 .العراقية الكعكة اقتسام أو, الحصص توزيع إعادة مرحلة بوصفها

 سوف, ا�قبل العقد ففي. للنفط عطشانا يزال و� الدوام ع�ى كان العالم  ن, مفهومة النفطية Oحتكارات مصلحة إن  

 برميل مليون  90 إ@ى يوميا برميل مليون  77 من( الحا@ي Oس~fwك من أكRt الخام النفط من% 20نحو العالم يس~wلك

  أي النفط احتياطي من برميل مليار 115 يمتلك فالبلد. عنه غ±� � الذي hساس ا�صدر العراق يكون  وسوف, )يوميا

,  عديدة بمراحل ذلك من أكRS العراق 2ي للنفط  الحقيقي ا�خزون يكون   قد أنه الخRSاء ويؤكد. عالمH احتياطي أكRS ثاني

 إيران( متصلة حروب 2ي العراق دخول  بسبب بعد تكتشف لم البfد 2ي الحقيقية النفطية (مكانياتاÝمكانات إن إذ

 السعودية العربية للمملكة ا�حاذية للعراق الغربية الصحراء فمنطقة. عديدة لسنوات اقتصادية وعقوبات) والكويت

 أشرفت مؤسسة وهو,  للنفط الفرن§�H ا�عهد تقديرات وحسب. فwxا النفط عن تنقيب كل من خلوا أرضا مازالت وhردن

 مليار 200 ع�ى وحدها تحتوي  أن يمكن الشريط لهذا الرسوبية hحواض فإن, العراقي`ن ا�هندس`ن من عدد تكوين ع�ى

 .الخام النفط من برميل



 ان الخRSاء من العديد ويعتقد برميل مليار 112 يبلغ للعراق ا�حقق فا�خزون. Oو@ى للوهلة مقنعة الرؤية هذه تبدو     

 245 اي السعودية تملكه مما العراÓي ا�خزون يقرب مما الرقم هذا مضاعفة شأنه من الجديدة التنقيب تقنيات اعتماد

 Oسعار ع�ى للمحافظة انتاجها بتعديل لها يسمح والذي أوبيك داخل للسعودية ا�حوري ا�وقع ان بالطبع. برميل مليار

HIا حجم ا@ى عائدا ليس ا�نظمة، تحددها الw|ا ا@ى بل مخزوwنتاجية قدر�O :Rtي`ن 10 من اكfقدرة لكن. يوميا برميل م 

 زيادة ع�ى قادرة بغداد أن الجدد ا�حافظ`ن ذهن و2ي. يوميا برميل مfي`ن 3،8 الـ تتجاوز  بالكاد ا�جال هذا 2ي العراق

 حقول  خصخصة الجديد النظام قرر  إذا خصوصا 2010 عام مfي`ن 6 ا@ى لتصل يوميا برميل مليوني بنسبة إنتاجها

 متسارعة زيادة بعملية للقيام الضرورية والرساميل بالتكنولوجيا ا�زودة الجنسية ا�تعددة الشركات ا@ى وتسليمها النفط

 ( ). ل¡نتاج

 مازال العراق إن إذ, كث`Rا ا�عطيات يغ`R أن يمكن النفط عن للتنقيب الحديثة التكنولوجيا استخدام إ@ى اللجوء إن 

 الدول  أقل ب`ن من يعد العراÓي النفط أن وبما. ا�اH�Á القرن  من الستينات مرحلة إ@ى تعود الHI التكنولوجيا  يستخدم

 من إن ا�اH�Á العام الرشيد عامر السابق النفط وزير قال فقد,  ذلك ومع. عا�يا رغبة أكRtها يجعله فهذا العالم 2ي تكلفة

 الHI ¤ي فقط بRC 2000 حوا@ي فإن وعموما. فعf تنتج الHI ¤ي فقط حقf 24 فإن,  Äن ح�I  اكتشافها تم حقf 73 أصل

 2ي بRC مليون  حوا@ي  مع مقارنة هذا) بRC 1700 إ@ى 1500 حدود 2ي فهو حاليا م�wا ا�نتج العدد أما(العراق 2ي حفرها تم

 .مثf تكساس

 الجنوب 2ي الرميلة حقل ويقع. وكركوك الرميلة هما البfد 2ي  حقل`ن أكRS  من الخام العراÓي النفط غالبية  وتأتييأتي  

 البصرة:¤ي النفط من أنواع ثfثة وينتج بRCا663 حوا@ي ع�ى ويشتمل الكويتية hراH�Á داخل قليلة مسافة إ@ى ويمتد

. بRCا 337 ع�ى فيحتوي  1927 عام 2ي مرة أول  اكتشف الذي كركوك حقل أما. الثقيل والبصرة, ا�توسط البصرة و,العادي

 وح�I الشمال 2ي وا�وصل كركوك 2ي الكردية  ا�نطقة من,  إيران مع الحدود طول  ع�ى ا�همة العراقية النفط حقول  وتقع

 .الوسط 2ي ببغداد مرورا الجنوب 2ي البصرة منطقة

 hحد hشهر و2ي. يوميا برميل مليون  3,5 إ@ى 1990 عام يوليو 2ي العراÓي  النفطي (نتاج وصل للكويت العراÓي الغزو  قبل  

 مليون  2,45 حوا@ي من نزو� يوميا برميل مليون  2,02 حدود 2ي يRWاوح العراÓي العراق إنتاج كان, 2002 عام من hو@ى عشر

 مستوى  أدنى العراÓي للنفط الشهري  (نتاج بلغ ولقد. 2000 عام 2ي يوميا برميل مليون  2,69و, 2001 عام 2ي يوميا برميل

 مليون  2,5 بحدود 2002 شباط 2ي لهلف مستوى  أع�ى ووصل, يوميا برميل مليون  1,2 بحدود 2002 أبريل شهر 2ي له

 نسبة سوى  تشكل � وهذه. مليون  2,8 أو يوميا برميل مليون  2,5 من أكRt إنتاج Äن بمقدوره ليس فالعراق. يوميا برميل

 .نيج`Rيا بالكاد تنتجها الHI عي�wا النسبة و¤ي, العا�ية السوق  حاجة من% 3

 35 تبلغ أن يمكن  العراÓي النفط إنتاج قدرة لزيادة الضرورية ا�شاريع كلفة إن,  1996 عام أعدت عراقية دراسة تقول   

 مليارات 7بنحو التكاليف هذه تقدر أخرى  مصادر لكن. يوميا برميل مليون  3,5 إ@ى تصل زيادة تتحقق لكي دو�ر مليار

 زيادة أن ا�صادر هذه وتضيف. يوميا برميل مfي`ن 3,5ل مصدرا العراق ويصبح سنوات ثfث أدناها مدة خfل دو�ر

 عام ح�I يوميا برميل مfي`ن 6 إنتاج ع�ى قادرا العراق تجعل أن يمكن دو�ر مليار 20 بقيمة التكاليف هذه ع�ى أخرى 



 يوميا برميل مليون  4,5 ب`ن تRWاوح إنتاج مستوى  إ@ى تصل لكي العراقية  الحقول  تأهيل إعادة أن  الخRSاءع�ى ويجمع.2010

 العراقية الحقول  أن �سيما, النفطية hساسية البنية 2ي كاستثمارات دو�ر مليار 20 ضخ  تتطلب,  يوميا برميل مfي`ن 6و

V`ا تتمwرض سطح من بقر�h سواق 2ي النفط سعر كان مهما ضخمة عائدات وتحقيق (نتاج تكلفة قلة وبالتا@يh 

 .العا�ية

 :hمريكية للشركات ملكية إ@ى وتحويله العراÓي النفط خصخصة- 43

 2ي و,الصهيوني والعدو العا�ية و(مRSيالية النفطية Oمتيازات ضد الصراع بتاريخ العراقية الوطنية الحركة تاريخ ارتبط  

 بحكم أنشئت وقد. العراق نفط شركة عمليات بتأميم القاH�Á وو  1972 لعام 69 رقم القانون  أذيع, يونيو/ حزيران أول 

 اعتRS الذي, 1973 لعام 70 رقم القانون  صدر ثم, النفطية ملياتللع العراقية الشركة تسم� حكومية شركة القانون  هذا

 .1973  أكتوبر 7 يوم من ا�فعول  نافذ

 قطاع تطور  أعاق  قد الحرب بعد  البنية هذه ع�ى الحفاظ وكان. العراقية النفطية الصناعة بنية تتغ`R لم التأميم ومنذ  

 إعمار وإعادة,  العراقية النفطية الصناعة تأهيل Ýعادة الضخمة التكاليف فإن هذه والحال. العراقية النفطية الصناعة

 حكومة وكانت. مستقبلية عراقية حكومة  ية  ا�وازنة مناورة هامش من تحد سوف,  Oقتصادي (قfع وتحقيق,  العراق

 فتم, 1995 عام  العراÓي النفط 2ي لfستثمار العا�ية النفطية الشركات إسهام  طلبت قد حس`ن صدام السابق الرئيس

, 1970 عام 2ي ا�كتشفة ل>بار وOستثمار التنقيب أجل من,  سنة بعشرين محددة �دة  (نتاج لتقاسم  عقود عدة توقيع

HIالحروب بسبب تركت وال  . 

 النفط خصخصة يريدون  الحالية hمريكية (دارة أقطاب فإن,  hمريكي لfحتfل خاضعا العراق أصبح وقد Äن  

 ففي.  بارسون  شركات ومجموعة للنفط بيكتيل شركة خاصة, hمريكية Oحتكارية للشركات ملكية يصبح لكي العراÓي

 تظهر, "الشامل الدمار أسلحة ع�ى hمريكي الحكم ترك`V وعدم النفطية ا�صالح وو  الخام ا�واد" عنوان يحمل تقرير

 موافقة نيل أجل من الثمانينات أواسط 2ي ريغان إدارة 2ي hمريكيون  نا�سؤولون ا�سئولو  بذلها الHI ا�كثفة الجهود

 الفرات قرب النفط حقول  من" بيكتيل" شركة  بناءه تتو@ى دو�ر ملياري  بكلفة نفط أنابيب خط تمديد ع�ى حس`ن صدام

 حس`ن لصدام  hبيض البيت من  خاصا مبعوثا رامسفيلد لد دونا وكان. العقبة خليج حh �Iردن عRS العراق جنوب إ@ى

 .ا�همة هذه 2ي1983 عام 2ي

 تقرير أعدوا الذين وأحد" Oقتصاد(قتصاد وشبكة الدائمة الطاقة"أبحاث مدير فاليت جيم يقول  الصدد هذا و2ي  

 زيارة إن" 1983 عام العراق 2ي الشامل الدمار أسلحة ع�ى hمريكي الحكم ترك`V وعدم, النفطية وا�صالح الخام ا�واد"

 الكيميائية لYسلحة حس`ن صدام استخدام من التأكد أجل من تكن لم 1983 عام 2ي حس`ن بصدام والتقائه رامسفيلد

 بتواطؤ hمريكية بيكتيل لشركة نفطية مصالح أجل من بل, الوقت ذلك 2ي hمريكية (دارة أعلنته ما وهذا, إيران ضد

 طلبت الHI ¤ي بيكتيل شركة أن أيضا وظهر. hبيض البيت من خاص كمبعوث ا�همة �wذه كلفه الذي شولVW جورج من

 .صدام مع ا�وضوع هذا ترتيب ريغان من



 Äونة 2ي قامت hمريكية بيكتيل شركة أن إ�, حينه 2ي العراÓي الرفض بسبب ينفذ لم الخط هذا أن من الرغم وع�ى  

 عدة التنفيذ رهن وإبقائه ا�شروع هذا تسجيل باستمرار فيه طالبت hمريكية التجارة وزارة إ@ى طلب بتقديم hخ`Rة

 وقد. الحرب به تسببت الذي الدمار بعد العراق بناء إعمار إعادة عقود ع�ى ستحصل Äن بيكتيل وشركة. أخرى  سنوات

 بناء إعادة عقود إعطاؤهماإعطاؤهما تأكد شركت`ن إحدى أصبحت بيكتيل أن" جورنال سRWيت وول" صحيفة كشفت

 أن ا�عروف من وو . مجموع~wا من جزءا" هاليب`Rتون "شركة تعتRS الHI" بارسون "مجموعة ¤ي الثانية الشركة وو . العراق

 .Äن ح�I إليه تصل أرباحها من حص~wا ومازالت"هاليب`Rتون " شركة يملك الذي هو hمريكي الرئيس نائب تشي±H ديك

 والعراق ا�تحدة الو�يات ب`ن وOختfفاÝختfف ال®Vاع كل إن":"بانش كونRW"مجلة من استفسار ع�ى رده 2ي فاليت ويؤكد  

 النفط عبارة يذكرون � hمريكية (دارة 2ي معه من وو    بوش كان وإذا. عليه بالسيطرة بوش إدارة ورغبة النفط إ@ى يعود

 قبل أعلن نفسه وتشي±H, العراق ضد حر�wم هدف هو النفط أن ع�ى الدليل هو ذلك فإن,  السياسية خطابا�wم 2ي

 الو�يات إ@ى الخليج من للنفط الحر Oنتقا�Ýنتقال �wدد العراقية الشامل الدمار أسلحة أن العراق ضد الحرب تطورات

 .بنظره hمريكي القومي لYمن �wديدا يعتRS ما وهذا, ا�تحدة

 2ي hساس وو   hول  ا�حرك هو النفط أصبح الباردة الحرب وان~wاء  السوفيتيالسوفياتي تحاد( ا|wيارإ|wيار ومنذ  

  تسمح أن يمكن � ا�تحدة الو�يات وو   معا يس`Rان hمريكي القومي وhمن فالنفط. hمريكي القومي hمن سياسة

 Oنتصار(نتصار ظل و2ي. العراق وهو العالم 2ي نفطي مخزون أكRS ثاني ع�ى السيطرة عن بعيدة تكون  بأن لنفسها

 :التالية ا�سائل بوش إدارة أهداف تتضمن,   العراق ع�ى hمريكي

 شهرا 24 خfل خصخصته إ@ى الس«ي عRS, السبعينات أوائل 2ي حس`ن صدام أنجزه الذي العراÓي النفط تأميم إلغاء: أو�

 .hمريكية للشركات  ا�طلقة hفضلية منح مع

 وذلك العا�ية النفط سوق  وتغي`R) أوبكاوبك(للنفط ا�صدرة الدول  منظمة عن  الكارتل صفة نزع إ@ى الس«ي: ثانيا

 الكارتل هذا ا|wيار بدء إ@ى يؤدي وو   hوبك منظمة من العراق سيخرج مما, السياسة هذه 2ي كأداة العراق باستعمال

 .الثالث العالم 2ي اليتيم النفطي

, hو@ى الفRWة 2ي دو�را 20 مادون  إ@ى الRSميل سعر تدفع مستويات وإ@ى hوبك حدود تفوق  بكميات السوق  إغراق: ثالثا

 .الكارتل قيود وبدون  الكميات من ا�زيد ضخ إ@ى العراق ودفع

 الخاصة الشركات بجدارة تديرها,  أمريكية وتوزيع إنتاج بشبكات أوسطية الشرق  الصناعية ا�نشآت ربط: رابعا 

 .hمريكية

 نحو الجامح طموحها 2ي  hمريكية (مRSاطورية قوة �ستمرار بامتياز قومية أمريكية مصلحة أصبح النفط إن,  أخ`Rا 

 .العالم ع�ى سيطر�wا تحقيق
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 : hوسط الشرق  أزمات تعمق الحرب

 إدارتي عهد 2ي السابق hمريكي الدفاع وزير قال, 1992 عام مدريد 2ي عقد الذي للطاقة العالمH ا�جلس مؤتمر 2ي     

  hمريكي الشعب  به أحتفظإحتفظ ما"  إن,كارتر إدارة عهد 2ي الطاقة ووزير, شليسنجر جيمس, وفورد نيكسون  الرئيس`ن

 بتضحيات يامالق من بد�,hوسط الشرق  2ي الناس رفس  hمريكية (دارة ع�ى جدا السهل من أنه هو, الخليج حرب من

 البلدان تمثلة الذي الرهان  طبيعة عن  السابق الوزير هذا عRS ولقد". النفط تجاه أمريكا تبعية من الحد أجل من

 لحظة الغربية النفطية الشركات تنتظر حيث, ا�تحدة للو�يات,  العراق م�wا القلب و2ي, hوسط الشرق  2ي للنفط ا�نتجة

 .العراق باتجاه التدفق

 انخفاضإنخفاض عن فضf, النفطي (نتاج 2ي الواعدة ا�ناطق أكRt من ¤ي hوسط الشرق  منطقة أن ا�عروف ومن  

 من  hمريكية النفطية الواردات أغلب تأتي وو . العالية  الخلي¼ي النفطي جودة إ@ى إضافة, التصدير وبالتا@ي (نتاج تكلفة

 عن فضf, النفط من العالمH (نتاج من% 25 من يقرب ما وحدها ا�تحدة الو�يات تس~wلك إذ, hوسط الشرق  منطقة

 بؤرة تزال و� hوسط الشرق  منطقة كانت بالذات السبب ولهذا. (س~fwك.Oس~fwك هذا ثلHD تستورد أ|wا

 أنطونيأنتوني ج®Rالال تعب`R من  ذلك ع�ى أدل وليس. ا�اH�Á القرن  منتصف منذ hمريكية (سRWاتيجية اهتمامإهتمام

H±مريكية ا�ركزية للقيادة قائدا كان عندما زيh من هائلة كميات من تحويه وما الخليج منطقة"  أن ذكر ح`ن 1999 عام 

 من وOستفادة(ستفادة (قليم 2ي التدخل بحرية ا�تحدة الو�يات تحتفظ أن الضروري  من تجعل,  النفط إحتياطات

 ".لهائلةا النفطية الRtوة هذه

 النفط من يوميا برميل مليون  19,66 نحو تس~wلك ا�تحدة الو�يات فإن hمريكية الطاقة وزارة تقارير  حدث ووفقا  

 مليون  11,600 حاليا تستورد ا�تحدة الو�يات كانت وإذا. 2020 عام بحلول  يوميا برميل مليون  26 نحو إ@ى سRWفع, الخام

 يوميا برميل مليون  16 من أكRt إ@ى سRWتفع النسبة هذه فإن, )الحا@ي fكهاإس~fwكهااس~w مجمل من%54(يوميا برميل

 hمريكي ا�ح�ي (نتاج �تجاه ذلك ويعود, 2030 عام يوميا برميل مليون  30 من أكRt وإ@ى 2020 عام بحلول 

 اكتشافإكتشاف وعدم الحالية الحقول  نضوب بسبب2030 عام يوميا برميل مليون  5 بمقدار لfنخفاضل¡نخفاض

 .الخارج من ا�ستورد لنفطها مستقرة مصادر وتأم`ن تنويع ع�ى ا�تحدة الو�يات ركزت ولهذا. جديدة حقول 

 من برميل مليار 262    وحدها, سنة ست`ن من أكRt منذ  ا�تحدة الو�يات حليفة السعودية العربية ا�ملكة وتملك  

 كمية وتقدر). العالمH (نتاج من% 11,6(يوميا برميل مليون  8,8 نحو وتنتج)  العا�ية (حتياطات من% 25( النفط

 ولدول ) العالمO HحتياطاÝحتياط من%  64( برميل مليار 671 بنحو  العربي الخليج لنفط  ا�ؤكدة OحتياطياÝحتياطي

 لم سبتمRS 11 أحداث ومنذ). العالمO HحتياطاÝحتياط من% 45(برميل مليار 446 نحو وحدها الخلي¼ي التعاون  مجلس

 من تخلصها بمجرد بغداد تعتRS بوش الرئيس إدارة أصبحت إذ,يرام ما  أحسن ع�ى وواشنطن الرياض ب`ن العfقات تعد

 . مسكن دواء من أكRt تكون  سوف  بأ|wا, فصاعدا Oن Äن من حس`ن صدام الرئيس



  عربيا  الثانية ا�رتبة 2ي يأتي إذ,ا�قبلة للسنوات الجديد النفطي العمfق أنه أساس ع�ى العراق hمريكية (دارة وتقدم  

 من%  11( يمثل ما أو برميل مليار 112 يبلغ احتياطيإحتياطي وحجم, يوميا برميل مليون  2,4 حاليا يبلغ إنتاج بحجم

 إحتياطات يعادل ما أي, �ستثمر غ`Rا فطالن من برميل مليار 250 إ@ى 150 ماب`ن وجود إ@ى إضافة, )العا�ية (حتياطات

 ولهذا. hمريكية ا�تحدة للو�يات هائلة نفطية وفورة غ±� منبع يمثل ما وهو. Äنا�ن ا�ثبتة السعودية العربية ا�ملكة

 لورانس صراحة عنه عRS ما وهو, العراق ع�ى ا�حتملة hمريكية الحرب 2ي محوريا عامf  العراÓي النفط يظل,   السبب

 من hساس الهدف هو النفط أن ذكر ح`ن بوش للرئيس السابق OقتصادياÝقتصادي ا�ستشار ليندسانليندساي

 .للعراق ا�وجهة العسكرية الحملة

 بعد ما �رحلة سيناريوهات عدة وضعتتضع ولهذا,  العراÓي النفط ع�ى السيطرة 2ي hمريكية ا�تحدة الو�يات وترغب   

 يرأسها  بغداد 2ي عسكرية حكومة وإقامة, العراق �حتfل¡حتfل أهب~wا كل أخذت حيث, حس`ن صدام السابق  الرئيس

 يقود سوف  (سfم أرض 2ي الخائنة الطاولة لعبة من الجزء هذا  أن يبدو وو .   hقل ع�ى سنت`ن تستمر, أمريكي ج®Rال

 صدمت`ن  من بدورها عانت الHI,  ا�نطقة 2ي جديدة بRWولية وصدمة,  السياO H�Ïستقرار(ستقرار عدم بذور  زرع إ@ى

. 2001سبتمRS 11 أحداث عن الناجمة  الجانبية والخسائر, 1991 عام 2ي الخليج حرب,  رهيبت`ن اقتصاديتينإقتصاديت`ن

 مصر: م�wا,  يةالعرب البلدان من عدد اقتصادياتإقتصاديات ع�ى  مرة مد إسقاطات hخ`Rة hحداث لهذه كانت وقد

  السياحة تشكل حيث, سنويا الغربي`ن السياح من هائلة أعدادا تستقبل ال±H البلدان و¤ي, وا�غرب,  وتونس, وhردن

 .ا�صنعة للسلع كث`Rا مصدرة غ`R اقتصادياتإقتصاديات وجود ظل 2ي الصعبة العملة من الرئيس ا�صدر

   RSاء ويعتRSقتصادية(قتصادية الشؤون 2ي الخO  معدل هبوط جراء, خانقة اقتصاديةإقتصادية أزمة تعيش مصر أن 

  ا�صرية الحكومة أجRS الخط`R الوضع هذا إن ثم. 2002 حزيران 1,55 إ@ى, 2001 حزيران/2000 حزيران 2ي% 5 من النمو

 الكساد من hخ`Rت`ن السنت`ن عقب لليورو بالقياس% 30 بنحو ا�صري  الجنيه  قيمة تخفيض قبول  ع�ى

 hسوأ تخ»�� مصر فإن, 2001-2000 عام خfل% 6 تجاوز  قدفد ا�وازنة 2ي العجز كان وإذا. (قتصادي.Oقتصادي

 .العراق ع�ى hمريكية الحرب   اند�عإند�ع حال 2ي اقتصادهاإقتصادها ع�ى

 غرار ع�ى, مؤثرا جيوبوليتيكيا موقعا �فتقادهاÝفتقادها كث`Rا محظوظة  وhردن وا�غرب وتونس مصر بلدان تكن ولم    

  دو�ر مليار 40 بقيمة كب`R ما@ي مبلغ ع�ى للحصول   Äن  الحرب اند�ع  قبل ا�تحدة الو�يات تساوم  كانت الHI, تركيا

 قدرت الذي ا�بلغ إنه. راقالع شمال باتجاه  أراضwxا فوق   ا�رور وباÝنتشارو  با�نتشار hمريكية للقوات السماح مقابل

. حساب لكل قطعا دو�ر مليار 24 مبلغ واشنطن علwxا تقRWح الذي الوقت 2ي, 1991 الخليج حرب منذ خسرته  بأ|wا تركيا

 كانت الHI للعراق الRWكية الصادرات أن إذ, لRWكيا OقتصادييناÝقتصادي`ن الشركاء أهم أحد  الحرب قبل العراق كان وو 

 أي, التسعينات عقد طيلة سنويا دو�ر مليون  200 إ@ى 100 ماب`ن نسبة إ@ى اليوم  �تصل,  الحرب قبل دو�ر مليار تتجاوز 

 hزمة تعميق 2ي فعلها تفعل أخرى  عوامل هناك,  ذلك إ@ى إضافة. سنويا دو�ر مليون  800 بنحو مقدرة خسارة يعادل ما

 2,6 إ@ى مباشرة الحرب قبل 3,2 من انتقلتإنتقلت الHI السياحة لعائدات العنيف الهبوط وم�wا,  Oقتصادية(قتصادية

 .الحرب بعد ما مرحلة 2ي دو�ر مليار



 صندوق  وكان. سنويا دو�ر مليار 16,6 بنحو خسائرها تقدر إذ,  حدودها ع�ى الحرب تخ»�� تركيا تخ»�� و     وكانت   

 الHI ا�الية hزمة تجاوز  من تركيا مكن الذي hمر, 2002 شباط 2ي دو�ر مليار 16 بقيمة  قرضا تركيا منح قد الدو@ي النقد

 و2ي,  الخارجية العوامل بفعل ل¡نجراح قابf يظل الRWكي Oقتصاد(قتصاد لكن. عام`ن قبل البنكي بقطاعها عصفت

 من%85 يعادل ما أي,  دو�ر مليار 150 مبلغ إ@ى تصل تركيا ديون  أن إذ, العراق ع�ى hمريكية الحرب عامل م�wا القلب

 . ا�ح�ي (جما@ي الناتج

   R`زمة  هذه أن غh ا تتضرر  لمwة العربية البلدان م�R`ريع ع�ى لها حصو رغم السعودية العربية ا�ملكة إن بل,فقط الفق 

 موازنة وتقدر. مقلقا عاما ودينا,  ا�اضية السنوات خfل كب`Rة مالية  عجوزات راكمت أ|wا إ�, عقود ولعدة قوي  نفطي

 من بنسبة  الدولة موازنة 2ي  النفط عائدات ضخ استمرارإستمرار أن بيد, دو�ر مليار 10 سقف ا�ا@ي العجز بلوغ 2003

 لتقلبات خاضعة تظل أ|wا بما, الصعوبة غاية 2ي أمرا بالتقديرات التكهن يجعل, (جمالية  (يرادات من% 75 إ@ى% 70

,  ا�ملكة 2ي (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 90 يمثل الذي العام الدين إ@ى إضافة. الدو@ي الوضع وتطورات,  ةالنفطي السوق 

 نسبة أن,  الرياض 2ي  مارس/آذار4 بتاريخ السعودية  الوطن صحيفة محتواها نشرت سعودية رسمية  دراسة ذكرت

 OقتصادياÝقتصادي الوضع 2ي مقلق عامل وهناك. العامل`ن السكان من%  31,7 بلغت السعودي ا�جتمع 2ي البطالة

 قانونا تقر السعودية السلطات جعل الذي hمر, ا�باشرة hجنبية OستثماراتاÝستثمارات هبوط 2ي يتمثل السعودي

 .العقبة هذه لتجاوز , 2000 عام 2ي ليRSالية أكRt لfستثمارل¡ستثمار جديدا

 هو العراق  ن, الحرب من  hوسط الشرق  منطقة كل 2ي تضررا hكRt العربي البلد hردن يكون  سوف العراق بعد  

 عمان قدمته الذي الدعم   من ناجما (رث هذا و�اكان). سنويا طن مليون  5,5(بالنفط الهاشمية للمملكة الوحيد ا�زود

 19 جدا مشجع بسعر يباع فهو الثاني النصف أما,  كهبة يمنح النفط  هذا من الكمية نصف فإن, 1991 عام 2ي لبغداد

 مقابل النفط برنامج إطار 2ي, hردن صادرات  إجما@ي من% 20 يقارب ما العراق يستوعب وبا�قابل. الواحد للRSميل دو�را

 .(قتصاد.Oقتصاد يشل سوف الصادرات هذه توقف فإن, الحرب اند�عإند�ع حال و2ي. الغذاء

  fة يتحدد لن سوف التوقف هذا إن شك بRWالنفط بأسعار بل, فقط الحرب طول  بف HIا ستتمخض الwع�  ,

 الوقت و2ي.حس`ن صدام الرئيس بنظام (طاحة تمت حال 2ي أن بعد  بغداد 2ي الجديدة السلطة وباستقراروبإستقرار

 يطرحه الذي السؤال لكن, الحرب حلةمر  �واجهة إسRWاتيجيا احتياطاإحتياطا ضمنت  أ|wا hردنية الحكومة تؤكد الراهن

 والكويت ا�تحدة العربية (مارات ودولة السعودية العربية ا�ملكة من كل الVWمت لقد الحرب؟ بعد ما ماذا ا�راقبون 

 مليون  800 مبلغ تجد أن hردنية الحكومة ع�ى يتع`ن فإنه,  السوق  من نفطه يشRWي  أن لYردن قدر وإذا. hردن بنجدة

 مقابل% 5 من قريب نمو معدل سجل لبلد, للخطر والتنمية (صfح مخططات يعرض  سوف الذي hمر, إضافية دو�ر

 من 2002 العام إطfقه تم الذي (صÙfي الRSنامج هذا كلفة فإن  بسيطة وكمقارنة%. 2بنسبة ديموغرا2ي نمو معدل

 هذه التقديرية النفطية الطاقة فاتورة نصف يمثل, العامل`ن السكان من% 25 نسبة إ@ى تصل الHI البطالة مكافحة أجل
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 وديمقراطية مزدهر بلد إ@ى وتحويله العراق إعمار إعادة مسألة لكن العراق، 2ي سريعا hمريكي العسكري  الحسم كان    

 Oقتصاديون  ا�حللون  يطرحه الذي والسؤال. التعقيد وو  الصعوبة غاية 2ي تبدو hوسط، الشرق  تشكيل تعيد منفتحة

 والحروب الديكتاتورية من كاملة عقود دمرته الذي ا��wار العراÓي Oقتصاد بناء إعادة كلفة ما¤ي الغرب، 2ي ا�ستقلون 

 ؟ للفو��Á مرتعا اليوم أصبح حيث الخاطفة، الRSيطانية– hمريكية الحرب وو  (قليمية،

" هاس ريتشارد" واشنطن 2ي السياH�Ï التخطيط لشؤون الدولة سكرت`R معاون  صرح ا�ا2003H�Á نيسان مطلع 2ي   

RSمريكية (دارة 2ي القرار صناعة مصادر أحد دائرته وتعتh fبيض البيت أولويات أو@ى إن:قائh  حول  تتمحور  اليوم 

 وOقتصادية السياسية ل¡صfحات ا�ا@ي الدعم وتقديم (نسانية ا�ساعدات وو  hمنية الصعد ع�ى العراق إعمار إعادة

 وحدها ال�wوض من  بريمر بول  الحاكم بقيادة أمريكية مدنية إدارة تتمكن هل:ا�راقب`ن تساؤل  جاء هنا من. شابه وما

 العراق إعمار إعادة عن كث`Rا تتحدث واشنطن ومازالت    ا�تحدة؟ لYمم التابعة ا�نظمات معها ستشرك أم ا�همة �wذه

 أحد من ما أنه غ`h,Rوسط الشرق  منطقة كل 2ي به يحتذى نموذجا تكون  منفتحة وديمقراطية مزدهر بلد إ@ى وتحويله

 ا�بالغ ستبدو. الحقيقية hرقام يسمع أن يجب � hمريكي الضرائب دافع  ن ربما كله، ذلك تكاليف عن بوضوح  تكلم

 Oحتfل لتكاليف سنويا دو�ر مليار h :17مريكي`ن الباحث`ن بأع`ن مقلقا مستوى  بلغت قد صاعداف Äن من ا�وظفة،

 . (نسانية للمساعدة"  مليارات عدة) "  الخارجية hعمال مجلس تقدير بحسب(إلwxا إضافة يجب الHI وحدها

 2ي بوش الرئيس ينوي  الHI للضريبة كتخفيض دو�ر مليار 726 مع مثf مقارنة الحقيقة 2ي صغ`R هو الرقم هذا لكن    

 من إنفاقها 2ي  (دارة تنظر الHI ا�بالغ هذه أن واضحا يبدو ذلك، إ@ى إضافة. عليه يصوت الكونغرس جعل نفسه، الوقت

 hعمار(عمار إعادة ستتو@ى الHI الشركات  ن نظرا أمريكية، جيوب 2ي م�wا كب`R قسم سينتHä العراق إعمار إعادة أجل

 . العدوانية حر�wا 2ي واشنطن حلفاء إ@ى فيذهب الفتات  أما بامتياز، أمريكية شركات ¤ي ا�جا�ت مختلف 2ي

 ع`ن وقد. البلد هذا اقتصاد Ýدارة hمريكية ا�تحدة الو�يات بمخططات التفك`R تستدuي العراق إعمار إعادة إن    

 ليس لكن وا�عادن، والصناعة التجارة مثل الوزارات، من عدد عن ا�زمع`ن ا�سئوولينا�سؤول`ن بالفعل hمريكيون 

 جديدة عملة وإصدار ا�وازنة إعداد مثل أساسية مهمات علwxا تقع الHI ا�ال وزارة أو الطاقة، وزارة 2ي الرئيسية ا�ناصب

 مستقبل حول  الدائر التنافس ع�ى Äن ح�I ا�سيطرة القضاياف. الحجم الهائل الخار�ي الدين إدارة وو  (يرادات وتسلم

 .هذه �واجهة استعمالها يمكن الHI النفط إيرادات وبالطبع hعمار، وإعادة ا�ساعدات ¤ي Oقتصادي العراق

 Oقتصاديات"  عن يكفي ما يعرفون  الذين وشكوك تساؤ�ت العراق خارج بدأت النفط، وملكية إدارة يخص وفيما    

 فعادة. hهمية  من القدر هذا ع�ى بمورد تتمتع دولة قبل من مدني مجتمع تشكيل إعادة أمكانإمكان 2ي"  الريعية

. السلطة 2ي نفسها Ýدامة hو@ى الدرجة 2ي النفطية الRtوة العربية البfد باÓي و2ي العراق 2ي النظام أو الدولة تستخدم

 توجيه ع�ى قادرة مركزية بإدارة ا�طالبون  فهناك. hمريكي Oقتصادي الفريق ضمن الصدد هذا 2ي نقاشات وهناك

 النفط يدار حيث hمريكي، النموذج يفضلون  الذين وهناك والتنمية، hعمار(عمار إعادة مشاريع إ@ى النفط إيرادات

 . الدولة سيطرة عن كب`R حد إ@ى ا�ستقلة الخاصة الشركات من عدد قبل من



 هو العراق"  أن العراق احتfل  منذ فليشر، آري  بوش الرئيس باسم الرسمH الناطق تصريح خfل من واضحا ويبدو    

 الرئيس فإن هذه، والحال".  النفطية ثرواته بفضل..  علwxا Oعتماد يمكن هائلة داخلية مالية قدرة يملك وهو. ثري  بلد

 ا�ساعدة م`Vانية اقتصرت إذ ،2001 عام أفغانستان 2ي عليه كان مما ،العراق إعمار إعادة أجل من أكRt سيظهر بوش

 حسب دو�ر مليار بعشرين مقدرة ا�قبلة الخمس للسنوات احتياجات بوجه دو�ر، مليون  937 ع�ى أفغانستان إ@ى

 . hفغاني ا�الية وزير حسابات

 من:  التا@ي هو ا�طروح الحقيقي السؤال لكن. هائلة نفطية ثروة ع�ى أرضه باطن يحتوي  العراق أن بوش إدارة وترى     

 استخراج وسائل دمر�wا الHI التحتية البنية تحديث إعادة أجل من دو�ر مليارات بخمسة تقدر الHI الفاتورة يدفع سوف

 مليون  2 ،5 الحا@ي مستواه عند البلد إنتاج سيبقى التحتية، البنية 2ي Oستثمار هذا دون  ومن ؟ العراÓي النفط وتكرير

 ع�ى قادر hمريكي، Oحتfل ظل 2ي العراق أن اعRWفنا وإذا العالمO ،Hس~fwك مجموع من% 3 بالكاد أي يوميا، برميل

 فإنه الRSميل، لسعر جديد �wبوط تتسبب لن الزيادة هذه حيث الفرضية و2ي, اليوم 2ي برميل مليون  3 إ@ى إنتاجه زيادة

 التكاليف أنواع كل حسم يجب (جما@ي ا�بلغ هذا خfل ومن. دو�ر مليار 27بـ (جما@ي السنوي  خول  ا�د يقدر أن يمكن

 الخار�ي الحا@ي الدين هو والثاني. البلد 2ي والقانون  النظام إقامة هو hول ,  ل¡نتاج العادية التكاليف ع�ى زيادة Äنية

 وحرب (يرانية، العراقية بالحرب ا�تعلقة للخسائر تعود إضافية مليار 200و أجانب لدائن`ن دو�ر مليار 60 للعراق

 . الثانية الخليج

 ا�داخيل خfل من الحرب كلفة استعادة مقدورهم 2ي أن افRWضوا) Oبيض والبيت( الدفاع وزارة 2ي ا�سؤولون  وكان   

 دراسة 2ي شرعوا عندما لك�wم. بغداد 2ي الحنفية فتح سوى  علwxم يكون  فلن ا�ال إ@ى احتاجوا إذا وأ|wم العراقية النفطية

 بحاجة أيضا إ|wا بل طويf وقتا تتطلب العراÓي Oنتاج زيادة  ن ليس أو�. ا�زعجة ا�فاجآت بعض ع�ى وقعوا الحسابات

 درجة إ@ى ا�تلفة وhنابيب Äبار إصfح( الطبي«ي وضعها إ@ى الحالية ا�نشآت إعادة فمجرد. ضخمة مالية استثمارات ا@ى

 ان. ا�حروقة Oرض خطة صدام يعتمد � ان شرط دو�ر، مليار من أكRt كلف~wا ستبلغ) البfد بخزانات كث`Rا أضرت أ|wا

 حقول  2ي Oستثمارات وتقدر hقل ع�ى أعوام ثfثة يتطلب يوميا برميل مfي`ن 3،5 اي التاريµي مستواه إ@ى Oنتاج رفع

  عشرين ا@ى إضافة دو�ر، مليارات بثمانية النفط
ً
). وا�صا2ي ا�ضخات تغذي الHI( الوطنية الكهرباء شبكة �صfح مليارا

إ 30 ايضا تبلغ كلفته فإن يوميا برميل مfي`ن 6 إ@ى Oنتاج ايصال أما
ً
 ( ). ضافية مليارا

 النذر سوى  تمثل � فإ|wا ذلك ومع. سنويا دو�ر مليار 15 النفطية صادراته مردود يبلغ بلد 2ي ضئيلة مبالغ ليست إ|wا

R`كيون  كان مما اليسR`مO  ل من تغطيته يأملونfستكون  ماذا بالضبط يعرف احد �. العراقية النفطية الصادرات خ 

 . دو�ر مليار 100 رقم تقدم بوش ادراة لكن العراق اجتياح كلفة عليه

 جه~wا من. سنويا دو�ر مليار45و    12 ب`ن بما العراق 2ي Oم`Rكية واتالق مرابطة كلفة الكونغرس 2ي ا�وازنة مكتب ويقدر

 اكتشف أن ما. سنويا دو�ر مليار 12و 5 ب`ن ما تتطلب دو�ر مليارات 110 من اكRt البالغ العراÓي الخار�ي الدين خدمة

 هذه إلغاء إ@ى يعمدوا كي وفرنسا وروسيا العربية كالدول  الكبار الدائن`ن ع�ى الضغط إ@ى هرعوا ح�I ذلك Oم`Rكيون 

 مليار الثfثمئة يقارب ما إ@ى تصل الكويت اجتياحه إثر العراق �wا يطالب الHI التعويضات إن. الحرب إن~wاء فور  الديون 



 ا@ى الخفض هذا يعود فقط مليارا 40 ال�wاية 2ي العراق سيدفعه ما تقدر جباي~wا عن ا�سؤولة الوكالة ان مع دو�ر

 ( ). بتعويضا�wا ا�طالبة عن تتخ�ى كي الكويت ع�ى hم`Rكية الضغوط

 ح�I بأنه علما ا�طلوبة Oنسانية ا�ساعدة حجم وبالتا@ي للتشرد ا�رشح`ن العراقي`ن عدد تقدير يستطيع احد � أخ`Rا

 .دو�ر مليار 14،5 بمبلغ وأدوية اغذية سنويا العراق يستورد السلم زمن 2ي

 ا�حللون  ويقول . اقتصاده بناء إعادة يجب للمنطقة، نموذجا العراق من تجعل أن ا�تحدة الو�يات أرادت إذا    

 العامة، الخدمات Ýعادة ا�قبلة الثfث السنوات عRS دو�ر بfي`ن عشرة إ@ى يحتاج ذلك إن ا�ستقلون  Oقتصاديون 

 إمدادات لتضرب hخ`Rة الحرب وجاءت.    الثمانينات أواخر عليه كان ما إ@ى ا�عيشة ومستوى  التحتية، والب±� والزراعة،

 2ي البنية، 2ي أساسية أضرارا تحدث لم وإن Oتصال، وشبكات ا�طارات، وو  والطرق، الكهربائي، والتيار وا�ياه الغذاء

 التعليمH ا�ستوى  وتراجع كب`R حد إ@ى hطفال وفيات نسبة زادت الحرب، قبل ما أي نفسها الفRWة و2ي.  الطويل ا�دى

 ببطاقات الحياة قيد ع�ى البقاء العراقي`ن أكRtية استطاعت ،و استثناء � قاعدة البطالة وأصبحت فظيعا، تراجعا

 . الحكومة من ا�وزعة الطعام

 2ي لfستثمار الدو�رات بfي`ن وعشرات عدة سنوات يستغرق  سوف وOجتماuي، Oقتصادي الحطام من الخروج إن    

 السؤال لكن. العراق 2ي جديدة مارشال خطة تطبيق يستدuي وهذا. وتصديره وتكريره النفط استخراج وسائل تحديث

 غرار ع�ى العراق، 2ي جديد مارشال مشروع لتطبيق استعداد ع�ى hمريكية ا�تحدة الو�يات إن هل, ,نفسه يفرض الذي

 ؟ عامة وأوروبا أ�انيا 2ي طبقته ما

 شباط شهر 2ي صرح وقد. الثانية العا�ية الحرب بعد حصل الذي عن يكفي بما تقليدية رؤية بوش الرئيس يملك    

 أخذت لقد"  بنظامwxما (طاحة بعد واليابان الغربية أ�انيا مع ،1945 عام مع ضمنية بمقارنة القيام خfل من ،2003

 بل احتfل، جيوش وراءنا مخلف`ن نغادر لم العدو، ع�ى انتصرت أن بعد به، وتمسكت OلVWامات من النوع هذا أمريكا

 ". أكRt واحدا يوما و� الfزم الوقت العراق 2ي سنبقى:"  ا�نطق هذا 2ي وللتأكيد. بر�انات وو  دسات`R تركنا

 مرجعية  ن ،1945 عام بعد وضعت الHI  وروبا مارشال خطة ذكر إزاء جدا حساس hمريكيا م`Rكي الرئيس لكن    

 تقRWحه أن يجب ما وهذا. hوسط الشرق  2ي مارشال خطة وضع أجل من ا�ال دفع منه نطلب أن نستطيع أننا تع±H كهذه

 . واقعية حقيقة العراق إعمار إعادة تصبح كي ا�تحدة الو�يات

 hوروبية ل¡قتصادات دو�ر مليارات 11 ،8 حوا@ي قروضا، وليس مساعدات شكل ع�ى ا�تحدة، الو�يات وزعت لقد    

HIا الwعتبار بع`ن آخذين بالدو�ر اليوم الرقم هذا قارنا وإذا الثانية، العا�ية الحرب دمر�O نصل فإننا وحده، التضخم 

 الناتج إجما@ي من%  4، 5 معدل أي دو�ر مليار 470الـ نfمس النمو، معه دمجنا وإذا. دو�ر مليار 90 جسيم  مبلغ إ@ى

 العراÓي فا�قتصاد. كهذه استثمارات إ@ى بحاجة العراق أن لحظة ولو يدuي أحد � تأكيد، بكل. hمريكي العام الداخ�ي

 . الغربية أوروبا اقتصاديات عن كليا يختلف لكنه ا�قبلة، السنوات خfل الدو�رات من ا�ليارات عشرات إ@ى يحتاج



 دمار حالة من للخروج العراق إعمار إعادة لكن ا�تحدة، للو�يات وسريع سهل أمر حس`ن صدام نظام ع�ى القضاء إن    

 . البfد اقتصاد w|Ýاض تابع ما@ي استثمار إ@ى  يحتاج فهذا الصعوبة، غاية 2ي أمر الحرب

 البلد الهذ يمكن كان صدام، دون  ومن. العالم 2ي نفطي احتياطي أكRS ثاني ع�ى أرضه 2ي يحتوي  بأنه محظوظ، العراق    

 تريد � هائل إنفاق إ@ى hمر يحتاج Äن، ذلك إ@ى للوصول  وو . ورغيدة كريمة حياة لشعبه يؤمن أن – ثروات من لديه بما

 أخرى  لدول  الVWامات للعراق ولكن العراÓي، النفط بيع خfل من hعمال تمويل تريد  |wا به، تعRWف أن بوش إدارة

 فح�I الديون  الVWامات إ@ى إضافة وسنوات، سنوات منذ أقساطها تسديد توقف دو�ر، مليار 100و 60 ب`ن تراوح وشركات

 . النفط من العراق مدخول  من كب`Rا قسطا تأخذ ستظل فإ|wا تأجيلها، أو الديون  جدولة جرت لو

,  والفو��Á العنف من مناخ 2ي الغ±H العربي البلد �wذا ألقى,  للعراق hمريكي (حتfل من شهرا عشر أربعة  وبعدمرور

  مكان 2ي  أقيمت,  ا�اH�Á يونيو 24 2ي افتتحت الHI بغداد بورصة وح�I. للصواب مخالفة  البناء إعادة فكرة أصبحت

 النفطية ا�نشآت تخريب تس~wدف الHI العسكرية العمليات انفكت ما أسابيع عدة ومنذ. اللحظة هذه ح�I  سريا �يزال

 بعد النفطية الصادرات مداخيل من خالية الدولة خزينة كانت - يونيو 21 إ@ى  14 من – أسبوع وخfل. بانتظام تتكاثر

R`جنبية الشركات أن كما.البصرة منطقة 2ي نفط أنابيب خط تدمh دفة أصبحتw~العراقي`ن ا�قاوم`ن قبل من مس. 

 -دو�ر مليار 56 بنحو ا�قدرة الكب`Rة السوق  هذه  فرص ع�ى  ا�راهنة 2ي بضراوة مستمرة  الغربية العواصم كانت إذا و

 2ي العامل`ن وخطف القنابل تغ`R,  الواقع أرض ع�ى فإنه-الدو@ي البنك �wا قام الHI (عمار إعادة كعكعة تقدير وهذا

 ج®Rال شركة فقدان, ا�علن الذهب نحو الهجمة لهذه الدموية الفصول  آخر ب`ن ومن. هؤ�ء حسابات,  hجنبية الشركات

 رأس قطع تم ا�اH�Á يونيو 22 و2ي. بغداد  قلب 2ي رك	wم  إنفجار 2ي  الشخصي`ن وحراسهم  موظفwxا من ثfثة إلكRWيك

 �صلحة يعمل القتيل وكان. القاعدة شبكة إ@ى تنتمH  جماعة قبل من    عاما 33 عمره يتجاوز  لم جنوبي كوري  مRWجم

 حا�ت تنامي من الحالة هذه وأمام. hمريكي للجيش والتجه`Vات  الغذائية ا�واد بتوزيع مكلفة,  ترادينغ ج®Rال غانا شركة

,  سيمنس فشركة.باÝنسحاب hخ`Rة هذه بدأت, العراق 2ي العاملة hجنبية الشركات وموظفي لعمال (ختطاف

  Ýعادة الروسية الشركة رحلت اكم.�hان من متعاونwxا ترحيل قررت,  الجوال الهاتف شبكة Ýقامة بغداد 2ي ا�تواجدة

 .ا�اH�Á مايو |wاية 2ي,  العراق 2ي الكهرباء شبكة تشغيل

 يشهد فالعراق." العراقية الساحة عن (بتعاد ا�فضل من أنه, ا�تحدة hمم هيئة رأسها وع�ى الدولية ا�ؤسسات تعتRS و

" (عمار  Ýعادة السياH�Ï ا�سار دعم �wدف ا�تحدة hمم �وظفي  تواجدفع�ي دون  يحول  الوضع وهذا العنف من مزيدا

 العون  لتقديم مستعدان أ|wما يقو�ن اللذان الدو@ي النقد وصندوق  الدو@ي البنك أما.أنان كو2ي العام أمي�wا قول  حسب

. العراق موضوع 2ي تطبيقها يمكن وصفة أي لدw³ما وليسا, ب`Rوت من انطfقا أعمالهما يديران فهما,  العراÓي للشعب

 حال 2ي مبكرا يبدو, أفغانستان 2ي حديثا أو, وأفريقيا, البلقان  2ي طبقاه اللذان" (عمار إعادة"و, " السfم مسار" فدعم

 .  العراق

 الزراعة أن بيد. hخرى  ا�نطقة بلدان نقيض ع�ى ا�اء من أيضا ولكن,  والغاز النفط من العراق 2ي الRtوة مصادر وتتكون 

HIا عانت,  العراقي`ن من%  20 وتشغل الدو@ي البنك تقدير حسب  الخام الداخ�ي الناتج من% 8 تؤمن الR`الحروب من كث 



 192 عليه �wيمن الذي الصناuي والقطاع.  الغذائية حاجياته نصف من أكRt يستورد فالعراق.1980 عام منذ ا�ستمرة

 إ@ى التحتية بنيته وتعرضت. عقدين من أكRt منذ  Oستثمارات نقص من كث`Rا بدوره عانى, العام للقطاع تابعة شركة

 الصادرات عائدات من% 95 من أكRt يؤمن أنه بما,  العراÓي ل¡قتصاد ا�تغ`R ا�فتاح, النفط يظل وهكذا. كب`Rة خسائر

%. 30 من أكRt الخام الداخ�ي الناتج  2003 عام (نتاج 2ي العنيف الهبوط حرم وقد. للموازنة ا�حاصيل من وكذلك

 يجب ولكن,  جيدة hرقام كل%. 30 بنحو تقدر العائدات 2ي بزيادة,  السنة هذه مشهديا تداركا الدولية  ا�ؤسسات وتعلن

 .بحذر معها التعاطي

 عام 2ي دو�ر 3600 من انتقل الذي, العراق 2ي الواحد للفرد الدخل متوسط خfل من ته قراء يمكن الحروب تأث`R إن

 عام 2ي دو�ر 720و دو�ر 960 ب`ن محصور   إقتصادي فارق   معدل إ@ى السلطة حس`ن صدام تسلم ع�ى سنة بعد 1980

 أحد  العراق من يجعل الذي hمر, 2003 عام 2ي دو�ر 420و 630 ماب`ن  يRWاوح  أض
ى الوسطي الدخل وهذا. 2002

, ا�نطقة 2ي ا�ؤشرات أضعف من فصاعدا Äن من البشرية التنمية مؤشرات كل وأصبحت. العالم 2ي hفقر البلدان

 البطالة معدل  فإن, الدو@ي البنك إحصائيات وحسب.السبعينات عقد 2ي للتنمية ناجح كنموذج يقدم العراق كان بينما

. التغذية نقص من يعاني  ثfثة من واحد يقارب وما,  hغذية توزيع لنظام رهن,   ستة من عراÓي من وأكRt, % 50 تجاوز 

 القرن  من بدايةالتسعينات العراق ع�ى الدو@ي Oقتصادي الحظر فرض بداية منذ  hطفال ب`ن الوفيات ازدادت كما

H�Áرقام وحسب, ا�اh ا يمكن ا�توافرةw~طفال بالوفيات مقارنYأيضا  ا�ؤشرات وتؤكد. الصحراء جنوب أفريقيا 2ي ل  

 . والثانوية (بتدائية با�دارس hطفال إلتحاق 2ي  الكب`Rالحاصل الRWاجع

 ذو العقد بريمر؟إن بول  hمريكي الحاكم من أفضل يفعل أن عfوي  إياد السيد يستطيع هل  السيئة hوضاع هذا مثل 2ي

 2ي له يفسح أن من أبعد هو, 2005 يناير 31 2ي إجراؤها ا�قرر   التشريعية (نتخابات ح�I  إليه عهد الذي ا�حددة ا�دة

 لقرار طبقا, " (نتقالية ا�دة من أبعد ما إ@ى العراق مص`R يلزم قرارا يتخذ" أن له مسموحا فليس. بحرية للتصرف ا�جال

 مليار 2 بنحو قدرت  بقيمةإضافية ارتفعت قد النفطية العائدات من الدولة مداخيل كانت وإذا. 1546 رقم hمن مجلس

 أن لها يمكن النفط أنابيب تس~wدف عسكرية عملية أقل أن إ�,  النفط أسعار ارتفاع بسبب,  العام بداية منذ دو�ر

 . الريع هذا توقف

"  حساب ورصيد, النفطية العائدات فيه تودع الذي للعراق التنمية بصندوق  (حتفاظ الدولية ا�جموعة قررت لقد

 2ي  العراق من يجعل بإعفاء الصندوق  هذا ويحظى. الخارج 2ي ا�جمدة العراقية hموال ورؤوس" الغذاء مقابل النفط

 غزو  تعويضات باب تحت, الكويت إ@ى النفطية ا�داخيل من% 5 دفع 2ي مستمرون العراقي`ن أن بيد.دائنيه من مأمن

 .تالتعويضا بدفع للوفاء بنك تعي`ن: غامضة النقطة هذه تزال �,  هذه والحال). السنة هذه دو�ر مليون  600(1990

 يتما اللذين,  العراÓي ا�ركزي  البنك 2ي آخر وحسابا,  بنيويورك الفيدرالية الخزينة 2ي رئيسيا حسابا hمريكيون  فتح لقد

 يمتلك, ا�اH�Á يونيو 9 2ي  التحالف نشره حساب آخركشف و2ي. ذلك الضروروة تقت´�H عندما إلwxما hموال  تحويل

 تحول  أن يجب يقول  ا�نطق. نيويورك 2ي توجد دو�ر مليار 8,5 م�wا دو�ر مليار 9,7 بقيمة أموO للعراق التنمية صندوق 

 .يحصل لم هذا من شيئا أن بيد. 2004يونيو 30 قبل بغداد إ@ى hموال هذه كل



 2ي العدل ووزارة العا@ي التعليم وزارة موازنHI يعادل ما أي, دو�ر مليار 13 بنحو ا�ؤقتة للحكومة ا�خصصة ا�وازنة تقدر

 الكادرات من الكب`R القسم  طالت الHI التطه`R حملة بسبب مستقرة غ`R إدارة نفقات تغطي تكاد ا�وازنة وهذه. فرنسا

 شركة 192 2ي يعملون  أج`Rا 500000 ومكافأة, الحكومة لدى يعمل موظف مليون  رواتب ودفع,  البعث بحزب ا�رتبطة

 النفط"  برنامج من ا�وروث (لVWام وهذا. مواطن لكل الشهرية الغذائية الحصة توزيع وضمان, العام للقطاع تابعة

 فإن,  وهكذا. الحكومة إمكانيات ربع من أكRt  يبتلع العراق ع�ى ا�فروض الحظر إبان اعتماده تم الذي" الغذاء مقابل

 تزال � ا�وازنة هذه لكن. الدولة عمل ع�ى ل¡بقاء الضروري  hدنى الحد  بالكاد تغطي  hمريكيون  أقرها الHI ا�وازنة هذه

, مكثف استثمار فبدون ...و(زدهار النمو  مع متكيف اقتصادي مناخ وخلق,  Oقتصادي (قfع تحقيق عن كليا  بعيدة

 .ا�نظور  hمد فwxا2ي ا�وجود الكساد حالة من الخاص القطاع يخرج أن جدا الصعب من

 أكتوبر 2ي عقد الذي مدريد مؤتمر 2ي قدمت الHI الوعود منذ ؟ العراق إعمار إعادة 2ي الدولية  ا�ساعدات ستسهم هل

 من واحد دو�ر مليار سوى  للعراق يقدم لم-سنوات أربع مدى ع�ى ا�انح`ن قبل من دو�ر مليار 33 بتقديم ووعد -2003

 الحكومة قبل من  ضرورية ا�عتRSة شاريعا�  تمويل أجل من, السنة لهذه مقرة  دو�رضرورية مليارات 4  أصل

 ا�ستعجلة للمساعدة دو�ر مليار 18,4 بقيمة hموال من كمية عن hمريكية ا�تحدة الو�يات أفرجت لقد.العراقية

 .يونيو أواسط 2ي دو�ر مليار 7,8 سوى  تقدم لم,  سلط~wم إشراف وتحت, الورق ع�ى لكن, (عمار وإعادة

 قطع أو اغتيال، وعمليات تفج`R، وحوادث قت�ى، دون  من معركة ولك�wا العراق، مستقبل حول  Äن قوية معركة وتدور 

 هذه محور  أما. وطوكيو وموسكو، ولندن، وباريس، وواشنطن، بغداد 2ي ا�طلقة، السرية كنف 2ي تدور  إ|wا. الرؤوس

 خاصة  حروبه تمويل أجل فمن. الرئيسيون  الدائنون  عليه سيوافق الذي العراقية، الديون  إلغاء مستوى  فهو ا�عركة،

 الخار�ي OقRWاض إ@ى حس`ن صدام السابق الرئيس نظام لجأ  دو�ر مليار 100 كلفته الHI إيران ضد الطويلة الحرب تلك

 الحرب`ن بعد العراقية الديون  ارتفعت 1976 عام 2ي دو�ر مليار 40 بنحو الصعبة العملة من فائض كان وفيما. بكثافة

 ع�ى ثقيf عبئا تشكل دفعها عملية أن حيث  مدفوعة غ`R فوائد شكل 2ي نصفها من أكRt  دو�ر مليار 120 إ@ى الخليجيت`ن

 . العراق إعمار بإعادة ا�طالبة الجديدة الحكومة

 ا�جموعة داخل ساخنا جد� يث`R يزال � الذي الجوهري  السؤال ذلك جزئيا أو كليا العراقية الديون  إلغاء يجب هل

 عدة حس`ن صدام السابق للرئيس كان للكويت، غزوه قبل وفرنسا؟ hمريكية ا�تحدة الو�يات ب`ن خاصة الدولية،

 اليابان، وكانت. الدو@ي الصعيد ع�ى كث`Rين وأصدقاء هائلة، نفطية ثروة من يمتلكه ما بفضل بfده، لتحديث مشاريع

 ع�ى والحصول  شركا�wما، �صلحة عقود ع�ى للتوقيع تتسابق hمريكية، ا�تحدة والو�يات وأ�انيا، وفرنسا، وروسيا،

 . كب`R بسخاء للعراق تقدم القروض وكانت hسلحة، وبيع النفط، حقول  2ي لfستثمار إجازات

 تدفع أن ادبغد ع�ى يتوجب كان الدولية، ا�جموعة مع العراق عfقات قطع 2ي الثانية الخليج حرب وعندماتسببت

 تضاعفت الحرب، تلك مرور من سنة عشرة ثfث وبعد. باريس نادي 2ي ا�جتمعة الغربية البلدان إ@ى دو�ر مليار عشرين

 من الثلث سوى  يمثل � باريس نادي أعضاء تجاه الدين هذا أن بيد. ا�دفوعة غ`R الفوائد إلwxا أضفنا ما إذا الديون  هذه

 الذي باريس نادي ويضم. بتسديدها مطالبة بغداد أصبحت والHI دو�ر، مليار 125 بلغت الHI العراقية الديون  مجموع



 hكRt البلدان وتصطف. الغربية الصناعية الدول  من الرئيسي`ن الدائن`ن 19 ال 1956 عام 2ي إنشائه منذ فرنسا ترأسه

 بدفع تف لم الHI استبدادي، نظام من ديونا ورثت الHI تلك أو Oقتصادية، بني~wا دمرت حروب من الخارجة أو فقرا،

 تخفيف وكذلك إمكانا�wا مع تتوافق دفع شروط ع�ى الحصول  وبأمل ديو|wا، جدولة Ýعادة النادي هذا بوابة أمام ديو|wا

 . ”محتملة غ`R“ ماتكون  عادة الHI الديون  خدمة أعباء

 سبيل ع�ى 1994 عام فمنذ. فقرا hكRt البلدان أوضاع Oعتبار بع`ن ليأخذ معاي`Rه باريس نادي كيف السن`ن، مر ع�ى

. وسنويا دو�رللفرد 755 من أقل دخل لها الHI للبلدان% 67 نسبة ح�I الديون  بتخفيض ”نابو@ي حدود“ سمحت ا�ثال،

 hكRt الثماني الدول  قمة مقاربة وكانت%. 90 إ@ى النسبة هذه برفع مبادر�wا 2ي استدانة hكRt الفق`Rة البلدان طالبت وقد

 حالة كل دراسة مع ،%50 حدود إ@ى الديون  إلغاء مبدأ وسعت أ|wا 2003، حزيران/ يونيو 2ي عقدت الHI العالم 2ي تصنيعا

 يوقع أن دون  من بلد أي ديون  جدولة إعادة يقRWح أن باريس نادي يستطيع و�. ا�توسط الدخل ذات للبلدان حدة، ع�ى

 . الدو@ي النقد صندوق  مع اتفاقا hخ`R هذا

 العراقية؟ الديون  معالجة يمكن كيف: التا@ي السؤال الخRSاء يطرح و

 وقد. السياسية بالجغرافيا الحساسية شديدة الفئة تلك سوى  البلدان من فئة أي إ@ى ينتمH و� بنفطه، غ±H بلد العراق

 رئيس نائب طلب 2003 أيار/ مايو أول  فمنذ. لها أولوية يعتRS ا�وضوع أن بسرعة hمريكية ا�تحدة الو�يات أعلنت

 وكانت. ديو|wا تسديد بغداد مطالبة 2ي التسرع بعدم للعراق الدائنة الدول  من تايلور  جون  hمريكية، الفيدرالية الخزانة

 لكي الحرب صفحة طوت وأ|wا العراق، 2ي العسكرية لعمليا�wا |wائيا حدا وضعت أ|wا اعتقدت hمريكية، ا�تحدة الو�يات

 . بfده بناء Ýعادة حظوظه العراÓي للشعب تعطي

 بي�wا فيما تتصارع أ|wا إ� العراقية، الديون  تخفيض ع�ى متفقة باريس، نادي 2ي ا�جتمعة كلها، الدائنة الدول  كانت إذا

-hنجلو الحرب اند�ع قبل حصلت الO HIنقسامات حسب يتصارعان فريقان هناك وكان. هذا التخفيض حجم ع�ى

 حس`ن، صدام جنون  نتيجة هو الكارثي ا�ا@ي الوضع أن تعتRS الh HIمريكية ا�تحدة فالو�يات. العراق ع�ى أمريكية

 . كاملة ديو|wا بإلغاء للعراق الدائنة الدول  تطالب

 كل ع�ى الضغوطات يمارس وولفوفيVW بول  hمريكي الدفاع وزير نائب بدأ للعراق، hمريكي (حتfل من قليلة أشهر وبعد

 الh HIموال من ناجمة“ الديون  هذه أن ذلك مRSرا جزئيا، أو كليا العراق تجاه ديو|wا Ýلغاء وأ�انيا وروسيا فرنسا من

 ا�ساuي كما الضغوط، هذه تكلل ولم. ”قصور  وبناء قمع، وأجهزة أسلحة، لشراء حس`ن صدام إ@ى البلدان هذه أقرض~wا

HIا قام الw� مريكي الخارجية وزيرh سبقh باريس انفكت وما. يذكر نجاح بأي للعراق، الدائنة البلدان لدى بيكر جيمس 

 . مبادئه وحسب hطراف، ا�تعدد باريس نادي إطار 2ي معالج~wا يجب العراقية الديون  أن تردد

 للديون  ”جوهري “ تخفيض إ@ى الداuي فرنسا موقف ش`Rاك جاك الرئيس أكد أيسلند، H�Ï 2ي hخ`Rة الثماني قمة وعقب 

 قال فقد. ذلك من أبعد نذهب أن يمكن � لكن. إفيان قمة مقاربة مع يتوافق الذي hمر ،%50 يقارب ما أي العراقية،

 37 ل تشرحوا أن يمكن كيف“ ش`Rاك وأضاف. ”ضخمة ديونه لوكانت ح�I بالقوة، غ±H، بلد العراق“: حينه 2ي ك ش`Rا



 
ً
 الحجة إ@ى ”سنوات؟ عشر خfل البلدان لتلك فعلناه مما أكRt للعراق أشهر ثfثة خfل سنفعل أننا استدانة hكRt بلدا

 معارضة فرنسا تقود  حس`ن صدام عراق ديون  يدفع أن له يجوز  � الديمقراطي الجديد العراق  hمريكية hخfقية

 . أيضا أخfقية ¤ي لواشنطن

 العراق تحقيق 2ي hمريكية ا�تحدة الو�يات مصلحة تكمن ناحية، فمن. ا�راقب`ن يضحك hخÓfي الهجوم هذا أن �شك

 3 بنحو للعراق hكRS الثالث الدائن بوصفها  فرنسا تريد � أخرى، ناحية ومن. ممكن وقت أسرع 2ي Oقتصادية |wضته

 الحاضر الوقت 2ي مرتبطة العراقية الديون  مسألة أن خاصة بوش، جورج  مريكا مالية هدية تقدم أن  دو�ر مليارات

 شرودر غ`Rهارد �hاني ا�ستشار عرض ولقد. العراق إعمار إعادة سوق  2ي أوذاك البلد هذا شركات مساهمة بمسالة

 نحن العراق، لديون  الجوهري  التخفيض بشأن التفاوض باريس نادي ع�ى يجب“: الثماني قمة 2ي بصراحة ا�سألة هذه

 عبد عادل العراÓي ا�الية وزير أما. ”�hاني لfقتصاد ذلك مقابل ننظر ولكننا (عمار، إعادة مسار �نطfقة مستعدون 

 الفرنسية للمصالح مفتوح العراق إن“/: ا�اH�Á حزيران/ يونيو 9 بتاريخ الفرنسية لوموند لصحيفة صرح فقد ا�هدي،

 . ”واستثمارا�wا شركا�wا بعودة) ديو|wا إلغاء ع�ى( فرنسا وسنكا2ئ. العودة من يمنعها هنا شخص أي يوجد و�. وhوروبية

 ذلك إ@ى إنتاجها خطوط hجنبية الشركات نقل حول  النقاش تجعل ا�عروفة بصورها العراق 2ي ا�ستمرة الحرب ان بيد

 تريد الHI الشركات إلwxا تصل أن يمكن الHI ا�ال من الوحيدة hعطية الحاضر، الوقت و2ي. النظري  إطاره 2ي يدور  البلد

 مليارات 8 منح تم ا�بلغ هذا ومن). دو�ر مليار h )18،4مريكي الكونجرس علwxا وافق الh HIموال تلك ¤ي العراق 2ي العمل

 فإن متوقعا، كان وكما. hسRWالية أو الRSيطانية الشركات لبعض سوى  العقود تمنح ولم. hمريكية الشركات إ@ى دو�ر

 من أي ع�ى تحصل لم العراق ع�ى hمريكية الحرب حكوما�wا عارضت الHI والروسية، و�hانية الفرنسية الشركات

 . ا�منوحة العقود

 : Oقتصادية  النفط أسعار ارتفاع تداعيات - 7

 عام أكتوبر11 2ي تحققت الHI التاريخية hرقام تجاوزت حيث,  أشهر ثمانية منذ مستمرا إرتفاعا  النفط أسعار تشهد

 ل¡رتفاع ا�دمرة (سقاطات عن يتحدثون  العالمO Hقتصاد 2ي الخRSاء انفك وما. للRSميل دو�ر 40,42 و¤ي أ�, 1990

 النفط برميل سعر هبط,  1999 مارس 6 بتاريخ الRSيطانية (يكونوميست �جلة مانشات ففي. النفط ا�طرد سعار

 2ي ا�الية وزراء جعل الذي hمر, النفط أسعار إل~wاب ظل 2ي, كليا مختلف اليوم السيناريو  أن بيد, دو�ر 5 إ@ى آنذاك

 إ@ى الRSميل سعر سيصل"  مHI  يتساءلون 2004 مايو 23 يوم نيويورك 2ي اجتمعوا الذين  G8 الثمانية الصناعية البدان

 "دو�را؟50

 الصدمت`ن غرار ع�ى, جديدة بRWولية صدمة حدوث إمكانية عن  يتحدثون  العالم 2ي (قتصادي`ن  ا�حلل`ن معظم وبدأ

 رفع  hمريكية ا�تحدة الو�يات إعfن ينجح ولم. 1979 وعام, 1973عام 2ي حدثتا اللت`ن السابقت`ن البRWوليت`ن

 إضافية برميل  مfي`ن 4 بنحو,صةخا بصورة الب®Vين أحواض تعبئة تمت حيث – hمريكية النفطية ا�واد من إحتياطا�wا

  مدى ع�ى, بالنفط تزويدها ضمان حول   hسواق طمأنة  أجل من,  ا�اh H�Áسبوع خfل برميل مليون  204ال لكمية

 . الصيف حلول  قبل,  hمريكية ا�تحدة الو�يات طلب 2ي السنوية الذروة من أسابيع بضعة



 به قامت ما غرار ع�ى النفطي إنتاجها بزيادة) hوبك( للنفط ا�صدرة البلدان منظمة  ا�تقدمة الصناعية الدول  تطالب و

 Ýندفاعه ونظرا. دو�را 18 يساوي , 2002  عام بداية 2ي) لRWا159(النفط برميل سعر كان فقد. السعودية العربية ا�ملكة

,  بقليل أكRt أو دو�را 40 حول  يحوم اليوم الRSميل سعر فإن, ا�الية با سواق الخاصة ا�ضاربة بسبب (رتفاع نحو

 هذه,  تأكيد بكل. للكويت العراÓي الغزو  من أشهر بضعة بعد, 1990 عام خريف 2ي حطمه الذي القياH�Ï الرقم من ليقRWب

 لسعر( دو�را 65 عن بعيدين زلنا � ونحن. الحقيقية وبا سعار. للنفط (سمية بالقيم تتعلق التاريخية القمم إ@ى العودة

 .(يرانية– العراقية الحرب عقب, 1981-1980 عامي 2ي الRSميل سعر إليه وصل الذي) 2000 الصرف

 ع�ى تأث`Rه يخص فيما والشركات (قتصادي`ن يقلق بدأ أنه درجة إ@ى,بقوة توطد أنه يبدو (رتفاع نحو (تجاه هذا لكن 

 حديث أول  2ي, الدو@ي النقد لصندوق  الجديد العام ا�دير راتو رودريغو السيد قال وقد. العالمH (قتصادي (نتعاش

H±ميل دو�رات 5 زيادة إن: مدريد 2ي له علRSلها يكون  سوف الواحد لل R`تأث Hâهذه والحال. النمو ع�ى نقطة 0,3 بنحو سل  ,

 .دو�رات 5 بنحو أع�ى هو النفط سعر إرتفاع فإن, )AIE(للطاقة الدولية الوكالة  حسب

 هو 2004 مارس شهر 2ي للنفط الRSميل سعر فإن, 2004مايو 3 2ي ونشر�wا  للطاقة الدولية الوكالة أعد�wا دراسة حسب و

 من,   مستمرة زيادة أن,  الوكالة وتضيف. سنوات ثfث قبل سائدا كان الذي السعر مستوى  عن دو�رات 10 بنحو أع�ى

 بلدان 2ي  الخام الداخ�ي الناتج من% 0,4 بنحو إجما@ي إنخفاض إ@ى قودت سوف الRSميل لسعر, دو�را 35 إ@ى دو�را 25

 بأن الوكالة  وتذكر. hسعار إرتفاع من الثانية والسنة hو@ى السنة خfل) O  )OCDEقتصادية والتنمية التعاون  منظمة

 إجمالية بقيمة,  2003 عام 2ي النفط من حاجيا�wا نصف من أكRt استوردت (قتصادية والتنمية التعاون  منظمة" 

 الوكالة أن كما". 2001 عام من أكRt% 20و الخام الداخ�ي الناتج من% 1 يعادل ما أي -دو�ر مليار 260 بنحو قدرت

 وكمثال". دو�ر مليار 150 بنحو  للنفط ا�صدرة البلدان نحو  ا�ستورة البلدان من القيمة نقل"   عملية عن  أبلغت

 ناتجها  إرتفاع عن  الخليج 2ي ا�همة النفطية  البلدان من تعتRS الHI ا�تحدة العربية (مارات دولة أعلنت فقد,  للتحدي

 ( ). دو�ر مليار 79,8 بنحو التاريµي مستواه بلغ الذي, 2003 عام 2ي% 12 بنحو الخام الداخ�ي

. hمريكية ا�تحدة الو�يات طليع~wا و2ي,  للنفط ا�ستوردة للبلدان بالنسبة اللوبي دور  تجسد للطاقة الدولية الوكالة إن

 2ي الزيادة تعمق الHI ا�ضاربة من والكث`R,  الشمالية hمريكية التكرير معامل 2ي إختناقات يوجد بأنه  تعRWف إذ و¤ي

  التقنية الناحية من يمكن � كان إذا. للنفط ا�صدرة البلدان منظمة بشطط يندد,  مانديل كلود رئيسها  أن إ�, hسعار

 دو�ر 30 فوق  هو الRSنت- hسعار من مرتفع مستوى  ع�ى الدائمة ا�حافظة أن إ�,  جديدة بRWولية صدمة عن  التحدث

 .(قتصادالعالمH ع�ى سلبية تأث`Rات  لها تكون  أن إ� يمكن �- 2003 نوفمRS شهر منذ

 فهذا.hطل§�H وراء ما سياسيا موضوعا أصبح الذي, الب®Vين سعر هو الواضح ا�ؤشر,  hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي 

R`خh قياسية تاريخية أرقاما بلغ ,Rt3,8 يعادل ما( الواحد للغالون  دو�ر 1,30 من أك RWالخام  النفط تكلفة أن ومع). لي  

RSا إ�,  السعر ناحية من قليلة تعتw|وشاحنات,  السيارات سائقي من وأبعد. ا�ضخة سعر  مع تخاصم نفسها2ي وجدت أ 

"  والصناعات  (قتصاديات ع�ى hسعار Ýرتفاع السلHâ التأث`R من يتخوفون  الخRSاء فإن, الطويلة للمسافات النقل



 إ@ى بالقياس  النفط من حص~wا كانت  وإن حh ,�Iمامي الخط 2ي (قتصادية والتنمية التعاون  منظمة وتقف". النفطية

 .التسعينات عقد 2ي% 4 وإ@ى,  1970 سنوات |wاية 2ي% 13 من انخفضت قد hولية ا�واد  من واردا�wا

 من تتحرر   أن تريد الHI,  للطاقة الدولية الوكالة تقديرات حسب,  النامية البلدان ع�ى قوية تكون  سوف الصدمة  أن بيد

 من% 3 يعادل ما أي, النفط Ýست`Rاد دو�ر مليار 15 الهند أنفقت وهكذا. الغنية للبلدان كلوبي ع�wا ا�أخوذة الصورة

 بما, تضررا hقل فh Häمريكية ا�تحدة الو�يات أما.2001 العام من% 16 بنحو أع�ى يعتRS وهذا. الخام الداخ�ي ناتجها

    ولعام 2003 عام |wاية 2ي  نمو معد�ت  أمريكا وتسجل... إحتياجا�wا من% 40 أيضا يغطي النفط من الداخ�ي  إنتاجها أن

 الHI, 2004 لعام ا�قدرة hرقام تأكدت وإذا.  واليابانية hوروبية (قتصاديات جانب من والغ`Rة بالخوف توÙي2004

 أمام  نكون  سوف فإننا, للRSميل دو�را 28 تفوق   الHI النفط أسعار مع% 5 إ@ى 4 من hمريكية ا�تحدة الو�يات نمو تحدد

  وبا حرى  للRSميل  دو�را 28 وبسعر. كب`Rة قيمة ذات جيوبوليتيكية إسقاطات له يكون  سوف مهم صاديإقت -ماكرو  وضع

 للبحر يمكن السعر و�wذا. hوبك منطقة خارج ومن, تعبئ~wا ويمكن  إقتصادية  نفطية مصادر عدة تصبح, ذلك من أع�ى

, )كإحتياط  برميل مليون  100 إ@ى 50 من(  الصغ`R الحجم من نفطية حقول  تطور  يرى  أن ا�كسيك لخليج العميق

 . إقتصاديا مفيدة تصبح أن بإمكا|wا

. الثقيل النفط قطاع  2ي  يقع دائمة بصورة ا�رتفع النفط لسعر الرئيس التأث`R أن hمريكية ا�تحدة الو�يات ترى  و

 مفيدا,   ف®Vويf 2ي أورينوك حزام أو بكندا أثاباسكا 2ي الزفتية الكب`Rللرمال (ستغfل يصبح للRSميل دو�را 28 فبسعر

 يجب,  ا�عروفة (حتياطات هذه من اليوم 2ي  إضافية برميل مليون  2,5 إنتاج أجل ومن. (قتصادية الناحية من

 من الثالثة أشهر الثfثة 2ي يوميا برميل مليون  2,2 استوردت  ا�تحدة الو�يات أن, هذه والحال. دو�ر مليار 60 إستثمار

 الحرب كلفته مما أقل مرت`ن   إستثماره خfل من,  hمريكي (قتصاد فإن,hخرى  ا�صادر حسبان دون  ومن. 2003 عام

 الVWويد بتأم`ن hمر تعلق وسواء. طويلة ومدة hوسط الشرق   بنفط تزويده من يتحرر  سوف,  اليوم لغاية العراق 2ي

 .الخRSاء رأي حسب الجيد (ستثمار  تأكيد بكل تكن لم العراق ع�ى hمريكية الحرب فإن,  � أم الدائم  hمريكي النفطي

, ا�اضيت`ن السنت`ن خfل  الدو�ر مع با�قارنة% 20 حوا@ي إرتفاعه بفضل  نه, اليورو  يشكرون فإ|wم,  hوروبيون  أما

 ميكانيكيا النفطية الفاتورة ترتفع وسوف. النفطية تورةالفا إرتفاع تخفيف  2ي كب`R حد إ@ى ا�وحدة العملة  وهو أسهم

 مليون  5,4 النفط من الص`ن  طلب بلغ,  2003 عام و2ي. hوروبية للحكومات تحديا يمثل ما وهو,  ا�قبلة hشهر خfل

 برميل مليون  1,6 الص`ن واردات مثلت,  hرقام  هذه أرضية وع�ى.  2002 العام إ@ى بالقياس% 9,8 بزيادة أي, يوميا برميل

 زيادة فإن,  وهكذا. اليوم الص`ن به تقوم أن الصعب من  ويبدو,  عمليا ينم لم النفط من ا�ح�ي (نتاج  أن والحال. يوميا

 تحتل2020و 2010 ب`ن ما  الص`ن سيجعل الذي hمر, للنفط إÝست`Rاد من ا�زيد طريق عن  تحقيقها يتم سوف الطلب

 .hمريكية ا�تحدة الو�يات ع�ى بذلك متقدمة, للنفط ا�ستورة البلدان قائمة 2ي hو@ى ا�رتبة

 إنتاجه إ@ى العراق عودة دون   يحول  الذي hمن بانعدام ا�تسم,  الحا@ي العالمH لfقتصاد الجيوبوليتيكي الظرف إن

 العمليات واستمرار, الفلسطي±H – الصهيوني  ا�سلح واحتدادالصراع, الحرب قبل عليه كان الذي الطبي«ي النفطي

 تحدث  القطري  النفط وزير أن ح�I. النفط برميل أسعار ع�ى مباشرة تؤثر عوامل كلها,  وهناك هنا ا�تفرقة العسكرية



 سعر رفع 2ي وحده أسهم الذي, "الخوف عامل" عن  العالمO Hقتصادي للمنتدى  (قليمية القمة عقب  hردن 2ي  مؤخرا

 نصنفها أن يمكن, مجتمعة عوامل عدة تضافر 2ي تفس`Rها تجد النفط أسعار فورة أن غ`R. دو�رات 8 نحو إ@ى الRSميل

 :النحوالتا@ي ع�ى

 جاهزا hخ`R هذا سيجعل للعراق hمريكي (حتfل كان.قائمة hوسط الشرق  2ي الجيوبوليتيكية التوترات مازالت: أو�

 البنية أن عن فضh ,fسواق إ@ى يعد لم العراÓي فالنفط.حصل الذي هو العكس أن دبي. النفط من جديدة طاقات Ýنتاج

 .الRSيطاني-hمريكي ل¡حتfل رافضون  عراقيون  مقاومون  ينفذها الHI  العسكرية هدفاللعمليات كانت ا�حلية  التحتية

 فهذا. مVWايد تنام 2ي هو الذي العالمH الطلب  يلHâ أن يجب النفط,  hولية ا�واد �عظم بالنسبة الشأن هو وكما: ثانيا

 لتلبية م�wا جزء و2ي, 2004 بداية مع يوميا برميل مليون  81 إ@ى 2003 عام 2ي يوميا  برميل مليون  76 من انتقل الطلب

 نموهاOقتصادي إتجاه هناك. أسباب لعدة تغ�ي فالص`ن%.30 بنحو النفطية واردا�wا ازدادت الHI,  الص`ن حاجيات

, %)3(التضخم وظهور , %)44(+ إنفجار(ستثمارات إ@ى إضافة, العام هذا من hو@ى hشهر الثfثة 2ي%) 9,7(ال~wيج نحو

 فرط من الصي±H فالقلق: التضخم عدم من طويل سبات مع قطيعة يجسد لكنه ا�رحلة هذه ح�I معتدل أنه شك �

, %20 إ@ى هبط 1992 عام 2ي و,% 30 إ@ى التضخم معدل ارتفع, 1988 عام 2ي. شرعيا يعتO RSقتصادي النمو محرك حمو

 أما. محضة داخلية قضية الصي±H ل¡قتصاد السرعة منح±� إرتفاع وكان. الفRWة تلك 2ي مهتما أحد يكن لم الغرب 2ي لكن

 أصبحت الHI للص`ن العميقة التدويل عملية ع�ى يشهد hخ`R وهذا, (ختfف كل يكمن وهنا. عا�ية فهوقضية, اليوم

 من% 7  الوسط إمRSاطورية امتصت لقد.الصينية الشهية إ@ى معزو  2003 عام 2ي الدولية التجارة نمو ثلHD أن إذ.شرهة

 الفحم من% 31و, الحديد مناجم من% 30و, الصلب من% 27و, �hنيوم من% 25و, عا�يا ا�س~wلك الخام النفط

  تتمون  فإ|wا, منه حاجيا�wا ثلث تستورد الذي النفط غرار ع�ى, ذاتيا مكتفية غ`R الص`ن أن وبما. (سمنت من% 40و

 .الشحن وأجور  hولية ا�واد أسعار بذلك مفجرة, العا�ية السوق  من مكثف بشكل

 عجز تسجيل يتم مرة أول : مزعجة نتيجة ذلك عن ينجم فإنه,  Oقتصادية لسيادته تقليديا حساس لبلد بالنسبة و

 ا�ستورد وضع إ@ى ا�صدر وضع من (نقfب بصدد فالص`ن: ثورة إ|wا. 2004 عام من hو@ى أشهر الثfثة 2ي  تجاري 

 خfل من الص`ن تحققها الHI الصعبة العملة من العائدات تمتص أصبحت الh HIولية ا�واد بسبب هذا وكل. الواضح

 .الخارج إ@ى" made in china" سلعها مبيعات

 الذي عينه الخطأ تكرر  أن من خشية إنتاجها زيادة 2ي) hوبك(للنفط ا�صدرة البلدان منظمة تRWدد, الظرف هذا 2ي: اثالث

 hزمة إنفجار ومع. قويا عا�يا نموا خطأ مستبقة, أعضا�wا إنتاج حصص  زيادة قررت, الفRWة تلك 2ي.1997 عام ارتكبته

  أيضا hوبك قررت,  أبريل و2ي. للنفط ا�نتجة البلدان  عائدات ا|wارت إذ,  العكس حدث, عينه العام 2ي Äسيوية

 ا�تعلقة الصفقات فوات`R كل لدفع ا�ستخدمة العملة بوصفه, الدو�ر قيمة إنخفاض لتعويض  حصصها تخفيض

 .hسود بالذهب

 اللعب خfل فمن. ا�ضاربة (ستثمار صناديق  تلعبه الذي الدور  إهمال يجوز  �,  النفط أسعار إرتفاع شرح إطار 2ي:رابعا

 ..آخر موضع 2ي تحققها أن يمكن � مردودية آفاق ذلك 2ي  الصناديق هذه وجدت, (رتفاع إ@ى النفطية السوق  دفع ع�ى



 تقليديا الحساسة hمريكية ا�تحدة الو�يات أيضا هناك, الناشئة Oقتصاديات تمارسه الذي (متصاص تأث`R جانب إ@ى

 من حالة يعيش الذي أوروبا من ووقسم لليابان الجديدة الحاجيات إضافة يجب أنه كما, الب®Vين إس~fwك تخفيض لجهة

 بشكل أيضا تس~wلك إ|wا بل,  موزونة  بخطوات النفطية ا�واد  باست`Rاد البلدان هذه كل تكتفي و�. Oقتصادي (نتعاش

R`مطرد إرتفاع 2ي أسعارها انفكت ما أولية ا مواد كب. 

 هذا إن هل: التا@ي السؤال  Oقتصادي`ن ا�حلل`ن ع�ى يطرح  hولية ا�واد بقية ومعه  النفط أسعار إرتفاع بدأ لقد

 1973 عام 2ي Äو@ى البRWولية الصدمة بعد( ثالثة صدمة حدوث إ@ى سيقود أنه أم,  ظرفية بحركة عfقة له (رتفاع

 هيكلة إعادة تحصل أن قبل أولية ومواد  النفط تمس) إيران 2ي (سfمية الثورة أعقبت الHI 1979 عام 2ي والثانية

 . أخرى  طبيعة من وصناعية اقتصادية نتائج إ@ى تقود هيكلية ظاهرة بروز,  العكس ع�ى أو, طبيعية

 بنحو hولية ا�واد أسعار إرتفاع حول  إجماعا هناك أن إ�,  الشأن هذا 2ي متضاربة والتحاليل hراء أن من الرغم ع�ى و

 خfل  hولية ا�واد أسعار عليه كانت الHI ا�ستويات مع  مقارنته يمكن � (رتفاع هذا كان وإن, 2003سبتمRS منذ% 30

 أسعار إرتفاع أن  ع�ى يجمعون  Oقتصاد 2ي الخRSاء أن كما). 1988-1987, 1980-1979, 1973-1972(السابقة القمم

 عدة منذ  تسجيله تم الذي والهدوء. العمق 2ي ظاهرة هو بل, مؤقتة إندفاعة وليد ليس,  سنة من أكRt منذ  hولية وادا�

 .شيئا التشخيض هذا من يغ`R � -بالطاقة ا�تعلقة ا�واد خارج -أسابيع

 عدم  2ي ا�ستمر أسعاره إرتفاع مصدر نجد الذي النفط وضعنا وإذا. رخيصة hولية ا�واد فيه كانت الذي الزمن و@ى لقد

 لقوة ا�دوي  الصعود فإن, عينه الوقت 2ي عليه العالمH الطلب زيادة 2ي و,hوسط الشرق  منطقة 2ي السياH�Ï (ستقرار

 أخرى  ومقومات ا�عادن أسعار إرتفاع لتعليل hغلب hعم 2ي يوضع الذي هو  الصناعية  ثور�wا أوج 2ي تعيش الHI الص`ن

RSسنوات عشر فقبل.ضخمة تظل التحتية البنيات من حاجياته وحيث, "العالم مصنع"ب يلقب أصبح لبلد  ضرورية تعت 

 أصبحت فقد, فصاعد Äن من أما, مصدرة وطورا,  مستوردة تارة,  أخرى  مخاطر عدة ب`ن من مخاطرة إ� الص`ن تكن لم

 إ@ى إضافة. hولية ا�واد ع�ى العالمH الطلب تنامي من%  60  يقارب ما الص`ن امتصت 2003 عام ففي.هيكليا مستوردة

 hولية ا�واد أسعار كانت حيث, w| 2001اية وماب`ن, نمو 2ي ¤ي - أوروبا بإستثناء– الكRSى  Oقتصادية ا�ناطق كل إن, ذلك

 الذي, الدو@ي النقد صندوق  تحليل حسب, %3,9إ@ى% 2,4 من العالمH النمو انتقل, 2003و,  السلم درجات أسفل 2ي

 إقتصادية قفزة يشهدان اللذان  البلدان الهند أو الص`ن ليست هذه والحال. 2005و 2004 2ي أيضا جيدة أرقاما يقدر

 .ذلك 2ي (ستثناء هما,سنوات منذ مستمرة

 لكي قوية أسباب له hولية ا�واد ع�ى العالمH الطلب: واحدة التنيجة فإن, العالمO Hقتصاد باروميRW كان مهما و

 علwxا حكم الHI, (ستثمار مشاريع كل توقف إ@ى قاد التسعينات |wاية 2ي hولية  سعارا�واد العام (|wيار أن ذلك.يستمر

 القلة أصبحت: والنتيجة. الجديدة التكنولوجيات مجال 2ي يحدث كان ما مع با�قارنة, إقتصاديا مربحة غ`R بأ|wا حي�wا 2ي

 مدة تستمر أن يمكن الHI الصناعية الثورة عهد 2ي والهند الص`ن دخول  إن ثم.للعيان ماثلة حقيقة ا�عادن قطاع 2ي

 كان وإن.  ا�توقع غ`R  الريع هذا من تستفيد لكي hولية للمواد ا�نتجة للبلدان بالنسبة إيجابيا عامf يشكل,  طويلة



 حساسية أقل خدمات إقتصاديات إ@ى إقتصاديا�wا تحولت الHI الغنية لدانالب كث`Rا  يقلق � hولية ا�واد أسعار إرتفاع

R`ساسية ا�واد أسعار لتقلبات بكثh . 

 2ي وتكمن hو@ى.مرضية غ`R الشديد لYسف كلها,  إمكانيات ثfث  لدw³ا,  النفطية حاجيا�wا تلبية أجل فمن,  الص`ن أما

  أصبح,  العالم-مصنع إ@ى تحولت أن فبعد, الfزمةلذلك (مكانيات الص`ن تمتلك إذ,hوسط الشرق  من النفط شراء

. وغ`Rها hوسط الشرق  أسواق 2ي للسلع مبيعا�wا من ا�تأتية الصعبة العملة بواسطة النفطية واردا�wا تغطي أن |wا بإمكا

 علwxا تسيطر � منطقة 2ي  النفطية مصادرها تؤمن أن للص`ن يمكن هل,  نفسه يطرح الذي السؤال ولكن

 إ@ى يحتاج كب`R نفطي إحتياطي يوجد حيث,  الشرقية سيRSيا نحو أي شمالها نحو الص`ن إتجاه 2ي وتكمن  سياسيا؟الثانية

,  اليوم لغاية معروفة غ`R الحقول  هذه 2ي النفطي (حتياط هذا من الكمية أن هو (مكانية هذه 2ي العائق لكن. إستثماره

fاتيجية أن عن فضRWحتياطات هذه لتطوير الروسية (س) R`ا جزئيا تحول  أن 2ي وتكمن والثالثة. واضحة غwإحتياطا� 

 أوكسيد ثاني غاز ينتخ  نه, البيئة ع�ى كب`Rة أضرار له عا�يا ا�عروف hسلوب هذا أن بيد. سائل إ@ى  الفحم من الضخمة

 .الكاربون 

 العربية فا�ملكة.تقنية صعوبة أي يشكل � برميل مليون  10 بنحو اليومي  إنتاجه بزيادة hوسط الشرق  مطالبة إن

 سوف,  hمر هذا أن بيد. الزيادة هذه مثل  تلبية ع�ى قادرة كب`Rة نفطية إحتياطات يمتلكون   وإيران, والعراق, السعودية

 �,  الديموغرا2ي نموها بسبب, الخصوص وجه ع�ى البلدان هذه أن غ`R. دو�رل¡ستثمار مليار 80 مبلغ تجنيد يتطلب

 2ي النفط من الص`ن حاجة تلبية hوسط الشرق  أراد وإذا. ا�ال من ا�بلغ هذا مثل  موازانا�wا من تستقطع أن تستطيع

 (حتكارية الشركات من وبالتا@ي, العا�ية hموال رؤوس سوق  من hموال يطلب أن إ@ى بحاجة فإنه, 2020-2010 سنوات

 . النفطي  القطاع  خصخصة من بمزيد إ� يتحقق لن سوف وهذا. الدولية

 :الروO H�Ïقتصاد(قتصاد إنعاش 2ي النفط دور  - 8

 ففي. جيدا اقتصادياإقتصاديا وضعا  تاريخها 2ي مرة أول  روسيا تعيش,  ا�الية 1998 أزمة من سنوات خمس بعد   

, ا�اH�Á الثاني2002الثاني تشرين/نوفمRS 26 يوم Oقتصادية(قتصادية والتنمية التعاون  منظمة نشرته الذي التقرير

 ذلك إ@ى إضافة. 2002 عام 2ي% 4,2 مقابل% 6 السنة هذه 2003  عام 2ي الروH�Ï لfقتصادل¡قتصاد النمو معدل بلغ

 فائضا حققت أن بعد و¸%12-10 حدود 2ي أصبح الذي  التضخم ع�ى سيطرت أن بعد مستقرة  بعملة Äن روسيا تتمتع

 .الصعبة العمfت من مريحا واحتياطاإحتياطا الجاري  بالحساب ماليا

 وhنشطة,  النفطية للصناعات القوي   التوسع إ@ى  (قتصادي OقتصادياÝنتعاش Oنتعاش هذا 2ي الفضل  ويعود  

 الداخ�ي الطلب ارتفع وقد. با�فرق  والتجارة, Oتصا�تاÝتصا�ت و,النقل و,البناء  وكذلك, �Äت بصناعة ا�تعلقة

 تشكل بسبب أيضا وكذلك, Oستثمار(ستثمار  وت`Rة وتسارع الروس عند Oس~fwكاÝس~fwك نمط تزايد بسبب

 إ@ى بالقياس 2003 عام 2ي مهما يعتRS ا�باشرة hجنبية OستثماراتاÝستثمارات فيض كان  إذا وبا�قابل. ا�خزونات

 أجل من أنه غ`R. أساH�Ï بشكل النفط قطاع 2ي ومRWكزة كافية غ`R تظل هذه hموال رؤوس فإن, ا�اضية اتالسنو 



  يورو مليار 10 إ@ى 8 ب`ن ما استثماراتإستثمارات  تجلب أن النفطية الصناعة ع�ى يجب,  ا�ستوى  هذا ع�ى ا�حافظة

 .الدولية الطاقة وكالة حسب سنويا

 إرتفع إذ, إيجابية تظل ا�توسط ا�دى 2ي النمو علىآفاق يجمعون  Oقتصادية(قتصادية والتنمية التعاون  منظمة خRSاء  

 من%  8,3 رسميا البطالة بلغت بينما, 2002 سنة من عي�wا ا�دة إ@ى بالقياس% 14 يقارب بما للروس الحقيقي الدخل

 والسبب, هشا يظل الروO H�ÏقتصادياÝقتصادي النمو أن غ`R.سبتمRS شهر 2ي% 7,7 مقابل روسيا 2ي  العامل`ن السكان

 النفط برميل سعر أن علما, النفطية الصادرات ع�ى الرئيسية بالدرجة يعتمد الروO H�Ïقتصاد(قتصاد أن  ذلك 2ي

 hوبيك منظمة  ومادامت, الغربية hسواق إ@ى يتدفق � العراÓي الخام النفط ومادام. عليه السيطرة يصعب عامf يبقى

 عدم يضمن من ولكن. 2003 عام 2ي دو�را 28 بمعدل مرتفعا يظل سوف النفطي  الRSميل سعر فإن, (نتاج ستوقف

 الخام؟ النفط أسعار تدهور 

 Oس~fwكاÝس~fwك بينما,السنة 2ي% 10 ينموبمعدل) 2003 آب 2ي يوميا برميل مليون 8,6(الروH�Ï النفطي  (نتاج إن  

 عن وفضf. القاسية الشتاء أشهر طيلة الطاقة من محرومة مناطق عدة توجد,  سنة كل ففي. يتقلص انفك ما الداخ�ي

 مشاريع عدة وهناك). يوميا برميل مليون  3,5(للبfد التصديرية القدرة من أكRS بسرعة يتطور  النفطي (نتاج فإن,  ذلك

 ويس~wدف,  يوكوس العمfقة النفطية الشركة بإنجازه تع±� ا�شاريع هذه من وواحد. الدراسة قيد نفط أنابيب مد

 للموارد الروسية الوزارة أن غ`R.  العالم 2ي للنفط مستورد ثالث تصبح  ن ا�رشحة,  الص`ن إ@ى الخام النفط تصدير

 ماأ. البيئة بحماية تتعلق  سباب ا�شروع  ذلك عارضت, اليابان نحو نفط أنابيب خط Ýنجاز ا�تشجعة الطبيعية

 من للنفط hنابيب مد إحتكار  عارض الذي خودوركوفسكي ميخائيل للنفط الروسية يوكوس لشركة  السابق الرئيس

 .ا�اH�Á أكتوبر.2003أكتوبر 25 موسكويوم  سجن إ@ى أدخل فقد,  ترانسنيفت شركة قبل

 ودوتش, بRWوليوم بريتش: بي�wابي�wن من,  البRWولية الشركات هم ا�باشر لfستثمارل¡ستثمار الرئيسي`ن ا�تعهدين إن  

,  ا�اH�Á نوفمRS 3 ففي. السيب`Rية والغازية النفطية الباطنية الRtوات استغÝfستغfل عن التخ�ي يرفضن اللواتي, شال

 ومع. موسكو 2ي متمركز لfستثمارل¡ستثمار بنك وهو,  يونايتد فاينانشال مجموعة من% 40 شراء نيته بنك دوتش أكد

 أن ذلك.(سRWاتيجية الناحية من محدودا الروO H�Ïقتصاد(قتصاد 2ي hجنبية OستثماراتاÝستثمارات دور  يظل,   ذلك

 احتلتإحتلت,  hخ`Rة السنوات وخfل. hولية ا�واد  قطاع 2ي حصرا متمركزة الضعيفة hجنبية OستثماراتاÝستثمارات

 2ي تمثل hموال هذه أن بيد. دو�ر مليار 7,6 بقيمة,  روسيا إ@ى hموال رؤوس دخول  حيث من  الثانية ا�رتبة قRSص

 إحدى تمثل الHI ا�توسطية الجزيرة نحو سابق وقت 2ي �wري	wا تم الHI الروسية hموال لرؤوس عودة hمر حقيقة

 سنويا دو�ر مليار 20 بقيمة أوفشور  حسابات 2ي هذه ا�هربة hموال رؤوس وضعت وقد. العالم 2ي الضريبية الفراديس

 للطبقة لfستثمارل¡ستثمار كأساس Äن الضرائب دفع من ا�~wربة hموال هذه  وتستخدم, سنوات عشر مدى ع�ى

 .الجديدة الروسية الرأسمالية

 إن وهذا, 2003 سنة من hو@ى hشهر ثfثة 2ي ملحوظا انخفاضاإنخفاضا hموال رؤوس هروب يسجل هذه والحال  

 أن غ`R.  دو�ر مليار 4,6 الصافية hموال رؤوس دخول  بلغت إذ, الثقة عودة ع�ى يؤكد فهو ��Hء ع�ى يؤكد



 اليم±� الذراع يف ليبيد بfتون  اعتقاÝعتقال مع -يوكوس شركة ضد القضائية ا�fحقات عقب  تغ`O  RتجاهاÝتجاه

 روسيا من  الصافية hموال رؤوس خروج بلغ قد وو . ا�اH�Á تموز . 2003تموز /يوليو شهر 2ي خودوركوفسكي �يخائيل

 ا�ركزي  البنك رئيس قول  حسب,  2003 سنة لكامل دو�ر مليار 13,2و,  السنة من الثاني النصف 2ي دو�ر مليار 7,7

H�Ïالرو. 

 للفرد الدخل  زيادة بفضل السعيدة أيامه يعيش الذي الداخ�ي Oس~fwكاÝس~fwك 2ي فيتمثل, للنمو Äخر ا�حرك أما  

H�Ï46 بنحو يرتفع أن ا�توقع من الذي)  وسطي معدل دو�را 160( الرو %�Iضة سماسرة دراسة حسب2010 عام حw| 

 روسيا داخل ا�ناطقية فالفوارق .  ا�دينية. ا�دنية ا�راكز بعض 2ي مRWكزا Oس~fwكاÝس~fwك هذا جنون  ويظل. ا�ال رأس

 العاصمة  سكان أن درجة إ@ى  كب`R هو الريف 2ي وا�حافظات موسكو  ب`ن العيش مستوى   2ي والفارق , جدا كب`Rة �زالت

 .ب~wكم الروس يقول  كما عي�wا اللغة يتكلمون  � وضواحwxا

 تجالنا من% 70 وحدها تنتج كب`Rة شركة 12 أن  تنسينا أن يجوز  � الروسية Oقتصادية(قتصادية النجاحات إن  

 الشفافية بعدم يتسم محيط 2ي نفسها تطوير 2ي صعوبات والصغ`Rة ا�توسطة الشركات تجد بينما,  الوط±H (جما@ي

 بقوة مواقعها الب`Rوقراطية ثبتت وقد. الفساد وانتشارإنتشار التعسفية الب`Rوقراطية والقرارات, القانون  وغياب

 غ`h Rسواق مسرح ع�ى hقوى  العامل Äن أصبحت أ|wا القول  ويمكن.  السوفياتية. السوفيتية ا�رحلة إ@ى بالقياس

 hعمال رجال ع�ى واجبا وأصبح. خاص نس بز بم®Vلة أصبحت العام القطاع 2ي فالوظيفة. والفاسدة الشرعية

 .الب`Rوقراطي`ن  من الدستورية الحقوق  بالشراء اسRWجاعإسRWجاع

 والذي, 2000 عام 2ي الكرمل`ن إ@ى بوت`ن فfديم`R وصول  منذ ا�قلق" القانون  لديكتاتورية" السياH�Ï ا�شروع ويشكل  

  ا�توحشة الرأسمالية من فبد�. أفضل بشكل ممسوكة باتت hمور  أن تؤكد صحيحة إشارة, الغربية الحكومات به رحبت

 ذلك ومع. والرخاء النظام نحو تندفع بوت`ن الرئيس روسيا فإن,  يلتس`ن السابق الرئيس عهد �wا اتسمإتسم الHI وا�رتشية

 دو�ر من أقل(  الفقر خط تحت العيش 2ي يستمرون,  (جما@ي السكان عدد من% 25 أي,  الروس من مليون  40 هناك

 ).الدو@ي البنك إحصاءات حسب شخص ولكل اليوم 2ي واحد

 :العالمO Hقتصاد ع�ى وتداعيا�wا 2004 لعام البRWولية الصدمة - 9

 (رتفاع وشكل. الصيفية ا�الية hزمات مع أي, 1990 عام منذ بانتظام ا�حRWم, التقليد مع جديد من آب شهر ارتبط

, واقتصادية, مالية: غالبة خاصية, حلقاته من حلقة لكل كانت إذ, 2004 لصيف الرئيس ا�سلسل النفط  سعار الجنوني

 الRSميل لسعر التدري¼ي (قRWاب ومع. دينية وح�I جيوبوليتيكية بورصةأوال 2ي ومضاربية, وعسكرية, وبيئية,ودبلوماسية

 الجديدة ا�وجة �wذه العالمO Hقتصاد نمو سيتأثر مدى أي إ@ى, بحدة نفسه يطرح سؤال ثمة, دو�ر 50 التاريµي السقف

 hسود؟ الذهب أسعار إرتفاع من

 2ي السياسية التوترات وم�wا:  إقتصادية م�wا  أكRt سياسية بأسباب مباشرة عfقة له,النفط  سعار الجنوني فاÝرتفاع

 العربية ا�نطقة وعموم العراق 2ي  بوش للرئيس (ستعمارية السياسات جراء,  hوسط الشرق  2ي خاص وبشكل  العالم



 عن النظر وتغض, ا�نتجة والدول  hوبك منظمة ع�ى ا�سؤولية إلقاء الحالية hمريكية (دارة تحاول  حيث,  و(سfمية

 النمو كذلك و,hمريكية (نتخابات حول  تحوم الHI إلىالشكوك إضافة, ا�نطقة 2ي لسياس~wا ا�دمرة (سقاطات

 .hسواق 2ي للفاعليات نرفزة تحدث مجتمعة العوامل هذه كل: النقدية والتقلبات,  hمريكي

 لجهة خاصة, البRWولية الصدمة لهذه الدقيقة Oقتصادية (نعكاسات تحديد 2ي كب`Rة صعوبات  ا�ستثمرون ووجد

 H�Ïء بخRS يتعلق hمر ا�ؤكدأن فال»�Hء.أخرى  إ@ى اقتصادات من ذلك أثر اختلف وإن العالمO Hقتصاد نمو 2ي الRWاجع

 بداية منذ لها مستوى  أدنى 2ي نفسها تجد لكي تRWاجع انفكت ما العا�ية البورصات أن, والنتيجة. الشركات  رباح

 أن علwxا إن إذ, صعبة تبدو مهم~wا فإن,  Oقتصادية الفعاليات لطمأنة جهودا تبذل ا�ركزية البنوك  كانت وإذا.السنة

 .التضخم تجاه وحذرها Oقتصادي النمو إستمرار  2ي ثق~wا  عينه الوقت تظهر2ي

 حصرها ويمكن,  ا�اضية القليلة الفRWة خfل النفط  سعار الجنوني (رتفاع هذا  إ@ى قادت الh HIسباب تعددت لقد

 :ي�ي فيما

1-RSمريكية الحرب تعتh زراعة 2ي الرئيس ا�تسبب العراقية ا�قاومة حدة 2ي تصاعد من قابلها وما العراق 2ي ا�ستمرة 

 الذي ا�هدي جيش أعلن فقد.النفطية (مدادات تعطل من القلق حدة تزايد و2ي, hوسط الشرق  2ي hمنية ا�خاوف

 بعمليات سيقوم فإنه, hشرف النجف ع�ى hمريكي العدوان استمرار حال 2ي بأنه الصدر مقتدى الشي«ي الزعيم يقوده

. التصدير نحو ا�وجه العراÓي النفط معظم ينقfن اللذين العراق جنوب 2ي التصديرالرئيسي`ن أنابيب خطي تس~wدف

 صناعة مركز العراÓي الجنوب عمق إ@ى الRSيطانية – hمريكية والقوات"  ا�هدي جيش" ب`ن العنيفة ا�واجهات وامتدت

 النفطي فاÝنتاج. بالكامل تعطلها عمليات إ@ى النفطية ا�نشآت تعرض  من حقيقية مخاوف من ذلك صاحب وما, النفط

 (حتfل قوات مادامت النفطية الصادرات وقف تشRWط الHI  العراقية ا�قاومة عمليات قبل من ملغوم Äن هو العراÓي

 ا�وازنة عليه تتوقف والHI, العراق 2ي الوحيد الRtوة مصدر يشكل الذي والنفط. وتحاصرها النجف تقصف hمريكية

 دو�ر مليون  30 ؤقتةا� العراقية الحكومة تخسر إذ,  العراقي`ن ا�قاوم`ن أيدي 2ي رهينة Äن هو, %95 بنحو الوطنية

 .النفط عائدات يوميامن

 وزير أبراهام سبنسر أعلن فقد. خاص بشكل والب®Vين  عام بشكل النفط أسعار من hمريكية ا�خزونات انخفاض-2

  عصر Äن يعيش العالم  ن النفط تخزين إ@ى تحتاج hمريكية ا�تحدة الو�يات" أن hمريكي الطاقة

 رفضت حيث,hسعار ارتفاع من للحد (حتياطي من إضافية كميات  ضخ بشأن تمارس ضغوط أي رافضابذلك"(رهاب

 (حتياطي بأن ذلك مRSرة hسعار ل~wدئة hمريكي (حتياطي النفط بضخ  نادت الHI ا�طالب  hمريكية الطاقة  وزارة

 أوقات 2ي وا�س~wلك`ن لYمريكي`ن الحماية توف`R  يس~wدف إنه بل hسعار 2ي الزيادة �واجهة توجwxه يمكن �" النفطي

 إن ثم".النفط من العا�ية (مدادات 2ي كب`R تعطيل وحدوث hمريكية hراH�Á ع�ى  إرهابي هجوم كوقوع الطوارىء

 .النفط اسعار إرتفاع يغذي, عالمH مس~wلك أول , hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي الطاقة اس~fwك 2ي الشديد ال�wم إستمرار

 جرى  الذي (ستفتاء بسبب  كب`R قلق مصدر  تشكل أصبحت ف®Vويf تشهدها الHI الكب`Rة السياسية (ضطرابات  إن-3

 (نتخابات إجراء موعد,  2006 سنة ح�I الحكم 2ي شاف`V هيغو الرئيس بقاء حول   تمحور  والذي2004 آب h 15حد يوم



 (ستقرار عدم فحالة. ا�عارضة  حزاب رئيسا مطلبا بوصفها, مبكرة رئاسية إنتخابات إجراء وبالتا@ي, رحيله أو, الرئاسية

H�Ï2ي  السيا fويV®صعيد ع�ى مصدرللنفط بلد خامس,  ف Hاوح بقدرة عالمRW2ي زادت, يوميا برميل مليون  2,6و 2,5 ب`ن ت 

 . النفط أسعار لهيب

 تضارب إستمرار بسبب الروH�Ï للنفط منتج أول , "يوكوس" الروسية عمfقةال النفط شركة يكتنف الذي الغموض -4

 أسعار ع�ى الضغوطات ومن, النفطية (مدادات شان 2ي السوق  مخاوف من زادت,  م�wا الروسية السلطات

 الخناق عليه تشدد الذي, الروH�Ï للعمfق) يوميا برميل مليون  1,4(تصدير خاصة, (نتاج بوقف فال~wديدات.النفط

 ع�ى القضائية الحراسة الروسية السلطات وفرضت". حقيقية" تعتRS,إفfسه إعfن إ@ى وتدفعه الضرائب مصلحة

 ضرائب تحصيل ا�كلفون  العدل مسؤولووزارة وقال. الثانية للمرة" يوغانسكنفتغاز" النفط Ýنتاج الرئيسية وحد�wا

 ع�ى, للنفط ا�نتجة الوحدة وحسابات أعمال جمدوا أ|wم 2000 عام عن دو�ر مليار 3,4 مقدارها" يوكوس" ع�ى متأخرة

 .قانوني غ`R السابق الحراسة فرض بأن ا�اh H�Áسبوع ا�حكمة قرار أن من الرغم

 2ي hولية ا�واد أسواق �wيج الHI التوترات وضوحاعن hكRt التعب`R هو النفط  سعار الجنوني (رتفاع إن -5

 بشكل العالم 2ي النفط إس~fwك إذتزايد, الحالية الفRWة خfل العالم 2ي النفط ع�ى للطلب كب`R تزايد فهناك.العالم

 2ي  مليون  40و, العشرين القرن  منتصف 2ي يوميا برميل مfي`ن 8 إ@ى العشرين القرن  بداية 2ي برميل مليوني من  تدري¼ي

, 2000 عام 2ي يوميا برميل مليون  75 إ@ى قفز أن إ@ى 1995 عام 2ي مليون  70و, 1980 عام 2ي مليون  60و, 1970 عام

 2ي عمfق ثاني الص`ن أصبحت حيث, الصينية الصناعية الثورة بسبب Äن بكث`R أكRS قياسية مستويات إ@ى ووصل

 Äن  العالم 2ي (حتياطية  (نتاجية الطاقة  تتجاوز  � ح`ن 2ي, hمريكية ا�تحدة الو�يات بعد للنفط مس~wلك العلم

 ا�قابل  الكا2ي العرض وغياب النفط ع�ى الكب`R العالمH الطلب زيادة ب`ن (ختfل حدث هنا ومن. يوميا برميل  مليوني

 إ@ى م�wا% 40 يرجع, فقط% 2 بنسبة يكون  سوف النفط ع�ى العالمH الطلب زيادة أن  الدولية الطاقة وكالة وترى . لذلك

 ا�تحدة الو�يات تمثل ح`ن 2ي) 2004(العام هذا خfل% 13 بنسبة النفط ع�ى طل	wا يزيد أن ا�توقع من الHI الص`ن

 .العالم دول  لبقية والباÓي, ا�توقع العالمH الطلب من% 20

 تراجع صعيد ع�ى كب`Rة  عا�ية تداعيات له النفط  سعار الجنوني (رتفاع هذا أن Oقتصاد 2ي والخRSاء ا�حللون  يجمع و

 است`Rاد ع�ى كليا إعتمادا تعتمد الÄ  HIسيوية البلدان ¤ي تضررا البلدان أكRt أن شك و�. العالمO Hقتصاد 2ي النمو

 التجاري  العجز بلغ إذ, بعجز أمريكا أوقع  النفط أسعار ارتفاع أن الحديثة الدراسات وتش`R. النفطية احتياجا�wا

 يونيو ففي. أبريل/نيسان 2ي سجل الذي السابق القياH�Ï الرقم عن دو�ر مليار 7,7 بارتفاع أي دو�ر مليار h55,8مريكي

 مليار 92,8 إ@ى لتصل% 4,3 بنسبة تراجعت حيث, 2001 سبتمRS منذ تراجع أكh RSمريكية الصادرات سجلت 2004

 ا�نتجات 2ي العجز وسجل. دو�ر مليار 148,6 إ@ى لتصل% 3,3 بنسبة hمريكية الواردات ارتفعت, عينه الوقت و2ي. دو�ر

 ثلh HDمريكية ا�تحدة الو�يات وتستورد. دو�ر مليار 13,9 ا�اH�Á يونيو 2ي أيضا قياسيا رقما التجاري  ا�`Vان 2ي النفطية

 .يرتفع الطلب أن كما ارتفاعا النفط أسعار فيه تسجل وقت 2ي تحتاجها الHI النفط كمية



 لم قياسية أرقاما بلغ الذي ا�وازنة 2ي القياH�Ï العجز مواجهة فعf بدأت hمريكية ا�تحدة الو�يات فإن, هذه والحال 

% 3،6 العجز هذا ويشكل. 2004 سبتمRS 30 2ي ينتHä الذي الحا@ي ا�ا@ي للعام دو�ر مليار 422 بلغ إذ قبل، من تشهدها

 مكتب تقديرات حسب دو�ر، مليار 348 إ@ى العجز هذا إنقاص يتم سوف 2005 وللعام. (جما@ي الوط±H الناتج من

 عام 2ي دو�ر مليار 375 بلغ قد ا�وازنة 2ي العجز وكان. (جما@ي الوط±H الناتج من% 2،8 يعادل ما أي للكونجرس، ا�وازنة

2003. 

 الHI, الدو@ي النقد صندوق  مثل, ا�اليةالدولية للمؤسسات التفاؤلية ال®Vعة أن إذ, العالمO Hقتصاد  آقاق رؤية من بد �

, ا�اH�Á الربيع خfل برزت الO HIقتصادية لYنشطة اللهاث إشارات مع تتناقض,  السنة هذه% 4,6 بنحو نمو ع�ى تعول 

 .hوروبي (تحاد بلدان 2ي أقل وبدرجة,  اليابان أو hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي سواء ا�عروفة hخ`Rة hرقام خfل من

 ا�عدل كان أن بعد  أمريكا 2ي% 3 من أقل إ@ى السنة هذه من الثاني الفصل خfل العالمH لfقتصاد النمو عاد, وهكذا

 2ي hمريكي`ن للمس~wلك`ن حقيقيا قلقا شكل النمو 2ي التباطؤ هذا أن شك و�%. 4,2 هو hول  الفصل 2ي للنمو ا�سجل

 وكذلك الفائدة ومعد�ت الوقود أسعار ارتفاع ويسهم. ا�قبلة لYشهر نفقا�wم 2ي أكRt يحتاطون  وجعلهم, التوظيف مجال

 .القلق هذا تغذية 2ي  حده الضرائب تخفيف بلوغ

. 2002 العام منذ ا�لحوظة hسعار الظرفيةÝرتفاع أو ا�ستمرة الطبيعة حول   وOقتصاديون  النفط خRSاء يتجادل و

 hسوأ أن,  hوائل ويرى . معا آن 2ي راديكاليا ومتناقضة  معقدة أجوبة,  بسيطة  سئلة الخRSاء يقدم, العادة ¤ي وكما

Hستثمارات قلة بسبب إنه. حتمO ة جديدة نفطية آبار استكشاف 2يR`مر كان كما وكبh   2ي H�Áنتاج  يتوصل لم,  ا�ا) 

. (رتفاع إ@ى hسعار بالضرورة يدفع الذي hمر, الص`ن قبل من خاصة, عليه ا�تنامي الطلب تلبية إ@ى  للنفط الحا@ي

fسود الذهب تمركز فإن,  ذلك عن وفضh رضية الكرة من ا�توترة ا�ناطق 2يh   ,HIمثل دامية صراعات تشهد ال 

,  النفط  أسعار أن   يرى  من فهناك. اسRWاحة مهلة لYسواق تRWك لن)  أفريقيا وغرب, قزوين وبحر,  hوسط الشرق (

 .دائما مرتفعة ستظل,   النفطية (حتياطات نضوب وكذلك, hوسط والشرق  hدنى الشرق  أوضاع إ@ى ظربالن

. العالمH با�قتصاد و(نكماش التضخم يRWبص,1979 وعام 1973 عام 2ي البRWوليت`ن الصدمت`ن عقب الحال هو كما و

 بنحو سوى  يتقدم لم (جما@ي hمريكي الوط±H فالناتج.نفس ضيق إشارات  أظهر hمريكي Oقتصاد أن روجوا,  وسابقا

% 1,7 معدل سوى  النمو يبلغ لم إذ, اليابان 2ي مماثلة أمل وخيبة. hول  الفصل 2ي% 4,2 مقابل,  الثاني الفصل 2ي% 2,8

 تفس`R ويعود%! 4,1بنحو وسطيا معد� يتوقعون  ا�حللون  كان بينما -يونيو ولغاية أبريل من ا�متدة الفRWة خfل فقط

 .اقتصادي ركود إ@ى ستتحول  الHI, (ختناقات إ@ى إضافة,دو�ر 40 فوق  النفط برميل سعر استمرار إ@ى,  التشاؤم هذا

 عن منه قسم 2ي  ناجم الحا@ي  فاÝرتفاع.  للقلق دواuي من هناك وليس,  ذلك عكس hمر أن, "ا�تفائلون "  يعتقد و

, الحديثة  (ستثمارات 2ي النقص بسبب آخر قسم و2ي, )ف®Vويf, العراق( النفط إنتاج مناطق 2ي السياسية  التوترات

 الهدوء عودة خfل من  إما, ستنخفض hسعار فإن, hسباب هذه انعكست وإذا. (نتاج قدرات  من حًد  الذي

,  Oستثمارات سماح بعدم, وأخ`Rا. الصي±H النمو  2ي تباطؤ حصول  خfل من أو, النفط إنتاج مناطق إ@ى و(ستقرار

 الخميس يوم, بورغينيون  فرانسوا,  الدو@ي البنك 2ي Oقتصاد عالم قدر وقد. (نتاج زيادة,  hسعار ارتفاع من ا�جتذبة



2RSالنمو يحرم أن يمكن النفط أسعار إرتفاع إن, 2004سبتم Hنقطة% 0,2 بنحو العالم  .RSمر هذا ويعتh R`مهم غ 

 البنك رئيس  قال ذاته اليوم و2ي. 2004 عام 2ي ا�رتقب العالمH (جما@ي ا�ح�ي للناتج% 4,6 بنحو (رتفاع إ@ى بالنظر

,  ا�قبلة الفصول  خfل ويتوسع اليورو منطقة 2ي يستمر  Oقتصادي (نتعاش:" إن, تري»�H كلود جان,  hوروبي ا�ركزي 

 ". 2005 عام ي2 ومستمر تدري¼ي تحسن إ@ى ويقودها

  اقتصادات تجد, ا�اضي`ن العقدين خfل بنيا�wا 2ي حصلت الHI التغ`Rات بفضل,  أنه واقع ع�ى التفاؤل  هذا  يرتكز و

  استخدام خfل فمن.  رأw³م حسب البRWولية الصدمة أخطار من كب`R بشكل محصنة اليوم نفسها الصناعية البلدان

 من اس~fwكها تخفيض إ@ى hوروبية البلدان معظم توصلت, الطاقة اس~fwك 2ي" التبذير"  ومكافحة, البديلة الطاقات

 ع�ى الثالث القطاع غلبة: وم�wا,  ذلك 2ي أسهمت أخرى  عوامل هناك,  ذلك إ@ى إضافة.1980 عام إ@ى بالقياس النفط

 حيث النامية البلدان نحو الصناعية (نتاج خطوط نقل وظاهرة, hسعار بتبد�ت hجور  تبد�ت ربط وعدم, Oقتصاد

. قليلة بصورة للنفط ا�س~wلكة, الجديدة للتكنولوجيات ا�تنامية وhهمية, العاملة اليد ورخص hجور  انخفاض

,  النفط إ@ى حاجة 2ي تكون  � لكي hفكار من يكفي ما الغنية البلدان لدى:  العظيم الشعار وباستعادة, شديد وبإختصار

 .الخام النفط  أسعار إرتفاع  مقاومة ع�ى القدرة إمتfك  لجهة خاصة

 ¤ي,  استدانة وhكRt النفطية للمواد وا�ستوردة,  العالم 2ي فقرا hكRt البلدان تكون  ��Hءأن 2ي مفاجأة هناك ليس و

 بنحو  الخام النفط لRSميل وسطي ارتفاع يستتبعها الذي,  الكوني الصعيد ع�ى الخرائط توزيع إعادة من hكRS الخاسر

 .أصf الضعيفة  ا�الية قدرا�wا فأكRt أكRt سيحرم (رتفاع فهذا. دو�رسنويا 10

 هذه إثراء 2ي سيسهم,ا�نتجة البلدان نحو ا�ستوردة  البلدان من دو�ر مليار 150 بضع تحويل كان إذا, الواقع 2ي و

 له سيكون  ح`ن 2ي, تطورا hكRt للبلدان خاصة, العالمH النمو ع�ى محدودة `Rاتتأث له سيكون  (ثراء هذا أن بيد,  hخ`Rة

 .الجنوب بلدان معظم 2ي التخلف  سيادة بسبب ل¡نجراح القابلة ل¡قتصادات مدمرة تأث`Rات

 تتب±�,  الواقع و2ي. البلدان جميع ع�ى ميكانيكي بشكل متماثلة تكون  أن النفط أسعار ارتفاع لتأث`Rات يمكن �,  تأكيد بكل

 الفعل ردات ذلك ع�ى يشهد كما, hخطارا�طروحة ع�ى أجوبة ولتقديم,  ا�عطيات لتغي`R مختلفة اسRWاتيجيات البلدان

R`ثة  ا�تطابقة غfالنفطية ا�واد ع�ى الضريبة تخفيض الهند قررت لقد: النفطية الفاتورة ثقل أمام آسيوية بلدان لث 

 وخفضت,  الطلب من للحد وا�ازوت  الب®Vين لبيع محطا�wا ع�ى يومية طوارىء حالة تايfندا وفرضت,  مس~wلكwxا لحماية

 .النمو ع�ى للحفاظ, الفائدة معد�ت الجنوبية كوريا

 البلدان-O:1قتصادي نموها ع�ى النفط أسعار إرتفاع تأث`Rات حسب البلدان من فئات ثfث نfحظ أن يمكن و

 الذي النفط اسعار إرتفاع خدم فقد. دو�ر 40 فوق  النفط برميل سعر بقاء إستمرار من الكب`Rة ا�ستفيدة  إ|wا:ا�صدرة

 (جتماuي الRSنامج   تطبيقه بفضل السلطة 2ي بقي الذي, شاف`V هوغو الف®Vوي�ي الرئيس سبتمRS 11 احداث بعد حصل

 توازن  تعيد أن استطاعت, 1998 عام 2ي إفfس أبواب ع�ى كانت الHI روسيا أما.النفطي الريع قبل من وا�مول  السµي

 الHI, النفطية عائدا�wا نمو بفضل, دو�ر مليار 123 بنحو ا�قدرة ديو|wا استحقاقات تحRWم وأن, مدفوعا�wا م`Vان  موازنة



 أن بعد, دو�ر رمليا 35 بنحو ماليا فائضا السعودية العربية ا�ملكة وحققت. (جما@ي ا�ح�ي ناتجها من% 20 تمثل

 .موازن~wا 2ي العجز سددت

 النفط أسعار إرتفاع  فإن, Oقتصادية والتنمية التعاون  منظمة حسابات  حسب: للنفط ا�ستوردة ا�تطورة البلدان-2

 . النمو من نقطة 0,4 بنحو هبوطا  سيكلفها  دو�رللRSميل 10 بنحو

 نقطة 0,8  -:النمو من  ستخسر فإ|wا الدولية الطاقة وكالة  حسابات وحسب. تعاني إ|wا: الناشئة ا�ستوردة البلدان -3

 1,8-, للفيليب`ن 1,6- ,للهند 1-, )2004 عام من hو@ى hشهر السبعة خfل% 40 بنحو النفطية واردا�wا قفزت الHI(للص`ن

 بما, كارثية تكون  لن البلدان هذه ع�ى النفطية الفاتورة أعباء إن.وتشي�ي, والRSازيل, لYرجنت`ن فقط  0,4- ولكن, لتايfندا

 .سنويا% 8يتجاوز  نمو معدل يسجل Oقتصادات هذه من البعض أن

 النفط إنتاج مناطق تعاني حيث, سياسية أسباب إ@ى الرئيسية بالدرجة تعود النفط أسعار ارتفاع أن القول  إ@ى نخلص و

 بسبب,  بوش جورج الرئيس ع�ى  يقع فاللوم.hمريكية الهيمنة جراء, إستقرار وعدم سياسية توترات من العالم 2ي

 . (ستعمارية سياساته

 الصهيونية-للهيمنةhمريكية حيوي  مجال" الكب`h Rوسط الشرق " - 10
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 العزيز عبد والدكتور ,  ياس`ن أحمد الشيخ  حماس لحركة الروÙي والزعيم ا�ؤسس القائد إغتيال جريمة تشكل 

H�§مارس22 يوم صبيحة شارون آرييل الحرب مجرم جانب من مباشر وبإشراف,  الصهيوني جيشال قبل من  الرنتي 

H�Áوسط الشرق " مبادرة  مظاهر من جديدا مظهرا,   ا�اh R`الكب”  HIا تنطلق الw~ضرورة من ”أوسطية الشرق “ كسابق 

 السياسية الجغرافيا ملفات Ýغfق كأساس,   الفلسطينية القضية تصفية وبالتا@ي,  الصهيوني - العربي الصراع تصفية

 التعاون  أنماط ع�ى القائمة Oقتصادية الجغرافيا ملفات �wا لتستبدل العشرين، القرن  من ا�وروثة وصراعا�wا ا�فتوحة

 بالدرجة تس~wدف بوش الرئيس  فمبادرة.   والعشرين الحادي للقرن  روحا كو|wا ا�فRWض العا�ية ال®Vعة وتدعيم والتكتل

  (رهاب، بؤر  hمريكية (دارة ماتسميه ع�ى والقضاء,  الصهيوني hمن مع بالتfزم hمريكي hمن  حماية تأم`ن الرئيسة

 الصهيوني التفوق  وضمان العسكري، الصناuي ا�جمع مطالب وتلبية hمريكية الهيمنة تحقيق  سياق 2ي يدخل الذي

 . العربي الوطن 2ي العربية القومية عقيدة ونزع العربية، الدول  ع�ى الحاسم

 2002 العام`ن 2ي العربية (نسانية التنمية تقريري  ا@ى فقراته من عدد 2ي" الكب`h Rوسط الشرق "  مشروع ويستند    

 الجغرافيا إ@ى صراعا�wا بكل السياسية الجغرافيا مرحلة من انتقال عملية تعتRSه hمريكية (دارة أن عن فضf,  2003و

 السfم يسم� ما روح وإشاعة,  الصهيوني -العربي الصراع تصفية ضرورة يفرض ما ومعطيا�wا ركائزها بكل Oقتصادية

 الفرص اغتنام خfلها من تستطيع السياسية الجغرافيا 2ي أع�ى �رحلة مفتاحا  باعتباره,  ا�تحدة الو�يات تفهمه كما

 العالم يدفع الذي النحو ع�ى الصهيونية (رادة وفرض hمريكية السيطرة من ا�زيد لتحقيق وإقليميا دوليا السانحة



 ا�ستقلة، وليس التابعة التنمية فضاء داخل من ولكن Oستقرار، 2ي بمطال	wما لهما التسليم إ@ى ال�wاية 2ي العربي

 .الديمقراطية وليس السياسية وال~wادنية

 بوش جورج hمريكي الرئيس فإن,  hم`Rكية (دارة وضعته الذي" الكب`h Rوسط الشرق " مبادرة أمر من يكن ومهما    

 العالم عن الدولية ا�ؤسسات أصدر�wا الHI (نسانية التنمية تقارير أساس ع�ى" الكب`h Rوسط الشرق " تحديث يريد

 hم`Rكية ا�بادرة وستكون . أنفسهم ا�نطقة علماء جانب من 2003و 2002 العام`ن 2ي كتاب~wا جرت التقارير وهذه. العربي

,  ا�قبل حزيران 2ي ا�تحدة الو�يات ،"جورجيا"  و�ية 2ي ،"أيfند H�Ï" 2ي الكبار الثمانية يجرw³ا الHI ا�ناقشات قلب 2ي

 تعديfت إدخال فرصة بقلة hمريكي ا�شروع 2ي للنظر ا�تاحة القص`Rة الفRWة وت»�H..   القمة قبل من اعتمادها وسيطلب

 ويعود.ا�شروع موضوع والشعوب بالدول  ناهيك, الثماني مجموعة 2ي ا�تحدة الو�يات شركاء من عليه جوهرية

  يعد الذي hمر. ا�عنية hطراف بجميع hم`Rكية (دارة استخفاف ا@ى, يبدو ما ع�ى, Oستعجال
ً
  تعب`Rا

ً
 عقلية عن مجددا

 الدول  بمصائر تستبد وكأ|wا تتصرف أصبحت حيث, العالم بقية تجاه الحالية كيةhم`R  (دارة تبدw³ا الHI التعا@ي

 .أجمع العالم 2ي والشعوب

 -  القديمة (ستعمارية السياسات إستخدام إ@ى ا�تحدة الو�يات عودة يع±H"  الكب`h Rوسط الشرق " مشروع إن    

 شعوب وآمال مطامح مع تتعارض الHI و, hوروبية  (ستعمارية القوى  قبل من  مستعملة كانت الHI  ذا�wا،  الجديدة

 التقارير كاتبو بادر وقد. أم`Rكي وشعار نجم تحت ظهر  نه التحديات، يواجه  ا�شروع هذا يزال و�.  أنفسها ا�نطقة

  hم`Rكية ا�قاربة نقد إ@ى أنفسهم
ً
، نقدا

ً
 العربية، ا�نطقة 2ي صدقية بأي تتمتع � ا�تحدة الو�يات ان باعتبار قاسيا

 .بالنجاح ذلك يعد و� الطويل، ا�دى 2ي العربي بالعالم (صfح عمليات إ@ى ي§�Hء سوف بالتقارير، مبادر�wا وتغطية
ً
 وأخ`Rا

  وليس
ً
 ترحل لم وما,  الفلسطينية للقضية عادل حل هناك يكن لم ما ؛"الكب`h Rوسط الشرق " مشروع ينجح لن آخرا

 .شرط أو قيد دون  hوسط الشرق  منطقة من hمريكية القوات

 معركة 2ي الراهن hم`Rكي الرئيس فرص دعم 2ي ا�شروع استغfل ع�ى تعمل  الراهنة hم`Rكية (دارة أن شك �   

 وتركيا وايران وأفغانستان باكستان ا@ى إضافة العربية البلدان ا�شروع ويخص. أخرى  ناحية من ا�قبلة الرئاسة

 (دارة تدمغها الh HIساسية (سfمية الدول  يضم الكب`h Rوسط للشرق  hم`Rكي ا�فهوم ان والواضح. واسرائيل

) سبتمRS( أيلول  أحداث منذ تحاربه شرعت الذي" (رهاب" منابع باعتبارها, "الجدد ا�حافظ`ن" تشدد ظل 2ي, hم`Rكية

 دول   2ي  والفزع الرعب يث`R  باكستان إ@ى ا�غرب من حدوده تمتد الذي" `Rالكب hوسط الشرق "  مشروع إن.2001

  ا�شروع هذا فطروحات.  hمريكية ا�تحدة الو�يات هو واحد طرف ومن الخارج من (صfح علwxا يم�ي  نه,  ا�نطقة

 الشعارات من ذلك آخر إ@ى ا�رأة حقوق  ع�ى والحصول  الفقر ومحاربة والديمقراطية الحر Oقتصاد تكريس ع�ى تقوم

HIعكسها ويتحقق ترفع ال  
ً
 اتمام بعد والثقافية وOجتماعية Oقتصادية الهيمنة مشروع إنه الواقع و2ي. hرض ع�ى تماما

 فإن, الجدد ا�حافظ`ن بتحليfت ا�تأثر بوش جورج عقل و2ي. hمريكي ا�نظور  خfل من والعسكرية السياسية الهيمنة

 الو�يات وأمن ا�نطقة إستقرار لضمان  ضرورة أصبح"  ا�ارقة الدول " ع�ى القضاء عh RSوسط الشرق  منطقة تحويل

 . الصهيوني hمن مع بالتfزم hمريكية ا�تحدة



 لم الHI,   2001سبتمRS 11 أحداث  بعد للعالم hمريكية الرؤية إطار 2ي يدخل"  الكب`h Rوسط الشرق "  مشروع إن   

 العسكرية (مRSاطورية فالقوة. hمريكية ا�تحدة للو�يات كذلك ماكانت بقدر,   hوسط للشرق  مم`Vة عfمة تكن

:  أولويا�wا بد�لة hوسط الشرق  خريطة رسم"  Ýعادة" الكافية الوسائل hمريكية ا�تحدة للو�يات تعطي والسياسية

 عام ففي. العمل هذا بمثل القيام إ@ى hمريكية ا�تحدة الو�يات تبادر الh HIو@ى ا�رة هذه وليست. (رهاب ع�ى الحرب

,  إيران 2ي (سfمية الثورة وإند�ع,  إيران 2ي الشاه نظام وسقوط,  ديفيد كامب إتفاقيات توقيع عقب, 1978-1979

  إرساء إ@ى  واشنطن مجتمعة العوامل هذه كل تقاد,  كارمال بابراك نظام �ؤزارة أفغانستان 2ي السوفياتي والتدخل

 . افغانستان إ@ى مصر من يمتد" الكب`h Rوسط للشرق "  مشروع أول  أسس

 مساندة ع�ى يقوم أنه بما,   Äن عن راديكاليا مختلفا  ا�نطقة دول  مع ا�تحدة الو�يات أبرمته الذي  العقد أساس وكان  

 دائرة من خرجت الHI مصر وكانت. النفط تدفق ع�ى السيطرة و, الصهيوني الكيان أمن ضمان مقابل  التسلطية hنظمة

 من مليارات بضعة ع�ى حصلت ح`ن,  hمريكية السياسة هذه  من الكب`Rة  ا�ستفيدة ¤ي,  الصهيوني العربي الصراع

 تأخ`R من  القاهرة الخار�ي  ا�ا@ي الدعم هذا مكن وقد.  اليوم إ@ى دائما  صحيحا يزال �  وذلك.  سنويا الدو�رات

 .العميقة Oقتصادية (صfحات

 2ي تتخندق العربية البلدان  غالبية  تركا العمياء ا�ساندة  من عقدين ولكن. ولت قد ا�رحلة تلك أن بوش الرئيس ويزعم  

 (نسانية التنمية" تقرير  وضعت الHI  الدولية ت ا�ؤسسا انفكت ما, تاريµي تأخر من Äن  ثم�wا تدفع قاتلة جمودية

 التنمية" تقرير يتبناها الHI الصيغة ¤ي, داخلها من العربية البلدان 2ي (صfح ينبع أن ضرورة ع�ى تركز"  العربية

 لتقرير أمينة قراءة أي وتب`ن.  العربية البلدان 2ي (نسانية التنمية Ýقامة اسRWاتيجية رؤى طرح 2ي" العربية (نسانية

 , العربي الوطن مصلحة إ� حسبانه 2ي يضع لم أنه" العربية (نسانية التنمية"
ً
 (نسان حقوق  من الحرمان أن ع�ى تأكيدا

 2ي استشراء (نسانية التنمية معوقات أكRt من هو" Oسرائي�ي" Oحتfل أن ع�ى الRWك`V ومع (نسانية التنمية w³دد

 تقرير ا@ى تستند و¤ي hم`Rكية (دارة أن من الصدد هذا 2ي ا�شروع واض«ي نفاق ع�ى أدل وليس. العربية البلدان

" العربية (نسانية التنمية" تقرير إهدار ع�ى تعمل, تفتقدها بصدقية التح�ي محاولة 2ي" العربية (نسانية التنمية"

  كان الذي, الثالث
ً
 ا�دعاة hساسية ا�حاور  أحد ع�ى, تقريرال هذا يركز ح`ن 2ي هذا, ا�قبل الخريف 2ي صدوره مخططا

 دعمها بخفض hم`Rكية (دارة قامت. العربية البلدان 2ي الصالح الحكم وإقامة الحرية نطاق توسيع وهو أ�, للمشروع

  كب`R بمبلغ ا�قبل العام موازنة 2ي hم`Rكي الكونغرس أقره الذي الحد عن (نمائي ا�تحدة hمم لRSنامج السنوي 
ً
 احتجاجا

 (دارة ولسلوك الفلسطينية لYراH�Á اسرائيل �حتfل شديد انتقاد من" العربية (نسانية التنمية" تقرير تضمنه ما ع�ى

 الذي الخفض أن 2ي هذا hم`Rكية (دارة موقف خسة وتتج�ى. واحتfله العراق غزو  و2ي دعمه 2ي ذا�wا الحالية hم`Rكية

 .النامية البلدان 2ي الفقراء أفقر عقاب يع±H (نمائي ا�تحدة hمم برنامج مخصصات ع�ى أدخلته
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  hوسط الشرق  مصطلح يعرف        
ً
  رئيسية، محددات بثfث تاريخيا

ً
 القرن  منذ الشرقية ا�سألة به عرفت بما:  أو�

 2ي بالسلطة استأثرت الHI العثمانية السلطة ب`ن شديد نزاع أ|wا من – م�wا فرع hوسط الشرق  أن حيث – عشر السابع



،H�Áستئثار ع�ى النية وعقدت ا�اO اw� ا�ستقبل 2ي  
ً
 ا�ساواة تطلب الHI العربية وhمة,   جهة من وتخلفها جهلها مع أيضا

، أخرى، جهة من والقوة والقانون  الحق باسم
ً
  الشرقية ا�سألة بانتقال وثانيا

ً
 hمم اسRWاتيجيات قلب إ@ى تدريجيا

 التاسع القرن  أواخر 2ي فيه ودخولها الRWكي، – العربي بال®Vاع Oستعمارية أوروبا واهتمام الصاعدة الرأسمالية hوروبية

  العشرين القرن  مطلع و2ي عشر،
ً
  Oستعمارية،  طماعها مدا

ً
 Oقتصادية الب±� شهدت وقد ا�تناقضة،  مانwxا وتحقيقا

 ، عصرين ب`ن الفاصل التاريµي الحد بم®Vلة كانت عشر، التاسع القرن  2ي حقيقية تبد�ت العربي ا�شرق  ي2 وOجتماعية

 .  الحديث الكولونيا@ي والعصر الوسطى القرون
ً
 مع واكتمل ،1798 العام 2ي مصر ع�ى نابليون  حملة مع بدأ الذي وثالثا

 hو@ى، العا�ية الحرب |wاية عقب والنفوذ ل¡نتداب مناطق إ@ى العربي للشرق  وOنكل`V الفرنسي`ن ب`ن (مRSيا@ي التقسيم

 ع�ى الصهيوني الكيان وقيام فلسط`ن، ارض اقتطاع خfل من قائم واقع إ@ى العا�ية الصهيونية الحركة مشروع وتحقق

 . ارضها

 جورج الدكتور  قول  حد ع�ى قطيعت`ن السياسية – الجغرافيا منظور  من أحدث قد الصهيوني الكيان قيام إن شك و�

 :  hوسط الشرق  عن كتابه 2ي قرم
ً
  الكولونيالية، الحقبة 2ي ا�نطقة يسم� كان الذي"  ا�شرق "  مفهوم مع أو�

ً
 مع وثانيا

"  �صطلح الجغرا2ي ا�دى أن ومع Oستقfلية، الحقبة 2ي التداو@ي ا�جال 2ي نفسه فرض الذي"   العربي العالم"  مفهوم

 الHI ا�فتوحة hزمة تعميد جرى  فقد الصهيوني، – العربي للصراع (قليمية ا�نطقة بكث`R يتخطى"  hوسط الشرق 

 "  hوسط الشرق  أزمة"  باسم العRSية الدولة قيام دش�wا
ً
 . حصرا

 يم`V ما أكRt فإن للفتوحات، كما للهجرات ممر وأعظم العالم، 2ي الحضارة بؤر  أعرق  من يعتh RSوسط الشرق  كان إذا

 فرض بداية ومع hوروبي، لfستعمار الرومانسية ا�رحلة مع مVWامنة الوجود إ@ى الشرقية ا�سألة ظهرت أن منذ تاريخه

 ا�ستعمرة وشبه ا�ستعمرة البلدان اجتاحت الHI الوط±H التحرر  ثورة أعقاب 2ي العالم ع�ى hم`Rكية (مRSيالية الهيمنة

  الصهيوني الكيان أصبح أن وبعد الثانية، ا�يةالع الحرب |wاية عقب
ً
  أمرا

ً
  واقعا

ً
 ل¡مRSيالية رك`Vة عميلة، دولة 2ي متجسدا

 باسم الغربية ا�دارس 2ي تسميته ع�ى اصطلح ما أو(  العربي ا�شرق  أن هو فرعية، إمRSيالية أو محلية قوة بل hم`Rكية

  يمثل)  hوسط الشرق 
ً
  نظاما

ً
  فيه ا�ختلفة الحكم  نظمة مشRWكة قسمات ع�ى يحتوي  سياسيا

ً
  ومخRWقا

ً
  اخRWاقا

ً
fمن كام 

  hم`Rكية، (مRSيالية رأسها وع�ى الغربية، (مRSيالية القوى  جانب
ً
 شكل 2ي الغربية الرأسمالية ا�راكز لدول  وتابعا

 السياH�Ï النظام يتم`V حيث:  التا@ي النحو ع�ى بروان كارليون  لنا شخصها كما الشرقية، للمسألة ا�رضية hعراض

 : خصائص بأربع ا�خRWق 

 من يفلت تRWكه � ولك�wا  بالكامل السياH�Ï بنظامها بالحاقه تقوم � الخارجية (مRSيالية القوى  أو القوة بأن وتتم`h ,Vو@ى

  الخانقة قبض~wا
ً
 . ابدا

 (مRSيالية القوى  أو القوة مع)  يومية وربما(  متصلة مستمرة مجا�wة 2ي ا�خRWق  السياH�Ï النظام يعيش وفwxا  الثانية،

 . ا�هيمنة

 ح�I(  ا�خRWق  للمجتمع السياH�Ï النظام يفهم � وبحيث ببعض بعضها والقومية ا�حلية القضايا تختلط وفwxا  الثالثة،

 . ا�هيمنة الخارجية (مRSيالية القوى  أو القوة إ@ى الرجوع دون )  ا�ح�ي ا�ستوى  ع�ى



 2ي والدولية و(قليمية Oجتماعية القوى  تلع	wا سياسية لعبة عن عبارة ا�خRWق  السياH�Ï النظام يكون  وفwxا الرابعة،

 . متغ`Rة متبدلة تحالفات

 منh  يسم� أصبح جديد مولود وو�دة الصهيونية، الدولة قيام مع العربي للمشرق  hم`Rكي (مRSيا@ي OخRWاق تعزز  ولقد

 2ي النوuي التحول  اطار ضمن تأتي الHI قواه تنمية مع الصهيوني الكيان أخطار وتزايد hم`Rكي، لYمن كfزمة الصهيوني

 ا�نطقة 2ي hم`Rكي ا�خطط 2ي دوره وبالتا@ي hم`Rكية، ا�تحدة والو�يات الصهيوني الكيان ب`ن OسRWاتيجية العfقات

 اتفاقيات لها افسحت الHI العا�ية الصهيونية الحركة قوى  حشد إطار وضمن العراق، إحتfل بعد  رئيس بشكل العربية

  مهمة تاريخية فرصة ا�جال 2ي ديفيد كامب
ً
 الصهيوني الكيان قاعدة تثبيت وهو O الرئيس  هدفها لتحقيق جدا

  يصبح أن والتغلغل Oنخراط طريق عن لتمكينه عامة العالم 2ي الwxود وخRSات وعfقات مواقع واستثمار
ً
 من جزءا

، العربية ا�نطقة
ً
 "  أوسطية الشرق  السوق "  بناء خfل من ثروا�wا 2ي والتحكم مقدرا�wا ع�ى السيطرة ع�ى ثم أو�

ً
 . ثانيا

 تخوض الh HIم`Rكية OسRWاتيجية ثوابت ضمن تأتي"  الكب`h Rوسط الشرق "   مشروع إقامة فإن التاريخية الحقيقة و2ي

  الصهيوني الكيان وتفوق  أمن ضمان أولها مختلفة، بأساليب العربي الوطن ع�ى والسيطرة التغلغل معركة
ً
 بفضل نوعيا

 وثانwxا ا�تعاقبة، hم`Rكية الحكومات  وتقدمها قدم~wا الHI والتكنولوجية والعسكرية وOقتصادية السياسية ا�ساعدات

  تأتي معقولة، بأسعار طhوس الشرق  لنفط الحر التدفق ضمان
ً
 وتطلعات �طامع التاريµي الوط±H ا�يثاق ضمن أيضا

 � فإن الصهيونية، للحركة (قليمية ا�طامع ع�ى قيود ثمة كانت وإذا.  العربي الوطن 2ي العا�ية الصهيونية الحركة

 ومصادره وخ`Rاته العربي العالم ثروات ع�ى السيطرة إ@ى الصهيونية Oقتصادية فالتطلعات.  Oقتصادية �طامعها حدود

 بدأ الذي ا�سار وليد و� الساعة، وليدة تكن لم الصهيونية، hهداف خدمة 2ي وتسخ`Rها البشرية وطاقاته الطبيعية

  مfزمة و¤ي علwxا، قامت بل الصهيونية، الحركة مع ولدت التطلعات فهذه.  للقدس السادات بزيارة
ً
 الكيان لطبيعة أيضا

  العربي العالم حساب ع�ى – hوسع Oقتصادية الرقعة بتوف`R إ� البقاء يستطيع � الذي الصهيوني
ً
 .طبعا

 شحنات يمثل hم`Rكية، ا�تحدة والو�يات الغربية أوروبا ودعم بر��Á ،" الكب`h Rوسط الشرق "  مشروع  بناء إن

 النفوذ توزيع ¤ي أوسطية الشرق  السوق  هذه وقوام وقدراته، قوته تنمية زيادة 2ي الصهيوني للكيان جديدة إضافية

 للو�يات hول  با�ركز Oحتفاظ ومع)  الغربية وأوروبا ،- اليابان – أم`Rكا(  العمfقة Oقتصادية التكتfت ب`ن والهيمنة

 ا�نطقة ع�ى وOقتصادية السياسية والهيمنة العسكرية القوة 2ي مطلق تفوق  من تستأثربه ما بحكم hم`Rكية ا�تحدة

  باعتباره (قليمH، الصعيد ع�ى ا�تفوق  hول  ا�ركز يحتل اصبح الذي الصهيوني الكيان وب`ن العربية
ً
  كيانا

ً
 ع�ى قائما

 بالتحالف ا�صلحة ذات hم`Rكية (مRSيالية لحساب تعمل سريع وتدخل ضرب وقوة أداة كونه ب`ن ما ازدواجية

  كونه وب`ن الصهيوني، الكيان مع OسRWاتي¼ي
ً
  كيانا

ً
  استيطانيا

ً
  عنصريا

ً
 وتفتيت والعدوان، التوسع أساس ع�ى بذاته قائما

 وإعادة hثنية، وا�جموعات للطوائف كيانات وخلق فwxا، الكامنة التناقضات أشكال كل وإثارة العربية، hمة كيان

 النموذج ذاته هو قادرة، ذاتية قوة بناء ال�wاية 2ي تتوGى الHI الخاصة ونواياه أطماعه له"  العربي، الوطن خريطة تشكيل

 . وhجل للعاجل Oقتصادي (سرائي�ي التخطيط عليه يقوم الذي



 hو@ى، الدرجة 2ي hم`Rكية وا�ساعدات الخارجية، Oقتصادية وا�عونات hموال أساساع�ى يعتمد الصهيوني الكيان إن

HIدف الw� لها، منfكا أمن تقوية خR`ا وتأكيد القومي، أمw~للعالم قائدة عظم� كقوة مكان  
ً
"  يسم� ما ظل 2ي خصوصا

 وضمان hوسط، الشرق  منطقة 2ي الحيوية النفط ومصادر العربي، الوطن أسواق إ@ى والوصول "  الجديد الدو@ي النظام

 والتكنولو�ي العسكري  تفوقه ع�ى للحفاظ له ومساعد�wا الصهيوني الكيان أمن وحماية ،" الحر العالم"  إ@ى وصوله

 الخليج لحرب الكارثية النتائج منذ الصهيوني الكيان لكن.  Oقتصادية رفاهيته وتأم`ن العربية، البلدان باÓي ع�ى النوuي

 الجديد بش`Rوالت,  العراق وإحتfل الصهيوني، – العربي للصراع التسوية مسار ع�ى ا�دمرة واسقاطا�wا الثانية،

 خfل من العربي العقل تشكيل وإعادة للمنطقة، ا�ستقبل رهانات كإحدى أوسطية،"الكب`h Rوسط  الشرق " بمشروع

 الرأي 2ي مؤثرة مادية قوة أوسطية الشرق  الفكرة هذه تصبح لكي السياH�Ï، والRWويج والصحافة العلمية والندوات الكتب

  باعتبارها العام،
ً
  مكونا

ً
 هؤ�ء ادعاء بحسب بذاته، ا�ستقبل ¤ي نقل لم إن ا�نطقة، هذه مستقبل مكونات من أساسيا

 الh HIم`Rكية، الدو�رات مليارات من ا�ساعدات مرحلة محل يحل أن إ@ى يطمح Äن أصبح الكيان هذا الجدد، ا�روج`ن

  فwxا يصبح جديدة مرحلة أعبا�wا، بتحمل hم`Rكي`ن الضرائب دافعو يقوم
ً
 من الجنسية، ا�تعددة للشركات امتدادا

 التغلب أجل من وذلك الذات، ع�ى با�عتماد النمو تحقيق ع�ى قادر قوي  اقتصاد لبناء العضوي، Oرتباط هذا خfل

 . الصهيوني Oقتصاد تعRWي  الHI الهيكلية وا�شكfت العقبات ع�ى
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 أوسط للشرق  (قليمH ا�فهوم نحدد أن علينا hو@ى، تكوينه مراحل 2ي"  الكب`h Rوسط الشرق  مشروع  عن الحديث قبل

 تتطلب سياسية كظاهرة أوسطية الشرق  السوق  فكرة أن إذ ا�شروع،  لهذا (قليمH السياH�Ï النظام �زمة باعتباره

  – بالتسميات ونبدأ. الدو@ي بعدها ،و2ي والزم±H ا�كاني بعدw³ا 2ي تحليلها
ً
 Oستعماري  الرأسما@ي الغرب يطلق – أو�

 وOقتfعية وOستمfكية، وOبدالية، التفكيكية، نظرته 2ي وذلك"  العربي العالم"  اسم العربي الوطن ع�ى و(مRSيا@ي

  واحدة، أمة يشكلون  العرب بأن معرفته من الرغم ع�ى للعرب،
ً
  وشعبا

ً
 واحدة، جغرافية مساحة امتداد ع�ى يعيش واحدا

   العظم� غالبيته 2ي ويعبد عربية، لغة ويتكلم
ً
  دينا

ً
، اسfميا

ً
 ا�شرق  أما (سfمية، العربية الهوية ¤ي وهويته توحيديا

 ويتألف الثانية، العا�ية الحرب بعد hم`Rكية ا�عارف دائرة من أتت والتسمية ،" hوسط الشرق "  عنده فيسميه العربي

 نسمة مليون  240 يشمل بشري  وجسم مربع، مRW كيلو) 7.200.000( مساحة ع�ى يمتد جغرا2ي جسم:  أجسام ثfثة من

 اثنية اقليات إ@ى با�ضافة وافريقية – وأرية – سامية:  كRSى  ارومات ثfث من يتألف با حرى  لغوي  أو عرÓي وجسم

 . وhرمن hكراد مثل وقومية

 بشكل حددت قد  hمريكية (دارة أن يبدو �" الكب`h Rوسط الشرق "  �شروع الجديد – القديم الطرح سياق و2ي   

  حسبا|wا يتم أن يمكن الدول   من عدد وهناك". باكستان ح�I ا�غرب" من تمتد الHI  البشرية  ا�جموعة هذه قائمة  |wائي

 - موريتانيا -ا�غرب:   التالية البلدان"  الكب`h Rوسط الشرق " منطقة تضم الشرق  إ@ى الغرب فمن. مؤكدة بطريقة

 البحرين – العراق -الفلسطينية السلطة مناطق – hردن – سورية – لبنان –– السودان – مصر-ليبيا -تونس - الجزائر



 البلدان من القائمة هذه جانب إ@ى.إيران - السعودية – الكويت-قطر -عمان  – اليمن – ا�تحدة العربية Oمارات –

 . أفغانستان -باكستان- لصهيونيا الكيان –تركيا:إضافة يجب العربية

 hوسط الشرق  منطقة إ@ى ينتميان � البلدين هذين  ن القائمة هذه 2ي وباكستان أفغانستان إقحام hوروبيون  يرفض و

 ما أي, نسمة مليون  587 نحو"  الكب`h Rوسط للشرق "   السكاني التعداد يبلغ  وإجما�. الغربي التقليدي التعريف وفق

 مسألة أيضا تثار"  الكب`h Rوسط الشرق "  عن التحدث يتم عندما,  ذلك عن وفضf. العالم سكان من% 9,4 يعادل

 (سRWاتيجية  همي~wا نظرا  كازاخستان و-ك`Rغ`Vستان– أوزباكستان-تركمانستان-أذريبجان – الوسطى آسيا جمهوريات

  منطقة إ@ى"  الكب`h Rوسط الشرق "  مجال  يمدد  نه حساسا يصبح hمر هذا أن بيد. النفطية ثروا�wا صعيد ع�ى

 . لروسيا ا�باشر النفوذ

  من% 4 بالكاد تنتج � أ|wا إ�, "الكب`h Rوسط الشرق "  منطقة 2ي يعيشون  hرضية الكرة سكان من% 9 من أكRt كان إذا و

 والكيان,  ومصر, وإيران, السعودية والعربية, بRWكيا" الثقيل الوزن" ذات البلدان وتتمثل. العا�ية (جمالية الRtوة

 hوسط فالشرق ." ا�نطقة لكل (جما@ي  الداخ�ي الناتج من% 60 من أكRt وحدها تنتج الخمسة البلدان فهذه. الصهيوني

R`قتصاد  2ي إندماجه بضعف  يتسم" الكبO Hفيه  بلدان تسع هناك أن إذ, العالم  � Hالعا�ية التجارة منظمة إ@ى  تنتم ,

 البنك أعدها دراسة وحسب. والعراق, لبنان, اليمن, سوريا, إيران, ليبيا, السعودية العربية, أفغانستان الجزائرو :  و¤ي

 أن يمكن الهيدروكاربور  خارج فالصادرات. التجارية قدرا�wا مستوى  دون  تظل ا�نطقة هذه فإن, 2003 عام 2ي الدو@ي

 .ا�شا�wة البلدان عليه ¤ي الذي ا�ستوى  من  مرت`ن أقل بمستوى  فتتحدد الواردات أما,  مرات ثfث تتضاعف

 العربي وا�شرق  العربي ا�غرب سكان من% 30 فهناك. النفطية غ`R البلدان تواجهه الذي الرئيس ا�شكل الفقر يظل و

 مصنفة منطقة إ@ى بالقياس مرتفع معدل وهو. الدو@ي البنك إحصاءات وفق, الواحد اليوم 2ي دو�رين من بأقل يعيشون 

 النسبة فإن, الفقر خط تحت تعيش  الHI السكان بنسبة يتعلق وفيما.  ا�توسطة الدخول  ذات  ا�ناطق صفوف 2ي عا�يا

 (دراك عن النظر وبصرف.  تونس 2ي% 8و, الجزائر 2ي%  14و, ا�غرب 2ي% 19,  مصر 2ي% 23و,  اليمن 2ي% 33 إ@ى تصل

 القومي الناتج أن إ�,  العشرين القرن  |wاية 2ي  النفطية الطفرة بسبب غنية ¤ي العربية البلدان إن يقول  الذي,  العام

 تقرير حسب,  عي�wا ا�رحلة 2ي إسبانيا مثل لبلد (جما@ي الوط±H الناتج يعادل ما أي,  دو�ر مليار 604 نحو كان (جما@ي

 " .العربية (نسانية التنمية"

,   الزراعية hخرى  العربية البلدان توجد, )الجزائر, العراق,  ليبيا(للنفط منتجة أخرى  وبلدان,  الخليج بلدان جانب إ@ى  

HIا�نافسة نقص  بسبب معاق  إقتصادي ونمو متصاعد  ديموغرا2ي نمو ب`ن كماشة 2ي وضعها بسبب, فقرا ازدادت ال  ,

  ا�تحدة العربية و(مارات الكويت 2ي البطالة معدل بلغ إذ,  كارثية النتيجة وكانت. والتكنولو�ي الصناuي النسيج وضعف

 %.50 إ@ى غزة وقطاع الغربية الضفة 2ي حاليا صل وو , %35 من أكRt إ@ى والجزائر ا�غرب 2ي وارتفع,  % 3 نحو

 هو العربي الوطن 2ي للبطالة سطيالو  ا�عدل أن قاعدة من وإذاانطلقنا.  له سابق � التحدي الدو@ي للبنك بالنسبة     

 خfل النسبة ضعف يعادل ما أي,   ا�قبلة سنة العشرين خfل  عمل فرصة مليون  90 خلق  عليه يرتب ذلك فإن, 15%

  ظهرت الHI  (ضافية ا�ساواة عدم لتخفيف  (نطfق يجب النقطة هذه من و. 2000 ولغاية 1950 من ا�متدة ا�رحلة



 و2ي. للبطالة hوائل الضحايا والنساء)  الجامعية الشهادات حام�ي خاصة(  الشباب أصبح عندما التسعينات عقد 2ي

 العربية hراH�Á 2ي تصاعديا الرقم هذا ويزداد, الجزائر 2ي عمل  بf  النساء من% 30 من أكRt يوجد,  الحاضر الوقت

 حد وإ@ى, ا�تحدة العربية و(مارات اليمن 2ي% 60 حد وإ@ى, مصر 2ي أوليا عمf  الشباب يجد �, % 90 حد وإ@ى. ا�حتلة

 إضافة,  hوسط الشرق  2ي وhجور  ا�داخيل 2ي الركود  سيادة, البطالة ازدياد مع وترافق. وا�غرب  hردن 2ي م�wم النصف

 .للنفط ا�نتجة غ`R البلدان شهد�wا الw|) HIيارات إ@ى

 خfل ملحوظا إنخفاضا hصلية بلدا|wم إ@ى    الصعبة العملة من ا�هاجرين العمال تحويfت  شهدت,  عينه الوقت و2ي   

 وهذه,  ا�غرب 2ي%   7 إ@ى%6 ومن, مصر 2ي (جما@ي الوط±H الناتج من% 12 إ@ى  التحويfت هذه وتصل. hخ`Rين العقدين

 البلدان إ@ى ا�قدمة  ا�ساعدات فإن,  ذلك كل إ@ى إضافة.الثانية hلفية |wاية 2ي النصف إ@ى تقسيمها تم قد النسبة

 بعد% 1,5 إ@ى الثمانينات بداية مع (قليمH  (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 8 من انتقلت إذ,  أيضا تخفيضها تم العربية

 . الوقت ذلك من سنة عشرين

 مليون  30 بلغت الHI(  النفطية غ`R  الصادرات وضعف,  العمل فرص لخلق  القديمة الطرائق تناسب عدم ظل و2ي  

  العربية البلدان اقتصاديات فإن, )الfتينية  مريكا عينه وhمر آسيا لشرق  دو�ر مليون  200 مقابل, 2000 عام 2ي دو�ر

 إ@ى  لجوءال  من مزيدا يقت´�H وهذا. الدو@ي البنك  تأكيدات حسب,  التنمية من جديد نمط تمثل إ@ى  الحاجة أمس 2ي ¤ي

) وسوريا تونس 2ي% 50 إ@ى% 40 ومن, الجزائر 2ي (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 30 يمثل الذي(  الخاص القطاع

. ا�تنوعة  hنشطة ذات القطاعات إ@ى وكذلك,  العالمH الرأسما@ي Oقتصاد 2ي فصاعدا Äن من ا�ندمجة  ل¡قتصاديات

,  ا�جال وهو,   good governance ب يعرف بات ما  أو" الحاكمية"  وجود ضرورة hطراف ا�تعددة ا�ؤسسات وتؤكد

 . .أولوياته سلم آخر 2ي" الكب`h Rوسط الشرق "  مشروع  يضعه الذي

 2ي وتناضل ،"الكب`h Rوسط الشرق " مفهوم من أقدم و¤ي القديمة، hمم من واحدة العربية hمة أن من الرغم وع�ى

 من غ`Rها حق وتحRWم الوحدة، 2ي الشعوب من غ`Rها حق وتحRWم وتقدمها، واستقfلها، ووحد�wا تحررها، تحقيق سبيل

 أوسلو، اتفاق توقيع وبعد والعسكرية، السياسية والهزائم الظfم عصور  2ي نجد أننا إ� بحري~wا Oحتفاظ 2ي hمم

 , للعراق الRSيطاني – hمريكي و(حتfل hردني، – الصهيوني وOتفاق
ً
  تيارا

ً
  عربيا

ً
 ا�ثقف`ن أوساط 2ي نما قد قويا

 حسابه من ويسقط hوسط الشرق  بمفهوم العربية hمة مفهوم يعارض استسfميته جعلته وقد العرب، ا�ستسلم`ن

 ويحارب,  الباردة الحرب مرحلة إ@ى يعود صراع مجرد أو ا�اH�Á، من أوهام مجرد ويعتRSها العربية، القومية القضية

 2ي شواذا كانت محددة ومراحل حا�ت 2ي إ� تتحقق لم أ|wا بحجة العربية، الوحدة وقضية العربية، hمة فكرة بشدة

 hوسط الشرق " مفهوم أن أساس ع�ى وOقتصادية Oيديولوجية اطروحته يبلور  التيار وهذا.  (سfمي العربي التاريخ

R`م لوجود كنقيض" الكبhزدهار التقدم، مستلزمات كل يتضمن ةOقتصادي، وO هو بل ا�نطقة، لشعوب والرفاهية 

 . ا�ستقبل كل

RSالنظام أن ويعت Hلعب الذي العربي (قليم  
ً
، دورا

ً
 الحركة تصاعد مرحلة 2ي hقل ع�ى السياسية الناحية من مهما

«  التكافؤ»  تدعيم 2ي والستينات، الخمسينات خfل العربية ا�نطقة 2ي الوط±H التحرر  وحركة العربية، القومية



 � اقليمH نظام �نشاء شاذة محاولة هو السوفيHI، وOتحاد hم`Rكية ا�تحدة الو�يات ب`ن وOسRWاتي¼ي  العسكري 

  يعتRS وغايته، دوافعه اختfف ع�ى التبش`Rي  التيار هذا.  العربية ا�نطقة تاريخ 2ي له أساس
ً
  نص`Rا

ً
 العدو مع للتطبيع قويا

 ولذلك. منطلقه حسب الطبي«ي الوضع إ@ى العودة هذا، 2ي يرى   نه أوسطي، الشرق  النظام 2ي وOندماج الصهيوني،

  تعRS تكن لم الHI ا�شوهة وhفكار ا�مارسات كل عن التخ�ي يجب إنه التيار هذا مبشرو  يقول 
ً
  تعب`Rا

ً
 حقائق عن صادقا

  تنتم لم العظم� hغلبية هذه ا�نطقة، شعوب من العظم� hغلبية ورغبات
ً
 وكانت عربا، أو عروبة نسميه كنا �ا يوما

 ،"إسرائيل" عن ايران تختلف � أوسطي الشرق  التوجه هذا مثل و2ي ومتخلفة، عقيمة لغة من فضفاضة لكلمات ضحية

 الكل الهند. أو باكستان أو تركيا عن بالعربية ناطقة دولة أي تختلف و� عربية، دولة أي عن" إسرائيل" تختلف و�

 . مشRWكة ومصلحة واحد واقليم واحد توجه يجمعهم

 العربية، للمنطقة (سfمية - العربية الهوية طمس محاولة من التبش`Rي  التيار لهذا hعمق (يديولوجية الفكرة وتنبع

 
ً
  بقوة  التيار هذا يندفع ولذلك.  حضارية هوية وبf الهوية، محنة من تعاني جغرافية مساحة أ|wا اياها معتRSا

ً
 من انطfقا

 أرض ع�ى الصهيوني الكيان وجود لتسويغ Äن العرب يعانwxا الHI العربي الوطن 2ي الهوية عقدة أو الهوية أزمة استغfله

 التقدم من الرفيع القدر هذا ع�ى نفسه، أوسطي الشرق  (قليم 2ي موجودة دولة باعتباره معه، التطبيع وقبول  العرب،

 التحدي من مرحلة 2ي للدخول  مستعدين يكونوا إن العرب من هذه والحال يتطلب والسياH�Ï، وOجتماuي الصناuي

 ع�ى قاربت أو ان~wت، الHI الصهيوني للكيان العسكري  التحدي مرحلة من أصعب تكون  قد مرحلة و¤ي. معها الحضاري 

 حاملة باعتبارها – ا�نطقة شعوب هويات فوق  تتموقع الHI"  أوسطية الشرق "  الجديدة بالهوية القبول  وبالتا@ي Oن~wاء،

 والجماعية، الفردية والحريات Oقتصادي النمو مشكfت وحل ا�جتمعات، تغي`R 2ي وhمل والتقدم الحضارة لواء

 . الثقافية والتبعية ا�تناسق، وOجتماuي Oقتصادي والتطور  الديمقراطية، وبشائر السياسية، والليRSالية

 وهذا,  العربية الدول  من والعديد بوش جورج  الرئيس  له يروج الذي" الكب`h Rوسط  الشرق "  ا�شروع هذا 2ي فا�دقق

 ومن سياH�Ï، نظر وقصر ضيقة، ومصالح ذاتي، ونفع واقتصادية، تجارية مصالح لهم الذين من  التبش`Rي  التيار

 تس~wدف سياسة فيه يرى «  الكونية»  و�فهوم الثقا2ي«  للتغريب » ا�نظرين ومن مجتمعا�wم، أحوال فساد من ا�تذمرين

 بشرعية وOعRWاف والعداء، الحرب حالة إ|wاء ذلك يع±H بما العربية، والدول  الصهيوني الكيان ب`ن السfم تحقيق

 وإ|wاء معه، طبيعية وتجارية واقتصادية سياسية عfقات وإقامة,  راقللع وhمريكي لفلسط`ن، Oستيطاني Oحتfل

 . له العربية Oقتصادية ا�قاطعة حالة

 هذه عكس إ@ى الصهيوني للكيان وا�قاطعة والعداء الحرب حالة من Oنتقال ويعنيان متfزمان شيئان والتطبيع فالسfم

 ا�رحلة طيلة خطأ ع�ى كانوا أ|wم" الكب`h Rوسط الشرق " بمشروع التبش`R ظل 2ي العرب يكتشف لكي جميعها، الحا�ت

  وليكتشفوا ضfل، 2ي يعيشون  وكانوا السابقة، التاريخية
ً
 الوحيد وا�نفذ الحقيقية البوابة هو الصهيوني الكيان أن أيضا

 لتصدير الوحيدة القناة"   إسرائيل"  أصبحت حيث وده، كسب ع�ى ا�نطقة دول  تتنافس أوروبا، إ@ى للتصدير ا�ناسب

 . وفfحwxا ومهندسwxا علما�wا وتلق`ن العربية، الدول  إ@ى التكنولوجيا
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 التيار لها يروج الHI الكب`Rة ا�غالطة هذه عن« 1993 الجديد hوسط الشرق »  كتابه 2ي  كشف قد ب`Rس شمعون   كان

 ترحب الHI العربية البلدان من متخلف محيط 2ي متقدمة دولة» :  مفهومه حسب"  إسرائيل"  بأن يقول  ح`ن التبش`Rي،

 2ي تختلف � الرؤية وهذه.  « والثقافية وOجتماعية والسياسية Oقتصادية الصعد كافة ع�ى القيادي (سرائي�ي بالدور 

 الوطن 2ي Oقتصادي الصهيوني الكيان ولدور  العا�ية الصهيونية الحركة �ؤسس (يديولوجية ا�رتكزات عن ��Hء

 الصهيونية"  أوسطية الشرق "  ومساuي رؤية مع OسRWاتي¼ي، مضمو|wا 2ي والصهيونية hم`Rكية الدراسات وتلتقي العربي،

HIقتصادية، مطامعها تخفي � الO HIال RSقات اقامة تعتfقتصادية العO جنات إ@ى الصحارى  تحويل ستار تحت 

 2ي وOنخراط التغلغل بداية ا�نطقة، لشعوب والثقا2ي ا�عي»�H ا�ستوى  ورفع فwxا، وOزدهار السياحة وإشاعة خضراء،

 يريد الذي Oقتصادي الدور  نفصل إن يمكن و�.  بخاصة بأسرها hوسط الشرق  منطقة و2ي عامة، العربية ا�نطقة

 الwxودية بالراسمالية ارتباطه:  أولها 2ي تتحكم رئيسية محددات ثfث عن العربي الوطن 2ي ممارسته الصهيوني الكيان

 استغfل 2ي جوهرية قضية 2ي الصهيونية وhطماع ا�صالح مع العا�ية با�مRSيالية ارتباطه:  وثانwxا العا�ية، والصهيونية

 تشكل إن يمكن وغ`Rها، والبيئة الRtوات واستغfل والسياحة كالتجارة اقتصادية وقائع وخلق العربية، ا�نطقة خ`Rات

 والتخطيط أوسطية، – الشرق  للسوق  والصهيوني hم`Rكي ا�فهوم 2ي التطابق:  وثال<wا ا�ستقب�ي، الصهيوني hمن ضمان

  العربية، hمة ثروات ع�ى والسيطرة العربي، الوطن 2ي Oقتصادي للتغلغل
ً
 بالرأسمالية الصهيوني الكيان �رتباط نظرا

  يصبح أن إ@ى طموحه و2ي الكوني، بعدها 2ي الجديدة لرأسماليةا وبالعو�ة العا�ية،
ً
 و2ي. ا�نطقة 2ي لfستثمار مركزا

 ا�طامع عن hسبق، الصهيوني الخارجية وزير إيبان، أبا عRS العربي، الوطن 2ي الصهيوني Oقتصادي الدور  عن حديثه

  الحقيقية، الصهيونية
ً
 ا�تحدة الو�يات تصبح أن 2ي"  إسرائيل"   أمل إن »قال ح`ن ،1967 حرب نتائج من الثقة مستمدا

 نحن ولبنان، سوريا ب`ن القائمة العfقات غرار ع�ى hوسط الشرق  مع عfقات لنا تكون  أن نريد � نحن الصغرى،

 الفوارق  مfحظة مع Oقتصادي التعامل حيث من الfتينية أمريكا بلدان مع hم`Rكية ا�تحدة الو�يات عfقات نريدها

  ونريد واللغوية، والثقافية التاريخية
ً
 .«   الغربي طابعنا ع�ى ا�حافظة أيضا

 السfم مسار يRWجم أن يريد لهذا ،"الكب`h Rوسط الشرق " من يتجزأ � جزءا نفسه يعتRS الصهيوني الكيان إن ثم    

 2ي ا�نطقة دول  مع طبيعية عfقات إقامة 2ي يتمثل نظره وجهة من الحقيقي السfم أن ذلك.  Oقتصاد لغة إ@ى الحا@ي

 . كاملة اقتصادية عfقات وإقامة ا�جا�ت، جميع

  يكون  لن السfم هذا أن كما
ً
 إقامة عRS العربية ا�نطقة دول  اقتصاديات 2ي الصهيوني الكيان انخرط م�I إ� مستقرا

 العربية وhموال الصهيونية والتكنولوجيا الخRSة ع�ى يعتمد اقليمH اقتصادي وتعاون  ا�شRWكة، أوسطية الشرق  السوق 

 ع�ى ينطوي  إنه كتابه، 2ي ب`Rس يقول  (قليمO Hقتصاد عن حديثه معرض و2ي. العربية الطبيعية والRtوات والغربية،

  تشبه جماعة Ýقامة تدريجية خطوات
ً
 ا�ك`ن، التاريµي العداء واقع ب`ن متواز بشكل يقيم وهو hوروبية، الجماعة كث`Rا

، الحروب، بعض 2ي استطال الذي hوروبية، hمم ب`ن استحكم الذي
ً
 ب`ن والصراع كونيتان، حربان عنه ونجم قرونا



 يجعل لم hوروبية hمم ب`ن التاريµي العداء هذا بأن ومغالط منطقي بشكل يRSهن لكي الصهيوني، والكيان العربية hمة

 الدولة رجل رائدها كان مشRWكة أوروبية سوق  إقامة من يمنع لم مثلما الوجود، 2ي جارها حق تنفي أوروبية أمة أية

H�§س يطرح لذلك. الخمسينيات 2ي مونييه جان الفرنR`قتصادية خطته بO قامةÝ  غرار ع�ى أوسطية الشرق  السوق 

  بل فقط، الدماء سفك تجنب 2ي يكمن � العداء حالة بعد السfم أن بحيث ا�شRWكة، hوروبية السوق 
ً
 توف`R 2ي أيضا

 2ي الصهيونية بانخراط السامية الصهيونية أهداف تحقيق خfل من إ� يتم لن وهذا Oقتصادية، ا�نافع من ا�زيد

  فwxا و(ندماج ا�نطقة
ً
 السياسية، العfقات hو@ى ا�رحلة 2ي تضم«  مشRWكة أوسطية – شرق  سوق »  وبإقامة حقا

  ثم hردن، ثانية مرحلة و2ي ومصر، غزة، قطاع الغربية، والضفة
ً
 بناء خطة بان ب`Rس ويقول .  �حقة مرحلة 2ي أخرى  دو�

  يشبه»  تعاون  برنامج ¤ي السوق  هذه
ً
 مثل القومية متعددة أو ثنائية مشاريع hو@ى ا�رحلة تتضمن hضfع ثfثي هرما

 2ي ومصر"  إسرائيل"  ب`ن ا�ثمر التعاون  وان ا�ياه لتحلية تعاونية مصالح أو الصحراء Ýدارة مشRWك أبحاث معهد إنشاء

 ا�شاريع تنفيذ تتو@ى دولية كونسورتيومات فتتضمن الثانية ا�رحلة أما. . ا�قارنة هذه ع�ى طيب مثال هو الزراعة ميدان

HIقة ذات البلدان باشراف هائلة رساميل استثمار تتضمن الfوة ا�نطقة، 2ي العfمصلحة ذات أخرى  أطراف ع�ى ع 

، با مر
ً
 والسياحة الحرة التجارة بتطوير مقرونة – ا�يت البحر – hحمر البحر قناة ا�شاريع هذه ع�ى hمثلة ومن أيضا

 وتطوير ا�ياه، وتحلية الكهرمائية الطاقة وتطوير سعودي، – أردني - اسرائي�ي مشRWك ميناء وإنشاء امتدادها، ع�ى

  يحقق، هذه الصحراء مشاريع قيام إن التخطيط جديد ا�يت، البحر صناعات
ً
 بتطوير غورين بن أحfم من واحدا

 . « السfم صيانة 2ي حقيقية مصلحة وخلق ا�نطقة لبلدان جديدة آفاق وفتح النقب،

 طواه قد" الجديد Oوسط الشرق " اسم حمل الذي كتابه 2ي طرحه الذي ب`Rيس شمعون  مشروع أن الكث`Rون اعتقد   

 جديد من طرحه يعاد ع ا�شرو  هاهو لكن, الباسلة الفلسطينية Oنتفاضة واند�ع,  التسوية عملية تعRt بعد, النسيان

  أمريكا إحتfل بعد,  Oخ`Rة الفRWة 2ي طرحت الHI, " الكب`O  Rوسط للشرق "  مبادرة إ@ى hمريكية (دارة دعوات خfل من

 .الفلسطينية القضية لتصفية الصهيوني -hمريكي للمخطط العربية الدول  معظم إستسfم    وبعد ,للعراق

 hوسط الشرق " مشروعه غلف ب`Rس شمعون  الخارجية وزير ومثل شارون  ا�جرم مثل بوش الرئيس فإن وبالطبع    

R`خضاع"  الكبÝ قتصادية والتنمية الديمقراطية تعزيز"  عن بالحديث ا�نطقةO زدهار القومي والنموOالفردي و  ."

:"  قائf 14/4/2002 يوم (سرائيلي`ن hعمال رجال مؤتمر أمام تحدث ح`ن الجانب هذا إ@ى  أشار قد شارون ا�جرم وكان

 إسرائيل فيه وتشارك ا�تحدة الو�يات زعامة تحت يعقد مؤتمر عن باول  كولن hمريكي الخارجية وزير مع تحدث إنه

 لبحث قريب وقت 2ي ا�ؤتمر هذا مثل يعقد أن يقدر"  وإنه"   فلسطينيون  ومندوبون  وا�غرب، وhردن والسعودية ومصر،

 ".  ا�نطقة  تطوير ع�ى ويعكف hوسط، الشرق  2ي السياسية التسويات

 ا�شRWكة أوسطية الشرق  السوق  أهداف وعن الصهيوني، Oقتصاد ع�ى للسfم ا�باشرة التأث`Rات عن الحديث قبل

 الشرق  للسوق  ا�طروحة الصيغ ¤ي ما ندرس أن علينا, ,  سابقا وب`Rس,  حاليا وشارون بوش جانب من إقام~wا ا�قRWح

 . هذه hوسطية



  أصبح لقد
ً
  جليا

ً
 أوسطي الشرق  (قليمH والنظام أوسطية، الشرق  Ýقامة  hمريكية -الصهيونية الدعوة أن وواضحا

 وأطماعه الصهيوني الكيان مصلحة ومن الصهيونية hفكار من تنطلق العربي، الصعيد ع�ى يؤيدها من تجد لHIوا

   Oقتصادية
ً
، أو�

ً
  تكون  دولية وبمشاركة وأخ`Rا

ً
  غطاءا

ً
 . كلها العربية ا�نطقة ع�ى الصهيونية للهيمنة مناسبا

 العربية Oقتصاديات ربط وتس~wدف ا�شRWكة العربية للسوق  ا�باشر النقيض ¤ي أوسطية الشرق  السوق  ان ذلك

.  مباشرة أوسلو اتفاق بعد ب`Rس شمعون  شرح كما سنغافورة إ@ى"  إسرائيل" تتحول  لكي الصهيوني الكيان باقتصاد

  تتطلب فيما وتتطلب ال�wضوي، الديمقراطي القومي للمشروع البديل ¤ي أوسطية الشرق  فالسوق 
ً
  أو�

ً
 القبول  وأساسا

 كافة ع�ى والريادة القيادة 2ي الصهيوني بالدور  والتسليم ا�جا�ت، جميع 2ي والسيطرة الهيمنة 2ي الصهيوني بالدور 

  يزال و� كان أنه ح`ن 2ي العربية، للدول  كشريك الصهيوني بالكيان والقبول  العربية، ا�نطقة 2ي hصعدة
ً
  كيانا

ً
 عدوانيا

 
ً
  توسعيا

ً
 الRtوات �ستغfل دائما ويخطط العربية hراH�Á حساب ع�ى والتوسع hراH�Á احتfل إ@ى يطمع استيطانيا

 . العربية Oقتصادية وOمكانات والقدرات

  دخل خار�ي مفهوم فإن وهكذا،
ً
 الصهيونية السياسة ويخدم العربية، والسياسية Oقتصادية hدبيات ع�ى حديثا

 أو العربية، hمة لتقدم تاريµي أو اجتماuي أو حضاري  مضمون  أي ع�ى يحتوي  و� الصهيونية، التوسعية وhطماع

 العربية السوق  ومع العربي، ال�wضوي  الديمقراطي القومي ا�شروع مع الخط طوال ع�ى يتناقض أنه بل ا�نطقة، شعوب

 .   الصهيوني للكيان العربية ا�قاطعة واستمرار العربي، والتكامل
ً
fأوسطية الشرق  السوق  مفهوم فإن ذلك عن وفض 

 بصيغة أو Oقتصادي Oتحاد بصيغة سواء أوسطية شرق  سوق  إقامة بأن ترى  والO HIقتصادية النظرية مع يتعارض

 Oتحاد مرحلHI فان هذه، والحال ا�راحل، القفزفوق  يصعب حيث معينة مرحلية تحديد يتطلب ا�شRWكة، السوق 

 التماثل وم�wا لقيامها، الضرورية ا�قومات وجود تتطلبان أوسطية الشرق  بالسوق  يسم� �ا ا�شRWكة والسوق  Oقتصادي

 Oقتصادي بشقwxا hم`Rكية ا�عونات ع�ى يعتمد الصهيوني فا�قتصاد.  وOجتماعية والسياسية  Oقتصادية النظم 2ي

 بقائه ع�ى الحفاظ 2ي الصهيوني للكيان وسياH�Ï وعسكري  اقتصادي دعم مصدر أهم ¤ي أمريكا أن باعتبار والعسكري،

 التغلب يمكن و� مالية، وأزمات اقتصادية مشاكل من يعاني الصهيوني والكيان, العربية فلسط`ن أرض ع�ى ووجوده

 أساسية تغي`Rات احداث أو علwxا، قام الHI الصهيونية السياسية – Oيديولوجية العقيدة تغي`R يتطلب هذا  ن علwxا،

 . فwxا

 وتوف`R ا�عيشة، مستويات ارتفاع من، وجزء من، ناتجة بأ|wا وصفها يمكن اليوم الرئيسية"  إسرائيل"  مشاكل إن ثم 

 w³ود �غراء أنواعها، بكل Oجتماعية الخدمات ومشاريع Oسكان مشاريع ع�ى بسخاء وOنفاق الكا2ي، بالقدر الخدمات

 حجم وكRS العسكرية، النفقات وارتفاع الطبيعية، ا�صادر محدوديةو  Oنتاجية، وانخفاض فلسط`ن، إ@ى بالهجرة العالم

 الHI الرسمية hم`Rكية ا�عونات وبخاصة الخارجية ا�عونات ع�ى ا�تنا¤ي وOعتماد التجاري  ا�`Vان و2ي ا�`Vانية، 2ي العجز

 ما ضعفي تس~wلك اليوم"  إسرائيل"  إن.  دو�ر مليار 46.0679 حوا@ي 1989 العام وح�I العRSية الدولة قيام منذ بلغت

 من بتحصيله تقوم ما أضعاف 3 حكوم~wا وتنفق با�ئة، 50 بحوا@ي تصدر ¤ي مما أكRt الخارج من وتستورده تنتجه

 . ضرائب



 للعمل، OمRSيا@ي والتقسيم الجديدة، الرأسمالية العو�ة �قتضيات التكيف �نطق خاضعة العربية Oقتصاديات إن

 الشكل انتشار وبالتا@ي الغربية، الرأسمالية للمراكز والتبعية التخلف، استمرار جذور  بعض أن لنا يفسر ما وهذا

 غ`O Rندماج لعملية الرئيس الشكل أصبح باعتباره بسواء، سواء القطرية وللدولة ا�حلية للRSجوازية الكمRSادوري

 ضمان hساسية وظيف~wا الHI الكمRSادورية الدولة مفهوم سيطرة أن حيث الجديدة، الرأسمالية العو�ة مرحلة 2ي ا�تكا2ئ

  يتناقض تصديري، اقتصاد وبناء الجنسية، ا�تعددة الشركات مع والسمسرة العالمO ،Hحتكاري  ا�ال رأس هيمنة
ً
 كليا

 . الوطنية الدولة مفهوم مع
ً
fة وحدات إ@ى مجزأة العربية فا�قتصاديات ذلك، كل عن وفضR`اوقاع صغwنتاجية د�O 

 بقيمة العا�ية الرأسمالية السوق  من الغذائية وا�واد ا�صنعة، السلع ست`Rاد ا ع�ى وتعتمد ضيقة، سواقها وأ ضعيفة،

، دو�ر مليار 100
ً
، وايران الصهيوني والكيان لRWكيا نظ`w�Rا عن مرت`ن حوا@ي تزيد قيمة و¤ي سنويا

ً
 طاقة وع�ى معا

 استثمارات حجم وع�ى الصهيوني، والكيان وايران تركيا عن ونصف مرت`ن بزيادة أي دو�ر مليار 112 بقيمة تصديرية

 تتجاوز  الHI الخارجية العربية Oستثمارات حجم مع مقارنة منخفضة قيمة و¤ي دو�ر، مليار 100 حوا@ي إ@ى يصل محلية

 وعجز انتاجيته، وانخفاض العام، القطاع وتقهقر ترهل مشكلة من العربية Oقتصاديات تعاني كما.  دو�ر مليار 670

 الخزينة عجوزات وارتفاع والدو@ي، ا�ح�ي الصعيدين ع�ى تنافسية انتاجية مشاريع 2ي Oستثمار عن الخاص القطاع

 . الخار�ي الدين أعباء وتفاقم العامة،

 العربية الدول  ب`ن القومي الدخل مستوى  و2ي Oقتصادي، التطور  مستويات 2ي كا�ختfف ولغ`Rها كلها، hسباب لهذه

 التعاون  من زمنية مرحلة خfل بناؤها يتم مشRWكة اقتصادية مصالح وجود أهمية وانتفاء الصهيوني، والكيان

 الحاجات لتطور  يستجيب ضروري  كمطلب أوسطية الشرق  السوق  إقامة تأتي بحيث hطراف، الدول  ب`ن Oقتصادي

 . RWكةا�ش Oقتصادية وا�صالح

  الصهيوني الكيان من Oستفادة تحاول  العربية الكمRSادورية الRSجوازية أن ومع
ً
 الدوائر بعض تفكر كما اقتصاديا

 قومي تغي`R لكل معادية استيطانية قوة الصهيوني الكيان ان باعتبار السياسية الوظيفة 2ي منه وOستفادة العربية،

 لبناء Oقتصادي وOلحاÓي OمRSيا@ي العدواني ببعديه الصهيوني – hم`Rكي OمRSيا@ي ا�شروع أن O ثوري، ديمقراطي

 والRtوات الذاتية ا�وارد ع�ى السيطرة 2ي لوظيفته الصهيوني ا�شروع أداء ضمان يس~wدف أوسطية، شرق  سوق 

  تشكل الHI العربية، الطبيعية
ً
  شرطا

ً
 ع�ى اعتماده وتقليص الصهيوني للكيان Oقتصادي Oستقfل لتحقيق أساسا

 . الخارجية ا�عونات ع�ى أي ، hخرين

  و, بوش الرئيس له يريد كما"الكب`h Rوسط الشرق " مشروع إن
ً
  ب`Rس ذكر كما  صهيونيا

ً
fع�ى يعتمد كتابه، 2ي تفصي 

 عوامل ليست وهذه والديمقراطية، القومي، وhمن Oقتصاديات السياO ،H�Ïستقرار:  ي�ي كما ¤ي أساسية عوامل أربعة

  تمثل ¤ي بل أوسطية، شرق  سوق  أو اقليمH نظام
ً
  إطارا

ً
  صهيونيا

ً
 الصهيوني الكيان يخطط والسيطرة، للهيمنة واسعا

  يصبح ولكي Ýقامته،
ً
، العالية التقنية ذات الجنسية ا�تعددة الشركات استثمارات �ستقطاب مركزا

ً
 يتمتع حيث جدا

 مجال 2ي الدولية Oستثمارات هذه وبفضل.  متطورة أبحاث ومراكز ماهرة، عاملة يد بوجود الصهيوني الكيان

 العاملة واليد,  العربي وا�ال ا�تطورة الصهيونية التكنولوجيا ب`ن الدمج عملية عRS العربية ا�نطقة إحتواء التكنولوجيا



  يصبح كي الصهيوني الكيان يخطط الرخيصة، العربية
ً
  مركزا

ً
 للتنمية أوسطي شرق  مصرف تأسيس عRS ا�نطقة 2ي ماليا

 . ا�شاريع من فئت`ن 2ي ا�شRWكة ا�شاريع لتمويل الfزمة hموال رؤوس تأم`ن �شكلة كحل

 
ً
 العربي Oقتصاد ربط تس~wدف جديدة قديمة  أمريكية -صهيونية دعوة  هو" الكب`h Rوسط الشرق "  مشروع إن أخ`Rا

 الداخل من لتمزيقها العربية لYمة وOجتماuي Oقتصادي النسيج 2ي (ندماج إن حيث الصهيوني، التطور  بعجلة

 كانت الHI الرئيسية الوظيفة ورغم العسكري، تفوقه رغم الحروب بواسطة ذلك تحقيق عن عجز أن بعد وتفتي~wا،

 بزعامة للغرب متقدمة اسRWاتيجية وقاعدة عسكري، جسر رأس دور  و¤ي O العالمH (مRSيا@ي النظام خدمة 2ي به مناطة

  العربي الشعب من تتطلب" الكب`h Rوسط الشرق "   مؤامرة مواجهة إن. hم`Rكية ا�تحدة الو�يات
ً
  أفرادا

ً
 واحزابا

 وبالتكامل ا�شRWكة، العربية وبالسوق  ال�wضوي، الديمقراطي القومي با�شروع التمسك ومنظمات، وجماعات

 نضا@ي عربي وضع وخلق التطبيع، سياسة ومقاومة الصهيوني، للكيان العربية ا�قاطعة واستمرار العربي Oقتصادي

 .والصهيونية hم`Rكية (مRSيالية للهيمنة مناهض

 

 

*        *        * 

  

 الرابع الفصل

 ؟ أين إ@ى hوروبي (تحاد

 

 العالم 2ي  hو@ى البحرية القوة أوروبا إ-1

     

 2ي hو@ى العظم� القوة  تكون  أن أوروبا ع�ى يفرض بلدا، وعشرين خمسة إ@ى hوروبي التوسع أن 2ي شك من ليس    

 إبرام لجهة ا�ا@ي لندن �ركز القوي  والتأث`R اليونانية السفن  صحاب الكب`R الوزن بفضل البحري، hسطول  مجال

 خاصة ا�تخصصة، الدولية ا�نظمات واستقباÝستقبال البحرية، hساطيل وإدارة والتأم`ن، السفن استئجار عقود

 عرض ع�ى أكRt تنفتح أوروبا يجعل سوف hوروبي، النادي إ@ى وقRSص مالطا دخول  أن كما. الدولية البحرية منظمة

 أن حيث وليRSيا، بنما ع�ى بذلك متقدمة القرار، مراكز وتجميع السفن، عدد مجال 2ي hول  ا�ركز وتحتل الكب`R، البحر

 .أوروبية مصالح ذات الواقع 2ي ¤ي وهمية شركات تمتلكها الHI السفن من عددا



 وباختصار بحار، أو وسيط، أو تجارية سفينة مالك  ي يمكن � كب`Rت`ن وتجاريت`ن بحريت`ن قوت`ن ومالطا قRSص تعتRS و

 وبلدان بولندا، فإن البلطيقي، الساحل إ@ى توجهنا ما إذا ذلك، إ@ى إضافة يتجاهلهما أن البحرية التجارة 2ي متخصص أي

 با سطول  ا�تعلق البعد وكان. hمم نادي 2ي  ومهما إضافيا بحريا بعدا العجوز  القارة إ@ى تعطي سوف الثfثة، البلطيق

 مالطا  ن صعبا hوروبية وا�فوضية وقRSص مالطا سلطات ب`ن hوروبي Oتحاد إ@ى (نضمام مفاوضات 2ي البحري 

 منذ اش~wرتا وقد السفن ظهر ع�ى الحمو�ت مجال 2ي عالمH مستوى  ع�ى والسادسة الخامسة ا�رتبة تحتfن وقRSص

 .دائما با�حRWام جديرين ليسوا مضارب`ن أحواضهما 2ي بإيواء بعيد وقت

 أمن مجال 2ي شروطهما وو  ومالطا قRSص 2ي اليةوا� والضريبية Oجتماعية(جتماعية التشريعات أن ا�عروف ومن    

 التجاري`ن الوسطاء و" hفشور "  شركات تدفق لنا يفسر ما وهذا. بالتسامحية بل بالليRSالية، تتسم السفن ومراقبة

 اليوم وتؤكد. أراضwxما ع�ى الوهمية، والتسجيfت الواجهة، الشركات مونتاج 2ي ا�تخصص`ن و(تجاري`ن وا�حام`ن،

 علwxا ا�تعارف والقوان`ن با�واثيق OلVWاماÝلVWام أشهر عدة منذ قبلتا وقRSص مالطا أن بروكسيل 2ي hوروبية ا�فوضية

 .البحري  hمن مجال 2ي خاصة hوروبي، Oتحاد داخل

 اجتماع ثم ، مارس 2003مارس 21 2ي بروكسيل 2ي عقد الذي والحكومات الدول  لرؤساء hوروبي ا�جلس أعطي وقد    

 ا�تعلقة الدقيقة والتوجwxات القوان`ن لتطبيق قويا دفعا اليونان، رئاسة تحت  عينه العام من مارس 27 2ي النقل وزراء

 مازالت أوروبية دول  عدة أن إ� القانونية، Ýجراءا�wا عاليا سقفا وضعت قد hوروبية ا�فوضية كانت وإذا. البحري  با من

 النقل بحق hمر يتعلق عندما خاصة الليRSالية تشريعا�wا طبيعة بسبب إما القوان`ن، هذه مثل تطبيق تعرقل أو  تقاوم

 ¤ي كما وبطيئة معقدة الوطنية التشريعات إ@ى (جراءات تنقيل عملية  ن أو) وهولندا واليونان بريطانيا مثل( البحري 

 .فرنسا 2ي الحال

 لتأم`ن إجراءات عدة hوروبية ا�فوضية اتخذتإتخذت, 1999 ديسمRS 2ي أوريكا ا�الطية البRWولية الناقلة غرق  ومنذ  

 19 وتوجwxات, ا�يناء ع�ى الدولة تفرضها الHI ا�راقبة وتعزيز, 2001 ديسمRS 19 توجwxات  مثل, البحري  hمن سfمة

RSريب حركة مراقبة بتعزيز الخاصة 2002ديسمw~ذ وا�وانىء الfغ أي ا�R` ات هذه و.الشرعيةwxتطبقها أن يمكن التوج 

 لYمم هيئة و¤ي, الدولية البحرية ا�نظمة طريق عن  hوروبي (تحاد 2ي 15ال الدول  مستوى  ع�ى أو, حدة ع�ى دولة كل

 � hوروبي (تحاد لكن, عضوا دولة 162 صفوفها 2ي وتضم, 1948 مارس 2ي لندن 2ي تشكلت, بالبحر خاصة ا�تحدة

 . أوروبي كإتحاد بوصفه فwxا يجلس

 التلوث �قاومة سفينت`ن تستأجر أو تشRWي، وسوف, موازن~wا وأقرت رئيسها، تعي`ن وتم تعمل، لYمن hوروبية فالوكالة    

 2ي ا�تخذة القانونية ل¡جراءات (ستباÓي التطبيق hوروبي Oتحاد 2ي 15ال الـدول  ر تقر أن ينتظر الكل لكن. البحار 2ي

 لشركات مVWايدة ومراقبة ا�وانئ، 2ي  السفن مراقبة تعزيز  من, hوروبية ا�فوضية  بذلك تنادي كما 2001و 2000 عامي

 ا�وانئ من ا�بعدة للسفن ا�fذ ومناطق ا�وانئ وقائمة hوروبية، ا�ياه 2ي السفن تتبعها الHI وhنظمة التصنيف

 بالجدول  با�لVWامباÝلVWام  أيضا (سراع  بروكسيل 2ي ا�فوضية وتتم±�. السوداء القائمة ع�ى ا�وضوعة hوروبية،



H±ت من للتخلص الزمfوروبية ا�وانىء وغلق القديمة النفط ناقh ت بوصفها, وجهها 2يfمن إبعادها تم خطرة ناق 

 .طويل وقت منذ hمريكية ا�صبات

 انتق¡نتقل فقد. التحميل طاقة مستوى  ع�ى أم, السفن عدد مستوى  ع�ى سواء, مالعال 2ي البحري  hسطول  ويتطور    

 الصناديق وحامfت, 2002 يناير أول   2ي 9716  إ@ى 2000 يناير أول  2ي ناقلة 9547 من والكيميائية الغازية الناقfت عدد

 البحري  hسطول  ترتيب 2ي 29ال ا�رتبة فرنسا وتحتل. 5611 إ@ى 5245 من ا�سافرين نقل وسفن, 2726 إ@ى  2437 من

Hبنما خلف جدا بعيدة تقف و¤ي, )القصوى  الحمولة من طن مليون  6,411و, سفينة 221( العالم HIو@ي ا�رتبة تحتل الh 

 وقRSص, الخامسة ومالطا,الثالثة واليونان, القصوى  الحمولة من طن مليون  181و سفينة 5213 بنحو  العالم 2ي

 .العالم 2ي hول  البحري  hسطول  hوروبي (تحاد يمتلك وبذلك, السادسة

 : hوروبي Oقتصاد(قتصاد ع�ى الكساد  وهيمنة إفيان قمة.  - 2

 hغ±� الدول  2ي والحكومات الجمهوريات رؤساء إفيان،، 2ي إجتمع ،2003 يونيو/حزيران شهر من والثالث hول  ب`ن ما  

 . 1975 العام منذ والعشرين الثامنة للمرة وذلك العالم 2ي وhقوى 

  تحولت قد هؤ�ء القادة مجموعة وكانت
ً
 ع�ى وOحتجاج ا�قاومة أشكال فيما عا�ية، مؤسسة من نوعً  إ@ى تدريجيا

  اتخذت قد الثماني مجموعة
ً
  دفعا

ً
 تداعيات تنتقد الHI" البديلة العو�ة" حركة ظهور  مع hخ`Rة السنوات خfل جديدا

  قمة 2ي متم`Vا مكانا أوروبا 2ي Oقتصادي الوضع واحتل. ا�ؤسسة هذه طبيعة بالتحديد وح�I تنتهجها الHI السياسات

 النصف خfل%  0 ،8 يتجاوز  لم الذي اليورو، منطقة 2ي Oقتصادي النمو ضعف جراء تصنيعا، hكRt الثماني الدول 

 إيطاليا أما حقيقي، كساد من يعاني أ�انيا وهو أ� اليورو منطقة 2ي دبل أكRS فإن ذلك، عن وفضf. 2003 عام من hول 

 الدول  قمة 2ي hعضاء الثfثة البلدان هذه قيادات تملك فهل. التوازن  فقدان من فرنسا وتعاني, سالب نموها فإن

 .؟ hوروبي Oقتصاد(قتصاد واقع حول  تفاؤ@ي خطاب  لتوجيه (قناع قوة الثماني  الصناعية

 أنا:" ا�اH�Á مايو2003مايو 26 بتاريخ" تايمز الفايننشل"  صحيفة معه أجر�wا  مقابلة 2ي قال قد ش`Rاك الرئيس كان  

 تكون  أن يجب لكن. العالمO HقتصادياÝقتصادي النمو 2ي الثقة  ع�ى تركز رسالة توجه أن يمكن إفيان قمة بأن مقتنع

 ا�تحدة الو�يات مع(خfفاتنا عن النظر وبصرف. مRSرة تكون  أن يجب الثقة أن إ@ى إضافة صدقية ذات الرسالة هذه

 بشكل العمل ع�ى مصممون  أننا العالم يفهم أن ويجب. عي�wا Oقتصادية القيم نتب±� الثماني، نادي 2ي فإننا ،)hمريكية

 ". مشRWك

 ب`ن العfقات 2ي أزمة وخلقت, أوروبا قسمت الHI العراقية hزمة صفحة يطوي  أن يريد hوروبي الطرف كان إذا    

 يستطع لم الذي بوش الرئيس إهتمامات قلب تشكل Oقتصاد(قتصاد حول  (رهاصات فإن وبرل`ن، وباريس واشنطن

 يوم العراق 2ي الRSيطانية hمريكية الحرب بداية ومع.  ا�قبل.2004 العام خfل Oنتخابات مع موعد ع�ى وهو تفادw³ا

 الدو�ر سعر إرتفع إذ للحرب، سريعة |wاية أمل ع�ى إنتعاش موجة العالمH السوق  اجتاحت ،2003 مارس 20 الخميس



 العمليات تطور  ع�ى hنظار تركز ظل 2ي متقلبة التعامل وحركة محدودة السيولة فيه كانت وقت 2ي وال`ن اليورو مقابل

 .العراق 2ي العسكرية

 75 بوش الرئيس طلب أن بعد قيمته، 2ي حاد انخفاضإنخفاض إ@ى hمريكي الدو�ر حتىتعرض الحرب، إن~wت ماإن لكن    

 بسبب اسRWلي±H جنيه مليار 12 يبلغ عجزا الRSيطانية ا�وازنة وتواجه. الحرب تكاليف لتغطية الكونغرس من دو�ر مليار

 يعود أن يمكن الحرب بإن~wاء هل:  التا@ي سؤالال Oقتصاديون  ا�حللون  طرح وو . العراق ع�ى العسكرية الحملة تكاليف

 النمو عودة � (رهابية، الهجمات عودة هو الحرب |wاية بعد نشهد ما ؟ وhمريكي hوروبي ل¡قتصاد OنتعاشاÝنتعاش

 .وبل`R بوش  به يبشر كما العالمH ل¡قتصاد

  ن الشعوب ثروات تس~wلك الحرب أن"  ا�يfد قبل 400 عام 2ي قوله" تزو  صن"الصي±H العسكري  القائد إ@ى ينسب    

 2ي جاءت صدام ضد وبل`R بوش خاضها الHI فالحرب". الدولة تفقر بعيدة مسافات ع�ى الجيش ع�ى الحفاظ محاولة

. ا�وازنة 2ي عجز من بريطانيا فيه تعاني الذي الوقت 2ي ،و التباطؤ من حالة hمريكي Oقتصاد(قتصاد فيه يواجه وقت

 الحرب لكن. سريع اقتصاديإقتصادي إنتعاش يتبعها خاطفة سريعة تكون  أن أمل ع�ى الحرب دخf فقد ذلك ورغم

 الحرب 2ي حدث كما اقتصاديةإقتصادية، كارثة إ@ى تتحول  أن يمكن إ|wا بل يأت، لم Oقتصادي النمو وو   إن~wت،

 .ا�اH�Á القرن  من الستينات 2ي فيتنام 2ي hمريكية

 دو�ر مليارات 3و ا�تحدة للو�يات بالنسبة دو�ر مليار 150 بنحو ا�صادر بعض قدر�wا الHI الحرب تكلفة بجانب هذا    

 تكاليف تبلغ ح`ن 2ي hمن، وحفظ (حتfل قوات مصاريف وو  إنسانية كمساعدات أخرى  دو�ر مليار 150و لRSيطانيا،

 تؤثر hمور  هذه كل. العالمO Hقتصاد ع�ى إضافيا عبئا يشكل مما لدو�رات،ا من ا�ليارات مئات العراق إعمار إعادة

 تتجاوز  لم ما, العراق ع�ى للحرب السابقة الكساد أزمة وتضاعف العالمO ،HقتصادياÝقتصادي النمو ع�ى سلبا

 الكب`R الكساد فRWة الناس ذهان   تعود � ح�I للحرب، ا�عارضة الرئيسية hوروبية الدول  مع خfفا�wا ا�تحدة الو�يات

 .ا�اH�Á القرن  ثfثينات 2ي

 ع�ى سنو جون  hمريكي نظ`Rه مع م`R فرانسيس الفرن§�O Hقتصاد وزير إلتقى ا�ا2003H�Á أيار شهر 2ي وبالفعل    

 تشكل لم رمزيا، حدثا بوصفها ا�صافحة هذه سبقت الHI دوفيل قمة وكانت. الحرب صفحة وطويا النورماندي، شاطئ

 شركائه إ@ى تحذيرا hمريكي Oقتصاد(قتصاد وزير وجه فقد. ا�تنفذين ا�ال  صحاب بدت كما حاجزا ذلك مع

 هيكلية إصfحات إجراء عRS العالمO ،Hقتصاد لنمو كمحرك ا�تحدة الو�يات من ا�شعل يتسلموا كي hوروبي`ن

 .ل¡نتعاش ضرورية

 Ýعطاء  وروبا نداء وجهت Oقتصادية والتنمية التعاون  منظمة إن بل فقط، أمريكيا يكن لم الطلب هذا أن شك �    

 إنتقادية مfحظات دائما الدو@ي النقد صندوق  ويسجل. هيكلية بإصfحات والقيام العمل سوق  إ@ى ا�رونة من مزيد

 Oقتصادات فيه تعاني الذي الوقت 2ي (نعاش 2ي أوروبا تسهم أن يمكن فكيف. عي�wا ا�واضيع هذه حول   وروبا

 ع�ى يشهد Oجتماعية، hوضاع 2ي وتدهورا البطالة، معد�ت 2ي وإرتفاعا العامة، العجوزات 2ي إنفجارا  كلها hوروبية

 غ`h Rخرى  hوروبية ووجودالبلدان, ا�اضية القليلة hسابيع خfل فرنسا 2ي Oجتماعية(جتماعية الج	wة تفجر ذلك



 عام |wاية منذ الصفر OقتصادياÝقتصادي نموها يfمس إذ س3:، اقتصاديإقتصادي وضع 2ي الثماني نادي 2ي hعضاء

 ؟ 2002

 ومازال. (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 3 بنحو يحددا|wا والنمو Oستقرار وميثاق ا�وازنة، 2ي عجوزات من أوروبا وتعاني    

 حراكا فرنسا وتشهد. hمور  تحريك ع�ى قادرين غ`R ع�wما، نتكلم لكي ،)و�hاني الفرن§�H(أوروبا 2ي الرئيسيان Oقتصادان

 إقتصادها فإن الشديد، الكساد من مرحلة 2ي دخلت الHI أ�انيا أما. التقاعد نظام إصfح مشروع ضد قويا إجتماعيا

  Äن ¤ي, تصديرا hكRt وو  ،, اليورو منطقة 2ي hو@ى Oقتصادية القوة فأ�انيا. hوروبي`ن للقادة  تساؤل  من أكRt يطرح

Rtا من حساسية أكwحوال لعقبات شركا�h قتصاديةO مريكيةh  تؤثر و¤ي. العا�ية وو Rtمجموع ع�ى بلد أي من أك 

 ناتجها تراجع إذ وروبي،h  (تحاد دول  مؤخرة 2ي أ�انيا أصبحت Oقتصادي، الكساد من سنت`ن فبعد. النقدي (تحاد

 وسوف).  2002 عام فصل |wاية 2ي%  0 ،03 بعد(  العام هذا2003 عام من hول  الفصل 2ي%  0 ،2 بنحو (جما@ي ا�ح�ي

 النقد صندوق  تقديرات وحسب. العام هذا خfل%  0 ،5 يتجاوز  أن OقتصادياÝقتصادي النمو ع�ى الصعب من يكون 

 .ا�قبلة السنة خfل يستمر سوف الداخ�ي (نكماش فإن, الدو@ي

 فمازال.  (قتصادية.Oقتصادية مصاع	wا من أ�انيا Ýخراج الكفيلة الوسائل شرودر هارد غ`R ا�ستشار يملك و�    

 شرودر قدمه الذي"  2010 أجندا"  ا�شروع أما. م�wا مفر � يعتRSها الHI الهيكلية (صfحات فرض عن عاجزا شرودر

 تسريح إجراءات تبسيط ع�ى يقوم برنامج إنه. الشوارع 2ي الناس من �Äف بعشرات ألقى فقد الرفاه، دولة هيكلة Ýعادة

 هذا أن غ`R.الص
ي النظام وإصfح, طويلة فRWة منذ العمل عن للعاطل`ن ا�قدمة ا�الية ا�ساعدات تخفيض وو  العمال،

 النقابات أن من الرغم وع�ى. الحاكم الديمقراطي OجتماعياÝجتماuي الحزب أجنحة داخل عات صرا يث`R الRSنامج

 الدولة تفكيك"  دون  للحيلولة الديمقراطية لfشRWاكيةل¡شRWاكية حليفة الحديث التاريخ مر ع�ى كانت �hانية

 ا�ح�ي الناتج من 3 ،6 إ@ى يصل ا�وازنة 2ي والعجز).  العمل عن عاطل مليون  4، 6(  البطالة من تعاني فأ�انيا"  Oجتماعية

 . ا�اH�Á العام خfل (جما@ي

 2ي الRWاجع وإنما الداخ�ي Oنكماش ليس اليوم ا�شكل بأن"  الراهن الوضع ولفيسوهن جيم الدو@ي البنك رئيس ويصف    

 ". و(رهاب الحرب بسبب خائفون  والناس يشRWي  أحدا نجد � العالم، كل ففي Oس~fwكاÝس~fwك،

 : ا�شRWكة الزراعية السياسة وإصfح hوروبي (تحاد-3

 حكومات وأشادت). PAC(  ا�شRWكة الزراعية للسياسة واسع إصfح ع�ى hوروبي Oتحاد دول  2ي الزراعة وزراء اتفق    

 الخميس يوم لوكسمبورغ إجتماع اجتماع 2ي أحرز  الذي با�تفاق سابقا، (صfح تعارض كانت الHI فرنسا وم�wا Oتحاد،

 عاما، 45 منذ ا�تبعة ا�شRWكة الزراعية السياسة 2ي شمو�، التغي`R مfمح أكRt أحد بوصفه ، ا�ا2003H�Á يونيو 26

HIم والw~تحاد موازنة نصف نحو تلO وروبيh. 

 التفاوض 2ي أكRS مرونة سيتيح (صfح إن واشنطن 2ي أعمال �جموعة �مي، باسكال hوروبي التجاري  ا�فوض وقال    

. للمناقشة الطاولة ع�ى الزراعية برامجها التجاري`ن، الشركاء من وغ`Rها ا�تحدة الو�يات وضعت إذا ا�نظمة، داخل



 وو  الزراعية للمحاصيل الدعم مدفوعات لزيادة ا�اH�Á، العام بوش جورج hمريكي الرئيس سنه تشريع إ@ى �مي وأشار

 التابعة ا�الية اللجنة رئيس وقال. ا�ئة 2ي 67 بنسبة أي سنوات، ست ،2ي دو�ر مليار h 1، 57مريكية hلبان منتجات

 زراuي Ýصfح للتفاوض مستعدة وستظل  كانت ا�تحدة الو�يات:"  جمهوري هو ،و غراس�ي تشارلز الشيوخ �جلس

 ". العا�ية التجارة منظمة 2ي حقيقي

 يتحول  أن بضرورة hمريكي  العام الرأي ورددت بحذر، باÝتفاق الfتينية، أمريكا 2ي زراعية قوة أكRS الRSازيل، ورحبت    

 عن بعيد أنه من الرغم  ع�ى:"  بيان 2ي رودريغيت روبرتو الRSازي�ي الزراعة وزير وقال. ا�نظمة 2ي للتفاوض قوة إ@ى ذلك

 وزاري  إجتماع خfل يظهر قد التقدم أن وأضاف. ا�رونة ع�ى بادرة يعد بيhورو  Oتحاد وزراء قرار أن إ� ا�ثا@ي، الوضع

 الوزاري  OجتماعاÝجتماع و2ي الجاري , 2003      تموز  27و 26 يومي الكندية، مونRWيال 2ي العا�ية التجارة �نظمة مصغر،

 .أيلول  14 إ@ى 10 من ا�كسيك 2ي للمنظمة الشامل

    RSي ا�لف أن إ@ى بالنظر قوية التعبئة هذه وتعتuا�فاوضات دورة 2ي الساخنة ا�لفات أحد يظل الزرا HI2ي انطلقت ال 

 من ا�صدرة البلدان ،و أيضا النامية البلدان وكذلك ا�تحدة، الو�يات انفكت ما أشهر عدة ومنذ. 2001 عام الدوحة

 ،و اللحظة هذه حh �Iوروبيون  ا�زارعون  يتلقاه الذي بالدعم تندد)  نيوزيلندا وو  اسRWاليا،(  الليRSالية كاريش مجموعة

 .ا�شRWكة الزراعية السياسة بصدد hوروبية القارة جمود ينتقدون  كانوا

 و2ي. ا�اH�Á من جزءا إلwxا ا�وجهة (نتقادات أن تعتRS أوروبا جعل مؤخرا، أقر الذي الزراuي (صfح فإن Äن، أما    

 التجارة منظمة أهداف مع متوافقة hوروبية التسوية فكرة تعتh RSوروبي، Oتحاد دول  عواصم 2ي كما بروكسيل

 يحث أن يجب ا�شRWكة الزراعة السياسة إصfح إن:"  كب`R موظف قول  حسب الزراعة، hسواق فتح أجل �ن, العا�ية

 ". ا�ساعدات قيمة حاجات حسب � (نتاج، وتكاليف السوق  حاجات بد�لة إنتاج ع�ى ا�زارع`ن

 احتلتإحتلت الHI الثfثة ا�لفات حول  قدمها الHI باقRWاحا�wبإقRWاحاته hوروبي Oتحاد يتمسك الحاضر، الوقت و2ي    

 الدعم تخفيض يقRWح فهو. السنة هذه بداية منذ العا�ية، التجارة منظمة داخل الزراعة حول  ا�فاوضات صدارة

 الدعم أشكال فمعظم%. 36 بنسبة الجمارك وحقوق  ،%45 بنسبة للصادرات والدعم  ،%55 بنسبة الزراعية للمنتجات

 2ي توتر إ@ى يقود � hوروبي (صfح فنظام فصاعدا، Äن من العا�ية التجارة منظمة قواعد مع متطابقة hوروبية

 .النامية البلدان أبدا يعيق و� ا�نافسة

 ا�باشر الدعم ب`ن"  التقارن  فك"  مفهوم ويعتRS. ا�شRWكة الزراعية السياسة فلسفة 2ي تغي`Rا الزراuي (صfح ويشكل    

 ا�فوضية فكر ففي. الوحيد هو ليس كان وإن أهمية، hكRt الجديد هو فرنسا، 2ي جدا ا�نتقد (نتاج، ومستوى 

 ا�ختلف الدعم جديدا موحدا دفعا يعوض وسوف. (نتاج حجم عن مستقf ا�باشر الدعم يصبح أن يجب hوروبية،

 ولكي. 2002-2000 فRWة طيلة زراuي استثمارإستثمار كل إ@ى دفعه تم ما بد�لة يحسب وسوف. سابقا ا�قدم وا�تنوع

 hمن وكذلك الزراuي، ا�ناخ بتحس`ن ا�قررة (جراءات بعض باحRWامبإحRWام يلVWم أن عليه hموال، هذه ا�زارع يستلم

 كانت وإن ح�I ،2005 عام 2ي إ� التطبيق ح`V (صfحية (جراءات هذه تدخل ولن. أيضا الحيوانات وصحة الغذائي

 .التاريخ ذلك من سنت`ن بعد ستطبقها فرنسا، مثل البلدان بعض



 محسوبا يظل الدعم من% 25 أن حيث(  القمح قطاع 2ي خاصة الحا�ت، بعض 2ي"  جزئي مقارن  فك"  تطبيق تم وقد    

. و(رضاع بالذبح ا�رتبطة ا�كافآت بعض عن التخ�ي بد�لة أيضا جزئيا فصله يتم فسوف البقر لحم أما). (نتاج ع�ى

 أو والفواكه الخضار إنتاج نحو ثانية التوجه الوحيد الدعم هذا من ا�ستفيدين ا�نتج`ن ع�ى تحريم يتم وسوف

 كل ع�ى مفعوله يسري  مع`ن زراuي مجال 2ي ا�طبق التقارن  فك إن. ا�نافسة احتدادإحتداد عدم أجل من البطاطا،

 فك إجراءات من مستث±H ذلك مع  فهو hوروبي (تحاد بلدان 2ي للمزارع`ن ا�قدم ا�باشر الدعم أما. hوروبية ا�ناطق

 .التقارن 

 فرض تتم±� hوروبية ا�فوضية كانت سنة من أكRt فمنذ. التعديل 2ي الزراuي (صfح 2ي ا�هم التطور  ويتمثل    

 تمويل أجل من, الرئيسة الزراعية OستثماراتاÝستثمارات تتلقاه الذي ا�باشر  الدعم ع�ى  إجباري  اقتطاعإقتطاعا

 2ي الزراعة ع�ى للمحافظة مخصصة مساعدات( الريف لتطوير ا�خصصة, ا�شRWكة الزراعية للسياسة"الثانية الرك`Vة"

 ).وا�نحدرات با�رتفعات عfقة لها الHI الباهظة التكاليف  تعويض خfل من, الجبلية ا�ناطق

 سوف فإنه, (جباري  التعديل أما%.20 ارتفاعإرتفاع ح�I ا�ساعدات بتقديم للدول  hوروبي ا�جلس سمح, 1999 عام 2ي 

 العدالة من مزيد تحقيق أجل من الس«ي نطاق و2ي%.  3 بنحو تواضعا أكRt  بإقتطاع2005 عام من بداية تطبيقه يبدأ

 يتم سوف, سنوي  كدعم يورو 5000 من أكRt تتلقى الHI الزراعية OستثماراتاÝستثمارات فإن, Oجتماعية(جتماعية

 هناك و..الدعم من% 80 يقارب ما حاليا تتلقى الHI, هذه OستثماراتاÝستثمارات بربع يتعلق هنا وhمر. م�wا نسبة حسم

, أسبانيا, الRSتغال(بنيوياينيويا دعما تتلقى الHI  فقرا hكRt ا�ناطق ع�ى  توزيعها يتم سوف هذا ا�بلغ من مئوية نسبة

 ).إيرلندا, إسبانيا).أيرلندا

 أن بطريقة, ا�ا@ي (نضباط OنضباطإحRWام احRWام ع�ى ا�عنية hوروبية الدول  حث ع�ى, أيضا الزراuي (صfح وينص  

 تظل لكي  محسوبة ¤ي  hوروبية  الزراعية للسياسة (جمالية  ا�وازنة إن إذ, لها ا�خصصة السنوية الحصص جاوز تت �

 مليار 45: تتغ`R � ا�الية فا�بالغ.2002 عام 2ي أقر الذي بروكسيل اتفاقإتفاق إثر ع�ى, 2013 عام وحÄ �Iن من مجمدة

 .الرئيس ا�ستفيد, لفرنسا يورو مليار9.2 م�wا, ا�شRWكة الزراعية السياسة �جمل يورو

 قرره الذي الزراuي الدعم سقف ا�صاريف تجاوزت إذا, 2007 عام من بداية ا�باشر الدعم 2ي  تخفيض يقر وسوف 

 مع  الدعم بتناقص البداية 2ي hوروبية ا�فوضية طالبت ولقد. 2002 أكتوبر 2ي, بروكسيل 2ي hوروبي ا�جلس

 .والقطن, والتبغ, الزيتون  زيت إصfح مثل, مستقبلية إصfحات  تمويل أجل من, 2006 عام بدايةبدايه

  ن. يزال و�, ع�wا يدافع ش`Rاك جاك الرئيس كان للعالم عد� أكRt ية رؤ  مع يتما��� hوروبي الزراuي  (صfح أن �شك  

, hو@ى بالدرجة زراعية ¤ي الفق`Rة البلدان هذه, الدولية ا�حافل 2ي ش`Rاك الرئيس ع�wا يدافع الHI, الثالث العالم بلدان

 الذي الهائل الدعم بسبب بضاع~wا وجه 2ي مغلقة hوروبية hسواق وتجد.  ز الر, الصوف, القمح: واحدا شيئا إ� تبيع و�

 العالم بلدان إن.. والياباني`ن hمريكيينا مركي`ن ع�ى ينطبق عينه وhمر, hوروبي`ن ا�زارع`ن إ@ى hوروبية البلدان تقدمه

 (فريقية hسواق 2ي نجدها الHI,  الشمال من القادم" الفائض" صادرات قبل من مهددة الخاصة  زراع~wا 2ي ترى  الثالث

 .مكسرة بأسعار وÄسيويةhسيوية



 :اليورو �عتمادÝعتماد" مستعدة" غ`R بريطانيا-4

 تاريخ"  بأن الRSيطاني`ن، بل`R طوني ذكر ،2001 عام نوفمRS/  الثاني تشرين برمنغهام، 2ي ألقاها الHI طبهخ إحدى 2ي    

  2ي أخفقوا القادة أن ¤ي الRSيطانية، السياسة مأساة"  أن بل`R، وأضاف". الضائعة الفرص  تاريخ هو بأوروبا الVWامنا

 . hوروبي OندماجاÝندماج إنبثاق تقدير

 دائما  نقول  ما، شيئا hوروبيون  ين»�Hء مرة كل ففي. بريطانيا بمصالح كب`Rا ضررا ألحقوا فإ|wم الخطأ، هذا بإرتكا�wم و

 هذه إن. ا�ؤخرة 2ي بقينا نحن وها hوروبي، (تحاد ونجح تحقق hمر ولكن. النجاح له يكتب ولن(...)  يتحقق لن هذا بأن

 ". الحكومة مهمة اليوم تعتRS الRSيطانية للمخيلة (خفاقات

 اليوم بغرابة يرى   سfفه، hعم� (زدراء ع�ى ا�ؤسس بل`R، طوني جانب من اليورو اعتمادإعتماد بعقيدة الجهر هذا    

 حول  إستفتاء تنظيم إ@ى بل`R طوني سيتوصل كان إن وحده ا�ستقبل يقول  وسوف. حاسم موعد مع ليس هو الذي

 .بل`R لطوني خط`Rة هزيمة (ستحقاق هذا تأجيل يشكل ذلك، إنتظار و2ي. به الفوز  وخاصة اليورو،

 أصبح حينئذ منذ وو   ،1997 عام 2ي براون  غوردون  قبل من مرة أول  حصل قد (ستفتاء لهذا التأجيل وكان    

 (ستحقاق 2ي (نتخابية الVWاماته إحدى شكلت الHI العمال، لحزب الكب`Rة ا�عركة اليورو اعتمادإعتماد

 الجنيه عن الدفاع ع�ى (نتخابية حملته هاIي وليام بقيادة ا�حافظ`ن حزب ركز ح`ن 2ي. 2001 عام OنتخابياÝنتخابي

H±ليRWووعد. (س R`وروبي (تحاد 2ي شركائه بلh يطاني`ن سريع إستفتاء بتنظيمRSلل. 

 إ@ى (نتماء أن وقت منذ يكرر  ظل أنه إ� براون، لغوردون  اديOقتصادياÝقتص الحكم سلفا قبل بل`R طوني كان وإذا    

 إ@ى (نضمام إتجاه 2ي بقوة تضغط السياسية الRSاه`ن  ن بإمتياز، سياH�Ï بخيار ا�طاف، |wاية 2ي يتعلق اليورو، منطقة

 2ي ليس ولم ،" أوروبا قلب"  2ي التموقع ضمانة اليورو، اعتمادإعتماد يشكل سوف بل`R، لطوني فبالنسبة. اليورو منطقة

 .طليع~wا

 هم بريطانيا، 2ي اليورو أعداء" أن بRSوكسل hوروبية ا�فوضية 2ي لندن ممثل هان بيRW مثل بل`R طوني أنصار ويؤكد    

 �, وروبا نعم:"  شعار ويرفعون , الخلط هذا ع�ى يعRWضون  فهم, ا�وحدة للعملة ا�عارضون  أما."أيضا أوروبا أعداء

 .اليورو �نطقة إنتما�wا عدم بسبب تتأثر لم لRSيطانيا الدولية ا�كانة أن يضيفون  و".لليورو

 الRSيطاني ا�جتمع يشق ا�وحدة للعملة وا�عارض`ن ا�ؤيدين ب`ن فالتناقض.اليورو أمام منقسمة بريطانيا, الواقع و2ي  

 يعتRS و...الخ hعمال رجال جمعيات, (عfم أجهزة, النقابات, السياسية hحزاب, ال�RSان, الحكومة: أقصاه إ@ى أقصاه من

 ع�ى ا�حافظة 2ي الراغب`ن, ا�عارض`ن  وب`ن,السريع (نضمام عن  الدفاع محامي, لليورو ا�تحمس`ن ب`ن  التناقض هذا

, جدا ضبابية حدودا غالبا  فهويمثل,  ل>خرين أما.الRSيطاني ا�جتمع داخل عميقا شرخا, hبد إ@ى (سRWلي±H الجنيه

 .Äخر أحدهما Ýقناع ا�عسكرين كf حولها  يتمحور 



 الRSيطاني`ن من بسيطة أغلبية: جRSيا  سياسيا واقعا عديدة سنوات منذ الRSيطاني العام الرأي أراء سRS  كل ويؤكد  

 اليورو يعارضون  الRSيطاني`ن من% 60 هناك, م`Rور  الصانداي نشرته تحقيق آخر حسب و.اليورو اعتمادإعتماد تعارض

 يصوتون  سوف فقط% 33, العكس يزكيان براون  غوردون  ا�الية ووزير و بل`R طوني كان وإن ح�I, محتمل إستفتاء أي 2ي

 ".جيدة فكرة يكون  لن سوف, القادمات الثfث أو السنت`ن 2ي"  اليورو �نطقة (نضمام أن" �"ال أنصار ويرى ". نعم"ب

 2ي ا�تحدة الو�يات جانب إ@ى وقوفه بسبب  بل`R طوني غذاها الHI  ا�عادية وروبا البيئة  من ا�وحدة العملة وتعاني  

. ا�وحدة العملة عن ا�دافع`ن أحد قول  حسب" الحرب ضحية هو فاليورو. "اليوم ضده ترتد والHI, العراق ع�ى الحرب

�Iيطانية الحكومة وحRSمعسكرين إ@ى منقسمة نجدها ال R`طوني حول  يلتف إذ,العددي الصعيد ع�ى  متكافئ`ن غ R`بل ,

 العfقات وزير ريد وجون , والصناعة التجارة وزير هويت وباترسيا, الRWبية وزير كfرك وشارل , الدفاع وزير هون   جيوف

. التشريعية السلطة مدة ~wاءإن~wاءان قبل إستفتاء إجراء أنصار من جميعا فهؤ�ء, الصحة وزير ملبورن وآ�ن, ال�RSان مع

 .وتأث`Rا عددا أقل هم الذين" ا�عارضون " و" الفاترون" ا�الية وزير براون  غوردون  حول  يتمحور , وبا�قابل

 العملة تكون  سوف"  سميث دونكان إيان  يقول  إذ. اليورو  بشدة يعارض الذي  ا�حافظ`ن حزب نجد, ا�عارضة جانب 2ي  

 فهو, الديمقراطي الليRSا@ي الحزب أما". �عرف~wا إستفتاء إ@ى بحاجة ولسنا. وللشعب, وللتوظيف, ل¡قتصاد سيئة ا�وحدة

 الوصفة لتطبيق أداة hخ`R هذا 2ي ترى   |wا, اليورو أغلبي~wا 2ي النقابات تعارض وو . اليورو عن ا�دافع`ن أشد من

 .  بريطانيا 2ي العام للقطاع الضروري  (صfح  تمويل استمرارإستمرار تمنع سوف الHI, النيوليRSالية

 أصبحوا أ|wم 2ي ا�شكل أن غ`R. اليورو باسمبإسم الجيدين الناطق`ن يكونون  سوف hعمال رجال أن بل`R طوني ويعلم 

 ب`ن ئرالدا الصراع 2ي"  محايدة" أ|wا رسميا hعراف مؤسسة صرحت وقد. سنوات قبل كانوا ما عكس ع�ى   حماسة أقل

 وأن, اليورو منطقة 2ي Oقتصادات من أفضل الRSيطاني Oقتصاد(قتصاد وضع أن ترى  فHä.لليورو وا�عارض`ن ا�ؤيدين

  الRSيطانية التجارة غرفة نصف وتؤيد. سلطته يعزز  أن إستطاع  إستقfلية أكRt أصبح ح`ن الRSيطاني ا�ركزي  البنك

 .ا�الية وزير براون  السيد موقف

 الذين ا�حافظون  ا�ال فأقطاب. بدورها منقسمة فHä, اليورو حول  النقاش 2ي الرئيس ا�فتاح تعتRS الHI الصحافة أما  

 والكندي, )تايمز صنداي, تايمز, صن( موردوش روبار hمريكي – hسRWا@ي:  ا�كتوبة الصحافة أرباع ثfثة ع�ى  يسيطرون

, )ستاندارد إفينينغ,صنداي  أون  ميل, ميل دي�ي(روث`Rم`R لورد والRSيطاني, )غرافتل  صنداي, تلغراف دي�ي(بfك كونراد

 عنيفة حملة تشنان, نسخة مfي`ن 6 يوميا توزعان ميل ودي�ي الصن فصحيفتا. لليورو بقوة معارضون  جميعا هؤ�ء

 . مؤخرا أقر الذي hوروبي الدستور  مشروع ع�ى بالتوازي 

 ح`ن بنجاحه مدفوعا  اليورو بدا عندما, 2001 عام خريف 2ي الفرصة ضيع  بل`R طوني أن بريطانيا 2ي ا�ؤكدة ا�سألة   

 الوزراءالوزاء رئيس يHäء لم الفRWة تلك ففي. (رهاب �حاربة موحدة أوروبا كانت وعندما, hوروبية القارة 2ي للتداول  نزل 

 فوزير. ذلك 2ي يساعده لم ن براو السيد أن كما. اليورو منطقة إ@ى  لfنضمامل¡نضمام سياسيا العام الرأي الRSيطاني

 تكون  لكي عميقا إصfحا تجري  أن اليورو منطقة من  ينتظر  وهو, الRSيطاني النموذج بتفوق  يتغ±� ظل الRSيطاني ا�الية

 .الRSيطاني Oقتصاد(قتصاد داخلها 2ي  بإستقبال تستقبل بأن" جديرة"
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 : أزمة عن تعب`R  يورولل القوي   (رتفاع

 (رتفاع هذا ع�ى جواب لتقديم ت~wيأ اليورو منطقة 2ي hوروبية  الحكومات بدأت, الصمت من أسابيع  عدة بعد      

 إرتفاعا  ارتفاعاhوروربية  hوروبية العملة سجلت, 2003 عام 2ي الدو�ر أمام%  22 بنحو قدر أن فبعد. لليورو الجنوني

 تبدأ لليورو العنيف (نفجار(نفجار و�wذا. دو�ر 1,28 عتبة اليورو تجاوز  عندما  الحا@ي يناير2004يناير 6 يوم قياسيا

  مواقف  اختfفاتإختfفات نتيجة  سياسية بأزمة 2003 عام أ|wت أن  بعد, حقيقية نقدية بأزمة 2004 سنة أوروباأروبا

 أخفقت حيث  Oستقرار(ستقرار ميثاق حول  ا�واجهة  أيضا جراء و, العراق ع�ى hمريكية الحرب  قضية إزاء   دولها

 .بروكسيل قمة وإخفاق, (تحاد مجلس حول  اتفاقإتفاق إ@ى بالتوصل

 بر سلفيوسيلفيو hوروبية الحكومة رئيس  هو hوروبية السياسية الطبقة جانب من الصمت جدار كسر من أول  وكان  

 hوروبية البلدان  قتصادقتصاد ا كث`Rا  يعاقب وهذا جديد من ارتفع اليورو:" ا�اH�Á العام |wاية 2ي قال الذي  لسكوني

 ". hسواق صعيد ع�ى تنافسية غ`R أصبحت منتجاتنامنتوجاتنا  ن,  كلها

 ابمص نمو- صعبة أوضاعا اليورو منطقة شهدت,   1999 عام 2ي  اليورو ا�وحدة العملة  انطfقةإنطfقة ومنذ  

  اليورو منطقة 2ي الرئيسي`ن لfقتصادينل¡قتصادي`ن ا�وازنة 2ي العجز تجاوز   بينما -للبطالة قوي  ارتفاعإرتفاع, با نيمية

  مع حادا التناقض هنا  يRSز و.Oستقرار(ستقرار ميثاق قبل من ا�حدد  (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 3 سقف

 الHI,  والدانمركالدانمارك والسويد بريطانيا مثل,  اليورو اعتمادإعتماد ترفض �زالت الHI  البلدان  اقتصاداتإقتصاديات

 2ي  فائضا يعرفون  � عندما( محدودة ا�وازنة 2ي وعجوزات ارتفاعا أكRt نمو ومعد�ت, بكث`R أقل بطالة معد�ت لدw³ا

  ا�رض  قليf إ� توقف لم ا�وحدة العملة أن  مفادها نتيجة إ@ى OقتصاديوناÝقتصاديون  ا�حللون  ويصل). ا�وازنة

 ا�صاعب 2ي مسؤولي~wا احتماÝحتمال  عن يتساءلون  فتؤوافتأوا وما, hوروبي OقتصادياÝقتصادي

 .  أوروبا 2ي Oقتصادية hزمة مشكلة ا�وحدة العملة تحل لم, الواقع ففي.اليورو �نطقة الحالية  Oقتصادية(قتصادية

 اقتصاديةإقتصادية نظرية ع�ى منه أكRt, سياH�Ï قرار ع�ى 1999 عام 2ي  اليورو انطfقةإنطfقة ت ارتكزإرتكز  لقد  

 حيننقدية   وذلك نقدأفضل منطقة تشكل أن  ا�ناطق أو الدو�لبلدان من �جموعة يمكن و.  حيث أفضل نقدية �نطقة

 مستوى  ع�ى وكذلك, والخدمات الخ`Rات تبادل  صعيد ع�ى, التداخل شديدة اقتصادا�wاإقتصاديا�wا تكون  عندما  أفضل

 نقد منطقة تحقيقها 2ي  ذلك ع�ى مثال خ`h  Rمريكية ا�تحدة الو�يات تعطينا وتعتRS. (نتاج عوامل حركية تحرك

 .hفضل النقدبية ا�نطقة لنجاح تحقيقا  أكRt  نموذجا

 (تحاد داخل التجارية ا�باد�ت إ@ى نظرنا إذا  أفضل؟ نقدية منطقة  يشكل أن hوروبي (تحاد يعتRS يستطيع فهل    

 با�قارنة جدا ضعيفا يعتRS الذي hمر, اليورو �نطقة  (جما@ي الداخ�ي  الناتج من% 15 سوى  تمثل � نجدها  hوروبي

 ا�تحدة الو�يات إ@ى بالقياس جدا محدودة ¤ي أوروبا 2ي  العمل حركية, أيضا وكذلك. hمريكية ا�تحدة الو�يات  مع

 تجاهلنا وإذا). ذا�wا hوروبية الدول   داخل أيضا  ضعيفة أ|wا يؤكد الواقع أن إذ ا�صادر إ@ى  الرجوع دون  من( hمريكية



 ذلك عن نجم وما, hوروبي ا�ركزي  البنك قبل من تدار موحدة نقدية سياسة  خلق اليورو فإن, الجوهرية ا�سائل  هذه

:  (قتصادية من الحرمان,أو�: Oقتصادية سياس~wا أسلحة  من) لثfثة( اثنينإثن`ن من  بلد كل  بذلك حرمانحارمة   من

 مقيدة نجدها الHI  ا�وازنة سياسة, الثالث السfح أما ثالثا.الصرف معد�ت 2ي مرونة و,   ثانيا. مستقلة نقدية سياسة

 .(ستقرار ميثاق بسبب مكبلة.Oستقرار بميثاق

  سجلت فقد:   hوروبية لfقتصاداتل¡قتصاديات الكارثية النتائج بسبب, اليورو أزمات عن Äن يتحدث أوروبا 2ي الكل  

 الناتج ارتفاعإرتفاع خfل من  الحرب بعد ما لفRWة إقتصادية سوأنتائج اقتصاديةالعجوزأ نتائج أسوأ العجوز  أوروبا

 دينامكية  بفضل  أخ`Rا  اقتصادها فيه  ينتعش بدأ الذي, الدقيق الوقت 2ي إنه%. 0,4 بنحو (جما@ي الداخ�ي

 (رتفاع هذا ومع. أوصالها 2ي ت�wش  النقديةالنقدبية (ضطرابات  بدأت, والص`ن hمريكية ا�تحدة الو�يات اقتصاديات

 .hو@ى الكب`Rة  أزم~wا النقدية أوروبا  شهدت    الدو�ر أمام لليورو الجنوني

 اليورو  سجله  الذي الضعف أن لfقتصادل¡قتصاد نوبل جائزة ع�ى الحائز منديلمانديل  روب`R السيد   أوضح لقد      

 اليوم أما.  وروبا مفاجئا من	wا لليورو التنافسية القيمة انخفاضإنخفاض قدم إذ" نعمة" هو  به العمل سنوات أو@ى خfل

 ندد يشيه تر كلود جان hوروبي ا�ركزي  البنك مدير أن ومع, الكارثة أذيال يجر بتحليقه إنه إذ, النقيض  فنfحظ

  هذه أطروحته  أن بيد.الشرائية القدرة وارتفاع ا�ستوردة البضائع سعر انخفاضإنخفاض مدح أنه إ�" اليورو بتحليق"

R`ا مقنعة غR`كث. 

 hثر  له كان  ا�وحدة  العملة قيمة ارتفاع أن  أن يرون إذ, مختلف بمنطق hمور  يحاكمون  Oقتصاد(قتصاد خRSاء  

 ونقاط. النمو 2ي العجز:  سنوات منذ hوروبي Oقتصاد(قتصاد   منه يعاني الذي الخط`R ا�رض زيادة 2ي الرئيس

 لهذا مباشرة  نتائج إ� ما¤ي -ا�VWايد البطالة ومستوى   العام للتمويل السيئة الصحية الحالة  -hمر هذا 2ي الضعف

 فعلت كما, القوي  النقد  محاسن تقدير ع�ى قادر غ`R  أنه درجة إ@ى  مريض اليورو منطقة اقتصادإقتصاد إن. hمر

 . القوي  دو�رها مع,  ا�اH�Á القرن  من التسعينات عقد |wاية 2ي hمريكية ا�تحدة الو�يات

 ( ).اليورو �نطقة النمو من نقطة حوا@ي  يكلف% 10 بنسبة اليورو ارتفاع  فإن, تقريبا آ@ي وبشكل   

  (رتفاع من ��Hء أي يبقى   لن سوف فإنه, hخ`Rة hسابيع غرار ع�ى  (رتفاع 2ي ا�وحدة العملة استمرارإستمرار فبقدر

 (ذ�ل من  أخرى  مرة ستعاني أوروبا أن, سيما �.2004 لعام  عام بشكل ا�حسوم  (جما@ي الداخ�ي الناتج  من% 2بالكاد

 يعتRSه �, اليورو ارتفاع إيقاف إن ثم.  بالعطالة مصابة  ¤ي تبقى بينما,  hمريكية ا�تحدة الو�يات مكية دينا  تراقب و¤ي

 .  للنمو ضروري  شرط لكنه. العجوز  القارة صعيد ع�ى  وثابتة  مستمرة نمو  لعودة كافيا شرطا  شك بدون  الخRSاء

 2ي لعاملون  فسرا قد و.hوروبي ا�ركزي  البنك نحو Äن hنظار  تتجه القياسية hرقام كل  اليورو تحطيم ظل و2ي  

 إنخفاض انخفاضإستمرار استمرار  تفضيله  ع�ى كإشارة  hوروبي ا�ركزي  البنك صمت  النقدية hسواقا سولق

 هذا وكفة. واحد  م`Vان  كفHI 2ي  كانتا أ|wما لو كما تنتفضان, والدو�ر اليورو, لعا�يتانا الرئيستان فالعملتان. الدو�ر

 النحو ع�ى هو  ا�الية hسواق  منطق إن. بانتظام سيةسية قيا أرقاما يسجل الذي اليورو جانب إ@ى Äن تميل ا�`Vان



 إ|wم. عينه الجانب 2ي أثقال وضع من  ا�الية hسواق 2ي ا�تدخلون  يزيد  كلما, جانب إ@ى ا�`Vان كفة تميل  كلما:    التا@ي

 من  استثمارا�wمإستثمارا�wم ويوجهون  العام هذا |wاية 2ي دو�ر 1,30 إ@ى تصل سوف  hوروبية العملة أن حاليا  يعتقدون 

 الجنوني (رتفاع أحدثت الHI ¤ي,  عي�wا Äلية  كانت, ذلك من النقيض وع�ى. (نفراج.Oنفراج هذا استغÝfستغfل أجل

 صعيد ع�ى    التدخل خfل من له حد وضع  النقدية السلطات     تقرر  لكي الوقت حان أن إ@ى, 2000 عام ح�I للدو�ر

 ( ).الصرف أسواق

 ذات أسواق 2ي  أموالهم إستثماررؤوس فضلوا الذين ا�ستثمرين ان~wازيةإن~wازية بسبب اليورو  ارتفاع تعمق, سنة ومنذ  

 من أكRt ا�رتفعة  hوروبية الفائدة معد�ت مستوى   من  ا�قدمة  ا�نحة استغÝfستغfل خfل من  عالية دية مردو

  ثfثة hوروبي ا�ركزي  البنك ويمتلك. عمw�fم  تحويل لعملية  (يجابي hثر ومن, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي مثيw�fا

 .  الصرف سوق   صعيد ع�ى ا�باشر والتدخل, الفائدة معد�ت تخفيض و, تحديد, اليورو ارتفاع لتخفيف  أسلحة

 نورب`Rت قول  حسب دو�ر 1,35حد اليورو وصل إذا إ� ممكنا يكون  لن الفائدة معد�ت  ا�ركزي  البنك تخفيض  لكن و

RWبحاث قسم رئيس والh قتصادية(قتصاديةO اني ركزي ا� البنك  2ي�h. 

 hوروبية الحكومات تخ»�� فبينما. متعارضة أوروبا 2ي النقدي والنظام  السياH�Ï النظام مصالح أن الواضح ومن 

 إذ, مختلفا hوروبي ا�ركزي  البنك مصرفH3 موقف  با�قابل نجد, البطالة محاربة ويشل النمو يشل تطور  إ@ى الوصول 

 .النقدي التضخم توترات من يقلص نقدي توجه من  يسروا أن  يمك�wم

 ويضع. اليورو  زمة حل إيجاد عن hوروبي`ن القادة عجز يRSز, لليورو الجنوني (رتفاع  هذا استمرارإستمرار ظل و2ي  

, أمريكا:  الرئيسي`ن OقتصادييناÝقتصادي`ن منافسwxا مع مقارنة وعاجز ضعيف وضع 2ي أوروبا النقدي الخواء هذا

 .ثابتة صرف بسياسات كلهم يتمتعون  الذين, والص`ن, اليابان

  العا�ية السوق  من حص~wا  لنيل  أوروبا صراع -6

  الصناuي باÝنتاج  الناشئة البلدان تخصص نحو) العالم 2ي التقليدي الرأسما@ي ا�ركز( أوروبا  اتجاهإتجاه يمثل    

 الرأسمالية الدول  واحتفاظإحتفاظ, الرأسمالية العو�ة ص`Rورةس`Rورة من جزءا) (نتاج أدوات ذلك 2ي بما(  التقليدي

(  والتكنولوجية العلمية الثورة �wا جاءت الHI, عصرية hكO Rtقتصادية(قتصادية  بالنشاطات  ا�تقدمة الغربية

 الثورة هذه. الهائلة لتكنولوجيةوا العلمية الثورة نعيش إننا). الذرة, الفضاء غزو , (لكRWونية الصناعة, Ä@ي  (نتاج

 حسب القائم العالمH ا�ستوى   ع�ى للعمل جديد تقسيم نحو وOتجاهاÝتجاه, للRWاكم التقليدية hشكال إلغاء  إ@ى تؤدي

 .البلدان حسب وليس, مسيطرة أوضاعا تملك الHI  ا�ؤسسة

 Ýعادة الغربية الرأسمالية ا�راكز من التقليدية والصناعات ا�صانع نقل 2ي تتمثل جديدة ظاهرة اليوم العالم ويشهد  

 2ي تس`R اليوم أوروبا لكن, خالصة أمريكية الظاهرة هذه كانت قريبة فRWة ح�I. الناشئة البلدان 2ي إنغراسها

 ا�نغرسة   والخدمات ا�صانع نقل أن يؤكد تقريرا نقرأ ن أ دون  من  واحد أسبوع يمر � ويكاد. ذا�wا الص`Rورةالس`Rورة

 hوروبية الوظائف من مfي`ن عدة وهناك. م´�� وقت أي من أكRt حقيقيا واقعا  أصبحأصبع الناشئة البلدان 2ي حديثا



 الHI الهند وو , التقليدية الصناعية hنشطة تستقبل  الHI الص`ن  �صلحة اليوم مهددة أصبحت  الشمالية وhمريكية

  أيضا ولكن, البيضاء والياقات, الزرقاء الياقات,كلها ا�هن  لتشمل تمتد والظاهرة. أراضwxا ع�ى الخدمات قطاع  تستقبل

 . كب`Rة بسرعة تتطور  الHI والتنمية hبحاث مراكز

 إ@ى نقلها يتم سوف الخدمات قطاع 2ي  الوظائف من مfي`ن ستة ك هنا, ساشس غولدمان hعمال بنك تقارير وحسب  

 انطfقاإنطfقا,  مؤخرا بس فور  مجلة أجرته  إحصاء آخر وحسب. ا�قبلة القليلة السنوات خfل الثالث العالم بلدان

 جزء نقل 2ي بالفعل بدأت قد نقل لم إن, ني~wا أعلنت م�wا 400 هناك, العا�ية الشركات كRSيات من  1000ل الRWتيب من

 عمل فرصة h 800000مريكية ا�تحدة الو�يات فقدت لحاضرا الوقت و2ي. الناشئة البلدان إ@ى الخدماتية أنشط~wا من

 القريب 2ي الوظائف من  مليون  تنقل سوف hوروبية ا�الية الصناعة أن ا�ؤكد ومن.  هذه الRWحال عملية إطار 2ي

 .العاجل

 ميدان 2ي  hمريكية العمfقة الشركات قبل من ا�كتسبة وللمواقع  الناشئة للبلدان القوي  الصعود مواجهة 2ي  

 الخRSاء أراء حسب الجواب  العا�ية؟ ا�نافسة عن عاجزة  القديمة أوروبا أصبحت هل, ا�تقدمة التكنولوجيا

 فاÝستثمارات.  فا�ستثماراتإستقبال.  استقبال أرض ¤ي,  أو�  أوروبا  ن. بالنفي تأكيد بكل هو OقتصادييناÝقتصادي`ن

 قول  حسب عمل فرصة مليون  1,24 خلق 2ي أسهمت  2002 و1998 أعوام  ب`ن ما  أوروبا إ@ى جاءت الh  HIجنبية

 وأستاذة, الدولية لfستثماراتل¡ستثمارات الفرنسية للوكالة Oقتصادية(قتصادية ا�ستشارة حاتم  فRSيسفابريس

  إن يقولون  الخRSاء معظم كان, سنة 15 قبل إذ, بالدروس غ±H التاريخ ن إ,ثانيا  ثم.1 باريس جامعة 2ي Oقتصاد(قتصاد

 أرعبت الHI اليابانية السيارات وصناعة, (لكRWونية للصناعات القوي  النمو بسبب, أيضا متأخرة hمريكية الصناعة

 نولوجياالتك 2ي hول  ا�ركز hمريكية ا�تحدة الو�يات تحتل, اليوم لكن. الشمالية وأمريكا الغربية أوروبا من كل  قلوب

 .�wا ا�رتبطة ا�تقدمة والصناعات, ا�تقدمة

 من مبيعا�wا حجم  ذلك ع�ى يشهد, القطاعات من العديد  2ي قوي  موقع احتÝfحتfل 2ي  مستمرة فHä, أوروبا أما    

 ب`ن ما  العا�ية الصادرات نمو 2ي  سواها من أكRt أسهمت الHI العالم 2ي الوحيدة ا�نطقة ¤ي فأوروبا:  الخارجية التجارة

 فرانسواز تحليل  وحسب. بوينغ شركة من أكRt طائرات باعت الHI أرباص شركة مثال إدراج ويمكن. 2001و 1990

 نمو مجال 2ي أوروبا إسهام يقدر,  الدو@ي و(عfم ا�ستقبلية الدراسات مركز  من   أونالكيسن§�H ودين`V, ليموان

 . مريكا% 25و, ûسيا% 30 مقابل, %41بنحو العا�ية الصادرات

 أسهمت فقد. hوروبية الصناعة من  التقليدية القطاعات إ@ى فقط معزوة ليست الجيدة النتيجة هذه أن 2ي شك �  

 إذ, عي�wا سنوات العشر مرحلة خfل% 30 بنحو أÝلكRWونيكاÝلكRWونيك من العا�ية الصادرات نمو 2ي أوروبا

 بع`ن أخذنا ما إذا باهرة النتيجة هذه وتعتRS%. 14 إ@ى% 9 من hوروبية الصادرات مجموع  حصة انتقلتإنتقلت

 الدقيق با�ع±� نوعية نتيجة أيضا  ولكنه, فقط إسRWاتيجيا ليس OقتصادياÝقتصادي النشاط هذا أن Oعتبار(عتبار

 2ي تضعها نتيجة و¤ي, 2001 عام 2ي �يةالعا التجارة من% 17 وروبا (لكRWونية الصناعة ضمنت الواقع و2ي. للكلمة

 %)( ).13,8(الكيمائية والصناعة%) 14,2( ا�يكانيكية الصناعة قبل hو@ى ا�رتبة



 خfل الصادرات من% 2,3( العا�ية التجارة  2ي ضعيفا أوروبا وزن كان أن فبعد. الصيدلة   قطاع هو راهن قطاع وهناك  

, هذه الحال و.متقدمة صناعة الحاضر الوقت 2ي الصيدلة وتمثل, ا�اH�Á العقد خfل الوزن هذا تضاعف, ) 2001 عام

 القارة  تسهم وهكذا. عي�wا ا�رحلة خfل% 4,4 إ@ى% 1,8 من أوروبا صادرات من الصيدلية  ا�واد  حصة ارتفعت

 2ي hوروبية الواردات  ارتفعت, تأكيد وبكل. الصيدلية ا�واد من  العا�ية للمبيعات النمو أرباع ثfثة بنحو hوروبية

 .بعد الرصيد يتحسن ولم. عي�wا ا�رحلة خfل  أقل بدرجة ولكن) كيمياء, إلكRWونيك(القطاعات مختلف

  V`وروبية البلدان كون , معينة بخاصية أوروبا وتتمh أوروبا تحتل و.أخرى  أوروبية بلدان نحو  جوهري  بشكل تصدر 

 التجارة من% 28 البينية hوروبية التجارة  تمثل إذ, hوروبية ا�نطقة 2ي سوقها من بدءا, الكب`Rة hسواق 2ي جيدة مواقع

 ا�نطقة خارج( العالم أنحاء لباÓي الوحيدة أوروبا  صادرات اعتRSناإعتRSنا وإذا. hوروبية الصادرات من% 70 أي, العا�ية

 إ� حاضرة ليست أوروبا فإن, ذلك ومع. عي�wا ا�رحلة طيلة ثابتا  وظل,  يةالعا� التجارة  خمس يمثل وز|wا فإن, )hوروبية

fسواق 2ي  قليh العا�ية Rtكh والهند, والص`ن, آسيا  أسواقأسولق مثل  ديناميكية. 

 فإن, للص`ن ا�تقدمة للتكنولوجيات كمورد بكث`R آسيا خلف تأتي أوروبا كانت إذا, عندها التوقف  يجب مفارقة وهناك  

  Äسيوية الصادرات من مثيw�fا بكث`R تفوق   ا�تقدمة التكنولوجيا من  بكثافة, ا�توسط 2ي تتسم, hخ`Rة لهذه صادرا�wا

 من  يمكن ما أكRt تصدير  يفرض العمل فتقسيم: الصادرات الخارج 2ي (سثمارات تعزز , أخرى  جهة ومن. hمريكية أو

, الصينية السوق  2ي متقدما مركزا �hان ويحتل. تركي	wا بإعادة  بدورها تقوم الHI  الناشئة البلدان نحو  ا�توسطة ا�واد

 .Äلية ا�اكينات من مبيعا�wم بفضل

 عام 2ي يورو مليار 95,25 بنحو تجاريا فائضا البلد سجل وقد, التصدير �صلحة  ثfثة أصل من أج`R  يعمل أ�انيا ففي  

 أن إذ,  2003 عام 2ي النمو عودة  استغÝfستغfل 2ي أ�انيا وتستمر. ل¡حصاء الفدرالية ا�ؤسسة  تقرير حسب 2003

 التسعة خfل% 26,9 من  ارتفعت الص`ن إ@ى فصادرا�wا. نوعية قفزة شهدت الناشئة البلدان مع  الخارجية �wا تجار

 باتجاه ا�بيعات وارتفعت)  يورو مليار 20,2 بقيمة, للواردات% 17(+يورو مليار 15,1 إ@ى,  ا�اH�Á العام من  hو@ى أشهر

 الشأن هو وكما). يورو مليار 64,2 إ@ى للواردات% 6,9(+يورو مليار 67,3 إ@ى% 5,7 من  والوسطى الشرقية أوروبا بلدان

 وتعيد, وتستثمر, لناشئةا البلدان 2ي مصانعها وتغرس, وتشRWي ,  �hانية الشركات تبيع, hمريكي`ن للمنافس`ن بالنسبة

 ...الخ الجاهزة نصف ا�واد است`Rادإست`Rاد

 تلك 2ي كث`Rا واستثمرت, والص`ن, والوسطى الشرقية أوروبا بلدان إ@ى كاملة  ت وورشا مصانع عدة أ�انيا نقلت وقد  

 صادرات خمس وحده يمثل  كرواتيا إ@ى إنتاجه خطوط نقلت الذي السيارات لصناعة سفاكن فول  فمعمل. البلدان

 .ا�زدهرة  ا�حلية السوق  2ي لبيعها  سياراته يصنع إذ, hو@ى ا�رتبة يحتل  الص`ن 2ي سفاكن فول  مصنع وأصبح. البلد

 تفوقا فwxا أوروبا تحقق, والسياحة, التجميل ومواد, الغذائية وا�واد, والط`Rان,  والنقل, السيارات صناعات  تظل, أخ`Rا 

, كا�تصا�تكاÝتصا�ت ا�تقدمة بالتكنولوجيات عfقة لها الHI الصناعات أما. العا�ية السوق  صعيد ع�ى واضحا

. وفرنسا كأ�انيا, التقليدية أوروبا بلدان ضعف جزئيا تسد الشمالية أوروبا بلدان فإن, ا�علومات وتكنولوجيا

 سوق  وإصfح,  التكنولو�ي و(بداع التخليق اياقض  ع�ى تRWكز نقاشا�wم   أصبحت,   hوروبيون  القادة وعندمايلتقي



 منذ العا�ية السوق  ع�ى هيمنت الHI أمريكا 2ي ا�صنوعة السلع محل تحل لكي,   العا@ي والتعليم العلمH والبحث,  العمل

 .والعشرين الواحد القرن  بداية 2ي أوروبا إنتاج من   السلع,   1990

 

 

*      *      * 

  

 الخامس الفصل

 منافسwxا عن بعيدة �زالت لك�wا انطلقتإنطلقت أوروبا

 السويد؟ 2ي الكي®Vية الرفاه دولة تنجو هل-1

 العمل أرباب مدفوعات من تمُول  الHI تلك أو أصf، العامة الضرائب من تمُول  الHI الرفاه دول  أن ا�عروف من  

 ع�ى لنا يؤكد ما وهذا التسعينات، خfل حادة أزمة من تعاني الكب`R، الحكومي وOقRWاض ا�ال لرأس ع�ى والضرائب

 تعتRS الHI السويد تشذ ولم. متم`Vة قومية اقتصادية سياسات إتباعاتباع خيار ع�ى قضت قد العو�ة أن واسع نطاق

 ا�نافسة ورأسمالية الدولة اشRWاكية ب`ن Oجتماعية، الديمقراطية الرفاه دولة أو الكي®Vية للدولة الكfسيكي التجسيد

 تضافرت مRWابطة ظواهر ثfث نتيجة التسعينات مطلع 2ي تماما حادة أزمة من عانت إ|wا بل. القاعدة هذه عن الحرة،

 وقبل ا�وحد hوروبي السوق  �كتمال استباقا الخارج إ@ى السويدي ا�ال رأس انتقال:: و¤ي و(نتاج العمالة لتخفض

 الدائب الس«ي وثالثا، التسعينات، مطلع أوروبا 2ي Oقتصادي الكساد استشراء: ثانيا hوروبي، Oتحاد إ@ى السويد دخول 

 ع�ى التنافس سياسة عن التخ�ي بعد �hاني ا�ارك إزاء السويدي للكرون ثابتة مكافئ~wمكآفئته قيمة ع�ى للحفاظ

 .الثمانينات خfل العملة قيمة خفض

 ما بعد مات، قد السويدي النموذج أن يقولون  الغربي العالم 2ي Oقتصادي`ن نا�حلل` كبار انفك ما hزمة، هذه إزاء  

 ا�تناقضة ا�توحشة الرأسمالية العو�ة زمن هو وإنما الكي®Vية، (رادوية زمن يعد لم الزمن  ن الثمانينات، مرحلة أكدته

 الضرائب ع�ى و,الشركات ع�ى ا�فروضة الضرائب مستويات ارتفاع أي العالم، 2ي ا�رتفعة الضرائب أع�ى مع جذريا

 السوق  قوة جRSوت أمام تستسلم أن يجب السويدية الرفاه دولة فإن هذه والحال. العمل أرباب رواتب ع�ى ا�فروضة

 يزد لم الوسطي ا�عدل نمو أن ، 1995 0- 1990 فRWة خfل السويد شهد�wا الHI الحادة hزمة هذه مظاهر ومن. ا�فتوحة

 وطنيا، وسواسا التامة العمالة يعتRS بلد 2ي%  10 نسبة البطالة بلغت كما الخمس، السنوات هذه مدى ع�ى%  0 ،4 عن

 بتوجهها تمتاز الHI السويد ان كما%.  56 نسبة ا�فروضة الضريبية Oقتطاعات وقاربت ،%12 ا�وازنة 2ي العجز وتجاوز 

 والHI الخارج، 2ي إنتاجها نصف تحقق الHI السويدية الشركات بفضل التحويلية، الصناعة مجال 2ي التصدير نحو

 2ي hجور  ع�ى ا�ركزية ا�ساومة عن العمل أرباب اتحاد فwxا تخ�ى التشاركية، ا�ساومة �عارضة هذا، تدويلها تستخدم



 التنافسية القدرة ا|wارت وهكذا. hجور  هياكل مرونة و� hجور  كلفة ارتفاع ع�ى بدورها الشركات واعRWضت. التسعينات

 من ومستوى , التامة العمالة ضمنت الHI الرفاه، دولة"  نموذج"  معها ا|wار وبالتا@ي العالم، 2ي ثراء hمم أكRt من لواحدة

 .1973 – 1945 الطويلة Oزدهار فRWة خfل له نظ`O � Rجتماuي الضمان ومن ا�ساواة

 الضمان توفر لكي الدولة ا�طالبات تزيد العو�ة  ن كب`R، مأزق  أمام السويدية الرفاه دولة العو�ة وضعت لقد  

 السويد ردت كيف هو هنا w³منا ما فإن ذلك، ومع. فعال بشكل الدور  هذا أداء ع�ى الدولة قدرة تقلص بينما Oجتماuي،

 ؟ لها تعرضت الh HIزمة هذه ع�ى

 �خصصات ا�فرط والتوسيع, ا�فرط العام ل¡نفاق وحتمية نموذجية سمة أ|wا يزعم hول .hزمة هذه ع�ى ردان هناك  

-إسبيج ويمثله, الثاني أما. hوروبية الرفاه دول  مشكfت من عامة �شكلة متطرفة حالة ¤ي السويد أن ذلك. الرفاه

 الرفاه دولة وإن, حقا يتعا2ى نهإ بل, يتعا2ى سوف السويدي Oقتصاد أن ذلك.. hساس 2ي ظرفية hزمة أن ف`Rى  أندرسن

 معالج~wا ينب·ي بنيوية سمات هناك أن الواضح من لكن, حسناته الرأي لهذا إن. مناسب تقليص بمجرد, تنجو سوف

 للخصوصية مجا� يعطي و�, الظر2ي العامل من مع`ن بقدر يقبل � أنه 2ي فتكمن hول  الرأي نقيصة أما. أيضا

 السمات أبصارنا عن تخفي الرفاه لرأسمالية النموذ�ي ا�ثال بوصفها السويد مكانة ندع أن لنا ينب·ي و�. السويدية

 مس~wل 2ي العا�ية للكوابح الحد هذا إ@ى انكشافها سبب تفسر والO ,HIقتصادية ولسياس~wا �قتصادها الخاصة ا�م`Vة

 ( ). التسعينات عقد

 OشRWاكية نظام ظل 2ي ثم الوسط، يم`ن حكم ظل 2ي التسعينات، عقد أواسط 2ي الرفاه لدولة (صfح خطة بدأت  

 الحكومة اتخذت جهة فمن. 1994 عام 2ي السلطة إ@ى ب`Rسون  غوران الحا@ي الحكومة رئيس م¼يء مع الديمقراطية

 الضرائب تخفيض: hمريكية الطريقة ع�ى Oقتصادية لليRSالية قوية دفعة إعطاء م�wا، مهمة خطوات عدة السويدية

 تكمل حيث التقاعد نظام وبإصfح ،) hوروبي Oتحاد داخل 2ي ا�نخفضة ا�عد�ت من واحد وهو ،%28( الشركات ع�ى

 مقابل النقابات قبل من مقبولة العمالة 2ي ومرونة ،% ) 50(  التوزيع قبل من ا�ضمون  القسم التقاعدية ا�خصصات

 تمويل يتطلب وهذا العامة، للخدمات قوية، الرفاه دولة ع�ى ا�حافظة أخرى  جهة ومن. نموذجية م�H تكوين سياسة

 السويدي الجمهور  ع�ى أن يع±H وهذا. أوروبا 2ي hثقل تعتRS الHI الدخل ضرائب ع�ى اعتمادا عموما الحكومي (نفاق

 .ثم�wا دفع يقبل أن هذه، الرفاه خدمات 2ي يرغب الذي

 سياسية ومؤسسات تضامنية قيم وجود يفRWض السويد، 2ي hقل ع�ى السالك الديمقراطي OشRWاكي الRSاديغم إنه  

 قوميا تراثا تشكل ا�ركزية، والقيم ا�ؤسسات تغدو حيث القيم، هذه �ثل Oستجابة ع�ى القرار صان«ي ترغم موائمة،

 خلق لضمان يمكن ما أكRt الشركات تحرير ع�ى الRSاديغم هذا ويقدم. الجمهور  اس~fwك ويؤيد التضام±H إ@ى يميل متم`Vا

 .التوزيع 2ي عدالة ضمان أجل من العالم، 2ي الرواتب أع�ى من راتبه يعتRS الذي ا�واطن ع�ى ضريبة فرض ثم الRtوة

  RSا إذ نموذجية السويدية الرفاه دولة تعتw|العامة، الضرائب ع�ى تعتمد إ RSمن للتأم`ن وسيلة ليس (نفاق وتعت 

 وفقت كيف نفسه يطرح الذي السؤال ولكن. الكب`O Rقتصاد لتعديل وسيلة أيضا هو بل فقط، الخارجية الصدمات

 مصل
ي إن ؟ Oجتماuي التضامن ع�ى والحفاظ الكونية، ا�الية hسواق ونمو العالمO Hنفتاح وب`ن السوق  ب`ن السويد



 hصيل جوا�wم قدموا لهذا و, hوروبية الديمقراطية OشRWاكية مستقبل قلب 2ي ا�سألة هذه يعتRSون السويد 2ي الرفاه

 الثانية للمرة ا�قبل سبتمRS 2ي ستجري  الHI التشريعية Oنتخابات 2ي ب`Rسون  غوران فوز  التقديرات كل وترجح. ذلك ع�ى

 ،2002 خfل%  2 حدود 2ي يكون  سوف Oقتصادي فالنمو. ا�شجعة Oقتصادية ا�ؤشرات بفضل وذلك التوا@ي، ع�ى

 فقد البطالة أما ،% 2 بنحو ا�وازنة 2ي فائضا تحقق أن الدولة واستطاعت ا�قبل، العام خfل%  3 يتجاوز  سوف لكنه

 .العامل`ن السكان من%  4 نسبة إ@ى انخفضت

 تحا��H درء يس~wدف الرفاه، دولة Ýصfح أوسع اسRWاتيجية ع�ى يقوم الذي الجديد"  السويدي النموذج"  أن والحقيقة  

 توزيعها تتو@ى)  حكومية(  عامة مخصصات قاعدة ع�ى والرفاه الخاصة، بالوسائل الرفاه تأم`ن إ@ى والهرب الضريبة

 بخدمات عليه الزيادة خيار hغنياء يعفي ولكنه �ئقا أدنى حدا يوفر نظام وإيجاد الحكم، ذاتية طوعية، رفاه اتحادات

 قائمة خاصة خدمات إ@ى الرفاه انقسام منع و, Oجتماuي التضامن ع�ى بالحفاظ الكفيل وحده إنه بأنفسهم، يختارو|wا

 .اليائسون  يستخدمها و� الجميع لها يدفع الضرائب من ممولة حكومي ضمان وشبكة التام`ن، ع�ى

 السويدي النموذج" و نسمة، مfي`ن 10 تعدادهم يتجاوز  � الذين hصلي`ن السكان من%  10 الهجرة تمثل السويد ففي  

 الفقري  العمود تمثل الHI النقابية ا�ركزية أن كما. حقيقية وو  كب`Rة بحقوق  يتمتعون  الذين ا�هاجرين، صلبه 2ي يدمج" 

 السويدي`ن (جراء من%  80 حوا@ي أن أي ا�نخرط`ن، من مليون`ن صفوفها 2ي تضم السويدية الديمقراطية لfشRWاكية

 خط~wا 2ي أ|wا إذ(  للشباب ا��H والتكوين الدائمة العمالة عن والبحث بالRSاغماتية، النقابية هذه وتتم`V. نقابيون  هم

 وبفلسفة ،)عمل ع�ى سنة 65و 20 ب`ن ما أعمارهم تRWاوح الذين السويدي`ن من%  80 يحصل سوف ،2005 عام خfل

"  تنافسية تشاركية نزعة"  ع�ى يقوم جديد أدب بإطfق هذه Oجتماuي العقد صيغ بدأت وقد. الدائم Oجتماuي العقد

 الكي®Vية الدولة عهد 2ي"  التشاركية ال®Vعة"  هدف أن ح`ن 2ي. العا�ية التنافسية القدرة تعزيز با ساس تس~wدف جديدة

 Oتحاد إ@ى السويد انتماء أن النقابية ا�ركزية وتعتO .RSجتماعية التوزيع وإعادة ا�ساواة أهداف تقاسم هو القديمة

 هو بطالة معدل ولدw³ا ماسRWيخت، معاهدة معاي`R تحRWم Äن فالسويد. الرفاه لدولة (صfح برنامج ساعد قد hوروبي

 �صلحة 2003 ربيع 2ي باستفتاء القيام إ@ى Äن تتجه و¤ي Oجتماuي، الضمان نظام ع�ى وحافظت أوروبا، كل 2ي hدنى

H±وروبية العملة تبh تحاد إ@ى الفع�ي الدخول  وإ@ى اليورو، ا�وحدةO 2005 عام 2ي النقدي. 

 hوروبية الديمقراطية لfشRWاكية جديد ونموذج"  hخÓfي الصعيد ع�ى عظم� قوة"  ¤ي السويد إن القول  إ@ى ونخلص  

 إ@ى أوروبا 2ي الحاكمة الديمقراطية شRWاكياتO  معظم تعرضت أن بعد خاصة كثب، عن والتحليل الدراسة تستحق

 . hخ`Rة السنوات خfل فظيعة هزائم

 البنيوية معوقا�wا مواجهة 2ي �hانية الرأسمالية-2

 Oقتصادية hحوال أجRSت إذ العالمH، النمو 2ي التباطؤ من تضررا hكh Rtوروبي Oتحاد بلدان أحد ¤ي أ�انيا   

 لعام ا�ئة 2ي 0، 75 معدل حول  اليوم (جماع يدور  حيث, Oقتصادي النمو بشأن تقديرا�wا مراجعة ع�ى الحكومة

 النمو �عدل رسمH سابق تقدير بعد hرقام هذه ع�ى �hانية الحكومة اصطفت وقد. 2003 للعام ا�ئة 2ي 2و ،2002

 .2003 لعام ا�ئة 2ي 2 ،5 بنحو



 أما السنة، هذه خfل ا�ئة 2ي 4،0 بنحو نمو معدل اعتماد إ@ى كيال مؤسسة مثل الكب`Rة ا�ؤسسات بعض وتذهب  

 كبار ويخ»��. ا�ئة 2ي 5،0 بنحو النمو يقدر إذ الحكومة، من تشاؤما أكRt فهو – ستانك البند – �hاني ا�ركزي  البنك

 .Oقتصادي Oنكماش 2ي مجددا البfد سقوط من Oقتصادي`ن ا�حلل`ن

 4 من أكRt بلغت إذ شتويRS، إدموند ر شرود رد غ`Rها الرئيسي`ن ا�رشح`ن وعود 2ي الصدارة مركز البطالة احتلت وقد  

 تنجح لم الذي ر، شرود للمستشار ذلك 2ي ا�سؤولية شتويRS إدموند اليمي±H ا�رشح ويحمل. العمل عن عاطل مfي`ن

 حكمه مدة نصف 2ي عنه التعب`R تم م~wور  بوعد OلVWام 2ي حكومته

 شرق  2ي ا�ئة 2ي 18و أ�انيا، عموم 2ي ا�ئة 2ي 9، 6البطالة معدل ويبلغ. 2002 خريف ح�I العمل عن عاطل مليون  3، 5 

 سنة 25 من hقل والشباب النساء وتعتRS. الكامل التوظيف من القريبة البافيار منطقة 2ي ا�ئة 2ي 4، 3 مقابل البfد،

 .أ�انيا شرق  2ي البطالة من تضررا hكO Rtجتماعية الفئات

 خلف~wا الHI الفظائع مرتبة 2ي يأتي تأث`Rها وأن ،" الثانية الوطنية الكارثة" بأ|wا البطالة عن شتويRS إدموند ويقول   

 من مشتق Oسم – هارتز لجنة تقرير ع�ى ر شرود ا�ستشار اعتمد وبا�قابل. ا�اH�Á آب 2ي البfد عمت الHI الفيضانات

. العمل سوق  إصfح حول  دراسة بتقديم الحكومة قبل من كلفت الHI – بيRWهارتز للسيارات فولسكفاغن شركة مدير

 .القادمة السنوات ثfث خfل مليون`ن إ@ى البطالة تخفيض التقرير ويقRWح

 أ�انيا دفعت وحد�wا، تحقيق فعقب.الحد هذا إ@ى ضعيفة تبدو � أ�انيا أن إ� هذه، البطالة معضلة من الرغم وع�ى  

 3 حدود 2ي كان أ�انيا لشرق  Oقتصادي الدعم إن إذ واحدة، جمهورية 2ي كلهم �hان تجميع إرادة أجل من غاليا الثمن

 خلق عملية 2ي يساهم منه أكRt (قليم لهذا الحياة ضمان 2ي يسهم مبلغ وهو الخام، الوط±H الدخل من ا�ئة 2ي

 حديد، سكك طرقات، مد(  قوية تحتية بنية تحقيق سبيل 2ي كب`Rة جهودا بذلت وقد. جديدة قتصاديةا ديناميكية

 ،% 7,8 حدود 2ي البطالة تRWاوح البfد غرب ففي. الشرقية  �انيا التاريµي التأخر لتدارك حدودا هناك أن غ`R ،) كهرباء

 من رداءة ،أكRt اقتصاديا نموا البfد شرق  حقق �hانية الوحدة تحقيق منذ مرة و ول %.  18 تصل البfد شرق  2ي بينما

 .2001 عام 2ي الغرب

 2ي عا�يا الثالثة ا�رتبة Äن تحتل و¤ي البيوتكنولوجيا، ع�ى كث`Rا أ�انيا ركزت فقد الجديدة، التكنولوجيات مجال 2ي أما  

 فإن بريطانيا، مع وبا�قارنة الحاضر، الوقت و2ي. بريطانيا بعد hوروبية القارة صعيد ع�ى الثانية وا�رتبة, ا�جال هذا

 hجراء من أقل مرت`ن وتوظف).  يورو مليون  1045 حوا@ي(  أقل مرات ثfثة ا�بيعات مجموع تحقق �hانية الشركات

 ضخ عRS التسعينات، عقد أواسط 2ي هذه البيوتكنولوجيا تطوير سياسة إطfق تم وقد). تقريبا يورو مليون  14400(

 مجا�ت 2ي العامل`ن عدد حاليا الحكومة تقدر إجمالية وبصورة. والتكنولو�ي العلمH البحث مجا�ت 2ي كب`Rة أموال

 التكنولوجيات مجال 2ي ونجاحا�wا أ�انيا جهود عن النظر بصرف وو . شخص 200000 بنحو ا�دنية التكنولوجيات

 الفحم: و¤ي أ� �hانية، Oقتصادية والقوة ال�wضة شكلت الHI الركائز ع�ى تعتمد أن يمكن � أ�انيا فإن الجديدة،

 .الثقيلة الكيمياء وصناعة والصلب، الحديد وصناعة الحجري،



  RSستثمارات جذابا بلدا أ�انيا وتعتfجنبية لh .ي ا�ستوى  فبعدµتدفق انخفض ،2000 عام 2ي تحقق الذي التاري 

 تفردت ذلك، ومع. أوروستات حسب ،- 40% بنحو ،2001 عام 2ي hوروبي Oتحاد 2ي ا�باشرة نبيةhج Oستثمارات

 الحجم مستوى  ع�ى كانت وإن ح�I ،% 6 بنحو hجنبية Oستثمارات تدفق مجال 2ي نمو بتحقيق اليونان ومعها أ�انيا،

 وتظل. وبريطانيا وهولندا ولوكسمبورغلوكسومبورغ بلجيكا بعد hوروبي الصعيد ع�ى الرابعة ا�رتبة 2ي تظل (جما@ي

 فإن ذلك، عن وفضh .fوروبي Oتحاد بلدان خارج من أ�انيا 2ي الرئي§�h HجنHâ ا�ستثمر hمريكية ا�تحدة الو�يات

 يورو مليار 60 نحو إ@ى استثمارا�wا تصل إذ ،2001 عام خfل hوروبي Oتحاد بلدان 2ي الرئي§�H ا�ستثمر تعتRS أ�انيا

 .hوروبي Oتحاد استثمارات إجما@ي من%  30و

 من ضروريا أض
ى الذي بتكيفه أيضا ومريض بوحدته، مريض أوروبا، 2ي ا�ريض البلد أ|wا ع�ى أ�انيا إ@ى ا�حللون  وينظر  

 نمط ع�ى ا�حافظة 2ي أ�انيا ستستمر فهل. 1989 عام برل`ن جدار سقوط مع تسارعت الHI الرأسمالية، العو�ة قبل

 ذلك ع�ى ينص كما hجراء مشاركة عRS للشركات ا�شRWكة (دارة أي ،" رينان نموذج"  ع�ى القائم الخاصة رأسمالي~wا

 رأس ب`ن مت`ن تعاون  من سادها وبما التطور  2ي غاية تدريب نظام من لدw³ا بما أ�انيا تألقت لقد ؟ ،1951 قانون  صراحة

 ع�ى غطى قد, (جتماuي والوئام البشري  والعمل التكنولوجيا حيث من, ا�ستوى  كان النحو هذا وع�ى. والعمل ا�ال

 ( ). أداء hقل القطاعات 2ي السائدة السلبيات

 تشهد أ�انيا فبدأت, ا�توحشة النيوليRSالية وهو أ� hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي السائد با�بدا (قتداء فمع اليوم أما

 ا�تفائلون ".أصf العصر طابع مع يتما���"  يعد لم (قتصادي النهج هذا  ن, والعمل ا�ال رأس ب`ن التشاركية |wاية

 .صالحا �زال النظام هذا بأن يقولون 

 سرعة صفبن أي ،%1،4 يتجاوز  لم سنوي  بمعدل ا�اضية العشر السنوات مدى ع�ى  �انيا Oجما@ي ا�ح�ي الناتج نما 

  مساو وبمعدل Oوروبي Oتحاد دول  بقية 2ي النمو
ً
 مدى ع�ى ببطئه ا�ثل ضرب الذي اليابان 2ي النمو �عدل تقريبا

  hكRt التفس`Rات وأما. ا�اضية القليلة السنوات
ً
 ع�ى ترتبت الHI النفقات 2ي تتمثل فHä ل>مال، ا�خيب hداء لهذا شيوعا

 بنك أجراها جديدة دراسة ولكن. ا�وحدة البfد 2ي العمل  سواق ا�شجعة غ`R والحالة ا�انيا شطري  توحيد إعادة

  تقدم Oستثماري  ”ساكس جولدمان“
ً
  مRSرا

ً
  ا�نخفضة التكلفة أن وهو O ال»�Hء، بعض غريبا

ً
 شجعت ا�ال لرأس ظاهريا

 أن hخ`Rة السنوات 2ي ا�ال رأس تكلفة �رتفاع ويمكن. hو@ى بالدرجة النمو بطء 2ي اللوم عليه يقع الذي الزائد Oستثمار

 .قادمة سنوات بضع مدى ع�ى النمو هذا كبح مواصلته وإمكانية ا�انيا 2ي النمو ضعف من hكRS الجزء يفسر

  ا�نخفضة العائدات ع�ى الضوء بتسليط الدراسة وتبدأ
ً
 الشركات ان ”ساكس جولدمان“ ويقدر. ا�ال رأس ع�ى جدا

  حققت �Oانية
ً
 ا�قابل، و2ي. 1991 عام منذ% 5 ع�ى يزيد � أموالها رؤوس ع�ى الضريبة اقتطاع قبل العائد 2ي متوسطا

 Oمريكية الشركات حققته الذي ا�توسط من أع�ى معدل وهو ،%12 بلغ Oوروبي Oتحاد بقية 2ي العائد متوسط فإن

 %.10 والبالغ

  الشرقية ا�انيا 2ي الشركات دمج اسهم حيث ا�انيا، جزأي توحيد ع�ى الfئمة من جزء إلقاء ويمكن
ً
 ضمن سابقا

 متوسط تقليص 2ي �Oانيت`ن، توحيد أعقاب 2ي ا�ال رأس استثمارات 2ي الكب`Rة الطفرة ا@ى باÝضافة �Oاني Oقتصاد



 معدل انخفاض لتRSير تكفي � نسبة و¤ي Oجما@ي ا�ح�ي الناتج من% 11 سوى  تشكل � الشرقية أ�انيا ولكن. العائدات

 .الحد هذا ا@ى العائد

 ولكن. ا�ال رأس ع�ى العائد تقليص ا@ى أدى مما hجور  رفعت ا�انيا 2ي القوية التجارية Oتحادات أن إ@ى بعضهم ويذهب

 السوق  عن صرامة تقل � الدول  هذه أسواق أن كما قوة تقل � hخرى  Oوروبي Oتحاد دول  2ي التجارية Oتحادات

 .أع�ى ¤ي فwxا Oستثمار عائدات فإن ذلك، ومع �Oانية،

 الحالة هذه 2ي ا�نطقي ال»�Hء فإن للعمال، Oجما@ي الدخل زادت قد العمالية Oتحادات كانت إذا أنه ذلك، ا@ى ويضاف

  ذلك عكس ولكن. Oستثمارات تراجع ا@ى ا�ال رأس ع�ى العائد انخفاض يؤدي أن هو
ً
 عام فمنذ. حصل ما كان تماما

 دول  بقية 2ي% 18 مع مقارنة  �انيا Oجما@ي ا�ح�ي الناتج من% 21 حدود 2ي hعمال قطاع استثمارات معدل تراوح 1991

 .امريكا 2ي% 15و Oوروبي Oتحاد

 رأس تكلفة أن ع�ى يدل Oستثمارات هذه ع�ى العائدات انخفاض مع لfستثمار العالية ا�عد�ت اجتماع ان البنك ويقول 

 ا@ى الشركات لجوء فهو السائد، التوجه وأما. آخر مكان أي 2ي عليه كانت مما ادنى معد�ت عند ا�انيا 2ي كانت ا�ال

  وتحقق ا�ال رأس تكلفة Oضافية العائدات معه تغطي الذي الحد ا@ى Oستثمار
ً
 ع�ى ا�حافظة حال و2ي. الربح من هامشا

 .العائدات 2ي وانخفاضا Oستثمارات 2ي زيادة تكون  النتيجة فإن ا�ال، رأس تكلفة انخفاض

 بقية عن تختلف أ�انيا جعل ما هو فwxا العمالة سوق  وليس �Oانية ا�ال سوق  أن مفادها نتيجة ا@ى يقودنا وهذا

 Oستثمار حيث باليابان، ”وا�قلقة“ ا�همة الجوانب من كث`R 2ي شبwxة البfد يجعل هذا ولكن. Oوروبية Oقتصادات

  منخفضة ا�ال رأس عائدات فيه تعتRS الذي الوقت 2ي Oجما@ي ا�ح�ي الناتج من عالية نسبة يمثل
ً
 .جدا

 الدول  بقية من Oقل ع�ى مئويت`ن بنقطت`ن أقل ا�ال رأس تكلفة كانت فقد التكلفة، منخفض اقRWاض وجود ظل و2ي

 أن النتيجة وكانت. Oستثمار زيادة ا@ى �Oانية بالشركات حدا مما التسعينات، أواخر 2ي Oوروبي Oتحاد 2ي Oعضاء

 hخ`Rة السنوات 2ي ارتفعت فقد وبالفعل،. أكRt طبيعية معد�ت ا@ى سRWتفع ا�عدلة ا�خاطر ذات ا�ال رأس تكلفة

 .تراجعت الرسمية ا�عد�ت ان من الرغم ع�ى �Oانية، الشركات من العديد يدفعها الHI الفائدة معد�ت

 
ً
 Oستثمارات ضعف 2ي اللوم علwxا يقع الHI ¤ي هذه ا�VWايدة ا�ال رأس تكلفة فإن ،”ساكس جولدمان“ لدراسة وطبقا

 تمثلها الHI النسبة انخفضت فقد ا�اضية، القليلة السنوات خfل Oجما@ي ا�ح�ي الناتج 2ي النمو وتباطؤ �Oانية

 اقRWاض تكلفة  ن أكRt تRWاجع وقد. 2003 عام 2ي% 16 ا@ى 1991 عام 2ي% 24 من (جما@ي ا�ح�ي الناتج من Oستثمارات

 .Oوروبي Oتحاد بقية 2ي مثيw�fا من أقل تزال � الشركات

 بقية 2ي ا�وجودة لتلك مماثلة معد�ت ا@ى أ�انيا 2ي ا�ال رأس تكلفة متوسط ارتفاع أن ”ساكس جولدمان“ دراسة وتقدر

 الRWاجع هذا يصل قد أخرى، وبعبارة%. 5 بواقع ا�انيا 2ي Oجما@ي ا�ح�ي الناتج تقليص ا@ى سيؤدي Oوروبي Oتحاد دول 

 الشوط نصف قطعت قد البfد ان البنك ويقدر. سنوات 10 مدى ع�ى السنوي  نموها معدل من مئوية نقطة نصف ا@ى

 .الطريق هذا ع�ى



 ع�ى اكRS عوائد ا@ى وبالتا@ي أع�ى بكفاءة ا�الية ا�وارد استخدام ا@ى ا�ال رأس سوق  إصfحات ستقود البعيد، ا�دى وع�ى

 الحكومي الدعم تH��f ومع. ا�قابل 2ي س`Rتفع الخار�ي الدخل فيه وبما Oجما@ي الوط±H الدخل فإن وبالفعل،. ا�ال رأس

 سوق  ولكن. أكRS عوائد تحقيق ا@ى الشركات س«ي ظل 2ي الخارج 2ي استثمارها سيتم hموال من ا�زيد فإن ا�ال، لرأس

 الخارج ا@ى Oموال رؤوس تحويل فإن وإ� يستفيد، ان �hاني لfقتصاد يراد كان إذا سريعة تعديfت ا@ى يحتاج العمل

 .العمل فرص فقدان ا@ى سيؤدي

 يزال � العمل سوق  اصfح أن إ� �Oاني، Oقتصادي النمو لتباطؤ الرئي§�H السبب ¤ي ا�ال رأس تكلفة أن مع وعليه،

  يشكل
ً
fا�دى ع�ى الخسائر من سيحد  نه مهما عام R`ا�ال رأس تكلفة ازدياد مع للتكيف الشركات يلزم الذي القص .

  ا�انيا م´�H أن ¤ي Oساسية العقبة ولكن
ً
 Oستثمار تكبيل من ا�ال رأس تكلفة يمنع لن اليةالعم Oصfحات 2ي قدما

 .والنمو

  مريكا التبعية العا�يةو hزمة أمام الشرقية أوروبا بلدان صمود -3

 الخلفية القاعدة تمثل الشرقية أوروبا دول  أصبحت العراقية، ا�سألة بشأن الغربي ا�عسكر داخل التصدع بدأ أن منذ  

Rtكh مريكية ا�تحدة للو�يات وفاءh وروبية القارة 2يh .16 أف الطائرات صفقة من ذلك ع�ى أدل وليس HIا الw~أبرم 

 2ي البلغاري  للموقف ا�طلق وOصطفاف الفرنسي`ن، ا�نافس`ن حساب ع�ى ،2002 ديسمw| RSاية 2ي أمريكا مع بولندا

 .العراق ع�ى ا�رتقبة hمريكية بالحرب يتعلق فيما hمريكي السياH�Ï الخط أرضية ع�ى hمن مجلس

 إيطاليا، بولندا، أسبانياإسبانيا، بريطانيا، العراق ع�ى hمريكي للعدوان ا�ؤيدة الثماني الدول  رسالة وكانت  

 العشرة قمة ا�رة هذه أرسل~wا مماثلة رسالة أيام بضعة بعد تبع~wا قد وسلوفينيا، الRSتغال، هنغاريا، الدانمركالدانمارك،

 موجعة ضربة الرسالتان هاتان وشكلت. والبلقان الوسطى أوروبا وبلدان الثfثة البلطيق بلدان ضمت الHI فيلينوس 2ي

 .العالم ع�ى hمريكية OسRWاتيجية لفرض فع�ي قلق عامل يشكل بدأ الذي �hاني- الفرن§�H للمحور 

 الشرقية أوروبا لدى أمريكي مستشار قدمها الHI ا�قRWحات من انطfقا تحريرها تم أطلسية hكRt العشرة فرسالة  

H�Ïإ@ى"  الدخول  بطاقة" تمثل الرسالة وهذه".  العراق تحرير لجنة"  مدير عينه الوقت 2ي يعمل وهو جاكسون، برو 

 لسfم،ا ومحور  الحرب، محور  ب`ن ا�حتدمة الدبلوماسية الحرب ظل 2ي أنه الواضح ومن. hطل§�H شما@ي حلف منظمة

 . صفها إ@ى البلدان بعض لكسب الضغط وسائل كل واشنطن استخدمت

 دول  شعوب ب`ن بولونيا، 2ي إ� سنوات، أربع قبل كوسوفو حرب أحدث~wا الHI الهوة العراق ع�ى الحرب عمقت الواقع و2ي 

  انضم قد) وا�جر وتشيكيا بولونيا( بعضها وكان وحكامها، الشرقية أوروبا
ً
 ( ). hطل§�H حلف ا@ى حديثا

 2ي 75 بمعدل hوروبي، Oتحاد ا@ى ل¡نضمام ا�رشحة الدول  مجمل 2ي الشعوب عارضت 2003 عام فRSاير/شباط ففي

 ظلت hمن مجلس عن قرار صدور  فرضية مع وح�I. ا�تحدة hمم من قرار بدون  العراق 2ي العسكري  التدخل ا�ئة،

 2ي 38( الغربية أوروبا 2ي العام الرأي بعكس ،)معارض ا�ئة 2ي 42 مقابل مؤيد ا�ئة 2ي 49( متفوقة التدخل معارضة نسبة

 )( ). مؤيد ا�ئة 2ي 57 مقابل معارض ا�ئة



 رأي � يعكسا لم ا�تحدة الو�يات لها خططت الHI للحرب تأييد وفwxما"( ) العشرة إعfن"و" الثمانية رسالة" فان وهكذا

 عام بداية 2ي hوروبي Oتحاد إ@ى للدخول  العشرة ا�رشح`ن تحول  ظل و2ي. ال�RSانية ا�داو�ت نتائج ح�I و� الشعوب

 تلك ع�ى قاسية حملة ش`Rاك جاك الفرن§�H الرئيس شن العراق، ع�ى hمريكية الحرب عن ا�دافع`ن أشد إ@ى 2004

 تماما واعية وغ`R يكفي بما مهذبة غ`R"  كانت سابقا الشيوعية أوروبا دول  إن: قال ح`ن hوروبي، العهد خانت الHI الدول 

"  اعتمادإعتماد بعدم الجدد hعضاء الفرن§�H الرئيس وا�wم".  hمريكي للموقف متسرع دعم عن الناجمة للمخاطر

 قامت الHI الخط`Rة الخطوة هذه تؤدي أن من خشيته عن ش`Rاك وأعرب".  الfئق غ`R" بـ موقفهم واصفا"  مسؤول سلوك

 . hوروبي Oتحاد 2ي hعضاء 15ال الدول  2ي العام الرأي لدى تجاهها عدائي شعور  تعزيز" إ@ى الدول  هذه �wا

 الخط أرضية ع�ى Oصطفاف إ@ى الشرقية أوروبا دول  قادت الHI العميقة hسباب عن فرنسا 2ي ا�حللون  ويتساءل 

H�Ïمريكي السياh ؟. 

 سقوط ولغاية الثانية العا�ية الحرب |wاية من ا�متدة السوفياتي Oتحاد هيمنة من كث`Rا عانت الشرقية أوروبا دول  إن  

 خfل فمن. معا آن 2ي والنف§�H العسكري  أم�wا، لتحقيق كضمانة hطل§�H شما@ي حلف دخولها ولهذايفسر برل`ن، جدار

 و�ا. الحلف كل ضد هجوما يعتRS دوله من دولة أي له تتعرض هجوم كل فإن الحلف، معاهدة 2ي 5 رقم بالبند (حتماء

 ع�ى القدرة �تمتلك و, حديثا السوفيتيةالسوفياتية الهيمنة من إستقfلها ع�ى حصلت أمما الشرقية أوروبا بلدان كانت

 (دارة باستغfل مرتبط آخر سبب وهناك. أيضا حماي~wا مصدر يشكل hطل§�H شما@ي حلف دخولها فإن, عنه الدفاع

 2ي (رتماء ع�ى hصلية بلدا|wا لحث, وسواها الهنغارية وو  البولندية ا�هاجرة الشرقية hوروبية الجاليات hمريكية

, ا�تحدة الو�يات فيه تتحكم الذي الدو@ي النقد صندوق  من القروض ع�ى الحصول  أجل من ا�تحدة الو�يات أحضان

 وحده هذا فإن, وفاسدة مرتشية الشرقية أوروبا 2ي الحاكمة النخب أن نعلم وح`ن. ا�ختلفة hمريكية ا�ساعدات وو 

 Oتحاد إ@ى دخولها أن الشرقية أوروبا دول  وتعتRS. واشنطن قبل من علwxا تمارس ضغوطات  ية �نصياعها كاف

 منافع عدة ع�ى خfلها من تحصل أن يمكن كب`Rة سوق  وإ@ى, الديمقراطية hمم نادي إ@ى دخول  بم®Vلة هو hوروبي،

 . وتجارية اقتصادية

 ب`ن تناقض يوجد إنه باريس 2ي Oجتماعية(جتماعية للعلوم العليا الدراسات مدرسة مدير ساب`R جاك السيد ويقول  

 اندماج وسيلة تكون  أن أوروبا من تريد فHä. الشرقية أوروبا لدول  والسياسية Oقتصادية(قتصادية ا�صالح

 محور " بلدان ب`ن أوروبا 2ي الحاصل (نقسام الشرقية أوروبا بلدان وتستغل. سياسية أداة � إقتصادي اقتصاديإندماج

R`رثوذكسية عن يدافع والذي, وإيطاليا وإسبانيا بريطانيا يضم الذي" الخh اليةRSقتصادية(قتصادية الليO ويساند 

 hوروبية القارة تدعو الHI, وبلجيكيا وأ�انيا فرنسا يضم الذي" السfم محور "  وب`ن, العراق ع�ى حر�wا 2ي ا�تحدة الو�يات

 ا�تحدة الو�يات ر��Á تنال ا�عادلة وهذه. بروكسيل لجنة الواقع 2ي �wا تو��H كما, الحر التبادل منطقة نموذج إتباع إ@ى

 أوروبا بلدان منح من تمك�wا الh" ,HIطلسية – hوروبية ا�جموعة"  مفهوم بالطبع تنتحل كيف عرفت الh ,HIمريكية

 .ا�شRWكة الدفاعية السياسة بناء من hوروبي (تحاد حرمان ظل 2ي, الناتو عRS العسكري  hمن الشرقية



 النظر وجهة من يع±H, أم�wا لتحقيق كأداة hطل§�H شما@ي حلف الشرقية أوروبا بلدان اختيارإختيار فإن, هذه والحال 

. أخرى  قضية بأية أو, العراقية با�سألة hمر تعلق سواء, hمريكية ا�تحدة الو�يات اختيارإختيار العملية السياسة

 أمريكية طائرة 48لشراء ا�تحدةhمريكية الو�يات مع عقدا hخ`Rة هذه وقعت ح`ن, الحالة هذه بولندا مثال لنا ويكشف

 OستثماراتاÝستثمارات أن الرغم ع�ى, 5-2000 الفرنسية م`Rاج طائرات شراء من بد�, 2002 ديسمRS 27 2ي 16 أف

 hمريكية OستثماراتاÝستثمارات أن ح`ن 2ي, أجنHâ مستثمر أول  بوصفها يورو مليار 13 نحو إ@ى تصل بولندا 2ي الفرنسية

 أمريكية استثماراتإستثمارات ع�ى الحصول  الصفقة هذه خfل من بولندا وتأمل. يورو مليارات 8 تتجاوز  � البلد ذلك 2ي

،.  ا�تقدمة التكنولوجيا قطاع لتطوير يورو مليار 3,8 بقيمة جديدة
ً
fا�عروف من بات فمث Rtأك Rtمفوض" دور  فأك "

 من العديد ضم 2ي نجح وقد العراق تحرير لجنة رئيس وهو( ) جاكسون  بروس السيد لعبه الذي ا�تحدة الو�يات

 توسيع مهندس نفسه الوقت و2ي" مارتن ـ لوكهيد" السfح تصنيع شركة رئيس ونائب الwxا، الشرقية أوروبا تشخصيا

 ا�حافظ`ن من hم`Rكي اليم`ن عن الصادر الجديد hم`Rكي العصر مشروع ورئيس ا�نطقة، 2ي hطل§�H حلف قواعد نشر

 طائرة 48 لبيعها" العصر صفقة" ع�ى بولونيا فاوض الذي خاص بنوع وهو. الدفاع وزارة 2ي خدم كان أن بعد الجدد

 ،"Oتفاق" هذا بنفسها ا�تحدة الو�يات مّولت الواقع و2ي". مارتن ـ لوكهيد" شركة تصنيع من" 16 أف" نوع من مقاتلة

( دو�ر مليار 12 ا@ى قيم~wا تصل بمبالغ البولونية البضائع وبشراء قرض بواسطة ع�wا" التعويض" تم هذه الشراء فعملية

.( 

 fالشرقية أوروبا 2ي الوحيدة الدولة بولونيا، كانت إذا إذن عجب ف HIجورج السيدان قاده الذي التحالف ا@ى انضمت ال 

 حظيت وربما. العراق من الوسطى الجنوبية ا�نطقة 2ي الجنسية ا�تعددة القوة قيادة تولت قد بل`R، وتوني بوش دبليو

 قواعد أربع نقل ومع hطل§�H حلف رأس ع�ى كوازنيوسكي، الكسندر السابق الشيوuي رئيسها، تعي`ن مع" العرفان"بـ

 قد الغربية، اوروبا زعماء من العديد غرار وع�ى آخرون، شرقيون  أوروبيون  زعماء وهناك. بولونيا ا@ى أ�انيا من أم`Rكية

 والعمليات ديبلوماسيwxم لحماية الجنود من مئات بضعة أرسلوا أو hم`Rكية العمليات امام وأجواءهم أراضwxم فتحوا

 ( ).البfد" بناء إعادة" حول  الجارية ا�فاوضات ع�ى شركا�wم يشجعوا أن بالطبع يفو�wم � وهم إنسانية، ا�سماة

 الشرقية أوروبا من الثمانية البلدان دخول  معاهدات توقيع ا�قبل2003 أبريل 16 يوم أثينا 2ي يوقع سوف تم وقد  

, واليوم, 1990 برل`ن جدار سقوط ب`ن, التاريخية ا�قارنة لنا وتكشف. 2004 مايو 1 2ي hوروبي (تحاد إ@ى والوسطى

, hنكلوسكسوني للحلف بالتبعية الحاضر الوقت 2ي ا�~wمة وو , مستقلة أصبحت الh HIمم هذه سلكته الذي الطريق

, ا�رشحة البلدان ب`ن ومن. hوروبي با�عدل (لتحاق 2ي البلدان لهذه الرئيسة لويةhو  وتكمن. hوروبي التضامن وخيانة

 هنغاريا البلدان بقية بينما, 1989 عام 2ي عليه كانا مما, %20 بنحو أع�ى مح�ي إجما@ي ناتج لهما وسلوفينيا بولندا وحدها

 .1990 عام 2ي عليه كانت الذي ا�ستوي  نفس 2ي ظلت, وسلوفاكيا وتشيكيا

 ا�طروح السؤال أن غ`R. ا�نال بعيد مازال الغربية للبلدان OقتصادياÝقتصادي با�ستوى  اللحاق أن نرى  هنا ومن 

 هذا إ@ى للوصول  إتباعه يجب الذي OقتصادياÝقتصادي النموذج إختيارجنسية 2ي يتمثل البلدان هذه ع�ى اليوم



 أكRt"  أمريكية" (جتماuي و وOجتماعياÝقتصادي Oقتصادي الصعيدين ع�ى الشرقية أوروبا أصبحت وهل الهدف؟

  الحر؟ والتبادل السوق  نهج اعتمدتإعتمدت ح`ن الfزم من

 فتحت وقد. hوروبي (تحاد مع اليوم التجارية مباد��wا نصف من أكRt الشرقية أوروبا بلدان تحقق الواقع 2ي 

, استونياإستونيا ففي. hوروبية للقارة ذلك 2ي أفضلية مع, السريع التحديث ضمان أجل من الخارج ع�ى إقتصادا�wا

 أع�ى, الخام الداخ�ي الناتجالناتخ من, معظمه 2ي hوروبي, hجنHâ الرأسمال حصة فإن, وهنغاريا, التشيك وجمهورية

 .hوائل hجانب ستثمرينا� قائمة 2ي وإيطاليا فرنسا تلwxا, hو@ى ا�رتبة أ�انيا وتحتل%. 40 بنحو

, hوروبي (تحاد 2ي مثيw�fا من فشيئا شيئا تقRWب الشرقية أوروبا لبادان لبلداناÝقتصادية Oقتصادية البنية كانت وإذا 

 الليRSالية نموذج 2ي hضعف الحلقة تشكل, Oجتماعية(جتماعية السياسات مازالت, با�قابل أنه إ�

 بل, الدولة تموله � البطالة فضمان. الRSيطاني – hمريكي hنكلوسكسوني النموذج عن ا�أخوذة Oقتصادية(قتصادية

 Oجتماعية(جتماعية السياسات فإن إجمالية وبصورة. فقط وhجراء العمل أرباب اشRWاكاتإشRWاكات ع�ى يرتكز

 � hمريكي النموذج كان وإذا.  (سباني.وhسباني و(يطا@ي الRSيطاني النموذج من جدا قريبة الشرقية أوروبا 2ي ا�طبقة

 تلك شعوب لدى أوروبي قاري  بانغراس عينه الوقت 2ي يصطدم فإنه, الشرقية أوروبا لبلدان خاصة جاذبية يشكل زال

 .ا�نطقة

 و  

 العا�ية hزمة أمام الشرقية أوروبا بلدان صمود

 أيار من hول  2ي �ستقبالهاÝستقبالها hوروبي (تحاد ي~wيأ حيث, الصغ`Rة بالنمور  تلقب الشرقية روباأو  بلدان أصبحت  

 نموا والشرقية الوسطى أوروبا بلدان تعرف, الغرب 2ي عبوسة Oقتصادية(قتصادية hحوال تظل وبينما. ا�قبل

 لبلدان الوسطي النمو معدل كان2002 عام و2ي. 2003 عام 2ي (جما@ي ا�ح�ي ناتجها من% 3,3 بنحو اقتصادياإقتصاديا

 2ي الوسطي النمو معدل من بنقطت`ن أع�ى hوروبي باÝتحاد لfلتحاقل¡لتحاق ا�ستعدة والشرقية الوسطى أوروبا

 و(قتصادي Oقتصادي (تحاد 2ي hعضاء البلدان بمضرة, أيضا الفارق  هذا تعمق تfه الذي العام و2ي. اليورو منطقة

 2ي% 6 الوسطي نموها معدل تجاوز  الHI الثfث البلطيق دول  الخصوص وجه ع�ى سجل~wا الجيدة النتائج وهذه, النقدي و

 .تfه الذي العام 2ي عينه النمو واستمر, 2002 عام

 hعمار(عمار Ýعادة hوروبي البنك نشره الذي" (نتقالية Oنتقالية(قتصاديات Oقتصادات" حول  التقرير ويذكر  

 مجمل Oعتبار(عتبار بع`ن أخذنا إذا ممتازة تكون  أن يمكن الجيدة النتائج هذه أن, ا�اH�Á العام |wاية 2ي والتنمية

 ل¡تحاد ا�رشحة البلدان باستثناء, والشرقية الجنوبية أوروبا بلدان سجلت فقد.السابقة الشيوعية للكتلة 27ال البلدان

% 3,9 بنحو وسطيا نموا)hسود والجبل وصربيا, رومانيا, مقدونيا جمهورية, بلغاريا, والهرسك البوسنة, بانياأل(مستقبليا

 ولكن, 2003 عام 2ي% 6,2 الوسطي نموها معدل بلغ فقد, ا�ستقلة الدول  رابطة 2ي hعضاء البلدان أما. 2003 عام 2ي

 . والغاز النفط استخراجإستخراج نتاج ¤ي الجيدة النتائج هذه



 ذلك يRSر ما يوجد إذ, مذهf تقدما حققت والشرقية الوسطى أوروبا بلدان فإن, hوروبي التقرير 2ي جاء ما وحسب 

 عينه الوقت 2ي تمثل كانت وإن ح�I, الجدد للداخل`ن مهمة فرصة ا�رحلة هذه وتشكل. hوروبي (تحاد إ@ى دخولها خاصة

, ا�ناجم(  مثل هيكلة إعادة تشهد الHI القطاعات 2ي العمل لفرص ا�كثف والتدم`R, ا�نافسة تزايد مع, للمصاعب مصدرا

, (نتاج 2ي hوروبية ا�عاي`R لتمثل ا�بذولة الجهود نن§�� أن دون  من, )الزراعة, السفن صناعة موانىء, والصلب الحديد

 ".ا�شRWك ا�كسب استعادةإستعادة" لسياسة ا�طابقة

 البنك يغطwxا الHI ا�نطقة ع�ى تدفقت الHI ا�باشرة hجنبية OستثماراتاÝستثمارات من دو�ر مليار 28 أصل فمن 

 هذه وخfل. والشرقية الوسطى أوروبا بلدان إ@ى ا�بلغ هذا ثلث تخصيص تم, والتنمية hعمار(عمار Ýعادة hوروبي

 .hوروبي (تحاد من ا�عتمدة hموال من ا�قدم (ضا2ي الدعم من ا�عنية البلدان هذه تستفيد سوف 2004 السنة

 النفقات 2ي قوية زيادة ع�ى hوروبي ل¡تحاد الجدد الثمانية لYعضاء OقتصادياÝقتصادي النمو يرتكز هذه والحال 

 عدة إ@ى يعود العا�ية لYزمة والشرقية الوسطى أوروبا بلدان مقاومة أن Oقتصاد(قتصاد 2ي الخRSاء ويفسر. العمومية

 انVWاعإنVWاع من فوائد تحقق البلدان هذه جعلت إذ مهما دورا لعبت الHI التصدير سياسة اعتمادإعتماد: م�wا, عوامل

 الجوهري  العامل أن بيد". hوروبي (تحاد لطلب الواهن الطابع"  من الرغم ع�ى, الغربية hوروبية hسواق من حصصها

 من% 13,6( ا�داخيل 2ي جوهرية زيادة تغذيه الذي الداخ�ي Oس~fwكاÝس~fwك من ا�دعوم ا�ح�ي الطلب تعاظم يظل

% 2,3 أدناه ب`ن 2003 عام النمو معدل تراوح ال�wائية ا�حصلة و2ي). 2002 عام هنغاريا 2ي الشرائية القدرة ارتفاعإرتفاع

 . ليتوانيا 2ي%6,5 وأعfه التشيك جمهورية 2ي

, وبلغاريا رومانيا إضافة يجب, والشرقية الوسطى أوروبا بلدان من الجدد لYعضاء البانورامي العرض هذا إ@ى إضافة 

 بنحو إجماليا محليا ناتجا حققا اللذين,2007 عام حدود 2ي hوروبي (تحاد إ@ى لfنضمامل¡نضمام ا�رشح`ن البلدين

 ( ). وأوكرانيا روسيا من لكل% 6 بنحو نمو ومعدل, 2003 عام 2ي% 4

 بعد خاصة, الخارجية العوامل تأث`R تحت, ا�اضيت`ن السنت`ن خfل استمر التضخم مقاومة مسار كان وإذا 

 العامة ا�وازنات 2ي العجوزات فإن, الدو�ر قيمة انخفاضإنخفاض بسبب الواردات بعض تكاليف انخفاضإنخفاض

 جمهورية 2ي (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 8,3 نسبة بلغت إذ,ةوالشرقي الوسطى أوروبا بلدان 2ي كب`R بشكل ارتفعت

 2002 عام 2ي hربعة البلدان هذه من أي يسجل لم بينما, سلوفاكيا% 5و, هنغاريا 2ي% 5,5و, بولندا 2ي% 6,9و, التشيك

 . (جما@ي ا�ح�ي ناتجه من% 6,7 من أقل ماليا عجزا

 قد, Oقتصادية(قتصادية الهيكلة وإعادة التحديث عملية عن الناجم الخارجية ا�دفوعات م`Vان تدهور  فإن ذلك ومع 

 h 2002خ`Rت`ن السنت`ن 2ي خاصة hجنبية OستثماراتاÝستثمارات تجلبه الذي ا�ضمون  التمويل بسبب تخفيفه تم

 السائد ا�عدل فإن, التضخم ج	wة ع�ى أما. التشيك جمهورية وو  بولندا من كل الدقة وجه ع�ى م�wا استفادت إذ,2003و

%  8,5 يناهز تضخم وبمعدل. قوية تمايزات يخفي كان وإن, 2003 لعام% 2,9 هو والشرقية الوسطى أوروبا منطقة 2ي

 %).4,7(هنغاريا أمام, الصف 2ي طالب كأسوأ سلوفاكيا تظهر



 إ�, ا�دعوم OقتصادياÝقتصادي النمو هذا من الرغم ع�ى الHI, التوظيف مشكلة ¤ي الرئيسة السوداء النقطة وتظل 

 تسجل البلدان من hو@ى ا�جموعة. البدان.البلدان من مجموعت`ن ب`ن تمايزا نجد وهنا. فعلية بصورة تتحسن لم أ|wا

 ا�جموعة أما%). 13(وليتوانيا, %)18(بلغاريا وكذلك, %)20(بولندا, %)17( سلوفاكيا مثل البطالة 2ي مرتفعة معد�ت

 ب`ن فwxا العمل ع�ى الطلب معدل يRWاوح الذي, التشيك وجمهورية, وسلوفينيا, هنغاريا من فتتشكل البلدان من نيةالثا

 ( ).والشرقية الوسطى أوروبا بلدان داخل تباينا hكRt الثانية ا�جموعة هذه تبدو البطالة ميدان ففي%. 8 إ@ى% 6

 لكن. (نتقالية.Oنتقالية ا�رحلة 2ي البلدان بعض شهدته الذي OنطfقاÝنطfق بوضع التباينات هذه تفس`R ويمكن 

 الصناعات بعض ا|wيارإ|wيار بعد خاص بوجه الناجم العمل فرص ع�ى القضاء 2ي أيضا تفس`Rها تجد التباينات هذه

 hجنO Hâستثمار(ستثمار يمنحها الO HIقتصادية(قتصادية hنشطة 2ي الراديكالية التغي`R ضرورة تأث`R تحت

 من hوروبي (تحاد إ@ى الجدد القادمون  يفلت لن الصدد هذا و2ي. ممكن وقت وبأسرع كب`Rة أرباح تحقيق عن الباحث

 (رغامات أن أيضا وترى  شديدة عا�ية �نافسة تتعرض الHI كلها hوروبية البلدان اليوم تشهدها الHI  الكونية  (رغامات

 .hوروبي (تحاد 2ي با�ندماجباÝندماج ا�رتبطة ا�نافسة الVWاماتإلVWامات بفعل ازدادت هذه

  والتحديات Äمال ب`ن ا�وحدة أوروبا -4

 (تحاد إ@ى السابقة الشيوعية الكتلة من أوروبية دول  عشر بانضمام2004مايو من hول  السبت يوم أوروبا احتفلت

 هذه التاريµي التوسع عملية وتعتRS. اليورو ا�وحدة hوروبية العملة تتب±� 12 بي�wا دولة 25 ميض بات الذي, hوروبي

 (قتصادية ا�جموعة" ب يسم� كان ما أنشأت الHI 1957 عام" روما معاهدة"  نوعهامنذ من hكRS ¤ي ل¡تحاد

, بورداتشيف تيمو2ي بموسكو السياسية العلوم 2ي الروH�Ï الباحث جعلت درجة إ@ى بمكان القوة من و¤ي, "hوروبية

 .hوروبية القارة لتاريخ عينه و(قتصادي الثقا2ي (نتماء تتقاسم الHI, روسيا آجf أم عاجf ستشمل إ|wا, يقول 

 ا�مزقة  وروبا والرمزي  الرسمH, التوحد مس`Rة 2ي نوعية تاريخية نقلة, حجمه بضخامة ا�سبوق  غ`R التوسع هذا ويمثل

, 1989 عام برل`ن جدار سقوط مع بدأ طويل �سار وتتويجا, ا�تنافسة و(مRSيالية القومية ال®Vعات من قرن`ن قبل من

 والحرب الحديدي الستار قبل من شطرين إ@ى hوروبية القارة تقسيم التوسع هذا وينHä. السوفياتية (مRSاطورية وإ|wيار

 فصاعدا Äن من يشكل بلدا وعشرون خمسة يشمل الذي hوروبي فاÝتحاد.1989 ولغاية 1945 من ا�متدة الباردة

, العالم 2ي إتساعا hكh Rtول  الديمقراطي التكتل سيكون  هنا ومن, نسمة مليون  450 يضم وسياسيا إقتصاديا فضاءا

 . الهند استثنينا ما إذا

 سيقع أين دوبلن مدينة 2ي اليوم هذا يسجل وسوف, برل`ن جدار سقوط بعد لغة عشر أربع ا�وحدة أوروبا تضم و

 ا�لفات من عدد �ناقشة جاؤوا الذين, hوروبية الدول  وحكومات رؤساء قمة عقب, التوسع بعملية الرسمH (حتفال

 عقب, انائب 732 يضم الذي hوروبي ال�RSان تجديد يتم وسوف. وا�فوضية, والدستور , hوروبية ا�وازنة: الشائكة

 .ا�قبل يونيو 13 2ي hوروبية (نتخابات



 إرادة بغ`R تمت الHI, القسرية ا�حاو�ت بعض بإستثناء, تاريخها 2ي تتوحد لم هذه أوروبا أن بالذكر الجدير من

 أول , أوروبا تاريخ 2ي مرة أول  تشكل  |wا, تاريخية تعتRS, اليوم قطع~wا الHI الخطوة فإن, بالذات السبب لهذا.مواطنwxا

 hراH�Á لهذه, ا�شRWكة القيم ع�ى ومرتكزة, وديمقراطية, وسلمية, إرادوية ولك�wا, تأكيد بكل ناقصة, حقيقية توحد عملية

 .بالندوب وا�ليئة ا�جروحة

, والشرقية الوسطى أوروبا بلدان 2ي الديمقراطية ترسيخ 2ي جوهريا عامh fوروبي (تحاد 2ي (ندماج عملية كانت لقد

 هذه عن نتحدث أن يمكن � فاليوم. حديثا ا�نضمة البلدان 2ي العالم ع�ى و(نفتاح, (قتصادية البنية وتحديث

 الHI الزمنية ا�دة أن عن فضf, أوروبية �تزال وتطلعا�wاو طموحا�wا كانت إذ, أوروبا هامش ع�ى تعيش وكأ|wا البلدان

 السوفياتي (تحاد تفكك: متتالية إنتقالية مراحل ثfث خfل كب`Rة جهودا تبذل جعل~wا, عشرسنة أربع (نتظار 2ي قض~wا

 و,ال�RSانية الديمقراطية إ@ى السوفياتية الطريقة ع�ى الشمولية hنظمة من (نتقال وعملية الشيوعية النظم وإ|wيار

 2ي (ندماج إ@ى وارسو حلف داخل (ختناق ومن, السوق  اقتصاد إ@ى  (قتصاد 2ي ا�ركزي  التخطيط أنظمة من التحول 

 .الديمقراطية أوروبا

 بل كمية عملية أ|wا ع�ى إلwxا النظر يجوز  � والعشرين الخمسة إ@ى عشر الخمسة من hوروبية البلدان إنتقال عملية إن

, إندماجه مس`Rة يكمل لكي أكRt صعوبات إ@ى وا�تنوع ا�وسع hوروبي (تحاد هذا يتعرض سوف, hرجح وع�ى. كيفية ¤ي

 أربع قبل كوسوفو حرب أحدث~wا الHI الهوة العراق ع�ى الحرب عمقت الواقع و2ي.  الخارجية السياسة مجال 2ي خاصة

  انضم قد) وا�جر وتشيكيا بولونيا( بعضها وكان وحكامها، الشرقية أوروبا دول  شعوب ب`ن بولونيا، 2ي إ� سنوات،
ً
 حديثا

 . ل§�hHط حلف ا@ى

 التصويت ع�ى وإنما (جماع بوساطة القرارات ع�ى �  hوروبي الخارجيةل¡تحاد ترتكزالسياسة سوف, حال أية ع�ى 

 هذه أن غ`R. الجديد hوروبي الدستور  2ي السلطة توزيع إعادة لتعديل الجارية ا�فاوضات أهمية تكمن هنا من. با غلبية

 وعشرين سبعة إ@ى وقريبا, وعشرين خمسة إ@ى ا�وسع (تحاد هذا يصل لكي ا�ؤسساتية ا�شاكل كل تسوي  لن ا�عاهدة

, الجدد hعضاء يخص ما 2ي عينه وhمر, التوسع لهذا كفاية مهيأ يكن لم hوروبي فاÝتحاد.مرضية بطريقة, ثfث`ن إ@ى أو

 جاءت الHI الجديدة الرسمية التسع اللغات إ@ى ا�شRWك hوروبي ا�كسب كل ترجمة 2ي التأخر ببfغة ذلك ع�ى يشهد

 .الحالية عشرة (حدى اللغات إ@ى لتنضم

 أن حيث, إيجابية جمع لعبة تشكل Oقتصادية الج	wة أن هو hوروبي (تحاد داخل ا�تنفذة البلدان 2ي سائد رأي هناك

 نموهم لكن, الغالب hعم 2ي فقرا أكRt هم الجدد فا عضاء.hوروبي`ن و(ندماج التوسع عملية 2ي مصلحة له الكل

 زيادة مسألة أن بيد. تنافسيا وتكنولوجيا بشريا رأسما� ويمتلكون , 15ال hوروبي (تحاد بلدان من أع�ى هو (قتصادي

 2ي النظرية، ا�عاي`R، قضية بدورها لتطرح جاءت والRWبية، الصحة ع�ى (نفاق خفض يجري  فيما العسكرية Oنفاقات

  يميل � الذي hجنHâ، فالرأسمال. أوروبا 2ي الليRSا@ي البناء و2ي ماسRWيخت معاهدة
ً
 والخدمات الوظائف دعم ا@ى كث`Rا

 قاومت سلوفينيا وحدها( ا�اH�Á القرن  تسعينات |wاية منذ الشرقية أوروبا 2ي ا�صرفية با نظمة بقوة يتحكم العامة،

 بعد hوروبية ا�وازنة 2ي الثاني الباب تحتل الHI البنيوية، التوظيفات أما). hوروبية ا�فوضية من ا�فروض ا�نطق هذا



، hكRt ا�ناطق ومساعدة السوق  نظام آليات تعوض أن �wا يفRWض والHI الزراعة
ً
 بسقف محكومة باتت فقد فقرا

 جعf قد الربح، إ@ى الخاصة عتمادات(  وس«ي العام التمويل أعمال خفض فإن وبالنتيجة. ا�شRWك بالتمويل ومشروطة

 .أكRt للمحظوظ`ن تخصص ا�ساعدة

 موازنة ظلت إذا لكن. Oتحاد داخل التمثيل معاي`R وحول  العراق موضوع حول  واحدة ج	wة وإسبانيا بولونيا تشكل وربما 

  الضعيف التوزيع، إعادة منطق فإن ا�ح�ي، ناتجها مجمل من ا�ئة 2ي 1.27 من أدنى ونسب~wا حالها، ع�ى hخ`Rة هذه
ً
 جدا

،
ً
  س`Vداد أساسا

ً
  أكRt الجدد hعضاء كان كلما ضعفا

ً
  تخسر سوف إسبانيا فان وهكذا. فقرا

ً
 التمويfت كل تقريبا

 البداية 2ي البولوني ا�زارع ينال( ا�منوحة ا�بالغ خفض 2ي فيه ينظر الذي الوقت 2ي Äن ح�I علwxا حصلت الh HIوروبية

 ).الفرن§�H ا�زارع عليه يحصل مما ا�ئة 2ي 25 نسبته ما

, والRSتغال, وأرلندا, إسبانيا إندماج نجاح ويشكل. الجدد أعضا�wا تجاه تضامنيه أكRt تكون  أن يجب ا�وسعة أوروبا إن

 من الرغم ع�ى, الباردة الحرب |wاية مثلته الذي السfم فكسب. التضامنية السياسة أهمية ع�ى قاطعا دليf, واليونان

 الصعيد ع�ى وإجتماuي إقتصادي تماسك سياسة بلورة إعادة ع�ى hوروبي (تحاد يجRS سوف, "(رهابية" ال~wديدات

 (تحاد بلدان خارج إ@ى تتجه أن يجب التضامنية السياسة وهذه. م´�� وقت أي من أكRt ضرورية أصبحت الh HIوروبي

 لتطبيق, ا�توسط hبيض البحر ومحيط, hدنى الشرق  وبلدان وأوكرانيا روسيا هم الذين, الجدد الج`Rان نحو, hوروبي

 .العالم 2ي إقتصادية منطقة أوسع بناء 2ي أيضا و(سهام, ا�طروحة (قليمية التحديات إزاء جديدة سياسات

 (قتصادية القوة وهو, والهند الص`ن بعد العالم 2ي الثالث الديموغرا2ي الكيان فصاعدا Äن من هو hوروبي (تحاد إن

– أنHI"هو بل صاعدة إمRSاطورية يمثل � وهو. hو@ى التجارية القوة وهو, hمريكية ا�تحدة الو�يات بعد الثانية

 الطاقات هذه تحويل 2ي يتمثل الرئي§�H التحدي ويظل. أراضيه ع�ى عا�يت`ن حرب`ن مرارة بعد بامتياز" إمRSاطورية

 . وا�تغطرسة الطاغية hحاديةhمريكية موازنة ع�ى قادرا يكون  لكي, hوروبي ل¡تحاد عالمH سياH�Ï وزن إ@ى دةالجدي

  التوسع بات, Oقتصادي الصعيد ع�ى
ً
  أمرا

ً
 البلدان اتبعت لقد, hول : hقل ع�ى ثfثة  سباب الدول  هذه 2ي واقعا

 وإلغاء, التجاري  Oنفتاح خfل من الشرقية، اوروبا 2ي كRSى  ليب`Rالية سوق  إقامة ا@ى وسعت,  السوق  إقتصاد العشرة

 لهذه (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 80 جعل ما وهذا. التموضع وإعادة الفض�ى الشركات وبيع, Oجتماعية الحمايات

 حيث الثالث القطاع هو العشرة البلدان إقتصاديات 2ي ا�هيمن القطاع إن, ثانيا. الخاص القطاع من أيضا يتأتى  البلدان

 العشرة البلدان إقتصادات إن, وأخ`Rا. الخ والتأمينات, والخدمات, التجارة 2ي يعمل العامل`ن السكان نصف من أكRt نجد

 ا�ح�ي الناتج من% 40 من العا�ية السوق  مع ا�باد�ت إنفتاح معدل تضاعف إذ, للخارج التصدير نحو متجهة أصبحت

 للكومبيوتر شركة و¤ي: غرافيسوفت مؤسس, بوجار غابور  ا�جري  وأصبح%. 80 إ@ى اليوم ليصل, 1990 عام (جما@ي

 2ي ا�باشرة وجسارة دينامكية إنفجار لنا يب`ن وهو, السوق  هذه 2ي العا�ي`ن الرواد أحد, ا�عماري`ن با�هندس`ن خاصة

 . التعهدات

 الضامن السابق، الواحد الحزب نظام 2ي الب`Rوقراطية وOرتباكات ابةالرق من مباشرة الشرقية أوروبا دول  انتقلت لقد 

 
ً
 ا�ؤ�ة التحول  عملية و2ي. الليب`Rالية العقائد حمل~wا الHI ا�توحشة والرأسمالية الفكري  (رهاب إ@ى hقل، ع�ى اجتماعيا



  hوروبي (تحاد بدا هذه
ً
  إنما hمور، لضبط مصدرا

ً
 عالم ويلفت. القاعدة مستوى  ع�ى جديد تfٍق  2ي لYمل حامf أيضا

 2ي يشكك أن تخ»�� كانت الشرق  2ي الجديدة السياسية النخب" أن ا@ى أندور  �سزلو للعو�ة ا�ناهض ا�جري  Oقتصاد

 � hوروبي، باÝتحاد أو hطل§�H بحلف بالغرب، ��Hء أي 2ي (لتحاق أرادت ا�تحققة التحو�ت تعزيز أجل ومن. وضعها

 قمة تمسكت ل¡نضمام ا�رشح`ن تأخ`R ع�ى العمل وبغية." أطل§�H ـ hورو ا�جتمع من وافد أول  يكون  أن شرط هم،

 وإنجاز" ا�نافسة بمواجهة الكفيلة" السوق  واقتصاد السياسية التعددية مثل ا�عاي`R ببعض 1993 العام 2ي كوب�wاغن

  الواقع 2ي استدuى اندور، يعتRS ما بحسب ا�كتسبات، لهذه الفع�ي التطبيق أن غ`O ."Rتحادية ا�كتسبة الشروط"
ً
fعم 

 
ً
 ".واجهة بمثابة اعتRSتا إثنت`ن أو دولة مع إ� تتحقق لم الشرق  ع�ى باÝنفتاح hولية الوعود إن إذ انتقائيا

". الكب`R الحدث" اتجاه 2ي ا�نعطف شكلت الHI فHä, 1999 عام ديسمh/RSول  كانون  2ي انعقدت الh HIوروبية القمة أما 

  يخف بدأ كوب�wاغن معاي`R تطبيق أن إ�. وقت له يحدد لم لكن" حاصل" أمر ا�رشح`ن مجمل انضمام أن تقرر  فقد
ً
 شيئا

،
ً
 ،"ا�نافسة مواجهة" يمكنه و� عجز حالة 2ي هو إليه، للدخول  ا�رشحة الدول  2ي Oتحاد مع التجاري  فا�`Vان فشيئا

 وهما البنيوية، والصناديق ا�شRWكة الزراعية السياسة خص ما 2ي ومتحركة محددة غ`O "Rتحادية ا�كتسبات"و

 ا�عادية والتيارات ا�قاطعة حا�ت تصاعد فإن السياH�Ï الصعيد ع�ى أما. ال�wائية ا�فاوضات 2ي hساسيان الرهانان

 .(نعطاف عملية سرع قد يوغوسfفيا، ع�ى hطل§�H حلف حرب نتائج حد�wا من زادت الHI لYجانب

 نصفهم – نسمة مليون  75 تضم الHI, العشرة البلدان مثل فق`Rة بلدانا صفوفه 2ي استقبل أن hوروبي ل¡تحاد يسبق لم

 بلجيكيا ب`ن يتموقع (قتصادي وز|wم لكن, hوروبي (تحاد 2ي 15ال الدول  سكان خمس يمثلون  حيث -بولندا يقطن

 ا�عدل من% 4 بنحو أقل ¤ي العشرة البلدان هذه 2ي للمواطن والRtوة. hوروبي (قتصاد من% 5بنحو أقل أي, وهولندا

 الفرد دخل أن حيث, hوروبي ل¡تحاد (قتصادي الناتج إجما@ي إ@ى% 5 من أكRt 10ال الدول  تضيف ولن. 15ال دول  2ي

. (قتصادي الوضع سوداوية hرقام هذه لنا تظهر �, ذلك ومع. (تحاد مستويات ثلث يعادل مثf البلطيق دول  2ي

 ا�ال رأس أن حيث, وا�توسط القص`h Rمدين 2ي الخاص القطاع دور  (عتبار بع`ن hخذ لدى إشراقا أكRt تبدو فا فاق

 hقل ع�ى, عمالها �wا يقبل متدنية أجور  مع وا�RWافقة, الشرقية  وروبا" الشابة الطاقات"  Ýستغfل يخطط بدأ الخاص

 ).أ�اني عامل يتقاضاه ما خمس( أو@ى مرحلة 2ي

 بالسياسة أم, ا�وازنة بسياسة hمر تعلق سواء, كث`Rة حوله تحوم الHI والشكوك hوروربي (تحاد توسع رهانات تظل و

 الكب`Rة hعمال وسياسة, الفق`Rة للمناطق ا�ساعدات وسياسة, )PAC(ا�شRWكة الزراعية السياسة ومستقبل النقدية

% 20 بنحو سكانه عدد hوروبي (تحاد زاد التوسع عملية خfل فمن. الخجول  (قتصادي (نتعاش لدعم ا�خصصة

 إ@ى بالقياس% 5 بنحو إ� تزدد لم) يورو مليار 9613 يعادل ما(ثروته أن بيد, نسمة مليون  454 إ@ى مليون  380 من لينتقل

, %15 إ@ى% 10 من انخفض أوروباقد لكل الدخل معدل أن إجما� يع±H وهذا, 15ال للدول )PIB( الخام الداخ�ي الناتج

 ع�ى شك بدون , البنيوية للصناديق جديدة توزيع إعتماد إ@ى الوضع هذا ويقود. أكRt ستتعمق الRtوات 2ي الفوارق  وأن

 .حديثا ا�نضمة10ال الدول  2ي ا�حرومة ا�ناطق من فقرا أقل ¤ي الHI, 15ال الدول  2ي الفق`Rة ا�ناطق حساب



 إ@ى انضموا الذين والRSتغالي`ن (سبان فإن, 1986 عام 2ي: سابقا�wا إ@ى بالنظر هذه التوسع عملية خاصية هذه, الواقع 2ي

 أوروبا بلدان سكان أما. يةhوروب ا�جموعة داخل السائد ا�عدل من% 70 يقارب ما يمثل دخل لهم كان hوروبي (تحاد

 2ي hوروبي (تحاد مهمة وتكمن. 15ال البلدان 2ي الحياة نمط مستوى  من% 40 يقارب دخلهم فإن, والشرقية الوسطى

 .. وشجاعة طموحة أهداف وتحديد, والحكومات الدول  لرؤساء  (ستماع إ@ى, ولكن, التأخرالتاريµي هذا تدارك

 الناتج من% 1,1 من منتقلة, الثلث بنحو تزداد سوف hوروبية ا�جموعة موازنة أن hوروبية ا�فوضية حسبت لقد

. ا�عاهدات قبل من ا�حدد السقف أي, )2013( التوسع |wاية 2ي% 1,24 إ@ى 2006 عام 2ي hوروبي) PIB((جما@ي ا�ح�ي

, أ�انيا, فرنسا( و¤ي, " الغنية" البلدان حذرت, بالصرف مسرفة بأ|wا باستمرار ي~wمو|wا مفوضية مواجهة و2ي

 الحا@ي مستواها hوروبية ا�وازنة تتجاوز  أن تقبل لن سوف بأ|wا hوروبية ا�فوضية) والنمسا, السويد, هولندا,بريطانيا

 البلدان ع�ى hوروبية ا�فوضية رئيس  برودي رومانو رد وكان. hوروبي ل¡تحاد الخام الوط±H الدخل من% 1 من القريب

 2ي خاصة, الجدد hعضاء إ@ى ا�عطاة الوعود تلHâ لن سوف hوروبي ل¡تحاد ا�وازنة هذه مثل بأن"الشحيحة" الست

 عام 2ي يورو مليار 147 بنحو تقدر موازنة إ@ى يRWجم سوف% 1,24 بروكسيل قبل من ا�حدد فالرقم.الزراعة مجال

 سوف النسبية الحصة أن حيث, الزراعية ا�صاريف ع�ى ا�حافظة مع, )2006 عام 2ي يورو مليار 108 مقابل( 2013

 .يورو مليار 47 إ@ى 38 من ا�بلغ يزداد سوف إذ,ا�ناطقية ا�ساعدات وزيادة, %36 إ@ى% 46 من هذه والحال تنتقل

 للبحث ا�خصصة)يورو مليار 10 إ@ى 5 من(  hوروبية ا�ساعدات مضاعفة باÝمكان يكون  سوف, الزيادة هذه بمثل و

Hاتي¼ي لهدف إنه. العلمRWمر يتعلق إذ,  إسh وروبي ا�ح�ي الناتج من% 3 بتخصيصh )للبحث)حاليا%1,9 مقابل 

 . واليابان hمريكية ا�تحدة للو�يات بالنسبة أوروبا تأخر وتدارك, (قتصادي النمو لتنشيط, التكنولو�ي والتخليق

 

 

 hوروبية Oنتخابات 2ي قراءة-5

 

 يوم أي أسابيع، بضعة فقبل. الجاري  حزيران/ يونيو 13 يوم جرت الO HIنتخابات 2ي ديمقراطي بإخفاق أوروبا أصيبت

 دول  ثماني كانت حيث hوروبي، Oتحاد إ@ى العشرة البلدان دخول  خfل من بتوحيدها، احتفلت أيار/ مايو من Oول 

Hنضمام، مفاوضات وكانت. سنة عشرة خمس قبل السوفييتية ا�نظومة إ@ى تنتمO بشكل وجرت ومعقدة، طويلة H�§رئي 

 إ@ى hولية Oنتخابات هذه فرصة ستستغل الشعوب أن السائد Oعتقاد كان وفيما. التكنوقراطي`ن وب`ن الحكومات، ب`ن

 ا�ص`R هذا 2ي معا وOستمرار hوروبية، ا�غامرة هذه 2ي أيضا انخراطها Ýظهار ا�وحدة،  وروبا سRWاسبورغ بر�ان

 للعديد حديثا ا�كتسبة الحرية، وسيلة يستخدموا لم إ|wم إذ تماما، مغايرة hوروبي`ن ا�واطن`ن فعل ردة جاءت ا�شRWك،

 . التصويت عن Oمتناع قرروا ح`ن م�wم،



 .الحاكمة لYحزاب الشعوب معاقبة hوروبية Oنتخابات نتائج أكدت لقد

 Oنتخابات، هذه 2ي مستقبله عن عRS واحد أوروبي شعب هناك ليس أنه هو السياسية الطبقات قلق مصدر يشكل وما

، وعشرون خمسة وإنما
ً
 سواء الوطنية، حكوما�wم معاقبة قرروا الذين هم الداخلية، بمشاكلهم منشغلون  مجتمعا

 مقابل ،%6.44 سوى  ا�شاركة نسبة تكن ولم. Äخر لبعضهم أخرى   سباب أو لبعضهم، العراق ع�ى الحرب بسبب

 أصل من% 55 فهناك%. 63 1979، عام جرت أوروبية انتخابات أول  2ي ا�شاركة نسبة بلغت ح`ن 2ي 1999، عام% 49،8

 التصويت عن ا�متنعون  شكل ولقد. التصويت عن Oمتناع قرروا Oنتخابية القوائم 2ي مسجل`ن أوروبي مليون  350

 إذ hوروبي، Oتحاد إ@ى حديثا ا�نضمة العشرة hوروبية البلدان 2ي خاص وبشكل كله، hوروبي Oتحاد 2ي عامة ظاهرة

 %.28،7 نحو OقRWاع 2ي ا�شارك`ن نسبة بلغت

 ناخHâ جانب من hوروبية للمؤسسات الصحيحة القراءة غياب أو�،: فعلها فعلت أسباب عدة هناك شك، دون  من

 حسب كب`Rة سلطات دون  ومن معقد، بعيد، ل�RSان بكثافة التصويت من فائدة أي يروا لم الذين الشرقية، أوروبا بلدان

 ليسوا فالقادة. علwxا الناخبون  تعود حيث الوطنية، ال�RSانات طريقة ع�ى يعمل � hوروبي ال�RSان ثانيا،. الظاهر

 إن. ومعارضة أغلبية: الRSيطاني لل�RSان الكfسيكي النموذج ع�ى يعمل � الذي hوروبي، ال�RSان أمام حقيقة مسؤول`ن

 أيضا ولكن فقط، تكنوقراطية س`Rورة مجرد أوروبا تكون  � ح�I الناخب`ن صوت إسماع بالضرورة يقت´�H هذا

 .ديمقراطية

 آخر، مستوى  ع�ى تؤخذ القرارات أن يعرفون  إذ hوروبي، ال�RSان دور  حقيقة حول  مغفل`ن ليسوا hوروبي`ن ا�واطن`ن إن

 والدستور  العراق، ع�ى والحرب واليورو، بالتوسع،: ا�تعلقة hساسية فا�واضيع. والحكومات الدول  رؤساء مستوى 

 أيدي ب`ن ¤ي hوروبية، الحياة بتسي`R تسمح والh HIوروبية، ا�فوضية رئيس وتعي`ن تركيا، وانضمام hوروبي،

 هذا نشهد أن 2ي غرابة � فإنه الحقيقي، وتأث`Rه انتخابي استحقاق ب`ن الفصل هذا مثل وجدي وعندما. الحكومات

 .مسؤوليا�wا hوروبية hحزاب تتحمل الحالة، هذه مثل و2ي. ا�شاركة من ا�تدني ا�ستوى 

  ا�حافظة ا�عارضة حققت أ�انيا 2ي
ً
  فوزا

ً
 -OشRWاكي الحزب ُم±H بينما ،%44،8 بنحو hوروبية Oنتخابات هذه 2ي كب`Rا

 أسوأ و¤ي hصوات، من% 21،4 ع�ى حصل ح`ن تاريخية �wزيمة شرودر ج`Rهارد ا�ستشار يرئسه الذي الديمقراطي

 ا�قاعد عدد ع�ى العمال حزب حصل بريطانيا و2ي. 1949 عام Oتحادية أ�انيا جمهورية قيام منذ الحزب يحققها نتيجة

  19 أي hوروبي، ال�RSان 2ي ا�حافظ`ن لحزب نفسها
ً
 برلسكوني سلفيو حزب م±H إيطاليا 2ي. مقعدا 732 أصل من مقعدا

 بنسبة كاسحا فوزا الديمقراطية اليسارية ا�عارضة حققت بينما hصوات، من% 20،5 ع�ى حصل إذ حقيقية، بخسارة

 استمرار هو الفوز  وهذا ،%71.43 بنحو مهما فوزا OشRWاكي العمال حزب حقق إسبانيا و2ي%. 52و% 41 ب`ن تRWاوح

 العشرة البلدان أكRS بولندا، 2ي أما. ا�اH�Á آذار/ مارس شهر 2ي جرت الHI التشريعية Oنتخابات 2ي حققه الذي للفوز 

 مناهض`ن سRWاسبورغ بر�ان إ@ى نائبا عشرين بولندا وانتخبت. الحاكم اليسار ا�عارضة سحقت فقد حديثا، ا�نضمة

 .hوروبي ال�RSان 2ي البلد هذا نواب عدد 54 أصل من  وروبا، تماما



 عدة أو بلد 2ي يتقدم بعضها كان وإذا. hخ`Rة Oنتخابات بعد كث`Rا الرئيسية hوروبية hحزاب ب`ن القوى  موازين تتغ`R لن

 وبصورة. وبريطانيا أ�انيا 2ي خسر نهولك فرنسا، 2ي فاز الذي OشRWاكي، الحزب حال إنه. يRWاجع Äخر بعضها فإن بلدان،

 2ي سيستمر بذلك وهو مقعدا، 269 ع�ى الوسط ويم`ن اليم`ن حصل إذ ضعيفة، ستكون  التغ`Rات فإن إجمالية،

 القوة يصبحون  وبذلك مقعدا، 199 ع�ى OشRWاكيون  وحصل. hوروبي Oتحاد 2ي السياسية الحياة ع�ى السيطرة

 الوطنية السيادة عن ا�دافعون  أما مقعدا، 39 ع�ى والخضر مقعدا، 66 ع�ى الليRSاليون  حصل فيما الثانية، السياسية

 .السياسية العائfت هذه من أي إ@ى ينتمون  � نائبا 76 وهناك. مقعدا 46 ع�ى حصلوا فقد

 التعب`R تم الh HIوروبي، Oتحاد تجاه الحذر نزعة صعود 2ي يكمن Oنتخابي Oستحقاق هذا 2ي إثارة hكRt الدرس إن

 خfل من أو الشعبوية، وhحزاب الوطنية، السيادة أحزاب وباندفاعة التصويت، عن ا�متنع`ن عدد بVWايد ع�wا

 عن ا�متنع`ن حزب أوروبا 2ي hول  الحزب أصبح فقد. الحاكمة hحزاب ضحيته راحت الذي العقاب -  التصويت

 . التصويت

 فرنسا 2ي Oجتماعية(جتماعية الج	wة يؤجج التقاعد نظام إصfح-6

   

 لكي سنة وست`ن خمس يناهز عمر عن (نسان يتقاعد إذ ا�اH�Á، 2ي للموت انتظارإنتظار غرفة يعتRS التقاعد كان 

 .وجوده عدم من والخوف العمل مدة طول  من تثأر جديدة، حياة يمثل التقاعد أصبح فقد اليوم أما. السبع`ن 2ي يموت

 انفكت ما ثم, هادئة بدأت متعددة إضرابات أيام عشرة من منذأك2003Rt ربيع بداية 2ي فرنسا وشهدتتشهد  

 جاءت والHI للحركة، ا�ربكة الطيارة والتظاهرات ا�واجهات صعيد ع�ى خصوصا يوميا تصعيدا تتصاعدتشهد

 خاصة مهمة، قطاعات تتناول  إصfحات مجموعة وحكومة رافاران بيار الوزراء رئيس تقديم ع�ى احتجاجاإحتجاجا

 إصfحات بإجراء الفرنسية سية السيا والقوى  hحزاب مختلف تطالب قطاعات و¤ي الخدمة، وسنوات التقاعد مسألة

 .فwxا سريعة

 ، ا�ا2003H�Á أيار 28 بتاريخ جلسته 2ي أقر قد ش`Rاك جاك الرئيس برئاسة أسبوعيا يعقد الذي الوزراء مجلس وكان   

 .فرانسوافيلون  Oجتماعية(جتماعية الشؤون وزير قدمه الذي التقاعد حول  القانون  وعمشر 

 رافاران بيار جان حكومة ب`ن Oجتماعية(جتماعية الج	wة صعيد ع�ى الخط`Rة ا�واجهة اشتدادإشتداد وأمام  

 شد من أسبوع`ن من أكRt بعد حيوية، العامة القطاعات أكRt شكل لوقف يائسة شبه محاولة 2ي العمالية والنقابات

, الخط ع�ى ش`Rاك جاك الرئيس دخل ته، وإضرابا تظاهراته عزيمة تكل لم الذي واليسار والنقابات الحكومة ب`ن الحبال

 فwxا تصبح لحظات هناك وإنما ذا�wا بحد غاية ليس (صfح"  بأن: فيه قال شخص آ�ف 4 من حشد أمام خطابا وألقى

 أن علينا مكتسباته، ع�ى للحفاظ يتغ`R عالم 2ي"  وأضاف".  لتجمعنا ضروريا نراه ما وتدعيم لحماية ضرورية (صfحات

R`جتماعية(جتماعية الحماية مستقبل يؤمن � مجتمع وأي أيضا، نحن نتغO يتكيف و� الظلم يقبل مجتمع هو لشعبه 

 خواطر لتطييب محاولة و2ي".  للتمزيق سيتعرض الجمهورية عقد أن يع±H ما وهذا يتطور، و� العصر متطلبات مع



 غ`R طرق  إيجاد يمكن الهدف، ¤ي العامة ا�صلحة تصبح عندما"  ش`Rاك قال الراهنة، اليمينية السياسة ع�ى الناقم`ن

 نحافظ أن يمكن والصراع ا�جا�wة، عRS فليس وبالتا@ي جميعا، لنا ¤ي والجمهورية حلول، عن البحث سياق 2ي ا�جا�wة

 ". الديمقراطي والتعايش الحوار عRS وإنما OجتماعياÝجتماuي عقدنا حياة ع�ى

 : التالية الرئيسية النقاط من التقاعد إصfح قانون  مشروع ويتكون   

 ,ا�اH�Á أيار2003أيار 28 يوم الوزراء مجلس رئاسة إ@ى قدم التقاعد حول  للقانون  مشروع مخطط  

 15و 14 يومي Oجتماعية hطراف مع ا�فاوضات عقب باÝصfح ا�تعلقة و(ضافات تغي`Rاتال الحسبان 2ي ويتضمن 

 .فصول  خمسة ع�ى موزعة مادة 81 يتضمن وهو. أيار

 : التأم`ن مدة

 ،5 من تنتقل فسوف العام القطاع 2ي أما ،2008 عام ح�I سنة 40 لغاية علwxا الحفاظ يتم سوف الخاص، القطاع 2ي  

 .سنة كل أشهر ستة بنحو أي ،2008 عام سنة 40 إ@ى سنة 37

 : ا�عاش حساب قاعدة

 Äن من)  أشهر ثfثة(  فصf 160 إلىا@ى 150  من القطاع 2ي تدريجيا مقومة (حالة مدة تكون  سوف الخاص، القطاع 2ي  

 ا�عاش قاعدة ع�ى حسا�wا يتم سوف (حالة فإن العام، القطاع 2ي أما. سنة كل فصل`ن بنحو أي ،2008 ولغاية

 .العمل من hخ`Rة hشهر ستة خfل ا�قبوض

  الضريبة من (عفاء

 .20213 عام 2ي% 5 إ@ى تدريجيا إنقاصه يتم وسوف ،%10 بنسبة 2004 لغاية به العمل يتم سوف الخاص القطاع 2ي  

 ،5 ليبلغ تدريجيا يصعد وسوف ،2006 عام من بداية مأستسه يتم سوف الضريبة من (عفاء فإن العام، القطاع 2ي  

 .2015 2ي% 5و ،2010 عام 2ي ناقصة سنة كل% 2

 .التقاعد سن

 التقاعد 2ي الحق لهم يكون  سوف سنة، 16 ،14 ب`ن ما مبكرة سن 2ي يعملون  بدأوا الذين العمال الخاص، القطاع 2ي  

 .سنة 60 بلوغ قبل

: الديمقراطية اليسارية ا�عارضة ج	wة لدى لها سندا تجد الHI الشعبية والتظاهرات (ضرابات ديمومة من الرغم ع�ى  

 ا�حسوبة CGTونقابة OشRWاكييناÝشRWاكي`ن ع�ى ا�حسوبة CFDT ونقابة الشيوuي، والحزب OشRWاكياÝشRWاكي، الحزب

 كل تحقق لم التقاعد إصfح �شروع ا�ناهضة ا�شتعلة Oجتماعية(جتماعية الج	wة هذه أن إ� الشيوعي`ن، ع�ى



 Oجتماعية(جتماعية الحركة اندلعتإندلعت عندما ذلك حصل كما فwxا الحركة تشل لم ففرنسا. ا�طلوب النجاح

 .جوبيه أ�نآ�ن حكومة إبان 1995 عام 2ي الصاخبة

 2ي الfمركزية إصfح ن قانو  مشروع ع�ى التصويت أر�ئ عندما رافاران، الفرنسية الحكومة رئيس تراجع فقد ذلك، ومع

 الحزب ويطرح. ا�قبل تموز  شهر 2ي ال�RSان 2ي التقاعد إصfح قانون  مشروع ع�ى التصويت يتم سوف كان إن ،و الدولة

 لقاعدته جديد تأييد عن يبحث أن يريد وهو ا�طروحة، (صfحات �شروع بديلة إقRWاحات اقRWاحاتاÝشRWاكي OشRWاكي

 قدمها الHI (صfحات مشاريع عن بعيدة ليست الحالية (صfحات مشاريع أن من الرغم ع�ى Oنتخابية(نتخابية،

 الحزب بأن مقتنع`ن ليسوا الفرنسي`ن فإن للرأي استطfعإستطfع ووفق. جوسبان ليونيل hسبق الحكومة رئيس

 من بعد يخرج لم الذي OشRWاكياÝشRWاكي فالحزب. الحالية للمشاكل بديلة حلول  إيجاد ع�ى قادر OشRWاكياÝشRWاكي

 الHI له ا�ؤيدة النقابة مطرقة ب`ن نفسه وجد للحزب عاما أمينا هولند فرانسوا إختيار فرنسواإمتحان اختيار امتحان

 الذي شاراس وميشال كار رو  ميشال من الداخلية، OنتقاداتاÝنتقادات وسندان وإصfحا�wا، الحكومة جانب إ@ى وقفت

 ". hرثوذكسية ا�يRWانية"  صوت يمثل

 Oجتماعية(قتصادية Oقتصادية أنظم~wا  ن ضرورية، بإصfحات تقوم إ|wا. مهمة تاريخية لحظة أمام Äن فرنسا  

 العو�ة ضروراتو  جهة، من hوروبية فالوحدة. hخرى  hوروبية البلدان باÓي عن تاريخيا متأخرة أصبحت (جتماعية

 تشهد فرنسا أن غ`R مَرة، بإصfحات للقيام مضطرة تجعلها أخرى، جهة من التجارية وOتفاقاتاÝتفاقات الرأسمالية

 طريق عن OجتماعياÝجتماuي، الحوار طريق عن � القانون، بوساطة (صfحات تشهد إ|wا.طريق~wا ع�ى (صfحات هذه

 . (جتماuي.Oجتماuي العقد طريق عن � النموذج

 هذه هذا مجال 2ي وإيديولوجية سياسية ثقافة تمتلك و¤ي بإمتياز، بامتياز(جتماuي Oجتماuي الصراع بلد فرنسا  

 مع الحوار منطق تفضيل Äن حد إ@ى رفضت و¤ي مصداقي~wا، معركة Äن تخوض رافاران حكومة أن غ`R الصراع،

 لم رافاران فطريقة.معها التحاور  يمكن الفرنسية النقابات خيارات صعيد ع�ى إصfحية ج	wة توجد أنه علما. النقابات

 و (صfحية، الج	wة هذه انبثاقإنبثاق ع�ى تساعد

 اجتماuي عقد تأم`ن إ@ى العنيفة Oجتماعية(جتماعية والصراعات ا�واجهة ثقافة من للخروج حقيقية فرصة هناك و

 .ومهزوم`ن منتصرين دون  من الراهنة أزم~wا من فرنسا يخرج جديد

 أغلبية من يستفيد  نه (صfحات تمرير ع�ى والقدرة الطمأنينة من بقدر Äن ح�I يشعر ش`Rاك الرئيس كان وإذا  

 مصلحتة تصبح ح`ن ا�عاد�ت تغي`R ع�ى قادر الشعب بأن يفيد فرنسا 2ي الطبقي الصراع تاريخ فإن ال�RSان، 2ي ساحقة

 .(صfحات هذه تزي`ن 2ي والحكومة الجمهورية رئاسة تفننت مهما, آخر مكان 2ي

 فرنسا 2ي الصناعة تراجع أسباب-7

, واليابان, hمريكية ا�تحدة الو�يات خلف, العالمH الصناuي (نتاج 2ي الرابعة ا�رتبة تحتل فرنسا كانت, 2001 عام 2ي  

. الكب`Rة الصناعية شركا�wا وزن  خfل من أيضا الفرنسية الصناعة وزن حددويت. وبريطانيا إيطاليا قبل وتماما, وأ�انيا



) الخ رينولت, بيجو, طوطال م�wا( عا�ية صناعية شركة 1000 ب`ن من  عمfقة  صناعية شركة 45 فرنسا 2ي يوجد وهكذا

 العمfقة الصناعية للشركات دو�ر مليار 3300 مقابل, 2001 لعام مبيعا�wا مجموع من دو�ر مليار 550 حققت

 .يورو مليار 22,2 بقيمة تجاريا فائضا الفرنسية الصناعة حققت 2002 عام و2ي. hمريكية

 من الثلث بنحو تسهم أ|wا بما, مهما دورا فروعها خfل من فرنسا 2ي ا�تمركزة الجنسية ا�تعددة الشركات وتلعب 

 الصناعية الصادرات من% 36 الشركات هذه وتمثل. الفرنسية ا�انيفاكتورية للصناعة ا�ضافة والقيمة ا�بيعات

 الو�يات تحتل, فرنسا 2ي الرئيسي`ن ا�ستثمرين ب`ن ومن. الصناعية العاملة اليد من% 30 وتوظف, ا�حققةا�تحققة

 هولندا ثم, %14 بنحو أ�انيا تلwxا, hجنبية الصناعية الشركات مبيعات من الثلث بنحو hو@ى ا�رتبة hمريكية ا�تحدة

 %.9بنحو بريطانيا وأخ`Rا, %11بنحو

 �Iا 20 من أقل توظف شركة 141000 تعد الفرنسية الصناعة كانت 2002 عام وحR`توظف شركة 22000 وو , أج Rtأك 

. ا�اH�Á القرن  من الثمانينات عقد بداية منذ ا�توسطة وو  الصغ`Rة الصناعية الشركات دور  وتعزز . أج`Rا 20 من

  إنتاج أنشطة وكذلك الخارج إ@ى الخدماتية hنشطة تحويل تمكماتم كم.نسبيا قليلة الصناعية الكاتدرائيات صبحتوأ

 2ي تسهم والHI, أج`R 500 من أقل توظف الHI ا�توسطة الصناعية الشركات أصبحت بينما. للشركات ا�ستقلة الفروع

 خ`Rات إنتاج 2ي ا�تخصصة العاملة اليد صناعات ا�سماة الصناعات 2ي خاصة كث`Rة, %39 بنحو (نتاج

 2ي). 2002 عام 2ي مباشرة وظيفة مليون  3,8(التوظيف فرص ربع تجمع حيث, )طباعة, نشر, مfبس( Oس~fwكاÝس~fwك

 حجم يكون  حيث, كب`Rة أموال رؤوس تتطلب الHI القطاعات 2ي العمfقة الصناعية الشركات تتمركز ح`ن

 صناعة,  صناعةالط`Rان, السيارات صناعة: الذاتية قواها من رئي§�H بشكل نابعا ل¡نتاج الضروري  Oستثمار(ستثمار

 ...الخ, والزجاجية الكيماويةالكيمياوية الصناعات, الحديدية والسكك hنفاق مRWوات صناعة, الط`Rان

 الثمانية خfل نموا عرفت فرنسا أن من الرغم ع�ى, 2001 ربيع خfل التناقص 2ي الصناuي القطاع 2ي التوظيف بدأ لقد 

 بشكل hجراء يوظف الذي الصناuي القطاع حول  hو@ى بالدرجة مRWكزا الهيك�ي (صfح وكان. ذاته العام من hو@ى أشهر

 وكانت. واحد عام خfل وظيفة 62000 بنحو فيه الوظائف تناقصت وقد -السيارات صناعة 2ي مهم قطاع وهو -مؤقت

 . 2001 عام |wاية 2ي hجراء من مليون  4,1 توظف, والطاقة الغذائية الصناعات فwxا بما الفرنسية الصناعات

  الصناعات و,  ا�انيفا والصناعات,عامة فالصناعة. 2002 عام 2ي hفضل نحو OتجاهاتاÝتجاهات تتحسن ولم 

 كنتيجة و).  ا�جموع من% 2,1 أي, 2002 عام خfل 88000( عملال فرص إلغاء 2ي زادت جوهري  بشكل كتورية ا�انيفا

 الذي الخدمات قطاع نقيض ع�ى, الجزئية البطالة إ@ى ال�wائية ا�حصلة 2ي تلجأ فإ|wا, الصناعة تواجهها الHI للمصاعب

 من يوم مليون  2,3 الفرنسيون  الصناعيون  استخدمإستخدم 2002 عام وخfل. hسلوب هذا مثل إ@ى يلجأ ما نادرا

 2ي والصلب الحديد صناعة م�wا تعاني الHI لYزمة نظرا ا�ثال سبيل وع�ى. 2001 عام عن% 16 بزيادة أي, الجزئية البطالة

 .2001 العام من أضعاف ثfثة بزيادة أي, الجزئية البطالة من يوم مليون  نصف الصناعة هذه طلبت فقد, فرنسا



 الحقبة أظهرت وقد. صناع~wا 2ي واضحا تراجعا تشهد فرنسا أن و¤ي, محددة مسألة ع�ى الفرنسيون  ا�حللون  ويجمع 

, 1980 عام ففي.الوطنية الRtوة 2ي الصناعة إسهام لجهة الهبوط نحو اتجاهاإتجاها, 2002 وح�I 1980 عام من ا�متدة

 عام 2ي أما, (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 20.5 تمثل الغذائية غ`R ا�انيفاكتورية للصناعة الخامة ا�ضافة القيمة كانت

 ا�نافسة إ@ى الRWاجع هذا الفرنسيون  ويعزو . العنيف السقوط إنه%.14.3 إ@ى انخفضتإنخفضت النتيجة هذه فإن, 2002

 . الصناعية السلع أسعار تدهور  2ي أسهمت (نتاجية ليف التكا أن إ@ى إضافة, ثانيا العا�ية وا�نافسة, أو� hوروبية

 فرنسا تشهده تاريخيا انحداراإنحدارا هناك أن الصناعية و(حصائيات الدراسات كز مر يfحظ, بالتوظيف يتعلق يماوف 

 ذلك 2ي والسبب%. 14 إ@ى ا�جموع من% 21 من الصناuي التوظيف انتق¡نتقل إذ, 2001و 1980 ماب`ن ا�جال هذا 2ي

 نقلت الط`Rان فصناعة. العاملة اليد لرخص نظرا الثالث العالم بلدان إ@ى الصناعية (نتاج خطوط نقل عملية إ@ى يعود

 . ا�علوماتية قطاع 2ي hمر وكذلك, وتونس ا�غرب إ@ى والعسكرية ا�دنية للطائرات و(صfح الصيانة أنشطة من قسما

 (نتاجية التكاليف ارتفاعإرتفاع بسبب العمل فرص فقدان ب`ن نفرق  وأن, الحذر نتوخىنتوGي أن الصدد هذا 2ي وعلينا 

 نلحظ, أخرى  جهة ومن. أخرى  بلدان 2ي التمركز إ@ى الصناعت الصناعةإنتقال انتقال بسبب العمل فرص فقدان ب`ن و,

 عن بRWاجع, مباشرة أجنبية كاستثماراتكإستثمارات يورو مليار 52,4 قيمتة ما 2002 عام 2ي استقبلت فرنسا أن, أيضا

 مليار 70,9 مبلغ الخارج 2ي ا�باشرة الفرنسية OستثماراتاÝستثمارات بلغت تماثلية وبصورة). يورو مليار 58,8(2001 عام

 .2001عام 2ي يورو مليار92,5 مقابل, 2002 عام يورو

 يعود, الفارق  وهذا. فwxا ا�قيم`ن غ`R الصناعيون  يستثمر مما أكRt فصاعدا Äن من الخارج 2ي تستثمر أصبحت فرنسا 

 الحركة وهذه. التلكوم بفقاعة ا�رتبطة OستثماراتاÝستثمارات وموجة, الفرنسية الصناعية للشركات السريع التدويل إ@ى

 سبق~wا الh HIخرى  الغربية الصناعية البلدان إ@ى بالقياس متأخرا فرنسيا تداركا تعكس الخارج 2ي (نتاجية hنشطة من

 ..ا�جال هذا 2ي

 أولوية كانت ما نادرا الصناعة إن: hول , سببان هناك  الحالة؟ هذه إ@ى فرنسا وصلت �اذا ا�حللون  هؤ�ء ويتساءل 

 التحكميةالتحكيمية القرارات تقف, واليابان hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي يجري  ما نقيض ع�ى, والثاني. سياسية

, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي ا�رنة, التنافسية بالسياسة hمر تعلق سواء, الصناعة ضد hوقات أغلب 2ي hوروبية

Rtكhمر, كيتو إتفاقية ع�ى التوقيع يرفضون  فا مريكيون . البيئة حماية بسياسة أو, اليابان 2ي مرونة وh يضع الذي 

 .صعب تناف§�H وضع 2ي hوروبي`ن

 للمشاريع موازنة وجود انعدامإنعدام بسبب, الدولة من قويا تشجيعا الفرنسيون  الصناعيون  يجد �, ذلك إ@ى إضافة 

, واليابان ا�تحدة الو�يات 2ي يجري  ما مع با�قارنة عقبة إ|wا.الصناuي والتطوير العلمH بالبحث الخاصة الكRSى  الصناعية

 أن, خاصة والفرنسية, عامة hوروبية للصناعة يمكن و�. التكنولو�ي للبحث الرئيس ا�حرك الصناعة تشكل حيث

 جانب من القوي  الدعم خfل من إ�, العالمH الصعيد ع�ى الشمالية وhمريكية اليابانية للصناعات تنافسية تصبح

 .والتكنولو�ي العلمH البحث لتطوير الحكومات



 نمو ىع� مرتكزا يكون  أن يمكن �, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي يحدث ما غرار ع�ى الجديدة الصناعات تطوير إن  

 تطوير إن بل. تاريخيا متأخرا أصبح الذي الفرن§�H النمط 2ي الحال كما¤ي ارتكازإرتكاز كنقطة ا�توسطة الصناعات

. الحكومي الدعم وإ@ى, العمfقة hوروبية الشركات ع�ى OعتمادإÝعتماد إ@ى يحتاج, صناعيا, خاصة وفرنسا عامة أوروبا

 OتجاهاÝتجاه هذا قلب و�يمكن. صناع~wا تطوير نحو إرادوية سياسة غياب بسبب باهظا الثمن Äن تدفع فرنسا وها¤ي

 حركة بRSوز  إ�, أخرى  جهة من العام الفقر ونحو, جهة من لصناع~wا التاريµي (نحدار نحو فرنسا فيه تس`R الذي

 . وhوروبي االفرن§�H الصيدين الصعيدين ع�ى تعمل إرادوية سياسية

 

 

 

*        *        * 

  

 السادس الفصل

 اليابان جارة الص`ن 2ي الرأسمالية تطور 

 

 :الص`ن 2ي الخاص القطاع تطور  ص`Rورةس`Rورة -1 

 الحزب �يثاق التاريµي التعديل 2ي وا�تمثل hخ`R، مؤتمره 2ي الصي±H الشيوuي الحزب اتخذه الذي (يديولو�ي Oنعطاف

 وما الص`ن، 2ي الخاص القطاع تطور  إ@ى نظرنا ما إذا ��Hء، 2ي مفاجئا يكن لم الرأسمالي`ن، بدخول  رسميا يسمح بشكل

 ينظر كان كما الص`ن 2ي" الطبقي  العدو" يشكلون  الرأسماليون  يعد ولم. الرأسمالي`ن من جديدة طبقة تشكل من أفرزه

 .البfد 2ي وOجتماعية وOقتصادية السياسية الخارطة من جزءا Äن أصبحوا إ|wم بل السابق، 2ي إلwxم

 مطالبة الخاصة ا�ؤسسات فهذه. 1981 تموز  إ@ى يعود" الخاصة ا�ؤسسات" وجود يشرعن قانوني نص أول  وكان    

 والتعاونيات الدولة قبل من ا�ملوكة للمؤسسات مكملة تكون  أن ويجب تقدير، أق��º ع�ى أشخاص سبعة بتشغيل

 قبل من ا�دار Oقتصاد تطور  تشجيع بضرورة ليعRWف ،1987 معا 2ي عقد الذي عشر الثالث ا�ؤتمر وجاء. الجماعية

 بات ما وحقوق  واجبات وحدد,  مرة أول   الصي±H، الدستور  تغ`R التاريخ، ذلك من أشهر سبعة وبعد. الخاص القطاع

 ". الخاصة  ا�ؤسسات" بـ يسم�



 إحfل الزراعة، وتطوير تحديث أجل من سياوينغ دنغ الراحل الزعيم طبقه الذي Oقتصادي (صfح فرض ولقد    

 عقب تونغ ماوتس بناءها عملية أطلق الHI الشعبية، الكومونات تفكيك إ@ى أدى الذي hمر الصي±H، الريف 2ي الرأسمالية

 وبذلك. (نتاج وتمركز hرض، 2ي الخاصة ا�لكية تعميم الوضع هذا عن ونجم. 1958 العام hمام إ@ى الكRSى  القفزة

 الزراعية ا�جا�ت مختلف 2ي الرأسما@ي Oستثمار عمليات إ@ى وhرض ا�ال رأس  راكموا الذين الجدد ا�fك انتقل

 . الخفيفة والصناعية والعقارية

. زياوبينغ دنغ �wا قام الHI (صfحات بداية عند الثمانينات، من hول  النصف 2ي ا�دن صوب ال®Vوح موجة بدأت وقد    

  ال®Vوح هذا اتخذ وقد
ً
  حجما

ً
 60و 50 ب`ن ما الفfح`ن من النازح`ن عدد قّدر حيث نفسه العقد هذا |wاية 2ي واسعا

 
ً
عة صورة 2ي ولو الحركة استمرت. الص`ن سكان عشر تضم الHI سيشوان مقاطعة من عدد أكRS وجاء( ). مليونا

ّ
 2ي متقط

. 1992 العام من ابتداء يذكر نجاح بدون  ومراقب~wا تنظيمها أو 1991و 1989 ب`ن ما احتواءها النظام حاول  إذ التسعينات

  تنتج Oقتصادية الليRSالية منطق يضخمها الHI الهجرة إن
ً
 الشيوuي الحزب قدرة أصاب كب`R ولكن نسHâ عجز من أيضا

H±خذت وقد. السكان وضبط (جتماعية الرقابة ع�ى( ) الصي
ّ
  الحركة ات

ً
  جديدة أشكا�

ً
 إ@ى 80 من( مسبوقة غ`R وأحجاما

 . الريف عن الحقيقي ال®Vوح من نوع كثيفة، هجرة بداية مع) نسمة مليون  100

  السبعينات، أواخر ومنذ    
ً
 أكRt ا@ى وانضمت جذرية تحرر  سياسة الصينية الحكومة اتبعت ،1989 العام منذ وخصوصا

 التعليقات، من بالكث`R حظيت قد السوق  �قتصاد ا�هيأة Oصfحات كانت واذا. العو�ة لنظام حماسة الفاعليات

  وOسواق الدولة ب`ن التفاعل أحد يعر لم فبالعكس
ً
  (صfحات أن والحال. اهتماما

ً
 التنظيم تناولت الHI تلك وتحديدا

 الدولة كانت الHI ا�وارد 2ي والخصخصة فالتحويل. الRtوات توزيع إعادة ا@ى أدت قد ،1984 العام بوشرمنذ الذي ا�دني

  هدافها OصÙfي ا�سار حولت خاصة مصالح ذات جديدة مجموعات لفائدة أتت قد الح`ن ذلك حw� �Iا تمسك

 ا�VWايدة والهوة Oجتماuي الضمان عطاءات تفكك ذلك ع�ى يشهد كما الشديدة ا�ظالم بعض ظهرت وقد. الشخصية

 ( ).ا�دينية ا�ناطق إ@ى الريف سكان وهجرة الكثيفة والبطالة والفقراء Oغنياء ب`ن

 التنفيذ موضع الحالية الصينية القيادة وضعت الريف، 2ي Oقتصادية التحديثات حقق~wا الHI النجاحات من وانطfقا  

 مناطق أسم~wا اقتصادية، مناطق أربع فأقامت. الص`ن وكل ا�دن مستوى  ع�ى Oقتصادية للتحديثات شامf برنامجا

 وكانتون، كونغ، لهونغ ا�حاذية ش®Vهان، منطقة مثل الرأسما@ي، العالم كل  حرع�ى بشكل منفتحة خاصة اقتصادية

 . وتيانج`ن وشنغهاي،

 النظر وجهة ومن. السوق  اقتصاد تطوير 2ي حاسمة عام شكل 2ي واعتRSت مدينية، ثانية، مرحلة بدأت 1984 العام و2ي  

 وا�صالح Oجتماعية ا�نافع توزيع إعادة عملية 2ي" وا�صالح السلطة مركزية الغاء"بـ الفRWة هذه تم`Vت Oجتماعية

 العام بعد بقوة، فانخفض( ). خاصة مصالـح ا@ى الدولة، وتنسقها �wا تمسك كانت الHI ا�وارد تحويل عO RSقتصادية

 ( )  .`نمVWايدت واستقfلية سلطة Oقليمية الحكومات واكتسبت العام القطاع انفاق  ،1978

. الخاصة للشركات كذلك ليس hمر فإن الصي±H، الريف 2ي سائدة نجدها الHI ¤ي hفراد يملكها الHI ا�ؤسسات كانت إذا

 من% 40 إ@ى% 60 من الريفية الخاصة ا�ؤسسات عدد انتقل 1999 إ@ى 1989 من ا�متدة سنوات العشر خfل ففي



 ا�دن 2ي متمركزة الخاصة ا�ؤسسات من%   16 ،5 نجد 1999 عام و2ي.   البfد عموم 2ي الخاصة ا�ؤسسات مجموع

 متكافئة � بصورة موزعة الرأسمالية ا�ؤسسات وهذه الريفية، القرى  2ي%  28 ،2و الصغ`Rة، ا�دن 2ي% 55,2و الكRSى،

 والشباب الرخيصة، العاملة اليد وكذلك hموال، رؤوس تجتذب الساحلية ا�ناطق أصبحت إذ الصينية، hراH�Á ع�ى

 . العمل أماكن 2ي الجيدة والشروط ا�رتفعة hجور  من Oستفادة ويريد عليا، شهادات يحمل الذي الجام«ي

، السياH�Ï النظام أبقت الHI الدولة تدخل لو� تحدث ان hمور  هذه لكل كان وما  
ً
 ا�همات بقية عن تخلت لك�wا قائما

HIزدواجية هذه أضفت. ا�جتمع 2ي تمارسها كانت الO ستمرارية ب`نO نقطاع السياسيةOقتصادي وO يuجتماOع�ى و 

  الصينية النيوليب`Rالية
ً
  طابعا

ً
 مع بحث موضع باتت الHI شرعي~wا أزمة حل للسلطة الرئيسية Oهداف من كان فقد. خاصا

اك. 1989 العام 2ي قامت الO HIجتماعية الحركة
ّ

، النيوليب`Rا@ي الخطاب أصبح ومذ
ً
  طاغيا

ً
 الخطط 2ي بحث اي مانعا

 سلطة شكل بأي تعطل لم" الfمركزية فإن وا@ي، زهانغ السيد Oجتماع عالم يؤكد ما وبحسب.   ا�ختلفة والبدائل

 وبالعكس(...).  ا�ركزية الحكومة سلطة من قلصت أ|wا هو فعلته ما كل بل الشعب، مداخيل توزيع 2ي العامة الكيانات

  تعزز  قد Oقتصادية الحياة 2ي Oداري  التدخل فإن
ً
ل، ان من بد�   أخذ بل يعدَّ

ً
  دورا

ً
 يد ع�ى يمارس كان مما أكRt مباشرا

 البنية هذه تجزئة ع±H بساطة بكل بل ا�وجه، التقليدي Oقتصاد زوال قط يعِن  لم ا�ركزية فالغاء. ا�ركزية الحكومة

 " ( ).التقليدية

 تحول  جراء جدا صعبة مراقب~wا أصبحت الHI الصناuي، Oستثمار 2ي الفردية الرأسمالية ا�بادرات الدولة شجعت وقد    

 عند والرشوة الفساد وانتشر الخ..  العملة و�wريب والسيارات، ا�لونة، للتلفزيونات �wريب عصابات إ@ى أساH�Ï قسم

 ع�ى ا�فروضة ا�باشرة غ`R الضرائب خfل من صعبة، عملة تجار إ@ى تحولوا الذين ا�تنفذين، الصيني`ن بعض

 الغربي`ن، زمw�fم مع نظريا ا�تساوية الصيني`ن، والعامل`ن ا�وظف`ن، ورواتب السكن، صعيد ع�ى hجانب، ا�ستثمرين

 . ا�تنفذين (دارة رجال جيوب إ@ى ال�wائية ا�حصلة 2ي تعود ولك�wا

 والتكنولوجيا Oستثمارات لجلب محطات تكون  أن لها مخططا كان الHI الحرة Oقتصادية ا�ناطق صعيد ع�ى أما    

 . الغربية Oس~fwكية ا�واد �ست`Rاد أساسية قواعد إ@ى تحولت فقد الصينية، للصادرات تقوية ومحطات الغربية،

 أن باعتبار السوق، اقتصاد تعميم: الصينية  ا�دن 2ي نفسها فرضت الO HIقتصادية التحديثات هذه نتائج من وكان    

 ويعمق برجوازية، ليRSالية مخاطر ع�ى وينطوي  الرأسما@ي، Oقتصاد عناصر بعض س`Rورته 2ي يحمل Oقتصادي (صfح

 وادا� إنتاج ويشجع.  أو�, Oس~fwكي القطاع �صلحة Oقتصادية القطاعات 2ي التوازن  انعدام ويخلق ا�ناطقية، الفوارق 

 ويقوي . ثانيا, الرأسمالية hسواق لتلبية ا�خصصة الجاهزة نصف الصناعية وا�نتجات الكمالية، Oس~fwكية

 تطوير حساب ع�ى ا�غRWب، الصي±H أو hجنHâ ا�ال ورأس الغربية التكنولوجيا ع�ى ا�عتمدة الخفيفة الصناعات

 وhجور  الرواتب 2ي تفاوت خلق ع�ى عملت Oقتصادية التحديثات فإن كله، ذلك عن وفضf. ثالثا, الثقيلة الصناعات

 . Oجتماعية الفئات مختلف ب`ن

 ،%8 نموه معدل بلغ إذ ا�اضي`ن، العقدين خfل متساويا و� حقيقيا نموا الصي±H الخام الداخ�ي الناتج وعرف    

 الفوارق  بسبب مستمر، لتآكل تعرض ولكنه الغربية، Oقتصاديات 2ي النمو معد�ت إ@ى بالقياس مرتفعا واستمر



 طيلة سنويا%  35 ،5 بنحو الVWايد 2ي الخاصة ا�ؤسسات عدد استمر ذلك ومع. ا�ناطق وب`ن, ا�ؤسسات  ب`ن ا�وجودة

 Äن ويعمل. الصي±H الخام الداخ�ي الناتج وثلث الصناuي، (نتاج ربع اليوم الخاص القطاع ويمثل. التسعينات عقد

 وا�ؤسسلت الفردية وا�ؤسسات ا�ع±�، بحصر الخاصة ا�ؤسسات( الخاص القطاع 2ي العامل`ن السكان من% 11,4

 التعاونيات، 2ي ا�عدل أما ،% )11، 39(  الدولة قطاع 2ي العامل`ن للسكان نفسه هو يكون  يكاد  ا�عدل وهذا).  hجنبية

fالعامل`ن السكان مجموع من% 2 ،11 يتعدى ف. 

 الدولة قبل من مركزيا ا�خطط Oقتصاد من  القسري  Oنتقال نتيجة ليس الخاص، Oقتصاد سجله الذي النمو إن    

 جدا سريع لكنه نسHâ لنمو نتيجة هو إنما - الشرقية أوروبا بلدان 2ي الخصصة عملية حصلت كما -  السوق  اقتصاد إ@ى

 القطاع نمو �صلحة جاءت الHI القانونية التشريعات 2ي حصل الذي التغي`R إ@ى عائد هذا أن شك و�. الخاص للقطاع

 وا�توسطة  الصغ`Rة ا�ؤسسات هيكلة إعادة تم إنما الص`ن، 2ي العام للقطاع خصخصة عملية تحصل ولم. الخاص

 خاصة لة،الدو  تملكه الذي ا�ال رأس حصة ¤ي ما تعرف أن دون  من القانوني، وضعها وتحويل الدولة، قبل من ا�ملوكة

 . الخاصة وا�لكية العامة ا�لكية ب`ن التداخل ظل 2ي

 ففي. الص`ن 2ي الخاص القطاع لتطور  hساس ا�حرك العائ�ي الطابع ذات وا�توسطة الصغ`Rة ا�ؤسسات وتشكل    

 لكن. الدولة مع  ا�ركنتيلية العfقات أساس ع�ى تطورت الخاصة ا�ؤسسات كRSيات فإن. اليوم الص`ن 2ي كما تايوان

 مكتمل وغ`R الغموض، يسوده قانوني إطار ظل 2ي نشأ الص`ن، 2ي الخاص القطاع أن ذلك. الحد هذا عند تقف ا�قارنة

 . ا�حلية الب`Rوقراطيات مع ا�شبوهة الصفقات إبرام إ@ى  الصيني`ن بالرأسمالي`ن يدفع  الذي hمر وهو اليوم،

 أبوا�wا وفتح العا�ية، التجارة منظمة 2ي عضوي~wا نيل خfل من الخار�ي العالم ع�ى كامل بشكل انفتحت اليوم الص`ن    

 الخاص القطاع يظل لكن,  الجنسية ا�تعددة للشركات hحمر السجاد ومد hجنO ،Hâستثمار أمام مصراعwxا ع�ى

H±مستقبل إن نقول  كله لهذا. النظام قبل من ا�فتوحة الفجوات ظل 2ي تطوره عن النظر بصرف بقوة، ملجما الصي 

 بعملية بل فقط، الصي±H الشيوuي الحزب قلعة إ@ى الجدد الرأسمالي`ن بدخول  مرتبطا ليس الص`ن 2ي الخاص القطاع

 .الخاصة وا�ؤسسات الشركات تمويل مصادر تحرير

 القانونية، الشرعية  انعدام ظل 2ي نقل لم إن ،"الرمادية ا�نطقة" ظل 2ي وترعرع نما الص`ن 2ي الخاص القطاع أن كما 

 مافاوية عصابات بتفريخ سمح الذي hمر والضريHâ، ا�ا@ي ا�جال`ن 2ي القانونية والتشريعات القانون، دولة غياب بسبب

 ضعف نقطة ¤ي وهذه. الخواص والرأسمالي`ن ا�حلية، الحزب كادرات مصالح ب`ن تزاوج الص`ن، من مناطق عدة 2ي

  ب`Rوقراطية مع وشخصية زبائنية عfقات وتربطه ،" أسود" أو" رمادي" برأسمال" يتصرف الذي الصي±H الخاص القطاع

 .السياسية الدورات تعسف حسب, وتتفكك تعقد, القائم  السياH�Ï النظام

 إ@ى  لخاصا القطاع تطور  يحتاج  بالذات السبب لهذا, بامتياز سياسية مسألة تظل الص`ن 2ي (قتصادية الحياة إن ثم    

 تحول  وقد, ذلك يحصل كيف ا�حللون  يطرحه الذي  السؤال ولكن.  والب`Rوقراطية الرأسمال ب`ن للعfقة تطه`R عملية

 (صfح برنامج ع�ى وأشرفت واكبت الHI التاريخية القيادات أبناء فيه يتحكم"  hمراء حزب" إ@ى الصي±H الشيوuي الحزب



 لهم أفسحت ثم,  عليا جامعية شهادات ع�ى والحصول , hمريكية الجامعات 2ي للتعلم أبنا�wا أرسلت والO  ,HIقتصادي

 .  حقا � والدولة الحزب 2ي  عليا قيادية مراكز وتبوؤ , ا�شروع غ`R ل¡ثراء ا�جال

 

  ا�توقع الصينية  ازدهارالسياحة-2

 يوقعان والص`ن hوروبي (تحاد جعل ما وهذا.  العا�ية للسياحة القوة خطوط رسم الصينية السياحة  تعيدإنطfقة  

 من ضخمة كتلة بوصفهم, الصيني`ن للمسافرين السياحية التأش`Rات  منح يسهل   اتفاقا 2003 أكتوبر 30 2ي بك`ن 2ي

 Äن ح�I  بدت  الh ,HIوروبي (تحاد بلدان موقف 2ي بتحول   هنا hمر ويتعلق. hوروبي`ن ا�حRWف`ن شهية تستث`R الزبائن

 . الصينية الهجرات خطر من  متخوفة

 أوروبا  2ي التجوال بداية من الصيني`ن يمنع لم هذا  أن إ�, ا�اH�Á 2ي معقدا للصيني`ن السياحة التأش`Rات منح كان وإذا  

  الطابو برفع بادرت أ�انيا وكانت. جيدة بصfحيات مجهزة أسفار وكا�ت قبل من علwxا متفاوض أعمال تأش`Rات  بفضل

  hوروبي الحذر أصبح, ئذ ومنذ. 2003 عام بداية 2ي السياحية التأش`Rات حول  منفصل اتفاق  ع�ى التوقيع خfل من

 الصيني`ن السياح مع التعامل 2ي  التجانس فرض وبذلك. شينغن فضاء 2ي التنقل  آلية تأث`R  بسبب  ا�اH�Á من جزءا

  السياحة تدفق  سينشط الذي, ا�اH�Á أكتوبر 30 اتفاق لتوقيع ا�جال 2ي أفسح الذي, hوروبي (تحاد بلدان داخل

 .الصينية

 ففي. الفراغ بأوقات Oستمتاع ثقافة مؤخرا اكتشفت  وسطى طبقة انبثاق مع, واعدة الصينية السوق   أن الواضح ومن  

 ا�نظمة تقديرات وحسب. سنة غضون  2ي% 37 بنسبة تقدم بإحراز أي, الخارج إ@ى صي±H مليون  16,6 سافر, 2002 عام

 أكRtية تظل, الحاضر الوقت 2ي. 2020 عام 2ي سائح مليون  100 إ@ى يرتفع سوف الرقم فإن, ) OMT  (للسياحة العا�ية

 .التدفق هذا نصف تستوعب الHI كونغ وهونغ, آسيا 2ي)  85( % الصيني`ن ا�سافرين هؤ�ء

 عام و2ي. الصيني`ن السياح قبلة أوروبا تجعل سوف السياحية التأش`Rات منح 2ي وا�رونة الشرائية القدرة زيادة أن بيد    

 فقد. دقيقة غ`R أ|wا يبدو الHI, الصينية الرسمية hرقام حسب, hوروبي (تحاد بلدان صي±H سائح 700000 زار, 2002

 الذي Oتجاه عن  فكرة 2002و 2001  ب`ن ما التقدم معدل ويعطي. صي±H سائحا 137000 يقارب ما فرنسا جذبت

 الطلب" أن الص`ن دار مديرة جوناثان-طرطور  باترسيا السيدة وتقول . يطانيا لRS% 44+,  �انيا أو لفرنسا% 19: +يتبلور 

 "( ). ضخم

 أي, ا�عاكس التدفق نبثاقا سنوات منذ تRWصد الصينية السوق  2ي رائدة تعتRS الHI لYسفار الباريسية الوكالة وكانت   

 أفسد إنه بل, فقط التيار لهذا ا�عيق هو السياحية التأش`Rات منح باب إغfق يكن ولم. فرنسا نحو الصيني`ن تدفق

 2ي يصطادون  الذين الصيني`ن ا�ضارب`ن أيدي ب`ن تركه عندما, الخصوص وجه ع�ى فرنسا 2ي الصيني`ن استقبال سوق 

 دار  مثل أسفار  وكالة فإن, الجديدة الظروف هذه مثل و2ي, نصا�wا 2ي hمور  بك`ن اتفاق يضع وسوف. تقريبا العكرة ا�ياه



 حسب" hوروبي الصعيد ع�ى  ستقبال ا مركز" ستكون  الHI, للسياحة أوروبا -فرنسا, جديدة كيانية  لفتح تستعد الص`ن

 .  الوكالة مديرة قول 

  الرهانات أحد يكون  سوف, الفندقية قطاع من للمحRWف`ن الوضع؟ هذا من كله العالم سيستفيد هل, الخRSاء ويتساءل  

 باريس مثل, "بالرومانسية" ا�لقبة وبا حرى , الكب`Rة  العواصم يفضلون  الذين  الصيني`ن الزبائن  من قسم ع�ى الحصول 

  التأش`Rات منح إجراءات تبسيط مقابل ففي. الصيني`ن ا�هاجرين تدفق من حذرة الفرنسية السلطات وتظل. وروما

 2ي  بالتعاون  مطالبة أوروبا 2ي الصينية فالسفارات":مجدد قبول  شرط" فعليا  hوروبي -الصي±O Hتفاق يقر, السياحية

 .معقدة ا�سألة وتبدو. شرuي غ`R مهاجرا يصبح ح`ن,  الص`ن إ@ى السائح وإعادة هوية تحديد

  RSزدهار أوج 2ي سياحية قبلة أيضا  الص`ن وتعتO ,السياحة جلبت فقد. ا�حلية السياحية الصناعة تتعزز  انفكت ما إذ 

 الناتج نمو من  أع�ى هو%) 11,4(+السياÙي القطاع  نمو أن و�شك. 2002 عام 2ي الص`ن إ@ى دو�ر مليار 7 إ@ى6 من مبلغ

H±بواسطة, أو� بلدهم ع�ى  والتعرف بالتجوال  بدأوا فقد, للسياحة الخارج إ@ى الصينيون  يسافر أن فقبل. (جما@ي الوط  

 أول  2ي  الوط±H والعيد  أيار أول  2ي, الجديدة الصينية  السنة بمناسبة -حديثا ا�قرة – ا�دفوعة  العطلة من أسابيع ثfثة

 . سنويا% 12 بزيادة أي, سائح مليون  878 بلغ  السياح من ا�حلي`ن الزبائن عدد  وكان. أكتوبر

 لزوارها الص`ن تقدم للفضول، ا�ث`Rة ا�حلية وعادا�wا الفريدة وثقاف~wا الخfبة الطبيعية ومناظرها ا�جيد وبتاريخها   

 
ً
  � شريطا

ً
 إ@ى الص`ن لجأت hخ`Rة العشرين السنوات و2ي.والثقافات وOلوان hشكال وا�تغ`Rة ا�ث`Rة ا�شاهد من متناهيا

 السياحية الوجهات مصاف إ@ى نقلها الذي hمر العالم، دول  بقية ع�ى (نفتاح سياسة تمادواع (صfحات بعض تطبيق

 .التحتية بني~wا صعيد ع�ى حققته الذي ا�ذهل والتطور  الكب`Rة (نجازات ظل 2ي خاصة العا�ية،

 ع�ى والثالثة مساحة، آسيا 2ي دولة أكRS و¤ي الهادئ، ا�حيط من الغربي الشط ع�ى آسيا شرق  منطقة 2ي الص`ن وتقع

  الص`ن وتمتلك. مربع كيلومRW مليون  9،6 مساح~wا تبلغ حيث العالم، مستوى 
ً
  شريطا

ً
 ألف 18 إ@ى طوله يصل ساحليا

،RWا كما كيلومw|تمتد أ Rtآ�ف 5 من أك RWالغرب، إ@ى الشرق  من كيلوم Rt5500 من وأك RWالجنوب إ@ى الشمال من كيلوم. 

 النيبالية، الصينية الحدود ع�ى ”إيفرست“ العالم 2ي قمة أع�ى وتتضمن الص`ن، بfد 2ي كب`R بشكل الطوبوغرافيا وتتباين

HI8848 إ@ى ارتفاعها يصل وال ،
ً
  154 بمقدار ينخفض حيث العالم، 2ي hخفض ”توربان“ حوض فwxا يوجد كما مRWا

ً
 مRWا

 .للص`ن Oقليمية ا�ياه 2ي متناثرة جزر  ومجموعة جزيرة 6536 نحو وهناك. البحر سطح تحت

 بمناظر الص`ن تتمتع عام وبشكل ”هوان¼ي”و ”شانجيانج“ |wرا أشهرها كيلومRW، ألف 220 بطول  أ|wار فwxا توجد كما

 مساحة من ا�ائة 2ي 65 نحو الجبلية وا�ناطق ا�رتفعات وتشكل. والسهول  وا�رتفعات الجبلية السfسل تتضمن خfبة

 .بح`Rة ألفي نحو تضم الh HIرض،

 دولة توجد � كما ا�ؤكدة، ا�عادن احتياطيات من كب`R عدد 2ي العالم دول  الص`ن تتصدر الطبيعية با�وارد يتعلق وفيما

 الباندا مثل غ`Rها، 2ي توجد � الh HIنواع بعض تستوط�wا الHI الص`ن، ¤ي كما الRSية بحيا�wا غنية العالم 2ي أخرى 



 ا�هددة hنواع وبخاصة ونباتا�wا، حيوانا�wا تحمH ولكي الصي±H، والتمساح hفطس hنف ذي الذهHâ والقرد ،العمfقة

 .طبيعية محمية 700 من أكRt الص`ن أنشأت با�نقراض،

 إ@ى باÝضافة ا�ركزية، الحكومة لسلطات تخضع بلديات 4و مستقلة أقاليم 5و مقاطعة 23 إ@ى الص`ن تنقسم إداريا    

 وتيانجن وشنجهاي، بك`ن فh Häربع البلديات أما ومكاو، كونج هونج وهما الذاتي، (داري  بالحكم يتمتعان اقليم`ن

 انصهرت العالمH، الطراز من عصرية مدينة و¤ي والثقافة، وOقتصاد السياسة عصب بك`ن، ¤ي العاصمة.كنج وشونج

  hكRt الدولة ¤ي معروف هو كما والص`ن البعيد، ا�اH�Á أمجاد مع تام اتساق 2ي الحديثة ا�دنية معالم فwxا
ً
 اكتظاظا

  العالم سكان ربع أي نسمة، مليار 1،3 قرابة إ@ى تعدادهم يصل حيث العالم، 2ي بالسكان
ً
 السكان من ا�ائة 2ي 92و. تقريبا

 ويستخدمها ”ماندرين“ ال ¤ي الرسمية واللغة hقليات، من عرقية 55 نحو من البقية تتشكل فيما ،”هان“ ال إثنية من

 جميع 2ي موحدة ا�كتوبة الصينية واللغة الخاصة، لغا�wا 55 ال العرقيات معظم ولدى السكان، من ا�ائة 2ي 70 نحو

 .سنة آ�ف 6 ع�ى يزيد ما منذ مستخدمة و¤ي البfد، انحاء

    H±ِالعظيم، الص`ن سور  ُب RSنسان صنع من مشروع أكO رض، وجه ع�ىO عام 2500 قبل .RSا�متد السور  هذا ويعت 

Rtآ�ف 6 من أك RWمن واحد هو بل. القديم الص`ن تاريخ 2ي ا�نيعة والحصون  ا�عمارية (نجازات اعظم أحد كيلوم 

 لم إذا بالبطل وصفك يمكن �“: الصيني`ن قدامى ويقول . القمر من رؤي~wما الفضاء لرواد يمكن اللذين hرضي`ن ا�علم`ن

 تقف لم إذا الصينية الشخصية جوهر وع�ى الص`ن اتساع مدى ع�ى التعرف يمكنك � كما العظيم، السور  تشاهد

 .”بجواره

 أسرة علwxا تسيطر الO HIقطاعية الدول  من دولة كل تولت وقد. ا�يfد قبل السابع القرن  2ي العظيم السور  بناء وبدأ    

 ك`ن دولة قيام وبعد الحماية،  غراض السور  من �wا الخاص الجزء بناء الص`ن من الشمالية hجزاء 2ي الحاكمة شو

 2ي ”زوينجنو“ قبائل إ@ى الوصول  من الغزاة �نع بعضها، إ@ى hسوار ضم تم ا�يfد، قبل 221 عام 2ي الص`ن بتوحيد

 .إضافية كيلومRW آ�ف 5 بنحو السور  مد تم ثم الشمال،

 والذي 1367، عام 2ي الحاكمة ”مينج“ أسرة به قامت ما أبرزها تجديد، لعمليات يخضع السور  كان ûخر وقت ومن 

 |wر إ@ى الغرب 2ي ”جانسو“ مقاطعة من السور  ويمتد الجهود، هذه ثمرة هو اليوم نراه الذي والسور . عام 200 مدة استمر

 .الشرق  2ي لياوننج مقاطعة 2ي يالوش“

 والجمال الصخرية ا�نحدرات من بالقرب با�راكب (بحار حيث الرائعة، الجذب معالم من ”يانجVWي “ |wر يعد كذلك

 كسب  جل الجارف التيار يتحدون  وهم السمك صيادي مشاهدة يمكن وهنا وصفه، عن اللسان يعجز الذي الطبي«ي

 .فرائسها ع�ى السماء من تنقض و¤ي والطيور  رزقهم،

 وينبوع ”زو  جوانج“ 2ي ”كونجوا“ ينابيع أشهرها وعرضها، البfد طول  2ي منتشرة الحارة الينابيع من �Äف عشرات وهناك 

 .”كنج شونج“ 2ي الجنوب وينبوع الشمال
ً
 للسياح، الجاذبة ا�عالم من بك`ن وسط 2ي ”من آن تيان“ ميدان يعد أيضا



 
ً
 اسرتي عهود 2ي OمRSاطوري للقصر ماميةh  الواجهة يشغل مربع، مRW ألف 400 مساحته البالغة ا�يدان هذا كان وقديما

 . للص`ن الوط±H الشعار وسط 2ي ا�يدان لهذا صورة وهناك. ”كنج”و ”منج“

 يديرها الHI ا�ستوى  الراقية الفنادق من كب`Rة مجموعة تتضمن للسياحة، متطورة تحتية بنية الص`ن 2ي وتتوافر   

 الفنادق إ@ى نجوم الخمس فنادق من ا�`Vانيات، جميع تfئم الHI الفنادق من واسعة تشكيلة وتوجد بأنفسهم، الصينيون 

 الصينية ا�دن كل 2ي متاح وذلك. الرخيصة للفنادق بالنسبة ح�I والنظيفة ا�ريحة بغرفها تتم`V و¤ي ا�توسطة،

، الرئيسية
ً
 117 م�wا فندق، آ�ف 6 من أكRt النجوم فئة ضمن ا�صنفة الفنادق عدد بلغ 2000، عام |wاية وبحلول  تقريبا

 واحدة نجمة 600و نجمتان 3061 نجوم ثfث 1899و نجوم أربع 352و نجوم خمس

 عام إحصائيات أما%).11(+2002 عام 2ي سائحا  مليون  36 عددهم بلغ إذ, كب`Rة بأعداد  أيضا hجانب السياح ويأتي  

2003 fاب مرض أزمة  بسبب مهم مغزى  ذات تبدو فw~لO  السياح تراجع 2ي تسبب الذي, )السارس( الحاد الرئوي 

 الص`ن فإن, عالمH صعيد ع�ى Oقتصادي`ن وOنتعاش النمو عودة ومع. عينه العام من الثاني النصف  2ي hجانب

 130 الص`ن تستقبل سوف, العا�ية السياحة منظمة تقديرات وحسب. 2004 عام 2ي السابق ها نمو إيقاع ستجدد

 ).مليون  77( بنحو للسياحة  hو@ى العا�ية القبلة تحتل الHI  فرنسا بذلك متخطية, 2020 عام 2ي سائحا مليون 

 حصة ع�ى Oستحواذ تريد الصينية السلطات أن بيد, hجانب ا�ستثمرين شهية الصينية السوق  تستث`R, أيضا وهناك  

 ع�ى للسياحة الدولية الوكا�ت  إنغراس بتسهيل  بك`ن تلVWم, العا�ية التجارة منظمة اتفاقيات  وبموجب. hسد

 تؤسس سوف فإ|wا, ا�شRWك القطاع إطار 2ي  مح�ي شريك  مع  التحالف ع�ى  اليوم مجRSة hخ`Rة هذه  كانت وإذا.أراضwxا

 .2005 آفاق 2ي قبلها من كليا ومراقبة, �wا خاصة شركات

 من بسبب,  hخرى  القطاعات من غ`Rه أو, السياحة قطاع 2ي سواء, لياشك يظل الصينية السوق  انفتاح فإن, ذلك ومع  

  سنوية مبيعات مجموع لها أن  تثبت أن لها يمكن الh  HIجنبية الوكا�ت  فقط. بك`ن تضعها الHI الب`Rوقراطية (رغامات

 . قبلها من% 100بنحو ومراقبة الص`ن 2ي �wا خاصة تحتية بنيات بتأسيس  لها يسمح, دو�ر مليون  500 بقيمة

 القوة ع�ى ا�رتكزة Oنتقائية فإن, والRWاث البيئة ع�ى حقيقية كوارث  الجماه`Rية السياحة انطfق يسبب  وبينما  

 (يديولوجية لنا تؤكد - الRWاث أو  الثقافة  احRWام كسمعة– نوعية أكRt معاي`R إدماج  دون  من وحدها ا�الية الضاربة

 .الصينية للقيادات الحقيقي الدافع تشكل الHI ا�اركنتيلية

 خRSاء أن غ`R. 2001 سبتم11RS أحداث بعد حقيقية أزمة  العا�ية السياحة تعيش الصينية السياحة ازدهار مقابل و2ي    

 العا�ية السياحة �نظمة العام hم`ن يقول  الصدد هذا و2ي. بنيوية ليست hزمة هذه إن يقولون  Oقتصاد(قتصاد

  التاريµي الRWاجع لكن, صعبة أوضاعا السياحة قطاع عرف ا�اضيت`ن السنت`ن خfل:  نجياني فرا فرانشيسكو السيد

 جديد من Oرتفاع إ@ى العالم 2ي السياح عدد عاد 2002 عام ففي. منسجم غ`R ظل, 2001 عام 2ي%) 0,6- (  السياح لعدد

 500 يعادل ما أو دو�ر مليار 473 نحو السياÙي القطاع إيراداتإبرادات حصيلة وبلغت. مليونا 715 إ@ى ليصل% 3,1 بنحو

 .يورو مليار



 والشكوك, OقتصادياÝقتصادي النمو 2ي والتباطؤ, العراق ع�ى hمريكية للحرب ا�دمرة (سقاطات من الرغم وع�ى  

HIاية حول  تحوم الw| اب مرضw~لO  ي للقطاع النمو معدل  فإن, ا�عدي) السارس( الحاد الرئويÙ3 يبلغ سوف السيا .%

 2ي وأجRSته, نموه كبحت hو@ى الخليج حرب مثل العا�ية hحداث فبعض. حقيقية أزمات السياحة قطاع عرف ما ونادرا

 .اسRWاحة يسجل أن ع�ى hحوال أسوأ

, الحا@ي العدد ضعف أي, 2020 عام خfل  سائح مليار 1.5 إ@ى السياح عدد ارتفاع العا�ية السياحة منظمة وتقدر  

 ا فإن, وهكذا. فصاعدا Äن من hموال من مزيدا وسينفقون , ا�عمورة أصقاع مختلف إ@ى السياح هؤ�ء يسافر وسوف

 منظمة تقدير حسب يورو مليار 2000 حدود إ@ى لتصل مرات أربع تتضاعف سوف السياحة من ا�تأتية Ýيرادات

 .العا�ية السياحة

 وعدة, الجزائر ا�ثال سبيل ع�ى نذكر, أسواقها إ@ى السياح تدفق من  عنف أعمال شهدت الHI البلدان تضررت وقد 

 هذا ظل و2ي. (رهابية بالشبكات الغربي`ن للمس~wلك`ن OجتماعياÝجتماuي ا�خيال 2ي ا�قRWنة أوسطية شرق  بلدان

 العا�ي`ن السياح من مليون  715فال.فصاعدا Äن من البعيدة انللبلد تحفظهم ا�سافرون يعلن, فيه ا�شكوك الوضع

 .إلwxا ينتمون  الHI القارة 2ي  ظلوا 10 أصل من سياح 8 فهناك:الكبار با�سافرين  ليسوا 2002 عام إحصا�wم تم الذين

. الجديدة ا�طالب  هذه مع بسرعة تكيفوا  السياحية للرحfت  يخططون  الذين, الحقيقي`ن  ا�نتج`ن ا�سافرين إن  

 آسيا  مثل معنا ناجحة تكن لم سياحية أماكن هناك تأكيد بكل: " العالم �سافري  العام ا�دير ريال انسوا فر جان ويقول 

  تمتلك الHI السياحية hماكن ع�ى ركزنا بعد فيما لكن, hمريكية ا�تحدة الو�يات أقل بصورة أو  السارس مرض بسبب

 ".الهند أو وا�غرب, ومصر, وأوروبا, وإفريقيا الfتينية أمريكا مثل  قوية نمو  معد�ت

 سنوات عشر فخfل.العا�ية للسياحة جيدة  أماكن  OقتصادياÝقتصادي النجاح نحو ا�دفوعة  النامية الدول  وتمثل  

 ففي. العا�ية السياحة منظمة تأكيد حسب, مليون  300 يقارب لكي,  البلدان تلك زاروا الذين  السياح عدد  تضاعف

 وإن ح�I, ا�ستقبل 2ي يزداد سوف اتجاه وهو. الصعبة العملة لجلب الرئي§�H ا�ورد السياحة أصبحت, ناميا بلدا 149

 .التطور  هذا تجاري   �  التحتية البنيات كانت

 للنمو ا�حركة  الديناميات  تمثل الÄ HIسيوية البلدان  من يأتون  سوف فإ|wم, ا�ستقبل سياح أما  

 وكوريا, الص`ن من  ج`Rا|wم يتبعهم سوف لكن, باني يا سائح مليون  18 يوجد الحا@ي الوقت 2ي. (قتصادي.Oقتصادي

, بلدهم حدود خارج صي±H  سائح مليون  100 القريب ا�ستقبل 2ي يسافر وسوف. وتايfند, ومال`Vيا, وتايوان, الجنوبية

 . سائح مليون  130 بنحو  السياح �ستقبال hو@ى  العا�ية القبلة إ@ى الص`ن تتحول  وسوف

 عن الناجم,  التطور  2ي التاريµي التفاوت معالجة ع�ى  العا�ية  السياحة مجال 2ي ا�تخصص`ن الباحث`ن  بعض ويصر  

  كانت كلما إذ,  يقصدو|wا الHI  السياحية البلدان  سكان وب`ن  السياح ب`ن,   الثقافات واختfف الRtوات مجال 2ي Oختfل

 . hخطار ازدادت كلما, صارخة الفوارق 

 :صاعدة اقتصاديةإقتصادية قوة, العالم  مصنع الص`ن-3



 2ي الكب`Rة والزيادة  hجنبية، OستثماراتاÝستثمارات تستقطب الHI ا�شاريع تنوع مع العالم، مصنع اليوم الص`ن باتت   

 ا�تقدمة والنوعية الصينية، العاملة لليد ا�نخفضة التكلفة من تستفيد الHI الراقية، التكنولوجيا قطاع 2ي التشغيل

 ويك نس بز" الشه`Rة hمريكية، ا�جلة شهادة حسب الراقية، التكنولوجيا منتجات تسويق ع�ى الص`ن وقدرة للصناعة،

." 

 الغسا�ت من%   25و التلفزيونات، من% 30و التصوير، آ�ت من% 50 العالم لحساب تنتج  أصبحت فالص`ن    

 السلع مجال 2ي وتحديدا الراقية، التكنولوجيا مجال 2ي أنه اليوم، نعلم ونحن. للRSادات عينه وhمر hوتوماتيكية،

 أوروبا، تجاوزت أن بعد ا�تحدة الو�يات وجه 2ي العقبات)  تايوان+  hم القارة"( الكRSى  الص`ن" أقامت الرخيصة،

 . 2008 حدود 2ي أمريكا تتجاوز  وسوف

 كسب 2ي الوسط إمRSاطورية تنتج سوف بك`ن، 2ي hو�بية hلعاب ستقام عندما ا�قبلة، الخمس السنوات وخfل    

 فالبلد. واليابان الجنوبية كوريا:  الرئيسي`ن منافسwxا عن الص`ن تفصل الHI التكنولوجية الهوة ردم 2ي ا�تمثل رها|wا

 أساH�Ï تحول  وسط الشيوuي، للحزب عشر السادس الوط±H ا�ؤتمر يعد Oجتماعية الرأسمالية رسميا اعتنق الذي

 ع�ى الواسعة (لكRWونيات لسوق  فتحه أن�ä قد العا�ية، التجارة منظمة الص`ن دخول  وبصدد وسياسيا، اقتصاديا

 . دو�ر ارملي 300 بنحو اليوم السوق  هذه قيمة تقدر حيث Äسيوي`ن، ج`Rانه حساب

 العقدين خfل  الجديد  hمريكي الغرب هذا إ@ى مصانعهم نقلوا الذين, العالم لصناعH3 السحري  ا�صنع كانت أن وبعد 

 هذه تنجز, وا�fبس hطفال ألعاب إلwxا يضاف والHI, سابقا ا�ذكورة  Oس~fwكية(س~fwكية ا�واد Ýنتاج,  ضي`ن ا�ا

 2ي ا�وصلة شبه لYسfك بإنشاءا�wا,  حاسمة نوعية قفزة, الحب�ى العظم� والصناعية Oقتصادية(قتصادية القوة

 .غويان دون  2ي أو  وشانزهان, شنغهاي

  ففي. وhحذية لعاب h إنتاج 2ي متخصصة كانت أن بعد, النوuي التحول  هذا الجنوبية الص`ن لنا تجسد, هذه والحال  

 مليار 13( (جما@ي الصناuي  (نتاج من%  46فصاعدا Äن من  الراقية التكنولوجيا قطاع يمثل, شانزهان

". السوق  �شRWاكية" مضمونا لتعطي 1979 عام 2ي أنشئت الHI  ا�تخصصة hو@ى Oقتصادية(قتصادية للمنطقة)دو�ر

 بسfسل hمر تعلق وسواء. سنويا%  5 0بنحو هو الذي, للقطاع النمو وت`Rة إ@ى نظرنا ما إذا, البداية إ� يكن لم وهذا

  أصبحت أو  مختارة محfت اتخذت  العا�ية الراقية للتكنولوجيا الكب`Rة hسماء فإن, وتنمية أبحاث  بمراكز أو (نتاج

 بي أي:  بالنابل الحابل اختfط هناك ونجد. الصينية التكنولوجيا أقطاب من واحدة  أضحت الHI, ا�نطقة تلك 2ي   ممثلة

 إ@ى  ستنقل أ|wا أعلنت أنسRWيموقد أونيفارسال فإن,  بعد تصل لم الHI العا�ية الشركات أما. أو�بوس, سانيو, كومباك, أم

 . 2005 ولغاية Äن من ا�وصلة شبه hسfك من العالمH إنتاجها نصف ش®Vهان جانب

 ا�جتذبة – إقليمH  أصل من  آت منه كب`R قسم 2ي - hجنبية لfستثمارات الهائل التدفق من هذا hعمال  تيار ويتغذى  

.   (جتماعية.Oجتماعية التشريعات غياب إ@ى  جدا ا�نخفضة hجور   من الص`ن �wا تتمتع الHI ا�قارنة (متيازات  بسبب

  طيلة ا�حتاجة الص`ن  2ي دو�ر مليار 450  استثمرت, أجنبية شركة 420000 أعداد  الجدد الوافدون  يضخم وسوف

  hجنبية OستثماراتاÝستثمارات هذه أفسحت,  النمو بضعف  تتعلق و سباب, 2002 عام و2ي. hخ`Rة سنة العشرين



 |wر دلتا إ@ى وبالتحديد, دون  غوان إقليم  إ@ى ذهب الثلث  م�wا, دو�ر مليار 52 استثمارا�wا تبلغ لكي ا�تحدة للو�يات

 .وشانزهان كانتون   ضواÙي  توجد حيث, اللؤلؤة

 جذب 2ي نجحت إذ, ا�علومات وتكنولوجيا (لكRWونيات صناعة مجال 2ي عا�يا مركزا الص`ن أصبحت لقد  

 قطاع 2ي% 15 م�wا, 2002 عام من hو@ى التسعة hشهر خfل دو�ر مليار 34.44 قيم~wا مباشرة استثماراتإستثمارات

 مستوى  ع�ى للقارات عابرة شركة 500 أكRS من شركة 400 نحو واستثمرت, ا�علومات وتكنولوجيا RWونيات(لك صناعة

 نمو نسبة ا�اH�Á العام حقق ا�علومات وتكنولوجيا (لكRWونيات قطاع وكان. الص`ن 2ي مشروع ألفي  من أكRt 2ي, العالم

R`ا نسبة ومثلت, %28 ¤ي مسبوقة غwالخارجية التجارة حجم مجمل من% 24.3 صادرا�. 

, 2005 عام بحلول % 7 نسبته ما (جما@ي ا�ح�ي الناتج من  (لكRWونية ا�علومات صناعة حصة تتجاوز  أن ا�توقع ومن  

 ا�علومات تكنولوجيا استخدامإستخدام تعزيز ع�ى الص`ن وتعمل. يوان تريليون  1,5 مبيعا�wا قيمة تبلغ أن يقدر ح`ن

 .أيضا والجديدة الراقية التكنولوجيا ذات الصناعات وتطوير, التصنيع لحث

 مليون  60 بحدود كانت  بينما, 2002 عام 2ي دو�ر مليار 53 الص`ن 2ي ا�باشرة الخارجية OستثماراتاÝستثمارات وبلغت   

 وشرق  آسيا منطقة إ@ى ا�وجهة  ا�باشرة الخارجية OستثماراتاÝستثمارات من% 92 وحدها لتشكل, 1980 عام 2ي دو�ر

 Oستثمارات هذه مجمل فإن,  الفرنسية الخارجية Oقتصادية(قتصادية العfقات  إدارة أرقام وحسب. الباسفيك

 مستثمر أول  كونغ هونغ وتعتRS. الصينية للدياسبورا hموال رؤوس قبل من وتحديدا, Äسيوية الشركات علwxا �wيمن

H�§ة هذه تلعب حيث, %50 بنسبة الص`ن 2ي رئيR`خh موال رؤوس رسكلة إعادة 2ي مهما دوراh حقا وتأتي..   الصينية� 

 بريطانيا تأتي ثم. (ستثمارات.Oستثمارات مجمل من% 8 يمثلون  الذين  ا�تحدة والو�يات, واليابان تايوان بالتسلسل

 %.1 وفرنسا, %1.7 وأ�انيا, %2.7 بنسبة

 للسوق  البطيء OنفتاحاÝنفتاح من سارع قد 2001ديسمRS 11 2ي العا�ية التجارة منظمة 2ي الص`ن دخول  وكان  

 بمجهود قامت الص`ن  ن  نظرا, جذرية انقfبات يحدث لم لكنه, hجنبية hموال ورؤوس السلع  تدفق أمام الصينية

R`ة  ا�طامح ووفق. العا�ية ا�نظمة داخل مقبولة تكون  لكي كبR`حجم سيفوق   الصينية القيادة تعتقد, الكب 

 قوة أكRS ثالث 2020 العام 2ي تصبح وأن, فرنسا اقتصادإقتصاد حجم 2005 العام ح�I الص`ن اقتصادإقتصاد

 ثاني كأكO RSقتصادية(قتصادية مكان~wا وتحتل اليابان ع�ى 2050 العام 2ي تتفوق  وأن, العالم 2ي اقتصاديةإقتصادية

 .عالمH اقتصادإقتصاد

 تواجه الHI والتحديات ا�شاكل عنا يحجب �  الص`ن حققته الذي ا�ذهل OقتصادياÝقتصادي التطور  هذا لكن  

 ا ا�ناطق ب`ن ا�داخيل 2ي الهوة وتزيد, الريفية ا�ناطق 2ي يعيشون  زالوا ما صي±H  مليون  800 فنحو. الصي±H ا�جتمع

 إ@ى العمل عن العاطل`ن عدد يزيد أن يتوقع إذ, جمة مشاكل  ا�تصاعدة البطالة تولد ذلك عن وفضf. والريفية لحضرية

 الحضرية ا�ناطق هامش ع�ى للعيش الريف من ينتقلون  الذين الفfح`ن عدد تنامي ا�شكلة من  ويفاقم, مليونا 150

 إطار 2ي العمال مfي`ن  عن تستغ±H الخاسرة الحكومية الشركات أن غ`R. العام القطاع مؤسسات 2ي للعمل الكRSى 

 إ@ى الص`ن انضمام أعقاب 2ي التجارية الحواجز سقوط مع hجنبية  الشركات منافسة تواجه و¤ي, التحديث نحو اتجاهها



 العاطل`ن عدد يزيد ما, م�wا ا�جدية غ`R تلك وإقفال, تخصيصها إ@ى OتجاهاÝتجاه يتنامى الHI,  العا�ية التجارة منظمة

 .العمل عن

 نسبة لبلوغ والضغط الريف واضطراب, العا�ية التجارة منظمة 2ي والدخول , العام القطاع  شركات إصfح أن �شك    

 وع�ى. الص`ن تواجه تحديات مجتمعة تشكل, السياH�Ï (صfح طريق ع�ى أوسع بخطوات قدما ا�´�H دون , سريع نمو

 .العالم أرجاء معظم 2ي حسد موضع كان ±Hالصي Oقتصاد(قتصاد أن إ�, الحقائق هذه من الرغم

 أصبحت آخر مجال هناك, ا�علومات وتكنولوجيا (لكRWونيات صناعة مجال 2ي كث`Rا تطورت  الص`ن أن إ@ى إضافة 

 بصعود العالم إعجاب نالت أن فبعد. النسيج صناعة  و¤ي أ�, عالمH صعيد ع�ى تنافسيا صراعا فيه تخوض الص`ن

 كانون  1 2ي النسيج سوق   تحرير  hرضية؟إن الكرة الص`ن تلبس هل,  يتساءلون  لخRSاء بدأا, القوي  اقتصادها

 ا�وزعون  وبدأ. القدرة ك�ي ا�صدر  الص`ن من سيجعل  العا�ية التجارة منظمة اتفاقيات إطار 2ي 2005   يناير/الثاني

 .التحو�ت هذه  بد�لة للشراء   إسRWاتجيا�wم يكيفون  hوروبيون  والصناعيون 

   �Iوروبية   البلدان كانت, الحاضر الوقت حh اد بحصص  محميةR`ستO .البلدان من القادمة ا�نتجات فإن, وهكذا 

 ع�ى يجب, ذلك وبعد. hوروبي (تحاد منطقة 2ي  النسيج تجارة إجما@ي من% 18 حاليا تتجاوز  أن لها يمكن �  النامية

 نيf لفا  بالنسبة:اللعبة قواعد 2ي راديكاليا تغي`Rا  الحصص هذه غياب ويحتوي . معادة ضريبة تدفع أن  ا�صدرة البلدان

 ( ).يورو 1,7 إ@ى ا�عادة الضريبة هذه ستصل, يورو 1,5   التكلفة بسعر

 فالص`ن. تقاوم � الHI للص`ن التنافسية hسبقية تكون  سوف,  الجمركية (رغامات هذه من لص`ن تحررا ظل و2ي   

 2ي ا�صنوعة النسيج آ�ت من% 80 تستورد و¤ي: القمة إ@ى بقوة الصعود بصدد ¤ي, هائلة إنتاجية بقدرة  Äن ا�جهزة

 من  hوروبيون  ويتخوف. الص`ن 2ي عمل فرصة مليون  10 سيخلق النسيج حول  الحصص  إلغاء أن الخRSاء ويقدر. العالم

 يعطي hخ`Rة السنوات خfل  hدوات من عدد ع�ى الحصص فإلغاء.طويلة سنوات سيستمر التذبذب   ن الوضع هذا

 التوازنات  وسيل·ي, للتبادل  حقيقية شفافية  الحصص ع�ى القضاء يعطي وسوف. hوروبيون  ينتظره بما مسبقا شعورا

  �wبط سوف, hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي ا�ثال سبيل ع�ى. التموين مناطق مختلف ب`ن موجودة كانت الO  HIصطناعية

 و�wذه. الص`ن وم�wا, الحصص بوجود  اليوم مقيدة ¤ي الHI البلدان �صلحة قوي  بشكل ا�كسيك من القادمة الواردات

 و2ي. وhلعاب الدراجات  لقطاعات حصل ما غرار ع�ى,واضحة بصورة للص`ن (جما@ي الوزن يتقدم سوف, ا�ناسبة

 هذه إلغاء عقب جدا ا�حتمل ومن, %15 الصينية  الواردات تتجاوز  �,أيضا للحصص الخاضعة  الجاهزة hلبسة قطاع

 .جدا مهمة بصورة الص`ن حصة ترتفع أن, الحصص

 الصادرات تضاعفت  أن, التاريخ ذلك من سنة بعد النتيجة كانت, 2001 عام 2ي ال�wدين رافعة سوق  تحررت وعندما   

, البداية إ� هذه تكن ولم%. 54 بنحو ا�توسط السعر  هبط بينما, مرات سبع بنحو hمريكية ا�تحدة للو�يات الصينية

 لنظام خاضعة Äن ¤ي ا�واد أصناف من% 70 كانت إذا, ) Kurt Salmon Associates(KSA مستشاري  ديوان حسب  نه

 من  ا�حفوظ الجمركية الحماية  نظام أبطأ ولقد. hوروبية البلدان اس~fwك من% 80 يمثل البضاعة باÓي فإن,الحصص

 .  عنيفا ال�wوض يكون  وسوف: للسوق  الطبي«ي النمو  الحصص



 من أنه إ�, الصدمة تقدير الصعب من كان وإذا.  Oحتمال لهذا النسيجية للمواد والصناعيون  ا�وزعون   Äن وي~wيأ  

 قلق hوروبيون  وينتاب. الص`ن �صلحة  الشرائية مناطقها توازن  تحقيق إعادة ع�ى  مجRSة الغربية البلدان أن  ا�ؤكد

 كب`Rة أضرارا سيلحق الوضع فهذا, النسيجية با لبسة hرضية للكرة hول  ا�زود إ@ى الص`ن تتحول  أن من شديد

, بنغfدش  بلدان رئيسية وبدرجة,  الحصص نظام وجود بفضل  النسيجية صناع~wا طورت الHI, ا�صدرة بالبلدان

 غرسها تم قد لYلبسة النسيجية ا�صانع كانت وإذا. وا�غرب تونس خاصة, العربي ا�غرب بلدان أيضا ولكن, ا�كسيك

 تونس مثل  لبلدان والخيطان hقمشة من اليورو بمليارات تبيع  تزال � فرنسا فإن,  النامية البلدان 2ي  كب`R بشكل

 .مهمة أسواقا ستخسر فرنسا فإن, البلدان هذه مواجهة 2ي نافسيةت أكRt الص`ن أصبحت وإذا. وا�غرب

.  تونس ع�ى متقدمة, با لبسة لفرنسا hول  ا�زود,  السنة هذه الص`ن تصبح عندما,  الصدد هذا 2ي مقلق مؤشر أول  إن  

 سلعهم من جزء  تفعيل إعادة ع�ى ا�حافظة  علwxم يجب hوروبي`ن ا�وزع`ن  ن, حدودها الحركة تجد سوف, ذلك ومع

 بند بفضل  تخفيفها يتم سوف  الصينية (ندفاعة إن ثم.القريبة (نتاج مناطق إ@ى التوجه ع�ى  تجRSهم الHI, التصنيعية

 تحرير من  hو@ى السنة عقب وارداته 2ي كب`Rة زيادة ما بلد حظ � إذا:  العا�ية التجارة منظمة اتفاقيات 2ي ا�قر الحماية

 الو�يات تحاول  الHI البند إنه%. 7,5 إ@ى تلwxا الHI السنة 2ي الواردات سقف تحديد طلب  إمكانية لديه فإن, السوق 

 ( ).الص`ن مع أزمة بذلك محدثة, Äن تطبيقه hمريكية ا�تحدة

 جه~wا ومن". نعط أعط" طبيعة من ¤ي العا�ية التجارة منظمة اتفاقيات أن حيث, مRSر غ`h Rوروبي القلق بعض هناك  

% 60 أن نن§�� أن يجوز  �, ذلك ع�ى وزد. الغربيون  علwxا يسيطر  القطاعات بعض   توجد إذ,حدودها  بفتح الص`ن قبلت

 فرصة الحصص |wاية تشكل, هذه والحال. الص`ن 2ي ا�نغرسة hجنبية الشركات   إنتاج من ¤ي الصينية الصادرات من

 .الغربي ا�س~wلك منه سيستفيد التحسن وهذا. الشراء شروط  لتحس`ن, الغربي`ن السحب ûمري  جيدة

 مصنع" سيحم�  هل: يتساءلون   بدأوا   إذ,  للص`ن الوط±O Hقتصاد بتوتر  اليوم منشغلون    ا�راقب`ن فإن, ذلك كل ومع   

 وتقدير الصينية باÝحصائيات التشكيك ح�I إ@ى  قلقا hكRt ا�راقبون  ولجأ  جدا؟ مرتفعة حرارة درجة إ@ى"  العالم

 2ي الخوف مشاعر لتبديد كب`Rة جهودا بذلت الصينية السلطات وكانت.  الحقيقة من بأقل Oقتصادي النمو  فاعلية

 .ا�ستقبل 2ي  اضطراري  هبوط  ن إلىإعf يقود  أن شأنه من الذي السيطرة خارج Oقتصادي النمو �wييج  حول   الخارج

 أع�ى سجلت وكانت. 2002 عام 2ي% 8 مقابل, 2003 عام 2ي% 9,1 بنحو اقتصادي نمو  معدل الص`ن سجلت لقد    

% 1,6 بنحو hسعار ارتفعت, البسيط Oنكماش من سنوات عدة وبعد. 1996 عام 2ي% 9,7 بنحو اقتصادي نمو  معدل

 الص`ن أن أي, 2002 عام 2ي دو�ر مليار 851,21 مبلغ  الصينية التجارية للمباد�ت (جما@ي الحجم وبلغ.  2003 عام 2ي

 الHI  والواردات hولية وا�واد ا�يكانيكية و�Äت, التكنولوجية للمكونات الص`ن شهية نتيجة% 37,1 بنحو قفزة حققت

 مليار 25,54بنحو تجاريا فائضا تحقق الص`ن ماجعل وهذا%). 34,6(+ الصادرات من أكRt%) 39,9(+ بنحو ارتفعت

 53,5 بنحو  تاريخيا قياسيا رقما الص`ن 2ي ا�ستثمر  hجنHâ ا�ال رأس تدفق  وبلغ. 2002 لعام بالقياس%) 16,1-(دو�ر

 وبعد%). 12,5(+2002 عام إ@ى  بالقياس تراجع%) O +)1,4ستثمارات 2ي  Oرتفاع هذا أن بيد. 2003 عام 2ي دو�ر مليار



 سريعا تطورا  Oقتصادي النمو شهد, كب`Rة مشكfت بf) السارس( الحاد الرئوي  Oل~wاب مرض أزمة الص`ن تجاوزت أن

 ( ).2003 عام من hخ`Rة أشهر الثfثة 2ي% 9,9 معدل وبلغ

 عا�يا؟ نفسها فرض 2ي الصينية الشركات تنجح هل- 4  

 مصنع" الص`ن توجه لجهة  حصل قد تحو� هناك أن يبدو, التدويل إ@ى تقودها إسRWاتيجية الصينية الشركات تب±H مع

 شركة أعلنت  فقد. العالم هذا 2ي الكبار الfعب`ن ب`ن من اليوم تعد فالص`ن. hرضية الكرة غزو  نحو تدريجيا" العالم

)TCL  (ونية الصناعة 2ي الرائدةRWلك) و@ى وا�نتجة, الصينيةh شركة تملكت أن بعد - ا�لونة للتلفزيونات العالم 2ي 

 أن حيث, طومسون  شركة   مع التلفزيونات صنع مجال 2ي أنشط~wا وأدمجت, 2002 عام 2ي ل¡لكRWونيك �hانية شنيدر

 2ي الخRSاء إعتRSه الذي hمر, الصينية للشركات التدويل من  موجة -الجوال بتلفو|wا لتسندها جاءت ألكاتيل شركة

 . حقيقي تحول  بم®Vلة (قتصاد

 ويتساءل. الجنسية ا�تعدد  الرأسمال إلwxا تدفق  حيث,"للعالم كمصنع" نفسها  الص`ن فرضت, hخ`Rة السنوات خfل

 يتحول  لكي جيد وضع 2ي هو" العالم مصنع" إن وهل معاكسا؟ إتجاها  ا�ال من التدفق سيأخذهذا هل, اليوم ا�حللون 

 مع عالمH دور  بلعب علwxا ا�حكوم, الجنسية ا�تعددة الصينية الشركة, الظهور  طور  2ي  جنسا يحمH" إصطبل" إ@ى

 كانت  صي±H إنتاج من  السلعة أن حيث– العو�ة يستورد فاعf كانت الHI الص`ن إن وهل hخرى؟ العمfقة الشركات

 الوطني`ن لYبطال حاضنة تصبح أن Äن بصدد ¤ي - الص`ن إ@ى إنتاجه خطوط  ا�نتقلة الرأسمال  قبل من مخصبة

 خfل الصينية الشركات جانب من ا�تحققة ا�كتسبات تطرحها الh HIسئلة  إ|wا الكوكبية؟ الساحة ع�ى نفسها تفرض

 .hخ`Rة ا�رحلة

 يمكن �2002 عام خfل الخارج 2ي الص`ن إستثمر�wا الHI) يورو مليار 2,47(الدو�رات من مليارات 3ال فإن, تأكيد بكل

 من قسما أن حيث(, معاكس إتجاه 2ي الص`ن إ@ى  تصل الh HIجنبية hموال رؤوس من دو�ر مليار 50ال بمبلغ  مقارن~wا

 العو�ة نحو التوجه وهذا. جديدا يعتRS الخارج نحو (رتسام هذا أن بيد). الدياسبوراالصينية أصل من هو hموال هذه

 صينية شركة 196  تنقية تمت فقد:العام القطاع شركات إصfح إطار 2ي ملحا حكوميا  مطلبا أصبح, تصنع وبf, الفجائي

 سوني شركات أو ا�ستقبلية سامسونغ شركات نفسها تعتRS حيث, العالم لغزو  تثب لكي الوط±H الصعيد ع�ى رائدة

 . الصينية

 ا�توسط دون  إنجاز وهو, العالم 2ي عمfقة شركة 500 ب`ن من مدرجة فقط صينية شركة 12 نجد, 2003 عام خfل

 ومنذ. النخبة هذه لتجهز كب`Rة إمكانيات تجند الص`ن ولكن.ا�ستقبل 2ي عمfقا يكون  لكي الجميع يمتدحه لبلد سبةبالن

  -الخ دلونغ,ننغبوب`Rد,هاي`R, هواي, TCL– أقلية,  بي�wا ومن. الخارج 2ي جسر كرأس صينية شركة 7000 تمركزت فRWة

 ا�تعددة الشركات إ@ى وموجها مقا�مم`Vا وليامسون  وبيRW زنغ مينغ من كل كتب وقد. العا�ية للسوق  إخRWاقا تشكل

 النمور " بعض  ن لل�wوض الوقت حان إنه:"ي�ي ما, 2003 أكتوبر 2ي ريفيو بزنس هارفارد" مجلة نشرته,  الغربية الجنسية

 ".سنوات خمس بحر 2ي  قويالكم منافسا تصبح سوف الص`ن 2ي" ا�خفية



 شركة أخفقت إذا أما". العالم  مصنع" مجرد غ`R آخر ��Hء أ|wا  للعالم تثبت سوف الص`ن فإن, TCL شركة نجحت إذا 

TCL ,ق إ@ى ا�وجهة الضربة فإنfالعم H±الضجة من الطام-الطام هذا خطر يكمن وهنا. قاسية تكون  أن يمكن الصي 

 الشركات من النا��:  للجيل الرمزية الصورة بوصفها (لكRWونيةا�متدحة الشركة لهذه القوي  الصعود حول  (عfمية

 الشركة هذه مدير رأس ع�ى ا�وضوعة  (نتصار أكاليل كانت إذا بما يتعلق hمر إن.الصينية الجنسية ا�تعددة

, "النموذ�ي للعامل"و, "وط±H عمل لرب"التفوق  جائزة -با وسمة ا�كافأ, سنة 46 العمر من البالغ" ليدونغسهانغ"

 hفضل الخدمة  ¤ي-الصي±H الشيوuي للحزب عشر السادس ا�ؤتمر 2ي وا�ندوب, "السنة لهذه (قتصادية للشخصية"و

HIة @ي السيد حقق  الحاضر الوقت 2ي. إليه تقدم أن يمكن الR`زراعية تعاونية 2ي  النفي فبعد. أخطاء دون  من  ناجحة مس 

 أصدقائه من شلة مع 1982 عام 2ي أسس, بكانتون  التكنولوجية الجامعة من ديبلوم ع�ى وحصوله الثقافية الثورة إبان

 2ي الواقعة" هويزهو" الصغ`Rة ا�دينة بلدية من عليه حصل دو�ر 600 بقيمة قرض بفضل أوديو الكاسيت لصنع شركة

 التلفزيونات  خاص وبشكل -معا مجموع`ن وسماعة بمجهار ا�جهزة التلفون  آ�ت إنتاج 2ي انطلق ثم. غواندونغ مقاطعة

HIعريضة  شاشات  ذات تلفزيونات  الصيني`ن ع�ى عرضه 2ي تمثل الباهر نجاحه بيدأن. نجاحه أصل 2ي تكون  سوف ال ,

 �wيمن كانت الHI  العا�ية الجنسية ا�تعددة الشركات قبل من ا�عروضة التلفزيونات أسعار  نصف من قل أ وبأسعار

 الهاتف إنتاج 2ي شركته إنطfقة 2ي تمثلت فقد النجاح عالم 2ي ا�طرد صعوده من ثةالثال ا�رحلة أما.الصينية السوق  ع�ى

 من TCL 55% شركة إ@ى ألكاتيل شركة  أوكلت النجاح هذا وبسبب. ا�اH�Á القرن  من التسعينات عقد |wاية 2ي  الجوال

 .الجوالة للهواتف فرعها

, الص`ن 2ي مصانعها 2ي شخص40000 وتوظف, الصينيةل¡لكRWونيك  السوق  من% 20 ع�ى TCL شركة اليوم تسيطر و

 يقول .العالم 2ي للتلفزيونات hول  ا�نتج أصبحت, طومسون  شركة مع شراكة عقدت أن ومنذ. وأ�انيا, والفيليب`ن, وفيتنام

  بلدية حصة وكانت". القوية الصناعات بفضل  الصي±H والشعب أمتنا يز تعز أريد:" بشركته إفتخاره معرض 2ي @ي السيد

 عقب% 25 إ@ى انخفضت الحصة هذه أن غ`R, التسعينات أواسط 2ي% 80 ¤ي الشركة رأسمال من تمتلكها الHI"هويزهو"

 ا�تعددة الشركة  |wا, إستثناء تمثل TCL شركة فإن, ا�نطلق هذا ومن. 2004 يناير 2ي ش®Vهان بورصة إ@ى الدخول 

 .hقلية حصة  الصينية الدولة فwxا تمتلك الHI الوحيدة  القوية الجنسية

: hول . ا�ح�ي  للرأسمال (غRWاب هذا تشجيع ع�ى الصينية الدولة لحث  hخ`Rة الفRWة 2ي معا ترافقت عوامل ثfثة هناك

 إعادة إ@ى يدفع الذي هو  -دو�ر مليار 400 من أكRt -للصرف القابلة العملة إحتياطات  حجم 2ي الكب`R  التضخم إن

 hموال رؤوس تخرج ح�I ا�لجمة الحزقات بعض إرخاء إ@ى بك`ن تلجأ, الضغط هذا تخفيف أجل ومن. ال`ن تقدير

 فالشركات.hولية وا�واد  للطاقة  بقوة مس~wلكا أصبح الذي الصي±H (قتصاد إحتياجات  تأم`ن ضرورات تمليه و:الثاني.

 والشرق , آسيا من بلدا 14 2ي تنقيب تراخيص ع�ى حصلت, وكنوك, وشيناوبRW, سينوبيك, الثfث الصينية البRWولية

 منتج أول  الكنوك شركة أصبحت, 2002 عام أندونسيا2ي ربسول  اشRWت أن وبعد. الfتينية أمريكا أو, وإفريقيا, hوسط

 للRSازيل دو�ر مليار 1,4 ضخ باوستيل فا�جمع.الص`ن فيه تطمع آخر مسرحا الفو�ذ ويمثل.  أندونسيا 2ي أوفشور  للنفط

 الطابع هو, الصينية الشركات لتدويل ا�حرض hخ`R العامل إن: وأخ`Rا. دوس ريو دو فال كومباني مع الشراكة إطار  2ي

H�§الصينية للسوق  جدا التناف ,HIالشركات وتشهد. الهوامش إسقاط 2ي أسهمت ضارية أسعار لحرب مسرحا أصبحت ال 



 مجال 2ي الجنسية ا�تعددة الشركات هيمنة  تكسر أن الشركات هذه استطاعت وإذا. ثروا�wا 2ي هائf نموا الصينية

 خسائر 2ي ا�شادة تسببت, hخ`R القطاع هذا و2ي. ا�®Vليةالكهربائية hدوات مجال 2ي لها تنازلت أ|wا إ�, الجوال الهاتف

 .الكهربائية لYفران% 45 أو للRSادات% 40و, hوتوماتيكية للغسا�ت% 30 بلغت  الطاقة تفوق  معد�ت مع كب`Rة

 العالم بلدان 2ي, الخارجية hسواق بإقتحام تغامر أن علwxا, عالمH طابع ذات شركات  الصينية الشركات تصبح لكي

 العقبة  ن, التعقيد غاية 2ي أمرا يعتh RSخ`Rة هذه أسواق 2ي نفسها فرض أن بيد. الغربية الصناعية البلدان و2ي الثالث

 فالصينيون .hسواق دراسة مجال 2ي الfزمة الكفاءات إمتfكها عدم 2ي تتمثل الصينية الشركات  تواجهها الHI الكب`Rة

. الشركات أسماء تغي`R خfل من النقص هذا سد تحاول  و¤ي. الدو@ي الصعيد ع�ى ماركا�wم إش~wار بغياب  يصطدمون 

R`ول  ا�نتج إسم   وقدتغh صالة مفتقر- "لينيفو" إ@ى الشخصية للحواسيب الص`ن 2يY2ي الصينية الشركات وتلجأ. ل 

 منتج مثال وهذا" خطوة خطوة" ا�قاربة.الدو@ي الصعيد ع�ى مختلفت`ن إسRWاتيجيت`ن إن~wاج إ@ى الحاضر الوقت

 فHä الثانية (سRWاتيجية أما.ي`نمحل موزع`ن صبورلدى عمل بفضل hمريكية السوق  إ@ى دخل الذي SAVالتلفزيونات

HIشركة تنتهجها الTCL HIالعا�ية الشركات من حصص وشراء (نصهارات ع�ى تعتمد ال. 

 hو@ى. جديدت`ن  بسمت`ن 2003 عام 2ي الص`ن Oقتصادي النمو محرك �wييج طبع, حال أية وع�ى, الحاضرة الحالة 2ي 

 ديسمRS شهر وشهد. 2003 عام خfل% 1,2 بنحو hسعار مؤشر ارتفع إذ, Oقتصاد 2ي التضخم وجود بداية من نابعة

 الذي التضخم 2ي (فراط حالة عن بعيدة تزال �  الص`ن, تأكيد بكل%. 3,2 بنحو متسارعة وت`Rة ا�اH�Á العام من

 .ا�اH�Á القرن  من التسعينات عقد أواسط 2ي أو 1986و1985 سنوات  2ي شهدته

  معاناة تخفيف إ@ى يقود  الذي hمر- ا�حلية الزراعية  hسعار زيادة عن جزئيا  ناجم  التضخم هذا أن هو (يجابي hمر  

 ويتقاضون  البنوك 2ي ودائعهم وضعوا الذين, الصيني`ن ا�دخرين أن ¤ي ى أخر نتيجة وهناك. ا�أزوم  الصي±H يف الر

 وش®Vهان شنغهاي بورصHI  تنشيط إعادة  وبالتا@ي, البورصة نحو   أموالهم تحويل إعادة يحاولون  سوف, ضعيفة فوائد

 التوجه يعزز  الذي hمر – أيضا اس~fwكهم من يزيدوا أن يمكن أ|wم كما.  سبات 2ي الحاضر  الوقت ح�I  تعيشان اللت`ن

 للمحركات  Oقتصادي النمو تبعية لتخفيف  الداخ�ي الطلب  تشجيع ع�ى يقوم الذي  الصينية للحكومة (سRWاتي¼ي

 معد�ت  زيادة إ@ى النقدية السلطات يقود أن يمكن فهو. حقيقية أخطارا التضخم عودة لنا تكشف ذلك ومع.الخارجية

  الخارج من"  الساخنة hموال" تدفق  تسريع وبالتا@ي  جديد من ال`ن تقدير Ýعادة الضغوط  بتكثيف مجازفة الفائدة

 .تضاربية  هداف

  ديمومة ع�ى أيضا مقلق  تأث`R, 2003 عام 2ي الص`ن شهدته الذي لfضطراب كان فقد, التضخم هذا مع مواز وبشكل  

 والحادث. الصينية الصناعية Äلة لتغذية الضرورية  الطاقة موارد أو  hولية ا�واد  شح  بسبب, النمو(قتصادي

 مصنع" يتمركز حيث, غوندونغ أو, جيانغسو دو, شيجيانغ– صينية مقاطعات عدة أن هو ا�اH�Á العام خfل Oستثنائي

  تغذي الHI ا�ائية hحواض  بعض تجفيف اتحد, إجمالية وبصورة.  الكهربائي للتيار إنقطاعات عدة شهدت,  "العالم

%  70 يقارب ما  يضمن الذي( الحجري  الفحم من ضعيف عرض مع ا�ائية القوة من الكهرباء بتوليد ا�تعلقة السدود

 هذه و�واجهة. 2004 عام خfل طن مليون  140 إ@ى الحجري  الفحم تأم`ن 2ي العجز يصل وسوف).  الكهرباء إنتاج من



 الصادرات تلك  من%  80  أن حيث -الحجري  الفحم من صادرا�wا ع�ى حصص  فرض الصينية الحكومة قررت, الحالة

 . الجنوبية وكوريا لليابان متجهة

 فائضها تخفيض ع�ى تأث`R له وهذا, بشراهة الطاقة  است`Rاد ع�ى مجRSة نفسها  الص`ن  تجد, صاعدة صناعية وكقوة  

, دو�ر مليار 50 بقيمة  أخرى  أولية ومواد النفط  الص`ن استوردت, 2003 العام من hو@ى أشهر التسعة فخfل. التجاري 

 الخار�ي التموين  تجاه  تبعي~wا تنامي هو الص`ن يقلق ما, (سRWاتيجية الناحية ومن%. 49 بنحو سنوية بزيادة أي

 فقد, النفط من العالمH  اس~fwكها لجهة hمريكية ا�تحدة الو�يات بعد الثانية ا�رتبة تحتل الص`ن أصبحت لقد.بالنفط

 عام 2ي%  80 إ@ى Oست`Rاد من الكمية تصل وسوف, 2003 العام خfل% 31 بنحو الخام النفط من واردا�wا ازدادت

 ع�ى  فقط ليس  كب`Rة  جيوبوليتيكية انعكاسات الظاهرة هذه لنمو تكون  وسوف. التقديرات بعض حسب, 2030

  سوف الHI, عي�wا الصينية السيادة ع�ى  أيضا وإنما – النيكل أو, والصلب  الحديد, النفط -hولية للمواد العا�ية hسعار

 .منقوصة نفسها تجد

 الدولة هرم رأس ففي. جديدة  تحديات أمام الصينية الحكومة 2003 لعام Oقتصادي النمو محرك �wييج يضع وهكذا  

 قد الكمO  Hقتصادي النمو مجال 2ي  hمام إ@ى الهروب سياسة أن السياسية القيادة لدى القناعة تبلورت  الصينية

 ".الكيفي النمو" أو, "ا�توازن  النمو" عن Äن تتحدث الصينية القيادة وباتت. حدودها إ@ى وصلت

 Oستثمار عن الباحثة hجنبية hموال لرؤوس العالم 2ي   hول  ا�ستقبل البلد فHä, النمو أزمة من تعاني الص`ن وبدأت  

 للطاقة است`Rادها بسبب الص`ن يدمر  الوضع وهذا. hمريكية ا�تحدة الو�يات بذلك متخطية,  دو�ر مليار 53 بنحو فيه

 القوي  الصعود ويRWجم. ال�wائية ا�حصلة الصناعية2ي آل~wا ولتغذية ا�ضاعفة بالطاقات للVWود  الضرورية hولية وا�واد

 .   العا�ية البيئة ع�ى سلHâ بتأث`R الصي±H لfقتصاد

. الطاقة سياسات 2ي  خاص نحو ع�ى   حقيقيا وتنافسا  صراعا اليابانية- الصينية العfقات تشهد, أخرى  جهة ومن 

 بطبيعة م�wما كل س«ى, الواردات ع�ى واليابان  الص`ن اعتماد  زيادة ومع, بسرعة يتصاعد آسيا 2ي النفط ع�ى فالطلب

 تلك خاصة, الروسية (حتياطات إ@ى الوصول  البلدين كf  ويتم±�. الVWود مصادر بتنويع طاقته أمن تحس`ن إ@ى الحال

 .سيب`Rيا 2ي رسكآنجا حقول  2ي  ا�وجودة

 ولكن. داكينج 2ي الصي±H السوق  يخدم أنابيب خط ببناء روسيا تعهدا ا�اH�Á الربيع 2ي أمنت قد  الص`ن أن ويبدو 

 إ@ى بديل أنابيب خط Ýيجاد محاول~wا وتظل. ا�الية الحوافز من جديدة عروض بتقديم الرهان قيمة رفعت, اليابان

 تنافسهما خضم 2ي, التناف§�H لfحتكاك أخرى  نقطة يخلق مما, حية وغ`Rها,  والكورية اليابانية hسواق ليخدم تاكودكا

 .آسيا 2ي الزعامة ع�ى

 التدفقات حجم زيادة 2ي العالمO Hقتصاد ع�ى (يجابية  بتداعياته ألقى الذي الصي±O  Hقتصادي النمو وأسهم   

 العام منذ معدل أكRS وهو دو�ر مليار 77 بلغت الHI 2003 العام اليابانية البورصة ع�ى تدفقت  الh HIجنبية Oستثمارية

 الذي الركود من Ýخراجه الياباني لfقتصاد" ا�نقذ" دور  تلعب  الص`ن إن دكسRWروبرت Oقتصادي  ا�حلل وقال. 1981



 تشرين من  الفRWة 2ي% 7 بلغ ملحوظا نموا حقق الياباني Oقتصاد أن وأضاف, سنوات 10 من أكRt منذ اليابان ضرب

 2ي اليابانية الصادرات  ع�ى الطلب زيادة نتيجة - 1990 عام منذ hكRS وهو -2003ديسمRS/أول  كانون  إ@ى أكتوبر/أول 

 . الص`ن

 فيه تراجعت الذي الوقت 2ي دو�ر مليار 60 إ@ى لتصل% 44 بنحو ا�اH�Á العام  للص`ن  اليابانية الصادرات زادت وقد    

 ا�ستمر الRWاجع من خسائرها لتعويض بدائل إيجاد إ@ى اليابان وتس«ى%. 10بنحو ا�تحدة للو�يات اليابانية الصادرات

 التجارية العfقات  وشهدت. كالص`ن العالم 2ي hخرى  Oقتصادية القوى  مع التجارية عfق~wا تدعيم طريق عن للدو�ر

 الص`ن 2ي لfستثمار اليابانية الشركات من كب`R عدد اتجه حيث, ا�اضية عوامh  خfل مVWايدا نموا اليابانية الصينية

 2ي كب`Rا نجاحا الكRSى  اليابانية الشركات اسRWاتيجية وأثبتت, الرخيصة العاملة وhيدي الكب`Rة السوق  من ل¡فادة

 بانية يا شركة أن إ@ى (حصائيات وتش`R. الخارج إ@ى كاملة إنتاج خطوط نقل طريق عن, الدو�ر أمام ال`ن ارتفاع مواجهة

 .الدو�ر تراجع رغم 2003 عام دو�ر مليار 2,62 بلغت صافية أرباحا حققت كانون  مثل كRSى 

 للمنتجات الياباني`ن ا�س~wلك`ن من كب`R عدد تفضيل نتيجة لليابان الصينية الصادرات ارتفعت  نفسه السياق و2ي   

 الرئيسة ا�حركات أحد الصي±O Hقتصاد يصبح أن بول  مارفيلز Oقتصادي ا�حلل  وتوقع. الثمن الرخيصة الصينية

 لRWاجع السلبية التداعيات لت2fي طوكيو س«ي ظل 2ي سيما �, ا�قبلة القليلة السن`ن خfل اليابان 2ي Oقتصادي للنمو

 .اقتصادها ع�ى الدو�ر

 Oقتصاد؟ اليابانية" التاتش`Rية" تنعش  هل-5

 الحاكم Oئتfف فwxا حافظ والHI   2003   الثاني تشرين/نوفمRS 9  2ي جرت الHI  اليابانية  التشريعية Oنتخابات  بعد    

 اليابانية الحكومة رئيس أعلن, - الديمقراطي الليRSا@ي الحزب: السياسية تشكيلته  تراجع رغم-  ال�RSان 2ي  hغلبية ع�ى

  جباية وإدارات الRSيد خصخصة( عي�wا" الهيكلية (صfحات"سياسة ان~wاج 2ي سيستمر أنه  كيوزومي جونيتش`Rو

 2ي النقص �عالجة ا�لموسة (جراءات من كث`Rا  كيوزومي جونيتش`Rو الوزراء رئيس يقRWح ولم).  السريعة الطرقات

  الثانية و�يته أن ويبدو. العمل رصف تخفيض ع�ى  ويشجع   بالضرائب ا�حملة فوائدالشركات كاهل  يثقل الذي الدخل

 .Oجتماعية hوضاع تدهور  بسبب, hو@ى من أصعب ستكون 

 عقد طيلة عاشها الHI الكساد مرحلة من يتعا2ى بدأ الياباني Oقتصاد أن  ع�ى Oقتصاديون  ا�حللون  ويجمع    

 بنحو نمو نسبة  تحقق سوف, نسمة مليون  127 تعد والHI, العالم 2ي الثانية Oقتصادية القوة, فاليابان. التسعينات

 الطفرة جانبا وضعنا وإذا.  السابقة شهرا عشر (ث±H خfل% 0,4و   2002   عام 2ي فقط% 0,2 مقابل, السنة هذه% 2,5

 ح`ن, 1996 عام إ@ى العودة يجب فإنه, %2بنحو  مؤقتا الياباني (جما@ي ا�ح�ي الناتج ارتفع ح`ن 2000 لعام القص`Rة

 من سنة عشرة لثfث حدا ا�رة هذه  يضع سوف السنة هذه إقfع لكن,  مشا�wة إقfع إعادة الياباني Oقتصاد حقق

 تتعلق  سباب البنكي للنظام كامل إفfس مع و– ا�ضاربة العقارية الفقاعة  انفجار مع تزامنت الO-HIقتصادي الكساد

 .  فwxا ا�شكوك بالديون 



 من الثانية أشهر الثfثة 2ي استثنائيا ارتفاعا  سجل الذي  OنتعاشاÝنتعاش هذا من أساH�Ï قسم 2ي الفضل ويعود   

 ال`ن ب`ن للعfقة حساسية أقل أصبح  الياباني فا�قتصاد.  اليابانية الصادرات ارتفاع إ@ى, %3,9 بنحو السنة هذه

 بRWاجع حاليا جوهرية بصورة تتأثر � اليابانية الشركات أرباح أن ذلك, ضيةا�ا با عوام مقارنة الحا@ي الوقت 2ي والدو�ر

 تحليل وحسب%. 14 بنحو hمريكية ا�تحدة الو�يات إ@ى اليابانية الصناعية اليابانية الصادرات تراجع رغم الدو�ر

 السوق  ما وقت 2ي أهملت وقد, لسنةا 2ي% 7,7 بنحو  Oرتفاع 2ي تستمر سوف الصادرات هذه فإن, الدو@ي النقد صندوق 

, التوا@ي ع�ى رابعا شهرا الياباني التجاري  الفائض ارتفع كما. الص`ن نحو خاصة Äسيوية ا�نطقة نحو واتجهت hمريكية

 بالوت`Rة% 20,4 بنسبة الياباني التجاري  الفائض وقفز. فصول  سبعة منذ النمو 2ي Oقتصاد يستمر بأن Äمال فزاد

 950 إ@ى يصل بأن Oقتصادي`ن توقعات متجاوزا, hول  تشرين 2ي) دو�ر مليارات 9,83(ين تريليون  1,0739 إ@ى السنوية

 كونغ وهونغ الص`ن مع الخارجية اليابان تجارة أن ساتش غولدمان مؤسسة أعلن~wا الHI (حصائيات وتش`R. ين مليار

 الشركات جانب من مVWايدا إدراكا يعكس مما, ا�اH�Á القرن  من تالتسعينا بداية 2ي% 6,3 مقابل% 18 إ@ى حاليا ارتفعت

 . hمريكية السوق  ع�ى كلية إعتمادها ولتقليل Äسيوية hسواق 2ي وجودها لتعزيز اليابانية

 ةOقتصادي Oدارة ا@ى Oنتقادات توجيه عن ا�تحدة الو�يات تكف لم) 2000 - 1990( ا�RWاGي النمو من عقد طوال   

 مصدر هو الدور  هذا فإن رأw³ا، وبحسب. Oقتصاد هذا 2ي الدولة به تضطلع الذي البارز  الدور  ا@ى وخصوصا اليابانية

 ا�زيد ا@ى يحتاج كان بل فيه مبالغ شكل 2ي مقّيدا يكن لم الياباني فا�قتصاد. ذلك عكس برهنت الوقائع ان بيد ا�شاكل،

 فإن وبالفعل. ا�الية hسواق تحرير 2ي السياH�Ï الخيار بسبب التدخل ع�ى الدولة قدرة ضعفت فقد. القوننة من

 من السوق  ضبط 2ي مسؤوليا�wا عن ا�الية وزارة تنازلت عندما الثمانينات |wاية إ@ى ترجع Oقتصادية البfد مشكfت

 ( ). ا�سؤولية إ@ى تفتقر مضاربة عمليات تخوض hخ`Rة هذه كانت ح`ن 2ي ا�صارف ع�ى رقاب~wا تخفيف خfل

 كان بل Oقتصاد، إدارة 2ي للب`Rوقراطية مفرط تدخل نتيجة التا@ي العقد 2ي Oصfحات تحقيق عن البfد عجز يكن ولم  

،
ً
 البلد سياسة 2ي الرسمH التدخل ضعف من يستتبعها وما الخاصة ا�صالح استقfلية من العكس، ع�ى نابعا

 نوبل جائزة والحائز الدو@ي البنك 2ي السابق hول  Oقتصادي الخب`R ستيغليVW، جوزف السيد قال وكما. Oقتصادية

 "( ). الرقابة نقص 2ي تكمن الحقيقية ا�سؤولية فيما محرقة كبش ا@ى الضبط إجراءات تحولت" لfقتصاد،

 Oسس وايجاد" Oم`Rكي الطريق"ـ مغاير طريق بأي الثقة افقاد الياباني النموذج ا@ى ا�وجهة Oنتقادات حاولت وقد  

 Oنتقادات هذه وكانت. ا�تحدة الو�يات حول  وا�تمحور  ا�هيمن الليب`Rا@ي النظام استمرار اجل من الصلبة Oيديولوجية

 ( ). الشرقية آسيا 2ي" التنمية ع�ى القّيمة" الرأسمالية الدولة  خصوصا تس~wدف

رون وعمد
ّ
 الشرقية آسيا بلدان من عدد 2ي Oقتصادي للتوجيه الثقافية Oسس تجاهل ا@ى شموخ بكل Oم`Rكيون  ا�نظ

 ا�دى ع�ى الRWاكم 2ي Oم`Rكية" Oسهم سوق  رأسمالية" غائية تختصر بينما البعيد ا�دى نحو Oقتصاد فوجهوا هذه،

R`القص . 

رون هؤ�ء وصل فقد ذلك، إ@ى  
ّ
 الكاتب يقول  وكما. Oم`Rكي للنظام ا�فRWضة نافعا� تصويرهم 2ي كاريكاتوري حد ا@ى ا�نظ

  ا�تحدة الو�يات اعتبار Oم`Rكية الحضارة مم`Vات من" فإن غراين، جون  Oنكل`Vي 
ً
  نموذجا

ً
 بلد من ليس لكن(...)  كونيا



 Äخر الوجه يشكل الذي Oجتماuي التمزق  ع�ى توافق ان آسيوية او اوروبية ثقافة أي تستطيع �. الفكرة هذه يتقبل آخر

 العائلية الب±� وا|wيار وOتنية العرقية وال®Vاعات Oعتقال نظام وتنامي Oجرام عfماته ومن Oم`Rكي Oقتصادي للنجاح

 "( ). والجماعاتية

:  وم�wا, اليابانية للرأسمالية الصناuي الوجه  تغي`R 2ي عديدة عوامل لعبت, (قتصادية hزمة من العشر السنوات 2ي   

 للتصرف جيدة  وثقافة ل¡دارة جديدة طرائق  واستقدام,  الص`ن مع والتنافس, hجنبية (سثتمارات ع�ى  (نفتاح

  القديمة البنيات  عن التخ�ي تم فقد. �قتصادها جديدا إنبثاقا  اليابان تشهد,   (نتعاش عودة  ومع. ا�الية با�ردودية

 صناعية شركة O 19458قتصادي ا�سرح عن وغابت. والصناعية  ا�الية العfقات تنظم الHI  اليابانية للرأسمالية

 ع�ى التنافسية مواقعها معززة hزمة سنوات من خرجت صناعية إحتكارات هناك أن بيد. الحجم ومتوسطة صغ`Rة

 قطاع 2ي نجدهم ا�تفوقون  وهؤ�ء. وا�ا@ي (داري  للتصرف الجديدة وhساليب ا�نافسة  تمثلت ح`ن, الدو@ي الصعيد

 تحتل الHI, النجاح لهذا الرمز العلم تويوتا وتمثل, الجماه`Rي  (س~fwك ذي (لكRWونيك قطاع 2ي كما  السيارات  صناعة

 ( ). 2003 عام 2ي  عالمH صعيد ع�ى السيارات صناعة 2ي الثانية ا�رتبة

 أن يؤكد الذي hمر, )سنوي  كأساس%  6,2(+ الخاص لfستثمار الجيدة النتائج نسجل أن أيضا علينا  يRWتب أنه كما  

 بنحو إ� يرتفع أن (س~fwكالخاص Oس~fwك يستطع لم بينما مجددا ا�نتج Oستثمار إ@ى عادت قد اليابانية الشركات

 الياباني Oقتصادي لfنتعاش Äخر (يجابي العامل أما. 2002 عام 2ي% 1,4 بنحو زيادة بعد, 2003سنة خfل% 1,1

, ا�اH�Á نيسان/أبريل شهر منذ% 30 من أكRt إ@ى ارتفع قد قيمة 225ل نيكاي مؤشر أن إذ,  البورصة تقويم 2ي فيتمثل

 الHI, اليابانية  الشركات أرباح لهوامش جيد تقويم هذا كل مع وترافق. العالمH الصعيد ع�ى الجيدة النتائج من يعتRS وهو

 داخل مبيعا�wا 2ي جيدا تقدما اليابانية السيارات صناعة وتحقق. م�wا للعديد, ملحوظا ارتفاعا نتائجها أفاق تشهد سوف

. جيدة نتائج (لكRWونيك صناعة تسجل كما. كرسل`R مثل ا�حلية hمريكية الشركات إ@ى بالقياس  hمريكية السوق 

 قررت% 25بنحو  الفصلية نتائجها انخفضت  أن بعد الHI, سوني مثل  ا�زدهرة الشركات بعض فإن  وبا�قابل

 . ا�قبلة سنوات الثfث مدى ع�ى) كله العالم مستوى  ع�ى الشركة وظائف عدد من% 13(وظيفة   20000إلغاء

 السياسة إ@ى يعود انتعاش فهو. واضحا تناقضا طياته 2ي يحمل ولكنه,  واقعية حقيقة Oقتصادي OنتعاشاÝنتعاش   

 (نتاج خطوط نقل(الشركات هيكلة إعادة لسياسة منه أكRt  زومي كيو جونيتش`Rو الوزراءالياباني لرئيس  صfحية( 

 زيادة طريق عن التوظيف 2ي كب`Rة ومرونة, الشركات 2ي العامل`ن عدد وتخفيض, أخرى  مناطق إ@ى الرئيسية الصناعية

. hرباح مع ثانية ترتبط أن الكRSى   اليابانية الشركات  غلبية سمحت والHI  الخاص القطاع إلwxا لجأ الHI)  ا�ؤقت العمل

 2ي كما,  الدولة أموال وضخ (نعاش مخططات أحدث~wا  مؤقتة طفرة مجرد من  قوة أكRt أسس ع�ى يقوم  انتعاش إنه

 . السابقة ا�رات

  R`قتصادي`ن ا�حلل`ن أن غO ة جزر  هناك": فهد فرو " شكل 2ي انتعاش إنه يقولون  اليابانية للشؤونR`ناشئة صغ  

 لYجراء (جما@ي العدد من% 10 سوى  توظف � أرباحا تحقق الHI فالشركات.بحرهادىء 2ي, لYسواق للنمو منارة, مزدهرة

 ا�سحوبة OنتعاشاÝنتعاش هشاشة حول  النقاش هذا عن وبعيدا. (جما@ي ا�ح�ي الناتج من فقط% 19 بنحو وتسهم



 فإن, )والص`ن hمريكية ا�تحدة الو�يات(الواعدة hسواق نمو قبل من   ل¡نجراح معرضة وبالتا@ي الصادرات قبل من

 للسكان الشيخوخة خلفية  ع�ى Oجتماعية تدهورالتوازنات ¤ي الياباني`ن  عقول  ع�ى �wيمن الHI الجوهرية ا�سألة

 .ا�تقاعدين مستقبل ع�ى ثقيf عبئا تشكل  أصبحت الHI  الياباني`ن

  أيضا ولكن, الرواتب صعيد ع�ى Oجتماعية  ا�ساواة عدم وتعمق, التوظيف 2ي كب`R ثبات عدم من اليابان وتعاني    

 البطالة معدل كان وإذا.  مناطقي صعيد ع�ى التطور  هوة تعمق إ@ى إضافة, التعليمH ا�ستوى  أو والجنس, العمر بد�لة

 لوظائف الصريح ال~wديم خfل من يتضاعف أنه إ�,)السنة بداية مع% 5,5 مقابل أيلول / بتمRSس شهر 2ي% 5,1( يRWاجع

 غ`R  فالعاملون . تناقص 2ي ثابت بعمل يتمتعون  الذين hجراء عدد وأصبح, ا�ؤقتة hعمال ازدادت فقد. العمل

 14,5 يعادل ما أي, اليابان 2ي hجراء عدد ربع  يمثلون  أصبحوا) جزئي وقت أو دوري بشكل مجددة عقود( ا�نتظم`ن

 من hعظم الجزء يشكلن اللواتي والنساء). 1987 سنة إ@ى بالقياس تضاعف رقم وهو( 2002 عام 2ي شخص مليون 

 الجامعية فالشهادة. عملها 2ي مثبتة موظفة تتقاضاه الذي الراتب من% 60 يعادل راتبا يتقاض`ن مؤقت بشكل العامل`ن

 . الوظيفة إ@ى مرور سفر جواز تمثل تعد لم

 ثوابت 1980-1960 لسنوات Oجتماعية التوازنات من جعf قد  الوط±H الرسمH والخطاب hجنHâ كان, ا�اH�Á 2ي  

: اليابانية Oجتماعية الرأسمالية وقيمة العمل 2ي الثبات ميدان 2ي لليابان" hساط`R"تأسيس إ@ى قاد ما وهو. ثقافية

 نتيجة الحقبة بتلك ا�رتبطة Oجتماعية التسوية وكانت. الوسطى الطبقة إ@ى الياباني`ن أغلبية وانتماء توافقي مجتمع

 بفضل, Oقتصادي النمو  لفوائد نسبيا عادل توزيع إعادة ع�ى أيضا ارتكزت  ولك�wا, الياباني للتصنيع خاص تاريخ

 ).  الخ اجتماعية حركات, نقابات( اقتصادية سلطة تمتلك الHI القوية ا�وازنة القوى  جانب من التحريض

 أ|wا تشعر كانت وhغلبية.تحسن قد حياته مستوى  أن يرى  كان الكل لكن, اجتماعية تفاوتات هناك كانت, تأكيد بكل  

 محددة غ`R, ا�رحلة تلك 2ي عريضة وسطى طبقة إ@ى Oنتماء شعور  و�دة إ@ى قاد ما وهو, نفسه التيار قبل من محمولة

 الثقافية hنماط تب±H و2ي, النا���ء الجماه`Rي  للمجتمع Oس~fwكاÝس~fwك نمط 2ي مشاركة ولك�wا, ا�داخيل صعيد ع�ى

 ع�ى ا�ضاربة فقاعة بروز ومنذ, وتاتشر ريغان الثنائي بقيادة الغرب 2ي ا�حافظة الثورة بداية مع ولكن. عنه ا�نبثقة

,  السابق 2ي ا�عروفة غ`R الرفاهية 2ي فخفخة بظهور  اتسمت الHI, الثمانينات عقد 2ي الياباني Oقتصادي ا�سرح

 الرابح`ن ب`ن الهوة تعمق لجهة, ته توازنا 2ي جذريا يشهدإخت�f الياباني ا�جتمع بدأ, التسعينات عقد بداية 2ي وتفجرها

 .  Oقتصادية hزمة من حدة أقل بمعدل Oجتماعية hزمة تعمق وبالتا@ي, العو�ة من والخاسرين

 قد الرأسمالية البلدان معظم فإن البعيد ا�دى ع�ى التحليل من انطلقنا إذا إنه القول  يمكن الرؤية هذه من انطfقا  

 اقRWن  OتجاهاÝتجاه هذا.1979و, h 1973و@ى البRWولية hزمات منذ الهبوط نحو النمو معدل اتجاه مرحلة 2ي دخلت

, سندات شراء,بورصات( السريعة hرباح عن البحث ع�ى الفائضة hموال رؤوس تحرض الHI ا�الية الليRSالية بظهور 

, مالية أزمة إ@ى مالية أزمة ومن. hمريكية Oقتصادية وبالفقاعة hموال بانتقال hسواق تبخر تفس`R ويمكن) العقارات

 الفيدرالية الخزانة رئيس يجيدها الHI ا�اهرة اللعبة بفضل  إنفجارا�wا و"الفقاعات" يمتطي hمريكي Oقتصاد كان

 أننا ها, hخرى  hسواق hمريكية ا�تحدة الو�يات جففت أن وبعد. الفائدة معد�ت حول , غرينسب`ن أ�ن hمريكية



 إذا  ننا, كث`Rا متفائf ا�رء يكون  � أن يجب, ذلك ومع. للبورصة طفرة تشهد الHI اليابان نحو ا�ستثمرين عودة  نشهد

 ازدهارإزدهار شجعه قد الحا@ي Oقتصادي OنتعاشاÝنتعاش إن نقول  فإننا, القص`R ا�دى ع�ى التحليل من انطلقنا

 .hمريكية Oقتصادية والطفرة الصينية السوق 

 الوضع وهذا. وا�وازنة لتجاري ا الصعيدين ع�ى,  العجز مضاعفة سياسة hمريكية ا�تحدة الو�يات تمارس الواقع و2ي  

 إ@ى إضافة.صعبة وضعية 2ي الياباني Oقتصاد يضع سوف الذي hمر, الدو�ر قيمة 2ي حاد تخفيض إ@ى بوش إدارة يعرض

 الدو�ر قيمة انخفاض فإن, hمريكية ا�تحدة الو�يات باتجاه اليابانية الصادرات تدفق عن الناجمة  السلبية التأث`Rات

 الصادرات ع�ى سH3ء انعكاس له سيكون  الذي hمر) مرتبطتان العملت`ن  ن(الصي±H ال`ن قيمة انخفاض إ@ى يقود

 .الص`ن باتجاه اليابانية

 منذ مرة  ول  إذ, 2004يونيو/الثمانيحزيران قمة 2ي كيوزومي جونيتش`Rو اليابانية الحكومة رئيس موقع تعزز ,ذلك ومع

 نظرا�wم من,  الغطرسة من تخلو �, Oقتصادية الفضيلة 2ي دروسا اليابانيون  ا�سؤولون   يتلق لم, طويلة مدة

 وأخ`Rا. بfدهم 2ي النمو تحقيق Ýعادة إصfحات من  به القيام يجب ما للياباني`ن شرح ع�ى هؤ�ء تعود فقد. hمريكي`ن

 .النمو مجال 2ي اليابان حقق~wا الHI الجيدة بالنتائج العالم 2ي الكRSى  الصناعية الدول  قادة أشاد

 ا�ضاربات فقاعة انفجار  بسبب لها تعرض الHI أزمته من الخروج بصدد هو  الياباني Oقتصاد إن هل  الخRSاء يتساءل و

 جراء  ضخمة خسائر  اليابانية  البنوك تكبدت لقد ا�اH�Á؟ القرن  من التسعينات عقد بدايه 2ي, والعقارات البورصة 2ي

 1992 أعوام ب`ن ما -يورو مليار 563,35-دو�ر مليار 680( يقارب ما:  والعقارات البورصة 2ي ا�ضاربات فقاعة انفجار

 البنكي النظام وجد,  الواقع و2ي). 2000 عام 2ي -يورو مليار 828,4-دو�ر مليار 1000( فwxا مشكوك كب`Rة  وديون , )2000و

 بصورة عامة أموO  ضخ ع�ى الحكومية السلطات  أجRS الذي hمر ,التسعينات عقد طيلة إفfس حالة 2ي نفسه الياباني

 . البنيات وتغي`R للتقارب مهمة مخططات وضع 2ي وا�باشرة, %0 معدل سياسة ع�ى والحفاظ,  مكثفة

 قدرت تاريخية خسارة ه وحد  سجل م`Vوهو العمfق فالبنك. كارثية نتائج أيضا اليابانية البنوك نشرت, 2002 العام 2ي و

 – الثانية ا�رتبة يحتل الذي البنك مثل ذلك 2ي مثله, عينه البنك أعلن, أسابيع عدة منذ أنه بيد. يورو مليار 17,2 بنحو

 للعام hرباح عودة عن, طوكيو �يتشوبي»�H ا�الية ا�جموعة -  الثالثة وا�رتبة– ميتسوي  لسوميتومو ا�الية ا�جموعة

 هذا 2ي فعا�  دورا, البورصة صعود وعودة, فwxا ا�شكوك الديون  وانخفاض, Oقتصادي (نتعاش ولعب.   2003

 كب`Rة خسائر سجf والخامسة الرابعة ا�رتبة يحتfن اللذين البنك`ن أن والسبب. ذلك كل مع هشا يظل الذي, التحسن

 . قروضها حجم تخفيض 2ي البنوك وتستمر. 2003 عام 2ي

 شهر  |wاية 2ي وبلغت, التوا@ي ع�ى 54ال للشهر زيادة اليابان سجلت فقد, الصعبة العملة من (حتياطات صعيد ع�ى أما

 تمتلك الHI  البلدان قائمة رأس ع�ى اليابان يجعل الذي hمر).يورو مليار 676,3(دو�ر مليار 816,8, ا�اH�Á مايو

  وقد).يورو مليار 372,6-دو�ر مليار 450( الثانية ا�رتبة 2ي الص`ن تأتي ح`ن 2ي, الصعبة العملة من كب`Rة احتياطات

 182( دو�ر مليار 220 نحو بلغت الHI,  الصرف  أموال  مجموع 2ي انفجارا hخ`Rة سنوات الخمس خfل اليابان شهدت

 تجاه ال`ن يمتقو  لوقف ا�خصص  اليابان بنك تدخfت, (رتفاع هذا 2ي السبب وكان. 1999 عام 2ي, فقط) يورو مليار



 2ي, الدو�رات من ضخمة كمية  الياباني ا�ركزي  البنك اشRWى ,  هذه والحال. اليابانية الصادرات مساعدة وبالتا@ي, الدو�ر

 غرنسبان آ�ن hمريكية الفيدرالية الخزينة رئيس  انتقد, الظاهرة ضخامة وأمام. hمريكية الخزينة من سندات شكل

 .العالمH وا�ا@ي النقدي النظام 2ي أخت�f تسبب أن ويمكن, محتملة غ`R باعتبارها اليابانية الصرف سياسة, رسميا,

 والكوارث, ا�جهض Oقتصادي وÝقfع, الكساد من متواصلة سلسلة 2ي  سنة عشرة أربع  مدى ع�ى اليابان عاشت لقد

 الو�يات كانت وفيما. البورصة 2ي والقفزات, ا�تكررة Oقتصاد إنعاش ومخططات, الصناعية و(فfسات, البنكية

 اليابان كانت, النمو 2ي و(فراط الجديد با�قتصاد الغبطة من جو 2ي الثانية hلفية ب�wاية تحتفل hمريكية ا�تحدة

, "الضائع العقد"-السيئة ا�رحلة هذه خfل الياباني Oقتصاد سجل, إجمالية وبصورة. والتضخم hزمة وحل 2ي تتوغل

 خfل%  6,1  الياباني  الخام الداخ�ي الناتج لتقدم  الوسطي ا�عدل بلغ بينما, الصفر من قريبا نموا-البعض قول  حسب

 .1991-1985 مرحلة

 الثfثة خfل% 6,1 بلغ Oقتصادي النمو أن  ا�اH�Á يونيو 9 (ربعاء يوم اليابانية الحكومة أعلنت, الكبار الثماني قمة 2ي

 ا�تحدة الو�يات 2ي وأيضا, %) 2 من أقل(أوروبا 2ي   هومتحقق مما بكث`R أفضل نمو وهو, 2004 عام من hو@ى أشهر

 خfل ا�تواصل النمو من رابعا فصf تمدد النتائج وهذه. السباق خارج تظل الHI, الص`ن من أقل ولكنه, %)h)4,4مريكية

 .2002 عام منذ  النمو من مستعادا ميf أساH�Ï وبشكل, %7 مس � الذي, 2003 عام

 2ي% 4 يتجاوز  وسوف, الفصلية ال®Vوة مثل فصاعدا Äن من أصبح فالنمو: الحذر 2ي (فراط مع ليس الوقت أن شك �

 التوقف من سنة عشرة خمس بعد ولكن. 2004 عام مجمل

"stop and go "HIقتصادي نموذجه سحقت الO ,متفرد"إقتصادي  موضوع ¤ي اليوم اليابان أن كيف نتخيل أن يمكننا ."

 من جديدة سنوات إ@ى عودة تشهد اليابان أن أم, 2000و, 1997 2ي الحال هو كما دوري إنتعاش هو هل الخRSاء ويتساءل

 Oقتصادية؟ ا�آثر

 تعلق سواء:عالية  ومعنويات كب`Rة بثقة ا�ستقبل إ@ى ويتطلعون , النمو بعودة مقتنع`ن الياباني`ن أن يبدو حال أية ع�ى

 النتائج من تقRWب 2004 عام من hو@ى hشهر 2ي تحققت الHI النمو مستويات فإن, الصناعي`ن أو با�س~wلك`ن hمر

 أي, السنة مدار ع�ى% 4بنحو ا�س~wلك`ن نفقات ازدادت فقد, ذلك ع�ى وزد. التسعينات عقد يداية منذ ا�سجلة  الجيدة

 هذه ربط ويجب. الشعHâ (س~fwك ذات (لكRWونية hجهزة ع�ى الطلب تزايد ظل 2ي خاصة, مداخيلهم من أسرع بصورة

, )2002 أواسط%(5,5 بلغ الذي البطالة فمعدل. العمل ج	wة صعيد ع�ى ا�لحوظ بالتحسن للياباني`ن الظاهرة ا�تعة

 لسنوات"  الياباني النموذج" 2ي الطبي«ي نحو  عودة وكأنه  hمر هذا رؤية من (حRWاس يجب ذلك ومع%. 4,7 إ@ى تراجع

 جزئي جانب 2ي البطالة 2ي الRWاجع هذا ويعود%. 3 إ@ى% 2 ب`ن محصورة  البطالة  معد�ت ظلت حيث, الثمانينات عقد

  الياباني الشباب من ا�fي`ن بعض أن إذ, مؤقتة بصورة الجديدة hعمال من عدد تنامي وإ@ى, ا�تقاعدين انصراف  إ@ى منه

 .مfي`ن 4 إ@ى3 ب`ن ما ا�ؤقتة hعمال هذه تRWاوح اليابانية الحكومة تقدير وحسب. الحياة من جديد نمط مع تأقلموا



 حيث نجحت الHI العا�ية التجارة 2ي الطفرة إ@ى يعود والفضل. الخارج من جاءت  الياباني لfقتصاد الخfص خشبة

 ع�ى الرهان وزيادة,  الكfسيكية الكي®Vية العfجات استخدام عRS الكامل لتوظيفبا   ا�تعلقة السياسات كل   أخفقت

 أدق وبشكل. النقدية السياسة ع�ى الرهان وزيادة, )الدو�رات مليارات من مئات عدة كلفوا  مخططا عشرة اث±H(  ا�وازنة

 .hزمة من (قليمية الكب`Rة جار�wا أنقذت الHI, الص`ن التاريخ يذكر سوف

 ا�الية hزمة وبعد, اليوم أما. العالمO Hقتصاد"جر" 2ي القاطرة دور  hمريكية ا�تحدة الو�يات لعبت, التسعينات عقد 2ي

, ا�باد�ت انطfقة إن.الص`ن حول  تتمحور  صاعدة اقتصادية قوة آسيا شرÓي شمال 2ي ظهر, Ä 1997-1998سيوية

  2ي تكمن  البؤرة حيث ل¡نتاج  (قليمH التقسيم من جديد براديغم  ظهور  2ي تسهم, ا�انيفاكتوري الRWابط مع ا�RWافقة

 ل¡قتصاد النمو عودة إن.وتايوان,  الجنوبية كوريا, اليابان: ا�تقدمة البلدان مع, آسيا شرÓي جنوب 2ي" أسواقها"و الص`ن

 قدرات تمتلك اليابان أن من الرغم وع�ى. الوسط إمRSاطورية 2ي الحاصل القوي  بالنمو  أساH�Ï بشكل مرتبط الياباني

. فيه تتحكم أن �تستطيع متغ`R هو و:خارجية ما¤ي بقدر داخلية ليست ضعفها نقطة أن إ�, والجلد ا�قاومة من كب`Rة

 من أقل ولكنه,  صحيح وهذا. hمريكية السوق  إ@ى فيه الفضل يعود الياباني Oقتصادي (زدهار أن طويf اعتقدنا لقد

 هو الصي±O Hقتصاد إزدهار إن إذ.الص`ن هو الياباني Oقتصادي (نتعاش ع�ى يضغط الذي الظل أن بيد. السابق

 .ا�نطقة لكل وكما, لليابان Oقتصادي (ستقرار  مفتاح

 الص`ن نحو يةاليابان الصادرات ازدادت إذ,hمريكية السوق  بذلك متخطية لليابان الرئيسة السوق  الص`ن أصبحت لقد

 اليد احتياطي  بسبب الصناuي (نتاج خطوط لنقل  (لدورادو مثل الياباني`ن نظر 2ي تبدو الص`ن وكانت%. 38 بنحو

 القدرة ازدادت إذ, التوسع طور  2ي اس~fwكية سوقا تمثل الص`ن اليوم لكن. hولية ا�واد وتوافر, الرخيصة العاملة

 . اليابنية (لكRWونية لYجهزة الشعHâ (س~fwك حس عندهم وتنامى, للصيني`ن الشرائية

, الخارجية بالعوامل ومرتبط  ظر2ي هو اليابان تشهده الذي Oقتصادي OنتعاشاÝنتعاش أن نتيجة إ@ى نصل وهكذا 

fقتصاد الداخلية ا�شاكل أن عن فضfهش انتعاش فهو. بعد حلها يتم لم ل. 

 

 

*        *      * 

  

 

 

 



 

 

 

  

 السابع الفصل

 التنمية 2ي إخفاقات.. العو�ة مفارقات من

 الجنوب عالم بلدان 2ي  وحروب

 

 ا�عي»�H ا�ستوى  تدنى إذ, عاما عشرين منذ العالم من معينة مناطق ع�ى ا�دقع الفقر توزع الليRSالية العو�ة إفرازات من

% 40 من  انخفضت اليوم 2ي دو�ر من بأقل تعيش لHI ا�تخلفة فالدول . مخيفة درجة إ@ى 2001 عام وح�I 1981 عام منذ

 مليار 1,1 إ@ى 1,5 من البؤس من يعانون  الذين عدد  انخفض,  الدو@ي للبنك hخ`Rة (حصائيات وحسب. فقط% 31 إ@ى

 أبطأ بحركة تس`R العالمH الفقر نسبة إنخفاض لكون   لYمال مخيبا الرقم هذا ويعتRS. السكاني النمو من بالرغم فقط

 .نمو هناك يكن لم لو الوضع هذا تقبل باÝمكان وكان. العالم 2ي الfمساواة ازدياد إ@ى يش`R مما Oقتصادي النمو من

 الفقر فإن,  والهندية الصينية Oقتصادية ال�wضة بفضل,  الفقر نسبة تخفيض 2ي نجحت  Äسيوية القارة كانت إذا و

 النجاح ويؤكد. ثابتة الfتينية أمريكا 2ي الفقر نسبة ظلت بينما, )نسمة مليون  150( أفريقيا 2ي هائf ارتفاعا حقق

 إ@ى تصل الh HIفارقة معاناة وتزداد. الفقر تراجع 2ي الرئيس السبب هو عموما النمو أن hخ`Rة السنوات 2ي Äسيوي 

 وال®Vاعات الحروب إ@ى إضافة والتصحر، والجوع الفقر مشكfت من الهائل الكم بفعل البؤس من القصوى  الحدود

 القارة 2ي ترى  � الHI -الفرن§�h  Hمريكي الصراع خاصة -الكRSى  الدولية القوى  وصراع الدموي، الطابع ذات hهلية

 و(رث الغربي Oستعمار أسبا�wا طليعة 2ي مآس من hفارقة يعانيه عما عينwxا وتغمض وموارد، ثروات سوى  السمراء

 . إفريقيا 2ي تركه الذي الثقيل

 ا�ناطق ب`ن فمن. اقتصادها شل إ@ى Oستقرار، عدم من الهيكلية، hمراض لكل عرضة فHä جائعة، و |wا جائعة، أفريقيا

 القرن  من 1980- 1970 سنوات شهد�wا الHI الخضراء الثورة بجانب مرت أفريقيا وحدها النمو، طريق 2ي كلها السائرة

H�Áالزراعية الثورة وكانت. ا�ا HIا الwأوحال من للتخلص العالم من أخرى  مناطق وعدة والص`ن، الهند من كل شهد� 

 . (فريقية القارة معظم 2ي بعد تنجز لم الثورة هذه أن بيد وا�جاعات، وا�رض الفقر،

 Oقتصادي ا�دير بورغينيون  فرانسوا إليه يش`R كما النمو، إ@ى آسيا 2ي الفقر نسبة تراجع Oقتصاديون  ا�حللون  ويعزو 

 النمو أن ومع. hخرى  Oجتماعية ا�ؤشرات من وا�زيد hوضاع تحس`ن ع�ى يساعد وحده فالنمو. الدو@ي البنك 2ي



 لYمال مخيبة كانت الفقر محاربة نتائج لكن ملحوظا ازدهارا مؤخرا عرفت أ|wا من بالرغم فالهند. كاف غ`R فإنه ضروري،

 والسبب فقط،% 28 إ@ى% 36 من اليوم 2ي دو�ر من أقل ع�ى يحصلون  الذين عدد تراجع اليوم وح�I. سنوات عشر منذ

 مع يRWافق أن يتطلب الفقر تقليل إن آخر بشكل القول  ويمكننا. الجديدة الRtوة هذه امتص من ¤ي ا�يسورة الطبقة ان

 2ي hطفال التغذية سوء واستمرار الfمساواة زيادة إ@ى hمور  تحولت ما لسبب ولكن توزيعية سياسة خfل من النمو

 .بمفرده دوره يعمل النمو ترك بعدم الدولة تدخل ضرورة يؤكد مما Oقتصادية، الفقاعة من بالرغم آسيا

 وثروا�wا أفريقيا فإمكانات. ا�تنوعة ومواردها الطبيعية ثروا�wا 2ي وأغناها القارات أكRS ثاني تعد فHä أفريقيا، إ@ى ونعود

 التقدم كل إن بل فحسب هذا ليس hخرى، العالم قارات لدى ما أضعاف تساوي  أراضwxا بطون  2ي ا�كدسة والكنوز 

Hي العلمuوات هذه وكل والصناRtالهائلة ال HIا الw~ات فضل من ¤ي الشمالية وأمريكا أوروبا حققR`وصل فما. إفريقيا خ 

 (فريقية القارة أكتاف ع�ى تحقق ا�ختلفة التطور  مجا�ت 2ي عالية تقفزا من ا�تقدمة الدول  من العديد إليه

 الرغم ع�ى (فريقية القارة أي -لك�wا ا�تعددة أراضwxا وخ`Rات غ`Rها إ@ى وغاز ونفط معادن من الثمينة ثروا�wا واستغfل

 ابتليت hفريقية الشعوب ان عن ناهيك. والتصحر والشقاء والبؤس ا�دقع الفقر من تعاني ظلت ذلك كل من

 تلك، أو الكRSى  القوى  لهذه تخضع شكلية ديمقراطيات ح�I أو شعو�wا، �صالح ومعادية فاسدة بديكتاتوريات

 .بعد عن تدار انقfبات hحيان أغلب 2ي ¤ي القارة، هذه 2ي تحدث الHI العسكرية وOنقfبات

 الهائلة (مكانيات هذه من ل¡ستفادة الfزمة الوطنية Oقتصادية الخRSات إ@ى hفريقية الدول  من العديد وتفتقد

 hقاليم من بغ`Rها مقارنة اقتصاديا مكان~wا تRWاجع إفريقيا أن نجد لهذا. لها الرفاهية وتحقيق شعو�wا �نفعة وتسخ`Rها

 العالم 2ي نموا hقل ¤ي دولة وأربع`ن تسع ب`ن فمن. والتقدم الحضارة ركب عن تتخلف فإ|wا لذلك ونتيجة النامية،

. (فريقية الصحراء جنوب دول  م�wا إفريقية دولة وثfثون  أربع هناك مؤخرا، الصادر ا�تحدة hمم تصنيف حسب

 إفريقيا 2ي شخص كل عن ا�نتجة الغذاء كمية انخفضت 2000، عام 2ي أو�،. هذه الحالة التالية الثfثة hرقام وتلخص

 الص`ن 2ي% 82و الهند، 2ي% 28 بنحو الرقم هذا ارتفع ذلك من النقيض ع�ى وثانيا،. 1980 عام إ@ى بالقياس% 7 بنحو

  23 إفريقيا 2ي hسمدة معدل كان أخ`Rا،. عي�wا ا�رحلة خfل
ً
 نسبة ا�عدل هذا بلغ بينما 2002، عام 2ي للهكتار كيلوجراما

  278و الهند، 2ي كيلوجرام 100
ً
 . الص`ن 2ي كيلوجراما

 محصول  أن والنتيجة،. الغذائية قيم~wا ا�ستنفذة hرض يفلحون  وفfحوها أفريقيا، تعاني أن غريبا ليس هذه، والحال

 مع مقارنة إفريقيا، 2ي 6،1 متوسطه 2ي بلغ قد -للهكتارالواحد hطنان بعدد ا�ثال، سبيل ع�ى ا�سجل، الغذائية الحبوب

 فبد�. للزراعة hساسية القواعد Oعتبار بع`ن يأخذ ا�انح`ن عالم أن لو وضع،ال هذا إصfح ا�مكن ومن. آسيا 2ي 8،3

. الخضراء بثور�wم القيام ع�ى hفارقة الفfح`ن تساعد أن الكRSى  الدول  ع�ى إفريقيا، إ@ى الغذائية ا�ساعدات إرسال من

 . (فريقية للقارة الريفية التحتية البنية 2ي باستثمارات مسنودة حديثة، زراعية �wندسة القيام 2ي يكمن الحل مفتاح إن

 ع�ى بفكwxا أطبقت الحرة التجارة فإن (فريقية، الدول   زمات كمخرج العو�ة بتب±H تنادي الHI ا�تعالية hصوات رغم

 ع�ى تعيش النامية الدول  سكان من% 70 فهناك. الزراعية وا�نتجات hولية، ا�واد صعيد ع�ى خاصة الدول  هذه ثروات

 تنتظر بينما الصناعية ا�نتجات تحرير من آسيا استفادت فلقد. القطاع هذا ع�ى الرهانات تRWكز وبذلك الزراعة،



 واليابان وأوروبا hمريكية ا�تحدة الو�يات من كل بتقديم الفقر محاربة وتبدأ. الزراuي التحرير نتائج إفريقيا

 . إفريقيا 2ي �صلح~wا ا�فتوحة لYسواق الشمال دول  إستغfل عدم بشرط الزراعة 2ي Oستثمارات

 ا�زارع`ن إن. أفريقيا من كب`R قسم 2ي موجودة غ`R ¤ي الHI الزراعة، 2ي عناصر أربعة توافر إ@ى الخضراء الثورة تحتاج

 ل¡كراهات تستجيب أخرى  متنوعات وإ@ى ا�حسنة وhسمدة ا�ياه، ومصادر  راضwxم، hسمدة إ@ى يحتاجون  hفارقة

 الدول  ينقص إذ ا�حسنة، الزراعية الخدمات قطاع توسيع إ@ى وكذلك الجراد، مثل الضارة والحشرات ا�حلية ا�ناخية

 . منه مفروغا أمرا الخارجية ا�الية ا�ساعدات تعتRS حيث ،”التجارية التعاونيات“ (فريقية

 آ�ف عدة تضم إفريقية قرية كل ع�ى فيجب. للنمو أدنى حد تشكل ريفية يةتحت بنية وجود أيضا الخضراء الثورة وتحتاج

 الزراعية ا�حاصيل وتحميل hسمدة، لنقل شحن سيارات ع�ى تحصل وأن نقالة، �wواتف مجهزة تكون  أن السكان من

 يعيق الذي hمر حديثة، بطرق  ببعض بعضها مرتبط وغ`R كليا، معزولة (فريقية القرى  من العديد وتوجد. hسواق إ@ى

 . إنتاجها يتم الHI الزراعية ا�واد بيع أو الزراuي ل¡نتاج الضرورية ا�واد شراء حركة

 وهذا. قرية لكل يورو 40 تقريبا تساوي  التدخfت هذه كلفة فإن الزراعة، مجال 2ي ا�تحدة hمم خRSاء تحليل وحسب

 من hكRS القسم أن عن فضf ا�ذكور، ا�بلغ هذا إنفاق ع�ى نفسها القرى  قدرات إ@ى بالقياس جدا مرتفعا يعتRS ا�بلغ

 فإن ذلك، ومع. hموال ع�ى الحصول  يستطيعون  و� الزراعية، منتوجا�wم من كفاف حياة يعيشون  hفارقة الفfح`ن

 . ا�انحة للدول  زهيدا يعتRS الثمن هذا

 2ي افريقيا شعوب �ساعدة ا�`Vانيات هذه صرفت ولو افريقيا، ع�ى للسيطرة ضخمة م`Vانيات العظم� الدول  وتضع

 hمام إ@ى وخطوات خطوات hفارقة لسار الفق`Rة،  الغنية القارة هذه 2ي وا�رض الفقر ومكافحة الخضراء الثورة تحقيق

 . حيا�wم ع�ى الثقيل بظلها تخيم الHI وhزمات الصعوبات كث`Rا تخطوا ولربما

 hفارقة بقيام hو@ى بالدرجة ولكن وأسواقها، الشمال دول  بمساعدات مرتبط أفريقيا 2ي والفقر ا�جاعة تراجع إن

 . التعليم ع�ى جهودهم وترك`V بلدا|wم، 2ي الفساد ومحاربة Äسيويون، به ماقام غرار ع�ى الخضراء بثور�wم

 م�wم واحد العالم 2ي فقراء ثfثة كل واليوم. العالم 2ي عشرة أصل من واحدا hفارقة الفقراء شكل 1980 عام ففي

 2ي أما بآسيا، مقRWنا الفقر كان عشر التاسع القرن  ففي. أفارقة العالم 2ي الفقراء نصف سيكون  2015 وعام إفريقي،

 .بامتياز أفريقية مشكلة فسيصبح الليRSالية العو�ة قرن  أي والعشرين الحادي القرن 

 :سياسيا وتوظيفه  يمبابوي ز  2ي الزراuي (صfح-1

 روديسيا 2ي الكولونيالية ضد للنضال بطf بوصفه الخارج، 2ي أو زيمبابوي  2ي سواء ال~wليل من عاما عشرين بعد   

 كلها، أوراقه للعب مستعد، غابي مو روبرت الرئيس أن ،يبدو والسود البيض ب`ن للتعايش جديدا  ونموذجا السابقة،

 يزالون  � الذين البيض ا�زارع`ن من آ�ف ببضعة عينه الوقت 2ي ومهاجما  صدقية، لها معارضة مرة أول  مواجها

 . ثمن بأي السلطة 2ي البقاء سبيل 2ي الزراعية، hراH�Á بأفضل يحتفظون 



 ع�ى عاما وسبع`ن سبعة العمر من البالغ موغابي  الرئيس هو ها نزاه~wا، 2ي ا�شكوك  الرئاسية Oنتخابات 2ي فاز أن وبعد

 الذين ب`ن زيمبابوي  2ي الزراuي (صfح موضوع حول  التناقضات فجر حيث للمقاومة، كقائد ا�اوية فعله ردود مع موعد

 . البيض ا�زارع`ن وب`ن"  ا�حارب`ن قدامى"  مقدم~wم و2ي السود، من hرض يملكون  �

 أزمة هناك أن 2ي يشكك أحد و� زيمبابوي، 2ي عادلة قضية الزراuي (صfح يبدو والسياسية التاريخية الناحية من

 تمتلك نسمة، مليون  12، 5 عددهم البالغ السكان من% 1 تمثل الHI البيضاء hقلية أن بسبب ا�جال، هذا 2ي حقيقية

 . البfد 2ي hراH�Á أخصب من%  70

 آيان السيد hبيض الوزراء رئيس  من كل, 1979 ديسمh/RSول  كانون  2ي هاوس نكسRW � 2ي وقعها الHI ا�عاهدة  وكانت   

 السلطة السوداء الغالبية تسلم ع�ى نصت والHI,  نكومو وجوشو   موغابي روبرت السيدين بقيادة السود والثوار سميث

 ,RSخر (نتصار لكن. رائعا نجاحا لتعتÄ أن 2ي كان R`يار  إ@ى يؤد لم النظام تغw|قتصاد اO .السياسة عالم حظ � وقد 

 2ي ا�فا�ىء الثورية السياسة فرض نتائج �سوا وبعدما, الجدد زيمبابوي  زعماء"  أن( ) هربست جيفري  hمريكي

, (شRWاكية تفرضها الO ,HIقتصادية hوضاع وقلبت التأميم طبق لو أنه أدركوا, موزامبيق تحرير ج	wة يد ع�ى, موزامبيق

 وافق وهكذا. Oقتصاد و هVW البيض السكان فرار إ@ى ذلك  دى, نفسه خطا�wم وبحسب, ا�وزامبيقية الطريقة ع�ى

 ا�لكية حماية ع�ى  تنص مادة هاوس نكسRW � اتفاق  من ا�نبثق  الدستور   يتضمن أن ع�ى السود  ا�عارضة زعماء

 2ي طمأن ما وهذا. سنوات سبع م´�H لقب hساH�Ï القانون  2ي تعديل أي يمنع  وبندا, hراH�Á ملكية وتحديدا, الخاصة

 ".  البيض هجرة من وحد hعمال رجال أوساط النتيجة

 قدامى"   بعض شرع إذ متأخر، بشكل انطلق قد 2000 شباط منذ موغابي الرئيس به عجل الذي الزراuي  (صfح وكان   

 ا�زارع`ن أمfك بعض بالقوة يحتلون  السابق، العنصري  النظام ضد الحرب 2ي شاركوا الذين الزيمبابوي`ن"  ا�حارب`ن

 كانت hراH�Á  هذه استعادة أن تاريخيا ا�علوم ومن.  hراH�Á أفضل من hكRS الجزء ع�ى يسيطرون الذين البيض

 من مزرعة 2000 من أكRt احتfل تم 2002و 2001و 2000 أعوام وخfل.  Oستقfل أجل من النضال 2ي الرئيس ا�طلب

 . أحيانا قاتلة عنف، أعمال عRS السابقة روديسيا 2ي مزرعة 4500 أصل

 يساند تعويض، دون  من 5500 عددها البالغ التجارية ا�زارع أغلبية مصادرة ع�ى يقوم الذي الزراuي (صfح بداية ومنذ

 ،"ا�حارب`ن  قدامى"  قبل من ا�ؤطرين السود من الفقراء يقودها الHI م�wا، العنيفة حh �Iعمال، كل موغابي الرئيس

 (حصائيات وحسب".  السوقي`ن" ب الفرنسية لوموند صحيفة تصفهم والذين للنظام، hيمن الذراع يشكلون  الذين

.  البfد يغادروا لم لك�wم م�wا، طردوا الذين البيض مزارع 2ي (قامة من سوداء عائلة ألف 100 تمكنت فقد الرسمية

 . hحيان بعض 2ي بالعنف هذه ا�صادرة أعمال واتسمت

 هؤ�ء أن معتRSة موغابي، الرئيس ضد عنيفة حملة hمريكية ا�تحدة والو�يات بريطانيا خاصة الغربية الدول  شنت وقد

 الوط±O Hتحاد"  البfد 2ي الواحد الحزب استقط	wم والذين التحرير، حرب خاضوا الذين ا�زيف`ن"  ا�حارب`ن  قدامى"

 من كان سياH�Ï، إرهاب حملة شنوا قد – OقRWاع صناديق 2ي أحد ينافسه بأن يتسامح � الذي –"  زيمبابوي  2ي (فريقي

 هذه من ا�تضررين أن كما. انتخابية ماشية مجرد للنظام تشكل الHI السوداء الشعبية الجماه`h Rوائل ضحاياها



 الزراعي`ن العمال وإنما فقط، القدامى الRSيطاني`ن ا�ستعمرين أصول  من ا�تحدرين البيض ا�زارع`ن ليسوا الحملة

 Oستثمارات 2ي زراuي عامل ألف 300 أصل من% 20 فهناك.  ا�صادرة ا�زارع ترك ع�ى أجRSوا ا|wم إذ أيضا، السود

 . عملهم فقدوا الكب`Rة الزراعية

 يعرف � سحيق إ@ى بfده يقود أنه يعلم وهو نظمها، إنه بل البيض، مزارع احتfل حركة بقوة موغابي الرئيس ساند لقد

 مرحلة 2ي وضعت الزراuي (صfح خطة وكانت.  سوداء عائلة ألف مائة ع�ى هكتار مfي`ن أربعة" توزيع" تم إذ قعره،

 لم ذلك وبعد.  متوقعة ألف 162 أصل من عائلة ألف 62 سوى  الزمن من عقد خfل م�wا يستفد لم انه إ� Oستقfل،

 واحد آن 2ي يتم`V مزدوجا خطابا دائما معتمدا الخfص ساعة بقرب السود ا�زارع`ن تبش`R عن موغابي السيد يكف

 يعطي قانونا النواب مجلس اقر 1992 شباط و2ي.  أوربي أصل من الزيمبابوي`ن بطمأنة ثم البيض، ضد بالتشدد

 نقابة أمام الRWاجع إ@ى اضطر أنه إ�.  واحد جانب من الدولة تحدده بسعر زراعية أرض أي استمfك حق الحكومة

 ( ).ا�مولة الغربية الدول  ضغوط وأمام البيضاء الغالبية ذات التجاري`ن ا�زارع`ن

 تس~wدف"  للكولونيالية معادية"  حملة وشنوا  الزراuي، (صfح إطار" ا�حارب`ن قدامى" تجاوز  الجديدة، الحملة ظل و2ي

 2ي مشروع حق الزراuي (صfح إن يقينا.  ماليا ويبVWو|wم يرهبو|wم ا�دن، 2ي شركات رؤساء مهاجمة 2ي وبدأوا البيض،

 hفارقة السكان من صودرت كانت الh HIراH�Á استعادة من غالبي~wا، 2ي الريفية السوداء، الجماعة يمكن  نه زيمبابوي 

 . للبfد الغربي Oستعمار حقبة 2ي

R`توزيع وإعادة البيض ملكية نزع أن غ H�Áراh ا جعل قد"  ا�حارب`ن قدامى"  ع�ىw2ي انتخابية مسألة موغابي الرئيس م� 

 يعاني وهو فأكRt، أكRt معزو� أصبح موغابي فالرئيس.  2000 نيسان 2ي جرت الHI الرئاسية Oنتخابات 2ي للفوز  توظيفها

 إ@ى الهروب سياسة يمارس هو وها". عنصرية" بم®Vلة ستهلسيا نقد كل يعتRS به مستبد لهذيان وفريسة ا�رض، من

 . لغ`Rه ا�جال 2ي  ليفسح السلطة، عن يتن
ى أن من بد� مقRSة ع�ى الحكم يفضل إذ hمام،

 السلطة انتقال بفعل طويلة، ولفRWة (فريقية، القارة صعيد ع�ى به يحتذي نموذجا شكلت قد زيمبابوي  كانت إذا

 مطلع مع يته محدود عن كشف قد  للتنمية"  الزيمبابوي  النموذج" أن إ� السود، القادة إ@ى البيض حكم من النموذ�ي

 الخضوع إ@ى 1991 العام من بدءا هراري  اضطر الذي hمر البfد، 2ي Oقتصادية hزمة بوادر ظهرت ح`ن التسعينات،

 طول  أن كما.  الدو@ي النقد صندوق  جانب من (فريقية، الدول  من كب`R عدد ع�ى فرض الذي الهيك�ي (صfح لخطة

 الذي hمر الشمو@ي، الواحد والحزب الحاكمة، السياسية الطبقة أوساط 2ي ينتشر الفساد جعل قد موغابي حكم مدة

 التغي`R حركة"  حزب هو البfد 2ي فعf معارض حزب أول  بروز 2ي ساعدت Oحتجاجات من موجة و�دة 2ي سارع

 . زيمبابوي  2ي النقابات �تحاد العام hم`ن تزفانج`Rاي مورغان السيد بزعامة"  الديمقراطي

 وقد.  الرئيسية Oنتخابات 2ي موغابي الرئيس انتخاب إعادة ضمان 2ي دورها لعبت hراH�Á توزيع إعادة فان هذه، والحال

 الHI الصفراء الذرة خاصة الزراuي، (نتاج انخفاض:  رافقه الذي والعنف الزراuي (صfح هذا انعكاسات أو@ى كانت

 العملة ونقصان hجنبية، Oستثمارات شحة عن فضf كب`Rا، تضخما تشهد البfد أن كما.  الوط±H الغذاء أساس تشكل

.  1999 عام منذ مساعدته كل أل·ى الذي الدو@ي، النقد صندوق  تجاه  الخارجية ديو|wا سداد عن الدولة وعجز الصعبة،



 تموز  شهر 2ي ناجحا عاما إضرابا البfد شهدت حيث زيمبابوي، 2ي الشارع غضب زيادة 2ي Oقتصادية hزمة هذه وأسهمت

 % . 70 بنحو ا�حروقات أسعار زيادة بسبب2000

 العنصري`ن"  مع بالتؤاطؤ ي~wمهم الذين ا�عارضة مناض�ي ضد الRWهيب عمليات من موغابي الرئيس ضاعف وبا�قابل 

 hجانب، الصحفي`ن وطرد (دارية، ا�ضايقات خfل من الصحافة ع�ى الخناق يشدد موغابي بدأ كما".  البيض

 ب عام اجتماع 2ي طالب الذي تزفانج`Rاي مورغان الرئيس خصمه أضعاف Äن يحاول  وهو.  ا�حلية الصحافة واستفزاز

 والتحريض  و(رهاب، الخيانة،" ب Äن م~wم وهو سلميا، السلطة عن يتخ�ى لم إذا"   العنف بوساطة موغابي إسقاط" 

 بلدان قبل من دولية عقوبات وفرض,  الكومنولث منظمة 2ي زيمبابوي  عضوية تجميد إ@ى الوضع هذا وقاد" .  العنف ع�ى

 .  (فريقي البلد هذا ع�ى  ا�تحدة والو�يات hوروبي (تحاد

 إفريقيا 2ي ا�عاصرة ا�جاعات-2

 2ي خاصة بأكملها شعوبا هناك فإن السكان، حاجة عن تفيض العالمH الصعيد ع�ى ا�توافرة الغذاء كمية كانت إذا    

 16 2ي دولية حملة العالمH الغذاء برنامج شن وقد.  التقليدي الرعوي  إنتاجها نمط 2ي الكفاف ع�ى تعيش زالت � أفريقيا

RSالعام الرأي لتعبئة2002 العام من ديسم Hأفريقيا 2ي ا�جاعة خطر حول  العالم . 

 عن عاجزين شخص مليون  38 بوجود يتعلق فا مر.  جديدة كارثة إ@ى تقودها الHI الغذائية، أزم~wا 2ي تعيش أفريقيا

 عن الغرب 2ي hكاديمي`ن ا�حلل`ن كبار ويتساءل.  ا�جاعة لهلع يوميا يتعرضون  وهم �wم، عائf إعالة  وعن العمل،

 أن أم ؟ السماء وقرس ا�ناخية العوامل إ@ى تعود ا�جاعة أن هل ؟ أفريقيا 2ي ا�نتشرة ا�جاعة لهذه الحقيقية hسباب

 hسباب ¤ي الخاطئة، السياسات وان~wاج الحاكمة، (فريقية السياسية القيادات وفساد الحاسمة، السياسية التقلبات

 ؟ (فريقية hقطار من العديد 2ي الراهنة ا�جاعات عودة لنا تفسر الHI الحقيقية

 إعطاء وعدم الفقر، بسبب ا�زمن، الجوع من يعانون  سكا|wا ثلث أن إذ لfنجراح، معرضة قارة إفريقيا تأكيد بكل

.  فارقةh  الحكام وفساد Oقتصادية، hزمة إ@ى إضافة الزراعية، ا�سألة لحل الحقيقية hولوية (فريقية الحكومات

 تحليله 2ي ا�رء دقق  فإذا. ا�جاعة لنا تRSر � لك�wا ا�زمن، التغذية سوء حجم لنا تفسر أن يمكن مجتمعة hسباب هذه

 ا�عروضة وا�جاعات وجودها، إنكار يجري  الHI ا�جاعات:  م�wا أنواع ثfثة ب`ن يم`V فإنه وتصنيفها، ا�عاصرة للمجاعات

 . تبتدع الHI وا�جاعات الناظرين، أمام

 2ي التوازن  اختfل بأنه تحديده يمكن الذي التغذية سوء:  هما له مظهرين أهم أن غ`R عدة، وجوها يأخذ قد الجوع،    

 ا�واد لشراء كافيا ما� يملك � الفق`R (نسان هذا  ن نظرا الفقر عن ناجم التغذية وسوء.  ونوعا كما الغذائية الحصة

.  سيئة غذائية عادات تصاحبه والذي الفقر، رفيق الجهل عن ناتج التغذية سوء أن إ@ى إضافة.  معينة حدود 2ي الغذائية

 لوقفه، أحد يتدخل � مسار 2ي بأكملها شعوب عن للغذاء الك�ي Oنقطاع ¤ي الHI ا�جاعة فهو للجوع الثاني الوجه أما

 . بعضها إ@ى أشرنا قد كما مختلفة، أسباب عن ناجمة و¤ي



 شهدته مما أكRt الباردة الحرب و|wاية برل`ن، جدار ا|wيار منذ"  ا�عاصرة"  ا�جاعات ظاهرة انتشرت الواقع، و2ي    

 عن تبحث الHI السياسية والحركات hنظمة لبعض ضرورية نتيجة و¤ي.  ا�اضية الخمسون  السنوات خfل البشرية

 عنوان تحت يأتي كان الذي" الجيوبوليتيكي الريع"  فwxا ا|wار الHI اللحظة من لبقا�wا، ناجحة كوسيلة جديدة ريوع

 hوضاع ترك ع�ى تتعمد الحكومات فهذه.  والغرب الشرق  ب`ن ا�واجهة |wاية 1990 العام 2ي النمو ع�ى  العامة ا�ساعدة

 ،2000 عام أثيوبيا 2ي حدث كما للنجدة طلبا عاليا صو�wا ترفع ثم للغذاء، Oحتياطي ا�خزون وتبدد بلدا|wا، 2ي تتدهور 

 تfفيه ا�مكن من كان الذي hمر للمساعدة، طلبا ين أوغاد إقليم 2ي ا�جاعة إظهار"  عرض"  إ@ى الحكومة لجأت عندما

 . إرت`Rيا ضد الحرب بشن hثيوبية الحكومة تقم لم لو

 وا�وجهة ا�ستعجلة (نسانية ا�ساعدات فيه نشأت  الذي عينه الوقت 2ي (نسانية با�ساعدات التfعب نشأ لقد    

 التمرد قائد أوجيوكيو الج®Rال استغل ببيافرا، نيج`Rيا شرق  2ي اندلعت الh HIهلية الحرب ففي.  إفريقية بلدان لعدة

 نعمة"  الجديدة " ا�جاعات وأصبحت.  �صلحته بيافرا إقليم مع العالمH العام الرأي تعاطف رأسمال موضوع (نفصا@ي

 : أهداف ثfثة تحقق  |wا الحكومات، لبعض

 . العادية hوقات 2ي با�ساعدات لها عfقة � ولوجستية مالية مساعدات ع�ى بالحصول  hنظمة لبعض تسمح إ|wا   -1

 ع�ى hغذية توزيع مظاهرة تنظيم خfل من �wا الدو@ي OعRWاف وتوكيد وإبرازها سلط~wا، وتظه`R شرعي~wا، توطيد   -2 

 . السكان

 . الجوعا�منوحة سfح استخدام عh RSطراف ع�ى ا�وجودة أو ا�زعجة السكان من القطاعات بعض ع�ى السيطرة   -3

 السياق 2ي استخدمت والHI التسعينات، عقد 2ي برزت الHI ا�عاصرة ا�جاعات من النوع هذا ع�ى صارخة أمثلة وهناك    

 2ي ا�عروضة  ا�جاعات:  أهمها ومن السلطة 2ي hنظمة أو ا�سلحة السياسية الحركات خدمة 2ي كوسائل الجديد الدو@ي

 يقر أن دون  من(  1996 عام زائ`R و2ي ،1994 عام رواندا و2ي ،1992 عام الصومال و2ي ،1991 عام العراق كردستان

 1986 العام منذ السودان و2ي  كوسوفو، 2ي 1999 وعام h 1996-1998عوام ب`ن الشمالية كوريا و2ي ،) بوجودها

 2000   العام أثيوبيا و2ي.  البfد جنوب 2ي النفط باستغfل البدء منذ احتدمت الHI (نفصالية الحرب مع مRWافقة

 .2001 عام وأفغانستان

 ا�عنية الحكومات  ن تزايد 2ي انفك ما الذي الجياع عدد: ا�زاودة 2ي مصلحة له الكل الجديد الدو@ي السياق هذا 2ي    

 احتياطات حجم 2ي تبالغ الHI الدولية (غاثة وكا�ت كذلك و, ا�ساعدات من ممكنة كمية أكRS ع�ى الحصول  تريد

 . ا�انحة الدول  قبل من ا�ساعدات تخفيض تستبق أن أجل من ا�نكوبة ا�ناطق

 تحولت الHI"  (نسانية ا�ساعدات"و ا�علومات سريان ب`ن وثيق ارتباط هناك ا�توحشة، الرأسمالية العو�ة زمن و2ي    

. كلبية بصورة تظهر كانت وإن ح�I والسلعة، السوق، منطق سياق 2ي يدخل"  الجديدة"  ا�جاعات خلق أن إذ سلعة، إ@ى

 مع ا�تعاطف العام الرأي ووزن  قدرة جيدا تعرف السلطة إ@ى الطامحة السياسية ا�نظمات كما الحكومات كانت و�ا

 Oستعمار |wاية نتائج من بوصفه ا�ساعدات ع�ى"  (نساني"  الطابع إضفاء وتزايد الثالث، العالم 2ي" القضايا"  بعض



 ولوبيات ،) الغربية البلدان 2ي ا�وطن`ن حركات(  الضغط مجموعات وقوة أخرى، جهة من الباردة الحرب و|wاية جهة، من

 وتصدير إنتاج يRSروا لكي ا�جاعة يستغلون  الذين القمح، بمزارuي ا�رتبطة تلك خاصة الجنسية، ا�تعددة الشركات

 ع�ى الحصول  ع�ى الحريصة (نسانية ا�نظمات ع�wم تنوب الذين ا�جوع`ن هؤ�ء ،فإن وراثيا ا�عدلة الغذائية ا�واد

 hعfم وسائل 2ي تحديدا لYطفال ا�ؤثرة الصور  نشر إ@ى يلجئون  إفريقيا 2ي الجياع �صلحة خاصة, حكومية مساعدات

 و¤ي التلفزيون  كام`Rات صور�wا الHI الصغ`Rة الكولومبية الطفلة العبد، الطفل الجندي، الطفل الجائع، الطفل, ا�تنوعة

 . 1986 عام hرH�Á الزلزال خfل ساعة إثر ساعة تحتضر

 كان فإ|wا ،2000و 1998 أعوام 2ي إرت`Rيا مع حرب 2ي تتورط لم لو أثيوبيا أن العالمH، الغذاء برنامج تقرير ويرى     

.  ا�جاعة من يعانون  مواطنwxا من مليونا 15 إن   تقول  (ثيوبية فالحكومة. أفضل بشكل الجفاف تواجه أن بمقدورها

 شخص مليون  11 هناك أن ا�حلية، لسلطاتا مع بالتعاون  الخاص بتحقيقها تقوم الHI (نسانية ا�نظمات تقول  بينما

 2ي يعيشون  الذين آخرين مليون  2 ،9 أوضاع مراقبة يجب وأنه السنة، هذه خfل غذائية مساعدات إ@ى بحاجة هم

 . متدهورة ظروف

 الزراuي فاÝصfح.  الغذائية hزمة عن الوحيدة ا�سؤولة ¤ي ليست)  الجفاف(  ا�ناخية العوامل فإن زيمبابوي، 2ي أما    

 السكان ع�ى البيضاء hقلية من ا�صادرة  راh H�Á توزيع إعادة ع�ى ينص والذي موغابي، روبرت الرئيس بدأه الذي

 بحاجة أصبحت الجنوبية، إفريقيا  منطقة 2ي  للحبوب مطمورا كانت الHI فزيمبابوي .  الزراعة تدم`R 2ي أسهم السود،

 العيش لقمة تأم`ن عن عاجزون نسمة، مليون  6 ،7 يعادل ما أي سكا|wا، نصف أن  حيث, الغذائية للمساعدات ضرورية

 ع�ى وسواهم hفارقة للحكام تمنح مكافأة أصبحت ا�ساعدات إن هل,  hوضاع هذه مثل 2ي.   الرمق لسد الضرورية

 وبمواطنwxا؟,  (فريقية بالزراعة الكب`R الضرر  ألحقت   نظمة غذائي ريع أ¤ي,ا�رتكبة جرائمهم

 استغfله عن الغرب وكف,  ربوعها 2ي العدل تنشر ديمقراطية أنظمة إقامة  يتطلب إفريقيا 2ي ا�جاعات ع�ى القضاء إن  

 تجوع" وقمعية ومرتشية  فاسدة  نظمة  ا�ساعدات تقديم  مقابل (فريقية للبلدان الطبيعية للRtوات

 فساد و, الغربي (مRSيا@ي ال�wب بل,  وا�ناخية Oقتصادية الصعوبات ليست مصدرها إفريقيا 2ي فا�جاعات.شعو�wا"

 . الغربية والبنوك ا�صارف 2ي وإيداعها بلدا|wم لRtوات ال�wاب`ن hفارقة الحكام

 يO 2نقfب فمن:إفريقيا الفطر2ي مثل تتوالد العسكرية (نقfبات بينما  ديمقراطية أنظمة إقامة يمكن كيف لكن   

 2ي (نقfبيت`ن ا�حاولت`ن إ@ى ،)2003 عام يوليو/تموز ( وبرنسيب تومه ساو و2ي) 2003 عام سبتمRS/أيلول ( بيساو غينيا

 ليب`Rيا 2ي تايلور  شارل  السيد التمرد حركة إطاحة إ@ى ،)2003 عام أكتوبر/hول  تشرين( فاسو وبوركينا موريتانيا

 منذ( العاج ساحل 2ي الفو��Á حالة ا@ى) 2003 العام 2ي( السنغال 2ي السياسية Oضطرابات إ@ى ،)2003 أغسطس/آب(

 بعض كانت وإذا. السياسية hزمة 2ي مستدام بشكل غرق  أنه أفريقيا غرب يبدو هذا كل مع ،)2002 عام سبتمRS/أيلول 

 ففي الصدمات؟ من منأى 2ي تبقى سوف الوقت من كم فا@ى وما@ي، وغانا hخضر الرأس وم�wا ذلك من أفلتت قد الدول 

 . العام (|wيار حافة ع�ى الغربية افريقيا تبدو Oجمال



 أعقبت الHI السنوات 2ي      Oفريقية بالدول  عصفت الHI تلك عن مختلفة طبيعة ذات و¤ي الحالية hزمات وتسهم   

 من حالة أعقب~wا Oيديولوجية الباردة الحرب فنضا�ت.. إفريقيا 2ي ا�عاصرة ا�جاعات حدة  تعميق 2ي Oستق�fت

 ارتجال بسبب أخرى  جهة ومن جهة، من Oقتصادية بالعو�ة بحماسة Oلتحاق بفعل وذلك ا�زدوج الfاستقرار

 الوط±H البناء حركات عن الشرعية نزع ا@ى الظاهرتان هاتان أفضت وقد. الوسائل ا@ى تفتقر دول  2ي الديموقراطية

 . وهم مجرد إ@ى الدول  هذه سيادة تحويل وا@ى الناشئة

 زعزعت الO HIنعكاسات لتولد تضافرت قد مختلفة طبيعة ذات عديدة ظواهر أن" ا�أساوية السخرية" ومن       

 ا�انحة الدول  وارتجال hفريقية، الجيوسياسية البنية تحدد كانت الHI" والغرب الشرق " ب`ن ا�واجهة ان~wاء وم�wا hوضاع

 
ً
  إيعازا

ً
 (طار( ) 1990 العام 2ي" �بول " 2ي خطابه 2ي ميRWان فرنسوا تو�ه ما وهو( به التحكم يحسن لم ديموقراطيا

 ا�تفككة البنيوي  Oصfح وبرامج ا�توحشة الخصخصة وأعمال الجديد، ا�تفلت الليب`Rا@ي الجماuي Oقتصادي

 وOحتيال الزهيدة hولية ا�واد وأسعار وقح بشكل العاملة اليد لواستغf ا�قنعة Oجتماعية والRSامج ا�تسارعة،

 ومن الجنسية ا�تعددة الغربية الشركات من الوحشية والتدخfت( )  الخ فwxا للبfد مصلحة � الHI التجارية وOجراءات

 ( hفريقية الدول  بعض ومطامع الدين أزمة إنفجار النافذة، الشرقية ا�صارف
ً
fا تشاد 2ي ليبيا تدخل مثw~التطرفية ونزع 

 وما السوداء القارة 2ي السياسي`ن الزعماء من العديد لدى مخيب بشكل العامة الثقافة وانعدام"( ) الشاملة hفريقية"

  ا�وظف`ن، وفساد ،)ا�نظور  ا�دى ع�ى ح�I( الرؤية عدم من منه ينتج
ً
، صغارا

ً
 من الكث`R. الخ hسلحة و�wريب وكبارا

  ¤ي قارة ا|wيار ا@ى أفضت الHI العيوب
ً
 . الشديد الضعف من حالة 2ي أساسا

 ا�اH�Á القرن  ثمانينات من ابتداء فجأة تراجعت والصحية وOجتماعية م�wا العامة Oقتصادية ا�ؤشرات فكل       

 
ً
 الفقر، 2ي الغربية أفريقيا غرقت فقد. وا�جاعات, Oجتماuي التوتر من عميقة حا�ت ومث`Rة الوسطى الطبقة ع�ى قاضية

 2ي 3.5 من تراجع أنه بل � يتحقق، لم ا�انحة الدول  به وعدت الذي والنمو ضرب قد فwxا اجما@ي مح�ي ناتج كل إن إذ

 فإنه)  PNUD( للتنمية ا�تحدة hمم برنامج أما و). 10(2000 العام 2ي ا�ئة 2ي 2 ا@ى 1975 العام 2ي وسطي كمعدل ا�ئة

R`البشرية التنمية مؤشرات 2ي" له سابق � تقهقر" ا@ى يش.( ) 

  مكان كل و2ي       
ً
 حكومة إجراءات اول  كان الوسطى افريقيا ففي العامة، الوظائف معاشات دفع 2ي صعوبة هناك تقريبا

 كما. النمو عن تكف fف البطالة اما. ا�تأخرة hجور  دفع عن Oعfن هو 2003 العام ربيع 2ي Oنقfبية، بوزيزي  فرنسوا

. با�ûف يعدون  الfجئون  فيما الشعوب، حياة معدل 2ي بقوة وتؤثر) الخ Oستوائية وhمراض السيدا( hمراض تنتشر

  تشكل باتت الفقر، أصا�wا الHI والجيوش،
ً
  خطرا

ً
 افريقيا انقfب من يتب`ن كما الدول  من العديد أنظمة ع�ى دائما

 ( ).العاج ساحل 2ي التمرد وحركة فاسو بوركينا 2ي Oنقfب ومحاولة الوسطى

 هذه Oتنيات، ع�ى مركزة وكلها الشاذة، Oرادات ب`ن ا�عممة ا�واجهة سوى  هناك يعد لم عامة رغبة ظل 2ي وكانما      

 . العاج ساحل أزمة 2ي السياسي`ن hطراف ودعاية" العاجية ال®Vعة" فكرة من يتب`ن كما �wا التfعب يسهل الHI الرافعات

3-h هلية الحروب تغذي ثروة: �اسh أفريقيا 2ي 



    RSاس العا�ية الشبكة تعت�Yل HIيمن الw� س دي" شركةR`قة أفريقية الجنوب"  بfجزء ع�ى العم R`ا كبwشبكة م� 

 القرون من كجمعية  أخرى  نواÙي من وتعمل واسع، صناuي  نطاق ع�ى تعمل النواÙي بعض من فHä.  جدا معقدة

 أصابع إ@ى ليصل ا�ناجم من ينطلق"  hنبوب"  عليه يطلق طريقا الشبكة عRS يمر الذي الحجارة سيل ويسلك.  الوسطى

 تستغرق  قد مسافة و¤ي الجواهر، محfت وأصحاب الصقل ومصانع بالتجار مرورا الزبونات با حرى  أو الزبائن وأعناق

 وhنفاق كا�هاري  وصحراء hركتيك دائرة 2ي ا�كشوفة الشاسعة ا�ناجم:  مداخل عدة"  hنبوب"  ولهذا.  عام`ن أو عاما

 . hطل§�H ا�حيط جنوب 2ي العائمة ا�ناجم وح�I بل العميقة hرضية

 يعادل ما أي طنا، 24الـ  العام 2ي سنويا ا�ستخرجة الخام �hاس من ق`Rاط مليون  120الـ إجما@ي  يتجاوزوزن و�    

 يكلف استخراجها أن وبما.  يورو مليار 7,91  بحوا@ي منتجوها يبيعها القليلة hطنان هذه لكن.  واحدة شاحنة حمولة

 الذي الزبون  إ@ى �hاس أحجار تصل عندما وأما.  ضخمة هذه والحال تكون، hرباح فإن يورو، مليار 2 ،26 من أقل

 يورو مليار 57 حدود  2ي يصبح الصاغة محfت 2ي ترصيعها بعد الحمولة سعر فإن"  hنبوب"  نم Äخر الطرف 2ي ينتظر

. 

 والطلب العرض �تطلبات يخضع � وهو مصطنع، سعر هو ل�Yاس ا�رتفع السعر أن Oقتصاديون  ا�حللون  ويؤكد    

 مكافحة مصلحة تسمwxا وكما عادة، تنعت  كما احتكارية كشركة"  ب`Rس دي"  مناورات ع�ى كامل بشكل يتوقف وإنما

 غ`R التحديد حول   قضية 2ي 1994 عام ا�wمت قد"  ب`Rس دي"  وكانت.  hمريكية العدل وزارة 2ي Oحتكارية Oتحادات

 . ا�حكمة أمام للحضور  دعو�wم من خوفا hمريكية hرض كوادرها من أي يطأ لم التاريخ ذلك ومنذ.  لYسعار القانوني

 إغراق يتم ا�اH�Á 2ي وكان.  قاسية عقوبات إ@ى الخاص لحسا�wم خام أحجار بيع حاولوا منتجون  تعرض ا�اH�Á و2ي    

".  ب`Rس دي"  لشركة اللندني ا�قر أقبية 2ي ا�ودعة الخرافية Oحتياطات من ا�تأتية hحجار من انتقائية بصورة السوق 

"  كانجبيل طوني"  أحجار إقتناء ويتم.  وكندا وأسRWاليا أفريقيا 2ي ا�نافس`ن ا�نتج`ن بعض تجارة اليوم تزدهر ذلك ومع

 من خروجه منذ أي عاما، ثfث`ن وخfل" .  لوفيف ليفي"  ا�دعو يديرها شركة قبل من أنغو� 2ي شرuي مشRW أي كأحجار

 تمارسها الHI السيطرة و�wديد أنغو� من (نسحاب ع�ى"  ب`Rس دي"  إرغام من الصهيوني ا�قاول  هذا تمكن"  طشقند" 

 . الروH�Ï (نتاج ع�ى تقليديا

 بمبلغ احتياطا�wا نصف 2000 – 1999 عام فباعت اسRWاتيج~wا من"  ب`Rس دي"  غ`Rت الجديدة ا�نافسة هذه وأمام    

 سوق  ع�ى أيضا ينطبق والطلب العرض قانون  أن إ@ى يش`R مما hسعار انخفضت ت�wار أن دون .  يورو مليار 5 ،65 قدره

 . �hاس

    R`ع�ى ا�جلس من وهو"  بوكستايل فان مارك"  ويشh اس�Yبمدينة ل ،R`ا�تخصصة البلجيكية ا�دن أهم من و¤ي أنف 

 لشراء الديون  ودفع الدولية القروض لضمان يستخدم فهو.  النقود أشكال من شكل �اس h أن hحجار، هذه بيع 2ي

 . hحيان أغلب 2ي النقود من أفضل وهو أيضا، hسلحة



 إ@ى ا�شبوهة ا�صادر ذات سيو��wم لتحويل يأتون  الذين hموال مبي´�H قبلة ليRSيا عاصمة مونروفيا أصبحت وهكذا    

 أهلية لحرب مسرحا سنت`ن منذ أصبحت قد الديمقراطية الكونغو وكانت.  آخر مكان 2ي وبيعه بسهولة نقله يمكن أ�اس

 من تجنwxا الHI العائدات ع�ى كث`Rا تعول  كنشاسا"  حكومة وكانت.  القتالية الجهود تمويل 2ي �hاس ع�ى طرفاها يعتمد

 العسكري`ن من الحكومة حلفاء كان نفسه الوقت 2ي.  شهريا يورو مليون  28 ،25 بحوا@ي تقدر والHI"  مايي مبو�ي" أ�اس

 و2ي" .  مايي مبو�ي"  مناجم من جديد منجم استغfل 2ي با�ساهمة وذلك تدخلهم من (ستفادة يحاولون  الزيمبابوي`ن

 أو بأنفسهم �hاس w³ربون  إما يدعمو|wم، الذين وhوغندي`ن الرواندي`ن الجيش وأفراد ا�تمردون  كان البfد شرق 

 . w³ربه من ع�ى ضريبة يفرضون 

 هجمات لصد hسلحة إ@ى الحاجة أمس 2ي كان الذي كابيf لوران الراحل الكونغو@ي الرئيس تنازل  ،2000 آب و2ي    

 الحال و2ي.  يورو مليون  22 ،6 مقابل صهيونية شركة �صلحة �hاس لشراء الديمقراطية الكونغو احتكار عن ا�تمردين

 الHI ا�نخفضة وhسعار الصهاينة الغزاة من ل¡فfت البfد من خلسة الكريمة hحجار  w³ربون   ا�حليون  التجار بدأ

 تخوض الهند جنوب 2ي ا�مالك كانت الزمان قديم ففي جديدة، ظاهرة ليست �hاس حرب إن.    �wا يتعاملون  كانوا

 ا�تناحرة hطراف كانت الفظيعة، اللبنانية hهلية الحرب وخfل.  ا�ناجم استغfل أجل من بي�wا فيما شرسة، حروبا

 ا�تعامل`ن وباستثناء الوقت، ذلك و2ي.  س`Rاليون  مناجم 2ي أسهما يملكون  كانوا لبناني`ن ومهرب`ن تجار طرف من تمول 

 . التوجه لهذا إهتماما أحد يعر لم با �اس

 كواحد )سنة من أكRt منذ قتل الذي( سافمHâ جونان§�H"  ا�تمرد hنغو@ي الزعيم برز  عندما التسعينات عقد بداية و2ي    

 أثر وع�ى ،1992 عام و2ي. مجازر  من حصل ما رغم فورية فعل ردود ذلك يRt لم الخام، بالحجار السوق  مزودي أهم من

 �hاس بمناجم الغ±H" كوانغو" وادي ل¡ستيfءع�ى قواته سافمHâ أرسل hنغولية، الحكومة مع السfم اتفاق فشل

 فيما محتجزين1000 من أكRt هناك كان الجهود وبفضل ذلك، تلت الHI السبع السنوات وخfل.  أنغو� شمال الواقع

 . يورو مليار 4 ،52 قيمته ما الكريمة hحجار من سافمHâ واستخرج.  العبودية يشبه

 أنغو� لعنة كان فا �اس.  اليوم ح�I بظfلها تلقي مازالت وخيمة عواقب �hاس حقول  إ@ى سافمHâ لوصول  وكان    

 فهذه.  أنقاضها وسط يقف وهو"  كويتو"  مدينة مواط±H أحد قاله ما هذا.  ا�دة هذه كل الحرب هذه استمرت �ا ولو�ه

 والقصف سافمw� Hâا يقوم كان الHI الهجمات بفعل بالكامل دمرت قد البfد وسط الجبلية ا�ناطق 2ي الواقعة ا�دينة

 فHä.  الحقيقة هذه التسعينات بداية إ@ى تعود الHI"  ب`Rس دي"  تقارير وتؤكد.  الحكومية القوات تقدم لعرقلة ا�تواصل

 متجنبة سافمHâ باعها الHI الكريمة hحجار مجمل إقتناء إ@ى توصلت الHI الشركة نجاح عن تعRS الHI باÝشارات مليئة

 . السوق  إغراق بذلك

 ا�تحدة hمم منظمة قبل من تذكر فعل ردود �hاس  تجار من سافمHâ يلقاه كان الذي الدعم يRt لم سنوات وطوال    

 بريطانية جمعية و¤ي"  وتنيس غلوبال"  دخلت ،1998 عام من hول  كانون /ديسمRS 2ي ولكن.   أخرى  سلطة أية من و�

 قطاع مسؤولية حول  مفحما تقريرا الحكومية، غ`R ا�نظمة هذه ونشرت.  ا�عركة (نسان وحقوق  ا�حيط عن للدفاع

 الHI ¤ي تكن لم أنغو� 2ي الحرب لكن".  ب`Rس دي"  شركة تقارير ذكر�wا الHI ا�صادر ب`ن ومن.  أنغو� مأساة 2ي �hاس



 إفريقي بلد 2ي ا�تمردون  ارتك	wا الHI الفظائع وإنما ا�هنة، وهددت hحداث واجهة 2ي"  الدم"  أو"  الحرب"  أ�اس وقعت

 .  آخر

 الج	wة سيطرة تحت س`Rاليون  2ي  خصوبة hك�h Rtاس مناجم سقطت ا�اH�Á القرن  من التسعينات أواسط ففي   

 1999 عام ح�I.  الجيش 2ي سابق عرفاء رئيس وهو"  سنكوح فوداي"  بزعامة ا�تمردين من جماعة و¤ي ا�وحدة، الثورية

 من ا�fي`ن بعشرات سنويا قيم~wا تقدر hحجار نم كمية ا�جاورة البلدان وعRS  خلسة، ا�هرب`ن ورجاله سنكوح هرب

 2ي الهلع بزرع ال~wريب عمليات ع�ى يسيطرون بالقوة جندوا الذين اليافع`ن من ومعظمهم ا�تمردون  وكان.  الدو�رات

 ب`ن العfقة تتب`ن الدولية ا�جموعة وبدأت الفظيعة ا�وحدة الثورية الج	wة هجمات أصداء وانتشرت.  السكان أوساط

 الصفقات"  علwxا أطلقت الHI حمل~wا بدء" ووتنيس بال غلو"  ج	wة وأعلنت.  وhذرع hرجل ا�بتوري وhطفال �hاس

.  1999 لعام ا�يfد أعياد عشية ذلك وكان.  �hاس لسوق  الفظيعة (نعكاسات إ@ى ا�س~wلك`ن إنتباه للفت"  ا�شؤومة

 من تشRWيه الذي �hاس من الوهاج العقد إن تقول  عينه العام من الثاني تشرين/  نوفمRS 2ي تايمز نيويورك كتبت وقد

 لحوم آك�ي من عصابة مصدره يكون  قد القلب لحبيبة هدية لتقدمه  م�wاتن 2ي الخامس بالشارع الراقية ا�حfت أحد

 . س`Rاليون  2ي البشر

 الصناعي`ن أوساط 2ي الهلع زرع بعد، يحصل لم hسوأ أن إ@ى ذلك من أكRt يلمح كان الذي الخطاب من النوع هذا    

 بوستوانا د اقتصا فإن �hاس، مقاطعة أعلنا ما إذا:"  قائf مانديf نلسون  فصرح.  �hاس تجارة من يعيشون  الذين

 ".   ي�wار سوف وناميبيا

 :الغربية أفريقيا اقتصادات ع�ى العاجية hزمة تأث`Rات-4

 (تنية السياسية hزمات من العديد بعد hخ`R، الدليل سوى  زالت و� العاج ساحل 2ي ا�ستشرية hزمة ليست    

 حاليا الدائرة hهلية الحرب من أشهر ستة فبعد.  مسبقة إتنية أحكام ع�ى أساسها 2ي نشأت دولة هشاشة ع�ى الدامية،

HIبشكل يقودها وال H�§ا�سلم الشمال من شباب جنود رئي ,HIاء عن تكشف والw~قومية يقظة وعن الخضوع تقليد ان 

 ا�ظاهرات وبعد تعيشها، الHI الفقر حالة ومن وسياسيا اقتصاديا �wميشها من بخجل تذمرها تبدي كانت والHI, مناطقية

 رؤية تمتلك � Oقتصادية الفاعليات أصبحت ماركوسيس اتفاقيات عقب أبيدحان 2ي انطلقت الHI لفرنسا ا�عادية

 عدة رَحلت وبالفعل.  للرحيل تحسبا احتياطا�wا تأخذ بدأت العاج ساحل 2ي ا�وجودة hجنبية الشركات أن كما للوضع،

 البلدان إ@ى كوادرها رحلت با�قابل، أخرى  شركات أن ح`ن 2ي باريس، إ@ى كوادرها للخطر تعرضت فرنسية شركات

 . ا�جاورة (فريقية

    RSا عديدة، مزايا تملك مدينة غانا، عاصمة أكرا، وتعتwستقرار  العاج، ساحل من القرب م�Oو ،H±مh نهج 2ي و(نعتاق 

 . hنكلوسكسونية الطريقة ع�ى Oقتصادية الليRSالية

 شركات فحh  .�Iنغلوفوني البلد هذا 2ي للعمل ينتقلون  الفرنسي`ن من والصغ`Rة ا�توسطة الشركات مدراء جعل ما وهذا 

 قسما تنقل Äن نجدها العاج ساحل 2ي مصنع`ن أنشأت وقد والكاكاو، القهوة بلد 2ي رمزية شركة تعتRS الHI نست�ي



 (قليمH الفريق كل كذلك أو عائw�fم مصطحب`ن العاج، ساحل دولة من ا�غRWبون  استقر وقد.  كوادرها من أساسيا

 ولكنه مؤقتا، حf الRWحال هذا ويعتRS.  أكرا إ@ى الجنوبية وأفريقيا الغربية إفريقيا من بلدا 23 يشمل الذي نست�ي لشركة

R`ا توجد � أكرا، الغانية العاصمة  ن مثا@ي، غwxقتصادية العاصمة 2ي الحال ¤ي كما ا�تطورة الخدمات كل فO لساحل 

 . العاج

    R`عمال رجال أن غh إفريقيا بلدا اختاروا العاج، ساحل 2ي متمركزين كانوا الذين اللبناني`ن والتجار الفرنسي`ن Rtأك 

 فعلية ديمقراطية بطريقة رئيسها فwxا انتخب الذي السنغال، وهو أ� العاج، ساحل دولة إ@ى عاداته 2ي قريب لكنه بعدا،

 . السياO H�Ïستقرار من جيد بنوع وتحظى ،2000 عام 2ي

 العقارات، أسعار ارتفعت أن داكار العاصمة إ@ى والفرنسي`ن العاجي`ن hعمال رجال من الهائل التدفق لهذا وكان    

 بسبب جيدة، اقتصادية انتعاشة يشهد البناء قطاع جعل ما وهذا.  �ستئجارها وا�كاتب الشقق ع�ى الطلب تعزز  بسبب

 مكاتب إنتتقال مليةع كانت فإذا.  الحقيقي hمثل الحل ¤ي ليست دكار فإن ذلك، كل ومع.  السوق  2ي أسعاره ارتفاع

 ا�نافسة  أهمها لعل عقبات بعدة تصطدم ا�صانع إنتقال عملية فإن جيد، بشكل تتم الدولية وا�نظمات الشركات

 . أراضwxا ع�ى ا�صانع �ستقبال والصناعية (دارية القدرات تمتلك � فالسنغال.  التحتية البنية وضعف

 2ي والتصدير Oست`Rاد حركة انخفاض من Äن داكار ميناء يستفيد إذ البحري، للنقل مماثلة الحالة تكون  أن ويمكن    

 الذي hمر والتعقيد، الصعوبة من غاية 2ي السلع وإرسال تنقل عملية يجعل الذي البلد انقسام بسبب أبيدجان، ميناء

 إفراغها يتم � ا�ستودعات أن غ`R.  ما@ي إ@ى السلع �نتقال مهمة ترانزيت نقطة يمثل الذي داكار، ميناء مصلحة يخدم

 سكك خط تقادم جراء القطار، طريق عن نقلها يمكن � للسلع الحاويات كل  ن السينغالية، العاصمة 2ي بسرعة

 غياب بسبب با�خاطر ومحفوف طويل فهو الشاحنات بواسطة الRSي  النقل أما.  وباماكو داكار ب`ن يربط الذي الحديد

 . ما@ي جمهورية 2ي الحديثة الطرقات

 حاجيا�wا من ا�جاورة البلدان يجردان علwxا، ا�عتمد  (قليمH ل¡قتصاد الكب`R والثقل العاج، ساحل أزمة إن    

 وصادرا�wا واردا�wا من% 70 بنسبة الشديدة التبعية من حالة تعيش الHI ما@ي جمهورية قاد الوضع، وهذا.  الضرورية

HIاتيجية تنتهج أن إ@ى العاج، ساحل طريق عن تمر الRW2ي ا�وانئ ع�ى ا�شرفة بالسلطات (تصال لجهة بديلة، اس 

 سيبدأ الذي القطن، خاصة ا�الية، التجارة حركة من جزء تفريغ إمكانية لضمان ،) توغو(  ولومي ،) غينيا(  كوناكري 

 أننا"  لومي، ميناء 2ي البحرية، البضائع وتفريغ ا�قاو�ت لشركة العام ا�دير ب`Rالدي لوسيان السيد أكد وقد.  قريبا قطفه

 ".  ا�ا@ي القطن �ستقبال الكافية ا�ساحات سن�Pء

 2ي 95( ) الشركة هذه تدير. 2002 العام |wاية قبل للنسيج ا�الية الشركة تخصيص ا@ى فسيصار ا�رة، هذه القرار اتخذ و

 أفريقيا 2ي انطلقت عملية سياق 2ي هامة خطوة ا|wا. Oنتاج 2ي مصر بعد الثاني hفريقي البلد ما@ي، 2ي القطن من ا�ائة

 . الدو@ي البنك ضغط تحت الجنوبية



 العمfت موارد نصف البين`ن، 2ي التصدير عائدات من ا�ائة 2ي 57: ا�نطقة بلدان لغالبية حيويا موردا القطن ويمثل 

 من وهو فاسو بوركينا 2ي Oجما@ي ا�ح�ي الناتج ثلث من واكRt التصدير عائدات من ا�ائة 2ي 60 ما@ي، 2ي" فقط" الصعبة

 فالزيت الصعبة، العمfت ا@ى اضافة عديدة منافع القطن يؤمن. التشاد 2ي للتصدير مادة اول  أيضا، الكبار ا�نتج`ن

 فاسو وبوركينا والتشاد ما@ي من كل 2ي الطعام زيت مجال 2ي OساO H�Ïس~fwك يمثل القطن حبوب من ا�ستخرج

 . القطن من ا�شتق ا�اشية علف إ@ى (شارة دون . والكام`Rون العاج شاطئ 2ي Oس~fwك هذا من عالية ونسية والتوغو،

 وكانت. ا�حلية ا�صانع إ@ى) السماد باستثناء( إنتاجها إجما@ي تسلم الوطنية القطن شركات كانت خصخص~wا قبل    

 وتغذي ـ نفسها Oحتكارية شبه الشركات من البذار بشراء قيامهم شرط ـ إنتاجهم تصريف للمزارع`ن تؤمن الشبكة

 )( ).  خاص بشكل الزيوت مصانع( الخفيف التحويل معامل

 ا@ى انتاجها بتسليم ملزمة البذور  شركات تعد لم التسعينات، منتصف البذار قطاع 2ي وخصوصا الخصخصة مع لكن

 . انتاجها تباطأ الHI ا�حلية الزيت مصانع

 hبقار تغذية 2ي الحيواني الطح`ن استخدام فمنع. أفريقيا 2ي مباشرة غ`R نتائج البقر جنون  �رض كان الطريقة �wذه    

 القطن بزور إن وبما. الحيواني الطح`ن محل للحلول  الVSور  عصر من الباÓي" الكسب" ع�ى كب`R اوروبي طلب 2ي تسبب

 مصانع حرمان: النتيجة. ا�حلية السوق  من أع�ى أسعارا عارض`ن أفريقيا صوب ا�تعهدون  التفت (نتاج 2ي تستخدم

 . القطن بزار من ا�حلية الزيوت

 قبل جاءت الشكوى ". لطحنه بزار �  ن طاق~wا من ا�ائة 2ي 30و 25 ب`ن بما تعمل hفريقية القطن زيت مصانع غالبية"

 لغربي والنقدي Oقتصادي Oتحاد 2ي الزيوت صناعH3 لجمعية العام hم`ن ايشو�، اليمH ساليو السيد لسان ع�ى عام

 ما@ي 2ي القطنية الVSور  عصر صناعات إن": "سيفكا" العاجية ا�جموعة رئيس �مبfن، ايف السيد ويؤكد. أفريقيا

". تكاليفها ع�ى تغي`R أي يطرأ لم إنه مع ائةا� 2ي 25 بنسبة مبيعها أسعار خفضت قد وبين`ن والتوغو فاسو وبوركينا

 . أوروبا إ@ى جمركية رسوم دون  ا�صدرة الVSور  لRWحيل غ`Rها من أكRt معرضة الساحلية والبلدان

 عشرة (حدى البلدان 2ي الصغار ا�نتج`ن من مليون`ن دراماتيكية بصورة تطال والHI ـ الغربية أفريقيا 2ي القطن أزمة إن

 تراجع عن أيضا ناتجة ـ الزراعة �wذه مداخيلهم ترتبط ممن آخرين مfي`ن عدة الwxم يضاف( ) الفرنك بمنطقة ا�عني`ن

 ا|wيار إ@ى تحول  2000 العام 2ي مؤقت ثبات مع 1997 عام بدأ الذي الRWاجع هذا وكان. الدولية Oسواق 2ي القطن اسعار

 تشرين منتصف 36،65 ا@ى سنتا 64،95 من" A كوتلوك" مؤشر أي العا�ية hسعار بارومRW انتقل فقد. 2001 عام فع�ي

 إ@ى يؤدي العا�ية hسعار 2ي الكب`R التقهقر وأن. 1974-1973 حملة منذ اليه يصل لم ادنى سعر وهو اكتوبر،/Oول 

 للبن`ن مثf يورو مليون  43،6 يعادل ما أي CFA أفريقي فرنك مليار 28،6: للقطن ا�ر�wنة الدول  مداخيل 2ي كب`R نقص

 . 2001 العام 2ي فاسو لبوركينا يورو مليون  61و

 باكرا تبتهج � ان ا�نتجة البلدان ع�ى لكن. لليRSة سنتا 55الـ حول  يراوح وا�ؤشر 2002 أكتوبر/hول  تشرين منذ     

 ا�ساحات انخفاض: معاكسة عوامل ا@ى الخRSاء بحسب يؤدي مما الصي±H ا�وسم 2ي انخفاض ا@ى مرده فا�رتفاع



 الوسيط دوفانان، وليم السيد ويضيف)... الجفاف خصوصا( مؤآتية غ`R مناخية وظروف ا�تدني السعر بسبب ا�زروعة

H�§ي  أقل تنتج الص`ن ان: "القطن مجال 2ي العلم 2ي الرئيRWوتش Rtارتفاع جزئيا يفسر مما السابقة السنوات من اك 

 "( ). Oسعار

     RSبيض الذهب ينتج بلد أول  ما@ي وتعتh  )مسألة يعد القطن شحن فإن ولهذا الصحراء، بعد ما إفريقيا 2ي)  القطن 

 والنيجر فاسو، بوركينا ما@ي، الثfثة، البلدان اتفقت وقد.   فاسو بوركينا لجمهورية قصوى  ضرورة يمثل ولكنه حيوية،

-�Iأيضا غانا 2ي وتيما, وكوناكري  لومي، موانئ نحو التوجه ع�ى- أبيدجان طريق عن سلعهم تمر � ح  .R`الحل هذا أن غ 

 طرقات بنية غياب ظل 2ي البعيدة وا�سافات النقل، شاحنات وجود قلة م�wا سلبيات، عدة طياته 2ي يحمل البديل

 غانا أن إ@ى إضافة مضاعفة، تيما أو لومي طريق عن النقل تكلفة تصبح أن ويمكن.   الباهظة النقل وتكاليف حديثة،

 ل¡تحاد الثمانية البلدان قبل من إقراره تم الذي الجمركي Oتحاد إ@ى تنتمw|  � Hا أراضwxا، ع�ى الجمارك حقوق  تقتطع

 لكل وكنتيجة.  مشRWكة كعملة hفريقية، ا�الية  للمجموعة الفرنك يعتمد الذي الغربي، hفريقي والنقدي Oقتصادي

 . �ا@ي و(سمنت فاسو، لبوركينا القمح خاصة كث`Rا، ا�ستوردة السلع أسعار ارتفعت ذلك،

 وقد.  ا�نطقة بلدان ع�ى العاجية، hزمة استمرار من الكارثية وبالنتائج Oقتصاد، بRWنح ا�الي`ن hعمال رجال ويشعر    

 الذي الكاكاو، إنتاج من أساسيا قسما تشحن أن استطاعت أ|wا إذ hضرار، حصر 2ي Äن حد إ@ى العاج ساحل نجحت

 العاج لساحل ا�جاورة البلدان 2ي السياسية السلطات وتتخوف.  العالمH الطلب من% 40 نسبة hفريقي البلد هذا يؤمن

 بنسبة ا�شRWكة العملة قيمة بانخفاض يذكرهم الذي hفريقي، الفرنك قيمة وانخفاض العا�ي، Oقتصاد تدهور  من

 . 1984 العام 2ي% 50

 أفريقيا 2ي للخصخصة باهظة تكاليف-5

    RSوالتنمية التعاون  منظمة مع بالتعاون  للتنمية (فريقي البنك به قام الذي أفريقيا 2ي الخصخصة حول  التقويم يعت 

 كث`Rا يبشر � أنه غ`R. معتد� ،2003-2002" فريقيا Oقتصادية Äفاق"  حول  السنوية دراس~wما 2ي Oقتصادية

 قلب 2ي كانت والHI الخاص، القطاع إ@ى الدولة قبل من مملوكة كانت الHI الشركات وانتقال بيع لعملية زاهر بمستقبل

 قد (صfحات هذه وكانت.  ا�انحة الدولية ا�ؤسسات �wا طالبت الHI السوق  ع�ى و(نفتاح الهيكلية (صfحات حركة

 تحديد تم حيث ،2001 عام 2ي تشكلت الHI)  التباد(  hفريقية للتنمية الجديدة �بادرةا إطار 2ي hفريقية البلدان قبل~wا

 وتوجيه hجنبية (ستثمارات جذب 2ي hولوية لها تكون  أن يجب والHI الحكومات فwxا تعمل أن يجب الHI القطاعات

 (ستثمارات وتشجيع hمن وتعزيز و(تصا�ت وا�علومات الجديدة التكنولوجيا قطاعات ¤ي و, إلwxا الخاص القطاع

 . الفقر جيوب ع�ى والقضاء القارة لشعوب متواصلة تنمية خلق ع�ى والعمل إفريقيا 2ي التنمية وإحراز ا�باشرة، hجنبية

    fفريقية، القارة مستوى  ع�ى العام القطاع أهمية تراجعت ريب، بh اجع لكنRWا، ليس الR`البنك أورده ما حسب إذ كب 

 8 يقارب ما ا�بيعات هذه جلبت وقد.  العام للقطاع تابعة شركة h 2700فريقية البلدان خصخصت فقد الدو@ي،

 حسب إفريقيا 2ي النجباء التfميذ ب`ن ومن.   فريقيا (جما@ي ا�ح�ي الناتج من% 1 ،5 يعادل ما أي الدو�رات من مليارات

 ،) إفريقيا لشرق (  وت®Vانيا ،) إفريقيا لشمال(   ومصر hفريقية، القارة لجنوب بالنسبة ا�وزامبيق الدو@ي، البنك دراسة



 ليRSيا، بستوانيا،: ¤ي بلدان 9 هناك أفريقيا، بلدا 53  أصل ب`ن ومن) .  افريقيا لوسط(  والكونغو ،) افريقيا لغرب(  وغانا

  ن إما العامة، قطاعا�wا بخصخصة تقم لم,  وليبيا الجزائر، زوازيfند، الصومال، السيشل، جزر  ناميبيا، موريس،

 التحتية البنية حول  الخصخصة وتRWكز.  سياسية بعقبات تتعلق  سباب أو جيد، بشكل تعمل �زالت العامة شركا�wا

 ،) وا�اء الكهرباء ركاتش(  العامة والخدمات ،) الحديدية والسكك البحرية، ا�fحة وشركات الط`Rان، شركات(  للنقل

 ا�علومات وتكنولوجيا والطاقة والنقل ا�ياه مجا�ت 2ي خاصة التحتية البنية وتطوير بناء ويمثل.  و(تصا�ت

 إ� تصل � والكهرباء ا�ياه فخطوط. hفريقية Oقتصاديات من العديد 2ي hساسية الضعف نقاط إحدى و(تصا�ت

 من مواطن ألف لكل خطا 567بـ مقارنة مواطن ألف لكل متاحة هاتفيا خطا 18 هناك وأن السكان، من% 60 نحو إ@ى

  36 خلقت  بينما ،2001 عام 2ي الهاتفية (تصا�ت قطاع فقط أفريقية حكومة 18 خصخصت وقد.  ا�تقدمة الدول 

 النقالة للهواتف الRWخيص أفريقية حكومة 45 منحت ح`ن 2ي, الهاتفية ا�قاسم لتنظيم مختلفة هيئات إفريقية حكومة

 . خاصة شركات إ@ى

 �wا قام دراسة وتظهر.  الخاص القطاع إ@ى العام القطاع بيع لعمليات hو@ى الضحية كان التوظيف أن واضحا ويبدو    

 وإذا% . 15 بمعدل تراجع قد  التوظيف أن وتوغو، وغانا، فاسو، وبوركينا بن`ن 2ي خاصة شركة 54 لدى الدو@ي البنك

 قبل من مملوكة شركات لعدة الكب`R الدين إ@ى يعزى  ذلك فإن نسبيا، ضعيفة الخصخصة من ا�تأتية ا�داخيل كانت

.  البيع أسعار 2ي تخفيض قبول  إ@ى أو الخصخصة، بعد السلHâ دورها تحمل ع�ى hفريقية الحكومات يجRS الذي الدولة

 . للتوازن  ا�الية ا�ساعدات إختفاء بفضل إيجابية تأث`Rات للخصخصة كانت ا�وازنة مجال 2ي فقط

 

 عام يورو2ي مليون  2,1 إ@ى 1991 عام 2ي يورو مليون 31,2 من تنتقل ا�الية ا�ساعدات دفع فاسو بوركينا شهدت وقد  

 للشركات ية(نتاج تضاعفت, تأكيد بكل. مؤكدة Oقتصادية ا�الية ا�كاسب تكن ولم. الخصخصة عملية بعد, 1999

 بوركينافاسو 2ي% 14 بنحو ا�ضافة القيمة  إرتفاع يغطي بينما,مرات أربع ا�ضافة وقيم~wا, مرت`ن ت®Vانيا 2ي ا�خصخصة

 .بنيويا عاجزة ا�خصخصة الشركات عدد   وتظل, العميقة التفاوتات

 الجوال للهاتف ا�نافسة ع�ى (نفتاح أن ا�ؤكد من, ناحية فمن. التطورات هذه 2ي دائما �wم حسا ا�س~wلكون  �يوحد و

. غالبا إحتكاري  وضع إ@ى  الخصخصة أدت فقد, أخرى  ناحية من,  ولكن. hسعار تعريفة تخفيض ع�ى أجRSا�ضارب`ن قد

  سببان وهذان. منخفضة أسعار ع�ى با�حافظة سمحت الHI ا�ساعدات لتقديم حدا وضعت الدول  أن, ذلك ع�ى وزد

% 10 بنحو السنغال 2ي الكهرباء أسعار إرتفعت وهكذا. الخصخصة عمليات أعقبت الHI العديدة الزيادات  لشرح كافيان

 أن" مفادها نتيجة إ@ى  للتنمية (فريقي البنك تقرير ويصل. ا�سفسف الخصخصة مسار إخفاق بعد, 2002 يناير 2ي

 ا�fكون  ينسحب" أن يخ»�� ولكنه, "الجماعية الخدمات شبكات توسع تمويل 2ي يسهم سوف hسعار تعريفات إرتفاع

, "ا�ربحة hعمال ع�ى  أنشط~wم ل`Rكزوا,  الدولة قبل من ا�ملوكة الشركات من  ا�تضررة hسواق من  الخواص

 .الريفية ا�ناطق وكهربة النقل حساب خاصةع�ى



  أن غ`R. كب`Rة إجتماعية بتكلفة ولكن, الناس إ@ى وصولها من وحسنت الخدمات قيمة رفع 2ي الخصخصة أسهمت لقد  

 ا�ساس دون  من (نتاجية لزيادة السحرية الصيغة ¤ي ما هو أفريقيا 2ي Oقتصاديون  ا�حللون  يطرحه الذي السؤال

 أفريقيا 2ي ا�توازنة الشراكة ماتحاول   بالضبط هذا بطبيع~wا؟و جدا الضعيفة hفارقة للمس~wلك`ن الشرائية بالقدرة

 .تطبيقه

 السودان إتفاق 2ي النفطي البعد-6

 عقد طيلة السودانية ا�سألة تدويل �wدف السودانية الحكومة ع�ى ضغوطا hمريكية ا�تحدة الو�يات مارست      

 بعد السودان مع عfقا�wا تحس`ن إ@ى تس«ى ا�تحدة الو�يات جعf عامل`ن هناك أن غ`R.  ا�اH�Á القرن  من التسعينات

 من شحنة أول  صدر ح`ن ،1999 آب 30 2ي للنفط ا�صدرة الدول  إ@ى رسميا السودان انضمام hول،: التوتر من سنوات

 مرفأ إ@ى الجنوب 2ي هجليج نفط حقول  من hرض تحت كيلومRW 1600 يمتد أنبوب عRS سنغافورة إ@ى برميل ألف 600

.  الخرطوم شرق  شمال كيلومRW 400 مسافة ع�ى hحمر البحر ع�ى البش`R عمر السوداني الرئيس افتتحه الذي البشاير

 ألفا 230 ب`ن ما غالبا ينتج فهو.  مستخرجة غ`R كامنة ثروة يعتRS يزال � ولكنه, سنوات منذ وغازا نفطا السودان وينتج

 مليار 1 ،2و مليون  600 ب`ن ما النيل أعا@ي غومي منطقة 2ي ا�عروفة احتياطاته وتبلغ يوميا، النفط من برميل ألف 250و

 2ي كامنة حقول  2ي تقع الكRSى  الRtوة لكن برميل، مليون  800 من بأكRt ا�نطقة هذه 2ي ا�قدرة و(حتياطات برميل،

 مليارات 4و مليارات 3 ب`ن بما مقدرة النفط كمية حيث الجنوبية الفصائل لسيطرة كليا الخاضعة الجنوبية سد منطقة

 . برميل

 أن حيث ،2001 سبتمRS 11 أحداث من عام قبل ا�تحدة والو�يات السودانية السلطات ب`ن hم±H التعاون :  الثاني

.  1996و 1991 ب`ن ما الفRWة خfل فيه عاش �دن بن أسامة  ن نظرا لواشنطن، مهما استخباراتيا هدفا يمثل السودان

 والخرائط الوثائق من كب`Rة مجموعة hمريكية hمنية الفرق  بتسليم قامت السودانية السلطات أن ا�صادر بعض وتفيد

 . التسعينات بداية 2ي أسسه الذي القاعدة تنظيم وعن �دن بن أسامة عن

 معدا كان قانون  مشروع بإسقاط 2001 سبتمRS 19 2ي السودان Oبن بوش جورج بزعامة hمريكية (دارة وكافأت    

 من بمنعها السوداني النفط تستثمر الh HIجنبية الشركات ع�ى قوباتالع بتشديد يق´�H الكونغرس ع�ى للعرض

 شهر 2ي واشنطن واتخذت.  hهلية الحرب 2ي تدويرها يعاد النفط عائدات أن باعتبار hمريكية البورصة 2ي التعامل

 ا�تحدة، hمم عقوبات رفع قرار ع�ى hمن مجلس 2ي التصويت عن (متناع 2ي تمثل آخر إيجابيا موقفا 2001 أكتوبر

 دو�ر مليون  160 استعادة من السودان تمكنت القرار خfل ومن.  القرار لتمرير الفرصة أتاح الذي hمر السودان، ضد

 واستضافة وعقد الدو@ي النقد صندوق  مع مشRWكة تعاون  عfقات بإقامة لها سمح كما.  الحصار بسبب مجمدة كانت

 .و(قليمية الدولية ا�بادرات

 ح`ن السوداني، النظام وضع و2ي السودانية، hهلية الحرب 2ي وحاسما جديدا عامf يشكل النفط أصبح أن ومنذ    

 الجنوب، 2ي تمركزها وتثبت تVWايد النفط بإستخراج ا�هيمنة hمريكية الشركات بدأت كب`Rة، النفطية الRtوة أن اتضح

 السودان مثل أمريكا تعتRSها دول  من عمليا الطاقة من حاجاته كل يستورد كان أن بعد فالسودان. النيل أعا@ي خصوصا



 تتدفق بدأت إذ مهما، وسياسيا اقتصاديا رأسما� تمتلك Äن أصبحت وليبيا، وسوريا والعراق كإيران"  ل¡رهاب راعية" 

 سنوات 2ي تتضاعف  ن Äن مرشحة و¤ي ،2001 عام 2ي دو�ر مليون  500 بلغت الHI الدولة، خزينة ع�ى النفط عائدات

 إنفاقها وزادت  الجنوبي`ن  ا�تمردين ع�ى حر�wا 2ي الحكومة وارتاحت  يرتاح الداخ�ي Oقتصادي الوضع بدأ وبذلك. قليلة

 أن) 2002نيسان-أذار" (أف`Rز فورين"مجلة نشرته مقال 2ي مارتن أندولف الباحث و�حظ. 2002و 1998 ب`ن العسكري 

 نفقات لدفع  تكفي" يوميا دو�ر مليون  من أكRt للخرطوم وفرت إذ" ا�ثالية الحرب" السودان حرب جعلت النفط أموال

 "( ).الخارج 2ي أصدقاء وشراء الحرب

 ا�تحدة الو�يات ومن أوروبية، دول  من النفط عن للتنقيب إضافية شركات تجذب النفطية الRtوة بدأت وقد    

 أولويات يتصدر يزال و� كان النفط إ@ى فالوصول  واشنطن 2ي الرئاسة سدة إ@ى بوش جورج ل وصو  مع خاصة hمريكية،

 ظل 2ي ضرورية، من أكRt حاجة النفط تعتRS الHI بوش إدارة لدى هاجس لكنه hخرى، تلو إدارة hمريكي القومي hمن

 . نفطية وفرة توجد حيث أ�سكا 2ي الطبيعية ا�حميات 2ي الحفر مشروع hمريكي العام الرأي معارضة

 آسيا ومنطقة ا�ستقرة، وغ`R سياسيا ا�شتعلة hوسط الشرق  منطقة 2ي يقع العالم 2ي hكRS النفطي الخزان كان و�ا    

 فإن فwxا، (رهاب ع�ى الحرب من النفطيةا�رجوة النتائج بعد تظهر ولم مضطربة منطقة تزال � والجنوبية، الوسطى

 فwxا الخام النفط إنتاج تجاوز  فقد.  hفريقية الصحراء جنوب منطقة 2ي (فريقي، النفط ع�ى تركز ا�تحدة الو�يات

 من%  16 نحو أمريكا م�wا وتستورد وا�كسيك، وف®Vويf إيران إنتاج من أكRt أي ،2000 عام يوميا برميل مfي`ن أربعة

 إ@ى النسبة ترتفع أن أم`Rكيون  خRSاء ويتوقع.  السعودية من تستودرها الHI الكمية تقريبا يعادل ما أي النفطية حاجا�wا

 من hفريقي النفط 2ي hمريكية الشركات وتستثمر.  الخليج دول  من أمريكا تستودره ما كل من أكRt أي 2015 2ي%  25

 نيج`Rيا ا�نطقة هذه تشمل حيث سنويا، دو�ر مليار 10 نحو غينيا، خليج وخصوصا وأنغو� نيج`Rيا من ا�متد الشاطئ

 . بالنفط  مريكا مزود أكRS وتاسع النفطي أفريقيا عمfق

 النفطية مصلح~wا أن ترى  أصبحت واشنطن أن إذ السودان، إ@ى أم`Rكا نظرة تغ`Rت الحالية، بوش إدارة ظل و2ي    

H�´ا تقتwع�ى 2001 آب 2ي الشيوخ مجلس تصويت جاء وهكذا.  السودان جنوب 2ي ا�شتعلة للحرب تسوية إيجاد م� 

 ع�ى عقوبات أي فرض نلحظ � إذ النواب مجلس نسخة عن مختلفة"  السودان سfم قانون "  مشروع من نسخة

 نفسه الوقت 2ي واتخذت,  للخرطوم"  العقاب بدل (قناع"  اختارت hمريكية (دارة بأن إيذانا ذلك وكان.  الشركات

 11 قبل ح�I (رهاب موضوع 2ي تعاون  كل أبدت الHI البش`R حكومة مع تقارب أمام الطريق تفتح إجراءات مجموعة

RSسبتم . 

 قبل كانستايز والHI  أفريقيا لشؤون hمريكي الخارجية وزير مساعد يقول  أن مصادفة يكن لم التطورات هذه ووسط    

 تكن لم ولعلها" .  الوقت مر كلما أهمية دوس`Vدا لنا اسRWتيجية قومية مصلحة هو hفريقي النفط"  إن قليلة أشهر

 hجانب وا�ستثمرين العا�ية النفط شركات"  إن,  2002 أيار 2ي بوش إ@ى تقريره 2ي دانفورث يكتب أن أيضا مصادفة

 كان إذا السودان 2ي للعمل استعدادا أكRt هم للسودان، النفطية القدرات لتحقيق مطلوب هو بما القيام ع�ى القادرين

 ". الراهنة الظروف 2ي العمل من سياH�Ï واستقرار سfم هنالك



 عملية خارج للبقاء سببا ترى  � إ|wا قائلة بوش الرئيس ع�ى تضغط hمريكية النفطية الشركات بدأت هذه، والحال    

 2ي جهودها تكثف أن hمريكية (دارة اختارت لذا.  وغ`Rها ومال`Vيا للص`ن وتركها السودانية النفطية الRtوة 2ي (ستثمار

 أفريقيا شرق  2ي والتصحر الجفاف ومكافحة للتنمية، الهيئةالحكومية مبادرة مظلة تحت تسوية، Ýيجاد السودان

 إعfن وضعت كانت والHI وجيبوتي، وكينيا وأوغندا وأرت`Rيا والسودان أثيوبيا من كf تضم الHI"  إيغاد"  hفريقي والقرن 

 فصل إ@ى  ويصل للجنوبي`ن ا�ص`R تقرير احتمال ع�ى أساسا ويقوم  ال®Vاع طرفا عليه وافق السودان 2ي للتسوية مبادئ

 . الدولة عن الدين

 أم`Rكا: الثfثة لYطراف كث`Rة مكاسب (تفاق هذا يحقق حيث hخ`R (تفاق توقيع 2ي رئيسيا دورا النفط لعب وبذلك    

 العقوبات رفع قريب وقت 2ي وربما نظامه، عمر وإطالة أمريكا مع التقارب 2ي والبش`h Rوسع، hفريقي والنفوذ النفط 2ي

 وحق ا�ص`R تقرير حق 2ي وقرنق, بقوة السودان إ@ى (ستثمارات عودة من ذلك ومايعنيه أمريكا مع العfقات وعودة عنه

 ع�ى hمريكية الحرب 2ي إنجاز أول "عمليا هو السودان 2ي الحرب وقف إعتبار إ@ى ا�حلل`ن بعض وذهب. الRtوة إقتسام

 "( ).(رهاب

 أفغانستان 2ي والفساد ا�خدرات تجارة إزدياد-7

 الحظر وكان.   العالم 2ي لYفيون  منتج أول  تكون  لكي أفغانستان عادت,  طالبان حركة حكم سقوط من عام بعد    

  ن Oفيو بالكامل اجتث قد ،2000 ز تمو 2ي عمر  محمد ا�f لبانطا حركة زعيم قرره الذي الخشخاش، لزراعة الشامل

 %.      95بنسبة الطالبان لسيطرة خاضعة كانت الHI   ا�ناطق 2ي

 حد  @ى إ البلد هذا 2ي الخشخاش زراعة  انخفضت أفغانستان ع�ى الحرب hمريكية ا�تحدة الو�يات خاضت وعندما    

R`مم لهيئة السنوي  التقرير حسب و.  كبO 2001الجاري  أكتوبر17 2ي نشر الذي للمخدرات، الدولية للمراقبة ا�تحدة ,

 هذا سياق و2ي. 1994 منذ العالم 2ي لله`Rوين منتج بلد أول  أفغانستان من جعل ماض، مع  قطعت طالبان حركة  فإن

 �بروس آ�ن ويقول ". الشر"  يمثلون  � �دن، بن أسامة وضيفهم الطالبان فإن أفغانستان، 2ي للمخدرات ا�دوي  التاريخ

 ني طو إليه ماذهب نقيض ع�ى أم`Rكا، ضرب الذي (رهاب عصب تكن لم ا�خدرات إن للمخدرات، الفرن§�H  ا�رصد من

R`ول  ا�نتج لتصبح أفغانستان عادت.  بريطانيا مة حكو رئيس  بلh منذ العا�ية السوق  من% 75 بنسبة للخشخاش 

 . 2001 نوفمRS 2ي طالبان نظام سقوط

 2ي متمركزة الخشخاش زراعة كانت ا�اH�Á و2ي.  طن 3400 بنحو2003 سنة 2ي قياسيا رقما أفغانستان وحققت   

 وانتقلت. أقاليم عدة لتشمل اتسعت فقد اليوم أما رئيس، بشكل ونانعراخ هلماند الشرق، و2ي الجنوبية ا�حافظات

 حكومة عهد 2ي هكتار 74000 من hخرى  ا�خدرات أنواع وكل اله`Rوين منه يستحصل الذي الخشخاش زراعة مساحة

 واحد هكتار يوجدفwxا يكن لم الفق`Rة، غور  الوسطى ا�حافظة ففي.  كرازاي حامد عهد 2ي هكتار 230000 إ@ى طالبان

 نحو إ@ى تمتد الخشخاش Ýنتاج ا�خصصة ا�ساحة أصبحت 2002 عام 2ي أنه بيد ،2000 عام 2ي الخشخاش Ýنتاج

 .  ا�تحدة hمم إحصائيات ،حسب هكتار 2200



 ( ). دو�ر مليار 500 ا@ى تصل مداخيل العالم عRS سنويا وتؤّمن النفط بعد الثانية ا�رتبة 2ي  ا�خدرات تجارة وتأتي     

 ويتقا��Á غذائية مواد مقابلها طىيع دو�را بثfث`ن Oفيون  كيلوغرام Oفغاني ا�زارع يبيع حيث تصاعدية وOرباح

ر دورهم،  همية تبعا دو�را 30و 15 ب`ن ما الحدود عRS ا�هّربون   زاهدان إ@ى وصوله لدى دو�ر بمئة الكيلوغرام هذا ليسعَّ

 اله`Rوي`ن من غرام 100 استخراج يمكن Oسيتيل`ن مركب بواسطة تكريره عند. تركيا 2ي 2400و طهران 2ي دو�ر 600و

 من الواحد الغرام تسويق ا@ى يصار بينما دو�ر مئة من أكRt السري  ا�ختRS تجه`V يكلف �. hفيون  من كيلوغرام كل من

 2ي 90 إ@ى 80 نسبة إن. hوروبية ا�دن أرصفة فوق  يورو 40و 30 ب`ن يراوح بمبلغ ا�ئة 2ي 80 او 65 بنسبة ا�كرر  اله`Rوي`ن

 ( ). hفغانية الخشخاش حقول  من يأتي أوروبا 2ي ا�س~wلك اله`Rوي`ن من ا�ئة

 Äفة هذه إنتاج مقاومة عن الدو@ي وا�جتمع,  كارازاي حميد حكومة عجز ظل 2ي,  اليوم اختلف الوضع أن يبدو  ولكن       

 كان2002 عام إن,  كوستا  ماريا أنطونيو  السيد  والجريمة ا�خدرات �كافحة ا�تحدة hمم منظمة مدير يقول .  الضارة

 وتجارة الخشخاش  إنتاج بلغ وقد. أفغانستان من جاء  hوروبية القارة 2ي ا�س~wلك اله`Rوين من% 80 أن إذ, كارثيا

 اس~fwك hفغاني اله`Rوين يغطي حيث,  ا�اH�Á القرن  من التسعينات عقد |wاية 2ي علwxما كانا اللذين مستواهما  hفيون 

 وأن,  hفيون  من طن 3400 بإنتاج تقر  التقديرات فإن,  ا�تحدة hمم منظمة تقرير  وحسب. الغربية أوروبا سوق  معظم

 بلغه الذي القياH�Ï الرقم مستوى  إ@ى يصل لم كان وإن ح�I,  التسعينات عقد لكل hفضل هو, 2002 عام محصول 

 .طن 4600 وهو أ�, 1999 عام 2ي hفيون  إنتاج

 Oمم مسؤول فرÙي برنار ويقول . 2001 عام طنا185 ا@ى 2000عام 2ي طنا 3276من انتقل hفيون  إنتاج وكان   

  لYفيون  منتج بلد ل أو أفغانستان وكانت. العالمH (نتاج من% 75 تمثل السوق، من اختفت الHI طن 3100 إن:"ا�تحدة

 ع�ى القضاء ويعتRS. برمانيا بكث`Rعن ذلك خلف تقف و¤ي العالمH، (نتاج من% 10 سوى  م اليو تنتج � ولك�wا. العالم 2ي

 ا�ستمر الحوار من ات سنو ثfث بفضل ا�تحدة، لYمم إنتصارا  طالبان قبل من علwxا ا�سيطر ا�ناطق 2ي ن hفيو إنتاج

 .كب`Rة مالية وسائل ن دو ومن طالبان، حركة مع

 مجال عن بعيد آخر داخ�ي تأث`R يبقى طالبان لحكم يجيةوOسRWات وOقتصادية (يديولوجية التأث`Rات وبخfف     

(  ا�خدرات متعاطي ع�ى«  طالبان»  فرض~wا الHI الشديدة العقوبات فرغم أفغانستان، 2ي للوضع السطحية الرؤية

 وع�ى جدا مزدهرة أفغانستان جنوب 2ي hفيون  زراعة أن ع�ى د�ئل تRSز)  ا�Y ع�ى الجلد عقوبته الحشيش تدخ`ن

 . واسع نطاق

RSفيون  منتجة دولة أول  أفغانستان وتعتYوي`ن ا@ى تحويله يتم الذي العالم، 2ي لR`ب`ن الحدود ع�ى الواقعة ا�عامل 2ي ه 

 وتأتي.  سنويا دو�ر ملياري  بنحو تقدر رابحة تجارة باعتباره طالبان، حركة علwxا تسيطر  كانت الHI وباكستان أفغانستان

 با رواح فتكا hكRt ا�خدر يكون  قد الذي اله`Rوي`ن ذلك 2ي بما الغربية، أوروبا ا@ى الواردة ا�خدرات من ا�ئة 2ي 95 نسبة

 ا@ى وتصديره hفيون  Ýنتاج تذعن«  طالبان»  حركة وكانت.   به ا�حيطة وا�ناطق أفغانستان 2ي«  الذهHâ الهfل»  من

 . الحربية ترسان~wا لتعزيز ا�خدرات أموال من وتستفيد الخارج،



 إن,  والجريمة ا�خدرات �كافحة ا�تحدة hمم منظمة مدير  ،يقول  أفغانستان 2ي  hفيون  إنتاج 2ي hخ`Rة الزيادة عن و

 عاما 18  الحرب ستمرار وا, " طالبان" نظام سقوط عقب السلطة فراغ:  وم�wا,  دورها  لعبت مختلفة عوامل عدة هناك

 للدخل، آخر مصدر أي ا�زارع`ن لدى ليس إذ  الري، نظم ذلك 2ي بما  أفغانستان 2ي hساسية البنية غالبية دمرت  وقد

 زراعة يستطيعوا لكي للمزارع`ن مالية دفعات بإعطاء والدولية و(قليمية ا�حلية ا�افيا مجموعات قيام إ@ى إضافة

 .hفيون 

 للدخل، مضمون  كمصدر النبتة تلك ع�ى يعتمدون  حيث اقتصادية، ضرورة الفقراء للمزارع`ن ¤ي hفيون  زراعة إن ثم

 زرع 2ي  الحق ا�زارع`ن لدى»   ا�تحدة hمم مسؤول يقول  hفيون  زراعة ع�ى طالبان تفرضها  كانت الHI الحصص وعن

 ا�واد واستخدام الشمس وكمية الRWبة، خصوبة وحسب  با فيون  الهكتار من أجزاء وثfثة ر واحد هكتار ب`ن ما

(    العمل من أشهر ستة نحو يستغرق  بأن (فRWاض وعلينا.  كيلو 50و 13 ب`ن  هكتار لكل الغلة وتRWاوح.  الكيمياوية

 ضريبة:  ضريبت`ن طالبان تفرض التقارير بعض وحسب ،) كيلو لكل دو�را 70 نحو ا�زارع يكسب ا�تحدة hمم وحسب

 التجارة من دو�ر ن مليو200 ع�ى بذلك وتحصل hفيون، صادرات ع�ى ا�ئة 2ي 10 ونسب~wا الزكاة وضريبة hرض

 .وال~wريب الشرعية

 يعملون  و� باكستان 2ي الfجئ`ن مخيمات 2ي يعيشون  الذين hفغاني`ن ب`ن ذروته ا�خدرات ع�ى (دمان ويصل  

 2ي الكامل الحزم تثبت لم أ|wا إ� ا�تشدد، (سfم من تعاليمها تستمد طالبان حركة كانت وإذا.  بالكرامة ويشعرون

 الحنيف (سfم بمبادئ التشبث ب`ن يوفقون  كيف يفهم أن الخار�ي ا�راقب ع�ى يصعب إذ ومكافح~wا، ا�خدرات قضية

 بنسبة ارتفع hفغاني hفيون  إنتاج حجم أن الدولية ا�نظمات وإحصائيات تقارير تؤكد حيث ا�خدرات، و�wريب وإنتاج

 . طن 3500 ا@ى2001 عام 2ي  ليصل 1997/  1996 عامي ب`ن ما ا�ئة 2ي ثfث`ن

 ا�ساعدات تقديم عن وعجزها ا�ركزية الحكومة ،ضعف ا�خدرات إنتاج إ@ى تعود أفغانستان جعلت الh HIسباب من    

 هذه إنتشار 2ي حقيقيا إسهاما وأسهموا,  مجددا الظهور  إ@ى عادوا إذ ا�ال، إ@ى الحرب أمراء وشراهة للسكان، (قتصادية

 . كرازاي حامد الرئيس أعلنه الذي الحظر من الرغم ع�ى الظاهرة،

(  الظاهرة لهذه آخرين رئيسي`ن سبب`ن عن ا�تحدة لYمم التابعة والجريمة ا�خدرات مكافحة إدارة 2ي الخRSاء ويتحدث    

 من وغ`Rها ا�حاصيل هذه سعر ب`ن الشاسع الفرق  2ي ويتمثل للعيان واضح لهماأو  ،) أفغانستان 2ي الخشخاش زراعة

 يستطيعون  � الذين الفfحون  يضطر إذ ا��wار، hفغاني با�قتصاد عfقة فذو الثاني السبب أما.  الزراعية ا�حاصيل

 برحابة للمزارع`ن القروض هؤ�ء فيقدم.  للمساعدة طلبا ا�خدرات تجار إ@ى التوجه إ@ى البنك من قروض ع�ى الحصول 

 . علwxم ا�RWتبة الديون  لسداد الخشخاش وبيع زراعة ع�ى ويرغمو|wم يبVWو|wم ثم صدر،

 

 حيث نفسها، أفغانستان داخل 2ي ه`Rوي`ن إ@ى فأكRt أكRt يتحول  أصبح الخشخاش أن ¤ي أيضا، الجديدة الظاهرة    

 و2ي.  اله`Rوي`ن يريدون  فإ|wم اليوم أما الخشخاش، يطلبون  الناس كان ا�اH�Á 2ي.  وا�ختRSات الصغ`Rة ا�عامل توجد



 خfل ا�هنة تعلموا شينداز محافظة سكان أن غ`R ه`Rوي`ن، إ@ى الخشخاش لتحويل أفغان خRSاء هناك يكن لم البداية

 . الباكستانية القبائل مناطق إ@ى هجر�wم

 يشعر ح`ن بسهولة  ونقلها  تفكيكها ويمكن جدا، متطورة ليست hفغانية ا�خابر و, كب`Rة أموO يدر فاله`Rوي`ن    

 4165 يقارب ما أي(  باكستانية روبية 300000 بنحو الجيد اله`Rوي`ن من الواحد الكيلوغرام ويباع.  بالخطر أصحا�wا

 بنحو اله`Rوي`ن من واحد غرام كيلو ع�ى للحصول  الضرورية الخشخاش من كيلوغرامات السبعة تباع بينما ،) يورو

 .الباكستانية الحدود ع�ى ا�خابر معظم وتتمركز.  تقريبا يورو 1538

    RSموال الرئيسي`ن ا�صدرين والخشب ا�خدرات تجارة وتعتYقاليم يحكمون   الذين الحرب  مراء بالنسبة والسلطة لh 

 وقد. ا�ربحة التجارة هذه ممارسة 2ي (ستمرار أجل من كرزاي دحام للرئيس الورق ع�ى الو�ء يقدمون  والذين, hفغانية

 افغانستان 2ي السلطة رأس ع�ى كرازاي حامد بقاء سر للصحفي`ن نانغراخ مقاطعة محافظ محمد الدين ح¼ي كشف

 الفfح`ن ب`ن تمردا يستث`R الواقع أرض ع�ى ا�خدرات تجارة محاربة أن جيدا ي«ي كرزاي إن:  بالقول   مشكfت، أي دون 

 كرزاي نواب من واحدا كان الذي قادير عبدهللا حقي فأخوه يقول، ما جيدا يعرف ا�حافظ هذا.  البfد 2ي السfم وw³دد

 . الخشخاش منت¼ي لتجار الfمألوفة محاربته والسبب ،2002 تموز  شهر 2ي قتل hفغانية الحكومة 2ي

 فإنه بضاعته، نقل إ@ى تاجر يحتاج فعندما والجيش، ا�خابرات، ضباط مع وثيقة بعfقات ا�خدرات تجار ويرتبط    

 الضباط، فإن العادي`ن، hفغان وبإستثناء. ا�خدرات لنقل سياراته إحدى له يرسل الذي ذاك، أو الضابط �wذا يتصل

 مع زبائنية عfقات وتربطهم القرى، 2ي محلية مجالس يRWأسون  أو hفغانية، ا�خابرات أجهزة 2ي يعملون  عسكريون  هم

 عددهم يRWاوح والذين إمر�wم، تحت يعملون  الذين الرجال عدد مع تناسبيا الضباط هؤ�ء أهمية وتتفاوت.  كب`R ضابط

  الRWاتبية نظام نطاق 2ي الكب`R الضابط إ@ى كب`Rا ماليا مبلغا يخصص صغ`R ضابط وكل:  آ�ف بضعة إ@ى خمسة من

 . للحكومة العليا الدوائر إ@ى الوصول  ح�I العسكرية،

 من  وهو,  فاهيم محمد الدفاع وزير عينه الذي هازرات ع�ي السيد الشرقية للمنطقة العسكري  القائد ويقبض    

 من كيلو 7 حمولة كل عن يورو 65 حاميه إ@ى ويدفع والخشب، ا�خدرات تجارة من يوميا يورو 60000 قرابة أقربائه،

 . يورو مليون  5 ،5 بقيمة ع�ي هارزات بناه الذي التجاري  ا�ركز يعرف والكل.  نقلها يتم الخشخاش

 كانت الخشخاش زراعة ع�ى القضاء2002 يناير/الثاني كانون  شهر منتصف 2ي قرضاي حميد حكومة قررت عندما    

 بسط ع�ى الفعلية الحكومة قدرة حول  التساؤل  يمكن لكن. وايرانيا دوليا ترحيبا لقيت خطوة و¤ي, ل>مال مخيبة النتائج

 Oقاليم 2ي ا�نع هذا فرض ع�ى قدر�wا وبالتا@ي الحرب امراء ب`ن نزاعات من أخ`Rا تشهده ما مع البfد انحاء ع�ى سيطر�wا

. الطاجيكي الشمال تحالف عن ا�نبثقة الجديدة الحكومة ا@ى الرضا بع`ن ينظرون � الذين بالبشتون  ا�أهولة ا�نتجة

 عام 2ي هكتار 90000 مقابل, 2002 عام 2ي هكتار 74000 بنحو بالخشخاش ا�زروعة ا�ساحة ا�تحدة hمم هيئة وتقدر

 ا�نعقد طوكيو مؤتمر وإبان.         (نتاج من% 95 وحدها تحتكر أفغانية  أقاليم خمسة 2ي hفيون  إنتاج ويتمركز. 1999

 مليون  560 ايران وقدمت. دو�ر مليار 4،5 بـ تقدر دولية مساعدات ع�ى افغانستان حصلت2002 يناير،/الثاني كانون  2ي

 ع�ى ا�ساعدات تأث`R من مازيت�ي السيد يخفف. السنة هذه تدفع دو�ر مليون  120 م�wا سنوات خمس مدى ع�ى دو�ر



 البfد بنية بناء اعادة ا@ى بل بديلة تنمية مشاريع تمويل ا@ى حاليا �wدف � الدولية ا�ساعدات هذه كون  ا�خدرات زراعة

م رأس Oفيون  ضد الحرب تحتل � قد حرمان من افغانستان تعانيه ما ازاء". التحتية
ّ
 منه تستفيد ما وذلك Oولويات سل

 غيتوات إ@ى hفغانية hرياف من ضعفا hكRt حساب ع�ى تصل والHI ا�عو�ة التجارة هذه ع�ى تسيطر الHI ا�افيات

 hرباح وتقدر. كابول  2ي ا�ركزية السلطة  وامر (نصياع hقاليم هذه 2ي الحرب أمراء يرفض حال أية ع�ى( ).  أوروبا

  فغانستان ا�انحة الدول  خصصته الذي عينه ا�قدار وهو, دو�ر مليار بنحو أفغانستان 2ي ا�خدرات تجارة من ا�تأتية

 أمراء لتمويل ذهب hموال هذه من قسما فإن,  الغربية ا�خابرات أجهزة مصادر وحسب. البfد إعمار إعادة أجل من

 .(رهاب ومكافحة,   الحرب

 عw³ RSرب والذي خونار، إقليم عاصمة عاباد أسد من القادم الخشب �wريب إزدهر ا�خدرات، تجارة مع مواز وبشكل     

 150 منه تمر الذي الطريق يحرسون  الذين ضباطال إ@ى دو�ر 15000 قرابة ا�هربون  يدفع حيث الباكستانية، الحدود

 حرب أمراء بل حكومة، توجد � العم�ي الواقع 2ي لكن الحكومة، إ@ى تذهب hموال الرسمية، الناحية من. شاحنة

 إن وح�I.  تتدخل ما نادرا الHI ا�رابطة hمريكية القوات وسمع أع`ن تحت يمارس ال~wريب.  ا�نظم ال�wب يمارسون 

 إ@ى الهروي`ن تصنيع مخابر ينقلوا أو سلعهم يخفوا لكي ا�هرب`ن مباشرة يعلمون  hفغان من ا�حلي`ن حلفا�wا فإن تدخلت

 . آمنة أماكن

 وصول  منذ أفغانستان 2ي الخشخاش إنتاج زيادة عن رامسفيلد دونالد hمريكي الدفاع وزير سئل hخ`Rة الفRWة 2ي    

 hمريكي التواطؤ هذا ويغذي".  أعرف �:  هو فالجواب سنفعل ماذا م±H طلبت إذا:"  بالتأكيد فإكتفى hمريكية، القوات

" يمثلون   الذين ا�حلي`ن الحرب أمراء سلطة تقوي  ال~wريب أموال أن عرفنا ما إذا كب`Rا غيظا العادي`ن hفغان عند

 hمم خRSاء تقديرات حسب ا�اH�Á العام من نظ`Rه العام هذا ا�خدرات تجار دخل فاق لقد". الجديدة أفغانستان

 وعد الدو@ي فا�جتمع) . دو�ر مليار 4. 4 إ@ى 2002 لعام أفغانستان م`Vانية وصلت للمقارنة( دو�ر مليار 1. 2 بـ  ا�تحدة

 . سابقه من أسوأ هو يمر يوم وكل ضعيفة، ا�ركزية الحكومة أن يرون والناس.  شيئا يفعل لم لكنه الحكومة، بمساعدة

"  الغض الغصن"  قطع تنوي  �  |wا أفغانستان، 2ي ا�خدرات تجارة محاربة hمريكية القوات تريد � الراهن الوقت 2ي    

 النفقات مضاعفة hبيض البيت قرار يفسر ما وهذا.  hفغاني و(قتصادي السياH�Ï (ستقرار عليه"  يرقد"  الذي

 يم�ي التجارة فمنطق.  الواحد العام 2ي دو�ر مليار 1. 8 إ@ى دو�ر مليون  900 من أفغانستان إعمار إعادة ع�ى hمريكية

 القوات Ýجfء hمريكي الضرائب دافع يتكبدها أن يمكن الHI النفقات أن – أمريكي دبلوماH�Ï برأي – بوش الرئيس ع�ى

 بانتظام hموال هذه ضخ تم أنه لو مما خمأض ستكون  السfم، حفظ جهود إخفاق حال 2ي أفغانستان من hمريكية

"  الدو@ي للمجتمع Oقتصادي إبVWازهم من جعلوا الذين hفغان الساسة يتفهمه ا�نطق وهذا.  hفغانية للحكومة

 . جدا رابحة"  مؤسسة

 كاتب السيد يحلل. ا�يتولوجية وصخرته س`Vيف مهمة إ@ى الىأقرب اقرب شاقة مهمة ا�خدرات تدفق ع�ى الحرب وتمثل  

) �شيئستان( الH��fء بfد ¤ي أفغانستان. ا�خدرات لتجارة حدا يضع جذوره من الشر إقتfع وحده: "قائf الوضع دار

". مزارعيه أمام الخشخاش زراعة من بدائل وإيجاد فwxا تتخبط الHI البؤس حال من البلد إخراج ا�طلوب. hفيون  سوى 



 عالجت قد hم`Rكية القنابل كانت إذا أدري  �: "ساخرا دار كاتب السيد يعلق. hم`Rكي التدخل إبان معلقا بقي سؤال إنه

 فالهجمات مازيت�ي، السيد بحسب حصل العكس إن  بل �". hفيون  �شكلة حf تجد لم بالتأكيد لك�wا" طالبان" مسألة

 أن ا�تحدة hمم منظمة وتعتقد.   أفغاني مfي`ن 3،3 الخشخاش زراعة من يعيش إذ أهمية أكRt ا�سألة جعلت hم`Rكية

 زراعة استئصال عملية أخذت فقد,  ديمقراطي نظام ظل 2ي أسهل ¤ي,  عامة وا�خدرات الخشخاش زراعة مكافحة

 .عاما 14 باكستان و2ي,  عاما 12 تايfندا 2ي الخشخاش

*      *      * 

  

 

 

 الخاتمة

-1- 

 من  أيضا روادها عنه تحدث سقوطها أن حيث(  ل¡شRWاكية العنيف السقوط من  الجديدة الرأسمالية استفادت    

 هذا   وقدم, ...)وتروتسكي وكورش وبانكوك وكاوتسكي وغرام»�H لوكسمبورغ روزا إ@ى,بقليل وفاته قبل نفسه لين`ن

 نفسه ويعتRS, الحاضر 2ي يعمل الذي النقدي الفكر أن بيد. للبشرية عقfني كإنجاز,  "الشيوuي ل¡رث"  السريع السقوط

 والعو�ة,  النيوليRSالية كوارث عن  hخ`R العقد 2ي يتحدث انفك ما  - مقاومة دون  من نقد � إذ - الواقع مع مجا�wة 2ي

, مساواة الf وفجوة, (جتماعية  الروابط وتخريب,  والسوق ,  ا�صر2ي الرأسمال هيمنة وعن,   ا�توحشة الرأسمالية

 مساواة الf لزيادة  الرئيس السبب فإن, والخRSاء,  العالم 2ي النقاد كبار شهادة وحسب. الجنوب عالم 2ي و(فقارا�طلق

,   hمريكية ا�تحدة الو�يات قبل من ا�فروضة الليRSالية العو�ة هو,  الزمن من عقدين منذ  العالم 2ي ا�طلق و(فقار

 . العا�ية التجارة ومنظمة,  الدو@ي والبنك, الدو@ي النقد وصندوق 

 (شRWاكية وإنفجار الشيوعية إ|wيار أدى لقد: ماي�ي رامونيه أنياسيو  الفرن§�H الكاتب,  للعو�ة النقاد كبار أحد يقول      

 العداء ¤ي وحيدة قاعدة ع�ى القائم(التقليدي لليم`ن (يديولو�ي التفكك إ@ى, مباشرة غ`R طريقة 2ي ولو, الداخل من

 مطلع منذ. دينامي~wا إنكباح فبدا والغرب الشرق  ب`ن ا�واجهة من hكRS ا�نتصر الجديدة الليRSالية فخرجت) للشيوعية

 2ي ا�رات عشرات مضاعفة بطاقة (نتشار ع�ى قادرة  وصارت الرئيسي`ن خصومها اندحار الليRSالية هذه شهدت القرن 

 الدنياء ع�ى وحيدة كفكرة �wا الخاصة اليوتوبيا أي, للعالم مفهومها بفرض تحلم أن يمك�wا صار كما. hرضية الكرة أرجاء

 الحرية بسبب الدول  إقتصاد ب`ن ا�VWايد الRWابط من الناتجة,العو�ة إسم هذا الغزو  مشروع قرار ع�ى ويطلق. جمعاء

 الدو@ي البنك من بتشجيع الحرة وا�باد�ت التجارة وتعزيز وhنظمة الجمركية الحواجز وإزالة الرساميل Ýنتقال ا�طلقة

 Oقتصاد ب`ن الفصل تم وهكذا. العا�ية التجارة ومنظمة (قتصادية والتنمية التعاون  ومنظمة الدو@ي النقد وصندوق 



% 1 هنالك, العالمH الصعيد ع�ى اليومية ا�الية العمليات تمثل دو�ر مليار 1500 أصل فمن. الحقيقي وOقتصاد ا�ا@ي

,  هذا والعو�ة  النيوليRSالية إزدهار ويرافق. ا�ضاربات دائرة تغادر البقية فيما جديدة ثروات خلق سبيل 2ي توظف فقط

�Iالبلدان 2ي وح Rtكh انات بدءا العامة السلطات لدور  مهم إنحسار, تقدما�RSوتخريب, بال H½نعدام وتصاعد بيÝ 

 ( ). وا�واطنية الحديثة الدولة نقيض يمثل ما كل أي والبطالة للفقر متسارعة وعودة ا�ساواة

 للعبة قواعد أيضا ¤ي إنما, ريكاردو (قتصادي قلب ع�ى العزيزة ا�قارنة hفضليات قوان`ن فقط ليست العو�ة

 hخ`Rة فهذه. ا�اضية العقود خfل,  hمريكية ا�تحدة الو�يات من قوي  بدافع وضعها تم الHI الكمال غاية 2ي السياسية

" ا�الية العو�ة"  تضم الHI,والعسكرية,  والدبلوماسية,  و(عfمية,  والنقدية,  Oقتصادية العوامل مجمل 2ي تتحكم

HIا والwي`ن مئات بدخول  أيضا الرأسمالية عو�ة سمحت وقد. تنظيمها من تمك�fبلدان 2ي  والنساء الرجال من ا� 

 "  . وسطي كفاف" الصينيون  يقول  كما hقل ع�ى أو,  البحبوحة من نوع 2ي, الشرقية آسيا 2ي ةخاص, الجنوب

 كما". الشركة حاكمية" من الكبار ا�نسيون  هم العمال إن إذ:  النظر القص`Rة تصرفها قواعد ا�الية الرأسمالية تفرض و

 تسارع, (جتماuي الضمان من  وا�حرومة,  قيم~wا ا�نخفضة والعملة ا�تدنية hجور  ذات للبلدان ا�تنامية ا�نافسة أن

 فالو�يات. hطراف إ@ى الغربية الرأسمالية ا�راكز من الجنسية ا�تعددة للشركات  الصناuي  (نتاج خطوط نقل من

 2ي تشجع سياسة أجمع العالم ع�ى تفرض, الدو�ر أفضلية بفضل  تموله الذي,  بالعجز ا�بالية غ`h Rمريكية ا�تحدة

 حمائية إجراءات, صفرا تساوي  حقيقية فائدة معد�ت, مكثف ا�وازنة 2ي عجز( ا�ح�ي النمو  إنعاش hو@ى الدرجة

 أو اليورو قيمة إرتفاع بسبب ا�ختنق`ن, واليابان أوروبا حساب ع�ى%) 30 بنحو الدو�ر قيمة تخفيض, الجانب أحادية

 ( ).   ال`ن

 بكل للضغط مستعدة عظم� كقوة صور�wا يعزز  موقفها لدعم hمريكية ا�تحدة الو�يات تستعمله الذي الخطاب إن      

 تحت �,منفردة hمريكية ا�تحدة الو�يات تتصرف عندما أسوأ hمور  تكون  وربما. مصالحها أجل من مكان أي 2ي ثقلها

 بلد ضد إ�wامات تطلق ما غالبا, hمريكية التجارة وزارة أو, hمريكية التجارة مفوض إن.الدو@ي النقد صندوق  غطاء

Hâمريكية ا�تحدة الو�يات حكومة فتفتح. أمريكية خاصة بمصالح مدفوعة, أجنh ك � -تحقيقاRWها فيه يشR`ثم - غ 

, عاما نائبا نفسها من hمريكية ا�تحدة الو�يات تجعل, وبكلمة. ا�خالف البلد ع�ى عقوبات تطبق ذلك وبعد, قرارا تتخذ

 حكم نحو يوجهو|wا وقضا�wا قواعدها: مزورة أدوا�wا ولكن, قضائية إجراءات هذه تعتRS. معا, محلف`ن وهيئة, وقاضيا

. نفسها عن للدفاع وسائل تملك هذه فإن -اليابان أوروبا - أخرى  صناعية دو� تس~wدف الRWسانة هذه كانت م�I. بالتجريم

�Iدف كانت ومw~نامية بلدانا تس ,�Iة حR`اللعبة تكون , الص`ن أو كالهند كب R`النقمة إن. متكافئة غ HIهذه تولدها ال 

 بعدالة الثقة تعزز  � بالذات (جراءات أن كما. ا�تحدة الو�يات ع�ى به تعود قد ما كل من بكث`R أكRS ¤ي hساليب

 .العالمH التجاري  النظام

 والبنك الدو@ي النقد صندوق  وقيام, 1982 عام الثالث العالم 2ي الديون  أزمة نشأت أن  منذ hمريكية ا�تحدة الو�يات

 تطالب انفكت ما,  الشيوعية إ|wيار و,تجار�wا تحرير ع�ى عديدة دو�  أجRSت بنيوية تصحيحية برامج بفرض  الدو@ي

 والبنك  الدو@ي النقد صندوق (ا�فضلة أدوا�wا لذلك جندت وقد. الحر التجاري  للتبادل ا�جال 2ي يفسح بأن بأسره العالم



 التبادل ع�ى القائمة Oقتصادية السياسة أن الليRSالية العو�ة دعاة ويعتقد).  العا�ية التجارة منظمة وأخ`Rا,  الدو@ي

 ترفض الHI الثالث العالم 2ي ا�تخلقفة للدول  انتقادا�wم هنا ومن, ا�تطورة الدول  غ±� أساس 2ي تزال و� كانت الحر

 .الحقيقة عن يكون  ما أبعد هذا أن مع, ا�ثبتة أطروحا�wم مع التكيف

 سياسة مارستا, الحر التبادل حصن تكونا أن �wما ا�فRWض)  وأمريكا بريطانيا(hنكلوسكسونيتان العظميان فالدولتان

 ع�ى الرسوم خفض وإ@ى, الجمركية الحماية إ@ى معروفة تاريخية حقب خfل بقوة  لجأتا أ|wما إذ, بإمتياز إرادوية تجارية

 عام بشكل اليوم تنطبق الHI (جراءات كل أي, الصادرات نوعية ع�ى الدولة رقابة وإ@ى, للتصدير الضرورية النشاطات كل

 بنجاح وأطلقت, عشر الخامس القرن  منذ صناع~wا بريطانيا حمت أن وبعد. آسيا شرق  دول  سائر وع�ى اليابان ع�ى

 وانتهجت, 1846 العام 2ي بالقمح الخاصة القوان`ن ألغت,  واسع مستوى  ع�ى" ا�هد 2ي صناع~wا" تنمية يةإسRWاتيج

 .ا�حدودة ا�ركنتيلية الطريقة ع�ى كfسيكية ليRSالية سياسة

 2ي ا�تقدمة الراسمالية الدول  من العديد إسRWاتيجيات 2ي أساسيا مقوما الضرائبية الحماية أشكال  شكلت,هكذ و

H�Áهم بالضرورة و� الوحيد العنصر يجعلها � هذا كان وإن, الحاضر الوقت 2ي آسيا شرق  2ي الدول  وبعض ا�اh  ,انه إ� 

 و2ي,  نفوذا hكRt الرأسمالية الدول  حكومات ع�ى  سلطان من لهم بما النيوليRSاليون  أصبح الليRSالية العو�ة زمن 2ي

 ا�تعددة للمؤسسات السياسية الRSامج ع�ى واضحا تأث`Rا يمارسون ,  وبريطانيا hمريكية ا�تحدة الو�يات  أو@ى درجة

 التغ±H لجهة,  العا�ية التجارة ومنظمة الدو@ي والبنك الدو@ي النقد صندوق  2ي ا�تمثل" hقدس الثالوث" خاصة,  الطرف

 .الحر التبادل بسياسة والتبجح

 النمو ع�ى لكان فعالة كانت الحر التبادل سياسة أن لو:الصدد هذا 2ي ي�ي ما تشانغ جون -ها الصي±H الكاتب يقول 

  hخ`Rة العشرين السنوات خfل يتسارع أن Oقتصادي
ً
 الوقائع فإن والحال،. التجارية ا�باد�ت تحرير �جراءات نظرا

 الحماية أشكال من ا�زيد هناك كان عندما أي وسبعيناته، ا�اH�Á القرن  ستينات 2ي" الصعبة hيام" فخfل تتكلم،

 الفرد دخل كان" ا�نصرمة السعيدة hيام" تلك ففي. اليوم من أكRS بسرعة يتطور  العالمO Hقتصاد كان القيود، وسائر

 
ً
  ا�ئة 2ي 3 بنسبة ينمو عا�يا

ً
 دخل نمو تراجع ا�تطورة الدول  و2ي. hخ`Rين العقدين 2ي فقط ا�ئة 2ي 2.3 مقابل تقريبا

 ا@ى 3 من( النصف بنسبة تراجعت بينما ،1999 ــ 1980 ا@ى 1980 ــ h 1960عوام من وذلك ا�ئة 2ي 2.2 ا@ى 3.2 من الفرد

 من الشديد الRWوي لو� هذه hخ`Rة الحقبة خfل أكRS بنسبة انخفض ا�عدل هذا ولكان. النامية الدول  2ي) ا�ئة 2ي 1.5

  تستجيبا لم ناللتا الدولتان وهما والهند الص`ن
ً
 � النمو معدل متوسط أن ذلك ا@ى أضف.الليب`Rالية لوصفات مطلقا

 كان السنوات هذه فخfل. hخ`Rين العقدين 2ي النامية الدول  من بالعديد عصفت الh HIزمة حجم يعكس أن يمكنه

  الفرد دخل نمو مستوى 
ً
  منعدما

ً
 1960 العام`ن ب`ن ما ا�ئة 2ي 3.1 مقابل ا�ئة 2ي 0.6 ا@ى وصل إذ الfتينية أم`Rكا 2ي عمليا

  ا�ئة 2ي 0.2 من أقل( الشمالية وأفريقيا hوسط الشرق  شهده نفسه والتقهقر. 1980و
ً
 الصحراء جنوب و2ي) سنويا

  ا�ئة 2ي 0.7 من أقل( Oفريقية
ً
 الشيوعية الدول  أما). 1980و 1960 العام ب`ن ما التوا@ي ع�ى ا�ئة 2ي 2و 2.5 مقابل سنويا

 و2ي.الحديث التاريخ 2ي ا�عيشة مستوى  2ي انخفاض أق§�� معظمها شهد الرأسمالية ا@ى تحولها بداية منذ فإ|wا السابقة

 أي الرئي§�H بوعدها Oيفاء عن عجزت hخ`Rين العقدين 2ي النيوليب`Rالية التجربة أن بساطة بكل تب`ن لقد اختصار



 البائس الفشل هذا من وبالرغم. البيئة ا@ى ا�ساواة مجرد من تبقى ما بكل نض
ي أن الينا طلب باسمه الذي النمو تسارع

 إيديولو�ي-سياH�Ï-اقتصادي جهاز بفضل نفسها فرض 2ي تستمر الحر التبادل فضائل حول  النيوليب`Rالية العقيدة فان

 ( ).الوسطى العصور  ا@ى الفاتيكان من وسلطته حجمه 2ي يضاهيه ما هناك ليس

-2- 

 من عقد من أكRt منذ ذلك يؤكدون  اليسار من كما اليم`ن من ا�حلل`ن من العديد عاجزة؟ الدولة العو�ة تجعل هل

 تتآكل فسوف سيادا�wا أما.حدودها مراقبة و�, Oقتصادية سياسا�wا 2ي التحكم ع�ى القدرة تمتلك تعد لم فالدول .الزمن

 تأث`Rات hموال لرؤوس الهائمة والحركات, القوميات عابرة  لعمfقةا ا�ساهمة الشركات  نشطة تكون  سوف و.|wائيا

 -العا�ية الكوارث مواجهة 2ي   فاعلة غ`R  نفسها الدولة تجد سوف و.تهجرها الHI للبلدان الوطنية Oقتصادات ع�ى سيئة

 .ا�عدية hوبئة  إنتشار البيئةإ@ى تخريب  من

,  Oقتصادية فالعو�ة.hرض أصقاع مختلف 2ي ا�جتمعات أصابت الHI العميقة التحو�ت ننكر يجعلنا � هذا إن

 ومع.  للنقاش قابلة غ`R حقائق تمثل,  القوميات العابرة Oقتصادية الفاعليات وإنتشار,  الدول  ب`ن  ا�تنامي والRWابط

. متساوية غ`R بطريقة الدول  يمس يادةالس تآكل إن ثم.الجميع عند ناجزة قناعة تشكل � الدولة عجز أطروحة فإن ذلك

 أي,  الخاسرة الدول  ب`ن  جدا صعبة  ا�قارنة وتبدو". رابحة" تآكfت با�قابل فهناك, " خاسرة" تآكfت هناك كانت فإذا

 تمثل للبعض فبالنسبة.  الغربي العالم 2ي ا�زدهرة والديمقراطيات,  أهلية حروبا أراضwxا ع�ى شهدت الHI الدول  تلك

 السياH�Ï ا�حلل ويقسم. الظاهر 2ي لها |wاية � الHI للمشاكل مصدر  ÄخرفHä للبعض وبالنسبة,  إيجابية ظاهرة العو�ة

 :كب`Rة مجموعات ثfث  إ@ى والدول  كوب`R روبرت الRSيطاني

 أن درجة إ@ى وضعيفة,  الفو��Á 2ي غارقة ¤ي أو, هشة دول  و¤ي...) الصومال, ليRSيا, أفغانستان"(الحداثة ماقبل" دول -

 .الكث`R ال»�Hء لها يع±H السيادة� مفهوم

 .القومية بالسيادة تتعلق تناز�ت لتقديم كث`Rا مستعدة ليست و¤ي...) الRSازيل,  الص`ن,الهند"(الحديثة" الدول -

 ا�تبادلة الRWابطات ع�ى منه كب`R قسم 2ي hمن يرتكز حيث,القديمة الغربية الدول  مثل, "الحداثة مابعد"دول -

 .أخرى  مجا�ت 2ي أرباح تحقيق مقابل 2ي سيادا�wا حول  إستعداداللتفاوض hكRt الدول  و¤ي. �قتصاديا�wا

 Äيلة"(شكالية قبل من مباشرة ا�س~wدف هو الحداثة بعد ما نمط فإن,  الدول  من  الكب`Rة hنماط هذه ب`ن من و

 ( ).ما مع±� عنده السيادة  مفهوم تآكل يمثل والذي, حدوده فتح ع�ى راهن الذي الوحيد وهو, "للزوال

 و.لها تتعرض الHI"الهجمات"  أفضل بشكل تقاوم الHI ¤ي الحداثة بعد ما دول  نجد,  ا�فارقة تكمن وهنا, هذه الحال و

 ال~wديدات مواجهة 2ي صfب~wا ع�ى و(جتماuي  السياH�Ï التنظيم من  شكf بوصفها الحداثة بعد ما دولة برهنت وقد

 القوية الدول  ح�I أو,  الحداثة ماقبل دول  أو,  الضعيفة الدول  2ي فصاعدا Äن من  تتقدم hخ`Rة هذه إن إذ, ا�تنامية

 .العصرية



,  ومنظمة, إقتصاديا مزدهرة و¤ي, مستقرة ودستورية سياسية مؤسسات فwxا تسود  الHI تلك ¤ي الحداثة بعد ما فدول 

 الرساميل جلب وع�ى, أراضwxا إ@ى إنتاجها خطوط لنقل الجنسية ا�تعددة الشركات جذب ع�ى قدرةال تمتلك بحيث

 غ`R ا�نظمات كانت إذا و.التجارية الصفقات أمن  تضمن الHI القانونية والضمانات و(ستقرار hمان عن الباحثة

 سياسا�wا تغي`R عن عاجزة تظل أ|wا إ�, الدول  لهذه  الدولية الدبلوماسية اللعبة تعقيد ع�ى قادرة الكب`Rة الحكومية

, Oقتصادية التنمية ونموذج,  hمن, الوطنية للسيادة الصلبة بالنواة ا�تعلقة  ا�سائل كل ففي. جوهري  بشكل الخارجية

 هذه فwxا تريد الHI ا�جا�ت 2ي إ�, تأث`Rعلwxا لهاأي يوجد � الحكومية غ`R ا�نظمات فإن,الحيوية (سRWاتيجية وا�صالح

 .التناز�ت بعض لها تقدم  أن ل الدو

  تقت´�H الليRSالية العو�ة أن من الرغم ع�ى 
ً
 ع�ى تعميق من يزيد اليمينية شديد اجتماuي اقتصادي برنامج تسليط أو�

 تصادر أقلية ب`ن الهوة تعميق أخرى، أمكنة 2ي كما والنتيجة،.  أيضا وتعميق بلد، كل داخل بإمتياز الطبقي التفاوت بلد

 أن ومع.واحد إتجاه ذا و� عاما ليس الدولة إنسحاب أن إ�, له قرار � قعر إ@ى �wوي  ا�fي`ن بمئات وأكRtية (متيازات

,  تعاونيات تنفيذ ع�ى قادرة فHä.  ضخمة تدخل وسائل إمتfك ع�ى حافظت الدولة أن إ�, مكان كل 2ي تآكلت السيادة

 (سRWاتيجية للقطاعات الفرنسية الدولة تقدمه الذي فالدعم. لفfحwxا الدعم وتقديم,  مصالحها عن دفاع وتنظيم

 العو�ة عن نظ`Rها قل بشراسة تدافع الh HIمريكية ا�تحدة الو�يات وح�I. التحليل هذا لنا تؤكد ل¡قتصاد الكب`Rة

 إتخاذ إ@ى الدولة تعود,  قوي  إنقfب حدوث  حال 2ي و.الدولية سةا�ناف ضد الكب`Rة لشركا�wا الدعم تقدم  الليRSالية

 التدقيق فإن تغش أن يمكن (جمالية hرقام أن ح`ن و2ي.. سبتمRS 11 أحداث بعد خاصة رأينا كما,  تدخلية إجراءات

 محاولة أي تضرب كارثية نتائج الضريHâ النظام وتعديل hسواق وفتح Oقتصاد لتحرير إن. الهلع يث`R أن إ� يسعه � فwxا

  كان الذي للحزب الشوفينية الوطنية إن. فاجرين محلي`ن ووكfء أجنبية شركات لهيمنة البfد وتخضع لل�wوض
ً
 حاكما

 . وا�علنة ا�ستRWة النيوكولونيالية hسس وفق البfد استتباع أمام خاشعة تركع

 غلق ع�ى حافظت أ|wا إ�, وhشخاص والسلع للرساميل الحر للتنقل حدودها فتحت hوروبية الدول  معظم كانت وإذا

 بسياد�wا الدولة فwxا تحتفظ �تزال  ميادين ثfثة و¤ي, ا�جاورة للدول  الجيوش و,والقضاء, البوليس وجه 2ي حدودها

 قد الليRSالية  العو�ة ثورة  كانت وإذا.  الدولة سيطرة تحت  والدفاع الخارجية للسياسة  الصلبة النواة تزال � و.الوطنية

 (مRSاطورية مع (مRSيا@ي الزواج أو" (مRSيا@ي (ندماج" س`Rورة 2ي (غراء يشبه ما hوروبية العليا الطبقات 2ي  أنتجت

 يس~wوي  الذي hوليغار��H والتحول , الfمساواة ع�ى القائمة الليRSالية للعو�ة العا�ية الزعيمة أصبحت الh  HIمريكية

  ن, الحاكمة hمريكية بالطبقة الكامل (ندماج تفضل لم أوروبا أن إ�, العالم مجتمعات كل 2ي الحاكمة الطبقات جميع

 يجعلنا هذا إن.hوروبية للمجتمعات �wديدا يشكل,  ضوابط دون  من الرأسمالية ع�ى القائم الخاص hمريكي النموذج

 . التحاليل بعض ذلك إ@ى تذهب كما hمة-الدولة زوال عن الحديث ا�بكر من إنه نقول 

 لتأسيس أو@ى كناقلة التاريµي دورها ع�ى حافظت, واليابان أ�انيا 2ي أم, بريطانيا أو فرنسا 2ي سواء, hمة -الدولة إن

 من  �wا أنيط عما فضf, وhسواق والعقود والعملة ا�لكية وقوان`ن  الطبقي والوضع ا�جتمعية العfقات إنتاج وإعادة

 إدارة مع يتوافق نحو ع�ى ا�ح�ي الرأسمال إدارة الدولة ع�ى وجب وحيث. دو@ي مستوى  ع�ى ا�ال رأس تراكم تحقيق مهمة



 ع�ى الحقيقة هذه تنطبق و.hمة-الدولة من وطموحا نفوذا من أبعد جعلها بما الدولة تدويل إ@ى ص`R,  الرأسما@ي النظام

 حماية جعل بما العالمH الرأسما@ي للنظام والراعية الريادة بموقع اضطلعت ح`ن, خاصة بصورة, hمريكية الدولة

 . ا�عو�ة بالرأسمالية يعرف ما سياق 2ي ا�نضوية الرأسمالية القوى  كافة مصالح بحماية تق´�H القومية مصالحها

 عالم دول  وتخضع لل�wوض محاولة أي تضرب كارثية نتائج الضريHâ النظام وتعديل hسواق وفتح Oقتصاد لتحرير إن

 ا�ستRWة النيوكولونيالية hسس وفق  مستتبعة  دو� ويجعلها, فاجرين محلي`ن ووكfء أجنبية شركات لهيمنة الجنوب

 الناجمة والتوترات وhصولية والطائفية (تنية Oنطواءات تعزيز هو النيوليRSالية للعو�ة الثاني الوجه أن كما. وا�علنة

  ويقدمان متfزمان هذان النيوليRSالية العو�ة وجها.. ع�wا
ً
  تكذيبا

ً
 أسوار وأن يتوّحد العالم بأن القائلة للمزاعم يوميا

  يحصل ما إن, كf. والشعوب hقوام تصهر رأسمالية زحف أمام ت�wار الحماية
ً
fيقضمان وتشرذم توحد من مزيج هو فع 

 العو�ة نظر ففي.مسارهما تصحيح إ@ى يصر لم إن هائلة عا�ية بفو��Á وw³ددان تحت ومن فوق  من hمة- الدولة

 ا�نافع تمليه حيث يستقر أن يجب والذي, قومية روابط أي من ا�تحرر  ا�ال رأس حركية عن ا�دافعة الليRSالية

 لتطلعات ا�ضادة والضريبية النقدية الواسعة والحقوق ,  السيادة مفهوم عن تدافع الHI الدول  أصبحت, (قتصادية

 .ومتخلفة بالية,  للعمل (جتماعية والحماية, القوميات العابرة والشركات الكونية hسواق

,  الحرة والتجارة, العالمH ا�ال رأس لحركة ا�طلقة الحرية يمجد الذي الليRSالية للعو�ة (يديولو�ي الخطاب إن

 وكيل مجرد القومية الدولة يعتRS,السياسة كوابح من ا�تحررة العا�ية ا�ال أسر  وأسواق,  القوميات العابرة والشركات

 ا�ال رأس يراها الHI والعامة (جتماعية الخدمات تلك  تقدم بلدية مجرد أو, الكوني  hمريكي (مRSاطوري للنظام مح�ي

Hضرورية العالم  .fمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي الجدد ا�حافظ`ن خطاب هو هذا العو�ة خطاب فإن, ذلك عن وفضh ,

 .      القومية للسياسة مناوئة نيوليRSالية عقيدة إ@ى يستند وهو

"( hمريكية و(مRSاطورية ا�عو�ة الرأسمالية" غيندين وسان  بانيتش ليو للمؤلف`ن لندن 2ي حديثا صدر صغ`R مؤلف 2ي

 ومحكوم متطور  رأسما@ي نظام كمحض (مRSيالية مع والتعامل أسواق إ@ى الدول  إخVWال  يجوز  � أنه  فيه يؤكدان, )

 نظرية عند التوقف بعدم يق´�H و(مRSيالية الرأسمالية فتعي`ن. ا�جردة (قتصادية وا�عاي`R الشروط من بجملة

 الدور  ع�ى التوكيد خfل من ذلكو , و(مRSيالية الرأسمالية, (ثنت`ن ب`ن الفصل وإنما, (قتصادية وhزمات ا�راحل

H�Ïساh ن... للدولةCمريكية ا�تحدة الو�يات نجاح أدى ولh خرى  الرأسمالية القوى  طي 2يh ا فلك 2يw~اطوريRSإم R`غ 

 وإن,  الHI الدول  تلك  تحدي يجن	wا لكي كافيا نجاحا يكن لم فإنه, التقليدية (مRSيا@ي التنافس نظرية إبطال إ@ى ا�باشرة

 التحدي هذا. ا�عولم الرأسما@ي النظام 2ي دمجها ييسر رأسماليا تطورا تتطور  فإ|wالم, العالمH الرأسما@ي ا�دار 2ي قعت

 ليس, نيوليRSالية لسياسة الغربية الدول  تب±H فمع. العالم من واحدة بقعة غ`R 2ي دموية مواجهة إ@ى انقلب ما  سرعان

 السياسية  للقوى  التصدي خfل من وإنما, الحرة السوق  مجال وتوسيع تعميق ع�ى يحض إقتصادي نهج حدود 2ي فقط

 ع�ى مقتصرا يعد لم الشرقية وhوروبية العا�ثالثية البلدان 2ي التدخل محاولة فإن, الراديكالية الديمقراطية

 الدو@ي والبنك الدو@ي النقد صندوق  خfل من  hمريكية (مRSاطورية 2ي ودمجها  البلدان هذه" إقتصاد تصحيح"محاولة



, الوصف أجاز عسكري  تورط إ@ى انقلبت ما سرعان فإ|wا ثم ومن, الدولية ا�ؤسسات من وغ`Rها العا�ية التجارة ومنظمة

 . إمRSيالية سياسة بأ|wا hمريكية الخارجية للسياسة ا�تأخر, النعت أو

 2ي السياسية العلوم أستاذ نع`R سامي (جتماع عالم فيه يساهم, عميق نقاش للعو�ة ا�ناهضة الحركة قلب 2ي يدور 

 hخ`R كتابه خfل من, السابق الفرن§�H الدفاع  وزير شيفنمان بيار جان من القريب  hوروبي والنائب باريس جامعة

 "( ).  التنوع مواجهة 2ي (مRSاطورية"

 إ@ى تتوسع نع`R سامي قول  حسب الHI ا�عو�ة الجديدة الرأسمالية �واجهة الفعالة السبل أنجع حول  النقاش ويتمحور 

 لهذه وجها لنا تقدم- "(مRSاطورية 2ي (مRSيالية"-hمركة كانت وإذا. فصاعدا Äن من" تجارية إمRSاطورية"حدود

 .الشمالية hمريكية الهيمنة مع" العالم - النظام"  هذا نخلط أن ذلك مع لنا يمكن � فإنه, الس`Rورة

 من الرأسمالية العو�ة قمم تشكل حيث, جديدة" أممية" بناء  تتطلب hمريكية (مRSاطورية  مقاومة أن بعضهم يرى 

 أما. أيضا معلوم هو, حديث مدني مجتمع بناء طريق عن ليRSلية النيو ضد ا�قاومة لتنظيم مناسبات, فلورنسا إ@ى سياتل

 سامي يقول  ذلك؟ ع�ى الدليل وماهو, الرئيسةللدفاع hداة تظل" hمة-الدولة"فإن, نع`R سامي وم�wم  Äخر بعضهم

R`زمة" حول  عقيمة نقاشات 2ي الوقت تضييع يتم � حيث العالم 2ي مكان هناك كان إذا:"نعh "اية" أوw| "مة-الدولةh ,

 من الحل أما. العالم قيادة عاتقها ع�ى أخذ كيفية 2ي تكمن ا�سألة هناك.hمريكية ا�تحدة الو�يات 2ي تأكيد بكل فهو

 أن ممكن أوروبا. أيضا أوروبا طريق من فيمر, قو�wا 2ي ا�فرطة hمريكية (مRSاطورية �واجهة والعدالة التعدد إحياء أجل

 ".الديمقراطية إ@ى (نتقال" ال�wاية 2ي ينجز سوف روH�Ï لقطب حليفا تكون 

 مع عادي متبادل تجاري  تفاعل 2ي فh  , ,Häمريكية ا�تحدة الو�يات عكس ع�ى, العالم مع خاصة مشاكل  وروبا ليس 

 وتقوم, صادرا�wا ثمن من مستوردا�wا ثمن وتسدد  إلwxا تحتاج الHI والطاقة hولية ا�واد  تشRWي , العالم دول  بقية

 أكRt ترتكز hمريكية ا�تحدة للو�يات الخارجية السياسة أن ح`ن 2ي,السfم ع�ى الطويل hمد 2ي (سRWاتيجية مصلح~wا

Rtروسيا أ ول :  وروبا مجاورين خصم`ن مع أساسي`ن صراع`ن ع�ى فأك ,HIالعائق تشكل ال H�Ïساh الهيمنة وجه 2ي 

 العسكرية القوة Ýستعراض يستخدم" مسرÙي خصم" وهو,  (سfمي العالم والثاني, تقهر أن من أقوى  ولك�wا hمريكية

 ع�ى فصاعدا Äن من (سRWاتيجية أهدافها تجد, الجارين هذين مع وخصوصا, بالسfم ا�صلحة ذات وأوروبا. hمريكية

 ( ). hمريكية hهداف مع تناقض

 
ً
. ع�wا اجمةالن والتوترات وhصولية والطائفية Oتنية Oنطواءات تعزيز هو النيوليRSالية للعو�ة الثاني الوجه إن ثانيا

 �wديدية تصديعية، مقفلة، متعصبة، قومية، إيديولوجيا ع�ى القائمة السياسات لهذه فظ نموذج" الشعب حزب"

ب الوط±H، للنسيج
ّ

  ترك
ً
، احRWابا

ً
  قوميا

ً
، داخليا

ً
 ا�تاع سقط من بأفيون "لشعب" وتخدر الطبقي، OحRWاب فوق  وخارجيا

، يشRWط، ل>خر العداء حيث
ً
  أكRt يكون  أن أو�

ً
  ويقدمان متfزمان هذان النيوليRSالية العو�ة وجها. ضعفا

ً
  تكذيبا

ً
 يوميا

 ما إن. كf. والشعوب hقوام تصهر رأسمالية زحف أمام ت�wار الحماية أسوار وأن يتوّحد العالم بأن القائلة للمزاعم

  يحصل
ً
fمة-  الدولة يقضمان وتشرذم توحد من مزيج هو فعh ددان تحت ومن فوق  منw³و ��Áلم إن هائلة عا�ية بفو 

 Oجتماuي ا�نتدى" أشهر، قبل استضافت، الHI الدولة ¤ي الهند تكون  أن الصدف وتشاء. مسارهما تصحيح إ@ى يصر



Hإعادة":و" الهند اكتشاف" إ@ى إليه، أدى ما 2ي وأدى، العو�ة هذه عيوب ع�ى يده وضع الذي  بومباي مدينو 2ي"العالم 

  إن. "الهند جانب من" العالم اكتشاف
ً
 لهذه إثبات ما، بمع±� هو، الهندي OقRWاع إن. ا�نتدى شعار هو" ممكن آخر عا�ا

 للقضايا يقدر حيث دافوس �نتدى hوسطي الشرق  الفرع هو سنستضيفه ما دام ما عنا منأى 2ي زالت ما الHI ا�قولة

  تصبح أن الشعوب، رقابة من إخراجها بعد الوطنية،
ً
  ح`Vا

ً
 أي يحمل � خاص ولقطاع أحد يخRWها لم لحكومات مشRWكا

 .انتداب

-3- 

 من تعاني الHI الجنوب عالم 2ي والدول  hفراد لدى ا�طلق (فقار لظاهرة السريع (نتشار 2ي الليRSالية العو�ة تساهم

 وال~wريب, وا�جاعات, (فقار من الليRSالية العو�ة أفرز�wا الHI فالتحديات. (قتصادي نموها  ضعف بسبب (ختناق

 آثارها تنعكس إذ, بمكان الضخامة من تعتRS, السياسية الحريات غياب أو,  والصحة التعليم أنظمة غياب و,أنواعه بكل

 مسلحة نزاعات 2ي شخص 800000 حوا@ي مات ا�ثال  سبيل  فع�ى.ا�تخلفة البلدان 2ي الشعوب ع�ى ا�دمرة السلبية

.     ا�جاعة من نسمة مليون  800 اليوم ويعاني الصحية الرعاية نقص بسبب نسمة مليون  22 مات و,ا�اH�Á امالع

 95 من أكRt العالم، أنحاء مختلف 2ي البشر من مليونا 60 من أكRt) البشرية ا�ناعة نقص ف`Rوس(  (يدز مرض وأصاب

 العمر متوسط انخفاض إ@ى أدى حيث الصحراء، جنوب إفريقيا بلدان 2ي ا�ائة 2ي 70و النامية، البلدان 2ي م�wم ا�ائة 2ي

 يستمرون البشر من مليار 1,8 اليوم هناك ذلك عن فضf و.. 2002 عام 2ي سنة 46 إ@ى 1980 عام 2ي سنة 48 من ا�توقع

 .   اليوم 2ي واحد دو�ر من بأقل العيش 2ي

 فقر 2ي يعيشون  الذين السكان نسبة أن" ( )   2004 العا�ية التنمية مؤشرات" الدو@ي البنك أعل�wا بيانات وأظهرت 

 من وذلك ،2001و 1981 عامي ب`ن تقريبا النصف إ@ى انخفضت النامية البلدان 2ي يوميا، أمريكي دو�ر من أقل مدقع،

 آسيا وجنوب شرق  2ي السريع Oقتصادي النمو أخرج ح`ن 2ي أنه بيد.  العالم سكان إجما@ي من ا�ائة 2ي 21 إ@ى ا�ائة 2ي 40

Rtرتفاع ب`ن الفقر معد�ت تفاوتت فقد فقط، ا�نطقت`ن هات`ن 2ي الفقر دائرة من نسمة مليون  500 من أك) 

 . آسيا ووسط الشرقية، وأوربا الfتينية، وأمريكا أفريقيا، 2ي البلدان من كث`R 2ي الطفيف و(نخفاض

    R`هداف تحقيق  ع�ى البلدان بعض قدرة عدم من مخاوف ا�حقق التقدم بشأن التفاوت هذا ويثh الثمانية (نمائية 

 عام بحلول  الفقر معدل خفض 2ي hهداف هذه أول  ويتمثل ،2000 عام بلدا 189 علwxا وافق الHI الجديدة لYلفية

 . كان ما نصف إ@ى 2015

 الذين للسكان ا�طلق العدد إنخفاض"  2004 العا�ية التنمية مؤشرات"  للبنك السنوي  (حصائي التقرير ويظهر    

 مع ،2001 عام بليون  1،1 إ@ى 1981 عام بليون  1 ،5 من النامية البلدان جميع 2ي يوميا أمريكي دو�ر من أقل ع�ى يعيشون 

 فقرا الفقراء عدد 2ي الRWاجع ما حد إ@ى تباطأ 2001و 1990 عامي ب`ن الفRWة و2ي.  الثمانينات خfل التقدم معظم تحقيق

 ح`ن 2ي بليون  1،1 إ@ى نسمة بليون  1 ،2 من نسمة مليون  120 بنحو العدد انخفض حيث العالم، مستوى  ع�ى مدقعا

 . السكان إجما@ي من ا�ائة 2ي 21 إ@ى ا�ائة 2ي 28 من الفقراء نسبة انخفضت



 1981 عامي ب`ن الفRWة 2ي ا�ائة 2ي 30 بنسبة النامية بلدانال جميع 2ي ا�ح�ي الناتج إجما@ي من الفرد نصيب وارتفع    

 سنوي  نمو معدل تحقيق مع أمثاله، ثfثة إ@ى ا�ح�ي الناتج إجما@ي من الفرد نصيب زاد حيث آسيا، شرق  و2ي.  2001و

 ا�ائة، 2ي 16 إ@ى ا�ائة 2ي 58 من مدقع فقر 2ي يعيشون  الذين السكان نسبة انخفضت ا�توسط، 2ي ا�ائة 2ي 6 ،4 يبلغ

 .  نسمة مليون  400 من أكRt إ@ى 1981 عام منذ ا�دقع الفقر دائرة من خرجوا �ن ا�طلق العدد ووصل

 ا�ح�ي الناتج إجما@ي من الفرد نصيب ارتفع حيث الص`ن، 2ي ا�طلق الفقر حدة من التخفيف 2ي مدهش تقدم وتحقق    

 ع�ى قليf يزيد ما إ@ى نسمة مليون  600 من أكRt من مدقعا فقرا الفقراء عدد وانخفض 1981 عام منذ أمثاله خمسة إ@ى

 . الثمانينات من hول  النصف 2ي التقدم هذا نصف نحو وتحقق ا�ائة، 2ي 17 إ@ى ا�ائة 2ي 64 من أو مليون، 200

 نسبة خفض ع�ى التسعينات 2ي ا�ائة 2ي 5،5 متوسط سنوي  بمعدل ا�ح�ي الناتج إجما@ي نمو ساعد آسيا، جنوب و2ي    

 سريع نمو صاحبه Oقتصادي التوسع هذا أن حيث لكن ا�ائة، 2ي 31 إ@ى 1990 عام ا�ائة 2ي 41 من مدقعا فقرا الفقراء

 34 إ� يوميا أمريكي دو�ر من أقل ع�ى يعيشون  �ن ا�طلق العدد ينخفض لم ،1990 عام منذ ا�نطقة 2ي السكان عدد 2ي

 .  2001 عام مليونا 428 إ@ى ليصل 1990 عام منذ نسمة مليون 

 فمنذ.  الصحراء جنوب أفريقيا بلدان 2ي فعليا الفقراء عدد ارتفع آسيا، وجنوب شرق  2ي الوضع مع واضح تناقض و2ي    

 الصحراء جنوب إفريقيا بلدان 2ي  ا�ائة 2ي 15 بنسبة ا�ح�ي الناتج إجما@ي من الفرد نصيب إنخفاض أسفر 1981 عام

 نسمة مليون  164 من وذلك تقريبا، الضعف  إ@ى يوميا أمريكي دو�ر من أقل ع�ى يعيشون  الذين السكان عدد إرتفاع عن

 . ا�نطقة سكان عدد إجما@ي من ا�ائة 2ي 47 إ@ى ا�ائة 2ي 42 من أي مليونا، 314 إ@ى

 ا�عتمدة Oقتصادات من كث`R 2ي الناتج وإنخفاض البطالة معدل إرتفاع أدى أيضا، آسيا، ووسط الشرقية أوروبا و2ي    

 عام ا�ائة 2ي ستة إ@ى 1981 عام ا�ائة 2ي صفر نحو من ا�دقع الفقر معد�ت زيادة إ@ى  ا�ركزي  التخطيط ع�ى سابقا

 دو�رين من أقل ع�ى يعيشون  الذين السكان عدد وزاد.  مؤخرا الفقر معدل تراجع ع�ى شواهد هناك كانت وإن ،1999

"  مليون  100 من أكRt إ@ى 1981 عام"  ا�ائة 2ي 2"  نسمة مfي`ن ثمانية من آسيا ووسط الشرقية أوروبا 2ي يوميا أمريكي`ن

 . 2001 عام"  ا�ائة 2ي 20"  مليونا 90 ع�ى قليf يزيد ما إ@ى لينخفض ،1999 عام"  ا�ائة 2ي 24

 وانخفض التسعينات، خfل طفيفا إرتفاعا إ� Oقتصادي النمو معدل يرتفع لم الكاريHâ، والبحر الfتينية أمريكا و2ي    

 يعيشون  من ذلك 2ي بما ،2001 عام ا�نطقة 2ي الفقراء نسبة تقريبا تتغ`R فلم.  فحسب هامشيا إنخفاضا الفقر معدل

 عام عليه كانت عما.  التوا@ي ع�ى ا�ائة 2ي 25و ا�ائة 2ي 10.  يوميا أمريكي`ن دو�رين من وأقل أمريكي دو�ر من أقل  ع�ى

 . التوا@ي ع�ى ا�ائة 2ي 27و ا�ائة 2ي 10 كانت ح`ن ،1981

 إثن`ن إ@ى ا�ائة 2ي خمسة من ،1981 عام منذ النصف نحو إ@ى الفقر معدل تراجع أفريقيا، وشمال hوسط الشرق  و2ي    

 ا�ائة 2ي 29 من يوميا أمريكي`ن دو�رين من أقل ع�ى يعيشون  الذين السكان نسبة انخفضت ح`ن 2ي ،2001 عام  ا�ائة 2ي

 . 2001 عام ا�ائة 2ي 23 إ@ى 1981 عام

 



 يVWامن عندما تتحقق ا�كاسب أكRS أن وتؤكد الفقراء، عدد تخفيض 2ي متفاوت لتقدم صورة (حصاءات هذه وتعرض    

 فf ذاته حد 2ي النمو أما سليم، إستثماري  مناخ وتعزيز البشري  ا�ال رأس لتطوير متواصلة جهود بذل مع والتجارة النمو

 . الفقراء إ@ى الوصول  2ي أبطأ تكون  ما غالبا مزاياه أن حيث السرعة، وجه ع�ى الفقراء عدد تخفيض يضمن

 أنحاء مختلف 2ي نسمة مليون  840 بنحو يقدر عددا أن حقيقة OسRWاتيجيات هذه �ثل ا�لحة الحاجة يؤكد ومما    

 نموا تشهد الHI ا�ناطق 2ي وح�I. ا�زمن التغذية نقص من يعانون  ا�نخفض، الدخل ذات البلدان 2ي ،معظمهم العالم

 2ي ا�	wر النمو  فرغم.  ا�fئمة Oجتماعية Oستثمارات لغياب نظرا تغ`R دون  غالبا الفقراء حياة نوعية تبقى سريعا،

 2ي 50 نحو إ@ى تصل بنسبة hطفال ب`ن التغذية سوء حا�ت تسجل ا�نطقة تلك تزال � ا�ثال، سبيل ع�ى آسيا، جنوب

 فلن الحالية Oتجاهات استمرت وإذا.  الدراسة وإستكمال ا�دارس 2ي القيد معد�ت 2ي الشديد الضعف جانب إ@ى ا�ائة،

 hهداف به تنادي كما ،2015 عام بحلول  hساH�Ï التعليم النامية البلدان نصف من أكRt 2ي hطفال بعض يستكمل

 . الجديدة لYلفية (نمائية

 من أكRt ، العالم أنحاء مختلف 2ي البشر من مليونا 60 من أكRt)  البشرية ا�ناعة نقص ف`Rوس(  (يدز مرض أصاب و    

 متوسط انخفاض إ@ى أدى حيث ، الصحراء جنوب إفريقيا بلدان 2ي ا�ائة 2ي 70 و ، النامية البلدان 2ي م�wم ا�ائة 2ي 95

 . 2002 عام 2ي سنة 46 إ@ى 1980 عام 2ي سنة 48 من ا�توقع العمر

 Oقتصادي النمو تواصل تحقق كي hجنبية، hسواق إ@ى الوصول  ع�ى قدر�wا زيادة إ@ى النامية البلدان وتحتاج    

 أكRS التجارية الحسابات من نصيبا يشكل النامية البلدان ناتج أن ورغم.  الفقراء أعداد لتخفيض الfزمة با�ستويات

 التجارة 2ي النامية البلدان مساهمة أمام العقبات من الكث`R هناك يزال فf الغنية، البلدان نصيب من نموا وأسرع

 70 نحو أن العا�ية نميةالت مؤشرات تقرير يوضح و. قدرا�wا لها تتيحها الHI الكاملة ا�ساهمة والخدمات السلع 2ي العا�ية

 ثلHD أن غ`R مباشر، غ`R أو مباشرا إعتمادا الزراعة ع�ى ويعتمدون  ريفية مناطق 2ي يعيشون  العالم فقراء من ا�ائة 2ي

.  Oقتصادي ا�يدان 2ي والتنمية التعاون  منظمة 2ي hعضاء الغنية البلدان 2ي تنشأ الزراعية السلع 2ي العا�ية التجارة

 الزراعية السلع منت¼ي دعم ع�ى سنويا أمريكي دو�ر بليون  330 نحو تنفق الغنية البلدان أن م�wا  سباب هذا ويحدث

 الكامل التحرير من تحقيقها يمكن الHI ا�كاسب ثلHD يشكل أن شأنه من الزراعة قطاع 2ي الحماية من الحد إن. لدw³ا

 ع�ى النامية البلدان 2ي ا�نخفض الدخل ذوي  ا�زارع`ن مع hولية، وا�نتجات ا�صنعة السلع جميع 2ي العا�ية للتجارة

R`ا�حتملة ا�نافع من كث . 

 من صادرا�wا فإن النامية، البلدان تجارة ع�ى �wيمن ا�صنعة، والسلع hساسية السلع فwxا بما البضائع، أن ح`ن و2ي    

 أهمية تكتسب hعمال، بقطاع ا�رتبطة الخدمات من ذلك وغ`R وا�علوماتية ا�الية، والخدمات الكمبيوتر، خدمات

 2ي التحويfت أهمية تنامي إ@ى أدى مما Oنتقال، ع�ى العمالة قدرة زيادة ع�ى ساعدت العو�ة زيادة أنان كما.  مVWايدة

 . الفقراء أعداد تخفيض

 مونت`Rي  بوعد الوفاء    



 خاصة ا�عونة، تدفقات زيادة الضروري  من التجارة، بتحرير السواء ع�ى والنامية الغنية البلدان قيام جانب إ@ى    

 تقرير ويفيد.  الجديدة لYلفية (نمائية hهداف وتحقيق ا�دقع الفقر ع�ى القضاء أجل من وذلك فقرا، hكRt للبلدان

 نظام إ@ى التحول  طريق ع�ى السائرة والبلدان النامية البلدان إ@ى ا�عونة تدفقات صا2ي إن إ@ى العا�ية التنمية مؤشرات

 وحصلت.  أمريكي دو�ر بليون  54  بلغ ح`ن 1997 عام مستواه عن بزيادة ،2002 عام أمريكي دو�ر بليون  70 بلغ السوق 

 تلك 2ي ا�ال رأس تكوين إجما@ي من ا�ائة 2ي 32 تشكل الHI التدفقات هذه ربع من أكRt ع�ى الصحراء جنوب إفريقيا بلدان

 غزة، وقطاع الغربية والضفة hسود، الجبل وو   وصربيا الص`ن، وبي�wا الدخل، ا�توسطة البلدان أن غ`R.  ا�نطقة

 . ا�عونات صا2ي إجما@ي نصف نحو تلقت وباكستان،

 كي ،الديون  لتخفيض الجارية العمليات عن فضf ا�عونات من بكث`R أكRSاكRS قدر إ@ى فقرا hكRt البلدان وتحتاج    

 (نمائية ا�ساعدات أن العا�ية التنمية مؤشرات تقرير ويظهر.  الجديدة لYلفية  (نمائية hهداف تحقيق من تتمكن

 منظمة 2ي hعضاء البلدان من للمعونة مانحا بلدا 22 ب`ن الحكومية ا�دفوعات من ا�توسط 2ي ا�ائة 2ي 0، 59 شكلت

 . البلدان لتلك القومي الدخل إجما@ي من ا�ائة 2ي 0 ،23 ،2002 عام Oقتصادي ا�يدان 2ي والتنمية التعاون 

 

 2003 2ي النامية الدول  ع�ى hموال رؤوس تدفقات إجما@ي دو�ر مليار 228

 hموال رؤوس لتدفقات الصا2ي (جما@ي أن"  2004 لعام العا�ية التنمية تمويل"  الدو@ي، للبنك السنوي  التقرير 2ي ورد    

 تركزت قد الزيادة معظم لكن ،2003 عام دو�ر مليار 200 إ@ى 2002 عام دو�ر مليار 155 من قفز قد النامية الدول  إ@ى

 . فقط هامشيا إ� ترتفع لم الفق`Rة للبلدان الرسمية (نمائية ا�ساعدات أن ح`ن 2ي نسبيا غ±� hكRt الدول  من قليل 2ي

 بعض إ@ى hموال رؤوس تدفقات 2ي الزيادة إن"  بورجينيون، فرنسوا الدو@ي البنك 2ي Oقتصادي`ن الخRSاء رئيس وقال    

 تدفقات هو يشغلنا ما ولكن العا�ية، Oقتصادية الصورة 2ي تحسن عن وتعكس مشجعة ¤ي حجما hكRS الدول 

 العام 2ي وبقيت فقط، طفيف بشكل ازدادت فقد.  فقرا الدول   كRt حاسمة أهمية ذات تعتRS الHI الرسمية ا�عونات

H�Áلفية أهداف لتحقيق ا�طلوبة ا�ستويات دون  بعيد حد إ@ى ا�اh التنموية." 

 الRSازيل، نصيب من معظمها كان والHI -ا�صرفية والقروض ا�الية السندات– الخاصة التدفقات صا2ي 2ي الزيادة    

 الدول  إ@ى hموال رؤوس تدفقات صا2ي 2ي إجمالية لزيادة الرئي§�H عاملال ¤ي وروسيا، ا�كسيك اندونيسيا، الص`ن،

 ،2003 عام دو�ر مليار 228 إ@ى 2002 عام دو�ر مليار 190 من ارتفعت والHI وخاصة، عامة ا�صادر، جميع من النامية

 وتعود.  إفريقيا وشمال hوسط الشرق  ،باستثناء النامية ا�ناطق جميع إ@ى الخاصة hموال رؤوس تدفقات صا2ي ارتفع

.  العالمO Hقتصادي Oنتعاش 2ي تعزيزا تعكس و¤ي الصناعية، الدول  2ي ا�نخفضة الفوائد لنسب جزئيا الزيادة هذه

 (صfحات إ@ى باÝضافة النامية، الدول  من العديد 2ي hصلح ا�الية السياسات أيضا الزيادات هذه ع�ى حثت وقد

 . الهيكلية



 إ@ى الغنية الدول  من ا�وارد تحويfت صا2ي أن إ� النامية، الدول  إ@ى hموال رؤوس تدفقات 2ي (جمالية الزيادة رغم    

 إ@ى لتصل فقط دو�ر مليارات 6 قدرها زيادة الرسمية (نمائية ا�ساعدات أيضا شهدت وقد.  سلبيا يزال � الفق`Rة الدول 

 للوكا�ت (دارية النفقات وبعض الديون  من (عفاءات إ@ى يعود الزيادة هذه نصف وكان.  2002 2ي دو�ر مليار 58

 إ@ى جديدة تدفقات يشكل وهو الزيادة من آخر دو�ر مليار وهناك.  النامية الدول  إ@ى جديدة موارد إ@ى وليس ا�انحة

 . وباكستان أفغانستان

 (خفاق إ@ى نظرا سيما و� للقلق، مث`Rة الرسمية (نمائية ا�ساعدات 2ي البسيطة الزيادة هذه"  بأن بورغينيون  وأفاد    

 الزراعية (عانات من الحد بشأن كانكون  2ي العا�ية التجارة �نظمة ا�اH�Á العام اجتماع خfل اتفاق إ@ى التوصل 2ي

 2ي �wا تعهدت الHI الوعود فيذبتن الشمال دول  تقوم عندما ا�قبل العام 2ي تقدم بإحراز ونأمل.  التجارية والحواجز

 قصوى  أولوية التنمية جعل فwxا قررت والHI وجوهانسRSج الدوحة موانRWي، 2ي عقدت الh HIخ`Rة الدولية ا�ؤتمرات

 الناتج إجما@ي من ا�ائة 2ي 1،1 حوا@ي أو دو�ر، مليار 76 تبلغ م`Vانيا�wا 2ي فوائض Äن النامية الدول  تشهد عام، بشكل".

 . ا�ح�ي

 Oحتياطي 2ي ملحوظة زيادة مع Äن تتوافق – السعودية العربية وا�ملكة الص`ن روسيا، 2ي ا�ركزة – الفوائض هذه    

 إ@ى ا�ا@ي Oحتياطي هذا من hكRS الجزء يعود دو�ر، تريليون  1 ،2 من أكRt بلغ والذي النامية الدول  من قليل لعدد ا�ا@ي

 .  النامية للدول  ا�الية hسواق 2ي ضخمة مبالغ استثمرت الh HIخرى  الدول  من قليل وعدد الهند الص`ن،

 حيث العالمO Hقتصاد 2ي ا�تبادل Oعتماد من مزيد ع�ى يدل هذا إن"  ديfمي، منصور  الرئي§�H التقرير واضع وقال    

 أي من تعقيدا أكRt بشكل العمfت صرف سعر وتحديد التجارية السياسات العا�ية، hموال رؤوس تدفقات تRWابط

 ذات دول  إ@ى توجwxها يتطلب ما مستدامة بصورة النامية الدول  إ@ى التدفقات زيادة 2ي التحدي ويكمن.  م´�� وقت

 تقرير يقوم Oعتبار، 2ي هذا أخذ وعند".  الفقر من والحد hجل الطويل النمو ع�ى تحث واستثمارات جيدة سياسات

 تمويل إ@ى باÝضافة التحتية، البنية مجال 2ي ا�نخفضة Oستثمارات تنشيط Ýعادة آليات بوضع العا�ية التنمية تمويل

 . النامية الدول  2ي التجارة

 عام   ا�ائة   2ي 1 ،  1,8 من ارتفع الذي العالمO Hقتصادي النمو 2ي تحسنا ا�وال رؤوس تدفقات 2ي الزيادة تعكس    

 كمجموعة النامية، الدول  وسجلت.  العام هذا ا�ائة 2ي 3 ،7 إ@ى ارتفاعه ينتظر والذي 2003 عام ا�ائة 2ي 2 ،6 إ@ى 2002

 عام ا�ائة 2ي 5 ،4 قدره نموا تسجل أن ا�نتظر من أن كما ،2003 عام ا�ائة 2ي 4 ،8 بحوا@ي يقدر نموا ذا�wا بحد قائمة

 . 2000 عام ا�ائة 2ي 5 ،2 بلغ الذي السابق القياH�Ï رقمها بذلك سيتجاوز  والذي ،2004

 وارتفاع ا�تحدة، الو�يات 2ي خصوصا الغنية، الدول  2ي والنقدية ا�الية السياسات تحرير الجديد النشاط هذا يحث    

 ع�ى للحصول  النامية الدول  من العديد واسع بشكل علwxا يعتمد حيث, ا�ائة 2ي 10 بنسبة النفطية غ`R السلع أسعار

 فقد العادية، hسهم تمويل نحو توجهت الHI النامية الدول  من العديد لدى تراكمت الفوائض أن وبما.  hجنبية العملة

 ا�ائة 2ي 44 من النامية للدول  الخارجية الديون  إجما@ي وانخفض.  الخارجية ديو|wا أوضاع تحس`ن من الدول  هذه تمكنت

 . 2003 عام ا�ائة 2ي 37 إ@ى 1999 عام (جما@ي ا�ح�ي (نتاج من



 الدول  من العديد 2ي أصلح ونقدية مالية سياسات وضع مع به تتوافق الذي الوقت 2ي بعضها Oتجاهات هذه عززت    

 2ي ل¡قراض الدوافع تخفيض تتو@ى مجتمعة و¤ي العمfت صرف أسعار لتحديد مرنة أنظمة اعتماد إ@ى باÝضافة النامية

 عدة 2ي 1998 منذ hع�ى مستواه الدولة من ا�ضمون  النامية للدول  Oئتماني التصنيف معدل وبلغ.  hجنبية العمfت

 الجدارة تحديد هيئات من عليه حصلت الذي ا�ستوى  2ي ارتفاعا شهدت الHI وتركيا، روسيا الهند، ذلك 2ي بما بلدان،

 .  2003 2ي Oئتمانية
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 أسطورة |wاية و¤ي  أ� محددة مسألة ع�ى  ا�توحشة الرأسمالية للعو�ة ا�ناهضون  Oقتصاديون  ا�حللون  ويجمع

 الدول  ع�ى و.الخائبة وÄمال الجهود من  سنة أربع`ن بعد,   الواقع ثقل  وطأة تحت ماتت الHI, الثالث العالم 2ي التنمية

.  اليوم 2ي دو�رين من بأقل يعيشون  الذين  ا�عمورة سكان نصف  الورودإ@ى من أكاليل إرسال  الغربية الرأسمالية

 ا�ياه ونقص وا�جاعة الفقر إنتشار  عن السنوية تقاريرها 2ي ا�تحدة hمم ومنظمة الدولية ا�الية ا�ؤسسات وتتحدث

 الفكرة هذه وفاة شهادة حرر  ولقد. والجنوب  الشمال ب`ن متكا2ىء الf التطور   وسيادة, البيئة وتدم`R, للشرب الصالحة

 بلدان 2ي كب`Rا رواجا �Óى الذي) 1"( التنمية أسطورة"  الجديد كتابه 2ي الب`Rو2ي الدبلوماH�Ï  مغا�ة بدون  العظيمة

 .الfتينية أمريكا

 ظهور  حد إ@ى ا�فهوم وشاع,  الباردة الحرب منذ,  وOقتصادي السياH�Ï الجدل ميدان  التنمية مفهوم دخل لقد     

 مشاكل وعرض, الثالث العالم  ممث�ي مع حصيفة  مناقشة إثارة  إن ثم. ا�وضوع هذا 2ي تبحث الHI الكتب من العديد

 زمن 2ي  التنمية طبيعة حول  محتدم نقاش 2ي أنفسنا نرى  أن دون  مستحيلة تبدو وآسيا إفريقيا 2ي  ا�تخلفة الدول 

 إفريقيا فقدت,  نطاق أوسع ع�ى الرأسمالية العو�ة وسيادة  الباردة الحرب ان~wاء من ونيف عقد بعد و.العو�ةالليRSالية

 لكن. مليون  700ال سكا|wا بمص`w³ Rتم يعد لم أحدا أن بحيث, الكRSى  الدول  نظر 2ي (سRWاتيجية أهمي~wا من كب`Rا جزءا

 ع�ى الحروب إستمراراستمرار  2ي ا�تمثلة العو�ة مفارقات  آسيا و إفريقيا  بلدان  بعض تعيش  ا�أساة هذه قعر 2ي, 

 إفريقيا لتاريخ التحلي�ي (طار يشكل بات  (فfس نموذج إن ح�I. التنمية مشاريع إفfس   بعد مسببا�wا إختfف

 .التنمية  تسمي~wا ع�ى اصطلح ما إلwxا وصلت الHI ا�آزق  ع�ى التشديد مع ا�عاصر وOقتصادي (جتماuي

 وال�wب السلب عمليات أن تعتقد الدولية Oقتصادية العfقات تنظيم 2ي ا�هيمنة النيوليRSالية إيديولوجية تزال و�  

  ا�عو�ة للسوق  الخفية hيدي تبدأ ح�I دفعه يجب الذي الثمن وهو, منه �بد شر ¤ي والبي½H (جتماuي والتخريب

 مسارات أزمة تعيش  الجنوب عالم بلدان إن,  � يقول  الواقع أن بيد. فأكRt أكRt الرفاهة إنتاج 2ي   الراقية والتكنولوجيات

,  وبنيا|wا,   الfتينية وhمريكية وÄسيوية (فريقية الدول  سياسات علwxا ترتكز الHI  (يديولوجيات وأزمة,  التنمية

 .والجنوب الشمال  ب`ن  النمو 2ي متكافئة الf العfقات  أزمة  وكذلك



 عدة  يضرب الذي العام القطاع   عمال ا�تناقص ا�ردود هو,  التنمية 2ي (خفاق لهذا الكاشفة هرالظوا إحدى إن     

 منذ hوروبية التنمية طريق تمثل إعادة ع�ى الثالث العالم 2ي القائمة التنمية  فكرة عاشت ولقد. الثالث العالم 2ي دول 

 بسمت`ن ��Hء كل قبل الثالث العالم ببلدان الخاصة  التنمية نظريات بذلك  وانطبعت, الثانية العا�ية الحرب |wاية

  الغربية ا�جتمعات 2ي وامتحنت تشكلت الHI تلك,  الخارجية النظريات  الجنوب عالم 2ي الدول  تب±h  ,Hو@ى,  رئيسيت`ن

HIال Hمتقدمة نفسها تسم  ,HIا تبلورت والwxقا النظريات هذه فfمسألة من انط R`ي التغيuمسارات 2ي ا�تجذرة (جتما 

 ع�ى  التنمية هذه ارتكاز,  والثانية. الحداثة احتكار تدuي الHI" (شRWاكي"و أسما@ي الر  بشقwxا الغربية با�جتمعات خاصة

 يضمن يعد لم الشيوعية من الخوف أصبح أن منذ ولكن..   الباردة الحرب لها تضمنه كانت الHI"  الجيوبوليتيكي الريع"

  تصوغ الجنسيةالقومية متعددة الشركات اسRWاتيجيات أن  عن فضf, للدول  الوطنية السيادات ضعفت, الدعم هذا

 ).   2( كله العالم نظام ع�ى, وجغرافيا اجتماعيا, متساو غ`R توزيع وهو, ا�باشر hجنHâ (ستثمار وتوزيع دور 

 بل. الدولة هذه والحال,  فwxا الفاعل  ا�ركزي  الfعب   بعجز,   قطف الجنوب عالم 2ي التنمية إخفاق تفس`R  يمكن و�    

 تكونا أن يمكن hولية ا�واد  وفرة و� للعمل ا�تدنية  التكاليف  فf:  خداعة أيضا  تظل  ا�قارنة hفضليات نظرية إن

 ذات ا�واد ع�ى الطلب  فإن,  الواقع و2ي. الثالث العالم 2ي الفق`Rة للبلدان" (قتصادي (قfع" لضمان  اليوم كافيت`ن

 . البسيطة ا�انيفاكتورية ا�واد  ح�I أو,  hولية ا�واد ع�ى الطلب من  أكRS بسرعة ينمو الراÓي التكنولو�ي ا�ضمون 

 من تستفد لم ما  قليلة تبدو تنمية لتحقيق  حظوظها فإن,   الكماشة هذه فكي ب`ن  واقعة الجنوب عالم بلدان  أن وبما  

 بأبخس hولية ا�واد  الغربية للبلدان وفر الذي (ستعماري  الفضاء: الغربية الصناعية البلدان  استخدم~wا الHI  ا�زايا

 .ا�عتدل الديموغرا2ي والنمو,  القوية الجمركية والحماية,  ا�قيدة والسوق   hثمان

  إw³ام   خfل من, الغربية التجربة من حرفيا ا�أخوذا�اخوذ التنمية نموذج تطبيق إيقاف  يجب:منطقية والخاتمة  

 سوى ,  الغربية للمجتمعات مشابه وضع إ@ى تصل لكي, (طار هذا 2ي,  أمامها يبق لم بأ|wابا|wا,  الجنوب عالم 2ي ا�جتمعات

. الحداثة عالم إ@ى إدخالها مهمة عاتقها ع�ى تأخذ الHI الغربية الرأسمالية الدول  2ي  هذه التنمية نموذج نسخ  إعادة

 عليه ستكون  كيف  يتخيل أن ا�رء ع�ى فإن,  مصادفة التنمية هذه تحققت إذا  �سيما مستحيلة hفاق هذه وتبدو

  أيضا  مخربون  هم  ا�س~wلك`ن من مليارات خمسة  وجود  hخ`Rة هذه ستتحمل وكيف,   hرضية الكرة 2ي البيئة حالة

 .الغربي`ن hغنياء مثل للبيئة

 بعالم باÝلتحاق الجنوب عالم 2ي الدول  تطالب,    hمريكية ا�تحدة الو�يات رأسها وع�ى,  الغربية الرأسمالية الدول  إن  

 اتجاه 2ي التغي`R و�توجيه داخلية ديناميات من  انطfقا التحديث م�wا تطلب لم" النجاح"  أجل  من ولكن,  الحداثة

 وحداثة ا�وت ثقافة هيمنة غ`R آخر ب»��ء تحلم لك�wا  التنمية ترفض �  إفريقيا  أفريقيا إن.    الخاصة ا�رجعية أنظم~wا

 ع�ى واقفة السوداء القارة  بدت فإذا هنا من انطfقا.  (فريقي (نسان قلب ع�ى العزيزة hساسية القيم تدمر استfبية

 ع�ى بذلك  أفريقيا تبدو.   والعشرين الحادي القرن   بداية معاد�ت قلب 2ي  أقوى  صورة 2ي حضورها تؤكد فلكي الهامش

 ). 3(  ا�ستقبل قارة صورة



 سجن تريد الHI, الجنوب عالم 2ي الرأسمالية Ýخفاق  تكريس أيضا هو  إفfسها فإن" غربيا معتقدا"   التنمية  كانت وإذا   

 إيديولوجية أن عن فضf, الخاصة hنانية وا�صالح  hغراض من عالم داخل و,اللحظة  ديكتاتورية 2ي البشر

 بأن,  وأديانه,  وإيديولوجياته,  وحضاراته,  ثقافاته بتنوع كله العالم يقتنع أن ضرورة  ع�ى مصرة ا�ظفرة النيوليRSالية

 ".موجود أنا إذن, أبيع أنا: " ¤ي الوحيدة ا�قبولة ا�عادلة

 تفعل الHI  الداخلية العوامل  دور  عن الطرف غض يع±H �,  التنمية إخفاق 2ي الخارجية العوامل دور  ع�ى الRWك`V إن   

 من ا�نظم ال�wب فهناك" . بحلها ا�ريضة"  (فريقية للقارة خاصة, الثالث العالم لبلدان والكوارث ا�آH�Ï خلق 2ي فعلها

 الدولة  قيام أو, الحكم 2ي نهجا الفساد,  تعتمد الHI,    والبوليسية العسكرية والديكتاتوريات الحاكمة الطبقات   جانب

 إ@ى (فريقية الدول  من بعدد أدت إفRWاس آليات وفق ا�حظوظ`ن ع�ى ا�وارد توزيع بإعادة أفريقياإفريقيا 2ي التسلطية

 بفضل   والHI,  (سRWاتيجية ا�وارد بعض ع�ى تسيطر الHI ا�تنوعة واللوبيات ا�افيوية الشبكات أيضا وهناك.  (فfس

 2ي وال®Vاعات الحروب غالبية  فهم يمكن � كما. (فريقية البلدان من العديد 2ي الفاسدة الديكتاتوريات تدعم ريعها

 النفط حول  الدائرة وOقتصادية الجيوسياسية الحسابات إطار خارج  وÄسيوية (فريقية البلدان من العديد

 للدول  الضخمة ا�صالح مجموعات شا|wا 2ي تتنازع والHI,  و�hنيوم والذهب والكوبالت  وأ�اس والنحاس وhورانيوم

 . ا�توحشة الرأسمالية العو�ة زمن 2ي  القوي  حكم منطق وفق, إقتسامها وإعادة, و|w	wا, علwxا للسيطرة والغربية  hفريقية
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 عقب ع�ى رأسا تقلب بأ|wا العو�ة ت~wم,  غاضبة إحتجاجية حركات عاقبةا�ت العو�ة مؤتمرات وجه 2ي أطلقت لقد

 للشركات السريع (نتشار 2ي تسهم فالعو�ة. وغ`Rها و(جتماعية وOقتصادية السياسيةالسيلسية مفاهيمنا

 مجال 2ي الغموض وبالتا@ي, ا�ؤسسات وو  ذا�wا  الدولة داخل 2ي السيادة تعدد وتساعدع�ى الجنسية ا�تعددةا�تعددجة

 كيانات لصالح, و(ستقرار hمان بعدم إحساسا بعضهم لدى يخلق مما, وا�جتمعات  بالسياسة والتحكم السيطرة

 وبالتا@ي وا�سميات ا�عطيات 2ي كب`R خلط,  ا�م`Vة التقليدية للسمات  تدري¼ي فقدان مع,  باختصار وغامضة  بعيدة

 .وا�ؤسسات hفراد لدى hمان عدم ظواهر تف»�H وو  الخوف سيادة

 وا�مارسات  الجمعية للمتخيfت ا�قارنة الدراسة 2ي سومي`R إيزابيل 1 باريس جامعة 2ي  السياسية العلوم أستاذة وتقدم 

 عن تحليf"( ) العو�ة زمن 2ي (حتجاجية الحركات عودة"  الجديد كتا�wا, الراديكالية اليسارية الحركات داخل  النضالية

 السديم هذا  تشق الHI ا�تعددة والتوترات  (ختfفات من  أبعد ما لتسجل, "عو�ة hنHI" ا�حرك  تسميته تفضل ما

 hقليات"  نماذج". النيوليRSالية من ا�نبثقة ا�الية – (قتصادية العو�ة ضد (جتماعية  ا�عارضة"  من الضخم

 إ@ى ا�قاطعة من( العام الشأن قضايا 2ي  التدخل أنماط 2ي والتبد�ت,) نقابات, حكومية غ`R اتمنظم,  جمعيات" (العاملة

:  الكب`Rة (سRWاتيجية  والنقاشات" الكامنة التناقضات"ب أيضا ولكن, ) الدعاية بعلم مرورا العنيف  غ`R ا�باشر العمل

 متابعة أجل من, معا آن 2ي  واليومية  النظرية أبعاده 2ي"   (حتجا�ي للحقل الواسعة الهيكلة إعادة الكاتبة  وتستكشف

 .  فصاعدا Äن من القومية الحدود يتخطى  حقيقي  عام فضاء  إنبثاق  خطوة خطوة



 طور  2ي" ا�دنية hممية" لهذه  ا�ستجدة الجوانب  إستعراض ع�ى يقتصر � ا�حاولة هذه فضل  إن القول  يجب    

 ولكن, "الهجرة من ا�تحدر للشباب" ا�كثف الغياب أو, "الجامعية الشهادات وحام�ي للشباب الهائل التقديم" التشكل

 hفكار ببعض hخذ خfل من,   الكاتبة وتؤكد.   و(ستمراريات  الفروع ع�ى  جديدة قيمة إضفاء تعيد  ذلك عكس ع�ى

 الحركة مع الجديدة (حتجاجية للحركات"  منهجية بطريقة ا�قابلة عن التوقف  وجوب ع�ى, بإستمرار وا�كررة ا�خالفة

 بالتعبئات يتعلق فيما ا�اH�Á القرن  2ي التقليدية ا�نظمات  راكم~wا الHI وا�عرفة بالخRSة  (سRWشاد وأخ`Rا, "العمالية

 . hصلية

 الحاضر شروط  من واحدة  شرةا�با الديمقراطية  من تجعل الHI, "والRWاتبية التفويض رفض" من إنطfقا وهكذا  

 متصلبة أدوات  بوصفها دائما ا�قدمة, والنقابية  السياسية القديمة hجهزة من ا�عاصر ا�ناضل يرتاب:  الكب`Rة

 إنطfقا منظمة, الشكل شبكية نمط من" ,والfمركزية, ا�ستقرة غ`R شكلية الh fجهزة ويفضل, لYشخاص ومجتاحة

 بريطانيا 2ي سRWيتس ذي ريكfم و,فرنسا 2ي أتاك مثل الجمعيات نجاح لنا يفسر ما وهذا".  الشخصية - ب`ن ت العfقا من

 .hمريكية ا�تحدة الو�يات  2ي نيتوورك ا�باشر العمل أو

 مع   البحث جوهر ¤ي الHI الجمعيات هذه مجموع عمل" مطابقة مسألة   قليf إ� الكاتبة لنا توضح �,  تأكيد بكل  

 البيئية(الجديدة (جتماعية الحركات جانب من, السبعينات عقد مفخرة كانت الHI ا�باشرة الديمقراطية مبادىء

 )".والنسائية

 إشارات تكرر ,  أليغري  بورت لعصر النضا@ي للبيان للقطيعات كما ل¡نتقا�ت ا�تيقظة سومي`R إيزابيل تظل أخ`Rا أ

. حقيقي" سياH�Ï �خرج"  الطريق سيفتح الذي جيل لشاهد إنتقال شروط تطويق أجل من, بالذاكرة ا�تعلقة التحويل

 و.العو�ة عصر طبعت الHI (حتجاجية للحركات و(ستمراريات, العميقة التحو�ت لنا تحلل و¤ي

 وا�شجع ق ا�شر  الوجه" بتقديم مهتمة  تكون  سوف ذاكر�wا فقدت الHI,  الجديدة الدولية الراديكاليات إن, الواقع 2ي  

 ".للعو�ة

 ع�ى الرعب يسك�wا, الليRSالية العو�ة قائدة hمريكية (مRSاطورية صورة فwxا تبدو,  والعشرين الحادي القرن  صورة إن

 الحروب وكانت. للتنمية نقيض وكل, ا�طلق (فقار من ا�زيد إ�, الجنوب عالم دول  لشعوب تخ�âء و�, ا�ستويات جميع

 وحشية, الشامل الدار وأسلحة  (رهاب ع�ى القضاء حجج تحت خاض~wا الHI,  والعراق أفغانستان 2ي hمريكية العدوانية

R`هداف وكاشفة, بطرقها مثمرة وغYمريكية (ستعمارية لh أن إ@ى إضافة. الحقيقية R`وا�سلم`ن  بالعرب التشه 

 ج�ي بشكل أظهرت, للفلسطيني`ن القوي  والكره, الصهيوني للكيان ا�طلق والدعم, " الدو@ي ل¡رهاب"مصدرا بوصفهم

 .كله العالم لدى hمريكية (مRSاطورية صورة

 � نفسها وتقدم ا�كانية الكلية تحتضن فHä, تخوم أو قيود أي الليRSالية للعو�ة تعرف � hمريكية (مRSاطورية فهذه

 عند حكمها تثبيت إ@ى وصو� التاريخ إيقاف من يتمكن نظاما بصف~wا بل, و(جتياح الغزو  عن ناجما تاريخيا نظاما بصف~wا

, الزمانية الكلية إحتضان إ@ى م�wا سعيا, الزمانية بالحدود hمريكية (مRSاطورية تعRWف � وعليه. خارجه أو التاريخ |wاية



,  وا�ناطقية,  الطبقية للتفاوتات كب`Rة صانعة الليRSالية فالعو�ة.الجديد العو�ة إمRSاطورية نظام خدمة 2ي وتوظيفها

 مائد�wا من وا�ستبعدون , والتحكم و(ستقطاب (ستغfل مكان كل 2ي تمارس و¤ي, والجنوب الشمال وب`ن, و(قليمية

Rtأك R`للشك مجا� تدع � ا�تاحة و(حصائيات. ا�دعوين من بكث. 

 لبلورة,  ا�تموج التسعينات عقد تاريخيابعد تحديا بأسره العالم ع�ى تفرض   hمريكية (مRSاطورية إخفاقات أن بيد

 انفكت ما.    التاريخ من مفروضة ضرورة هو بل, طوباويا حلما  Äن كماهو  العالم تغي`R يعد فلم. الغد لعالم جديدة رؤية

 hوروبية ا�عارضة أصبحت إذ م´��، وقت أي من أكh Rtمريكية ا�تحدة والو�يات أوروبا ب`ن الهوة تعمق العراقية hزمة

 أمريكي رئيس تعرض أن يحدث ولم.  وOجتماعية السياسية hوساط ولكل, البلدان لكل شاملة hمريكية للسياسة

 . بوش جورج الرئيس مثل hوروبي Oتحاد أوساط داخل ا�تطرفة الكاريكاتورية ال®Vعة درجة إ@ى والسخرية، لfنتقاد،

 السياسة وجعل hوروبي، القرار ع�ى hمريكية الهيمنة من للتخلص جادة معركة وأ�انيا فرنسا من كل خاضت وقد    

 معارض~wما 2ي وش`Rاك شرودر hوروبي`ن الزعيم`ن مواقف 2ي ذلك تج�ى كما ذا�wا، hوروبية ا�صالح من نابعة hوروبية

 الكfسيكية بالحدود محصورة العراق، ع�ى hمريكية الحرب hوروبية ا�عارضة تعد ولم.    العراق ع�ى hمريكية الحرب

 ا�عارضة شملت بل hمريكية، الهيمنة مختلفة، تاريخية و سباب يعارضان، اللذين ا�تطرف واليم`ن ا�تطرف لليسار

 وتتجاوز .  العراق ع�ى ستباقيةO  الحرب نظرية حول  hمريكي التحليل مع يتناقضون  الذين السfم دعاة أوساط أيضا

 ا�سألة بكث`R تتجاوز  عميقة ا�عارضة هذه فأسباب.  الكfسيكية أمريكانية hنO HIنفfقات hوروبية ا�عارضة هذه

 ا�زاوجة ع�ى يقوم الذي السياH�Ï وبتكتيكها بوش، إدارة تنتهجهما اللذين والسلوك بالسياسة عfقة ع�ى إ|wا العراقية،

 .الRSوتستانتية ا�سيحية وhصولية والضغوطات الغطرسة ب`ن

 واحدة تعتRS العراق إ@ى �دن بن ضد أمريكا غضب وتحويل بتحريف الصقور  من السياH�Ï وفريقه بوش نجاح كيفية    

 الو�يات ع�ى و� ج`Rانه ع�ى خطر أي يشكل � العراق أوروبا نظر ففي.  التاريخ 2ي ا�خادعة السحرية hلعاب أعظم من

 أسلحة بحر من نقطة فعf، موجودة كانت إذا تتعدى، � العراق يملكها الHI الشامل الدمار وأسلحة وبريطانيا، ا�تحدة

 ع�ى Oستباقية الحرب من يراد ما.   العراق ع�ى"  إسرائيل" و ا�تحدة الو�يات �wا تقذف أن يمكن الHI الشامل الدمار

 . hمريكية الRtوة لنمو Oقتصادية الفائدة بل الحدوث، وشيك عسكري  �wديد من التخلص ليس العراق

 النفط سوى  هدف من لها ليس الحكيمة، أوروبا نظر و2ي العالمH، العام الرأي غالبية نظر 2ي الحرب هذه إن    

 وهذه".  الكRSى  إسرائيل"  دولة لبناء الصهيوني الكيان دعم و, العالم 2ي نفط إحتياطي أهم أحد ع�ى وOستيfء

 نزعة"  أساليب وأحد ا�تحدة، للو�يات الجديدة (مRSيالية الغطرسة قوة مدى واضح بشكل لنا تظهر OسRWاتيجية

 إنسانية كارثة  تشكل أصبحت العراقي`ن القت�ى من الضحايا آ�ف إ@ى إضافة الجيوبوليتيكية نتائجها حيث"  القوي 

 . وخيمة

 دونالد,  تشي±H ريتشارد أمثال من بوش بالرئيس ا�حيط hمريكي اليم`ن أق��º 2ي"  الصقور "  من Rةصغ` فئة هناك    

 جميع مثل يعتقدون، الذين الخ، بولتون  وجون  كروث جاك فيث، دوغfس ب`Rل، ريتشارد وولفوت`V، بول  رامسفيلد،

 الخيار طريق عن وOجتماعية وOقتصادية السياسية للمشكfت دوما حلول  إيجاد باÝمكان أنه بالقوة الثم�ى



 حروب قيام ترفض ،1945 عام منذ انفكت ما الHI أوروبا ع�ى (ستباقية الحروب هذه فرض يريدون  والذين العسكري،

 كل خسرت حيث وإيطاليا، وبريطانيا  فرنسا مقدم~wا و2ي والثانية، hو@ى العا�ية الحرب ويfت ذاقت أن بعد أراضwxا، ع�ى

 سياسيا مختلف`ن وغربي، شرÓي:  قسم`ن إ@ى جزئت الHI أ�انيا وكذلك العالم، 2ي ونفوذها مستعمرا�wا معظم م�wا

 . برل`ن جدار بي�wما يفصل وإيديولوجيا،

 العراÓي الشعب عاتق ع�ى أساسا تقع الحرب مخاطر أن hمريكية (مRSيالية اعتقدت لقد

 (دارة تدuي كيف hوروبيون  ويتساءل.  وحلفا�wا ا�تحدة للو�يات فتذهب ا�كاسب أما hوسط، الشرق  منطقة و

 – العربي الصراع وهو أ� ا�نطقة 2ي الصراع بلب تبدأ أن دون  عسكرية وبيد  hوسط الشرق  مشكfت عfج hمريكية

 مشاعر تؤجج شارون أرييل ا�جرم لحكومة الfمحدود hمريكي والدعم  الفاضح hمريكي Oنحياز أن حيث, الصهيوني

 تطرفها 2ي ا�وغلة القوة هذه. العراق ع�ى والنار الحديد سينصب عندما وس`Vداد, كاملة ا�نطقة شعوب لدى الغضب

 الذي hمريكي الجمهوري اليم`ن قبل من"  Ýسرائيل" hكRS (يديولو�ي الدعم 2ي كب`Rا دورا تلعب الغريبة ومواقفها

 . الصليبية الحروب ذهنية وع�ى, hصولي`ن بحلي ع�ى تغذى

 والقيم، العالم، إ@ى م�wا واحدة لكل بالفلسفة يتعلق فيما وأمريكا أوروبا ب`ن النظر وجHS تباعد ظل و2ي هذه، والحال    

 أوروبا باتت فقد.  كب`R حد إ@ى ومتعارضا مغايرا وسياسيا اجتماعيا سلوكا تنتهجان  Äن  نجدهما واحد، آن 2ي وا�صالح

 مدافعهم وتجميد  الدولية السياسة ع�ى السيطرة hوروبيون  يحاول  عاما خمس`ن فمنذ.  الضعيف بعي±H العالم ترى 

 الذين hمريكي`ن نقيض ع�ى, السياسية التسويات بوساطة (قليمية وhزمات ال®Vاعات وحل"  القانون  لسلطة"  خدمة

 . hوروبي`ن مع hدوار تبادلوا

 مصالحها لخدمة  استخدامها تريد العمfقة والتكنولوجية العسكرية قو�wا وجود بسبب hمريكية ا�تحدة فالو�يات     

 2ي ثابت خfف هو ا�تحدة، والو�يات أوروبا ب`ن الخfف. القطبية أحادي جديد دو@ي نظام بناء أجل ومن الخاصة،

 تتمادى الHI ا�تحدة الو�يات قرار عن استقfلها تحقيق أوروبا إرادة حول  fفخ إنه العراقية، hزمة يتجاوز  وهو, التاريخ

 الجغرافيا ع�ى السيطرة إ@ى hمر به سينتHä  نه الشرق  نحو hوروبي Oتحاد توسع استمرار تخاف فأمريكا.  عنجهتwxا 2ي

 اليورو ينافس بحيث أوروبا نحو موالh  رؤوس وستتدفق, للعالم اسRWاتي¼ي كقطب وسيحل, وآسيا  وروبا السياسية

 ا�ردود بلغ وقد, . ا�تحدة الو�يات ثروات تضا¤ي hوروبي Oتحاد  فRtوات. اسRWاتي¼ي مخزون ذات كعملة الدو�ر

 . مريكا دو�ر بليون  10 مقابل,دو�ر بليون  8 حوا@ي hوروبي ل¡تحاد Oقتصادي

 بشكل  ا�يال, hحادية القطبية نظام ع�ى القائمة hمريكية الهيمنة ترى  ¤ي و,ا مريك قوي  كمنافس حتما ستقف أوروبا  

 لهذا و.نفسها أوروبا ع�ى بل, الضعيفة الدول  ع�ى � موضوعيا  خط`Rة هيمنة,  العسكرية القوة إستخدام إ@ى مVWايد

 نحو, السلطة منطق يتجاوز  مكان نحو hصح ع�ى تتجه و¤ي,  السلطة مسألة  حول  ا�تحدة الو�يات مع  أوروبا تختلف

 ب`ن والتعاون  والتفاوض والتنظيم, الدو@ي القانون  فيه يسود عالم,  hمريكية (مRSاطورية عالم عن جدا مختلف عالم

 ا�تفق الدولية الشرعية معاي`R إ@ى و(حتكام التعدد إحRWام قاعدة ع�ى قائمة الدولية العfقات فيه تكون  عالم, الدول 

 هيمن~wا بسط ع�ى منكبة,  التاريخ وحول  2ي غارقة زالت فما ا�تحدة الو�يات أما.hمريكية ا�زدوجة ا�عاي`R  إ@ى �, علwxا



 إذ, الدولية وhنظمة بالقوان`ن فيه الوثوق  يمكن � القطبية أحادي دو@ي نظام ظل 2ي, الدنيا أصقاع كل 2ي (مRSاطورية

 ل�wب وإستخدامها العسكرية القوة حيازة ع�ى, ا�توحشة الرأسمالية العو�ة عن الدفاع كما,  الحقيقي hمن فيه يعتمد

 .وتركيعها,  الجنوب عالم 2ي الشعوب خ`Rات
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