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1. الرأســمالية واحلروب

في  مؤخرا  اشتعلت  التي  احلروب،  لعبت 
منطقة الشرق األوسط، في كل من أفغانستان 
كبيرا  دورا  ولبنان،  غ��زة  قطاع  وف��ي  وال��ع��راق 
ف���ي إث������ارة اجل������دال وال���ن���ق���اش م���ج���ددا ح��ول 
ودور  العسكرية  والكينزية  اإلمبريالية  قضايا 
فيها.  الكبرى  العسكرية  الصناعات  مجمعات 
منظري  بعض  أن  إلى  هنا  نشير  أن  يفوتنا  وال 
الرأسمالية  والفئات  الراديكالية  املجموعات 
املنطقة  ل���زج  احل��اج��ة  ع��ن  ب��وض��وح  ع��ب��روا  ق��د 
اخل��اص��ة.  ملنفعتهم  احل���روب  م��ن  سلسلة  ف��ي 
فاحلروب هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوسيع 
جغرافيا،  وأنشطتها  املجموعات  هذه  امتداد 
كما أنها تفتح لهم آفاق الوصول ملصادر املواد 
اخلام الرخيصة، وفوق ذلك كله، فإن احلاجة 
ال��رأي  تهدئة  في  الرغبة  في  تكمن  للحروب 
والرغبة  الفئات  لهذه  امل��ع��ارض  احمللي  العام 
وال��ش��ع��وب  األمم  ل����ث����ورات  ح���د  وض����ع  ف���ي 

األخرى.1 
أن  ف��ي  يتمثل  هنا  الشائع  االع��ت��ق��اد  ولعل 
اإلزده��ار  من  حالة  خلق  في  تساهم  احل��روب 
النظرية  ه��ذه  دع��اة  يستند  حيث  االقتصادي، 
واإلنفاق  العسكرية  الصراعات  أن  حقيقة  إلى 
احلروب،  هذه  ملثل  حتضيرا  الطائل  العسكري 
االقتصادي  النمو  زي��ادة  في  كبيرا  دورا  يلعب 
ويساهم في خلق فرص العمل، وبالتالي احلد 
العسكري  اإلنفاق  ولعل  البطالة.  تفشي  من 

يبدو هنا جليا باعتباره أداة مالية فعالة، فخالل 
سنوات الرخاء، ميكن للحكومات أن تزيد من 
االنفاق  زي���ادة  خ��الل  م��ن  العسكرية  الكينزية 
وبالتالي  العسكري،  والتصنيع  التسلح  على 
إن��ع��اش إق��ت��ص��اده��ا ال��وط��ن��ي وجت��ن��ب ال��ت��ده��ور 

االقتصادي.  
أم����ا ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د، ف����إن اإلن���ف���اق 
املظهر  تغيير  إل���ى  ي��ق��ود  ان  مي��ك��ن  ال��ع��س��ك��ري 
اخلارجي املسالم واملتحضر لألنظمة الليبرالية. 
الضخم  العسكري  اإلنفاق  فإن  احلقيقة،  وفي 
سيلعب دورا في زيادة أرباح شركات التصنيع 
العسكري، كما أنه سيساهم في زيادة التكاليف 
األمنية للدولة، ويزيد من سطوة كبار الضباط 
العسكريني وقادة اجليش. ولعل التقاء مصالح 
في  ل��إن��دم��اج  يدفعها  معا  امل��ج��م��وع��ات  ه��ذه 
ويتمثل  جدا،  فاعل  أنه  إال  مرئي،  غير  تكتل 
الكبرى،  العسكرية  الصناعات  مجمعات  في 
لتهيمن  تتطور  ما  التي سرعان  التكتالت  وهي 
يدفعها  مم��ا  ل��ل��دول��ة،  ال��ع��ام��ة  ال��س��ي��اس��ة  ع��ل��ى 
ل��ل��دول األخ��رى  ال��ع��دائ��ي��ة  امل��واق��ف  تبني  إل��ى 
عسكرية  ومغامرات  صدامات  في  وال��دخ��ول 

غير محسوبة مع اآلخرين.

* الكينزية

ولعل اإلعتقاد الشائع هنا يتمثل
يف أن الحروب تساهم يف خلق
حالة من االزدهار اإلقتصادي.
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ب������رزت ن���ظ���ري���ات ال��ك��ي��ن��زي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
الفترة  ف��ي  العسكرية  الصناعية  والتجمعات 
ورمبا  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  تلت  التي 
العامة  احلياة  على  إيجابية  بنتائج  بروزها  عاد 
انتشرت  ال��ف��ت��رة،  ت��ل��ك  ف��ف��ي  للمجتمعات. 
الواليات  في  خاصة  اجل��ن��ود،  تسريح  ظاهرة 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، وب��ش��ك��ل أث����ار اجل���دل، 
للتطور  تنظر  األم��ري��ك��ي��ة  النخبة  أخ���ذت  فقد 
واإلزدهار االقتصادي الذي شهده العالم إبان 
وحذرت  العسكرية،  الصناعات  ازده��ار  فترة 
نتيجة  العاملي  االقتصادي  التراجع  إمكانية  من 
ومضت  العسكرية.  الصناعات  سوق  لتراجع 
هذا  أن  إلى  لتشير  حديثها  في  اجلماعات  هذه 
إلى  سيؤدي  العسكري  التصنيع  في  التراجع 
فوضوية في سوق العمل وانتشار البطالة األمر 
النقاش مجددا حول مدى  الذي سيعني عودة 

شرعية السوق احلرة لرأس املال.
أج����ل جتنب  ال���س���ي���اق، وم����ن  ه����ذا  وف����ي 
القومي  األم���ن  مجلس  أص���در  ال��وض��ع،  ه��ذا 
رق��م  حملت  للغاية  س��ري��ة  وث��ي��ق��ة  األم��ري��ك��ي 
في  اإلستثمار  زيادة  إلى  احلكومة  دعت   )68(
السالح  س��وق  ودع��م  العسكرية،  الصناعات 
اإلقتصادية.  ال��ه��زات  جتنب  أج��ل  من  العاملية 

ظلت  املذكورة  الوثيقة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
في  إال  عنها  اإلف��ص��اح  يتم  ول��م  الكتمان  طي 

العام 1977. 2 
قرار  أن  إلى  أيضا  هنا  اإلش��ارة  من  بد  وال 
هو  املذكور  األمريكي  القومي  األم��ن  مجلس 
العسكرية  الكينزية  لبروز  الطريق  مهد  ال��ذي 
العقود  في  العسكري  اإلنفاق  أن  لوحظ  حيث 
التي تلت صدور القرار املذكور تتطابق متاما مع 
ما ورد فيه، ولعل الشكل البياني رقم )1( ميثل 
الشكل  يشير  حيث  متثيل،  أفضل  العملية  هذه 
امل��ذك��ور إل���ى ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي 
األم���ري���ك���ي واإلن����ف����اق ال��ع��س��ك��ري ل��ل��دول��ة. 
النمو  إلى  الرفيع  اخلط  يشير  الرسم،  فحسب 
اجلهة  على  املقياس  حسب  العام  اإلقتصادي 
قيمة  إل��ى  السميك  اخل��ط  يشير  بينما  اليمنى، 
القومي  ال��ن��اجت  م��ن  كجزء  العسكري  اإلن��ف��اق 
ومن  ال��ي��س��رى.3  اجل��ه��ة  على  املقياس  حسب 
العالقة  ميثل  الشكل  أن  إلى  هنا  اإلش��ارة  املهم 
الصناعات  العام ومنو  االقتصادي  النمو  ما بني 
إللقاء  وذل��ك  س��ن��وات،  عشر  مل��دة  العسكرية 
على  العسكرية  الصناعات  تأثير  على  الضوء 

النمو اإلقتصادي على املدى البعيد. 
ت��ش��ي��ر امل��ع��ط��ي��ات امل���ت���وف���رة إل����ى ال��ع��الق��ة 
النمو االقتصادي ومنو الصناعات  الوطيدة بني 
ال��ع��س��ك��ري��ة م��ن��ذ ع��ق��د ال��ث��الث��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن 
أن  إلى  هنا  اإلش��ارة  الضروري  ومن  املاضي. 
حتضيرا  العسكري  اإلنفاق  في  احل��اد  اإلرتفاع 
من  حالة  مع  ترافق  قد  الثانية  العاملية  للحرب 

2. بروز وتالشي الكينزية العسكرية

يف تلك الفرتة، انترشت ظاهرة ترسيح 
الجنود وخاصة يف الواليات املتحدة 

األمريكية بشكل أثار الجدل
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قيمة  بلغت  فقد  الكبير.  اإلقتصادي  اإلزدهار 
ما   1944 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ت��س��ل��ح  ع��ل��ى  اإلن���ف���اق 
القومي،  الناجت  إجمالي  من   %43 من  يقرب 
نسبته  م��ا  ال��ع��س��ك��ري  اإلن��ف��اق  م��ع��دل  ليشكل 
عقد  خ��الل  القومي  الناجت  إجمالي  من   %20
في  ارتفاع  مع  ذل��ك  ترافق  وق��د  األربعينات. 
خالل   %18 نسبته  وصلت  اإلقتصادي  النمو 

على   %6 بلغ  منو  معدل  ليسجل   1942 العام 
الشكل  يظهر  )ال  األرب��ع��ي��ن��ات.  ع��ق��د  م���دار 
مستوى النمو بداية عقد األربعينات كونه يركز 

على معدل النمو طوال السنوات العشر(.
لقد شهدت الفترة التي تلت احلرب العاملية 
العسكري،  اإلنفاق  تراجعا في مستوى  الثانية 
إال أن هذا املستوى بقي مرتفعا خالل العقدين 

الشكل األول: العالقة بني االنفاق العسكري والنمو اإلقتصادي األمريكي
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مالحظة: املعطيات في اجلدول تشير إلى معدل التغير كل عشر سنوات.
املعطيات  األسعار.  مؤشر  مع  مقارنة    GDP، )GDP(، GDP األمريكية.  التجارة  وزارة  املصدر: 
حول اإلنفاق العسكري في الفترة ما قبل العام 1929 مأخوذة من Gleditsch et al. أما املعطيات حول 

استقرار األسهم فمأخوذة من Elsevier 1995  ومن مجموعة BCA  لألبحاث والدراسات.

إجمالي الناجت القومي
)النسبة املئوية للتغّير السنوي(

)اجلهة اليمنة(

www.bnarchives.net

التدريج لوغارمتي

اإلنفاق العسكري/ إجمالي الناجت القومي
)بالنسبة املئوية - اجلهة اليسرى(
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تبني  س��اه��م  وق��د  احل���رب.  ان��ت��ه��اء  تليا  ال��ذي��ن 
الكينزية العسكرية جنبا إلى جنب مع احلروب 
على  احلفاظ  في  وفيتنام،  كوريا  من  كل  في 
إلى  وصل  العسكري  لإنفاق  مرتفع  مستوى 
عقد  ف��ي  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت  إج��م��ال��ي  م��ن   %12
الستينات.  عقد  خ��الل  و%10  اخلمسينات 
بلغ  تراجعا  شهد  فقد  اإلقتصادي،  النمو  أما 
العاملية  احل���رب  ف��ت��رة  م��ع  ق��ي��اس��ا   %4 م��س��ت��واه 
النمو كان مقنعا ألصحاب  الثانية، إال أن هذا 
في  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا  األم��ري��ك��ي��ني  امل���ال  رؤوس 

تركيم رأس املال.
وق���د رح���ب ك��ل م��ن أص��ح��اب ال��ش��رك��ات 
بهذا  املختلفة  العمالية  واإلحت����ادات  ال��ك��ب��رى 
التدخل  أشكال  من  شكال  واعتبروه  الوضع 
الوطني.  اإلقتصاد  لتطوير  املطلوب  احلكومي 
أما بشكل إجمالي، فإن هذا االنفاق ساهم في 

اإلقتصادي  التراجع  من  اخلشية  آث��ار  تخفيف 
تعويض أصحاب  في  أنه ساهم  كما  الوطني، 
رؤوس املال والشركات الكبرى عن خسارتهم 
ل��ل��س��وق امل��دن��ي��ة ل��ص��ال��ح امل��ن��اف��س األوروب�����ي 
في  حريتهم  على  ذلك  يؤثر  أن  دون  والياباني 
الفردي،  املستولى  وعلى  امل��ال.  رأس  تركيم 
تلقت  ق��د  الكبرى  الشركات  م��ن  العديد  ف��إن 
متيزت  البنتاغون  من  ج��دا  سخية  عمل  عقود 

األس���واق  تتمكن  ل��م  ال��ت��ي  الكبيرة  بعائداتها 
القوية أصال من رفضها.

أما االحتادات الكبرى، فقد كان لها أسبابها 
العسكرية،  الكينزية  لتبني  التي دفعتها  اخلاصة 
البقاء  الهامة  التجمعات  ه��ذه  اخ��ت��ارت  وق��د 
وخارج  محليا،  السياسي  اجلدل  حالة  خارج 
ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ت��ي حت��ك��م ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة 
التصنيع  على  احلكومي  اإلنفاق  زيادة  لضمان 
من  ل��ل��ح��د  ال���وق���ت  ذات  وف����ي  ال��ع��س��ك��ري، 
الضربات التي ميكن أن تتعرض لها، وبالتالي 
استمرار إزدهار صناعتها وما يترتب على ذلك 
تلقت  فقد  املقابل،  وفي  طائلة.  عائدات  من 
ومستوى  الوظيفي  باألمان  حكومية  ضمانات 
األجور املرتفع األمر الذي انعكس على شكل 
بالعمل  للمنخرطني  املعيشي  املستوى  ارتفاع 

في هذه املجاالت.
نيكسون  ريتشارد  األمريكي  الرئيس  ولعل 
العام  في  خ��رج  حني  ببراعة  ذل��ك  عن  عبر  قد 
جميعا  اآلن  »ن���ح���ن  ع��ل��ن��ا:  ل��ي��ق��ول   1971

كينزيون«.
ل��ق��د ج���اء م��وق��ف ن��ي��ك��س��ون اجل����ريء ه��ذا 
ليشكل الذروة، فمنذ بداية عقد  السبعينات، 
الكينزية  العسكرية  الصناعية  التجمعات  بدأت 
ب��ال��ت��راج��ع م���ع ش����روع دول����ة رف��اه��ي��ة احل���رب 

باالنحدار.

العديد من الرشكات
الكربى تلقت عقود عمل سخية

للغاية من البنتاغون متيزت
بعائداتها الكبرية

وقد رحب كل من أصحاب
الرشكات الكربى واإلتحادات،

العاملية املختلفة،
بهذا الوضع واعتربوه شكال

من أشكال التدخل الحكومي املطلوب 
لتطوير االقتصاد الوطني.
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ال���ن���ظ���رة إل�����ى ب������روز وت����الش����ي ال��ك��ي��ن��زي��ة 
العسكرية يشير إلى بداية مرحلة الدوران على 
شكل حذوة حصان لطبيعة امللكية في العالم، 
فقد لوحظ انتقال هائل في موضوع امللكية من 
اإلحجام عن عوملتها في بداية القرن إلى حركة 
الثاني  النصف  في  العالم  شهدها  هائلة  عوملة 

منه.
التعامل  يتم  كان  اخلمسينات،  عقد  فحتى 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  س��واء  امل���ال،  رأس  م��ع 
ف��ي ح��دود  ال��ع��ال��م  م��ن  م��ك��ان آخ��ر  ف��ي أي  أو 
فقط، حيث تشكل اإلحصائيات  ذاتها  الدولة 
على  واض��ح��ا  دل��ي��ال  امل���وض���وع  ب��ه��ذا  املتعلقة 
مساهمات  بلغت   ،1900 العام  ففي  ذل��ك. 
ذروتها  ألجانب  اململوكة  اإلقتصادية  األصول 
العاملي.  القومي  الناجت  إجمالي  من   )%19(
إال أن تبعات احلربني العامليتني اللتني شهدهما 
إلى جانب  املنصرم،  القرن  األول من  النصف 
العاملية  ال��س��وق  شهدتها  ال��ت��ي  ال��ك��س��اد  ح��ال��ة 
سيطرة  مع  جنب  إلى  جنبا  اخلارجية  والتجارة 
هائلة  ضرائب  فرض  إلى  أدت  قد  امل��ال  رأس 
جعل  مم��ا  ألج��ان��ب،  اململوكة  األص���ول  على 
اإلحتفاظ بها مكلفا وال يعود مبردود معقول. 
مساهمة  حجم  في  تراجع  إلى  ذلك  أدى  وقد 
الناجت  إجمالي  من  ألجانب  اململوكة  األصول 
خ��الل  ف��ق��ط   %6 إل���ى  لتصل  ال��ع��امل��ي  ال��ق��وم��ي 
على  املال  رأس  تركيم  أن  إال  الستينات.  عقد 
املستوى الوطني تواصل بشكل ملحوظ خالل 

هذه الفترة. 

استمر  امللكية  عوملة  عملية  تراجع  أن  غير 
فقط حتى بداية عقد السبعينات، عندما عادت 
وازداد  مجددا  لتبرز  أخ��رى  مرة  العملية  تلك 
األصول  مساهمة  نسبة  عادت  فقد  مستواها. 
القومي  الناجت  إجمالي  من  ألجانب  اململوكة 
وتتضاعف  ت��دري��ج��ي  بشكل  لترتفع  ال��ع��امل��ي 
وصلت  الثمانينات  عقد  ففي  لعقد،  عقد  من 
عقد  خ��الل   %50 إل��ى  لتتضاعف   %25 إل��ى 
ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع   %90 وت��ت��ج��اوز  التسعينات 

 4 .2004
ملساهمة  ال���ع���ودة،  ه���ذه  ت��أث��ي��ر  ك���ان  وق���د 
األص������ول األج��ن��ب��ي��ة ف���ي ال���ن���اجت اإلج��م��ال��ي 
العاملي.  اإلقتصاد  على  دراماتيكيا  العاملي، 
حاليا  تبلغ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ففي 
األصول  من  الكبرى  الشركات  عائدات  نسبة 
ال����دول األخ����رى ح��وال��ي ثلث  امل���وج���ودة ف��ي 
النسبة  ه��ذه  كانت  أن  بعد  عائداتها  إجمالي 
في حدود 5% خالل عقد اخلمسينات لتسجل 
ذلك  منذ   %6 إلى  وصلت  سنوي  إرتفاع  نسبة 

احلني. 
امل��ال  ل��ع��ومل��ة رأس  ال���ع���ودة  ل��ق��د س��اه��م��ت 
توزيع  وإع��ادة  القوة  توزيع  إع��ادة  في  وامللكية 
العالم.  مستوى  على  امل��ال  رأس  مؤسسات 
من  وإن��ت��ق��ال��ه  امل����ال  رأس  ت��ب��ادل  عملية  ف��م��ع 
التي  الكبيرة  العائدات  وحجم  ألخرى،  دولة 
على  امل���ال  رأس  اع��ت��م��اد  أن  ل��وح��ظ  حققها، 
خرجت  فقد  ك��ب��ي��را.  يعد  ل��م  احمللية  ال��س��وق 
لتصبح  الوطن  حدود  من  الكينزية  السياسات 

3. عوملـــة امللكيـــة
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صاروخ مضاد للطائرات

انتشارها  وم���ع  واس����ع،  ع��امل��ي  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
ال���واس���ع ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل، ب���دأ ق��ط��اع األع��م��ال 

العادي بالتراجع شيئا فشيئا. 
الرفاه  ال��وض��ع، غ��دت دول��ة  ف��ي ظ��ل ه��ذا 
على  عبئا  لإشتراكية،  كنقيض  ظهرت  التي 
العمالية  ال��ق��وى  ل���دى  ت��ع��د  ول���م  االق��ت��ص��اد. 
الثورة مجددا، خصوصا  القدرة على  املختلفة 
ملواكبة  طرحت  التي  العمل  ف��رص  ازدي��اد  مع 
احتياجات األسواق الناشئة اجلديدة إلى جانب 
تراجع قوة وتأثير اإلحتادات العمالية املختلفة. 
عدا عن ذلك، فقد تالشت مخاوف أصحاب 
في  اإلقتصادي  التراجع  من  األم��وال  رؤوس 
أخذت  التي  اجلديدة  اإلقتصادية  األنظمة  ظل 
هذا  عند  األمر  يقف  ولم  العمل.  سوق  حتكم 
أصحاب  جعلت  درج��ة  إل��ى  تعداه  بل  احل��د، 
رؤوس األموال يشجعون التراجع اإلقتصادي 
وتخفيض  للعمال  تسريحهم  لتبرير  وذل���ك 

األجور، وبالتالي زيادة أرباحهم.
في  املنخرطة  الدول  أن  ذلك،  إلى  يضاف 
للضغوط،  األخ��رى  هي  تعرضت  قد  احل��رب 
التي  اإلش��ت��راك��ي��ة  الكتلة  س��ق��وط  ب��ع��د  خ��اص��ة 
تزعمها اإلحتاد السوفييتي السابق. فلم يعد من 
خصصت  التي  الهائلة  املوازنات  تبرير  السهل 
عالم  ظ��ل  ف��ي  ال��ع��س��ك��ري  واإلن���ف���اق  للتسلح 
العسكري  اإلنفاق  شهد  فقد  القطب.  أحادي 
العاملي تراجعا كبيرا في عقد التسعينات وصل 
إلى ثلث قيمته التي وصلت ذروتها في أواخر 
فإن  األول،  الشكل  يشير  وكما  الثمانينات. 
االن���ف���اق ال��ع��س��ك��ري ف���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
العالم  دول  أكثر  من  واحدة  وهي  األمريكية، 
نسبته  مب��ا  انخفض  ق��د  التسلح،  على  ان��ف��اق��ا 
خالل  اإلج��م��ال��ي  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت  م��ن   %4.5
النسبة  أن كانت هذه  بعد  الثالثة،  األلفية  بداية 

تصل إلى 7% خالل عقد الثمانينات.

عدا عن ذلك، فقد تالشت 
مخاوف أصحاب رؤوس األموال 
من الرتاجع االقتصادي يف ظل 
األنظمة االقتصادية الجديدة 

التي أخذت تحكم سوق 
العمل. ومل يقف األمر عند 

هذا الحد، بل تعداه إىل درجة 
جعلت أصحاب رؤوس األموال 
يشجعون الرتاجع اإلقتصادي 

وذلك لتربير ترسيحهم للعامل 
وتخفيض األجور، وبالتايل 

زيادة أرباحهم

الهوائ��ي

اسطوانة الصاروخ

األسالك الرابطة

زر وقف التشغيل
BCU

جهاز االرسال واالستقبال
نقطة االنزالق مفتاح التشغيل الثانوي

اداة االمان
ومحرك التشغيل

زر التشغيل
االحترازي

وحدة قياس
السرعة زر االطالق
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س���اه���م ت���الش���ي دول������ة رف���اه���ي���ة احل����رب 
أمام  األب��وب  فتح  في  الساحة  من  واختفائها 
أنصار  رح��ب  وق��د  اجل��دي��دة،  الليبرالية  ظهور 
ملا  الظاهرة  بهذه  اجلديدة  اإلقتصادية  األنظمة 
وزيادة حجم  اإلقتصاد  تطوير  في  دور  من  لها 
املنافع التي يجنونها. وهنا، ال بد من اإلشارة 
يعني  اجل��دي��دة  الليبرالية  م��ع  التعامل  أن  إل��ى 
مجزوء.  بشكل  وليس  بكلية  معها  التعاطي 
الليبرالية اجلديدة إلى  فمن جهة، أشار منظرو 
لرأس  احلر  والتدفق  العاملية  األس��واق  فتح  أن 
إلى  ب��ال��ض��رورة  ي���ؤدي  ال��ع��ال��م  ب��ني دول  امل���ال 
على  وال��س��الم  السياسي  اإلس��ت��ق��رار  م��ن  حالة 
مستوى العالم. ومن جهة أخرى، فإن هؤالء 
الناجت  املرئي  غير  العنف  من  ح��ذروا  املنظرين 
في  واملتمثل  اجلديدة  االقتصادية  الليبرالية  عن 
والفقر  للبطالة،  املريع  واإلنتشار  اإلستغالل 
الضبابية  ح��ال��ة  ج��ان��ب  إل��ى  امل���س���اواة،  وع���دم 
الشعور  تراجع  التي تسود االقتصاد، وبالتالي 

باألمان لدى املواطنني.
ال��ن��ظ��ري��ة  ه����ذه  داع���م���ي  م���ن  ك���ال  أن  إال 
ومعارضيها، قد تفاجأوا مبا شهدته بداية القرن 
احل���ادي وال��ع��ش��ري��ن م��ن ص��راع��ات ون��زاع��ات 
اإلمبريالية  النظريات  ع��ادت  فقد  عسكرية. 
والعسكرية القدمية مجددا لتحتل الواجهة عند 
االقتصاد.  في  اجلديدة  الليبرالية  عن  احلديث 
ف��ب��دال م��ن اس��ت��م��رار احل��دي��ث ع��ن ت��وج��ه��ات 
أخذ  عليها،  تسمية  أي  إطالق  دون  إقتصادية 
هؤالء املنظرون باحلديث عالنية عن اإلمبريالية 

اجلديدة واحلروب الليبرالية اجلديدة. 

إال أن هذه النظريات الهجينة تعتبر مضللة 
والعشرين،  احل��ادي  القرن  ففي  كبير،  بشكل 
ه����ن����اك اخ����ت����الف ف����ي ط��ب��ي��ع��ة ال����ص����راع����ات 
حروب  عن  اآلن  يدور  فاحلديث  والنزاعات، 
الن��ه��ائ��ي��ة، ص����دام احل����ض����ارات، واحل����روب 
الصليبية اجلديدة بعد أن كان احلديث في القرن 
املاضي يدور حول احلروب الكبيرة والنزاعات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ني ال����دول وال��ت��ي اس��ت��م��رت من 
إال  الباردة.  احلرب  انتهاء  وحتى  القرن  بداية 
هذه  طبيعة  ف��ي  فقط  يكمن  ال  اإلخ��ت��الف  أن 
احلروب والفروقات بينها وإمنا في الدور الكبير 

الذي تلعبه احلروب في تركيم رأس املال.   

وهنا، ال بد لنا من اإلشارة إلى أنه في ظل 
والعوملة  املفتوحة  األسواق  سياسة  حتكمه  عالم 
االقتصادية، لم يعد هناك حاجة للنمط القدمي 
على  للسيطرة  س��واء  ل��ل��دول،  االستعمار  م��ن 
منابع املواد اخلام أو لفتح أسواق جديدة في وجه 
منتجات القوة اإلستعمارية. الحظ، على سبيل 
املثال، أنه منذ احتالل العراق في العام 2003، 
توقف إنتاج هذا البلد من النفط بالرغم من كونه 
ذات  وف��ي  الهامة،  النفطية  ال���دول  م��ن  واح���دا 
املكان  ذل��ك  العراقية  السوق  تعد  لم  ال��وق��ت، 

املطلوب لترويج بضائع الدول احملتلة. 

4. احلروب اجلديدة

إال أن اإلختالف ال يكمن فقط يف
طبيعة هذه الحروبوالفروقات بينها،

وإمنا يف الدور الكبري الذي تلعبه
الحروب يف تركيم رأس املال
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التصنيع  ع��ل��ى  ينطبق  ذات����ه  ال��ش��يء  ول��ع��ل 
العسكري، ففي ظل عوملة هذه الصناعة لم تعد 
يلبي طموحات أصحاب  عائداتها ذات مردود 
من  فبالرغم  الكبرى.  والشركات  امل��ال  رأس 
ارتفعت   قد  األمريكية  العسكرية  املوازنات  أن 
ملواكبة  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت  إج��م��ال��ي  م��ن    %4.7
كانت  أن  ب��ع��د  اجل���دي���دة  احل����روب  اح��ت��ي��اج��ات 
إال  كلنتون،  الرئيس  أواخر والية  في  فقط %3 
مع  قياسا  يذكر  يكاد  ال  االرتفاع  هذا  حجم  أن 
اإلرتفاع الهائل الذي شهدته العقود املنصرمة. 

التي  احل���روب  أن  االس��ت��غ��راب،  يثير  ومم��ا 
العام  منذ  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  شنتها 
2000، ال حتمل أي بعد عسكري، فقد تركت 
الدول التي ثبت امتالكها للقنبلة الذرية وشأنها 
كما هو حال الباكستان وكوريا الشمالية. بينما 
خطر  أي  مت��ث��ل  ال  أخ���رى  دول  مهاجمة  مت��ت 
مت  حيث  وال��ع��راق،  أفغانستان  ح��ال  هو  كما 
اإلح��ت��الل  ه���ذا  ليشكل  ب��ال��ك��ام��ل  احتاللهما 
نصيب األسد من اإلنفاق العسكري األمريكي 
للحروب  ح��ل  أي  األف���ق  ف��ي  ي��ل��وح  أن  دون 

املستعرة في هاتني الدولتني. 

اإلعالمية  احل��روب  أن  إلى  نشير  وأخيرا، 
ق���د نشر  واس���ت���م���رار احل���دي���ث ع���ن اإلره�����اب 
وذل��ك  الغربية.  الشعوب  أوس���اط  ف��ي  ال��ذع��ر 
على العكس متاما مقارنة مبا حدث من التفاف 
الوطنية  االي��دي��ول��وج��ي��ات  ح���ول  ج��م��اه��ي��ري 
اجل���دي���دة خ����الل احل���رب���ني ال��ع��امل��ي��ت��ني األول����ى 
تلت،  ال��ت��ي  ال��ب��اردة  احل���رب  وخ���الل  والثانية 
صدى  أي  جتد  ال  احلالية  الالمنتهية  فاحلروب 
إلى  ال��دع��وة  جت��د  وال  اجلماهير،  أوس���اط  ف��ي 
إلى  طريقها  اجلديدة  والرأسمالية  اإلمبريالية 

قلوب الشعوب الغربية.
األل��ف��ي��ة  ش��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  احل�����روب  أن  إال 
اجلديدة هي في الواقع حروب جديدة، ولعل 
قد  ذاتها  الرأسمالية  أن  حقيقة  في  يكمن  ذلك 

تغيرت وبرز منها منط جديد.

فقد تركت الدول التي ثبت امتالكها 
للقنبلة الذرية وشأنها، كام هو حال 
الباكستان وكوريا الشاملية بينام متت 

مهاجمة دول أخرى ال متثل أي خطر كام 
هو حال أفغانستان والعراق

كاتيوشــا
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يتمثل التغير املركزي في طبيعة رأس املال، 
القرن  أواخ��ر  ب��دأ  ال��ذي  والتحول  التغير  وه��و 

التاسع عشر ولم يتجل بوضوح إال مؤخرا.
ولعل النظريات االقتصادية السائدة حاليا، 
التاسع  القرن  بداية  إلى  جذورها  تعود  والتي 
بطريقة  املال  رأس  مع  تتعامل  زالت  ال  عشر، 
حيث  من  بحتة  مادية  نظر  وجهة  ومن  تقليدية 

العالقة بني اإلستهالك واإلنتاج.
اجل��دد  الكالسيكيني  االق��ت��ص��ادي��ني  ول��ع��ل 
املتأتية  بالعوائد  امل��ال  ل��رأس  حتليلهم  يربطون 
املاركسيون  االقتصاديون  بينما  االقتصاد،  من 
س��وق  ب��ط��اق��ة  امل����ال  ل����رأس  حتليلهم  ي��رب��ط��ون 
ظل  ف��ي  أن��ه  إل��ى  هنا  نشير  أن��ن��ا  غير  ال��ع��م��ل. 
العالم  يشهدها  ال��ت��ي  اإلق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��ط��ورات 
رأس  مع  التعامل  الصواب  من  يعد  لم  حاليا، 
تفعل  كما  بحتة،  م��ادي��ة  نظر  وجهة  م��ن  امل��ال 
رأس  أن  نرى  فنحن  الذكر.  سالفة  النظريات 
يتبناها  ال��ت��ي  وامل��ن��اف��ع  ال��ع��ائ��دات  ميثل  ال  امل���ال 
أنه ال  الكالسيكيون اجلدد، كما  اإلقتصاديون 
املجرد،  العمل  لسوق  املاركسي  التوجه  ميثل 
التي  القوة  القوة،  هو  املال  رأس  أن  نرى  وإمنا 
القوى  تشكيل  يعيد  أن  ميتلكها  م��ن  يستطيع 

االجتماعية بشكل كامل.
التحليل  أن  ن��رى  التوجه،  ه��ذا  ظ��ل  وف��ي 
بشكل  امل��ال  رأس  على  أب��دا  يبنى  ال  أن  يجب 
وإمن��ا  امل��ت��ع��ددة،  الرساميل  ب��ني  واملنافسة  ع��ام 
االقتصادية  السياسات  على  الرساميل  هيمنة 
أخرى،  جهة  من  أما  جهة،  من  هذا  العاملية. 

مع  التعامل  مب��ك��ان  ال��دق��ة  م��ن  ليس  أن��ه  ف��ن��رى 
هناك  وإمن��ا  مطلقا،  بصفته  امل��ال  رأس  تركيم 
ومن  ألخ��رى  دول��ة  من  تركيمه  في  اختالفات 
التأثير  في  القدرة  حلجم  تبعا  ألخ��رى  ظ��روف 
كل  بها  يتمتع  التي  االقتصادية  السياسة  على 

رأس مال على حدة.5 
ولعل مدى تأثير قوة رأس املال تبدو كبيرة 
أننا  إال  ج��وان��ب،  ع���دة  وت��ت��ن��اول  منتهية  وال 
القضيتني  سنتناول  ال��دراس��ة،  ه��ذه  ول��غ��رض 

التاليتني:
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى دم��ج  ي��ج��ري  ال��وق��ت،  1- م��ع 
إقتصادية  تكتالت  لتشكيل  معا  الشركات 
االقتصادي،  النمو  على  التركيز  من  أكثر 
تلعب  التي  هي  التكتالت  ه��ذه  يجعل  مما 

الدور األساسي في تركيم رأس املال.
ال��رأس��م��ال  ف���إن  معينة،  ظ���روف  ظ��ل  ف��ي   -2
املهيمن ميكن أن يستفيد كثيرا من التضخم 

والتضخم االنكماشي.
أنه  استنتجنا  ه���ذه،  دراس��ت��ن��ا  خ��الل  وم��ن 
املال  رأس  تركيم  ف��إن  امل��اض��ي،  القرن  خ��الل 
اإلندماج  عمليات  بني  ما  تذبذب  قد  املعولم 
بني  وم��ا  االقتصادية  واملنشآت  الشركات  بني 

5. رأس املــال اجلديد

رأس املال هو القوة
التي يستطيع من ميتلكها
أن يعيد تشكيل القوى
االجتماعية بشكل كامل
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األخيرة  املرحلة  ولعل  االنكماشي.  التضخم 
واستمرت  الثمانينات  أواخ��ر  مع  ب��دأت  التي 
خالل عقد التسعينات، قد شكلت واحدة من 
عمليات اتساع هيمنة رأس املال على اإلقتصاد 
املهيمنة  الرأسمال  قوة  استفادت  وقد  العاملي. 
في تلك الفترة من العمل مع الشركات الكبرى 
ودول  الشرقية،  أوروب���ا  على  سيطرت  التي 
اإلحتاد السوفييتي السابقة، واألسواق اجلديدة 
اإلشتراكية.  املنظومة  سقوط  بعد  برزت  التي 
من  أه��م��ي��ة،  تقل  ال  وب��درج��ة  اس��ت��ف��ادت  كما 
الهائلة  اخلصخصة  وحملة  الرفاه  دول��ة  انهيار 

التي شهدتها اخلدمات احلكومية. 
وم���ع ب��داي��ة األل��ف��ي��ة اجل���دي���دة، ف���إن حجم 
بعد  العالم  مستوى  على  تراجع  قد  التضخم 
الليبرالية  وتبني  املال  رأس  هيمنة  دائرة  اتساع 
اجلديدة في التوجه االقتصادي. ولعل األزمات 
اإلقتصادية التي شهدتها آسيا واتساع دائرة هذه 
أخرى،  محورية  عاملية  أس��واق  إلى  األزم��ات 
املشبوهة  اإلقتصادية  امل��م��ارس��ات  جانب  إل��ى 
واحل���دي���ث ع���ن اإلره������اب ال��ع��امل��ي واحل����رب 
الالمنتهية ملواجهته، قد حّدت من تدفق رأس 

جانب  إلى  املختلفة،  الدول  بني  وانتقاله  املال 
ال��ش��رك��ات  ب��ني  اإلن���دم���اج  عمليات  م��ن  احل���ّد 
واملنشآت اإلقتصادية املختلفة. عدا عن ذلك، 
فإن تبني الليبرالية اجلديدة في االقتصاد، على 

األسعار  أضعف  املنصرمني،  العقدين  م��دار 
وسيطرت اخلشية من تدهورها وازدياد الديون 
دول  مختلف  على  االق��ت��ص��ادي  واإلن��ك��م��اش 
العالم للمرة األولى منذ متكن اإلقتصاد العاملي 
من اخلروج من حالة الركود التي هيمنت عليه 

لسنوات طويلة.   
التي ال يستهان بها،  العقبات  في ظل هذه 
وأص��ح��اب  ع���ام  بشكل  ال��رأس��م��ال��ي��ون  أدرك 
إلى  احلاجة  خاص،  بشكل  املهيمن  الرأسمال 
للحد  وذل���ك  ال��ت��ض��خ��م،  م��ن  معقولة  ج��رع��ة 
م��ن ال��رك��ود وت��ف��ادي االن��ك��م��اش االق��ت��ص��ادي 
املال  رأس  تركيم  حجم  في  االختالف  وجتنب 
خرجت  وقد  املختلفة.  الرأسمالية  الرموز  بني 
بنتيجة  املجال  ه��ذا  في  والنقاشات  احل���وارات 
مفادها: أن حل مشكلة االنكماش االقتصادي 
في  ال��ط��اق��ة  م��ص��ادر  على  السيطرة  ف��ي  يكمن 
وما  النفط  على  الصراع  أي  األوس��ط،  الشرق 
يتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر. وخالل 
لعبت  امل��اض��ي��ة،  وال��ث��الث��ني  اخلمس  ال��س��ن��وات 
في  ب���ارزا  دورا  الطاقة  على  ال��ص��راع��ات  ه��ذه 
في  العالم،  النفط على مستوى  أسعار  حتريك 
الوقت الذي لعبت فيه هذه األسعار دورا هاما 
العاملي،  في إذكاء شرارة التضخم اإلقتصادي 
وغدت أداة جاهزة لإستعمال في حال الرغبة 

في نشر التضخم في العالم.
وف�����ي ه�����ذا اإلط��������ار، ف�����إن ال���ص���راع���ات 
العسكرية قد لعبت دورا غير مباشر في تركيم 
رأس املال وفي هيمنته على السياسات العاملية. 
فخالل عقدي اخلمسينات والستينات، اقتصر 
في  التأثير  على  العسكرية  ال��ص��راع��ات  دور 
احل��ك��وم��ات ل��ت��خ��ص��ي��ص امل����وازن����ات ال��ك��ب��ي��رة 
للتصنيع العسكري مما عاد بالفائدة في املجمل 

مع بداية األلفية الجديدة،
فإن حجم التضخم قد تراجع عىل 
مستوى العامل بعد اتساع دائرة 

هيمنة رأس املال وتبني الليربالية 
الجديدة يف التوجه االقتصادي
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وأصحاب  التصنيع  وشركات  املال  رأس  على 
في  النظر  إع��ادة  ظل  في  أم��ا  الشركات.  ه��ذه 
اإلنفراج  وحالة  العسكرية  الصناعات  عوملة 
العسكرية  املوازنات  العالم، فإن  التي يشهدها 
أخذت باإلنكماش والتراجع. وقد انخفضت 
القومي  ال��ن��اجت  م��ن  العسكري  اإلن��ف��اق  نسبة 
الثمانينات  أواخ����ر  وم��ن��ذ  نسبيا،  اإلج��م��ال��ي 
التدريجي  بالتراجع  اإلنفاق  هذا  نسبة  أخذت 
في  التراجع  أن  من  وبالرغم  متواصل.  بشكل 
رأس  حجم  على  أث��ر  ق��د  العسكرية  النفقات 
العسكرية،  الصناعات  شركات  أصحاب  مال 

إال أن هذا التأثير قد أخذ يقل مؤخرا. 
ومع ذلك، ميكن القول أنه وبالرغم من كل 
العسكرية ال  الصراعات  أن  إال  مما ذكر سلفا، 

رأس  تركيم  على  التأثير  في  مكانتها  لها  زالت 
يكمن  األم��ر  في   اجلديد  أن  إال  العاملي.  امل��ال 
تركيم  على  العسكرية  الصراعات  تأثير  أن  في 
يتم بطريقة غير مباشرة، من خالل  املال  رأس 
والقوة  الثروة  مصادر  توزيع  وإع��ادة  التضخم 

في املجتمع.

إال أن الجديد يف األمر يكمن يف 
أن  تأثري الرصاعات العسكرية 

عىل تركيم رأس املال يتم 
بطريقة غري مبارشة من خالل 
التضخم وإعادة توزيع مصادر 

الرثوة والقوة يف املجتمع

طائرة مقاتلة
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املستفيد  هي  الكبرى  النفط  شركات  تعتبر 
األول من الصراع على الطاقة، والذي يشكل 
انتهاء احلرب  فبعد  له.  الشرق األوسط مركزا 
بؤرة  الشرق األوسط  منطقة  فيتنام، غدت  في 
أسعار  لعبت  كما  الساخنة،  العاملي  ال��ص��راع 
النفط دورا هاما في إذكاء شعلة هذا الصراع. 
والفوائد  ال��ص��راع  ه��ذا  ب��ني  م��ا  العالقة  أن  إال 
النفط املختلفة لم  التي جنتها شركات  املتفاوتة 

يلق أي اهتمام.
األسباب  نحدد  أن  الصعب  باألمر  وليس 
التي جنتها شركات  الفوائد  أهمية  وراء جتاهل 
ال��ن��ف��ط ف��ي ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��ص��راع ف��ي ال��ش��رق 
األوسط، حيث أن معظم احملللني االقتصاديني 
النفط  مع  تعاملوا  الصراع،  هذا  تناولوا  الذين 
واالقتصاد  الدولية  العالقات  من  جزءا  بصفته 
التي  اخل��ام  امل���واد  م��ن  ج��زءا  وبكونه  ال��ع��امل��ي، 
الدول  هناك  فمن جهة،  الدول.  عليها  تتنازع 
النفط  على  للحصول  تسعى  التي  الصناعية 
تقدمها  ض��م��ان  وب��ال��ت��ال��ي  مخفضة،  ب��أس��ع��ار 
اإلنتاج  تكاليف  انخفاض  بحكم  االقتصادي 
والطاقة، ومن جهة أخرى، هناك دول الشرق 
في  انتظمت  وال��ت��ي  للنفط  املنتجة  األوس����ط 
للحصول  تسعى  والتي  األوب��ك  منظمة  اط��ار 
في  للمساهمة  للنفط  األس��ع��ار  أف��ض��ل  ع��ل��ى 
االعتماد  وأن  خاصة  الوطني،  اقتصادها  بناء 
األس���اس���ي الق��ت��ص��ادي��ات أغ��ل��ب ه���ذه ال���دول 
من  العديد  وهناك  النفط.  ع��ائ��دات  على  هو 
الصراع.  هذا  تعقيد  في  تساهم  التي  العوامل 

ما  احل��ادة  املنافسة  العوامل  هذه  بني  من  ولعل 
بني الدول كما كان عليه الوضع بني الواليات 
السابق  السوفييتي  واالحت��اد  األمريكية  املتحدة 
حاليا  احلال  هو  كما  أو  املاضي،  القرن  خالل 
العرقية  احل���روب  أن  كما  وأوروب����ا،  آسيا  ب��ني 
حاليا،  األوسط  الشرق  يشهدها  التي  والدينية 
تعتبر من بني هذه العوامل، وال يقل أهمية في 
في  الكبرى  الشركات  بني  املنافسة  السياق  هذا 
أكبر  جلني  السعي  إطار  في  الصناعية،  ال��دول 

قدر ممكن من األرباح.
السياسة  ف��ي ظ��ل ه��ذا اجل���دال احل��اد ح��ول 
م��ن احملللني  ق��ل��ي��ال  ع����ددا  ف���إن  واالق���ت���ص���اد، 
)االق��ت��ص��اد  بشمولية  القضية  م��ع  تعاملوا  ق��د 
أساس  على  القضية  مع  تعاملوا  أو  والسياسة( 

دور  أب��دا  يتناول  ل��م  منهم  أي��ا  أن  إال  علمي، 
تركيم  في  النفط  ودور  الكبرى  النفط  شركات 

رأس املال. 
ولعل الشكل التالي يلقي مزيدا من الضوء 
الوارد  البياني  الرسم  أن  حيث  الصورة،  على 
في الشكل يشير إلى الفروقات في تركيم رأس 
بينها  وم��ن  الكبرى  النفط  شركات  ل��دى  امل��ال 
 BP، EXXON، Mobil، شركات  بالتحديد 

6  Royal Dutch/ Shell and Texaco

6. الصراع على الطاقة والفوائد املتفاوتة

معظم املحللني االقتصاديني الذين تناولوا 
هذا الرصاع، تعاملوا مع النفط بصفته جزءا 

من العالقات الدولية واالقتصاد العاملي
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الشكل رقم )2(: الفروقات في عائدات الشركات النفطية الكبرى
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الفروقات في العائدات*
)االنحرافات النسبية عن معدل اخلمسمائة نقطة(

منطقة خطر
الصراع على الطاقة

*الفرق في العائدات بني شركات النفط الكبرى ومعدل الثروة )500( يتم احتسابه كنسبة مئوية من معدل الثروة. 

مالحظة: الشركات النفطية الكبرى تشمل الشركات التالية:
British Petroleum (BP-Amoco since 1998),
Chevron, Exxon (ExxonMobil since 1999), Mobil (until 1998),
Royal-Dutch/Shell and Texaco (until 2000). 

الشركات.  االندماج بني بعض  نتيجة ملشاريع  بأخرى  الشركات واستبدال واحدة  التغير في هذه  ويعود 
وحتى العام 1993، كان معدل الثروة )500( يخص فقط الشركات الصناعية، أي الشركات التي يتأتى 
نصف دخلها من التصنيع أو التعدين. إال أنه ومنذ العام 1994، يضم هذا املقياس كافة الشركات بغض 
النظر عن مجال نشاطها. ومنذ العام 1992/ 1993، فإن تصنيف الشركات الثرية يحتسب دون األخذ 

.SFAS 106 بعني االعتبار تكاليف
   .Fortune and Compustat :املصدر

نسبة مئوية

www.bnarchives.net

٪426
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يشير كل خط في الشكل السابق إلى الفرق 
حجم  م��ن  ح��دة  على  شركة  ك��ل  ع��ائ��دات  ف��ي 
على  املترتبة  الثروة  وحجم  املتساوي  اإلنتاج 
الفرق  فيمثل  ال��داك��ن  اخل��ط  أم��ا  اإلن��ت��اج.  ه��ذا 
في مستوى تركيم رأس املال من سنة ألخرى، 
أي أنه يحدد السنوات التي جنت فيها شركات 
النفط الكبرى عائدات طائلة فاقت املعدل. أما 
اخلط األسود، فيشير إلى السنوات التي تراجع 
شركات  ل��دى  امل��ال  رأس  تركيم  مستوى  فيها 

النفط والغاز الكبرى.
الحقا،  اليها  التطرق  سيتم  ما،  وألسباب 
تركيم  فيها  ت��راج��ع  )ال��ت��ي  ال��س��ن��وات  ه��ذه  ف��إن 
لها  تعرضت  أخطار  مع  ترافقت  امل��ال(  رأس 
إلى  نشير  وأخ��ي��را،  األوس���ط.  الشرق  منطقة 
الشكل  في  ترد  التي  االنفجارات  إش��ارات  أن 
امل��ذك��ور مت��ث��ل ال��ص��راع��ات ع��ل��ى ال��ط��اق��ة، أي 
شهدتها  والتي  النفط  على  للسيطرة  احل��روب 
يوضح  الشكل  ف��إن  ن��الح��ظ،  وكما  املنطقة. 
ثالثة أمناط من العالقة ما بني رأس املال والنفط 

ولكل منها أهميته اخلاصة.
الشرق  ف��ي  ال��ط��اق��ة  ص��راع��ات  ك��اف��ة  أوال:   -
إلى  أدى  ما  خطر  بوقوع  مسبوقة  األوس��ط 

تراجع مداخيل شركات النفط الكبرى.
فترات  تلتها  ال��ط��اق��ة  ص��راع��ات  ك��ل  ث��ان��ي��ا:   -
بشكل  النفط  شركات  أرب��اح  فيها  ارتفعت 

ملموس فاق املعدل الطبيعي.
- باستثناء ما حصل في العام 1966/ 1967، 
معدل  جت��اوز  في  النفط  شركات  تنجح  لم 
بنزاعات  مسبوقا  ذلك  يكن  لم  ما  األرب��اح 

شديدة حول الطاقة في املنطقة.
إلى  بد من اإلشارة  ما ذكر، ال  إلى  إضافة 
املال  رأس  بني  ما  العالقة  من  األمن��اط  هذه  أن 

وتعميق  توسيع  عملية  في  دورا  تلعب  والنفط 
أن  ي��الح��ظ  ك��م��ا  امل�����ال.  رأس  ت��رك��ي��م  ق��ض��ي��ة 
رأس  ت��رك��ي��م  عملية  ي��ت��ن��اول  ال��س��اب��ق  ال��ش��ك��ل 
فترة  فترات زمنية مختلفة، ولعل كل  املال في 
تركيم  عملية  على  تؤثر  عدة  بعوامل  محكومة 

رأس املال. 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وم��ط��ل��ع عقد  ع��ق��د  ف���خ���الل 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات، غ���دا اإلن���دم���اج ب��ني ال��ش��رك��ات 
بعد  املال  رأس  تركيم  على  احلقيقي  املؤثر  هو 
العملية.  ه��ذه  على  التضخم  تأثير  تراجع  أن 
النفط  شركات  دور  تراجع  ذاته،  الوقت  وفي 
وشركات الصناعات العسكرية في ظل سيطرة 
تقودها  التي  اجل��دي��دة  االقتصادية  التحالفات 
أنه  ونالحظ  املتقدمة.  التكنولوجيا  شركات 
اجلديدة  االقتصادية  الليبرالية  هيمنة  ظل  في 
التي  هي  املتقدمة  التكنولوجية  الصناعات  فإن 
رأس  تركيم  عملية  في  النفط  شركات  تستبدل 
امل����ال، إل���ى ج��ان��ب ت��راج��ع ت��أث��ي��ر ال��ص��راع��ات 
األوس��ط،  ال��ش��رق  ف��ي  العسكرية  وال��ن��زاع��ات 
والتي بدأت تأخذ بعدا محليا وليس إقليميا أو 

دوليا كما كان عليه احلال في املاضي.
خ��الل  األح������داث  ي��س��ت��ع��رض  م���ن  أن  إال 
شركات  أن  ي��درك  املنصرمة  القليلة  السنوات 
تلعبه  الذي  الدور  عن  ستتراجع  العالية  التقنية 
شركات  لصالح  امل��ال  رأس  تركيم  عملية  في 
ال��ن��ف��ط وال���ص���ن���اع���ات ال��ع��س��ك��ري��ة م���ج���ددا. 

كافة رصاعات الطاقة يف الرشق 
األوسط مسبوقة بوقوع خطر 

ما أدى إىل تراجع مداخيل 
رشكات النفط الكربى
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دب�اب����ة

الصناعات  تكتالت  أن  الحظنا  ذل��ك،  وم��ع 
حالة  ظل  في  دورها  تراجع  والتي  العسكرية، 
في  العالم  شهدها  التي  االنكماشي  التضخم 
قد  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات،  وب��داي��ة  السبعينات  أواخ����ر 
لذاتها،  اإلعتبار  ترد  وكأنها  دورها  استعادت 
ب���وش األب  ول��ع��ل وص����ول ك���ل م���ن ج����ورج 
وج����ورج ب���وش اإلب���ن إل���ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض، 
في  دوره  استعادة  على  التكتل  هذا  ساعد  قد 
دفع  مما  امل��ال،  رأس  وتركيم  العاملي  االقتصاد 
أع��داء  ع��ن  البحث  إل��ى  الصناعة  ه��ذه  رم���وز 
ال��ذي  ال��ه��ج��وم  ف��ي  ضالتهم  ف��وج��دوا  ج���دد، 
نيويورك  في  العاملي  التجارة  مركز  له  تعرض 

في احلادي عشر من سبتمبر.
كافة  أن  إل���ى  ه��ن��ا،  ن��ش��ي��ر  أن  ي��ف��وت��ن��ا  وال 

اإلح���ص���ائ���ي���ات واحل����ج����ج امل����ط����روح����ة، ق��د 
أواخ��ر  في  األول��ى  للمرة  عنها  النقاب  كشف 
منتصف  ف���ي  ت��ط��وي��ره��ا  ومت  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، 
العام  خ��الل  حتديثها  مت  وأخ��ي��را  التسعينات، 
على  األخ��ي��رة  املالحظات  أن  إال   10  .2006
وتشكل  ما  نوعا  حديثة  تعتبر   2 رق��م  الشكل 
التي كانت سائدة  نقلة نوعية قياسا مع األمناط 
التسعينات،  عقد  نهاية  فحتى  ال��س��اب��ق.  ف��ي 
ال��ش��رك��ات  أداء  ف���ي  ال���ت���ذب���ذب  م���ع���دل  ف����إن 
خط  فوق   %50 إلى  وصل  قد  الكبرى  النفطية 
اخلمسمائة نقطة، وهو اخلط الذي يعتبر بلوغه 
حاليا.  تغير  ق��د  املستوى  أن  إال  كبيرا  إجن���ازا 
أرباح  بلغت   ،2005-2000 الفترة  فخالل 
ما  الكبرى  العاملية  األرب���ع  النفطية  الشركات 
أي  أم��ري��ك��ي،  دوالر  مليار   338 م��ن  ي��ق��رب 
عائدات  محققة  دوالر  تريليون  ثلث  حوالي 
النسبة  هذه  أن  العلم  مع   ،%20 بلغت  صافية 
تشكل ضعف قيمة اخلمسمائة نقطة الواردة في 

الشكل الثاني.

ولعل وصول كل من جورج بوش األب 
وجورج بوش اإلبن إىل البيت األبيض، قد 
ساعد هذا التكتل عىل استعادة دوره يف 

االقتصاد العاملي وتركيم رأس املال
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بني  م��ا  ال��ع��الق��ة   )3( رق��م  الشكل  ي��وض��ح 
ال��ص��راع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وال��ف��رق في 
حيث  النفط،  شركات  جتنيها  التي  العائدات 
على  احل��ق��ي��ق��ي  امل���ؤث���ر  ه���ي  ال��ن��ف��ط  أس���ع���ار  أن 
السميك  اخلط  يشير  الشركات.  هذه  عائدات 

في الشكل إلى نسبة مساهمة عائدات شركات 
الشركات  عائدات  حجم  من  امل��ذك��ورة  النفط 
الرفيع  اخلط  أما  العالم.  الكبرى على مستوى 
حسب  اخلام  النفط  برميل  سعر  إلى  يشير  فإنه 
أن  حيث  األمريكي،  املستهلك  أسعار  مؤشر 

7. األســـعار األوليـة 

الشكل رقم )3(: أسعار النفط وتوزيع العائدات على مستوى العالم
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سعر البرميل بالدوالر عام 2002

قيمة األرباح العاملية الصافية:
إندماج شركات النفط العاملية

)اجلهة اليمنة(

نسبة مئوية

في  املذكورة  األرقام  وُتعّبر  البيع.  وسعر  السوق  أسعار  على  بناء  حتتسب  الصافية  األرباح  مالحظة: 
اجلدول عن التغير في القيمة على مدار 12 شهر.

;Datastream: OILINWD (Integrated oil companies), TOTMKWD (all companies)املصدر: 
IMF :L76AA&Z@C001 (price Crude Oil), L64@C111 (U.S. CPI)

www.bnarchives.net

سعر النفط بالدوالر:
حسب مؤشر أسعار املستهلك األمريكي

قبل سنة
)اجلهة اليسرى(
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واح��دة  لسنة  إال  يتراجع  لم  األسعار  مستوى 
فقط، بينما استمر في التصاعد خالل السنوات 

األخرى. 
أسعار  بني  العالقة  أن  الشكل  من  نالحظ 
النفط والعائدات العاملية هي عالقة حادة جدا11 
ولعل األرقام الواردة في الشكل تشير بوضوح 
النفط  أسعار  تلعبها  التي  الكبرى  األهمية  إلى 

في عملية تركيم رأس املال.
النفط  أس��ع��ار  ب��ني  م��ا  ال��ط��ردي��ة  ف��ال��ع��الق��ة 
اجل��دل  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ت��ث��ي��ر  امل����ال  وت��رك��ي��م رأس 
وال��س��ج��ال اإلع��الم��ي ح��ول ض���رورة احل��د من 
مرتفع  مستوى  على  للمحافظة  اإلنتاج  فائض 
من األسعار، مما يساهم في زيادة عملية تركيم 
يحتاج  وال  العالم.  مستوى  على  امل��ال  رأس 
ازدي��اد  أو  النفط  إنتاج  حجم  في  للتفكير  امل��رء 
الطلب عليه من قبل الصني أو حتى التفكير في 
موجات احلر املتوقع أن جتتاح أوروبا قريبا من 
شركات  عائدات  في  بالفروقات  يتنبأ  أن  أجل 
ه���ذا األس��ل��وب  أن  م��س��ت��ق��ب��ال، ح��ي��ث  ال��ن��ف��ط 
أغ��راض��ا  ي��خ��دم  أن  ميكن  والتحليلي  التنبؤي 
ال  حيث  ال���دراس���ة،  ه��ذه  غ��رض  غير  أخ���رى 

األسعار  معرفة  من  ألكثر  هنا  املوضوع  يحتاج 
السهل عليه  بعدها من  للنفط وسيكون  احلالية 
بياني يوضح قيمة عائدات شركات  رسم خط 

النفط مستقبال.

ول��ل��ت��وض��ي��ح أك���ث���ر، ن��ش��ي��ر ه��ن��ا إل����ى أن 
ال��ن��ف��ط غير  ال��دق��ي��ق��ة ح���ول أس��ع��ار  امل��ع��ط��ي��ات 
أن  امل��ع��روف  م��ن  أن��ه  غير  أي��دي��ن��ا،  ب��ني  متوفرة 
 ،2002 العام  ومنذ  النفط  برميل  سعر  معدل 
أمريكيا.  دوالرا   65 ح��ول  يتأرجح  زال  ال 
وبناء على اخلط الذي يرسمه الشكل السابق، 
فإن مساهمة شركات النفط في العائدات املالية 

على مستوى العالم سيبلغ 15% بعد عام.
الستعراض  قليال  التوقف  اآلن  سنحاول 
ما ورد من معطيات في الشكل رقم )3( ببعد 
تاريخي، حيث جند، خالل أزمة النفط في عقد 
السبعينات وأوائل الثمانينات، أن سعر برميل 
النفط اخلام قد وصل إلى أعلى مستوياته، فقد 
يعادل  ما   1979 العام  في  البرميل  سعر  بلغ 
الفترة  تلك  وخ��الل  اليوم.  بسعر  دوالرا   90
اإلنكماشي  التضخم  م��ن  حالة  شهدت  التي 
اإليجابي، بلغت نسبة أرباح شركات النفط ما 
يقرب من 20% من قيمة األرباح على مستوى 
ال��ف��روق��ات  ات��س��اع  أن���ه وف���ي ظ��ل  ال��ع��ال��م. إال 
وظهور  الشركات  مختلف  بني  العائدات  في 
مشاريع االندماج بني بعض الشركات وتراجع 

تشري تقارير مداخيل رشكات النفط 
إىل أن أرباحها كانت تتباين بني 
ربع سنة »ثالثة أشهر« وآخر، 

وبالتايل مل يكن من السهل تحديد 
تأثري األسعار عىل املداخيل إال بعد 

مرور سنة كاملة

أسعار النفط هي املؤرش الحقيقي 
عىل عائدات هذه الرشكات

ال يحتاج املوضوع هنا ألكرث من 
معرفة األسعار الحالية للنفط 

وسيكون بعدها من السهل رسم خط 
بياين يوضح قيمة عائدات رشكات 

النفط مستقبال
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شهدت  النفط  أسعار  فإن  التضخم،  مستوى 
ت��ده��ورا ح����ادا. وق���د أدى ه��ذا  ه��ي األخ����رى 
أرب��اح  نسبة  ف��ي  ملحوظ  ت��راج��ع  إل��ى  ال��وض��ع 
على  الشركات  أرباح  قيمة  من  النفط  شركات 
عهد  نهاية  مع   %3 إل��ى  لتصل  العالم  مستوى 

الرئيس كلنتون.
أخرى  مرة  لتنقلب  عادت  األم��ور  أن  إال    
بوش  جورج  وتولي  اجلديدة  األلفية  مطلع  مع 
رئ��اس��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة. وم��ع 
ودخ��ول   2001 العام  في  أفغانستان  احتالل 
احلروب  من  حالة  في  األوس��ط  الشرق  منطقة 
لترتفع  ال��ن��ف��ط  أس��ع��ار  ع���ادت  األم����د،  ط��وي��ل��ة 
مجددا وليسجل سعر البرميل معدال تراوح ما 
بني 65 إلى 75 دوالرا أمريكيا، وبالتالي عادت 
نسبة أرباح شركات النفط من أرباح الشركات 
العاملية لالرتفاع هي األخرى، ولكنها ال زالت 

دون مستوى األرقام القياسية.
ول��ك��ن، م��ا ه��و احل��ج��م احل��ق��ي��ق��ي ألرب���اح 
ش���رك���ات ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة؟ ف���خ���الل اخل��م��س 
متوز  وح��ت��ى   2001 آب  م��ن  امل��م��ت��دة  س��ن��وات 
لشركات  الصافي  الدخل  معدل  فإن   ،2006
النفط بلغ ما يقارب 108 مليار دوالر أمريكي 
سنويا. ويبدو لنا جليا حجم الفرق في مستوى 
السنوي  العائدات  قارنا معدل  ما  إذا  العائدات 
خالل هذه الفترة مع الفترة من آب 1999 إلى 
مليار   34 تتجاوز  لم  والتي   ،2000 حزيران 

دوالر أمريكي. 
غير أن السؤال القائم هنا هو: ما هو الثمن 
في  الهائلة  القفزة  هذه  لتحقيق  دفعه  املطلوب 
احملاججة،  ولغرض  السنوية؟  األرب��اح  قيمة 
النفط،  أس��ع��ار  ف��ي  ال��ف��روق��ات  أن  ل��ن��ف��ت��رض 

العام 2000  النفط منذ  قيمة عائدات  وبالتالي 
هي نتاج النزاع على الطاقة التي شهدتها منطقة 
الشرق األوسط، ولنضيف لذلك افتراضا آخر 
املتحدة األمريكية  الواليات  أنفقته  ما  أن  مفاده 
بلغ  ق��د  وال��ع��راق  أفغانستان  ف��ي  احل��رب  على 
األمريكي،  القومي  الناجت  من   %1 يعادل  ما 
أمريكي،  دوالر  مليار  مائة  من  يقرب  ما  أي 
التي  اإلضافية  األرباح  صافي  قيمة  تبلغ  حيث 
جنتها شركات النفط من ذلك 75 مليار دوالر 
هناك  فإن  أخرى،  وبكلمات  سنويا.  أمريكي 
النفط  ش��رك��ات  خ��زائ��ن  ف��ي  ت��ص��ب  سنتا   75
اإلدارة  تنفقه  دوالر  ك��ل  أص���ل  م��ن  ال��ك��ب��رى 

األمريكية على التسلح واحلروب. 
ال��ق��ول ه��ن��ا، أن ه���ذه األرب����اح  غ��ن��ي ع��ن 
ال��ت��ي ت��ص��ب ف��ي خ��زائ��ن ش��رك��ات ال��ن��ف��ط هي 
أحد  ذلك  يكون  ورمب��ا  مباشرة،  غير  عائدات 
اجل��دي��دة. أي  احل���روب  أه��م مالمح وم��ي��زات 
التسلح،  بسيطا على  كان  انفاق ومهما  أي  أن 
املال  يعود مببالغ طائلة تصب في خزائن رأس 
املتراكم لكونه يؤثر على األسعار وتوزيع الثروة 
يتجاوز  ال��ذي  البعيد  امل��دى  على  تأثيره  وميتد 
في  احل��ال  عليه  ك��ان  كما  فقط،  احل��روب  فترة 
املاضي، كما ال يفوتنا أن نشير هنا، إلى أن ما 
جتنيه خزائن رأس املال يفوق في مستواه ما يتم 

إنفاقه على عملية التسلح واحلروب ذاتها.

وبكلامت أخرى، فإن هناك 75 سنتا 
تصب يف خزائن رشكات النفط الكربى 

من أصل كل دوالر تنفقه اإلدارة 
األمريكية عىل التسلح والحروب.
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اجلديد  النمط  فإن  البداية،  منذ  أشرنا  كما 
في احلروب قاد إلى حالة واسعة من الفروقات 
مجمعات  كانت  حيث  املال،  رأس  تركيم  في 
املستفيد  ه��ي  ال��ن��ف��ط  وش��رك��ات  ال��س��الح  جت���ار 
وبشكل  أن����ه،  إال  ال���وض���ع.  ه���ذا  م��ن  األول 
في  )الفروقات  احلالة  هذه  تعمقت  تدريجي، 

ليغدو  ملرحلة  مرحلة  م��ن  امل���ال(  رأس  تركيم 
رأس املال العاملي هو املستفيد بشكل أساسي.

ولعل الشكل رقم )4( ميثل هذه احلالة في 
حيث  متثيل،  خير  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مستوى  إل��ى  يشير  الرسم  في  الرفيع  اخل��ط  أن 
في  السنوي  التغير  مستوى  مع  قياسا  التضخم 

8. التضخم املرغوب به

الشكل رقم )4(: التضخم، العائدات، ومستوى األجور.
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النسبة املئوية للتغّير السنوي ملؤشر املستهلك األمريكي
)اجلهة اليسرى(

نسبة مساهمة عائدات الشركات اخلمسمائة الكبرى في 
أمريكا قياسًا مع أجر الساعة في التصنيع

)املؤشر، ميني(

IMF:L64@C111 )أسعار املستهلك(، L65EY@C111 (أجر الساعة)
Compusta: I0010 (S&P 500 Composite)

املصادر:

www.bnarchives.net
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السميك  اخلط  بينما  املستهلك،  أشعار  مؤشر 
األج��ور.  ومستوى  العوائد  بني  العالقة  ميثل 
الشكل حجم عائدات كل شركة من  كما ميثل 
ال��والي��ات  ف��ي  الكبرى  اخلمسمائة  ال��ش��رك��ات 
املهيمنة  الشركات  وه��ي  األمريكية،  املتحدة 
معدل  م��ع  م��ق��ارن��ة  ه��ن��اك،  امل����ال  رأس  ع��ل��ى 

األجور في قطاع الصناعة. 
التغيرات  إلى  الشكل  في  التذبذبات  تشير 
في العالقة بني العناصر الثالثة، فارتفاع مؤشر 
العائدات، يشير إلى ارتفاع مضطرد )أو تراجع 
املهيمن،  امل��ال  رأس  تركيم  حجم  في  بطيء( 
املؤشر،  تراجع  فعند  متاما،  صحيح  والعكس 
أو  ب��ح��دة،  تنخفض  امل��ال  رأس  ع��ائ��دات  ف��إن 

يكون ارتفاع قيمتها بطيئا قياسا مع األجور.
وك��م��ا ي��ش��ي��ر ال��ش��ك��ل، ف���إن أواخ����ر ال��ع��ام 
2000 شهد تراجعا في حجم التضخم استمر 
في   %1 إل��ى  ليصل   2002 ال��ع��ام  مطلع  حتى 
ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ت��ل��ت احل����رب. وق���د ت��راف��ق ه��ذا 
كبير  تراجع  مع  التضخم  مستوى  في  التراجع 
 %55 إلى  وصل  األج��ور  عائدات  مستوى  في 
العام  في  اليه  وص��ل  ال��ذي  القمة  مستوى  من 
رئيس  جرينسبرن،  آالن  ح��ذر  وق��د   .2000
من  األم��ري��ك��ي  ال��ف��ي��درال��ي  اإلح��ت��ي��اط  مجلس 
الثبات غير املرغوب به الذي يتمتع به مستوى 
األمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ف��ي  التضخم 
اخلبراء  من  العديد  فيه  حاول  الذي  الوقت  في 
نسبة  رف����ع  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ني ح���ض ج��ري��ن��س��ب��رن 
عملية  في  ايجابي   دور  من  لذلك  ملا  التضخم 

تركيم رأس املال.12
وق����د ت��ص��اع��دت ال���ت���ح���ذي���رات م���ن ح��ال��ة 
بعد   ،2003 ال���ع���ام  ب���داي���ة  م���ع  اإلن���ك���م���اش 
قد  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ك��ان��ت  أن 

فرغت من احتالل العراق بالكامل، ومن املهم 
الفترة  تلك  في  لألمور  رؤيتنا  أن  إلى  اإلش��ارة 
كانت مختلفة عما هي عليه اآلن، حيث أشرنا 
فترة  قبل  أي   ،2003 ثاني  كانون  شهر  خالل 

وجيزة من اجتياح العراق إلى أنه:
في  ال��ن��ف��ط  أس���ع���ار  اس���ت���م���رت  إذا   ...
هو  سيرتفع  التضخم  مستوى  ف��إن  االرت��ف��اع، 
أي��ض��ا، ح��ي��ث س��ت��ت��راج��ع ح��ال��ة االن��ك��م��اش، 
النفط  ل��ش��رك��ات  ذل���ك س��ي��وف��ر  ف���إن  وب��ال��ت��ال��ي 
ال��ن��س��ب��ي. كما  ال��ك��ب��رى ح��ال��ة م��ن االس��ت��ق��رار 
سيكون هناك جتميد ألرباح هذه الشركات في 
عادة  يلعب  التضخم  أن  حيث  الوقت،  ذات 
الشركات  بني  ما  الثروة  توزيع  في  كبيرا  دورا 
ال��ك��ب��رى وال���ش���رك���ات ال��ص��غ��رى وأص��ح��اب 
رؤوس األموال، وبالتالي فإنه يسهم مساهمة 
كبيرة في حتسني أوضاع شركات النفط الكبرى 

نسبيا، ولكن ليس بصورة مطلقة. 13       
وفي الواقع، فإن جرينسبرن لم يكن بحاجة 
التضخم،  مستوى  رف��ع  ع��ن��اء  نفسه  ليكلف 
هذا  لتلعب  اجل��دي��دة  احل���روب  ج���اءت  حيث 
الدور وتريحه من املهمة، فقد قامت األحزاب 
أمريكا  في  التي سيطرت على احلكم  احملافظة 
وبعض الدول الغربية، بالزج بقواتها العسكرية 
أدى  مما  األوسط  الشرق  في  احلروب  أتون  في 
وبالتالي  النفط،  أسعار  في  ح��اد  ارت��ف��اع  إل��ى 

ارتفاع مضطرد في مستويات التضخم. 

حاول العديد من الخرباء املاليني 
حض جرينسربن عىل رفع نسبة 

التضخم ملا لذلك من دور ايجايب  يف 
عملية تركيم رأس املال
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لم  ال��ع��ام��ل��ة  وال���ق���وى  امل��س��ت��ث��م��ري��ن  أن  إال 
توزيع  اع���ادة  بعملية  املتأثرين  ضمن  يكونوا 
تصاعد  فيه  استمر  ال��ذي  الوقت  ففي  الثروة، 
مستوى  ف��إن  أف��ق��ي،  بشكل  األج���ور  مستوى 
رؤوس  جنتها  التي  تلك  خاصة  ال��ع��ائ��دات، 
ملفت  ب��ش��ك��ل  ارت��ف��ع��ت  امل��ه��ي��م��ن��ة،  األم�����وال 
مقارنة  الفوائد  نسبة  الرتفاع  وكنتيجة  للنظر. 
مستوى  إل���ى  وص��ل��ت  وال���ت���ي  األج������ور،  م���ع 
قياسي بلغ 250% في العام 2001، فإن نسبة 
اإلجمالي  القومي  الناجت  حجم  في  مساهمتها 
 ،1929 العام  منذ  مستوياتها  أعلى  سجلت 
املعطيات  توفر  بداية  يشكل  ال��ذي  العام  وه��و 

حول تركيم رأس املال.
وال يفوتنا أن نشير هنا، إلى أن التأثير الكبير 
إلعادة التوزيع نتيجة لنسبة التضخم الضئيلة، 
اجلديدة.  املال  رأس  طبقة  مالمح  أحد  يشكل 
ففي ظل هيمنة نظام رفاهية دولة احلرب، فإن 
األمر  لألجور  حلزونيا  التواًء  يتطلب  التضخم 
الذي يلعب دورا في احلد من التفاوت في نسبة 
الفوائد. فعلى سبيل املثال، فإن ارتفاعا بقيمة 
ارتفاع  يقابله  أن  بد  ال  مثال،  األسعار  في   %4
في األجور رمبا يصل في هذه احلالة إلى %3، 
مع  قياسا  املبيعات  حجم  ارتفاع  فإن  وبالتالي 
الفوائد  في  ارتفاع  إلى  سيؤدي  األجور  حجم 

متاما  مختلف  الوضع  أن  إال   .%1 إل��ى  يصل 
الواليات  في  العاملة  القوى  أن  حيث  حاليا، 
مثيلتها  مع  مقارنتها  جت��ري  األمريكية  املتحدة 
ومن  األخ��رى  العاملية  األس��واق  في  ومنافستها 
الناشئة  األس��واق  وبعض  والهند  الصني  بينها 
ال  األج���ور  مستوى  ف��إن  وب��ال��ت��ال��ي  اجل��دي��دة، 
فيما  التراجع  من  حالة  يشهد  ورمبا  أبدا  يرتفع 
لو هيمنت حالة من التضخم في األسعار على 
ارتفاعا  ف��إن  عليه،  وب��ن��اء  العاملية.  األس���واق 
بقيمة 4% في التضخم يقابله بالضرورة ارتفاع 
آخر  ارتفاع  وبالتالي  األسعار،  في   %4 بقيمة 

في مستوى الفوائد. 
ال��ن��م��ط اجل��دي��د  ي��ب��دو ج��ل��ي��ا أن  م���ن ه��ن��ا، 
حيث  م��ن  م��ا  ن��وع��ا  رخ��ي��ص��ا  يعتبر  ل��ل��ح��روب 
التكاليف، إال أنها تلعب دورا ال يستهان به في 
زيادة حدة التضخم مما يرفع من قيمة الفوائد. 
غير أن هذه احلروب، من جهة أخرى، تتميز 

بكونها حروبا ال ميكن كسبها أبدا.

مستوى األجور ال يرتفع أبدا ورمبا 
يشهد حالة من الرتاجع فيام لو 

هيمنت حالة من التضخم يف األسعار 
عىل األسواق العاملية

غواصة
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اجلماهيرية  اجليوش  تشكيل  فكرة  ج��اءت 
الفرنسية،  الثورة  إف��رازات  كأحد  )التطوعية( 
ه���ذا اجليش  م��ث��ل  إط���ار  ف��ي  اجل��ن��ود  أن  ح��ي��ث 
قياسا  والًء  وأكثر  للدولة  تكلفة  أقل  يعتبرون 
فنون  في  بكثير  أفضل  أنهم  كما  املرتزقة،  مع 
اإلن��ت��ص��ارات.  حتقيق  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ق��ت��ال 
التعليم  لتلقي  بحاجة  كانت  اجلماهير  أن  إال 
والنشرات  اجلرائد  ق��راءة  من  لتتمكن  املناسب 
انشاء  فكرة  هنا  م��ن  ج��اءت  حيث  املختلفة، 

مدارس التعليم اإلبتدائي اإللزامية.
حيث  م��ن  مطالبهم  ازدادت  بعد،  وفيما 
الثقافية  واألنشطة  الترفيه  توفير  إل��ى  احل��اج��ة 
وما إلى ذلك من منافع واحتياجات. وقد زج 
العاملية األولى  باملاليني منهم في سعير احلرب 
التعامل  عن  الدولة  وعزفت  حتفهم،  ليالقوا 
باعتبارهم  احلرب  جحيم  من  منهم  جنا  من  مع 
ذلك  أن  حيث  القدامى،  احملاربني  من  ج��زءا 
يرفع من حجم الثمن املطلوب. ففي بداية عقد 
األربعينات، كان ال بد من توفير خدمات رفاه 
لتعميق  وذل��ك  املتطوعني،  للمجندين  كبيرة 
خلق  وبالتالي  للدولة،  وانتمائهم  عالقتهم 
للجبهة  أخرى  مرة  للعودة  لديهم  اإلستعدادية 
في ظل اشتعال احلرب العاملية الثانية. وعليه، 
ف��ق��د ان��ق��ل��ب ال��س��ح��ر ع��ل��ى ال��س��اح��ر، وحت��ول 
إلى  باملجان  يحاربون  الذي  املتطوعون  اجلنود 
تكلفة  من  يزيد  مما  مرتفعة،  تكلفة  ذوي  جنود 

احلروب املستعرة في ذلك الوقت.
آخر  لتكون  فيتنام،  ف��ي  احل���رب  وج���اءت 

الليبرالية  ظ��ل  ففي  ال��ث��م��ن،  باهظة  احل���روب 
دولة  نظام  استبدلت  والتي  املعوملة،  اجلديدة 
خلوض  حاجة  هناك  يعد  لم  احل��رب،  رفاهية 
متطوعني  ج��ن��ود  على  اع��ت��م��ادا  احل���روب  ه��ذه 
من مرتفعي التكلفة. فقد اعتمدت الرأسمالية 
ألشخاص  ميكن  التي  الذكية  األسلحة  على 
األمر  تشغيلها،  العالي  تعليمهم  يكملوا  لم 
كما  الكبير،  الدمار  من  حالة  في  تسبب  الذي 
جتنبوا االعتماد على اجلنود املدربني وأصحاب 
تدريبا  أق��ل  جنود  على  واع��ت��م��دوا  ال��ك��ف��اءات 

وأقل مستوى تعليميا.
إسرائيل  شهدته  الذي  الوضع  يختلف  وال 
عن ذلك، فخالل عقد السبعينات الذي شهد 
حجم  بلغ  احل���رب،  دول��ة  رفاهية  نظام  أف��ول 
حجم  من   %25 يقارب  ما  العسكري  اإلنفاق 
تشكلت  ح��ي��ث  اإلج��م��ال��ي،  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت 
من  الوقت  ذلك  في  اإلسرائيلي  اجليش  غالبية 
في  املتزمتني  املتدينني  اليهود  باستثناء  اليهود، 
احلكومي  اإلنفاق  حجم  فيه  زاد  الذي  الوقت 

على قطاع اخلدمات االجتماعية. 
للرأسمالية خالل  اجلديد  النمط  بروز  ومع 
عقدي الثمانينات والتسعينات، تراجع اعتماد 
احلرب.  اقتصاد  على  اإلسرائيلي  امل��ال  رأس 
كما شهدت هذه الفترة عملية تسوية النزاع بني 

9. احلروب الرخيصة

شهد عقد السبعينات أفول نظام 
رفاهية دولة الحرب يف إرسائيل
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إسرائيل والدول العربية املجاورة، وبالتالي فإن 
توجيهها  تراجع ومت  العسكرية  النفقات  حجم 
النفقات  باجتاهات أخرى، حيث شهدت هذه 
ليقترب مستواها من 6% فقط  تراجعا ملموسا 
عن  عدا  اإلجمالي،  القومي  الناجت  حجم  من 
من  العديد  بخصخصة  احلكومة  قامت  ذلك، 
م��دة  تخفيض  مت  ك��م��ا  ال��ع��س��ك��ري��ة.  األن��ش��ط��ة 
إلى  اإلل��زام��ي��ة،  العسكرية  واخل��دم��ة  التجنيد 
اخلدمة  بهذه  امللتحقني  ع��دد  تخفيض  جانب 

ذل��ك،  م��ع  م��ت��واز  وبشكل  ألخ���رى.  سنة  م��ن 
الدولة  تقدمها  التي  الرفاه  خدمات  تقليل  مت 
التعليم  مجاالت  في  خاصة  تدريجي،  بشكل 
االجتماعية  اخل��دم��ات  م��ن  والعديد  والصحة 
بإستتقطاب  ال���دول���ة  ق��ام��ت  ك��م��ا  األخ�����رى. 
م��ئ��ات ال��ع��م��ال ال��واف��دي��ن، وب��ال��ت��ال��ي ت��راج��ع 
الدولة  في  العمالية  والنقابات  االحت��ادات  دور 

لتتحول إلى مؤسسات شكلية ليس إال.
هذه  تبعات  ميثل   )5 )رقم  التالي  والشكل 

الشكل رقم )5(: رأس املال مقارنة مع أجور العمل
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تل أبيب
مؤشر أسعار األسهم

مالحظة: األسعار الشهرية ثابتة ومتأثرة بحالة اإلنكماش وتظهر في اجلدول باعتبارها تغير حركتها كل 
12 شهرا حيث تتم إعادة تثبيت هذه األسعار )كانون ثاني 1980= 100(. 

IMF: L62@C436 (stock market index); L65@C436 (Wage index); L64@C436 (CPI) املصادر:

www.bnarchives.net

املعدل الشهري
ملؤشر األجور
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أن��ه  ح��ي��ث  مت��ث��ي��ل،  أف��ض��ل  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  العملية 
أسعار  ومؤشر  األجور  معدل  بني  مقارنة  يقدم 
األسهم في بورصة تل أبيب )كال طرفي املقارنة 
هنا مربوط بأسعار ثابتة ألغراض املقارنة والتي 

بلغت في كانون أول 1980 ما قيمته 100(
بداية  وحتى  أن��ه  إل��ى  السابق  الشكل  يشير 
ع��ق��د ال��ت��س��ع��ي��ن��ات، ك��ان��ت ع���ائ���دات ال��ع��م��ال 
وأصحاب رأس املال ترتفع أو تنخفض بشكل 
رأس  ن��ظ��ام  هيمنة  ظ��ل  ف��ي  أن��ه  غير  ت��رادف��ي. 
بني  ما  الطالق  العالم، حدث  في  اجلديد  املال 
وبداية  التسعينات  عقد  نهاية  ففي  الطرفني، 
الوقت  األلفية اجلديدة، وفي  العقد األول من 
في  مذهال  ارتفاعا  امل��ال  رأس  فيه  شهد  ال��ذي 
مستويات  ش��ه��دت  ب��ال��ك��اد  ت��رك��ي��م��ه،  عملية 

األجور أي ارتفاع يذكر. 
لم تغب احلقائق الواردة في الشكل السابق 
وقفوا  الذين  اإلسرائيليني  احملافظني  ذهن  عن 
ف���ي وج����ه س��ي��اس��ة احل�����روب ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا 
احلكومات اإلسرائيلية املختلفة كجزء ال يتجزأ 
املجاورة.  الدول  مع  التعامل  في  فلسفتها  من 
ولم يغب عن بالهم أبدا اخلطر القادم واملتمثل 
ف��ي ت��ده��ور اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وت��راج��ع 
تكاليف  وارتفاع  الدولة،  في  الوظيفي  األمن 
املفتوحة  األسواق  إغالق  إلى جانب  اإلسكان 
املنتجات اإلسرائيلية. كما لم يكن خافيا  أمام 

التعرض لإصابة في ساحات  أن  أيضا  عليهم 
باهظة  تعويضات  بدفع  الدولة  سيلزم  احل��رب 
للجنود اجلرحى، واألهم من ذلك، لقد أدرك 
احملافظون جيدا أن النخبة الرأسمالية التي تزج 
باجلنود البسطاء في جحيم احلروب ال تكترث 

مبصير هؤالء البسطاء أبدا. 
للسياسة  ص��ري��ح��ا  ن��ق��دا  مت��ث��ل  ال��ن��ظ��رة  ه���ذه 
ال��رس��م��ي��ة ل��ل��دول��ة، وال���ت���ي ت��ت��ن��اق��ل��ه��ا وس��ائ��ل 
ال��ت��ال��ي ميثل  ال��ت��ق��ري��ر  اإلع����الم ب��ج��رأة. ول��ع��ل 
يواجهها  ال��ت��ي  ل��ل��ص��ع��وب��ات  ص��ري��ح��ا  من��وذج��ا 

جنود اإلحتياط اإلسرائيليني: 
مطالب  بيرتز،  عمير  ال��دف��اع  وزي��ر  رف��ض 
ج��ن��ود اإلح��ت��ي��اط ب��احل��ص��ول ع��ل��ى إع���ف���اءات 
التأخير  وغ��رام��ات  ال��ف��وائ��د  قيمة  م��ن  قانونية 
على القروض التي تأخروا في تسديدها نتيجة 
التحاقهم باخلدمة العسكرية بعد استدعائهم من 
قبل اجليش اإلسرائيلي. وقد ثارت ثائرة جنود 
تأخير  فوائد  بدفع  مطالبتهم  بسبب  اإلحتياط 
تسديد  في  تأخرهم  نتيجة  باهظة،  وغرامات 
واملؤسسات  للبنوك  عليهم  املترتبة  الدفعات 
باخلدمة  لاللتحاق  اض��ط��روا  أن  بعد  املختلفة 
مينكوفسكي،  ألكس  هنا  ويشير  العسكرية. 
أح�����د امل���س���ئ���ول���ني ع����ن ت��ن��ظ��ي��م ش���ئ���ون ج��ن��ود 
احلال  عليه  أمرنا كما هو  نسوا  لقد  اإلحتياط: 
السيد  ليسمعنا  عاليا  صوتنا  نرفع  إننا  دوم��ا، 
والعمالي  اإلش��ت��راك��ي  ال��ق��ي��ادي  بيرتز،  عمير 

تم تخفيض مدة التجنيد والخدمة 
العسكرية اإللزامية، إىل جانب 

تخفيض عدد امللتحقني بهذه الخدمة 
من سنة ألخرى. وبشكل متواز مع 
ذلك، تم تقليل خدمات الرفاه التي 

تقدمها الدولة بشكل تدريجي

ومل يغب عن بالهم أبدا الخطر القادم 
واملتمثل يف تدهور الخدمات االجتامعية، 
وتراجع األمن الوظيفي يف الدولة وارتفاع 
تكاليف اإلسكان إىل جانب إغالق األسواق 

املفتوحة أمام املنتجات اإلرسائيلية
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شيئا.  ويفعل  سباته  م��ن  ليستيقظ  امل��ع��روف 
جنود  يواجهها  ال��ت��ي  امل���آزق  ف��ي  غ��ارق��ون  إن��ن��ا 
التي  اإله��م��ال  ح��ال��ة  بسبب  ي��وم��ي��ا  اإلح��ت��ي��اط 

يتعرضون لها من قبل املؤسسة الرسمية.
ال  امل��ه��ي��م��ن  امل����ال  رأس  أص���ح���اب  أن  إال 
اليوم  ففي  املشاكل،  هذه  مثل  من  أبدا  يعانون 
منظمة  مطالب  ال��دف��اع  وزي��ر  فيه  رف��ض  ال��ذي 
وقعت  ق��د  حكومته  كانت  اإلح��ت��ي��اط،  جنود 
مبلغ  م��ق��اب��ل  ال��ن��ف��ط  م��ص��ف��اة  خصخصة  ع��ق��د 
حيث  أم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ون   800 وص���ل 
بعقد  الفائزة  الشركة  مدير  بينو،  تصاديك  بدا 

تشغيل مصفاة النفط، مرتبكا وهو يقول:
ت��ق��وم احل��ك��وم��ة  ي��ك��ن م��ن احل��ك��م��ة أن  ل��م 
العال  ش��رك��ة  أو  ال��ب��ت��رول  مصفاة  بخصخصة 
بيزك  شركة  أو  اإلسرائيلية(  اجلوية  )اخلطوط 
داوود  جنمة  أو  اإلسرائيلية(  الهواتف  )شركة 
)م���ؤس���س���ة خ����دم����ات اإلس������ع������اف(... وال 
نستغرب أن تكون اخلطوة التالية للحكومة هي 
ذاته...  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  خصخصة 
فنحن ال زلنا في حالة صراع من أجل احملافظة 
خصخصة  ق��رار  ف��إن  وبالتالي  وج��ودن��ا،  على 
املؤسسات اإلستراتيجية في الدولة، يعتبر قرارا 

متسرعا يحتاج ملزيد من التفكير واملراجعة. 
ولعل من األهمية مبكان أن نشير هنا إلى أن 
النمط القدمي لدولة رفاهية احلرب كان يتطلب 
حضور  ذات  ق��ي��ادي��ة  شخصية  وج���ود  جن��اح��ه 

ملفت )كاريزماتية( من أمثال تشرتشل، شارل 
ديغول، دافيد بن غوريون، شخصيات تتمتع 
لها أي منافع خاصة من وراء  بالشفافية وليس 
بنظام االقتصاد  الدول احملكومة  أن  ذلك. إال 
الليبرالي اجلديد تخلو من مثل هؤالء الرموز، 
املعروفني  املنتفعني  م��ن  مجموعة  ويتزعمها 
حال  هو  كما  واإلج��رام��ي،  الفاسد  بتاريخهم 
برلسكوني،  ش��ي��راك،  ج���اك  ب���وش،  ج���ورج 
أرئيل شارون، بنيامني نتنياهو وايهود اوملرت، 
التعبير عن والئهم  يترددون في  الذين ال  وهم 
على  ذل��ك  ك��ان  ل��و  حتى  اخل��اص��ة،  ملصاحلهم 

حساب الدولة نفسها.
يخدمها  وال���ت���ي  امل�����ال،  رأس  ن��خ��ب��ة  أم����ا 
بدورها  وتعمل  املذكورين  شاكلة  من  زعماء 
فإنها  حكمهم،  أنظمة  وتثبيت  دعمهم  على 
تتبنى  أن��ظ��م��ة ح��اك��م��ة  ت��ع��د حت��ت��م��ل وج����ود  ل��م 
من  العديد  فإن  إسرائيل،  وفي  وطنية.  أجندة 
ملستثمرين  مملوكة  املهيمنة،  الكبرى  الشركات 
أجانب، وبعضها شركات متعددة اجلنسيات، 
املال  رأس  رموز  من  العديد  فإن  املقابل،  وفي 
على  استثمارات  ميتلكون  حاليا  إسرائيل  في 
ريكانتيس  ه��ؤالء  ب��ني  وم��ن  العالم،  مستوى 
بالنسبة  إسرائيل  تعد  ول��م  وخ��ان،  وفيشمان 
لهم أكثر من حقل واحد من حقول اإلستثمار 
ولم  العالم،  مستوى  على  يستهدفونها  التي 
السبعينات  في عقد  عليه  كان  الوضع كما  يعد 
ع��ن��دم��ا ك���ان ه����ؤالء ج��م��ي��ع��ا ح��ري��ص��ون على 
حيث  إسرائيل،  في  إستثماراتهم  كافة  تركيز 
يحدث  أن  ميكن  مبا  اآلن  يكترثون  يعودوا  لم 
ذات  ليست  احمللية  فاستثماراتهم  ل��ل��دول��ة، 
أي  في  بيعها  عليهم  السهل  ومن  يذكر،  شأن 

وقت يشاؤون. 

ففي اليوم الذي رفض فيه وزير 
الدفاع مطالب منظمة جنود 

اإلحتياط، كانت حكومته قد وقعت 
عقد خصخصة مصفاة النفط مقابل 
مبلغ وصل 800 مليون دوالر أمرييك
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مؤخرا  إسرائيل  شنتها  التي  احل��رب  أث��ن��اء 
على لبنان، نشرت جريدة هآرتز في صفحتها 
األجنبية  األم���وال  رؤوس  ح��ول  تقريرا  املالية 
ه��ذا  ف��ي  ورد  ح��ي��ث  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  املهيمنة 
هذه  مع  التعامل  أن  واض��ح،  وبشكل  التقرير 
يتم  ال��ع��ادي��ني،  املستثمرين  قبل  م��ن  ال��ظ��اه��رة 
انتباه  أي  تسترعي  ال  عادية  ظاهرة  باعتبارها 

خاص:  
»باإلضافة إلى األخطار العادية التي يتعرض 
لها اإلقتصاد العاملي نتيجة بروز أسواق جديدة 
كبيرة كالصني وروسيا والبرازيل، فإن إسرائيل 
تواجه خطرا إضافيا يتمثل في القضية األمنية، 
وال ميكن جتاهل هذا اخلطر حتى خالل فترات 
االستقرار والرخاء، وبالتالي فإن اإلستثمارات 
العاملية لم تعد تعتبر ميزة خاصة لقوة االقتصاد 
األوضاع  إستقرار  ضمان  أجل  فمن  الوطني. 
اإلق��ت��ص��ادي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل، واحمل��اف��ظ��ة على 
املال  رؤوس  أصحاب  فإن  املال،  رأس  تركيم 
في إسرائيل سيقومون بتوظيف جزء ال يستهان 
العالم.  دول  مختلف  عبر  استثماراتهم  من  به 
هذه  حجم  حول  هو  هنا  القائم  السؤال  ولكن 

قيمتها  بلغت  اآلن،  فحتى  االس��ت��ث��م��ارات، 
ومن  اإلسرائيلي  املال  رأس  من   %25 حوالي 
النسبة  ه��ذه  ستقفز  م��ا  س��رع��ان  ف��رمب��ا  ي���دري، 
في  يقول  الكاتب  ومضى   .%50 إل��ى  لتصل 
هذه  ف��ي  إال  نعيش  أن  منلك  ال  رمب��ا  ت��ق��ري��ره، 
على  نفرض  أن  علينا  مل��اذا  ول��ك��ن،  ال��دول��ة، 
أن  باإلمكان  ك��ان  إذا  القدر  ذات  استثماراتنا 

نستثمر في مكان آخر من العالم؟ 16 
نوعا  امل��رء  يتفاجأ  الظروف،  هذه  ظل  في 
قد  إسرائيل  ف��ي  احل���روب  أن  ي��درك  عندما  م��ا 
في  فالرغبة  العسكري.  البعد  حاليا  جت��اوزت 
االجتماعي  النظام  عن  دفاعا  احل��رب  خ��وض 
الدولة قد تراجعت، كما تراجعت  العادل في 
جديدة  آفاق  لفتح  احلروب  خوض  في  الرغبة 
للدولة، وبالتالي احلد من هيمنة القوى الدينية 

املتزمتة على احلياة العامة للمجتمع.
تندثر  الذي  الوقت  في  نقول:  اخلتام  وفي 
ف��ي��ه احل����روب ال��رخ��ي��ص��ة، ف���إن ح��ج��م امل��وت 
احلروب  من  اجلديد  النوع  عن  الناجت  والدمار 
يتعاظم، وفي ذات الوقت، فإن حجم الفوائد 

يستمر في اإلرتفاع.

صاروخ كروز
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ال يوجد هناك إجماع بني كافة املفكرين االقتصاديني على هذه النظرة، بل على العكس من ذلك، ميضي بعضهم قائال:   )1
الدافع وراء شن احلروب وعسكرة املجتمعات، إال أن هذه احلروب قد تعود بالضرر  أنه وبالرغم من أن رأس املال هو 

الكبير على رأس املال. 

 NSC 68: United States Objectives and Programs for National األمريكي  القومي  األمن  مجلس   )2
,Security. A Report to the President Pursuant to the President’s Directive of January 31
 1950. Top Secret. Washington DC, 1950 (http://geobay.com/62d3c0).

وجود جدول لفوائد من حجم أقل قد يسهم مساهمة كبيرة في التعرف أكثر على حجم الفروقات في مستوى الفوائد.   )3
كبيرة وقفزات في  فروقات  يكون هناك  الصورة عندما  لنفهم  إلى وحدات صغيرة  األرقام  اختصار  املفيد  يكون من  وقد 
حجم املبالغ كما كان عليه احلال خالل عقد األربعينات، وهي الفروقات التي فيما لو نظرنا إليها على أساس هذا اجلدول 

باعتبارها وحدات رقمية صغيرة، فإنها ستبدو بال قيمة. 

املعطيات حول مساهمة  أصول رأس املال اململوكة ألجانب في الناجت القومي اإلجمالي مأخوذة من:  )4
Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor, Global Capital Markets: Integration, Crisis and Growth 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 52-53, Table 2-1.

Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, ‘Dominant Capital and the :مت طرح هذه القضايا في  )5
New Wars,’ Journal of World Systems Research, 2004, Vol. 10, No. 2, pp. 255-327 
(http://bnarchives.yorku.ca/1/). 

بسبب عمليات االندماج بني الشركات، فإن املعطيات حول شركة بريتش بيتوليم تغطي الفترة حتى العام 1997 وحتى   )6
العام 1998 لشركة ب. ب. أموكو. أما بالنسبة لشركة شيفرون وتكساكو، فإن املعطيات هي حتى العام 2000، أما 
رويال  شركة  حول  املعطيات  يخص  فيما   .1999 العام  حتى  الفترة  تتناول  املعطيات  فإن  موبيل  أكسون  لشركة  بالنسبة 

داتش وحول شركة شيل، فهي أيضا حتى العام 1999.

العام  حرب   ،1973 العام  حرب   ،1967 العام  في  اإلسرائيلية  العربية  احلرب  هنا:  واحلروب  بالنزاعات  املقصود   )7
1979 واالجتياح اإلسرائيلي للبنان، الثورة اإلسالمية في إيران في العام 1979، االحتالل السوفييتي ألفغانستان في 
االنتفاضة  انطالقة   ،1991 العام  في  األولى  اخلليج  حرب   ،1980 العام  في  اإليرانية  العراقية  واحلرب   ،1979 العام 
الفلسطينية الثانية في العام 2000، واحلرب التي شنها التحالف الدولي الحتالل أفغانستان في العام 2001 ، واحلرب 
قد  احلرب  لشن هذه  التحضيرات  كانت  الذي  الوقت  في  العام 2003  في  العراق  الدولي الحتالل  التحالف  التي شنها 

بدأت منذ العام 2002.

بالرغم أنه لم تكن هناك حربا حقيقية خالل العامني 1996/ 1997، إال أن املنطقة شهدت العديد من أعمال العنف مبا   )8
فيها االجتياح العراقي للمناطق الكردية والهجمات األمريكية بصواريخ كروز. 

الهوامـش
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أثناء اندالع احلرب في العراق خالل العام 2003، أشرنا إلى ما يلي:  )9
إننا نرى أن احلروب والنزاعات في الشرق األوسط ما هي إال امتداد للصراع العاملي على تركيم رأس املال. فقد غدت   
شركات النفط الكبرى منغمسة أكثر فأكثر في عملية تركيم رأس املال لتتمرد على احلكومات التي أوجدتها، ولتتجاوز 
القضايا، ونادرا ما  اهتمام ملثل هذه  التي تضمها جميعها. ولألسف، فإن وسائل اإلعالم ال تولي كثير  منظمة األوبك 
يتم التطرق لها عبر وسائل اإلعالم املختلفة. ولكن من يدري، فرمبا تقوم إحدى الشركات بنشر مثل هذا التقرير، ورمبا 
تقرير شبيه حول  أو أي  التقرير  بنشر مثل هذا  القومي األمريكي ذات مرة ويقومون  القائمون على مجلس األمن  يتجرأ 

الصراعات على الطاقة في منطقة الشرق األوسط، مما سيتيح املجال أمام العامة للتعرف على هذه القضية الشائكة.
(‘Dominant Capital and the New Wars,’ Journal of World Systems Research, 2004, Vol. 10, No. 
2, p. 313, http://bnarchives.yorku.ca/1/).

وبعد  باالسات،  جريد  قام  سريع،  بشكل  استعراضها  مت  والتي  باملوضوع،  الصلة  ذات  الوثائق  بعض  من  اتضح  كما    
للنفط  التي حتدثت عن االستخدام املستقبلي  السرية  العديد من اخلطط  النقاب عن  أقل من عام من نشر مقالنا، بكشف 
بالنفط  العاملية  السوق  بإغراق  سيقومون  احملافظني  وبعض  البنتاغون  أن  إلى  اخلطط،  هذه  إحدى  وتشير  العراقي. 
خصخصة  جانب  إلى  العاملية  السوق  في  األسعار  وضرب  أوبك  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  لضرب  وذلك  العراقي، 
قطاع النفط في العراق. إال أن خطة أخرى طرحتها شركات النفط الكبرى وتبنتها وزارة اخلارجية األمريكية لم متل أبدا 
العراق، ومن ثم  باحتالل  لتقوم أوال  العسكرية  القوة  أمام  الباب مفتوحا  تترك  أن  التصرف، فقد كانت تفضل  ملثل هذا 
ستقوم هذه الشركات بإرسال ممثليها للسيطرة على منابع النفط العراقي. ولن يكون هناك حاجة إلغراق السوق العاملية 
بالنفط أو ضرب منظمة األوبك لسبب بسيط يتمثل في: أن الواليات املتحدة األمريكية بصفتها املسيطرة على العراق، 

ستصبح عضوا طبيعيا في هذه املنظمة، أنظر:
 Greg Palast, ‘Secret US Plans for Iraq’s Oil,’ BBC News, March 17, 2005
(http://geobay.com/11c057); Greg Palast, Armed Madhouse (New York: Dutton, 2006).

 Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, ‘New Imperialism or New Capitalism   )10
Review?, 2006, Vol. XXIX, No. 1, pp. 1-86 (http://bnarchives.yorku.ca/203/).  

الفرق في النسبة من شهر لشهر وصلت إلى 0.80% للفترة منذ كانون ثاني 1974 حتى كانون ثاني 1979   )11

Alan Greenspan, ‘Testimony of Chairman Alan Greenspan Before the Joint Economic   )12
Committee,’ U.S. Congress, May 6, 2003; Bill Dudley and Paul McCulley, ‘Greens
pan Must Go For Higher Inflation,’ Financial Times, April 23, 2003, pp. 17.

.Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, ‘It’s All About Oil,’ News From Within, Vol   )13
 .(/XIX, No. 1, January 2003, p. 11 (http://bnarchives.yorku.ca/38 
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ملحق
جوناثان نيتزان وشيمشون بيشلر

* الكينزية العسكرية ومجمعات الصناعات العسكرية:
حيث  كينز،  ماينارد  جون  الشهير  البريطاني  االقتصادي  إلى  العسكرية  الكينزية  نظرية  تنسب 
نشرت للمرة األولى في العام 1936 حتت مسمى »نظرية التشغيل العامة والفوائد والعائدات«. وسرعان 

ما حتولت هذه النظرية لتغدو األساس الذي بني عليه االقتصاد احلديث في فترة ما بعد احلرب.
وقد جاء طرح كينز لهذه النظرية عقب االنكماش االقتصادي الهائل الذي اجتاح االقتصاد العاملي 
في عقد الثالثينات من القرن املنصرم، وخاصة االنهيار املخيف الذي شهدته بورصة »وول ستريت« في 
البطالة والتراجع  العالم لتزيد من حدة  النظرية في جميع أنحاء  العام 1929. وسرعان ما انتشرت هذه 
وغدت  العاملي،  املال  برأس  حلقت  فادحة  خسارة  من  ذلك  رافق  ما  مع  الدخل  مستويات  في  الهائل 

الكينزية خطرا محدقا برأس املال على مستوى العالم بال استثناء.  
كان خبراء االقتصاد في ذلك احلني قد تعاملوا مع االنهيار االقتصادي بتصرف، حيث اعتمدوا 
على  املبنية  اإليديولوجية  وهي  األزمة،  مع  التعاطي  في  اجلديد  الكالسيكي  االقتصاد  إيديولوجية  على 
ومضى  جتتاحها.  التي  األزمة  من  واخلروج  بنفسها  مسارها  تصحيح  على  قادرة  السوق  كون  فكرة 
االقتصاديون الكالسيكيون في حديثهم ليصرحوا عالنية برفضهم للتدخل احلكومي في األزمة، ألنهم 
اعتبروا تدخل احلكومة عدمي اجلدوى ومضيعة للوقت، عدا عن كونه سيقود إلى املزيد من دمار السوق، 
في  االقتصاديني  من  الشريحة  هذه  تتردد  ولم  التدخل.  هذا  مثل  يبرر  ما  هناك  ليس  كله،  ذلك  وفوق 
اإلعالن بوضوح أن السوق قادرة على اخلروج من حالة االنكماش والترهل االقتصادي فيما لو ترك لها 

العنان لتعمل بحرية. 
انه، وفي ظل استمرار األزمة اخلانقة، تعرضت طروحات االقتصاديني الكالسيكيني اجلدد  إال 
روسيا  في  واالشتراكية  أوروبا  في  الفاشية  بروز  مع  ذلك  تزامن  وقد  مصداقيتها.  لتفقد  قاصمة  لضربة 
التاريخ حتى  العالم. وألول مرة في  التي كانت تسود  بدائل جديدة لألنظمة االقتصادية  والتي طرحت 

ذلك احلني، أصبحت قضية رأس املال محط جدال ونقاش.  
واضع  أن  العلم  مع  االقتصاد،  عالم  في  ثورة  لتشكل  الظروف  هذه  في  كينز  نظرية  جاءت  لقد 
فقط  كينز  يكتف  ولم  اجلديدة.  اليمينية  الكالسيكية  االقتصادية  للمدرسة  ينتمي  األصل  في  النظرية 
باإلعالن أن القطاع اخلاص وقواعد السوق احلرة لها مكان الصدارة في البنية االقتصادية، بل مضى في 
حديثه ليشير أنهما يؤثران حتى على الدميقراطية الليبرالية. إال أن كينز، واعتمادا على ما حل باالقتصاد 
العاملي في عقد الثالثينات، لم يتردد في اإلشارة إلى أنه ال بد من تكثيف التدخل احلكومي في السوق 

خالل األزمات لتصويب األوضاع حتى وإن كان مثل هذا التدخل مؤقتا. 
عليهم  وقعت  احلني،  ذلك  في  لالقتصاد  موحد  منط  على  العامليني  االقتصاديني  اتفاق  ظل  وفي 
نظرية كينز وقع الصاعقة، إذ كان أول من جترأ باحلديث عن الفرق بني املشاريع االقتصادية الكبرى وتلك 
الصغرى من حيث دورها في تشكيل االقتصاد. وأكد في ذات الوقت أن النشاط االقتصادي للمنشآت 
الصغيرة، والتي في معظمها مملوكة ألفراد، يجب أن تدار من قبل يد احلكومة )اخلفية( لضمان انسجامها 
مع قواعد السوق العامة. أما املنشآت االقتصادية الكبرى، والتي اعتبر كينز أنها متثل جتميع كافة األنشطة 

االقتصادية، فيجب أن ينظم عملها جزئيا من خالل سياسة حكومية واضحة املعالم.  



إلى  السوق، أشار كينز  التدخل احلكومي في  الصريحة بضرورة  وفي معرض دفاعه عن دعوته 
كذلك  وأشار  االقتصادي.  االنكماش  حالة  إلى  يقود  مما  الطلب،  قلة  في  باألساس  يكمن  السبب  أن 
رأس  تركيم  نحو  االقتصادات  هذه  توجه  إلى  يعود  الرأسمالية  االقتصادات  تدهور  في  السبب  أن  إلى 
ذوي  من  هم  املستهلكني  غالبية  أن  مردها  والتي  الطلب،  قلة  ظل  ففي  اإلنفاق.  عن  والعزوف  املال، 
الدخل احملدود، والذي بالكاد يسد رمقهم، فإن رأس املال يقف موقف املتفرج في هذه احلالة دون أن 
يجد املساحة املطلوبة لالستثمار، وبالتالي جني األرباح. وفي ظل تراجع االستهالك واالستثمار، فإن 
االقتصاد مييل إلى االنكماش التام دون أية آفاق لالزدهار مع انتشار فظيع للبطالة على كافة املستويات.

سيتحسن،  املستقبلي  الوضع  بأن  املال  رأس  إقناع  هو  الوحيد  املخرج  يكون  احلالة،  هذا  وفي 
البديهي  فمن  يحدث،  أن  لذلك  قدر  ما  وإذا  احمللية.  السوق  في  االستثمارات  حجم  زيادة  وبالتالي 
التي  االنكماش  حالة  من  اخلروج  وبالتالي  ملحوظة،  ازدهار  حالة  سيشهد  االقتصاد  أن  إلى  اإلشارة 
يعانيها. إال أن الطريق أمام ذلك ليست مفروشة بالورود. فكما يشير كينز، ال ميكن لالقتصاد أن يؤثر 
في جوهر رأس املال، إال أن مواصلة رأس املال اإلحجام عن االستثمار، سيؤدي بالضرورة إلى تراجع 

في حالة االقتصاد وانتشار الركود واالنكماش. 
التراجع  في  األساس  هو  السوق  في  الطلب  تراجع  أن  اعتبر  كينز  بأن  هنا  نؤكد  أن  يفوتنا  وال 
اليساريون  الليبراليون  الليبراليون اجلدد واالقتصاديون  املاركسيون  االقتصاديون  يتفق  االقتصادي. وهنا 
مع كينز في تشخيصه للحالة، والتي اصطلح على تسميتها "االستهالك املتدني" حيث ساد هذا االعتقاد 
أواخر القرن التاسع عشر بشكل ملفت للنظر. إال أن كينز كان األشجع في أوساط االقتصاديني، لكونه 
بطروحاته  كينز  متيز  أخرى،  جهة  من  العام.  االقتصادي  النشاط  في  االجتاه  هذا  تبني  إلى  دعا  من  أول 
الذي  الوقت  ففي  املتدني،  االستهالك  حالة  مع  التعاطي  في  اجلدد  املاركسيني  االقتصاديني  عن  املختلفة 
لها،  إيجاد احللول  املال وال ميكن  نتاج لسيطرة رأس  الظاهرة هي  فيه هؤالء االقتصاديون أن هذه  اعتبر 

واصل كينز حديثه اجلريء ليصل إلى مرحلة يقترح فيها اخلطوات العملية للخروج من هذه األزمة. 
إن احلل يجب أن يأتي من خارج النظام االقتصادي، ومن خارج دائرة املنشغلني فيه، كما يشير 
الطلب من أجل اخلروج من حالة  لزيادة حجم  الكفاية  فيه  ثالث قوي مبا  كينز. فال بد من تدخل طرف 
القوة هي  بأن هذه  موقفه صراحة  اإلعالن عن  في  هنا  واحدة  كينز حلظة  يتردد  املتدني، وال  االستهالك 
في الواقع "احلكومة". فاحلكومة ستعمل على توسيع دائرة الطلب، وبالتالي احلد من األزمة، وإذا لم 

تفلح في القضاء عليها نهائيا، فإنها على األقل ستمنع تفاقمها. 
ونشير هنا إلى أن كينز، والى جانب كونه أحد االقتصاديني البريطانيني املرموقني، كان أيضا من 
أشد أنصار دولة الرفاه وأكثرهم حماسة لتبني هذا النظام. وقد أشار كينز في هذا السياق إلى أن أنظمة 
احلكومية  املالية  والسياسات  احلكومي،  واإلنفاق  الرفاه،  وبرامج  املالية  واإلعانات  املعتدلة  الضرائب 
إلى جانب غيرها من الوسائل األخرى، هي من بني األدوات التي ميكن للحكومة أن تعتمدها لتشجيع 
الصغيرة، والتي تلعب، من وجهة نظره، دورا محوريا في تطوير االقتصاد. وقد  األنشطة االقتصادية 
شكلت هذه الطروحات األساس الذي بني عليه نظام الرفاه في أوروبا الذي ساد حتى أوائل السبعينات 

قبل أن يتراجع مع انتشار »التاتشرية« في األوساط األوروبية.  
أما في الواليات املتحدة األمريكية، فقد كانت الصورة مختلفة نوعا ما، فقد استقبلت نظرية كينز 
انتشرت في أوروبا ظاهرة استغالل  الذي  الوقت  التحفظات. ففي  العديد من  بحماسة أقل، وواجهت 
الكينزية  فإن  االستثمار،  عملية  وتشجيع  الدخل  توزيع  إلعادة  املالية  والعائدات  للضرائب  احلكومة 



الكينزية  مفهوم  هنا  ليبرز  العسكري  اإلنفاق  مجال  في  أساسا  اعتمدت  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
خاضعة  كانت  العسكرية  الكينزية  فإن  أخرى،  جهة  من  اآلن.  االقتصاديون  يتداوله  الذي  العسكرية 
لهيمنة الشركات الكبرى التي أنشأت فيما بينها التحالفات السريعة، إلى جانب حتكم القيادات العسكرية 
وأصحاب املصالح من وراء الصفقات العسكرية على مستوى العالم ككل فيها، وهي املجموعات التي 
منافعها  مصدر  الكبيرة  التسلح  وموازنات  األرضية  الكرة  من  مكان  أي  في  العسكري  الصراع  يشكل 
اخلاصة والعصية عن التقدير رقميا، مما دفع إلى السطح مفهوم املجمعات الصناعية العسكرية الكبرى. 

أما عند احلديث عن الدوافع وراء تبني الواليات املتحدة األمريكية للكينزية العسكرية، فيشير كل 
إلى أن هناك جملة من األسباب  املاركسية اجلديدة،  املدرسة  باول بوران وباول سويزي، وهما من  من 
وراء ذلك. ففي ظل حالة االستهالك املتدني )قلة الطلب من قبل الطبقة العاملة املستهلكة( هناك تراجع 
في عائدات رأس املال، وبالتالي لن تتمكن ماكينة رأس املال من إطالق املشاريع االستثمارية اإلنتاجية. 
وبالتالي  املتدني  االستهالك  حالة  ستعمق  املشاريع  هذه  مثل  فإن  والفائض،  الناجت  من  ستزيد  ولكونها 
لكون  العسكري،  االستثمار  على  أبدا  ينطبق  ال  ذلك  أن  إال  األعمال.  قطاع  خسارة  من  ستفاقم  فإنها 
اإلنفاق في هذا املجال ال يشكل مشاريع إنتاجية أبدا. فاالستثمار في املجال العسكري يقلل من الفائض 

في اإلنتاج، وبالتالي فإن عائدات رأس املال تزداد أوتوماتيكيا. 
لطبقة  البنية االجتماعية  أبدا على  يؤثر  العسكري ال  فيتمثل في كون اإلنفاق  الثاني،  السبب  أما 
حتسني  وبالتالي  اإلنتاج،  فائض  امتصاص  على  قادر  العسكرية  املجاالت  في  فاالستثمار  املال.  رأس 
مستويات التعليم العام وحتسني مستويات اخلدمات الصحية على سبيل املثال. إال أنه وبالرغم من كون 
االجتماعية  آثارهما  أن  إال  والعسكري،  املدني  املجالني  على  متشابه  الكبرى  االقتصادية  املشاريع  تأثير 
حتقيق  على  قدرته  الصغير  األعمال  قطاع  واثبات  املدنية  الكينزية  جناح  ولعل  كليا.  اختالفا  مختلفة 
إلى  تتسرب  قد  وبالتالي  الدميقراطية،  وجه  في  مصراعيه  على  الباب  سيفتح  االقتصادي،  االزدهار 

املجتمع األمريكي االشتراكية مما سيمثل تهديدا واضحا يحيط بالنخبة االقتصادية األمريكية. 
»االمبريالية  عودة  أمام  الباب  فتح  العسكري  املجال  في  اإلنفاق  زيادة  أن  إلى  نشير  وأخيرا، 
اجلديدة« إلى الساحة. حيث تسعى الواليات املتحدة األمريكية حاليا، وهي الدولة التي تقف على رأس 
جذوة  على  حافظت  فقد  أمكن.  ما  عليها  والقضاء  االشتراكية  احتواء  إلى  العاملي،  الرأسمالي  النظام 
احلرب الباردة مشتعلة في تقسيمها للعالم، في الوقت الذي وسعت فيه عوملة استثماراتها على املستوى 
العاملي. وغني عن القول هنا، أن مثل هذا التوجه يحتاج لوجود جيش جرار وقوي، وهو األمر الذي 

حتقق مع تبني الواليات املتحدة األمريكية للكينزية العسكرية.

* الناجت احمللي اإلجمالي:
التكنوقراطية  النخبة  تشمر  وهنا  إال.  ليس  ماكينة  باعتباره  احلديث  االقتصاد  إلى  ينظر  ما  كثيرا 
احلاكمة عن ساعديها لتقول أن مثل هذه املاكينة، ال بد لها من خريطة توضح معاملها وعناصرها وترسم 
لها مسارها واملصير الذي ستئول إليه. وهنا، يأتي حجم العائدات الوطنية العامة ليرسم ملاكينة االقتصاد 

خريطة مسارها. 
كانت عملية اختيار املعايير العامة للحركة االقتصادية قد برزت أول األمر منذ القرن السابع عشر 
ذلك  أن  إال  املاضي.  القرن  من  العشرينات  خالل  العامة  الوطنية  العائدات  قضية  السطح  على  وطفت 



العائدات  برزت  القرن، عندها  ذات  الثالثينات من  أواخر  الكينزية  بعد ظهور  إال  يظهر بشكل جلي  لم 
الوطنية لتعبر بجالء عن دورها في حتديد مدى دقة مسار املاكينة االقتصادية. وجاء دور كينز هنا ليرسخ 
االقتصادية،  للمنهجية  القاعدة  وفر  أنه  كما  املطبق.  االقتصادي  املسار  في حتديد  الوطنية  العائدات  دور 
بدقة،  املتوقعة  القيم  وتقدير  العائدات  قيمة  حتديد  من  املعنيني  متكن  التي  التقنيات  من  مجموعة  وهي 
والتي ميكن لكل منط اقتصادي توفيرها. في الوقت ذاته، فإن هذه التقنيات والتي هدفت باألساس إلى 
النشاط  مجال  في  حقيقية  ثورة  بوصفها  استقبلت  قد  االقتصادي،  األداء  في  الشمولية  ملرحلة  الوصول 

االقتصادي.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن العائدات الوطنية هي ما تعرف بالناجت احمللي اإلجمالي، وهي قيمة 

البضائع واخلدمات في مجتمع ما، في فترة زمنية محددة غالبا ما تكون عاما واحدا أو ثالثة أعوام. 
ومن املهم أن نشير هنا أيضا، إلى أن هذا الناجت ميثل حجم الناجت الكلي احلقيقي مضافا إليه قيمة 
اخللط  عدم  ضرورة  إلى  االنتباه  ويجب  املسمى.  حتت  تندرج  التي  واخلدمات  البضائع  ألسعار  العملة 
بني الناجت احمللي اإلجمالي وحجم املبيعات، حيث أنه ولغرض الدقة أكثر، نشير إلى أن الناجت احمللي 
التحوالت  التي توضح ذلك  الفترة احملددة فقط. ومن األمثلة  املضافة في  القيمة  اإلجمالي يشمل فقط 
التي مير بها اإلنتاج والتي ال حتتسب ضمن الناجت احمللي اإلجمالي، فمثال يقوم احلطابون ببيع األشجار 
لشركات  ببيعها  بدورهم  يقومون  والذين  للنجارين  ببيعها  تقوم  بدورها  والتي  األخشاب  شركات  إلى 
احمللي  الناجت  حساب  في  يدخل  ال  فهنا،  العادي.  املستهلك  يدي  بني  أخيرا  تستقر  أن  قبل  األثاث 
الثمن يغطي كافة املراحل  التي يدفعها املستهلك حملالت األثاث لكون هذا  املبالغ  اإلجمالي سوى قيمة 

التي مرت بها العملية. 
االستهالك  اخلاص،  االستهالك  عناصر:  أربعة  مجموع  من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يتكون 

احلكومي، االستثمار، وصافي الصادرات )الفرق ما بني قيمة الصادرات والواردات(.
الناجت احمللي اإلجمالي يساوي: االستهالك اخلاص+ االستهالك احلكومي+ االستثمار+ صافي 

الصادرات.           
االستهالك اخلاص يشمل إنفاق السكان على شراء البضائع واخلدمات أما االستهالك احلكومي 
فهو ما تنفقه كافة املؤسسات احلكومية واملؤسسات غير الربحية. أما الصادرات فتشمل البضائع واخلدمات 
املوجهة للخارج، بينما تشمل الواردات االستهالك اخلاص واالستهالك احلكومي من البضائع واخلدمات 

املستوردة من اخلارج. 
معه.  التعاطي  عند  الدقة  من  املزيد  إلى  ويحتاج  السابقة  املفاهيم  عن  فيختلف  االستثمار  أما 
بضائع  إنتاج  أجل  من  واألفكار  التحتية  والبنية  املاكينات  على  اإلنفاق  عناصر  من  يتكون  فاالستثمار 
واللذان  مما هو عليه حال االستهالك اخلاص واالستهالك احلكومي،  العكس  وخدمات أخرى. وعلى 
أن االستثمار  )إال  املستقبلية.  فإن االستثمار يضع نصب عينه االحتياجات  آنية،  احتياجات  يعبران عن 
األصول  يشمل  وال  اإلنتاجية  القدرة  لتحسني  النفقات  إطار  في  فقط  يندرج  الوطنية  العائدات  حسب 
»املالية« في أسواق األسهم. ويشير خبراء االقتصاد في هذا السياق أن األصول املالية في أسواق األسهم 
والبورصة هي نتاج طبيعي لعملية حتول اإلنتاج من مرحلة ألخرى، وبالتالي ال ميكن اعتبارها ذات قيمة 

منفصلة بل أن قيمتها محسوبة بشكل أوتوماتيكي(.
اخلبراء،  بني  شرس  وحوار  جدال  محط  املستقبلي  واإلنفاق  اآلني  اإلنفاق  بني  الفرق  زال  وال 
ستشكل  احلالة  هذه  في  املدخرات  أن  حيث  األسود،  لليوم  األبيض  قرشهم  يدخرون  عادة  فالعقالء 



وهنا  ينضب.  ال  الذي  ووقوده  النمو  محور  سيشكل  بدوره  واالستثمار  املستقبل  في  لالستثمار  احملرك 
هو  مبا  مستقبال  التمتع  أجل  من  وذلك  حاليا،  اإلنفاق  في  االعتدال  ضرورة  على  قائمة  الفكرة  أن  يبدو 

متوفر اآلن!
االقتصادية  األنظمة  على  ردا  الليبرالية  البرجوازية  دعوات  في  جليا  برز  قد  االدخار  مبدأ  كان 
هذه  ككل  املجتمع  تبنى  ما  وسرعان  ما،  مرحلة  في  العاملية  االقتصادات  حتكم  كانت  التي  الشمولية 
الطروحات ومت تطبيقها على نطاق واسع. وال زال حلم دخول نادي أصحاب رأس املال يراود العديد 
بعيد  األولى  للوهلة  يبدو  الطموح  العاملة وإن كان هذا  الطبقات  وأفراد  الصغيرة  األعمال  من أصحاب 
أنهم  أبنائهم  آذان  في  يهمسون  عندما  بسيطة  بكلمات  ذاك  حلمها  عن  الفئات  هذه  تعبر  حيث  املنال. 
أجل  من  بتعليمهم  التمسك  على  أبناءهم  ويحضون  املستقبل،  في  يرتاحوا  أن  أجل  من  اآلن  يتعبون 
احلقيقي  االستثمار  هي  الفرد  كفاءة  أن  معتبرين  حياتهم  وبناء  مستقبال،  مرموقة  وظائف  في  االنخراط 

وستمكنه من احتالل موقعه في أوساط الطبقة املنشودة.  
أن  كما  البشر.  أوساط  في  املال  رأس  تركيم  في  الدائمة  الرغبة  يبرر  ما  هو  التوجه  هذا  ولعل 
أن  كما  املال.  رأس  تركيم  عملية  من  جزءا  ذاتها  بحد  تشكل  البنوك،  من  املدخرات  جتنيها  التي  الفوائد 
تركيم  زيادة  النهاية  وفي  االستهالك،  زيادة  ثم  ومن  اإلنتاج،  زيادة  إلى  بالتالي  ستقود  االستثمار  زيادة 

رأس املال وما سيجنيه من عائدات وفوائد.

* النمو االقتصادي:
املستقبلية،  القيم  الوطنية وتقدير  العائدات  قيمة  االقتصادية من مهمة حتديد  الكينزية  تبني  سهل 
األساس  )احلقيقي(  اإلجمالي  احمللي  الناجت  نسبة  وتشكل  االقتصادي،  النمو  مستوى  حتديد  وبالتالي 

لتحديد مستوى النمو االقتصادي. 
الوضوح:  متام  واضحتني  خطوتني  من  تتكون  لكونها  بالسالسة،  الذكر  سالفة  العملية  تتميز    
أن  مبعنى  االعتبار،  بعني  العملة  قيمة  أخذت  ما  إذا  بدقة  حتدد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  قيمة  أن  األولى 
القيمة احلقيقية حتتسب قياسا مع قيمة العملة والتي تتفاوت من فترة ألخرى. ويتأثر مستوى سعر العملة 
بحجم البضائع واخلدمات وكذلك البعد الزمني. وهنا، فإن قيمة الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي، من 
وجهة نظر خبراء االقتصاد، هي قيمة الناجت مطروحا منها الفروقات في سعر العملة من فترة ألخرى. 
)إال أننا نعتقد أن احلسبة بالطريقة هذه ليست دقيقة أبدا، فمن املستحيل أن نحلل السعر وقيمة البضائع 
االقتصاديني  نظر  وجهة  من  كفيلة،  العامة  الوطنية  العائدات  أن  إال  الدقيقة،  األرقام  إلى  للوصول 
الكالسيكيني اجلدد، لتحديد القيمة احلقيقية للناجت احمللي اإلجمالي لكونها ممكنة اإلحصاء والتقدير(.             
أما اخلطوة الثانية، فتتمثل في حساب قيمة الفرق في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي. فعلى سبيل 
وارتفع   2005 العام  في  دوالر   100 بلغ  ما  القتصاد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  أن  افترضنا  ما  إذا  املثال، 
املعيار  أما  النمو االقتصادي في هذه احلالة هو %6.  العام 2006، يكون معدل  ليصبح 106 دوالر في 
اآلخر للنمو االقتصادي فيتمثل في حتديد نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي والذي يسهم في رسم 
مالمح التغير في اإلنتاج ومستوى املعيشة في ظل اقتصاد ما. وتتمثل العملية هنا في تقسيم قيمة الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي على السكان في عام وفي العام التالي تقسيم القيمة على العدد اآلني للسكان 

وهنا يبدو من السهولة مبكان حتديد مستوى النمو االقتصادي احلقيقي في الدولة. 
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     تواصل مجلة »رؤية أخرى« الصدور لتستأنف تراثا ميتد لعشر سنوات حاولت خاللها أن تكون 
منبرا صادقا للرأي والرأي اآلخر، وهي بصورتها اجلديدة كمجّلة فصلية سياسية ثقافية تنتقل خطوة 

لألمام، حتاول عبرها مقاربة القضايا السياسية والفكرية والثقافية برؤية أكثر شمولية وعمقا.
التقدمية  بالقيم  تؤمن  إنها  ليست حيادية في رؤيتها ومواقفها،  »رؤية أخرى« مستقلة ولكنها       
تؤمن  كما  والشعوب،  األمم  وقضايا  اإلنسان  وحقوق  والشباب  املــرأة  قضايا  جتــاه  والدميقراطية 
بالتفاعل والتكامل مع احلضارات والثقافات اإلنسانية، وبهذا فإنها تتصدى بالتحليل والنقد للتشويه 
خصوصيات  وإلغاء  وإقصاء  التبعية  على  تقوم  التي  العوملة  وثقافة  وسياسات  الثقافي  واالستالب 
لثقافة  صفحاتها  على  من  تتصدى  إنها  كما  والروحية،  االجتماعية  الثقافية،  احلضارية،  اآلخــر 

وسياسة التطبيع مع االحتالل مبختلف جتلياتها.

»رؤية أخرى« مجلة فصلية سياسية – ثقافية باللغة العربية
تصدر عن »مركز املعلومات البديلة« أربع مرات في العام.

قسيمة االشتراك في »رؤية أخرى«
االسـم : ...............................................................................................................
العنوان : ..............................................................................................................
املدينة : ...................................................   البلد: .................................................
البريد اإللكتروني: ....................................................   هاتف : ............................

االشتراك السنوي مع البريد: 100 شيكل. ميكن الدفع بواسطة بطاقات االعتماد
لإلستفسار يرجى االتصال على الرقم 02-6241159



مركـز املعلومـات البديلـة

رسالة مركز املعلومات البديلة
تقوم  أممية  توجهات  ذات  فاعلة  منظمة  هو   )AIC( البديلة  املعلومات  مركز 
مجال  في  ينشط  واملركز  اإلسرائيليي.  ـ  الفلسطيني  املشترك  العمل  مبدأ  على 
املدني،  املجتمع  في  القاعدية  والنشاطات  السياسية  واملناصرة  املعلومات  نشر 
وطرح التحليالت النقدية حول املجتمعني الفلسطيني واإلسرائيلي، والصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.

ويتطلع مركز املعلومات البديلة إلى تعزيز وحتقيق املساواة على املستويني الفردي 
اجلندرية،  السياسية،  االقتصادية،  االجتماعية،  املجاالت  وفي  واجلماعي  

احلرية والدميقراطية، ورفض فلسفة الفصل فكرا وممارسة. 

أجل  من  املشترك  النضال  في  اآلن  تتمثل  املنطقة،  في  إحلاحا  األكثر  املهمة  إن 
إيجاد حّل عادل وضمن اإلطار الدولي، للصراع الكولونيالي املستمر منذ قرن 
في فلسطني، ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي املتواصل ضد الشعب الفلسطيني. 
أما الفلسفة التي تقوم عليها منهجية العمل في مركز املعلومات البديلة فتنطلق 
من ضرورة تطوير الوعي انطالقا من القناعة بأن الصراع احمللي ينبغي أن يجد 

حال عمليا ونظريا ضمن اإلطار العاملي للنضال من أجل احلرية والعدالة. 

وتأسيسا على ذلك فإن البنية الداخلية ملركز املعلومات البديلة وعالقات العمل 
فيه تطمح وتهدف إلى ترجمة القيم املذكورة أعاله.
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إقـتـصـــــــــاد اإلحــتــــــــالل
تسعى دورية »اقتصـــاد االحتــــالل« والتي تصدر شهريًا عن مركز املعلومات البديلة الى 
حتليل البنية واالجتاه االقتصادي في كل من اسرائيل واالراضي الفلسطينية احملتلة. 
كما تقدم هذه النشرة حتليال نقديا فريدا من نوعه للمصالح االقتصادية واالجتماعية 

التي تقف وراء استمرار االحتالل االسرائيلي للمناطق الفلسطينية.

االقتصادية  االوضاع  حقيقة  جتهل  الشعبني،  كال  من  العظمى  الغالبية  فان  وحاليا، 
املوضوع،  حول  اآلن  حتى  النادرة  الدراسات  تقف  حيث  تعيشها  التي  االجتماعية 
التي  االجتماعية  االقتصادية  والظروف  السياسية  االوضاع  بني  ما  الربط  عن  عاجزة 
اهمية  تنبع  هنا،  واالسرائيلي. من  الفلسطيني  االقتصادين  الشعبان وطبيعة  يعيشها 
تقدمي دراسات وقراءات بديلة للنمط الذي يحكم االداء االقتصادي لكل من االقتصاد 

الفلسطيني واالسرائيلي. 

االجتماعية  االقتصادية  للبنية  النقدي  والتحليل  املعطيات  تقدمي  الى  النشرة  تسعى 
لكل من اسرائيل واالراضي الفلسطينية احملتلة حيث تتناول عددا من القضايا مثل: 
التضخم، املديونية، العمالة، الفقر ورأس املال حني تطرح هذه القضايا، رغم اهميتها 
الكبيرة، بشكل مبسط يساهم في فهم اوسع آلثارها على احلياة اليومية لكال الشعبني. 
االجتماعية  االقتصادية  للظروف  الفهم  تعميق  الى  االولى،  بالدرجة  النشرة  تهدف 
لالحتالل االسرائيلي مساهمة منها في تعزيز حركة النضال في سبيل حتقيق العدالة 

االجتماعية والسالم العادل بني الشعبني الفلسطيني واالسرائيلي.

يعمل جوناثان نيتزان أستاذًا لالقتصاد في جامعة نيو يورك/ تورنتو، بينما يعمل 
شيمشون بيشلر أستاذا لالقتصاد السياسي في الكليات واجلامعات اإلسرائيلية، وميكن 

احلصول على أعمالهما وبشكل مجاني من خالل زيارة موقعهم اإللكتروني:
http://bnarchives.net 

من منشورات مركز املعلومات البديلة
ومتوفرة ايضا على املوقع االلكتروني للمركز:

http://www.alternativenews.org


