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 مقدمة المترجم

في ختام احدى زياراتي للمؤرخ و الباحث االجتماعي والبروفسور المعروف عمانوئيل فاليرشتاين في مكتبه 

, في باريس لمراجعته بخصوص مشروع ترجمتي لكتابه 1999د العلوم االنسانية في صيف عام في معه

.اهدائي كتابه -الهويات الملتبسة  -الطبقة"  ,األمة ,المشترك مع الفيلسوف الفرنسي اتيين باليبار " العرق

بتقليب صفحات  أن بدأت ذية. ومننس"التاريخ يواصل مسيرته " الذي كان صدرفي حينه و نقل إلى الفر

الكتاب' وأنا في طريقءالعودة لم أتمالك نفسي من متابعته حتى النهاية .وألحت علي مباشرة فكرة ترجمته إلى 

العربية ألهميته وراهنية المواضبع التي يتناولها وعالقتها بالوضع الراهن وكونها طبعت وما زالت عصرنا 

 .والقرن الذي ودعناه

ومن خالل الثنائية  ,تناول المؤلف ٠لتنمية الوطنية ")رثاء وصالة رحمة (الفصل األول:" مفهوم ا٠في 

, محاوالت  1989 -1917األيديولوجية الكبرى التي وضعت الويلسونية في مواجهة اللينينية بين أعوام 

ن والتي شكلت الشق الثانى والمكمل لمبدأ حق تقرير المصير. وكيف أنه كا .التطبيق المختلفة لهذه التنمية

صوله إلى غياب أي آفاق جادة لتطور اقتصادي لدول األطراف داخل اطار منظومة وو , وبقي معلقا وهما

 كتشاف رؤية طوباوية جديدة أكثر صالبة ورسوخا. ا.ودعوته إلى .عالم رأسمالي —االقتصاد 

من تحليل لمرحلة ما  يه الناسنسكرنا المؤلف كمؤرخ بما قد ذي , لول الثاني المتداخل مع الفصل األو في الفص

زمن األحالم واآلمال الكبرى التي  ," الزمان العزيز الغابر" ,بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة

مكانية مع أنه كانت هناك ا ,ةآماال خائبن األحيا بكانت في أغل ب بلدان العالم الثالث. والتيخشعوب ون عاشتها

رابات والصراعات المتولدة باألحرى من اليأس أكثر طون زمن االضيكوف ي ستاألمل. وكيف أن الزمن اآل

ثم يتطرق إلى النقاش في الخيارات التى علينا مواجهتها, والتحدي الذي ينبغي على  .لمن تولدها من األم

جنوب سوف تكون في قلب النضال الويصل إلى أن المجابهة بين الشمال و  ,اليسار العالمي التصدي له

 المى.السياسي الع

( ألفاق عالم أكثر  2050 - 2025 - 1990ي الفصل الثالث رؤية مستقبلية ألعوام ) فويطرح المؤلف 

ة الهيمنة األمريكية ) مرحلة القطب الواحد ( و لوأكثر سالما ,عقب خروجنا من مرح استقرارا وأكثر شرعية

مرحلة  التي أعقبتالتاريخ , و قد ال تختلف عن مثيالتها في, مرورنا بمرحلة من الفوضى واالضطرابات 

هولندا ( في القرن السابع  )الهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر , ومرحلة هيمنة المقاطعات المتحدة 

الم وهذا االستقرار وهذه الشرعية أخيرا أفضل لسعشر. وتبقى االجابة على سؤال المؤلف : هل سيكون هذا ا

 منا هذا ؟ أم أسوأ مما عرفته البشرية حتى يو

قد يتفق أو يختلف  .قررهنهم ( ألننا نحن الذين نرسم ذلك وحن ) أي البشر أنفسناالجابة مرهونة بالمستقبل وبنا 

ض عة. وربما رأى البيء مع ما ذهب اليه المؤلف في تحليالته للمراحل المنصرمة, وتصوراته المستقبلىالقار

 أغفل الدور االيجابى لالتحاد السوفياتى والمنظومة  أنه كان غير منصف أو قاسيا في بعضها, وحتى أنه



 

 

ليل من أهمية المنهجية العلمية والموضوعية البعيدة عن قلتبالمقابل ااالشتراكية سابقا. لكن ال يجوز لنا 

ننا لسنا بصدد مطالعة كتاب تاريخي أو تقييم ألل فيها المؤلف المرحلة الماضية, مع التنويه بحاأليديولوجيا التي 

 . وفيتيةلسلتجربة ال

رب الباردة هي نهاية التاريخ كما حأن نهاية ال ,ويعارض المؤلف بحق في بداية تقديمه لكتابه مقولة فوكوياما

في العالم قد كشف  ةمونظماعتقد البعض. فهو يرى مثل العديد من المؤرخين والمحللين أن انهيار جزء من ال

عالم  —قدمون على مرحلة من التحوالت العميقة في المنظومة طب في األجزاء األخرى فيه. وأننا مععن ال

 .ونهايته مجهولة  ,التي نوجد فيها. والتي سوف يقوم في أرجائها صراع ضاري ومتواصل بدون شك

جاوز الشعارات السهلة من أجل رؤية؛ ت....و ينبغي من أجل تحليل األوضاع المعاصرة بصورة مطابقة ت

عيشون على يوالنهاية للتاريخ الذي سوف يتواصل مساره طالما بقى هناك بشر . التجاهات البعيدة المدى ا

في نضالها المتجدد من أجل حياة ة س. سوى حركة المجتمعاث البشرييل يخموره. ألن التارمعلا ذهوجه ه

 كما أنه ال توجد هناك حتميات .  أفضل. ولن تتوقف تلك الحركة إال عندما تتوقف الحياة نفسها

وما طرحته من تساؤالت  ,ي بترجمتي لهذه الرؤى والتحليالت التي تضمنتها صفحات هذا الكتابآمل أن

نيها غوي, لمواجهة موجة صعود األنظمة التوليتارية في بلدان العالم الثالث ؟ قد اضفت ما يثري مكتبتنا العربية

 ذاته. يأمل ذلك ويتوقعه المؤلفكما  ,قبالتتوسع مستستمر وتوالتي أرجو لها أن  .فز النقاشات الدائرةحوي

وفي الختام ال بد لي من توجيه جزيل  .اته ومساهماته القيمةفوالذي يسرني تعريف القراء العرب به وبمؤل

ديم كل الشروح تققبالي وته لم يتوان عن استالشكر إلى المؤلف الذي بالرغم من انشغاله وضيق وق

بالقدر الذي وفقت اليه . وكذلك توجيه جزيل الشكر إلى كل  حات التي ساعدتني في فهم وتعريب النصاوااليض

راجيا من  ج, سواء بالمراجعة اللغوية أو الطباعة أو االخرا ,من ساهم في صدور الترجمة العربية إلى النور

من التعريف بأسماء األعالم ضانتباهه إلى أني وضعت هامشا ت فتاخطأ ال أوكل سهو  عن.معذرتي. ٠ارىءلقا

متوخيا تسهيل  , وكذلك التعريف بالمصطلحات التي وردت في فصول الكتاب وتعريبها ,دت في النصالتي ور

 .مهمة القارى. وجعل النص واضحا ومفهوما أكثر
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 مقدمة

 

 اما!حق أنه العكس تمللتاريخ. واافوكوياما إن نهاية الحرب الباردة هي نهاية  ناقول لي

في المنظومة  ةت عميقالعات الشديدة بالكاد تبدأ. والسنوات الخمسون القادمة سوف تكون مرحلة تحوافالنز

ومجهولة نهايته. شك عالم التي نعيش فيها ، والتي سوف يقوم في أرجائها صراع متواصل وضار بدون  -

باألحرى بسقوطها النهائي  ألمية لكنه أنبيوعية لم يسجل انتصار النزعة الليبرالية العاشإن انهيار األنظمة ال

اصالحية  تهاما بعد الليبرالية"، ألنه سوف لن تقوم أبدا أنظمة ممارس"بالتفصيل في ذلك كما كنت قد بينت 

بقصد تملق ومداهنة المحرومين ومنحهم األمل بالجنة  ,مفرطة وخطابها الرسمي مناهض للمنظومة السائدة

 .ثعتهم من السياسة في البلدان االشتراكية وبلدان العالم الثالوالتي طالما انتز .الموعودة

قى تبخيالت عالم الحرب الباردة وباتت من الماضي، لكنها وعلى الرغم من ذلك تلقد فاتت أوهام و

دات عتقجديد صالحية م منغالبا ما تتمسك بأي حادث عارض لكي تحيي ,ماثلة في تحليالت الصحافة التي

اندفاع  من فرضيةل يللتز زعومه تقريبا باألزمة اآلسيوية الم جرى االبتهاج الصورهه ى هذعلوالماضي. 

لقصف أهمية اعالم رأسمالي. ولهذا السبب جرى التضخيم في  -االقتصاد  ترتيبآسيوي في  -ياباني 

التي ال سكرية عقى القوة التبليصار إلى القول إن الواليات المتحدة , 8991لعراق في نهاية على ااألمريكي 

، وهو ضالل بعيدى األمد العلنظير لها. لكن كل ذلك ال يالمس سو ى غبار األحداث بالنسبة لما هو جدي و

طالما حذر منه فرناند بروديل. لكون مسائل نهاية عصر اليابان وبلدان تلك المنطقة ال تجيء بغتة ولكن في 

قريبا، و الذي كان ت ٠8991منذ  نعيشهي ذلم العا -وقت تكون تعاني فيه من نتائج الركود الطويل لالقتساد 

من  والمهم في النهايةف. يمن دورة كوندراتي "ب”دار ولف على جميع بلدان المركز ، قياسا على األطوار 

اليابان الذي يتمتع بموقع جيد هو  ويبقى. قادماث الطور 'آ" العانب تكون األولى فيهي البدان التي سوف 

 لسباق.المرشح للفوز في هذا ا

باألحرى في وضع ال تحسد يظهرها ت المتحدة العسكري، فموضوع العراق ياأما بالنسبة لهوس الوال

من البشر و أيضا تدمير بعض  دل أعداتالتسبب في ق ووبكل تأكيد إمطار العراق بالقنابل  ها. يمكنعليه

ا ى الصعيد العالمي وأيضلعالتجهيزات، وماذا بعد ؟ بعد كل هذا يبقى صدام حسين في وضع سياسي أقوى 

يام بالشيء ألوحيد الذي كان قة ليست في وضع يسمح لها الدربي. لكون الواليات المتحعالصعيد الى عل



 

 

سياسي( وذلك عن لارق: دفع الثمن بالمال واألرواح البشرية )دون الحديث عن الثمن افبامكانه أن يقيم ال

 رمن غيوالثمن. هذا  ريكي المصادقة على دفع مثلمألبسبب رفض الشعب ا هذاح للعراق. وكل تياطريق اج

 كيعرف ذللن سيحادات. إن صدام قيى اللإلكراه يضغط عا امثل هذ نكا ذاور سلطة مهيمنة إديام بقالممكن ال

 لقوة األمريكية.اهذا االضطراب والعصبية في حسب جيدا ويتصرف 

تجاوز الشعارات السهلة ألجل رؤية  من أجل تحليل األوضاع المعاصرة بصورة مطابقة إذآ، ينبغي

العالمية. وآمل في هذه المحاوالت المدونة في  -النزاعات عريقة القدم وكذلك جوهر أو ماهية أزمة منظومتنا 

 ني ويفيد النقاش العام الذي ينبغي أن يتوسع ويمتد الحقا.غسنوات التسعين إضافة ما ي

نانوئيل فاليرشتايعم



 

 

 

 لوالفصل األ
 نمية الوطنيةمفهوم الت

 رحمة وصالة ءرثا( 9191-9191)

ريبا في البحث عن أفضل السبل تقالقرن السادس عشر  ذلقد جهد مفكرو مختلف البلدان األوروبية ومن

ى المحافظة عليها عللزيادة ثروات ممالكهم وحكوماتهم المتعاقبة، وعملوا غالبا تحت ضغط مواطنيهم 

جاد أفضل الطرق الضامنة إيشات بخصوص الماركانتيلية حول وزيادتها أكثر .وتمحورت جميع المناق

 8991إلدخال الثروات الى خزينة الدولة أكثر من اخراجها منها. وعندما كتب آدم سميث "ثروة األمم" عام 

رضها فب ادة ثروتهالى الفكرة القائلة بأن حكومة دولة ما، كان يمكنها اإلفاضة في زيعنار انئقاده  ركز

تشجيع طاقات المقاولين الفرديين  بلزومد على المبادالت الخارجية. ونصح بعكس ذلك تماما ومختلف القيو

دة، وبما سوف يقود بكل شيالسوق العالمية حسب خياراتهم الخاصة والرفي إلى أقصى الحدود ليتصرفوا 

 تأكيد الى زيادة الثروة الوطنية بصورة أفضل.

 ل(،ادهب الحماية ومذهب حرية التبذبشكل جوهري )م ناقضينتو أصبح هذا التجاذب بين موقفين م

في القرن التاسع عشر.  (8)عالم —أحد الموضوعات الكبرى في فن الحكم في مختلف دول المنظومة 

في مواجهة القوى السياسية الرئيسية في كل دولة. ضعالمسألة األكثر خطورة والتي كانت تغالبا وشكل 

أن أحد أكثر المسائل األيديولوجية التي ال يمكن االلتفاف  حيننذ ذلك المبديهيا وكان يغدو  بعضها البعض.

إلعالن بأنه على كل دولة في النهاية الوصول إلى معدل أو ( ا2) عالم رأسمالي -يها في االقتصاد عل

 ع.تفمستوى دخل وطني مر

كان هذا يتوافق ني. والبعتقد أن هذه النتيجة المبتغاة ستكون بالضرورة ثمرة عمل واع وعق٠و كان

ي كانت تجسده تقدم اإلنساني والنظرة الغائية التة من فكر األنوار وحتمية التيجيدا مع الفكرة الخفية واآل

 لمسار التاريخ.

ومنذ الحرب العالمية األولى بالمقابل كان يبدو بديهيا أن سلسلة من بلدان أوروبا الغربية ويلزم أن 

 السكان البيض في مواقع أخرى من العالم قد أصبحت في الواقعبتضاف إليها المستعمرات المأهولة 

 

مختلف دوله بإلى العالم الراهن  رعن مفهوم ينظر بطالح يعص" اemètsyS -؛ mondeلم "عا - المنظومة" (8)

 والعالقات بينها على أساس أنه عالم واحد.

هوم يقوم على اعتبار اصطالح يعبر عن مف ett eètoMtsS ati - eaMtMyeSعالم رأسمالي -االقتصاد (2)

 مكونة وعلى نطاق الكون من مركز وأطراف وأنصاف أطراف.العالم وحدة اقتصادية متكاملة 



Panthéon ب ؛■. ي٠ا'ا بااأاأا٠ش٠لعا;ل ال  V أ المآل في ٠ال 

ن ٠دا  

 

 

الطبيعي  منطربق إليه. والى األقل وبكل وضوح في علا المعاصرة بلدانا "متطورة" أو نرداتفحسب م

"حداثة" وثروة بكثير عما  أقل ٠٩٩٠معايير أن جميع هذه البلدان )حتى بريطانيا العظمى( كانت حسب 

 أصبحت عليه فيما بعد.

ت الحرب العالمية جرحا لفنفسها بصورة جيدة . وإذا خ خلصهذا الزمن كانت تايير عملكنها وحسب 

كتهديد مباشر للرفاهية المطلقة في هذه المنطقة والتي يظهر فألنه تحديدا ومن بين أشياء أخرى كان  ذاكه

 عالم. - ندعوها اليوم مركز االقتصاد

الم ع -ير من األحيان وكأنه انعطاف أيديولوجي في تاريخ المنظومة ثفي ك ٠٩٠١ويصور عام 

ظر هذه. لنان لتبرير وجهة ايالحديثة. وأنا على قناعة بذلك، لكني ال أتبع القرائن التي تستخدم في أغلب األح

الكونغرس في الواليات أمام  w ,Wilsonى الرئيس وودرو ويلسون قأل 8989 نيسان من عام ٢في 

يلزم أن يغدو العالم مكانا آمناً » مه : اللمانياً، وكان محط كا لىينادى فيه بإعالن الحرب ع باالمتحدة خطا

يلة. غشفة قصر الشتاء باسم ثورة الشالحم البتتشرين الثاني من العام ذاته، اق 9وفي «. للديمقراطية 

خطأ، أن الثنائية األيديولوجية الكبرى والتي وضعت الويلسونية وباإلمكان التأكيد دون المجازفة بارتكاب 

وسوف أدعم من جديد فيما يلي من شرح أن   8989 في مواجهة اللينينية في القرن العشرين قد بدأت عام

ها كلتا لح لىإحاول البرهنة أيضا أن المسالة األساسية التي سعت أ. و ٠٩٩٩هذه الثنائية قد زالت في عام 

و.سأشرح  ( Système " Monde)عالم  -لوجيتين كانت االندماج السياسي ألطراف المنظومة يوداألي

ي نهاية المطاف سواء فالتنفيذ من أجل هذا االندماج موضع أخيرا الحجة في أن الترتيب الذي وضع 

ن سوى بخصوص ن خالفهما األساسي لم يكأبالنسبة للويلسونية أو بالنسبة للينينية كان "التنمية الوطنية". و

 الطريق السليم الذي ينبغي اتباعه لبلوغ هذا الهدف.

هبا ذيه الويلسونية، والتي كانت معلاألساس الذي استندت  يةسيككالات الليبرالية الموشكلت المسل

ي وسعه فء العالم دون استثناء ويطرح أن كل كائن بشري ليس حافي سائر أن ئهكونيا يدعو إلى تطبيق مباد

س لناي أن كل افقل والمنطق، وإلى القناعة الدفينة عوى أن يوجه أفعاله لما فيه المنفعة المطابقة للوتلقائيا س

ات ذمن ذلك أن ممارسات  تىى المدى البعيد سوف يهتدون إني التصرف بطريقة عقالنية، وكان يتأعلو

يلسونية تعطي أهمية تيجة كانت الولناع كانت محتملة ومستساغة . وبانزطابع إصالحي بدون مجابهة أو 

  ي الشرعية وإلى الشكل.لكبرى إ

وكأنها  8989ي عام فوكانت تبدو  س.دون أدنى شك لم يكن أئ من هذه المبادئ جديد؛ تحت الشم

ى أن ال يقتصر قديمة ومستهلكه لحد ما. لكن تجديد ويلسون ) تجديد وليس قطعا اختراع ( كان في التأكيد عل

األمم أيضاً، و/أو على  -ى األفراد داخل إطار الدولة ولكن على الدول عل تطبيق نفس هذه المبادئ فقط

في الوجبة الويلسونية لم يكن  يفرير المصير هذا الطبق الرئيسي قية. ومبدأ تدولقات الالالشعوب في نطاق الع

 لمنظومة القائمة بين الدول.اى مستوى لالحقيقة سوى مبدأ الحرية الفردية منقوال إ



 

 

وى الجماعات مستصاغة لتطبق على المستوى الفردي، ومن ثم تطبيقها على مرية إن أخذ نظ

هب الويلسوني ذنقدا عنيفا للم Jennings .Ivorور جينينغ غوكتب اي .لية دقيقة للغايةعماإلنسانية بالتأكيد 

اقتراح مثير  ب. إنها في الحقيقة وعلى األرجح هناعظاهريا تبدو هذه الفكرة منطقية أن يقرر الش »قائال : 

ب" وهنا نقطة عب" ال يمكنه أن يقرر شيئا' طالما أن أحدا لم يقرر من هو "الشعتماما للسخرية، ألن "الش

 !الضعف فيه بكل تأكيد

 كثيرا في ألمم لم يكن يفكر أو يهتملغير أنه ومن البديهي جدا أن ويلسون حينما تكلم عن تقرير المصير 

المجرية ،  -فكر على الخصوص بتطبيقه في اإلمبراطوريات النمساوية بلدان مثل فرنسا والسويد. كان ي

ن يفكر على وجه امن بعده بجيل، كألطروحة والعثمانية، والروسية. وحينما أعاد روزفلت األخذ بنفس ا

إلمبراطوريات البريطانية والفرنسية والهولندية.. لالخصوص في تصفية البنى اإلمبريالية الباقية األخرى :  

ن الرجالن يخص بصورة أساسية مناطق األطراف وأنصاف ذاخ. وكان تقرير المصير الذي فكر فيه هال

 عالم. -في المنظومة األطراف 

وسعى لينين إلى بلوغ أهداف سياسية مشابهة جدا تحت واجهة مختلفة تماما عبر شعارات األممية 

كيدات أخرى تأا بدون شك في اتجاه مقدمات والبروليتارية والعداء لإلمبريالية. وكانت مفاهيمه تجد أصوله

تماما. كانت نزعته الكونية الخاصة به هي في بناء وتكوين الطبقة العاملة على النطاق العالمي في 

ً الطبقة الوحيدة، حيث كان كتب في مكان ما في الم كرات أنها سوف ذمجموعها، والمعدة لتصبح قريبا

األمم والشعوب فئن يكون لها على المدى البعيد أي مكان تأمل به في "الشعب". أما مع تصبح متطابقة تماما 

 .هاذاتالزمن مثل الدول مع ض من جهة أخرى أنها محكومة بالزوال ترالماركسي. وكان يف "*يونت"البان

لكن كان يصادف أن األمم أو الشعوب كانت تملك على المدى القصير وحتى المتوسط وبكل وضو ح حقيقة 

س فقط من قبيل عدم التبصر والخطأ الكبير تجاهلها ولكن باستطاعة األحزاب الماركسية سوف يكون لي

 األمل في تسخيرها بصورة تكتيكية لخدمة أهدافها.

أخذها تدابير موازية تماما للتدابير مع وأدانت الثورة الروسية اإلمبراطورية الروسية في النظرية، 

ير مصيرها موضع التطبيق. وإذا تم االحتفاظ بجزء هام من رتقالويلسونية من اجل وضع حق الشعوب في 

أكبر قدر من الدقة على أن تأخذ من اآلن فصاعدا شكل اتحاد مع ة أصروا فالشباإلمبراطورية، فإن ال

إخالء مكان واسع  واستدراك أو رصد مع، -وفيتية سال يةالجمهوريات االشتراك داتحا - مهورياتاختياري للج

خلي نهائيا عن كل تم وحينما وجب الثحاد. تحدة من جمهوريات االاي للشعوب حتى داخل كل ولالستقالل الذات

اإلعالن عن األهمية إلى اتجه لينين خالل مؤتمر باكو , ة أصبحت بعد األن مجرد وهميرة ألمانوأمل في ث

يه في بداياتها؛ أي عل ينينية عمليا في طريق التحول عما كانتللالجديدة الممنوحة للشرق، وكانت الماركسية ا

ولم  .٠ااممنظرية العداء لإلمبريالية، مع دور مختلف تإلى من نظرية للثورة البروليتارية ضد البرجوازية 

بعت يمكن تيتوقف هذا التحول في األولويات عن االتساع مع مرور الزمن . وخالل عشرات السنين التي 

ة أعلى مراحل الرأسمالية" للينين أكثر بكثير من أولئك الذين المراهنة على أن أولئك الذين قرؤوا "اإلمبريالي
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 ه.نفسقرؤوا البيان الشيوعي 

هبين متنافسين من أجل كسب وفاء شعوب مناطق األطراف. ذو هكذا نمت الويلسونية واللينينية في م

ى ما يفرق علاته هبين كانا في منافسة، فكانا أيضا يشددان وبقوة كل واحد منهما في دعايذلكن وألن هذن الم

أحدهما عن األخر, وكانت هذه الفوارق بالتأكيد 'أحيانا حقيقية فعال. ومع هذا لم يكن المقصود بذلك حجب 

ن تضمنتا وبصورة مشتركة تيار حقيقة أن كلتا األيديولوجيتبأو إغفال أهمية التماثالت. وينبغي ليس فقط اع

االعتراف بأنهما كانتا تشتركان في االعتقاد بأن هذه  ألمم، ولكن ينبغي أيضالموضوعة حق تقرير المصير 

طبيق مباشرة )إن لم يكن وبصورة دوما مستعجلة( في الحياة السياسية لمناطق تالموضوعة كانت قابلة لل

االستعمار" إضافة إلى  ب "تصفيةى ما سوف ندعوه فيما بعد علشجعا هبين ذالم النى آخر كعاألطراف. بم

ردات المرشحين للفوز بهذا الحق االفتراضي في تقرير فما تعلق األمر في الحسم بمحين عموموعلى الذلك 

دون بهبين من تحت قبعاتهم لوائح متطابقة طى نحو ظاهر. وكانت تستمر ذالمصير، أخرج أنصار كال الم

جد مثال يحدث أبدا أن ولم ن القوى في العالم، لكنه يشك مناوشات ثانوية ناتجة من اعتبارات مفاجئة لمواز

ى كلتا الئحتي القبول. أما على المستوى العملي. فإسرائيل كانت علف جوهري الأو دليل مقبول عن اخت

كن ال على الئحة األولى وال على الئحة الثانية. وكلتاهما وجدتا أنه ال يوجد هناك سبب تكردستان فلم 

مر في البت حول الشرعية يمكن الدش. وحينما تعلق األغنظري وجيه لالعتراض طى حقيقة باكستان وبن

 تكن تستخدم معايير قياس متعارضة بصورة جوهرية حقا.لم التأكيد انه 

بالتأكيد، لقد وجدت خالفات تتعلق بالطريق التي ينبغي اتباعها لبلوغ تقرير المصير. فكان الويلسونيون 

 لللسلطة كان سيجري التوص ل تدريجي ومنظمنتقامن أنصار ما كانوا يدعونه بالطريق "الدستورية"، أي ا

 تصفيةية لإليه عن طريق المفاوضات بين قوة إمبريالية وممثلين محترمين للشعب المعني أو المقصود. وعم

ن الدول المستعمرة. أما ماالستعمار كما سوف يوضحها فيما بعد كتاب فرنسيون كان ينبغي ان تكون منحة 

ا أكثر تمردا وثورية من أجل التحرر الوطني . قنت ترسم طريكافليد ثوري ؛ تقاللينينية التي كانت قادمة من 

سوف يتجسد تقريبا فيما بعد وبعد  اكل هذو . اعاستقالل أن يكو ن منحة أبدا ولكنه ينتزع انتزالى اعلال ينبغي 

النضال الطويل" و الذي غدا ب "لتزام الاإلى با لاوية ودعوتها المكررة غامات الهن في توجيعشرات السن

 جزءا من االستراتيجية الرئيسية للحركة.

لم تكن غير نزاع االستعمار دون تصفية. وعملية فيه و حتى في هذا االختالف هنا ينبغي أن ال يبالغ    

فقط قليلة االحتمال. كما أن النزعة القومية الثورية لم تكن في خالف  - هب اللينينيذمقبولة بحسب الم

فقط خطيرة ، وبعد كل حساب إذا يستحسن تجنبها قدر أإلمكان. ومع ذلك  -جوهري مع األفكار الويلسونية 

يقوم عمليأ بأخذ زمام  شيئا آخر. من الذي سوف ن يخفي على الخصوصكاف كان حقيقيا ألنه الالختفا

لخيار هو الذي سوف يؤثر في تحديد اقيادة النضال من أجل تقرير المصير؟ كانت هذه نقطة هامة ألن هذا 

الل". كان الويلسونيون يتصورون أن زعامة الحركة الوطنية ينبغي أن تكون قن "بعد االستلداذه البسياسة ه



 

 

عند أناس متعلمين، محترمين مرموقين و حذرين.  -جانسيا والبرجوازية ليوبشكل طبيعي جدا بيد األنت

ثر عصرية من بين القطاعات األكإقناع وكانوا يتوقعون حركة محصورة في المستوى المحلي وساعية إلى 

ظيم تنرلمانية لبالفئات التقليدية المسيطرة لالنضمام إلى اإلصالحات والقبول بأسلوب عقالني وعلى قاعدة 

الدولة المستقلة الجديدة. وكان اللينينيون يتصورون بطيبة خاطر وسرور أكثر ادارة منسوخة عن نموذج 

أو تلبس المسوح األيديولوجية اللينينية. ويمكن أن  الحزب البلشفي، حتى وإن لم تكن الحركة الوطنية تحمل

ثوريين. وبمجرد أن كان الحزب أو  ا، حسبهم أن يكونوا برجوازيين صغاراارغيكون القادة برجوازيين ص

 ولة وهنا أيضا ينبغي الحذر من المبالغة فيالد - ول الى حزبحالحركة يصل إلى السلطة كان مقدرا أن يت

ة ثورية ميرة المزعوغلبرجوأزبة المرموقة والبرجوازية الصا -جانسيا يكانت األنتل امالختالفات وغالبا ا

ين الواحدة عن األخرى بدرجة أو درجتين من تأو على األقل مبتعد. ريباتقنى عمتطابقتين بحصر الم

صفة وكات الويلسونية مثلما هو رو أيضا وصفة أو طريقة الحهقريبا تحركة  -البا الحزب غلقرابة. وكان ا

ية. أما بالنسبة لسياسات ما بعد االستقالل، فلم يهتم أو ينشغل بها كثيرا الويلسونيون نينوطريقة الحركات اللي

 بأكثر من اللينينين ومنذ أن سمح كل ذلك بالحفاظ على استمرار سيل النضال من أجل تقرير المصير.

 نايمكن هنا د الكولونيالية ؟على األقلرحلة ما بعمل ممارسة على مستوى الإذا قول ن نا أن ماذا يمكن

 ؤكدومن المتها. على األقل في ميدان غير مهمل. سعبكامل ظهر سوف تلينين  -الثنائية ويلسون  االعتقاد أن 

د االستقالل عما ب مع سياساتصدى نين أو را نزوع الى الدخول في مأن الطريقين نحو االستقالل كان لديه

وفي جميع المواجهات على صعيد الكون حيث كانت  .ميدان السياسة الخارجية لمعسكر المقابل. والمقصودل

ول الواقعة خارج منطقة الد الباردة، اتجهتالحرب ل فترة الالواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي في صراع خ

ا أنها لدول نفسها وكان يمكن اعتبارها أيضاض عبواعتبرت االنضواء في هذا المعسكر أو ذاك. إلى المركز 

دمي عالمي يضم االتحاد السوفيتي على تقواعتبرت دول أخرى نفسها جزءا من معسكر  ى موالية للغرب

 الخصوص.

، وكان من اقطع أو عدم اتصال تقريبوضعيات في حالة واسعة من  تشكيلةهناك وجدت بدون أدنى شك      

ينما حومع ذلك  أبدا.ة عدم االنحياز مهملة م تكن حركللفترة. واطيلة  متماسكةالدول جميع المستبعد أن تبقى 

ت أهمية نسبيا ثانوية كقرارات الجمعية ذاحتى المتعلقة منها بأمور  ,ى الطاولةعلجميع األوراق وضعت 

العمومية في األمم المتحدة ظى سبيل المثال، فإن تقاسم أو توزيع األصوات كان متوقعا أو قابال للتقدير 

السواء إن كانت الواليات المتحدة وحلفاءها أو االتحاد السوفيتي والكتلة  ىعلبسهولة. وكال الطرفين 

يقال، بذلوا جهودا ديبلوماسية مكثفة لدفع الدول المترددة للتصويت في هذا االتجاه أو ذاك.  االشتراكية كما

م وبصورة ل وسائل اإلعالم الحكومية، ثالدون توقف أوال من خمشرعة وكانت الدعاية "ويلسون ضد لينين" 

 غير مباشرة من خالل وعن طريق الخطاب الجامعي.

نية سوف يتبين لنا بسرعة كبيرة عوإذا فحصنا عن قرب الحقائق الداخلية لمختلف الحاالت الم ,مع هذا
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ول تقما كانت مر ثيأقل بك ماماتاختالف كان يوجد هناك االقتصاد في ميدان  مواء في ميدان السياسة أسأنه 

ى علت سواء انب هذه البلدان كغلالدعاية. وفيما يتعلق بالهياكل السياسية الحقيقية نفسها أ به النظرية أو

أساس الحزب الواحد بحكم الواقع وبحكم القانون أو ديكتاتوريات عسكرية. وحتى حين كانت الدول المعنية 

وبمأمن من أي ى المؤسسات، علواحد كانت له السيطرة حزب بمنظومة تعددية، فهي في الحقيقة تحظى 

 ب. التغيير للنظام إال بانق

ً أنه كان يوجد اختموال ي ً في المجال االقتصادي. ربما كانت درجة الكن الحكم إطالقا ف كبير أيضا

ريبا أمكننا التحقق قن من العالم الثالث تلداالتساهل إزاء المؤ سسات الخاصة تتغير، لكن وفي غالبية هذه الب

للشركات العامة ية امتالكها في أي منها حصرأبدا لم نالحظ  ناية، في حين أندوالتلمن هيمنة المؤسسة ا

الخارجية  -بدون شريك. و إن الدرجة أو النسبة التي سمح بها للتوظيفات أو االستثمارات الخاصة األجنبية 

والي ات االتجاه "المذبها في الدول ذكانت متغيرة أكثر بدون شك. وبكل تأكيد جرى تشجيعها وحتى ج -

دولة لطة يساهم فيها رأس المال الوطني واألجنبي مع مجموعات اتلأكثر للغرب" تحت شكل شراكات مخ

وفي البلدان األكثر راديكالية أو "التقدمية" جرى االقتراب أو تناول مسألة التوظيفات أو االستثمارات 

ى الضد كان المستثمرون علو. تماماقذر، ولو أنه نادرا ما جرى استبعادها شيء األجنبية بحذر شديد وكأنها 

امتنعوا عن االستثمار في هذه  لذينهم أنفسهم ا OCDEلتنمية االقتصادية ااون وعدان منظمة التلمن ب

 البلدان مقدرين أن المحظور أو المخاطرة السياسية لمثل هكذا استثمار كانت بدون شك كبيرة جدا.

ثالث بكل لدرجة. وسعت جميع بلدان العالم المختلفة لهذه ابدآ أل أن لوحة برامج المساعدة لم تكن صوالحا    

وض. ومن المؤكد أن المانحين رالية مباشرة وقمنشاط عمليا للحصول على المساعدة تحت أشكال إعانات 

رغبوا ربط هذا المساعدة بتبعية المستفيدين المحتملين لهم في مجال السياسة الخارجية. وتلقت الئحة طويلة 

، و استفادت الئحة أصغر OCDEاألوروبية؛ اعدات بصورة أساسية من بلدان الجموعة مسلبلدان الجدا من ا

وسعت حفنة او عدد قليل من البلدان بإصرار إلى   ة .ة االشتراكيتلمنها بصورة أساسية من مساعدة بلدان الك

ير من ثساعدة. وكان عدد أكبر بكبلدان الشمالية )إضافة إلى البلدان ألمنخفضة، وكندا( كمصدر للملاالهتمام با

 الادر مختلفة. وفي النهاية كانت المساعدة تأخذ في أغلب األحيان شكمصلقبول المساعدة من  االبلدان مستعد

متشابها: إرسال مستشارين فنيين، إضافة إلى منح هبات مشروطة، حيث كان الهدف بصورة أساسية دعم 

 أو الكاذبة. ومةوهالمالتنمية . العسكرية وتمويل مشاريعالبنى 

هو اإليمان المشترك في أن "التنمية  مألوفاهذه البلدان في المحصلة مظهرا لجميع عطي يوما كان 

ا لو مفي كل مكان كرفت عات أهمية ملحة. وكانت التنمية الوطنية قد ذممكنة ولكن فقط الوطنية" ليست 

بطبيعة الحال كان الموضوع قد اعتبر  .ها"أنها العملية التي سوف تسمح أخيرا "باللحاق وتدارك تأخر

نه أمر مفروغ منه في كل مكان وأنه ال يمكن أن يتعلق هنا سوى بمهمة شاقة وطويلة. وكان اتفق بنفس أوك

شريطة أن يجري البدء بتنفيذ التدابير السياسية فقط الوقت أنها كانت مهمة ممكنة التحقيق بعد كل حساب، 

درج على كامل سلم تنر السلمية ين يمسكون بزمام أمور الدولة. وكانت هذه التدابالسليمة من قبل أولئك الذي



 

 

األيديولوجيات بدءا من رفع القيود على حرية حركة رؤوس األموال و السلع واليد العاملة عبر الحدود 

قريبا تالق غ)حتى آخر طيف( إلى ضبط الدولة الكامل لجميع عمليات التبادل في تخوم الحدود المحكمه اإل

 أنه كان يوجد أيضا تشكيلة كبيرة من أو ضاع وسيطة.إضافة )في وجه اآلخر( ومن غير المجدي 

 االتحاد السوفيتيمن المتحدة األمم في األعضاء الدول برامج جميع ذلك مشتركا في مع كان وما 

ي للدولة في زيادة لوسي، هو الهدف اإلجمال تحتى األرجنتين ومن الهند حتى نيجيريا ومن ألبانيا حتى سان

سيكون أسهل من خالل  اأن بلوغ هذا الهدف أيض كثروة األمة وتحديث بناها التحتية. وكان الشعور المشتر

ن بقيت دولة مبعدة جزئيا، أل حصوية والكاملة في المنظومة القائمة بين الدول. وحتى حينما قالمشاركة ال

ولة الستخدام كل جهودها لكي دفسوف تسعى هذه ال مثلما كانت جمهورية الصين الشعبية لسنين عديدة ،

 تسترد وبأسرع ما أمكن مكانة االنتماء والتمتع بكامل الحقوق.

قرير مصيرها والمتضمنة تاللينينية الداعية إلى حق األمم في  -صة أن األيديولوجيا الويلسونية الوالخ     

ذلك في أن خياري هذه األيديولوجياً سيخلصان المجسد مع  "فكرة مساواتها المجردة ، والنمونج "التنموي

ً دون استثناء كبساحق كل شبولين بقالى أن يكونا م للحركات السياسية في مناطق عملياتي نامج روفرضيا

 عالم. -األطراف، و أنصاف األطراف في المنظومة 

قابلية تطبيق وصالحية هذا م األول والنموذج األمثل لتقده المذاتوبهذا المعنى كلن االتحاد السوفيتي ب     

 -جمهوريات  داحالتحليل ونجاح توصياته. وكانت دولة ما بعد المرحلة الثورية مؤطرة بوضوح في ات

لكي تطابق تماما التعريف الحقوقى و  - رغلة أصتقكل واحدة منها كانت تضم وحدات مس -حكومات 

ن اك الد"د كهربة البئمجالس السوفييت زاي هرير المصير. وحين أطلق لينين شعار "الشيوعية قالصريح لت

يضع بوضوح وفي الحال التنمية الوطنية )االقتصادية( كأولوية أولى لسياسات الدولة العامة.وحينما أعلن 

 الواليات الدتحدة قبل العام  "ين فيما بعد أن االتحاد السوفيتي سوف "يدفننخر وتشوف بعد عشرات الس

 اؤل مبالغ فيه بخصوص "اللحاق". تفستسالم لر من االثلم يكن يفعل أك ,2111

ن في أوروبا الشرقية وفي ثيت هذه األطروحات قد نمت على الخصوص خالل سنوات العشرين والثالانوك

نية والهند وفى أماكن أخرى عديدة أيضا. وكان المصدر األول لموضوع تيوسط أوروبا وفى أمريكا الال

ليس فقط لم يكن ي, ين وفي فترة انهيار اقتصادي عالمالثي سنوات الثفخر واعتزاز االتحاد السوفيتي أنه ف

 .ا برنامج تصنيع سريعضأنجز أي هعنده بطالة ولكن

مية الوطنية بأنغام جديدة، وعملت إعادة تنلة أناشيد التمجيد بإمكانات التيتعززت تر ٠٩٩١وبعد عام 

تدمير الشامل لبناها التحتية( على إقامة البرهان على بية واليابان )بعد ال غرة نسبيا ألوروبا العالبناء السري

أنه مع اإلرادة والتوظيف المساعد أمكن وبسرعة تغيير القاعدة التكنولوجية وكذلك إعادة رفع مستوى 

المعيشة العام للسكان. وأخذ موضوع التنمية االقتصادية فجأة أبعادا من عدوى بين السياسيين والصحافيين 

حت المناطق المتروكة في حساب الدول المصنعة سابقا )جنوبي الواليات المتحدة والجامعيين. وأصب
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ل الجهد ضال النمو جزئيأ بفتمية . وكان العالم الثالث معدا الحمايطاليا الجنوبية ... الخ( أهدافا لمشاريع التن

ت األمم المتحدة حتى هبذا. ومقدتواألكثر " المتطورة "البلدان  نماعدة سل المفضل وجزئيا بستقالمي تذاال

 ت السبعين سوف تكون "عشرية التنمية".اإلى اإلعالن رسميا أن سنو

في سنوات الخمسين نموذج  دالجديد في جامعات العالم. وكان قد أعالثقافي التنمية األمر  أصبحتو

 اعظاركس وتمم معاكس نموذج قريبا في مواجهة يكون' لكي لتحديث )العصرنة("ليبرالي "نظرية ا

الثنائية تحديث ن. ولم يكن هذا أساسا سوى طريقة إضافية إلعادة تيسنوات السخالل ارضة التبعية، أعد عمب

ة أن تأخذ لة للدويمارسات السياسمرة أخرى أمكن للتوصيات المتعلقة بسلوك المن جديد. وملينين  -ويلسون 

ن لم تتضمنا توصيات متعارضة إال يتين النظريتكلية؛ لكن كلتا المجموع امتعارض شكال جيدا في الممارسة

المستشارين في و ,العامة المطبقة اتالسياسممارسي ن فريقي كاا لهدف مشترك بالنسبة للجميع. وعتب

على أنه لو طبقت توصياتهم بأمانة فإن"التنمية الوطنية" سوف تتبع  مقتنعين حكوماتهم على التوالي

 فها".'تصل وتتجاوز تخل"بالضرورة، وأن البلدان سوف 

ريباً ، كانت قد بذلت جهود كبيرة قت 8991و  8991رف ماذا حصل في الواقع. فبين سنو ات عبيد اننا ن

 P.Nالم. وحصل في هذه السنوات أن أصبح الناتج الوطني اإلجماليلعة وسائل ومستوى اإلنتاج في ايادلز

B االقتصادية والتي السحرية للتنمية رد من السكان، أدو ات القياسفبالنسبة لل ليو.الناتج الوطني اإلجما 

  أصبحت هي نفسها المؤشر الرئيسي للنمو والتطور االقتصادي.

نائية. ومن المؤكد أن حجم التنمية قد ثبصورة است *فيلدورة كوندراتي "آ"وتطابقت هذه الفترة مع الطور  

 إلى االرتفاع في كل مكان، اختلف لدرجة كبيرة في مخذلف أنحاء العالم. لكن المؤشرات كانت تميل إجماال

ى الخصوص في البلدان المسماة اشتراكية. وكانت هذه الفترة نفسها فترة االنتصار السياسي لكثير جدا علو

قوم تمن الحركات في العالم الثالث، حيث االستراتيجية التي كانت قد اعتمدت فيها بصورة أساسية هي التي 

طة لكي توضع بهذه الوسيلة موضع التنفيذ بصورة أفضل ى السلعليالء تعلى النضال من أجل االس

اتجاه  :ات االتجاه اإليجابيذذا أنه يسير في إكان يبدو شيء السياسات التي ستضمن التنمية الوطنية. وكل 

اللينيني، بفضل معدالت نمو   -التوسع االقتصادي العالمي والتمجيد في دولة بعد أخرى بالكشف الويلسوني 

ريبا في كل مكان . وكانت "النزعة التنموية" حقيقة شعار اللحظة، وكان يوجد إجماع قاع تفرتتتجه نحو اال

 ر منها .فعالمي على شرعيتها وعلى ضرورتها التي ال م

 .لحقت بهذا اإلجماع منذ ذلك الحين صدمتان ولم يبرأ منهما أبدا وأنا أزعم أنه سوف لن يبرأ أبداو  

 

تي اشتهر بدراساته التي هي جزء من التحليل الماركسي غير األرثوزكسي والتي ساهمت في تفسير أطوار النهوض *كوندراتييف : اقتصادي سوفي

 واالنحسار االقتصادي في دورات ترافقت مع التجديد التقني والتوظيف في االنتاج  طور "آ" و طور "ب" .



 

 

ثانية كانت االنحسار أو الركود ، وال8911عام  الثورة العالمية كانت هت. الصدمة األولى التي واجه

ريبا قالحكومات تلجميع الفشل االقتصادي مسببا  ,إلى سنوات التسعينواالقتصادي العالمي لسنوات السبعين 

 ة .ومعزفي مناطق األطراف وأنصاف األطراف وانهيار األنظمة في الدول االشتراكية الم

وأنهت سنوات السبعين والثمانين تعرية  .جيأليديولواار الغشاء هخرقت وفي وضح الن 8911 ورة ثإن 

فمه  اجنو ب فاغر  -ما كان تبقى من هذه القوقعة األيديولوجية. وظهر الجرح المفتوح في االستقطاب شمال 

الجات معروفة عا يجرب ممالقتصادية كاالسحرية  يزاوعالعالم في ضيق يتمتم التوومن حينه  . ملء شدقيهب

شيء ل من الموضو ع شيئا، وطب أو طبابة"السوق" ليس سوى لصقه ال تمنع في لكن هذا وبكل تأكيد ال يح

ها االشتراكية من أجل تاراعا عن شيض. ومن المستبعد جدا أن البلدان التي تتخلى حالياقم حالة المرفمن ت

ية وبعد كل حساب إن الغالب .سعينتنها خالل سنوات الكاقانون السوق سوف تشهد تحسنا في مستوى معيشة س

من أزمتنها إلى أوضاع أفضل.  جرخالعظمى من بلدان األطراف التي التحقت والتزمت بأمر السوق لم ت

ئع الصيت كوريا الجنوبية( ذاطل اللب)لفترة ما، كان ا جاحات" النادرةلنيجري االستشهاد دوما ببعض'قصص ا

 البرازيل. مثالة كفجاح سالنص من الفشل والذبول السريع لقصكبر األالوفيرعدد البنفس الوقت  تجاهلينم

د إلى قلسياسة العامة أو تلك قادت أو لم تاليس في معرفة إن كانت هذه  , مع ذلك ,والسؤ ال الرئيس

التنمية االقتصادية. السؤ ال هو في معرفة إن كان سيدوم أيضا زمنا طويال االعتقاد في عالم اليوم إمكانية 

 عامة مهما كانت. أية سياسةتطبيق تنمية اقتصادية بفضل 

العالمية تولدت من الشعور في أن التنمية الوطنية لم تتحقق. ولم يكن قد تولد بعد  ٠٩٩٩إن ثوزة 

ً . هذاته كان و فلهدااإلحساس في أن هذا  لجميع بة لنستركتان باشم انكانت هناك أطروحتان رئيست وما

وب( ومهما يمكن أن تكون عليه االنتفاضات آنذاك )في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجن

التحاد اعالم )وضد تواطؤ  -الخصوصيات المحلية. األولى معارضة الهيمنة األمريكية على المنظومة 

السوفيتي مع هذه الهيمنة(. و الثانية كانت معارضة ورفض عدم فاعلية ثورات ما يسمى باليسار القديم الذي 

ديمقراطية في الغرب ، شيوعية في  -ئل مختلفة، اشتراكية تسلم السلطة في كل مكان في العالم تحت بدا

الشرق ، حركات تحرر وطني في الجنوب . ولقد تعرضت هذه الحركات إلى نار النقد ألنها لم تستطع في 

والتحريض الدعائي. وانتقدت ألنها  جياهالعالم مثلما كانت وعدت به وأقسمت عليه أيام ال غييرالحقيقة ت

كفاحيتها المعادية للمنظومة  كلعالم السائدة، وألنها فقدت كثيرا  -ن بعد في المنظومة كانت قد اندمجت م

 .القائمة

وفي معنى ما، ان ما كان المشاركون في مختلف االنتفاضات يقومون بتوضيحه لليسار القديم هو أن 
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 -كانت رسمتها تاريخيا نظمة لحركاته قد توصلت بالتأكيد إلى األهداف السياسية الواضحة التي مالنشاطات ال

فترضة أنها كانت هدف االستيالء مدالة اإلنسانية اللعم تحقق أبدا اللكنها  -السيما االستيالء على سلطة الدولة 

ذاته على السلطة. ومن جهة أخرى باإلمكان تفسير الجاذبية القوية التي كانت تمارسها في تلك الفترة في كل 

يار الذي كان يعبر وبأقوى شكل ممكن عن الرفض تاوية" : هذا اللمانزعة مثل " ال الم ظاهرة عمكان في ال

ديمة الفاعلية "لليسار القديم" بصورة لعللهيمنة األمريكية )مع رفض التواطؤ السوفيتي( وللحركات ا دوجالمز

سار عامة. ومع ذلك كانت الماوية تنشر الحجة التي تنسب الخطأ وتعزوه إلى ضعف وعجز قيادات حركات الي

ة "رفاق درب الرأسمالية". وعلى هذه الصورة كان يسمع يوماالقديم لكون قادته أصبحوا حسب المفردات ال

" فيةقاثقوم فيها "ثورة تمنها أنه لو تمكنت هذه الحركات فقط من التخلص من هذه القيادات وقبلت بأن 

 ة المباركة.مية الوطنيني التفان مألاأخيرا في بلوغ ملجأ  ذباإلمكان األمل حينئ

الت السياسية التي حملتها. وكانت والعالمية فقط في مدى التح 8911 وال تكمن بالتأكيد أهمية ثورة

ي كل مكان. وأهمية هذه فاء موانطفأت على طريقة المفرقعات المبللة بال 8991 االنتفاضات قد قمعت منذ 

ي سنوات السبعين المجد فا. وعرفت الماوية قظتهييجتها وأهاألحداث لم تكن اطالقا في حداثة األفكار التي 

ت و التآكل على الخصوص في الصين نفسها. تشرية بالتفلعلفترة قصيرة. لكنها أخنت و منذ منتصف ا

قافية لآلقليات؛ النزعة ثلاالنزعة القومية  -واضيع الخاصة بالحركات االجتماعية الجديدة موكانت ال

ن كان عليها أيضا إيجاد أرضية أيديولوجية حقيقية. كا من الماوية. لنسبي اأكثر عناد -النسائية، والبيئة 

جماع حول السيادة الثنائية االعلى األرجح في حقيقة أن زلزالها قد فسخ  ٠٩٩٩وسوف تكمن أهمية 

أم ال في تفاخر األيديولوجيا "التنموية" أن  نامكبا نكا ذاي معرفة امحرضا على السؤال ف ،نليني -ويلسون 

الشك األيديولوجي تزرع ى الخصوص سوف علع بأدنى إنجاز هام بصورة دائمة. وصدمتها هذه الواق

 .ئينبناالمان إيوتضعف 

موقف بين مجرد أن مفهوم اإلجماع تقلص إلى مستوى وبمجرد أن اإليمان كان قد تزعزع وبمجرد 

كنا بالنسبة للهجوم ممأصبح مواقف أخرى على الساحة العامة )وإن كان ال يزال يشكل أيضا أغلبية(، 

ن عيخالل سنوات السبحدث تماما وهذا ما  الخفية.فرز آثارها يأو ينتج أن المتواصل للحقائق اليومية 

ييف قد كشفتا لغاية تاريخه عن تمن دورة كوندرا" 'ب"والمرحلة والثمانين، فالركود االقتصادي العالمي 

وات نفي س OPEPألوبيب اسعار البترول من قبل أارتفاع ساة مأفي نقلتين، األولى : كانت  فاجعتها

 .الثمانينات السبعين و الثانية كانت أزمة الديون في سنو

والح رفع أسعار النفط من قبل األوبيب بالنسبة للبعض في البداية أنه يحيي أو يجدد مصداقية آفاق 

فاق تل االالي بلدان الجنوب من خجي المواد األولية فتمية الوطنية . وبدا مبرهنا بوضوح أنه بإمكان مننالت

ت موجة هستيرية أولية ذواإلجماع أن يكون لهم تأثير هام لتعديل موازين القوى في التجارة العالمية وغ

لم يتأخر في أن يفرض  عاضألولييما عقالنيا قداخل الرأي العام الغربي هذا النوع من التفسير. غير أن ت



 

 

ران والمملكة السعودية )و يفعت دول األوبيب تحت صولجان شاه انفسه. فماذا حدث في الحقيقة ؟ لقد ر

ى الماشي أنهما أفضل أصدقاء الواليات المتحدة من بين جميع بلدان األوبيب( فجأة أسعار البترول علأشير 

الم إلى بين أيديها. عبة بذلك نسبة مئوية هامة من فائض رؤوس األموال في الذبصورة استعراضية، جا

ان االشتراكية التي لم تكن لدزفا هاما في مالية الدولة بالنسبة لجميع بلدان العالم الذئالث والبل ننك نثوم

نفسها منتجة للنفط في نفس الفترة التي كانت فيها السوق العالمية في هبوط متسارع بالنسبة لصادراتها. 

وية ئهاما لكن أقل مأساوية كنسبة مان الصناعية الكبرى بالمقابل لدوكان النزف في مالية الدولة بالنسبة للب

 ذن بإمكانها وبسهولة اتخالدلبا ى الخصوص ألن هذهعلمن الموازنة الكلية، وأقل استمرارية ودواما، 

 التدابير إلعادة هيكلة استهالكها من الطاقة.

للنفط؟  ائضة و التي اندفعت بالمضخة الجاذبة نحو البك؛ن المنتجةفماذا جرى إذا برؤوس أموال العالم ال

راق عجة، كنيجريا والجزائر والتعم برامج التنمية الوطنية للدول المنلدجزء منهإ ذهب بطبيعة الحال 

ران و المكسيك وفنزويال واالتحاد السوفيتي، وجزء آخر امتصته نفقات االستهالك الكمالي للدول يوا

تحت  OCDEان المجموعة الغربية المنتجة للنفط و الذي كان يعني في الواقع أنه تحول من جديد إلى بلد

يفات أو تهريب رؤوس أموال فردية. وما تبقى من أموال ظشكل مشتريات مواد ومنتجات أستهالكية، وتو

لدان لبالث واثلم العاداعه في البنوك األمريكية والغربية ليعاد من جديد توجيهه نحو بلدان الإيجرى 

وحلت هذه القروض  ذاتها(، تحت صيغ قروض مشروطة.االشتراكية )بما في ذلك الدول المنتجة للنفط 

كانت في ي شروطة معضالت ميزان المدفوعات اآلنية لهذه الدول المعنية وعلى الخصوص تلك التمال

يسرة للدولة، أمكن لهذه مشروطة والموضعية سيئة تحديدا بسبب أرتفاع أسعار البترول. وبفضل القروض ال

 ً باستخدامها القروض لتمويل الواردات  كة وذليسسياإبعاد المعارضات ال ألحكومات ولفترة من الزمن أيضا

)ولو أن الصادرات بنفس الوقت كانت تشكو من التدهور( و هذا أمكنه أن يساعد بنفس الوقت في إطالق 

ويخفف هكذا من آثار االنحسار واالنكماش  OCDEنتجات الصناعية لبلدان الغرب مالطلب العالمي على ال

بدأت العديد من دول العالم الثالث تشعر  8911-- 8991ل العشرية الأيضا وخ .ي عليهامي العالاالقتصاد

الظاهر لالحتياط النقدي واالجتماعي. ومنذ  داجع معدالت التنمية باإلضافة إلى النفاترمع ذلك بعواقب 

سيا( وكانت التظاهرة سنوات الثمانين أصبحت اإلسقاطات ملموسة في كل مكان في العالم )باستثناء شرقي آ

حكومة جيريك قد مارست التزلج  ت.وكان8911ولونيا عام باألزمة التي هزت تلك األولى ألزمة المديونية 

ى وجئة إلى االقتراض للمحافظة على مستتالخطر على سطح الماء مثل كل الناس في سنو ات السبعين مل

البولونية إلى تغطية الدين برفع أسعار المواد  اإلنفاق. لكن وحين حل موعد تسديد الفاتورة سعت الحكومة

االستهالكية على المستوى الداخلي ممررة أو رامية الطفل بصورة ما إلى الطبقة العاملة و النتيجة كانت 

 . سك وسوليدارنوستدانغ
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وكانت سنوات الثمانين شاهدة طى سلسلة من الصعوبات المتساقطة كالشالالت بالنسبة لبلدان .  

نصر لعوأنصاف األطراف، حيث استمرت ولم تتغير في كل مكان فيها ظاهرتان أو عنصران. ا األطراف

األول المشترك كان االستياء الشعبي من األنظمة في السلطه، المرفق والمتبوع بمناخ من خيبة أمل وزوال 

لداخل، الفاسد من ا ف أو بانهيار النظاملعنسواء كان با -الوهم السياسي، حتى حينما جرى قلب هذه األنظمة 

وكان الضغط من  -لواحد األفريقية الحزب اسواء كانت ديكتاتوريات عسكرية أو أحزابا شبوعية أو أنظمة 

ً  ها أكثر منيلتغيير ألسياسي الذي نجم عن ذلك سلباأجل  وحصل التغيير بدافع اليأس أكثر منه بدافع  .ايجابيا

الغربية )منظمة التعاون والتنمية  OCDEبلدان أل  األمل. والعنصر الثاني كان صالبة وعناد موقف

كر من ذر سوى قدرا ال يهاالقتصادية( والتي هي في مجابهة مع صعوباتها االقتصادية الخاصة لم تظ

طأة و تحت ةوجدت هذه األخير كي المالية. واالشتراو الثالثم للعاالحلم إزاء صعوبات حكومات االمرونة و

من ومهما كلف ثد بها بأي التقيا هوالتي عليF M I وط صندوق النقد ألدولي كسرة الخبز الجافة حسب شر

بالنصح حول فضائل األخذ  محالهات قيمة ذلة أو غير مهم نكوتاعدة غالبا ما ساألمر. إضافة الى م

 سنوات الخمسين والستين الكينزية فلقد تبخرت مثل  طل الندى.  باقتصاد السوق والخصخصة. أما ليبرالية

في  "التنموية"وشوهدت في بداية سنوات الثمانين موجة من إسقاط وتفكيك ألديكتاتوريات العسكرية       

 ظمةنالم العربي فقد عانت األعفي ال ماالديمقراطية". أ" ان أمريكا الالتينية، واكتشفت هذه البلدان فجأةلدب

ان كانت أنظمة الحزب الواحد فيما  دلسوداء بعايقيا رن هجوم اإلسالميين العنيف. وفي افمموية" نالت"

ى هذا أتت التحوالت علبعد اآلن طعم الرماد. و لهاموية أصبح تنألمال اللمضى خبز الحمد والشكر 

في  مقدمامفاجئة للعالم، فى حين أنها كانت قد تجسدت  8919 أالستعراضية في شرقي ووسط أوروبا في

 . 8911األحداث البولونية عام 

فيتي حيث يمكن القول أن المسيرة التنموية الكبرى كانت خطت خطواتها األولى وفي االتحاد السو

ت االتحاد السوفيتي نفسه  وحينما تفيه، وجدنا أنفسنا شهود عيان على تفتت الحزب الشيوعي فيه ومن ثم تف

فشل يعود فشئت أو أخفقت النزعة التنموية في البرازيل أو الجزائر كان ما زال ممكنا أيضا دعم أن هذأ ال

لكن ماذا يمكن أن  .إلى واقع أن هذه البلدان لم تتبع الطريق الصحيح المرسوم من قبل االتحاد السوفيتي 

 .شل في االتحاد السوفيتي نفسه ؟تفقال حينما ي

ة الرحمة. الرثاء النتصار الهدف الستحق صتتستحق الرثاء بقدر ما  8919  -8989  حقبةقصة إن 

أو السبعين سنة المنصرمة نزع  اللاللينينية بحق األمم في تقرير مصيرها. فخ -- أو الغاية الويلسونية

االستعمار عن جزء كبير جدا من العالم، واندمج جزء كبير جدا من العالم الغير أوروبي في صفي 

االستعمار هذه منحة في  تصفيةلية عمياسية الرسمية للمنظومة القائمة بين الدول. وكانت سالمؤسسات ال

جميع في ل هذه العملية شن وتجنيد حملة سياسية ال مثيل لها التزاعا في جزء آخر. ولزم خنجزء منها و ا



 

 

أنحاء العالم عملت على ايقاظ الوعي في كل مكان. وسوف يكون من الصعوبة بمكان إرجاع عقارب 

كيف يمكن إعادة إغالق  إلشكالية الراهنة األكثر إلحاحأ في الواقع هي فياإلى الوراء. و اآلن الساعة بعد

ى أسطورة صندوق باندورا اإلغريقية(، في حين أن كيانات علر )قياسا غلصا صندوق القوميات المتناهية

 . دوما أصغر تطالب في حقها بالوجود بوصفها شعوبا تستفيد بائمحصلة من حق تفرير المصير 

األساس  صير فيالمر يرقالبوا بحق تطداية أن الجميع لم يلبنذ ام كان ينبغي أن يكون واضحا ذلكومع 

رة عاال من أجل شق طريق نحو الرخاء. ومنذ البداية كانت الطريق إلى الرفاه قد وضعت هكذا كطريق و

مية الوطنية، ووجدت تنجسدت هذه الطريق في السعي وراء التى هذه الصفحات، وعلذلك نا عمداقة كما شو

طاب خمع الهي  مماأكثر خطاب اللينيني المنمق لم مع ازمنا طويال نسبيا في راحة وتالؤ نفسها هذه

ً مثل النضال من أجل  نسبيا أكثر راحة مع  اليزمنا طو نفسه الستعمار الذي وجدتصفية االويلسوني، تماما

 الخطاب المنمق الويلسوني .

م التنمية سياسي مماثل( ث غييراالستعمار )أو ت تصفيةفي البدء  —وبما أن العملية قد تضمنت مرحلتين 

أو معطال قا علدوما مأن يبقى وجب عليه التدابير قطار وني من لسأن النصف الويعنى فهذا  —االقتصادية 

التنمية ألوطنية كإقرار بشرعية البنية الكلية  أو آفاق  ينية . وخدم منظورناللي تكملته أو تتمتهإنجاز دون 

أبدا عن مصير األيديولوجيا  المستقولوجيا الويلسونية عالم. و بهذا المعنى نم يكن مصير األيدي -للمنظومة 

توت لت ورقة اانينينية كلصاًح بوضوح وصراحة ودون آي مواربة او مراعاة نقول إن الفإللينية. ونيلال

 .سونية لعورة األيديولوجيا الويلساترة ال

لفرح العالمية ت اافاتهوف لن يكون بإمكان تهاليل و سو .يوم سقطت ورقة التوت وظهر الملك عارياالو

زمن طويل بعد اآلن غياب أي آفاق جادة لتحول اقتصادي لأن تغطى و ٠٩٩٩بانتصار الديمقراطية عام 

في رثاء اللينينية  البدءين نيللينياود الى ععالم رأسمالي. وهكذا سوف لن ي -لآلطراف داخل إطار االقتصاد 

وقد  .في المستقبل قابل للمثول أمامهمسياسي دون بديل ونيين الذين سوف يكونون في حيرة بسولكن إلى الويل

نتيجة والتي لزم على الرئيس بوش مواجهتها  محصلة أو زق بدونآمشهد المفي  نجاحمن أجل الهذا ثبت 

 كن أزمة الخليج لم تكن سوى البداية لسلسلة طويلة.لخالل أزمة الخليج. 

شر القادمة، عثارة خالل السنوات الإثر عنفا وأك غدواجنوب ست -ال مى أن المجابهات شلياس إلقوبا

نين من أجل مجابهة يل -للتناقض المذهبي ويلسون أليديولوجي إدراك إلى أي مدى نفتقد الرابط في سوف نبدأ 

مال و آلها تاريخيا عابرة من األفكار وانمجموعة مجيدة وغنية لك ثلم ل هذا سيكون قدمشاكل العالم. ك

ن بأن ندرك أنه سوف لن يكون ويس من السهل إطالقا تعويضها. ومع ذلك فنحن محكوم. ولنيةالطاقات اإلنسا

 ال باكتشاف رؤ ية طوباوية جديدةإيرة طينا باضطراباته الخعلان الذي يقبل متجاوز هذا الز  في بإمكاننا األمل

 صحة ورسوخا. أكثر
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 الفصل الثاني

 الثالث : الزمان العزيز الغابررب الباردة والعالم حال

د خرجنا من قل .هل ينبغي اآلن أن نستسلم للحنين إلى الماضي ؟ أخشى أن يكون هذا واقع الحال

(. ونحن اآلن مسيرون في عصر ما بعد 8991 - 8991عالم ) —عصر الهيمنة األمريكية على المنظومة 

ث صعبا في تلك الحقبة، أخشى من تعرض لاثلعالم الوبقدر ما كان وضع ما كنا أطلقنا عليه سابقا ا .الهيمنة

مجمل بلدانه من اآلن فصاعدا 'ألوقات أكثر صعوبة وأشد. والمرحلة التي أتينا على إغالق الباب خلفها 

لكن ومع ذلك كانت هناك امكانية  ,ألحيان آماال خائبةاوكانت بدون شك وفي أغلب  ,مالكانت زمن اآل

س أكثر من كونها أتي فسيكون زمان االضطرابات و الصراعات المتولدة من الياألمل فيها. أما الزمان اآل

ي يخشى بالنظر تال - ةالقديم ةالغربي يةالرمزآلة متولدة من األمل بالمستقبل. ومن خالل االستعانة ب

 ة غامضة طبيعالبحكم حيث المخرج أو النتيجة نلج زمن التطهير نحن   -َ   ةكون مالئمتللظروف أن ال 

للتو نغادرها لمحة سريعة عن الحقبة التي   في جزئين كبيرين.سوف أطرح فيما يلي تصوراتي و

التاريخية التي علينا  بدائلحول ال شستكون مرفقة بمحاولة إسقاط حدسي أو استباقى للمستقبل، متبوعة بنقا

 مواجهتها.

ثوابت األربعة بال ٠٩٩٠- ٠٩٩١ومن الممكن في اعتقادي تلخيص الخصائص األساسية لفترة 

 التالية:

   هادراغعالم الوحيدة القطب التي ن -كانت الوالبإت المتحدة القوة الوحيدة المهيمنة على المنظومة. 

. ثم على  8991ادية منذ عامصوقوتها مبينة على أسبقية تنافسية حاسمة في صيغ اإلنتاجية االقت

 . 8991 - 8919نحو أعوام  يابان بلغت ذروتهالتحالف مع أوروبا الغربية وا منظومة 

  رانخرطت الواليات المتحدة و االتحاد السوفيتي في نزاع مركب بشكل دقيق تم ضبطه بأكبر قد 

له بدور الى االتحاد السوفيتي خفمن العناية وهو من طبيعة شكلية أكثر من كونها جوهرية. واكت

 مساعد وكيل إمبريالي للواليات المتحدة.

  الغربية،  ابورأووالتحاد السوفيتي اولواليات المتحدة امن  هاتبمحاطا باالن سهالث نفثالم العفرض ال

قدرته أو رغبت به دول  نتال وبسرعة أكثر مما كامكات روق أكثقبح مرتفعت وصوبمطالبأ بقوة 

وع هذه البلدان مف األخير لمجعع بنفس الوقت القوة السياسية والضنسوف يصالذي الشمال. و

 في حق تقرير المصير والتنمية الوطنية. جبالوصول الى تحقيق الهدف المزدو ايمانها وتفاؤلها

  يات اللواي شامل وصمود ادأةتص دوكترة رف بنفس الوقت انينالثمبعين وسنوات الس شكلت

.اتيجيته..استرل شفام مأألثالث العالم خيبة وتحدة في وجه انحدارها الوشيك الوقوع، مال



 

 

في اإلنتاج واإلنتاجية حصيلة ثالثة عوامل  8991ة الساحقة للواليات المتحدة عام كانت األسبقية االقتصاديو

 ى تحسين قدرتها اإلنتاجية وكذلك عل 8111منذ   لطاقات الوطنيةل رمستملتركيزاال( 8: مجتمعة مع بعضها

إنفاق عسكري ( حقيقة أن الواليات المتحدة كانت متحررة أو معفاة من أي 2في االبتكار التكنولوجي.قوتها 

ها خالل ضرععدم تو، 8991 -8998بين  فعالة؛ باإلضافة إلى تعبئة عسكرية 8998ى األقل حتى لملزم ع

أوروبا امتداد ى عل( الدمار الهائل الذي حل بالبنى التحتية والقوى ألبشرية 1تلك الفترة من الحرب ألي تدمير.

 . 8991 و.  8919بين وآسيا 

رعة كيف تترجم هذه األسبقية بصيغة مؤسساتية، أي بمعنى خلق وعرفت الواليات المتحدة بس

ادين السياسية واالقتصادية لميجميع القرارات الهامة في اعلى لتحكم والسيطرة عمليا اهيمنة تجعل من 

أيديولوجية وعشرين عاما أمرا ممكنا. وكانت هيمنتها كذلك لخمس اى مدار ما يقارب علة ولميلعاا

 افية.ثقوحتى 

 تكونتا من جهة فيامتان الرئيستان اللتان ارتكزت عليهما وبصورة أساسية هذه الهيمنة والدع

دولة الحماية والرعاية في ،أخرى من جهةو , اعية الكبرى في العالمنمنظومة التحالفات مع الدول الص

لوقت ى المستوى الداخلي، وفي كل حالة كانت التدابير بنفس اعلوجهة لعملية االندماج الوطني لما

 .اسميا.سياسية ولكن اقتصادية وأيديولوجية 

مع  ةترافقميابان، لوكانت إعادة البناء االقتصادي هي الجزرة االقتصادية بالنسبة ألوروبا الغربية وا

اليات الوفي ؤهلة مهنيا لمة املوسطة والطبقة العالمتات صيغة المداخيل الحقيقية للطبقافي ارتفاع هام 

مؤسسات لتطوير وتوفير سوق واسعة ، السياسيح ياتالراتأمين في بنفس الوقت سمح ما سيتحدة. وهذا لما

 األمريكية.اإلنتاج 

موضع التنفيذ  أن يضعبوكان جدول األعمال اليومي المطروح يتضمن بصورة أساسية االلتزام 

انية لممنظومة برليبرالية سياسية: االقتراع العام و من القديمة منذ قرنينعود الو لة ألول مرةبصورة كام

ا إلى مكحالشيوعية وقاد بالنتيجة  يةفعلية. وتم تحقيق ذلك في إطار النضال ضد الشمولبصورة تعمل 

 ..يةسوق السياقحلالشيوعيين من ا ستثناءإخراج وا

و كان الوعد السياسي الصوري يقوم على مشار كة أوروبا الغربية واليابان ككيانات وطنية، والطبقة 

رارات الجماعية. لكن وخالل هذه الخمس وعشرين سنة كانت في قال ذئح اجتماعية في اتخاالعاملة كشرا

الحقيقة جميع القرارات السياسية الكبرى قد اتخذت ضمن نخبة ضيقة جدا في الواليات المتحدة، وهو ما 

وكذلك حركة الطبقة دعوناه بالزعامة األمريكية. ولم تبرز أوروبا الغربية و اليابان إال بوصفها دوال تابعة، 

 العاملة في أغلب الحاالت ظهرت كحركات تابعة .

ى السطح، وحقيقة علية فقات بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي تتضمن صورة طاالو كانت الع

أعداء أشداء متشابكين مع بعضهم في حرب باردة لوجيا أخرى تحتها وجها مخبأ. فعلى السطح كانوا أيديو

ين متناقضتين وبديلتين من أجل توكانوا محسوبين يمثلون رؤي. 8989ولكن منذ 8991ذ منفقط ليست 



 

 

أو هياكل البلدين وبنى للواقع التاريخي. ين تماما فتين مختلتن على قراءتيالخير والصالح االجتماعي قائم

لنون غالبا كانت باألحرى متباينة ومن بعض النواحي مختلفة بصورة أساسية باإلضافة إلى ذلك كانوا يع

األمم جميع عن عمق هذا الشرخ األيديولوجي، داعين  ذاك،بقوة وبصوت عال، سواء هذا الطرف او 

تصريحات جون  أيضا كرذوما زلنا نت ذاك.وجميع المجموعات إلى االنضواء مجددا في هذا المعسكر أو 

المشابهة التي زينت خطب ، والتصريحات  "هيرة : "المواقف الحيادية سلوك ال أخالقيشفوستر داالس ال

 القادة السوفييت.

قريبا هناك تح بصورة مختلفة. ففي قلب أوروبا كان قد رسم خط، تتضأن  ثبليقة كات ال تقغير أن ألح

قت الوحدات السوفيتية واألمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية، على الشرق من هذا الخط كانت الحيث ت

وية بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي لتسوفيتية. واسة اليطرة السياسيسوظة للفد المنطقه المحمتت

عروفة تماما وبسيطة جدا. كانت لالتحاد ألسوفيتي حرية التصرف داخل منطقته في أوروبا الشرقية )أي كان م

حافظا تأن  تينكان على المنطق العدتين لسير العملية. أواحرا في خلق أنظمة تابعة(. ولم تكن توجد سوى ق

ناع بكل حرص عن كل محاولة تغيير أو قلب حكومات تالمالمطلق بين دولهما في أوروبا وام العلى الس

ى أي علالمنطقة األخرى. وفي المقام الثاني كان على االتحاد السوفيتي أن ال يتوقع أو ينتظر الحصول 

كانه أن يقتطع أو يأخذ كما يشاء وعلى عادة بنائه االقتصادي، وبإمإمساعدة من الواليات المئنحدة من أجل 

راحته من اقتصاديات أوروبا الشرقية، في حين أن الحكومة األمريكية كانت تركز كل ثروتها المالية 

 ى أوروبا الغربية و اليابان.عل)الواسعة ولكن ليست غير المحدودة( 

أبدا أي تهديد  كطلقا ولم يحصل هنام نم في أوروبا كاسالم فالاأحسن ما ير ىب علترتيوكما نعلم سار هدا ال

السوفيتي بقلب ثم االتحاد ء اليونان حيث قام ثناباست)لغربية افي أوروبا ة يعشيوثورة جدي بانتفاضة أو 

مرة أي دعم للمساعي الجدية لدول  ةقدم الواليات المتحدة وال في أيتيوعيين اليونانيين(. ولم شبالتخلي عن ال

( 8918,8911,8911,8911,8911)تخفيف أو وضع حد نهائي للسيطرة السوفيتيةأوروبا الشرقية من أجل ال

ته التي قالسوفيتي بالمقابل بإنشاء شرناالتحاد ى أوروبا ألغربية، وقام علوكان مشروع مارشال مقتصرا 

 سميت كوميكون.

يتصرف ن اكرة الواليات المتحدة اإلمبريالية، ألنه قدل رديفوباإلمكان اعتبار االتحاد السوفيتي ك

الواليات  عمليا طاقةأن يدعم ذلك  في رط الوحيدلشالنظام واالستقرار في منطقته مع ا فيها منيض صورةب

 عاوة الظاهرية لما هو في المحصلة لم يكن حتى صرااالمتحدة في الحفاظ على هيمنتها العالمية. والضر

سياسيا هاما للواليات المتحدة )والذي كان  كل أفضلية أو مكسباشنت تاأو مغزى كبير كأهمية أيديولوجيا ذا 

نرى أن االتحاد السوفيتي أمكنه أن وف بدون شك في المقابل لزعماء االتحاد السوفيتي(, وسمكسبا أيضا 

 الم الثالث.عأيديولوجي للواليات المتحدة في ال ماندرع أكفزاعة أو يخدم 

وال منذ ذلك التاريخ  8991عام ث ال في العالم الثال بلدان يجرى على اإلطالق الطلب من كنلم ي 



 

 

حول النظام العالمي المقام من قبل الواليات المتحدة بالتواطؤ مع االتحاد السوفيتي. والمكانة المعطاة  ارأيه

القليل في اإلطار السياسي وأيضا  عرض عليهافي هذا النظام العالمي بالتأكيد قلما كانت مرغوبا فيها. و اله

ولكن دوما الشيء   ضبع القلي الوضعية تنلسنين تحساومع مرور  ي.القتصادامجال أقل من ذلك في ال

 العالم الثالث . بلدان بسبب الغليان واالضطرابات النضالية وتجدد المقاومات في وقسرا وعلى مضض؛ 

سياسيا على المسرح  الالم الثالث بوصفه فاععجد الالحمل م لىم يكن أحد يأخذ عل 8991 عام يف

 .السوفيتي وال القوى االستعمارية القديمة في أوروبا الغربيةاالتحاد ال الواليات المتحدة وال  -مي العال

أساس وعلى بر، لصقبل كل شكوى من قبله باكبر قدر من الدهشة، وتعالج في البدء بنصائح اتوكانت تس

روة ثللالمباشر توزيع غير " )إعادة الtrickle - Dovvnالترجمة على النطاق العالمي للنظرية الريغانية 

 الخفية"(. يدطريق "العن 

بطبيعة الحال كان للواليات المتحدة مشروع حقيقي وكامل من أجل العالم الثالث. وكان هذا المشروع قد 

وعمد حينئذ تحت اسم تقرير مصير  ٠8989أعلن في خطوطه العريضة من قبل وودرو ويلسون منذ عام 

طاف وحينما تكون فرصته قد أتت ينبغي أن يأخذ حقوقه السياسية الجماعية في . وكل شعب في نهاية الماألمم

يقة أن كل مواطن ينبغي أن ينال حقوقه السياسية الفردية باالقتراع العام. وسوف قالسيادة، و التماثل.مع ح

و ما وسوف ه تهم. وذاموا من تلقاء أنفسهم أو من تقدتؤدي هذه الحقوق السياسية حينئذ إلى منحهم الفرصة لي

 ٠ية طنبتعبير التنمية الو 8991من القا يسمى أنط

في أغلب  نتك.اقع لم لويلسونية. وفي الولها أيديولوجيا، كانت مبدئيا في القطب ألمقابل نوكو اللينينية ب

ردات فقبل لينين في المقد ترجم من األحيان سوى إحدى تجسيداتها. والبرنامج الويلسوني للعالم الثالث كان 

مبريالية وبناء االشتراكية. وكل هذا كان يعكس بالطبع لألللبروز فيها تحت ظاهر من العداء اد عوالماركسية، 

ً بالتحكم في سيرورة العمليات السياسية في مناطاة لمعرفة من بخالفات حقيقية بالنس  قلذي سيقوم عمليا

الشكل: في البداية تغيير سياسي  فيطابقا متكان ذاته لبرنامج, في حد اكن لعالم.  -من المنظو مة  افاألطر

 مستقلةلثالث الاول العالم درات وللمرة األولى حقا في عميؤدي إلى تحقيق السيادة )للمرة األولى في المست

ة. وتحسين عمليات اإلنتاج )التصنيع( وخلق اعلاآلن(، ثم تغيير اقتصادي متضمن إقامة بيروقراطية دولة ف

لوعد أيضا سواء من قبل  اهائية كانت لنفي التعليم والصحة( والنتيجة ا اصصوخية اجتماعية ) تبنية تح

ردم الهو ة القائمة بين البلدان الغنية و و إنجاز مة تقدبالدول الم "اللينيين با'اللحاق قبليلسونيين أؤ من الو

 .البلدان الفقيرة 

صبرها  فاذ اللينينية. وكان ن -ونية لسالوي ةبلدان العالم الثالث هذه "الوصفة" أو التركيبلقد ابتاعت 

رحلة مالفي انجازبشكل منطقي  دأتب ن.حلتين متتابعتيرتتضمن م نتة كافالوص نألوجيدا.  واضحولهفتها 

ا بصورة ضية، والقيام بالثورات السياسية أيللونياود الكضالنضال  إلى طريق قودهااألولى التي كانت ت

م ألثالث لالعادفع رات. وعموبصورة مطابقة تماما أنصاف مست ايها سابقعلا أطلقن نالدان التي كلبمماثلة في ا



 

 

 .الظافرينبخطى دخل الشيوعيون الصينيون شنغهاي وان. كريبا في كل متقة التغيير لعج 8991 عد عامب

شبه نت علالسابقين ورفضتهم. وأ هاأسيادوونفرت شعوب الهند الصينية وأندونيسيا من مستعمريها  

لهندية رأيها و اختارت االستقالل الفوري. وخلع المصريون الملكية وأمموا قناة السويس. ورفض القارة ا

ن باشر سيل التحرير الوطني تدفقه في يالجزائريون بعنف فكرة أنهم جزء من فرنسا. وفي سنوات الخمس

 ٢٩نتصار حركة بفضل ااصة خالمتسارع ها فنية زحتيأفريقيا. وواصلت الثورة السياسية في أمريكا الال

 . 8911عام  فى كوبا. وبطبيعة الحال كان هنالك مؤتمر باندونع في ٠٩١٩تموز 

جدر مالحظته في جميع هذه التحوالت السياسية البنيوية الجارية تاألمر الجوهري الذي 
وبالتعارض مع الشمال. ولقد عارضت  -بلدية  -هو انها كانت منذ البداية وفي األساس أهلية 

ى علقاعها وعملت بكل استطاعتها إليقافه أو إينيالية بشدة مثل هذا التسارع في لوكوالقوى ال
ه. وكانت الوسائل أو الخطط بطبيعة الحال متنوعة، فالبريطانيون أمكنهم أن ئاألقل إلبطا

يظهروا بوضوح أكش مرونة من اآلخرين، في حين بقي البرتغايون يتجرجرون في المؤخرة. 
م من العداء الويلسوني المبدئي للكولونيالية نحو دعم غدة على الرمتحلواتجهت الواليات ا

 لىاالدعوة  لىإذلك خلصت في النهاية  الجهود األوروبية إلبطاء الحركة بقدر ما أمكن، ومع
د أن تقااالستعمار تحت صولجان زعماء "معتدلين" وبإيقاع معتدل. وال ينبغي االعتصفية 

أكثر  كالينية شنقد مثلت ألليلجوهرية إطالقا. ورة صب ختلفاموقف االتحاد السوفيتي كان م
التحاد اة الحال قدم عسونية. وبطبييللوامن  ياليةعداء للكولونلي افية وأكثر كفاحية علفا

ادية لإلمبريالية. ولكن معإلى عدد كبير من الحركات السياسيا و ياعمأ مادد لياالسوفيتي عم
المقابل إلى تحجيم وكبح ايقاع سيرها إلى أمام. فدوره امة وحرجة سعى بهي فترات عديدة ف

ي فتونغ تبقى مدونة في حوليات التاريخ. و  التي أغدقت على ماوتسي نصائحفي اليونان، ثم ال
ة أن ملة كاعرفن معم وعلة يير ألنضاالت المحليقرب سن تتبع ممكل مكان في العالم كل 

اما فالحصول مام. وعلى الضد تمفي السير إلى أالعامل الحاسم  لدعم ألسوفيتي لم يكن أبداا
 مرارا حتى لدرجة الرفض القاطع. ه ضورعليه لم يتم دوما إال بصعوبة. والسوفييت عا

ركة السياسية عكان قد كسب الملث ثاللعالم ااأن  م أيضا،علكما نوال مجال لإلنكار 

منذ نهاية سنوات  كانتالمستقلة آنفاً( االستعمار )أو ما يعادلها في الدولتصفية  عملية أنالرئيسية. و

ة الوطنية. وحينما حل أخيرا ية الثانية، التنملرحمكل مكان. وأتى توقيت إنجاز التقريبا  غزتين قذ تالس

من دورة  اعالم قد دخلت في الطور "ب' -ي الواقع كانت المنظومة فأوان هذه ألمرحلة الثانية 

 الثانية دون إنجاز في أغلب البلدان.وبقيت المرحلة   Kondratievكوندراتييف

ها. وأرغمها احتياطها المنتاقص من تقد بلغت ذروة وأقصى حدود قدر 8991وكانت الواليات المتحدة منذ 

ي أوروبا الغربية واليابان فذهب. وكانت التنمية االقتصادية  -هب على أن تمسك بالمعادل الثابت دوالر ذال

بمعدالت إنتاجية الواليات المتحدة،  -تجاوز ي فى توح -فصاعدا من اللحاق قد بلغت معدال يمكنها من اآلن 

عقابها. وبحسب رواية أو ترجمة آخرى كان إنزال ي فف تبدأ اتييوحينذاك كانت المرحلة"ب'ا حسب كوذدر

يتنام تقدم البرهان بأنه في الهبوط. وكانت حرب الفتوسع اإلنتاح اإلجمالي باألحرى هو السبب ألرئيسي 

أنها ال تؤيد أيديولوجيا المجموعة ولو يتوجب على الواليات المتحدة أن تلتزم بعقيدتها الويلسونية، حتى 



 

 

بة بتطبيقها ال سيما وأن التكاليف الباهظة لمحاوالتها في معارضتها كانت تعمل على إضعاف شرعية لالمطا

من األساس كل  لتنسف 8911لعالمية اإلدارة األمريكية على الصعيد الداخلي. وأتت بنفس الوقت الثورة ا

ات األيديولوجية التي كانت أقامتها الواليات المتحدة ، وبما في ذلك الجوكر االحتياطي القفاز يسوتال

 والفزاعة السوفيتية.أ

رات، وكل عملية ترميم غت سعي الواليات المتحدة لسد الثاوكانت السنوات العشرين التي تبعت ذلك سنو

ضعاف أو اسنتزاف مجمل البنية. على أن هذه األخيرة اياس إنى أنها سوف تسمح في تأخير ة بالقعلكون فاتس

م ألنها سمحت علهاب إلى الصين، وكانت هذه ضربة مذزق بسرعة. وقام نيكسون باللتمي السوف تنتهي ا

ثم فيتنام. يب النظام العالمي. ثم أوقف نزيف الخسائر األمريكية بقبوله الهزيمة في تبوضع الصين ضمن تر

مع ارتفاع أسعار النفط من  -وربما كانت هي في األساس  -تواطؤ الواليات المتحدة  ,م األخرىعلربة المض

الية للعالم ضاهرات النظاحدى الت اى رؤوس األشهاد بوصفهعلالتي احتفلت بذلك  .OPEPب يقبل منظمة أوب

وخصوصا )لجاهزة ال األموافائض رؤوس  ى امتصاص قسم كبيد جدا منعلي الواقع ذلك ف و ساعد لث,الثا

ألمريكية( اة )وخاصة يربغال ك( وتوجيهها نحو البنولثالم ألثاعائض الذي كان يمكن أن يبقى في الفكل ال

كانت األموال يعاد وول المنتجة للنفط ) التي بدون شك تكون قد اقتطعت دخلها على الماشي(. دمرورا بال

)ودول الكتلة السوفيتية( في صيغ قروض. مما سمح لهؤالء بأن يوازنوا  لثالثا المعي الحال باتجاه الفإرسالها 

مؤقتة موازناتهم وان يستوردوا منتجات مصنعة غربية. والفواتير  وبصورة

وسعت سوف يكون موعد تسديدها الحقا وفيما بعد في سنوات الثمانين.

الغربيين واليابانيين الصيغة األورويبين ت إلى وات السبعين إلى طمأنه الجميع فقدمنل سالالواليات المتحدة خ

رارات السياسية على النطاق العالمي، واقترحت على قال ذالثالثية أي الوعد بمشاورات أوسع في حقل اتخا

والذي كان له وقع البلسم على أليديولوجية. االتحاد السوفيتي االنفراج أي تخفيض ملحوظ من عقيرة الدعوة ا

و هذا وفر في المقابل  ٠٩٩٩ ها موجة صدمة ثتية وكالمرهم بعد ردة الفعل التي أحدفيجينيالبيروقراطية البر

ن نزعة مب الباردة وجدوا فيه راحتهم أؤ خالصهم وأخذ شكل الحرطنين األمريكيين انفراجا في توترات اوملل

وقدمت إلى  "إليجابيلطباع و "العمل ااء )مختلطة األلوان( تضمن تحررا نسبيا في اليه ثقافية شككالهاست

رير الخاص تقالعالم الثالث ظاهرات ما بعد فيتنام والتي تضمنت القيام بمبادرات وسلوكيات ملموسة مثال ال

 ، ولجنة شورش وتعديالت كالرك حول وبخصوص أنغوال ووقف الدعم لسوموزا و الشاه.CIAل احول 

ت متماثلة لنفس السياسة التي باإلمكان بار إدارات نيكسون وفورد وكارتر بأنها تشكل حلقاتويمكن اع

الوجه األملس )اإلرادة اللينة(" والتي كانت قد أعلنت بكل صراحة من قبل الرئيس كارتر في " دسميتها ب

خطابه الشهير إلى الشعب األمريكي بخصوص القبول بحدود للقوة والقدرة األمريكية. وبدا أن مجمل هذه 

بدو على األرجح بنجاح، حتى أقدم العالم الثالث مرة أخرى على تخريب السياسات كانت تتابع سيرها كما ي



 

 

ر غيإلى اإلخفاق أمام الرصيف الأو المنخفض المظهركل شيء ودفعه بمركبة سياسة "الوجه األملس" 

وجه أملس" أو غير أملس "الخميني والذي لم يكن واحدا يمكن قيادته بسهولة في المركبة.  للهر آلية اظمنت

 )وكان االتحاد السوفيتي بالمقابل الشيطان  "واحد واليات المتحدة بالنسبة له الشيطان "رقمكانت ال

 "(.اثنين رقم"

قواعد النظام العالمي  —اتيجية الخميني بسيطة بما فيه الكفاية، رفضه القبول بقواعد اللعبة تروكانت اس   

دو,ل، والمستمرة منذ خمسمائة لالقائمة بين ا ، وقواعد المنظومة٠٩٩١المقام من قبل الواليات المتحدة بعد 

ووضع كارتر  ,بالواليات المتحدةألحقت قد وهي أن إهانة بالغة  .. وكانت النتيجة الواضحة أيضا بسيطةسنة

 ً وتبوأ ريغان السلطة مع جدول أعمال يقوم على رفض سياسة الوجه األملس في جميع األشكال الممكنة  ,جانبا

قوم على التظاهر بمواقف ووضعية رجولية بدال ت. وكانت استراتيجية ريغان )بوش( أو التي يمكن تصورها

من المواقف والوضعية السابقة، والظهور بمظهر صلب تجاه الحلفاء وتجاه االتحاد السوفيتي، وصلب في 

 السياسة الداخلية وصلب بطبيعة الحال تجاه العالم الثالث.

حالة إنذار لتسديد فاتورة أعمال التعزيز وسد الثفرات )الترقيع(  على المستوى االقتصادي وضع العالم في

رسميا إال في  العتراف بهاا. لكن لم يجر  8911 عام اين. وأتت أزمة الديون ابتداء ببولونيعلسبالسنوات 

الم عمجمل بلدان ال. والنتيجة كانت الدخول في دوار أو تيه حلزوني هابط في 8912حالة المكسيك عام 

لة من تقب الصناعات المنذجفي مال الصناعية والتي نجحت شدان البلخال  ما ث وبلدان الكتلة السوفيدية.الثال

في الم وهو ع -انخفاض مردودها. وعندما تبين أن تعويم االقتصاد بسبب المركز باتجاه أنصاف األطراف 

ن نحو نزعة كينزية غاير ستداراكل إمكانياته،  ذ، كان قد اسئتفOPEPذروة اختناقه من قبل منظمه األوبيب 

االقتصاديين من اآلن فصاعدآ  يهنافسمدامى وقلان حلفائه مة مستندا على قروض ضخمعسكرية أمريكية 

شر أن الفاتورة هنا سوف لن عابان وأوروبا الغربية. وأصبح واضحا اعتبارا من منتصف السنوات اليلا

 لسنوات السبعين, يتأخر موعد تسديدها على غرار ديون العالم الثالث

رات ؟ لقد كان ميخائيل غورباتشوف أول من أدرك غهل ما زال هناك من أمل لتدارك الوضع وسد الث

بسبب بصورة أساسية عظمى ف العذل، فاالتحاد السوفيتي كان قوة يذ وسبق السفقبل أن األمر قد نتو

ت اسم الحرب الباردة. وإذا لم لكانت حم الطبيعة الخاصة للتسوية القائمة بينه وبين الواليات المتحدة والتي

قوم بدور القوة المهيمنة فإن الحرب الباردة حينئذ ال يعود لقيامها أي جدوى؛ تالواليات المتحدة أن بوسع يعد 

عالم رأسمالي.  -يخشى أن ال يعامل االتحاد السوفيتي بأكثر من دولة من دول أنصاف أطراف االقتصاد و

االتحاد السوفيتي قوة عالمية  -إنقاذ ما يمكن إنقاذه واستمرار بقاء روسيا لى عمل عحاول غورباتشوف ال

ت : تصفية الحرب الباردة من ال)على األقل قوة قوية من أنصاف األطراف( بفضل برنامج من ثالث نق

ة يبنجاح كبير(، التخفيف او التخلص من شبه إمبراطوريته في أوروبا الشرق تجانب واحد )والتي تم

كبيرة )والتي سارت أيضا بصورة جيدة(،  عةاعدأ مربكاً ودون فائدة أو منفصء الذي أصبح ن األن فالعب



 

 

 د الهيمنة )والتي أخفقت وأحبطت(.عالدولة السوفيئية لكي تتمكن من السير في مرحلة ما ببناء إعادة 

الشلل إزاء هذه المناورة.  لقد فوجئت الواليات المتحدة للوهلة األولى وأخذتها الدهشة وتركتها في حالة من

بصيحات وتهاليل النصر كك قدرة ومدركة منزلتها العالمية قررت تغطية هذا التفملكنها وفي مرحلة الحقة 

من يريحها  أوعوم الواليات المتحدة ويخلصها يع أن دخالوالظفر. وكان بإمكان هذا التباهي الدعائي ا

والذي أتى في شخص صدام  ,عالم الثالث بالخرق من جديدلوال قيام ال ,وساوسها لمدة خمس أو ست سنوات

لة تاما في انهيار أنظمة الكموالتي انكشفت ت ,ف في الواليات المتحدةعحسين. لقد فهم صدام حسين نقطة الض

اتفاقات السالم )سيرورات (ح عدم مقدرتها على فرض منهج ضجز الذي فعوفي ال ,السوفيتية الشيوعية

تصفية تتمة صينية، أفريقيا الجنوبية، أمريكا الوسطى، الشرق األوسط( والتي كانت تشكل اإلقليمية )الهند ال

على إسرائيل. وقرر صدام أن ساعة الشجاعة قد حانت وقام بغزو الكويت، ومن , ذيول مرحلة الحرب الباردة

 المرجح أنه كان يحضر لالندفاع أكثر نحو الجنوب.

ألول كان أزمة الديون ا نطوي طى أربعة عوامل أو متغيراتحسابات صدام كانت تأن ويبدو لي     

م أنه لن تكون هناك مساعدة جدية للعالم الثالث في مواجهة أزمة الديون، وبالنسبة علالعالمية؛ وكان صدام ي

ى ريع النفط المتراكم في الكويت, والمتغير على األقل حل وفي متناول يده، االستحواذ علله كان عنده 

م مع منظمة التحرير الفلسطينية اليقة كون إسرائيل أوقفت ووضعت حدا نهائيا لمحادثات السحقن الثاني كا

OLP وطالما كانت المحادثات مستمرة، فغزو الكويت سوف يشكل إساءة جدية للقضية الفلسطينية البؤرة ،

لها؛ فكان بإمكان صدام ت مرة واحدة وانتهى أجدثاوقفت المحاتما وقد أالمركزية للمشاعر الشعبية العربية؛ 

ى هذه علقضيته وإلى المشاعر الشعبية العربية ب ذيجأن يبرز كاألمل األخير بالنسبة للفلسطينيين وأن 

 الصورة بدت األمور. لكن وفي التحليل األخير تبين أن هنين المتغيرين كانا ثانويين.

, تسب هذا الواقع داللة مضاعفةواك بكثير مما قدر. ربكأوظهر أن انهيار الشيوعية كان على أهمية 

لم أن االتحاد السوفيتي سوف لن عصدام حسين ي . في البداية كانالم الثالثعالوجهة نظر امكانية من 

بين الواليات المتحدة واالتحاد  ائية قها وساطة تلضيدعمه، وهذا كان يحرره فورا من الضغوط التي تفر

ثم أن انهيار الشيوعية كان يمثل  .ل إلى تصعيد ذريبخصوص كل مجابهة بإمكانها أن تتحوالسوفيتي 

جميع طى السقوط أو الفشل النهائي أليديولوجيا التنمية الوطنية. فإذا كان االتحاد السوفيتي نفسه والحائز 

اق وال أية دولة عرحاولة، يصبح أمرا مؤكدا وثابتا أنه ال الممؤهالت النموذج اللينيني قد فشل في هذه ال

ل برنامج تنمية ضبف املك الفرصة أو الحظ في اللحاق وتجاوز تخلفهت تالث كانثعالم 'الأخرى في ال

الغطاء أو كانوا قد فقدوا  ن يالويلسوني والحاصل أنعالم القائمة. —ات ضمن المنظومة ذالى علمتمركز 

ة، حسب وجهة نجح في توجيه نفاذ صبر العالم الثالث نحو استراتيجيكان قد الذي , درع األمان اللينيني

 األقل خطورة وتهديدا من بين جميع االستراتيجيات التي كانتعالم،  -نظر القوى المهيمنة على المنظومة 

 .ه.في متناول يد كانت

وقام صدام حسين اليائس من كل خيار آخر بديل والمعبأ باليقين في ضعف الواليات المتحدة بإدخال المتغير 



 

 

ات يلوالحظ الغزو فلديه خمسون بالمائة من الحظ في النجاح .. ويكون بام او إذا قا ه.الرابع في خط حسابات

ستوجد في وضعية "انعدام أي خيار أمامها" فإذا رضخت وخضعت   وكانت .الفشلفي المائة بالمتحدة مائة 

إال باك وما سيتبعه من نتائج ال يمكن أن تكون توإذا قاومت فاإلسقاطات السياسية لالش .تصبح كنمر من ورق

األوسط وفي أوروبا وعلى الصعيد الداخلي وفي النهاية,  بة لوضع الواليات المتحدة في الشرقسكارثية بالن

 في كل مكان في العالم.

هي في طريق عالم  -الشخصية في أن المنظومة  عةا أن لدي القنام؟  ب سبقكل ما  اآلن أين يقودناإلى      

الشكل الذي أعتقد أن إعادة بسوف أبدأ  سبق,  راديكالية مما أكثر ضاأيحاليا في طور ثنائية قطبية الدخول 

شرح  حسب ما وب، قبل أن أنلجا يعكسها علىسوف   التي سقاطاتالاما هي و  أخذههيكلة الشمال سوف ت

ورات طأضع هذه التأن ذاته. وفي النهاية سأحاول ب يه الخيارات السياسية للجنوعلتكون أن ينبغي ما  أرى 

 عالم. -عالم بوصفه هكذا اقتصاد  -سياق مستقبل االقتصاد داخل 

ونقترب 8991— 8919حسب كوندراتييف والمستمر منذ  " ب" نحن اآلن في نهاية دورة الطور 

مكن مقارنته مع الهبوط النهائي لسنوات ملمساره الشديد االنحدار، ومن ال نهائيقاع الالمن على األرجح 

منذ  بقسوةالتأثير في  رب" حسب كوندارتييف و استم"نهائيا للطور ا دوالذي وضع ح 8191 - 8191

الشمال لكنه سوف يكون على األرجح  كوناتبالنسبة لمختلف م  هتأثير غير. وسوف يت 8191ولغاية  8191

بعد أن كان قد اهتز بما فيه الكفاية , عالم  - ومع ذلك سيخرج االقتصاد .مختلف مناطق الجنوبفي أهم 

طور "آ" جديد على قدر كبير من األهمية وفي في من األزمة ويقترب من الدخول , يع النقاط فيه وأعاد توز

قة ، يعالجات دقمدمة )تقددقيقة م اتإنتاج صناع ةأمد طويل بدور ذبدايته سوف يتغذى كما هو متوقع من

االتحاد األوروبي ٠الخ( ومراكز البؤر القوية الثالثة لهذا اإلنتاج هي اليابان و ٠٠وحيويات وراثية 

والواليات المتحدة، التي تحتدم فيما بينها منافسة ضارية من أجل الفوز والتحكم بصورة شبه احتكارية في 

يكون هناك رابحون وف وسفنية لمنتجاتها على التوالي , النسخ الالنماذج أو السوق العالمية لصالح 

 .وخاسرون 

ألنه ك ا بذلركثيتقد ثالثية للسوق العالمية، وأنا ال أع ن قسمةعوفى أيامنا هذه يجري الحديث كثيرا 

افسة بكل ضراوة سوف يميل الثالوث ~ التجمع الثالثي ~ نحو نتبادلة بين األطراف المتلموتحت النيران ا

ى عاالنسحاب ليخلي المكان لتعارضات ثنائية، والرهانات أو المجازفات كبيرة. لهذا السبب سوف يس

نين اآلخرين خشية أن يستبعد بكل بساطة من السباق. ثالتحالف مع واحد من اال لىإثة الاألضعف من الث

بين الثالثة بصيغة النشاط اإلنتاجي من األضعف  بدون شك وحتى بالنسبة لعشر سنوات قادمة ,واليوم

م مع واالستقرار المالي الوطني سيبقى الواليات المتحدة. والتحالف الطبيعي الذي ينبثق عن ذلك سوف يقو

في موقع قوة في مجال ليا حاليابان ا وها. سفيدة  سوف تفرض نفسها بنفلما لنتائجواإلسقاطات وا .اليابان

اليات التحدة في وضع قوة بالنسبة إلمكاناتها وطاقتها في الوائضة. وفلات اإلنتاج ورؤوس أألموال سيرورا

سبة لقدرتها العسكرية وثروتها المتراكمة ي قطاع الخدمات بشكل عام، وكذلك بالنفو نميةمجال البحث والت



 

 

الواليات المتحدة وكذلك  -هذا التشكيل يابان  لىإعدة لالستهالك. وسيكون بوسع كوريا موحدة االنضمام الم

قاتهما الالشيء بالنسبة لكندا؛ وسوف تجلب اليابان والواليات المتحدة معهما كبانئة أو مهر شبكات عذات 

اسيا. وسوف تجهدان وتعمالن ما بوسعهما إليجاد منفذ  قيي جنوبي شرفالالتينية وى التوالي في أمريكا عل

 ئم للصين في هذا الترتيب.مال

طل علم تتوقف أو تت 8992كر في هذا السيناريو. لهذا السبب فترتيبات اتفاقات تفو فترةوتترقب أوروبا منذ  

أوروبا أن على يدان. ويبقى لما جارخر جانبا وضع تاتش و ألمانيا يدحتو ذنمحقيقة وقيد التدعيم.، ي هبل 

أقصاها أوكونفدرالية بحدود  إلىتفاصيل استراتيجيتها: سواء عن طريق توسيع االتحاد من أقصاها  عدت

ة دمج فيها إذا رغبت أوروبا امتالك القوة لمجابهتنيباتها والتي ينبغي أن تواسعة. وتبقى روسيا مفتاح تر

ها للحيلولة دون تفتيت روسيا. وبما أن عان. وسوف تبذل أوروبا كل ما في وسيابلا —اليات المتحدة الو

روسيا محافظة  ا من هذه ألعملية، تبقى راليابان والصين ومن أجل أسباب أخرى الواليات المتحدة تخشى كثي

 اة مرة أخرى من العاصفة.جوط النطى بعض خعلأيضا 

وسيع وتنمية أنصاف أطرافهما الرئيسية تالين يجهدان لوسوف تشهد المرحلة الثانية كال من هنين الشم 

خر روسيا( ليجعال منها مواقع ملحقة لإلنتاج وأسواق أساسية وناقلة آلسبة للن)بالنسبة لآلول الصين وبا

يد عاملة مهاجرة. وفي الوقت الراهن تبقى مناطق المركز متشنجة أمام فكرة هجرة كثيفة من  ةومورد

وبالتزامن مع اقتصاديات في أوح توسعها و الهبوط الديموغرافي  ٢٠٠١العام  روسيا والصين لكن وفي

ألجانب مرغوبة جدا اب استخدام تالمطروح على جدول األعمال اليومي أكثر من أي وقت مضى تبدو مكا

 شريطة أن تكون العمليه بالمقابل ملتزمة "بحدود النظام".

ن تسمية العالم الثالث ؟ ال شيء يدعو. لالطمئنان. وماذا سيحصل داخل ما كنا أطلقنا عليه حتى اآل

سوف توجد بدون شك حظائر أو مناطق محصورة مرتبطة بهذا أو ذاك الشمال، لكن الحصة الئي تخص 

ي حند أننا سنكون شهودا النقالب في منتقالمية سوف تهبط. وأعلعالجنوب في مجمل اإلنتاج و الثروة ا

في حين أن الجنوب في. هذه -ة )السيما في ميادين التعليم والصحة(، االجتماعي —الدالالت  -المؤشرات 

ً بعض المكاسب خا . وسوف يكون الجنوب ٠٩٩٠-- ٠٩٩١ل الحقبة الالميادين وحدها كان قد حقق نسبيا

وكان  .كات التحرر الوطنيرح 8991 - 8991فترة لاسية الرئيسية يباإلضافة إلى ذلك محروما من أداته الس

وطني األفريقي أخر هذه الحركات الهامة التي وصلت إلى السلطة. ولقد نجحت جميع هذه الحركات المؤتمر ال

وفشلت في محاوالتها بلوغ  -تحقيق حق نقرير المصير  -حد من أهدافها التاريخية افي الوصول الى هدف و

وف تجلب لهم ما كانت والتصور المتخيل الراهن الذي يرى أن "السوق" س .-التنمية الوطنية -الهدف اآلخر 

عن منحهم اياه، سوف لن يصمد أمام الهبوط الشديد  قدعجزت عملية التصنيع الموجهة من قبل الدولة 

ير مشاعر العجز العام الذي سوف ذولم يكن سقوط مازوتيسكي سوى ن. االنحدار للسئوات الخمس القادمة 

 يضرب أغلب هذه األنظمة.



 

 

الرؤية'  رعدد هام، غير أن أيا منها ال يدخل في إطا حقيقةلدينا ؟ في البعد  يا ترى ما زالت  اتأية خيار

بلدان لسبة لناللينينية. ولنبدأ مباشرة بالخيار الذي يمثل با -الم خالل الحقبة الويلسونية لعالتي كانت حكمت ا

طلبه، لبي تله  ةجابلن تستطيع أن تفلح و ال بأي طريقة في أن تقدم إ داه البلدان تحديهذالشمال كابوسا، ألن 

زعة األصولية اإلسالمية"، لكن هذا الوصف لنتهديد ا"صور وكأنه يوهو خيار الخميني والذي غالبا ما 

أبدا ظاهرة  الحقيقةفي  سلي. وخاصة ورةعن الصواب، وهو ليس في الحقيقة ظاهرة إسالمية بص ادعيب

 مارسات الدينية القديمة.ى المإلبير عودة عن هذا التمالقصد  نكاذا إ فيما 'أصولية" 

عالم الحديثة  -ورة الغضب من ويالت المنظومةفو حصيلة تراكم السخط أو هوخيار الخميني أساسا 

 -ن والمحركين الرئيسين لهذه المنظومة، بلدان المركز الغربي في االقتصاد فيديوالموجهة بعنف ضد المست

  هااألنوار على الخصوص بوصف عصر ا حتى قيممبالمقصود إدانة الغرب بما في ذلك ور وعالم رأسمالي. 

 ,من أساليب تعبئة الجماهير ,كتيكيتريب أو تمهيد تقالتجسيد للشر. وإذا لم يكن يتعلق األمر سوى بمجرد 

ن يكون هناك سبيل ال من لحقيقيا فا قع خيارانظر إلى أنه يمثل في الووبالفسؤف يكون من السهل معالجته. 

 جل حل النزاع .أجل الحوار وال من أ

ذهب ؟ من الصعب تجيرات ؟ و إلى أي مدى بإمكانها أن فو إلى متى يمكن أن تستمر مثل هذه الت

يران الخميني في وضعية تهدئة، وفقدان الحماس، والرغبة في الدخول من جديد في اوتبدو  .ذلكالقطع في 

اجأتنا في بلدان أخرى في محيط ديثة. ومع ذلك إذا قامت غدا حركات أخرى وفحقافة ألمنظومة الثفلك 

من الجائز  ساستقرارا، ألي لعالم أق -وجد فى منظومة نر، حينئد سوف بأكبعدد  والجنوب وفى آن واحد 

كل ملحوظ على شاستمرار هذه الحركات فترة أطول و اتساعها أكثر؟ أال ينبغي الخشية من أن تعمل وب

 ها نتاح منطقي لها ؟نة مع أنها بحد ذاتهعالم الرا —تفتت المنظومة 

أن نتصور وبكل وضوح ما هو المقصود منه أو ينبغي الخيار الثاني هو خيار صدام. ومرة أخرى 

وطئي  رت حركة تحرعن الباعالم الحديثة. لقد ك -ومة ظليس اطالقا رفض كامل لقيم المنيعني. هو ماذا 

ين ليس سوى نسخة جديدة من خيار مانية من الرأس حتى القدم. وأعتقد أن خيار صدام حسعلنموذجية و

بسماركي. وبما أن غياب العدالة واإلنصاف في المجال االقتصادي هو محصلة موازين القوى السياسية، 

اإلحساس بأن التحول أو التطور االقتصادي يقتضي استخدام القوة العسكرية. والمجابهة بين يعني فاألمر 

 جنوب. -ية األولى شمال الحرب الحقيقهي العراق والواليات المتحدة 

 ن وجهةمو  المصيرحق تقرير واضح تماما: رض محدد غلها ن كا الوطنيحروب التحرر جميع إن 

 ل يدع الجنوبمانظر الجنوب كان الشمال هو الذي بدأ هذه الحروب، وكانت ال تجد نهايتها إال عندما كان الش

المصير ولكن حق تقرير س بغرض الوصول إلى الم. أما في أزمة الخليج فإن الحرب أعلنها الجنوب ليسب

 مختلف تماما.شيء م وهذا لبهدف تحويل موازين القوى في العا

دول أكبر،  تكوين -لكنه أظهر الطريق لخيار جديد  ,صدام أن يخسر المعركة وأن تدمر قواتهيمكن لو      



 

 

ية، وإرادة حقيقية جديدة تخاطر في وليس من الدرجة الثان ,ك هذه الدول قوة سالح من الدرجة األولىالوامت

مجزرة شنيعة،  .فماذا سوف تكون النتائج ؟ ,ق األمر هنا بخيار أزفت ساعتهعلخوض حرب مكشوفة. وإذا ت

بما في دلك طبعاً وبدون شك استخدام األسلحة النووية )ومن المحتمل األسلحة الكيميائية والجرثومية أيضا(. 

وربما  ر بكثير من خيار الخميني.بفالخشية من خيار صدام أك  اءى السوعلجهة نظر الشمال والجنوب وومن 

تساءلتم اآلن إن كان هذا المظهر يختلف كثيرا عن مظهر الحروب القديمة بين الشمال والجنوب, والتي كونت 

 –ال كأخالقية عالم الحديثة؟ الجواب من وجهة نظر  –جزءا ال يتجزأ من التوسع التاريخي لحدود المنظومة 

ى عقب. عليتغير رأسا إنه  معنظر سياسية وعسكرية، ن جهةن وم. لكن واذاته ههراا وتماما الظقح نها

قة كانت في جانب المعتدين من ثسكري الساحق، وكل العلقديمة كانت تتميز بالتفاوت الافالحروب الكولونيالية 

قة . ثلشمال هو الذي يعاني من فقدان الكون بقوى متكافئة، واتالشمال. أما سلسلة الحروب الجديدة فسو ف 

ى الرغم علجنوب ) -أن تبقى في الذاكرة كفترة سالم نسبي في العالقات شمال 8991— 8991ويمكن لفترة 

ية للكولونيالية(، بين موجة الحروب دامعضاالت النى الرغم من مختلف العلام و,بالرغم من الجزائر وتنمن في

 الجنوب للقرن الحادي والعشرين. —ب الشمال التوسعية األوروبية وموجة حرو

. في )أو الفيزيائي(أدعوه المقاومة الفردية عبر االنتقال المادي فو الخيار الثالث هو الخيار الذي سو      

عالم ينخرط في استقطاب متزايد باستمرار، ومع االنحسار الديموغرافي في الشمال والنمو الديموغرافي 

ها من بة الغير مرخص فيثيف سيكون ممكنا من الناحية السياسية، ايقاف الهجرة الكك, المستمر في الجنوب

د أية وسيلة لمنع ذلك، وإن هذه الهجرة غير المرخص لها أو جى قناعة أنه ال توعلالجنوب نحو الشمال ؟ إني 

سيا ومن غير المشروعة سوف تأتي هكذا لتضاف إلى الهجرة النظامية أو غير النظامية القادمة من رو

غير أنه يبدو لي أن هذه الظاهرة سوف تبدل المقياس أو السوية .  وهذا قد بدأ بطبيعة الحال اآلن .الصين

من الممكن .  وتصعد بقوة لدرجة تحويل بنية الحياة االجتماعية في بلدان الشمال. ويكفي اإلشارة إلى أمرين

. ومن 2121 هنا لغاية إلى الخمسين بالمائة من ين ثوغرافي داخل الشمال الثاليمأن يصل حضور الجنوب الد

الحقوق السياسية. وهذا سوف يعني أنه  على محاوالت لرفض أن يحصل هذا الحضور وجدالممكن أيضا أن ت

قرن لبعد مائتي سنة من االندماج االجتماعي للطبقة العاملة في الشمال سوف نشهد عودة إلى أوضاع بدايات ا

 هنا يل. وهذا لن يكون بالتأكيدثمن فئات الشفيلة من حقوق التمالدنيا ة الواسعة التاسع عشر وحرمان الكتل

 .م االجتماعيلأو طريقة للسوصفة 

ات السياسية للنخب االحراجلجنوب بدون شك سلسلة من الخيارات  سيناريو الثالثيالسوف يخلق و      

لق خ. لكن ذلك سوف ياال حسب هواهتصرف في جميع األحوتسوف  تيعالم، وال -المسيطرة في المنظومة 

 عالمي، وبنفس ألوقت للقوى المناهضة للمنظومة في الشمال وفي الجنوب.ليسار  ةيا إحراجات أساسضأي

والتي لم تدر كيف تتصرف إزاء ظاهرة  .ولقد الحظنا مباشرة اضطراب حركات اليسار في الشمال

يكن عندها موقف واضح بالنسبة للهجرة غير  الخميني، ولم تعرف أي جانب تأخذ إزاء صدام حسين، ولم

الشرعية. وفي كل حالة، لم ترغب بتقديم دعم كامل، لكنها لم ترغب كذلك في منح الدعم غير المشروط للقمع 



 

 

كان مضى ففيما  .هل ومنفصلذكن إلى صمت مرمن قبل الشمال. و النتيجة كانت أن اليسار في الشمال قد 

هتف وغنى بسرور "ههوتشي منه "  8911ام عركات التحرر الوطني. وفي حمع ة احامن بكل رضاليسار يت

–لكن ذلك تم ألن الفييت منه  وجبهة التحرير الوطني الجزائرية كانا يناديان بالمبادىء  والقيم الويلسونية ’

التنمية  الوطنية   اللينينية . وفي اللحظة التي ماتت فيها الويلسونية  واللينينية تماما  وبمجرد أن تم االقرار بأن

جل أوفي الوقت الذي تم فيه التخلي عن الخط المبدئي االستراتيجي من وهم ) حتى وهم مفسد  وخبيث ( 

م به سوى متابعة تقوير لمائة وخمسين سنة ماضية، هل بقي هناك لدى يسار بلدان الشمال شيء آخر يالتغ

 عملية الترقيع ؟

 فسهولة يا ترى ؟ هل يشعر انه جاهز لالنخراط في صفو وب أكثرنوهل مهمة اليسار في بلدان الج

الخمينية أو إلى جانب صدام حسين، وتوظيف طاقاته في خيار دعم حقوق المهاجرين الغير شرعيين ؟ أشك 

نى أيضا زعزعة مكثيرا في ذلك. وهو يعاني من نفس التردد المزمن في يسار بلدان الشمال. وهو يت

ومة، ظالخيارات تمثل عمليأ زلزاال يزعزع المن ذها على القبول بان ههمكر عالم, ويجد نفسه -المنظومة 

قود هذه الخيارات إلى عالم المساواة والديمقراطية الذي يريد الدفاع تلكن عنده شكوكا قوية في إمكانية أن 

 عنه.

ادي والسؤال الخطير الذي ينتظرنا وغير المبتوت فيه بعد ونحن نلج النصف األول من القرن الح

ذا كانت سوف إعالم رأسمالي في أزمة عميقة وحادة(، هو معرفة ما  -والعشرين )حينما سيكون االقتصاد 

المفغور لها  كانمفي المستقبل تنبثق حركات تغيير جديدة ومسلحة باستراتيجيات جديدة وبرامج جديدة لتحل 

ألخير سوى على إطالة أو تمديد اللينينية )والتي لم تعمل في التحليل ا -يجيات الويلسونية تاسترا

 ى سلطة الدولة(.علاستراتيجيات القرن التاسع عشر للحركات االشتراكية والقومية المشتركة في االستيالء 

قديم تالتحدي الفعلي حقا وعلى اليسار العالمي اليوم مواجهته، وإذا لم يتمكن باألحرى من  مع ذلك هناكو

ي خالل الخمسين سنة القادمة سوف لن يقود إال إلى لعالم رأسما -فتصاد ية وبسرعة، فإن انهيار االدإجابة ج

تكون المجابهة بين الشمال  فاستبداله بشيء ما أيضا ال يقل سوءا. وفي جميع األحوال واعتبارا من اآلن سو

ي يها إذا أن تكون في مركز اهتمامات محلللب النضال السياسي العالمي. وسيكون علو ألجنوب تماما في ق

 .هتمامات المناضلين السياسيينإفي مركز هي العلوم االجتماعية والتاريخية تماما كما 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث 

 سلم واستقرار وشرعية 

9111 – 0102  /0121 

 

ة رفترة قصي على األرجح سوف تكون 2111 / 2121حتى عام  8991من عام  دتي تمتلاإن الحقبة    

قصيرة فى حدود االستقرار، وقصيرة في حدود الشرعية. ومن الممكن بدون عالقات السالم، ود ودفي ح

عالم. لكن  -إرجاع قصرها جزئيا إلى أفول نجم الواليات المتحدة بوصفها قوة مهيمنة على المنظومة  شك

 عالم ذاتها كما هي.أزمة –ينبغي علينا فهمه جيدا أكثر بكونه أزمة المنظومة كان 

كي تيعالم. تعني بالتعريف أنه ال يوجد سوى قوة وحيدة في وضع جيوبولي - مةالمنظوى عل هيمنةوال

طلب فترة تكهذه تووضعية يم االجتماعي للسلطة. تقسثابتة من الشبكة )جغرافي سياسي( يسمح لها بفرض 

ولكن تلك التي  —ليس كل مجابهة عسكرية  -مما يعني بالدرجة األولى غياب المجابهة العسكرية  ,"سالم"

بنفس  لدوتوهيمنة تقتضي الالمرحلة من هذه  مثل. وضع القوى العظمى في اشتباك مع بعضها البعضت

لمشترك لدى الفاعلين السياًسيين الرئيسين )الذين ا روعالش ذا التعبير إذا أردنانقصد بهو، "شرعية"ال تقالو

السائد مبرر  جتماعيبلورة على غرار سكان مختلف البلدان( بأن النظام االتيضمون مجموعات غير م

 بموافقتهم. ومشروع في نظرهم، وأن العالم )أو"التاريخ"( يتطور بسرعة وانتظام في اتجاه يحظى

رض ارادتها فوة المهيمنة؛ وهي تقومثل هذه الحقبات من الهيمنة الحقيقية التي لم تصطدم فيها سلطة ال

 -المنظومة  يفة ربيا قصيسن راتى لفتدم سوتخرى؛ بأي تحد جدي لم األى مظالعها على القوى نقانو و

المقاطعات المتحدة في أواسط القرن  نظري بثالثة أمثلة حقيقية:في عالم الحديثة. وتجسدت هذه الهيمنة 

والمملكة المتحدة في أواسط القرن التاسع عشر والو اليات المتحدة األمريكية في أواسط القرن  ,شرعالسابع.

 سنة. 11إلى  21ه كما عرضتها على التوالي سوى من م هيمنتهم هذتدولم  .العشرين

ست مجرد قوة مقد أ سابقالقوة العظمى المهيمنة اأي حين؛ تكون  -وحينما تصل حقبات كهذه إنى نهايتها 

ن( حينئذ يتبع مو إن استمر تفو قها العسكري يؤكد ذاته خالل فترة من ألز)حتى عظمى بين القو ى األخرى 

ثر فيها بالضرورة عقرر أو أقل شرعية وتعاني، وتتتساأقل  اة نسبيرمنطفية جدا فتوورة بديهية صذلك وب

األمريكية في شيء عن تلك التي  بع الهيمنةتسالم. وبهذا المعنى ال تختلف المرحلة الراهنة التي تلقضية ا

طعات المتحدة في كاتت تبعت الهيمنة البريطانية في القرن التاسع عشر، أو تلك التي كانت تبعت هيمنة المقا

  .القرن السابع عشر

أو أيضا لما  2111 -8991أو  2121 – 8991لفترة  ترسيمة وصفية إعدادا تنوإذا كان على محاول

 ةقنيت إدارة صيغر، سوى بثأك فيها نقاشلمن المفيد حينئذ اسوف لن يكون ك, قى هناتب؟( أن  -  8991 بعد

 



 

 

من رجاالت السياسة والديبلوماسيين والباحثين والصحافيين يعلق العديد  صيغلنظام عالمي هش )وبهذه ال

 في أغلب األحيان(.

ى ضفي دينامية موازين القوى لنصف قرن من الفو دخلأخرى ت عواملأيضا  توجدو.مع ذلك 

بصورة  يكية( للمنظومة القائمة بين الدولتالحقائق الجغرافية السياسية )الجيوبولي ستندالعالمية القادمة. وال ت

 لمحدودة مناوبصورة أساسية على موازين القوى العسكرية بين هذه المجموعة المتميزة حتى وال  صريةح

بما فيه الكفاية, واسعة الدول ال -القوى العظمى اسم ات السيادة والتي نطلق عليها ذنصف دستة من الدول 

مية قدرة عسكرية تنمكنها من ت كافية من االقتطاع الضريبي ركيزةى عل حوزلكي ت والغنية بما فيه الكفاية

 جدية.

يصادف أن وعاء ضريبي ألن الثراء هنا  ذاكهلكي تملك فية اكلدرجة دول غنية  بضعفقط في البداية, 

مصدر قوتها العسكرية أكثر من كونه نتيجة لها )باستثناء أنه ينبغي األخذ في الحسبان حقيقة أن  يكون

ً  هي إلى ثروة الدول األخرى نسبةبالو ثروة هذه الدول  .العملية دائرية( حجمها تابعه بنفس الوقت لأيضا

 عالم رأسمالي. -للعمل في االقتصاد  محوريةلقسمة الول

ى علإلى انعدام التكافؤ بشكل متدرج في التوزيع القائم  قودعالم رأسمالي منظومة ت -واالقتصاد 

ودية مرتفعة بالتالي(، داخل بعض المناطق مركزة بعض نماذج من االنتاج )بطريقة احتكارية نسبيآ، وبمرد

ن هذا التمركز شأالمحدودة والتي تغدو تبعاً لكل منطق البؤر األكثر كثافة وشدة في تراكم رأس المال. ومن 

قوية هياكل الدولة، التي تجهد بدورها لضمان استمرار احتكار هذه النماذج من االنتاج. ولكن تأن يسمح ب

 -ى مدى تاريخ المنظومة علجوهره غير ثابت وهش، فلقد أمكننا أن نالحظ و بما أن كل احتكار هو في

 المراكز من التمركز. لهذه غير مستمرة ولو أنها  ثابتةعالم الحديثة، إعادة تموضع 

ن على درجة من تياثنتين رئيسمن بينها خذ ن نأأيمكننا دورية، و هي إيقاعات يير غالت ةعملي وآليات

وتضم طورين  .ريباتقسنة  ٠11 إلى 11رة تييف التي تستغرق فتدورات كوندرا في البدايةاألهمية الجوهرية. 

ي يمكن أن تكون فيها االحتكارات تويعكس طورها "أ' بصورة أساسية الفترة الزمنية ال " و "ب' " "آ

والذي انتهى فترة إعادة التمركز )التموضع( الجغرافي لإلنتاج  "ب'"االقتصادية الرئيسية محمية، وطورها '

ود . وتقبلية جديدةتقالصراعات من أجل السيطرة على احتكارات مس مع قتوبنفس ال ,واستنزف فيه االحتكار

ين من اجل وراثة القوة المهيمنة تميظعالصراع بين دولتين  دورات الهيمنة لفترة زمنية أطول إلى نشوب

في النهاية   تضمنية تستغرق زمنا طويال وتوهي عما .الم، وشغل البؤرة المركزية لتراكم رأس الةبقاالس

ر القوة المهيمنة الجديدة في مكانها تقين سنة" وبمجرد أن تسثالث دومتحرب "حيازة قوة عسكرية كافية لكسب 

لزمن في النهاية وبصورة حتمية إلى اباهظا يقود مع مرور  الى موقعها هذأ يقتضي تمويعلتدرك أن الحفاظ 

 سبي لهذه القوة المهيمنة وإلى صراع جديد من اجل الوراثة.التراجع واالنحسار الن

عالم  -ر حتمي لالقتصاد اتكربمركزالبطيء لكن توقد اتسم هذا األسلوب من إعادة الهيكلة وإعادة ال



 

 

كبيرا مع صعود وانحسار  الود وانحسار القوى العظمى تماثعية كبيرة، ويظهر صعلرأسمالي بفا

ظ خالل فترة مديدة من الزمن على أوضاعها ومواقعها لكن عند قدوم األجل المؤسسات: فاالحتكارات تحاف

الالحقة شكلت آليات  "سات'اليها. و"اإلفعلات التدابير التي اتخذت للحفاظ ذسف من أساسها بواسطة تن

لكن  ة.ستبدالها بطاقات أكثر شبابا وفتولت ديناميتها، ودتي نفلتنظيف لتخليص المنظومة من القوى القديمة ا

 ,لكن ا طويالزمن سيصمدالهياكل األساسية للمنظومة نفسها. وكل احتكار قوة )دولة( بقيت خالل كل ذلك 

التدابير المتخذة  ذاتينسف في النهاية من أساسه بواسطة وف س  ,وعلى غرار االحتكارات االقتصادية

 يه.علللمحافظة 

مان حد ضعات دورية متشابهة،لإيقا اجتماعية(المنظومات القائمة )فيزيائية ، بيولوجية ، جميع  تبعوت

صامد من منظومة تاريخية ما انفك  نمطعالم رأسمالي فلقد تكشف عن كونه  -أدنى من التوازن. أما االقتصاد 

ل حقبة طويلة من ثبحيوية زائدة. وهذا يميزدهر وحتى اللحظة التي نحن فيها  علمما يقارب الخمسمائة  ذومن

ت دورية. وهذه عايقاإمنظومة في التاريخ. لكن للنظم نوازع سحيقة القدم مثلما لها أيضا الزمن بالنسبة ألية 

طوي عليها جميع المنظومات(. وتأتي فترة تصبح فيها نير دائما التناقضات )التي تثالتي تهي زع القديمة االنو

ات العلم الحديث انبعاث ردفلبات . وهذا يعني حسب متققود إلى تضخم مستمر في التاقضات حادة لدرجة نالت

)مفترق ات عرفود بدورها نحو تتقعلل بثوابت حتمية( والتي سيسريع فيما يمكن أن يشرح أو  هبوطالفوضى )

ر من وقوعها لكن شكلها يبقى في ماهيته أو جوهره غير متوقع. واعتبارا من مثل هذا فحتمية ال مطرق (

 هور.الظبطراز المنظومة الجديدة  نتهيسوف ي الضطرابا

الم ع -كانت المنظومة التاريخية التي نعيش ضمنها االقتصاد  إنؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة سوال

ً هي ى لأسمار هو . وما أقترحه هنا ضويةوفال دخول مثل هذه المرحلة( في شرعت قد ى وشك )أوعلحاليا

هذه الفوضى، قبل أخذها ن تألشكال المحتمل ألاالفتراضية  االسقاطاتبعض  ختباروإ ,فحص الحجج القائمة

 .عداصاف من اآلن تخطر لناالشروع في نقاش حول طرق العمل التي يمكن أن 

  ة لطور عيبعاد كل نقاش معمق للعوامل التي اعتبرها كإسقاطات أو نتائج طبيتواقترح مسبقا اس

ها وسوف لن أقوم هنا سوى بتلخيص ٠.من الهيمنة "ب " أو الطوراتييف 'ب" من دورة كوندر"

 كبير. بإيجاز

 ير من دورةثلك اإلشارة بوضوح إلى أنه على الرغم من أن دورة الهيمنة هي أوسع بكذأود مع و ٠ 

ف، إال أن نقطة انعطاف دورة الهيمنة تتطابق في أغلب األحيان )وليس دائما( مع نقطة دورة اتيكوندر

 .8991 – 8919 وضعت عندمطابق قد تتيف، وفي الحالة الراهنة كانت نقطة التاركوند

اإلنتاج  في ازدياد  ءبطالاتييف هي التالية : رواألعراض الظاهرية عادة لطور "ب" من دورة كوند

العالمي؛ ارتفاع معدالت البطالة في صيغ  في االنتاجرد فاألرجح مع تراجع في نسبة حصة ال علىترافق م

منتج نحو الكسب من خالل التالعب المأجور؛ تبدل نسبي في مصادر الربح من النشاط ال فعالالعمل ال

ات "التقليدية" باتجاه المناطق عوالمضاربات المالية؛ ارتفاع مديونية الدول؛ إعادة تجميع وتموضع الصنا



 

 

األقل كلفة بالنسبة لآلجور. ارتفاع النفقات العسكرية دون أن تكون هناك مبررات نات طبيعة حقا عسكرية 

بات غير دورية؛ انخفاض في األجور الحقيقية داخل االقتصاد الرسمي؛ بل نابعة على الغالب من افتعال طل

توسع في االقتصاد غير الرسمي )غير المصرح به(؛ تراجع إنتاج المواد الغذائية بأسعار مخفضة؛ ازدياد 

 .بين المناطق"" الهجرة الغير مشروعة 

 قوىاالقتصادية لل ةالقدر في دتزاي :والعوارض الظاهرية لبدء تراجع أو انحسار الهيمنة هي التالية

تالزم مع بالفي األسواق المالية العالمية  أثيروالت نفوذعدم ثبات النقد )العملة(؛ تراجع الة", الحليف" عظمىال

, االستقطاب السياسي العالمي  تراجعالدولة المهيمنة؛  في قلبصعود مراكز قرار جديدة؛ أزمات ضريبية 

نجم عن ذلك )في حالئتا الراهنة الحرب الباردة(؛ ي الذيتوتر ال و ,ستقرار(لقوة تظيمية )ومساعدة على اال

 استعداد الناس بشكل عام للتضحية بحياتهم من أجل الحفاظ على قدرة الهيمنة.في تراجع 

ا تاريخيا. والذي كان ينبغي أن يحصل عت على ذكره يبدو لي أنه كان طبيعيأ ومتوقتيإن كل ما سبق وأ

في غصون خمس إلى عشر سنوات من  قتربنوف ة دورية عادية هو صعود بنى بديلة. وساآلن خالل عملي

تموضعات بيف قائم على إنتاج متقدم جديد ومحمي باالحتكارات المتمركزة في تارطور "آ' جديد لدورة كوند

المتحدة الثالثة  و الواليات , يه أوروبا الغربيةتلو ,بداهة الموضع األكثر اليابان ويبدو لي  .جديدة(  )أماكن

 )التي سوف يمكنها أن تتكشف ثالثة وفي المؤخرة(.

يتراجع شهود عيان لبداية منافسة جديدة من أجل الهيمنة. وبقدر ما  اينا أيضا أن نكون قريبعليتحتم  قد و     

في المرشحان لوراثتها  أخذي ,النظرلكن على مرأى من ، ببطء ورويدا رويدا موقع الواليات المتحدة

في استعراض قوته وإبراز عضالته . وفي الظرف الراهن ال يمكن أن منهما  ويباشران كل واحد الظهور 

من  ينالسابق ينق األمر بالنسبة للمرشحين سوى باليابان واالتحاد األوروبي. وبحسب لوحة الصراععليت

 ياوالواليات المتحدة ضد ألمانإنكلترا ضد فرنسا من أجل وراثة هولندا )المقاطعات المتحدة(،  -الوراثة  اجل

إلى 11 رتد طى مداتمرة سوف تل فالكن خلظريا؛ ننا أن نتوقع علي -من أجل وراثة بريطانيا العظمى 

سنة قادمة؛ أن تتوصل القوة البحرية والجوية اليابانية إلى تحويل القوة المهيمنة السابقة الواليات المتحدة 91

. وسوف يكون قارية أو عالميةي منافسة مع االتحاد األوروبي كقوة صغر، وأن تباشر الدخول فأإلى شريك 

 سنة " وأن ينتهي باالنتصار المحتمل لليابان. ثينأن يبلغ ذرو.ته في "حرب )عالمية( لثال اعلى صراعهم

وفي جميع األحوال ليس  -أو أتوقعه على اإلطالق  هينبغي أن أضيف على الفور انه ليس هذا ما آمل

التي تتعلق  تلكلعالمية لإلنتاج واومة ظنملق بالعلتي تتتلك ا — لترتيبقد أن عمليتي إعادة اتماما. وأعت

الخطوط الكبرى للنموذج التقليدي )أو فق اآلن و تماماقد بدأتا  -بالتوزيع العالمي للقدرة الدوالتية 

وز سيرورات جديدة او رف بسبب برحنتق(. لكني أتوقع أيضا أن تتوقف العملية أو أن بأو السا "النظامي"

 اتجاهات جديدة.

: فترة البضع سنوات متميزة  ينبغي علينا اعتماد ثالثة أطر زمنيةقد أرى أنه  دقةتحليل بالومن أجل 



 

 

 رة الالحقة بعد ذلك.تين سنة التالية، و الفثالقريبة القادمة، وفترة الخمس وعشرين إلى الثال

لة حربمأدعوه  قدا موليس بعد  .اما" تمعادي "تسعين ال اتنتواجد فيه اليوم في سنو ذيالوالظرف 

ب" "ادة )أو مرحلة ما قبل لحظة النهاية( للطور حنعيش باألحرى ما قبل المرحلة النهائية ال نحنى؛ضوفلا

، الخ 92 -8911و  99 -8191و 8919 – 8912ات فترييف والشديدة المقارنة بتالراهن من دورة كوندرا

 الكبير حالة من عدم االستقرار المالي. تعيث الت ربح منخفضةعدمرتفعة؛ م .. معدالت بطالة عالمية

رات اجتماعية تتو . والخاصةاألسواق المالية في  القصير ىالتقلبات على المدمبررة تماما بعصبية ل اساعكان

 اقتراح حلول معقولة ومحتملة على المدى القصير  فيمتزايدة تعكس عجز الحكومات السياسي 

خلق شعور بالطمأنينة. والقت ظاهرة اللجوء إلى كبش فداء في. إطار الحدود  في محصلةبال وعجزها

اء وألجاذبية السياسية بصورة رة بين الدول كل اإلغحمن روا القت منافسة مفتوحة دثلمالو طنية تمامأ م

 .توقعالم اآلني ر التخديريثج التقليدي قليل التالؤم مع األالمتزايدة في ظروف، يبدو فيها الع

ليص نشاطها وإعادة هيكلة بنيتها أو قبتتقوم  عدد كبير من المؤسسات الفردية , يرورةسل هذه الالو خ

مجموعات نوعية من  نسريالخاف صفووتلتحق حتما ب. تلحاالا نورة نهائية في كثير مصسها بالإشهار اف

درجة  اسوف تختلف كثيرعاناة فنحو الم جميع الدول سيريلة ومن المقاولين بشكل خاص. وبينما تغالش

ى غيرها قد روأخ ضتول قد نهدال ضكون بعتوف س ةرى. وفي نهاية السيرورخالى أ لةمن دومعاناتها

 في صيغ القدرة االقتصادية القابلة للمقارنة.أخذت باالنحدار 

هكذا لحظات غالبا ما تكون الدول العظمى مشلولة عسكريا، بسبب وضع يجمع عدم  ثلوفي م

تقرار السياسي الداخلي، مع الصعوبات المالية )التي ال تساعد على تحمل نفقات األعباء العسكرية(، االس

ال النموذجي لمش هكذا ثإلى عزلة شعبية(. والم دوتقضالت اقتصادية آنية )يمكن أن ععلى م التركيزو

وهو، وأصر من جديد،  شلل هو رد فعل العالم إزاء الحروب التي نشبت عند انهيار يوغوسالفيا السابقة.

 عالم رأسمالي. –وابت االقتصلد ثأي بمعنى أحد آثار الفعل المتوقع ل -شيء طبيعي 

ويم. فبعد ضغوط قت وأإلى مرحلة إنهاض بصورة طبيعية لوصول ا , في النتيجة,يتحتم عليناكان و

ليات وإهمال البيئة( وبعد المة وبعد االنقالب رأسا على عقب في عادات التبذير )استهالك الكماساقتضتها ال

دينامية دفعة بغتة  حدثينبغي أن ت كانفل والتحجر البيروقراطي(، طالجمود وعدم الفاعلية )المحاباة والت

للسوق العالمية أدت لتزيد في ثا ديمنبثقة حدمة. مع أقسام تقبة لصناعة طليعية ومذهجومية ومش ,جديدة

 وجههاألشرعة الم كلبقوة  مندفعاعالم  -دد لالقتصاد الطلب اإلجمالي الفعلي. وباخدصار توسع متج

 خارجا نحو عهد جديد من "االزدهار".

كون الواليات المتحدة تسوف  -ت الوحيد في ذلك سالتي أشرت إليها آنفا ول —والبؤر الثالث 

نافسة مكوندرادييف دورة 'آ" من "روبا الغربية واليابان. وسوف تشهد السنوات العشر األولى للطور ووأ

 .منها ةالخاصة بكل واحد قدراتبين هذه المراكز الثالثة من أجل ضمان أسبقية تنافسية حاسمة للحادة 



 

 

دين في ذلك بصورة خاصة تال  زالخاصة التي سوف تفو قدرة، فإن الB .Arthurور توكما بين بريان ار

االمكان إضافة عامل المقدرة على نية، و.لكن إلى قوة وضع يدها أكثر. وبلتقإلى تفوقها في صيغ الفاعلية ا

 ة سوية.وا إذا لم تترافق والحالة هذه غالبأ المقدرة على اإلقناع والقفيم ، وةاإلقناع إلى جانب الق

ة الدولة. وبطبيعة لطا سيضن أتتضمة االقتصادية بشكل أساسي، لكئها وشير إليها هنا هي القنة التي ووالق     

 سوفمن سلطة اإلقناع وهذامزيد يقود إلى  وةالقمن مزيد ذاتيا: ابط يتقوى أو رحلقة المقصود هنا  ,الحال

م على تقدفي ال المدا هنا أن تنجح دولة  ما هو مطروحو .ة وهكذا دواليكقو .في الصعوديقود بدوره إلى 

تلهث ال "بيتا" والمنتجات تبرزظاهرة بلوغ  عتبة . . وفي لحظة محددة تقدمهاسواها وفي الحفاظ على دينامية 

اليابان على  حوذت: سوف رهاني بسيط  ". و V.H.S"طراز من حتكاراتستطيع اللحاق, وهناك تقوم ظاهرة  

سوف يتعاقد المقاولون األمريكيون مع المقاولين , لهذا االتحاد األوربيزيادة على  V.H.Sاحتكارات 

 لينالوا حصتهم من قالب الحلوى. بالنتيجة  اليابانيين

ي فأوال بأول تعهداتهم إنجاز  بالبداهة وقياسا إلىو,هاتفاق ذاه المقاولون األمريكيون من هكيكسب سوف وما

عليه ل يدان السباق. وما سوف تحصمنف من عأن ال يشاهدوا أنفسهم مبعدين ب :٠2181إلى 2111سنوات 

ً  بالبداهة اليابان الواليات  ستكون–( 2فسا. د ذلك مناعود بعإذا أصبحت الواليات المتحدة شريكا فلن ت (8 .أيضا

ى السياسة علوأثره الحاسم  العهد ريبقألسباب عديدة أخرى )التاريخ الوقوى األعسكرية القوة الالمتحدة دائما 

عسكرية موازنة جراء ينبغي إضافة المكاسب االقدصادية من إلى ذلك الديبلوماسية اإلقليمية، وعلى الداخلية و

 ( 1من الزمن . لفترة أيضا األمريكي ماء خلف درع األمان العسكري منخفضة( سوف يفضل اليابان االحت

عالم ، حتى ولو أن أسبقيتها هذه  -تمسك الواليات المتحدة أيضا بأفضل قطاع في األبحاث التنموية لالقتصلد 

فر من ادة من هذا القطاع المؤطر جيدا وتحقيق الوتفمدعوة إلى الزوال. وستستمر المؤسسات اليابانية في االس

 جراء ذلك .

ى وضع خالفاتهم علفي مواجهة هذا التحالف االقتصادي الكبير سوف يعمل أعضاء االتحاد األوربي 

جانبا، هذا إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك وسوف يباشر هذا االتحاد التوسع باتجاه بلدان الشراكة األوروبية 

شرقي أوربا ) ماعدا ربما من هم ضمن منطقة  ولكنه سوف ال يشمل على األرجح بلدان وسط ,للتبادل الحر

محدودة من التبادل الحر شبيهة بتلك التي تربط المكسيك والواليات المتحدة في إطار منظمة التبادل الحر 

 .لدول األمريكية (ل

ين كحجارة الميغاليت، وتغدو تشييد صرح اقتصادي متبا ) أي االتحاد األوربي ( بووم أورتقوس 

باقي العالم عالقاته وبطرق مختلفة  جالواليات المتحدة . وسوف ينس -كة الثائية اليابان الشرمنافسا جديآ ل

الم الثنائي القطب الجديد . وبحسب وجهة نظر مراكز القوة االقتصادية هناك ثالثة عوامل عمع هذا ال

األهمية الحاسمة درجة   :األخرى البدان هذهجوهرية يجدر أخذها بالحساب في تحديد األهمية النسبية ل

درجة األهمية الحاسمة واألفضلية  القصوى لصناعاتها بالنسبة لنشاط حلقات اإلنتاج الرئيسية,ألفضلية أوا



 

 

, مردودية.األكثر بالنسبة لقطاعات اإلنتاج فعلي القصوى لهذه البلدان المتميزة للمحافظة على طلب مالئم 

أو سيادة /جل غايات وأهداف استراتيجية ) تموضعلى هذه البلدان بلوغها من أعالدرجة التي ينبغي 

 .٠الخ ( ٠٠جغرافية استراتيجية ، حيازة مواد أولية أساسية ,

غير مندمجين كفاية أو بشكل ضعيف في هاتين المجموعتين في طريق بعد و البلدان اللذان ما زاال      

لتي أتيت على ذكرها  وهما الصين امل الثالثة اعولالمحتم ضمهما من أجل االتكوين، لكن سوف يكون من 

ان البلدان ذالواليات المتحدة، وروسيا بالنسبة لالتحاد األوربي. ومن أجل أن يتمكن ه - بالنسبة للثنائي اليابان

من االندماج جيدا يلزمهما التماسك و )في حالة روسيا أوال بلوغ ( درجة من االستقرار والشرعية الداخلية. 

يبقى  -د ثالث معنىلكان سيلزمهما من أجل بلوغه اللجوء إلى ب نوإ - سيصالن أم الوالسؤال في معرفة هل 

 والمراهنة عليه ممكنة . د أنه رهانتقفأنا أعجهتي مطروحا. أما من 

الصين كمركبة في القطب  متضمنا عالم ثنائي القطب -بروز اقتصاد  : لنفتزض أن هذه اللوحة صحيحة

توسعا جديدا ولنفترض أيضا أن  .القطب األوربيفي وروسيا كفريق ثانوي الواليات المتحدة،  -اليابان 

على سبيل المثال، مرتكزا طى  2121و  2111امي عما بين  عالم – في االقتصاد حصليوكبيرا جدا 

إلى  ٠٩٩١شهد تكرارا لحقبة نينا أن نتوقع ؟ هل سعلفماذا ينبغي  الحتكارية. قدمة واتالم جديدةالصناعات ال

فاؤل راسخ ال تومن سالم نسبي وعلى الخصوص من  ,جديدة من الرخاء« ة مجيدةنيثالثيو" 91 - 8919

 قاد بذلك.توعلى مسدوى الكون هذه المرة؟ من الصعب ويعز علي االع , بلستقيتزعزع في الم

الفات بديهية عديدة. األول واألكثر بداهة بالنسبة لي يكمن في حقيقة أننا سوف نكون تخاسوف تبرز 

- 8991لم بين عا -ا أحادي القطب. وتصنيف المنظومة ععالم ثنائي القطب وليس قط  -ئذ في منظومة حين

تعارض يوهو ومتفقا عليه بشكل واسع جدا.  مشتركاأو رأيا كمنظومة وحيدة القطب ليس تصورا  8991٠

الحرب الباردة التي كانت  ن. هذهيين عظمتيبين قو« حربا باردة  »العالم في كونه  كة لذلتيمع التسمية الذا

ارتكزت على تسوية بين خصمين يحكمهما اتفاق، وبمقتضى اتفاقهما كان على التوازن الجغرافي السياسي 

 جميع جمدا ( في مكانه، ألنه وعلى الرغم منممرأ ) أو في األساس مس) الجيوبولبك ( أن يبقى 

(  يتكجمود الجغرافي السياسي )الجيوبوللم يصادف وحصل أن صار هذا ال العلنية الحربية تصريحاتهم

بار هذه ترق من كال الخصمين، ال من قبل هذا الطرف وال من ذاك الطرف . وأفضل إذا اعخجدياً موضع 

يقاعاته وخطواته سلفاً، وبالتالي كأنه محدد بشكل دقيق. وكان المقررون إالمواجهة كنزاع محسوبة 

الذين ملكوا المبادرة، وغالبا ما وجب على نظرائهم السوفييت أن  األمريكان في الواقع طيلة تلك الحقبة هم

 يكابدوا ويتحملوا كل تبعات هذه الحقيقة.

 -اليابان  ةالثنائياالدارة  يمكننا القول أنإطالقا أنه قد  وعلى العكس ، أنا ال أتوقعمن جهة أخرى 

. فقدراتهم 2121 - 2111 خالل سنوات المبادرة  ونأو يملك محاد األوربي لديهتالواليات المتحدة أو اال

االقتصادية والجغرافية السياسية )الجيوبولتيك ( الحقيقية ستكون جدا متوازنة. وفي مسائل بسيطة لدرجة 



 

 

ي سهلة. تكون هناك أغلبية آلية وال حترة وعديمة األهمية كالتصويت في المؤسسات الدولية سوف لن يكب

لى األرجح قليأل جدا من عناصر األيديولوجيا وسيكون أساسها تقريباً سوف تتضمن هذه المنافسة ع بالتأكيد

ب عالص منالمصالح المادية األنانية الضيقة حصرا. وهذا لن يجعل النزاع بالضرورة أقل حدة، وسيكون 

أن  جدا أيضا من الجائز أقل,سياسياً  ايكتسي مظهر سوف عملياً تغطيته بالشعارات. وبالنظر إلى أن الصراع

اني الكبير من حقيقة أنه يتعين على جهد االستثمار ثكشف بالتالي عن وجه أكثر مافياوية. ويأتي االختالف اليت

 ابصورة شبيهة كمي  2121 – 2111سئوات طوال ن وفي روسيا ييف العالمي أن يتركز في الصظوالتو

هذا لكن   91  - 8919إلى  8991  سنوات  طوالمت في أوربا الغربية واليابان تبمركزة االستثمار التي 

 سنوات في األجزاء األخرى من العالم سيكون بالضرورةأجل  قي مناائض البفسوف يؤدي بالتالي إلى أن ال

كانت المنطقة  هناك وفي هذه الفترة 91٠- 8919إلى  8991يه في سنوات علأقل مما كان  2121—2111

مثل هكذا   2121 – 2111وفي فترة   لواليات المتحدة.فيها التوظيفات هي ا ستمروت الوحيدة المستثمرة عمليا

الواليات المتحدة وأوربا الغربية و اليابان ) إضافة إلى بلدان أخرى مثل توظيف مستمر ينبغي أن يغطي 

د التوظيف في المناطق القديمة ) المستثمرة آنفا ( عئذ: بحينيكون قد والسؤال الذي يطرح  .كوريا وكنداً أيضا(

الم ؟ الجواب  عايير ضئيلة في باقي أنحاء العيبقى من أجل التوظيف حتى بمسالمناطق الجديدة ماذا  إضافة إلى

 . 91- 8919إلى  8991ل تراجعا وانخفاضا بينا بالنسبة لفترة ثال يمكنه سوى أن يم

ن وإذا أمك .٠ريف(عتالمختلف تمامأ بالنسبة لبلدان " الجنوب " ) مهما كان  ضعيترجم بووف وهذا س

عالم أو على األقل  —االستفادة عمليا من النمو في االقتصاد  91 – 8919 – 8991للجنوب في فترة 

أن يحرم حتى من الفتات. ومن الجائز في الواقع أن وقف  2121 – 2111اط الفتات، فيخشى في فترة قالت

ر ستملجنوب سيييف ( في أغلب مناطق اتمن دورة كوندرا "'ب'"التوظيف الراهن ) المطابق للطور 

أن احتياجات الجنوب االقتصادية وعلى العكس في حين وضا عن أن ينقلب في الطور " آ " القادم. ع

في مناطق المركز وسعة الهوة بين  هستزداد عوضا عن أن تنقص. عالوة على أن درجة الشعور بالرفا

 نة.خمسين س ذير عما كانت عليه منثأكثر بكمرتفعة اليوم هي الشمال والجنوب 

وغرافي حيث مازال سكان العالم تحت سيطرة نفس مأما االختالف الثالث فيتعلق بالوضع الدي

يه حقيقة أن معدل غذقرنين قريبا. ونالحظ من جهة أن هناك تزايدا عالميأ في عدد السكان ت ذالعوامل من

لوجية ( بينما لم يسجل را ) ألسباب تكنوثيالم األكثر فقرا قد تراجع كعالوفيات لدى خمسة أسداس سكان ال

(.من جهة مرتفع بصورة كافية غياب دافع اجتماعي اقتصادي بسبب معدل الوالدات نفس التراجع ) 

الرغم ب -لم تتوقف النسبة المئوية للبلدان الغنية ضمن سكان العالم عن التراجع , وفي نفس الوقت ,أخرى

، وذلك بسبب ألقل غنىمن معدله في المناطق اا أكثرانحداريات لديها كان فمعدل الو انخفاض من حقيقة أن

ه وسيلة لتحسين الوضعية صفيمكن تفسيره أساسا بو وهل في معدالت الوالدات لديها )ذاالنخفاض الم

 االجتماعية االقتصادية ألسر الطبقة المتوسطة ( 



 

 

القتصادية بين هوة ديموغرافية تنافس في سعتها وربما تتجاوز حتى الهوة ا عاان العاماالن مذوخلق ه

 حينئذلكنها كانت  91 – 8919إلى  8991جد سابقا من. كانت توالشمال والجنوب. من المؤكد أن هذه الهوة 

في الشمال ضد تحديد النسل. اآلن تم تجاوز هذه المستمرة أيضا قافية ثبسبب الموانع ال ,أقل بعد كل حساب

—2111تترجم األرقام الديموغرافية لسو ص.على الخصو هذه الفترة, طوال نفس حد كبيرلى إالموانع 

 .ة.لممارسات االجتماعيلبوضوح  عاظمالمت تباينهذا القاطع بشكل  2121

يتم االحساس  سوفو . شمال –الهجرة جنوب  بكثافة نحو زايدتم ضغط توقعه نامكنذي يرد الفعل ال و

من قبل  أيضا دنية، ولكنتلمدن بأجور مأولئك المستعدين للعمل في امن قبل والتأثر بهذه االندفاعة ليس فقط 

هذه الدعوة إلى  تدعم أيضامتزايدة بسرعة من المؤهلين جيدا والئازحين من الجنوب. وسوف ت مجموعات

 دوماالمتزايد نسبيا  الضغطذلك  يهاإل, يضاف المركز لمناطق الهجرة تحديدأ بسبب االنقسام الثنائي القطب

 بوصفها يدام المهاجرين من أجل تخفيض نفقات اليد العاملة )ليس ققط استخدللجوء إلى على أرباب العمل 

 ٠متوسطة (فيما يخص الكادرات العاملة غير مؤهلة مهنيا ولكن أيضا 

 دعوة  -في بلدان الشمال  شديد القوة رد فعل اجتماعي (ل اآلنحاصو ال)وه ينجم بالطبعوف وس

السياسية  -، ومن أجل تحديد الحقوق االجتماعية  للحد من الدخولصرامة و عنفا أكثرلصالح سن تشريع 

مليأ من الدخول. وسوف تكون النتيجة ربما أسوأ من جميع التسويات الممكنة بحكم عألولئك الذين يتمكنون 

األمر الواقع: عدم القدرة عمليا على مئع دخول المهاجرين، إضافة إلى عدم القدرة على ضمان وضع 

أن السكان المعرفين اجتماعيا في الواليات , هكذا معطيات فرضالثانية. وتسياسي لهم حتى من الدرجة 

يمكن أن يبلغوا اعتبارآ من " الجنوب"األوربي وحتى في اليابان في كون أصولهم من التحادالمتحدة وا

وحتى أكثر من ذلك في بعض  ,بالمائة من مجموع السكانخمسين   عشرين إلى وخمس   نسبة 2121

. لكن بما أن نسبة كبيرة )وربما الغالبية ( . داخل بعض المراكز الحضرية الكبرى في ية أوالمناطق الفرع

بقسط محدود  ون فقطتتمتع بالحقوق السياسية ) بدون شك وفي أحسن األسوال يتمتع من هؤالء األفراد ال

ن ويك عندماية ) العاملين في المدن بأجور متدن هؤالءمن تدابير الحماية االجتماعية ( فسوف تنمو بين 

عليهم الحقوق السياسية  تكرأنأولئك الذين بين ( و جديدة تاالتوسع العمراني الحضري قد بلغ ذرو

ا في النصف األول سمن هذا النوع في بريطانيا العظمى وفرنمشابه وضع  قادواالجتماعية روابط قوية. و

  -كما يقال —الطبقات الخطيرة أن  نمالمبررة على األرجح  -من القرن التاسع عشر إلى صعود المخاوف

بتكرت الدول الصناعية  الدولة الليبرالية تماما لتجاوز هذا التهديد ا الدولة. وفي تلك الحقبة اسقاطقوم بتس

من ولتهدئة وتلطيف غضب العامة. لحماية دولة ا نظامبصورة تدريجية حق االقتراع العام وطارحة  انحةم

خطيرة التي وجدت ال حالةال فساليابان في ن -ربا الغربية و أمريكا الشمالية أن تتواجد أو 2111المقدر في 

 كمهزلة "!.ال يعيد نفسه إال , "ريخ، على ما يبدوتاوال 8111بريطانيا وفرنسا في  فيها

ينتظرنا في  وهذا الذي   91 – 8919 و 8991بين االختالف الرابع بين االزدهار الذي كان يسود و     



 

 

يد فلتي كانت المستوا .لق بوضع الفئات المتوسطة في مناطق المركزعسوف يت والذي 2121 – 2111سنوات 

باألرقام النسبية واألرقام  بنفس الوقت , هلةذفازداد عددها بصورة م 91 – 8919إلى  8991حقبة  في األكبر

أطر متوسطة " صنفةوارتفع مستوى معيشتها أيضا بشكل مدهش. كما ازداد أيضا عدد الوظائف الم .المطلقة

يعطي وهذا   ,وأصبحت الفئات المتوسطة الدعامة المركزية الستقرار المنظومات السياسي .فائقة ,بكثرة "

أي الشريحة االقتصادية  ,ين مهنياؤهلأن نضيف إلى ذلك أن العمال الم لزموي هائل. ذات بعد دعامة باألحرى

في ندماج أخيرا بهذه الفئات المتوسطة بفضل زيادة وى في االساألدنى مباشرة وصلوا إلى أن ال يحلموا 

ة الي ألبنائهم والتحسن في شروط المعيشة بفضل معونعاألجور مدعومة من قبل النقابات وبفضل التعليم ال

 ة.الحكوم

وتضخما  .في تكاليف اإلنتاج اهام إرتفاعاسيكون  كان و من المؤكد أن الثمن اإلجمالي لمثل هكذا توسع    

طور الراهن " ب " من دورة كوندراتييف هو في لواختناقا بطيئا في آليات تراكم رأس المال. وا مزمنا

فرضها الدولة. وهذا تدد باألعباء الضريبية التي نمالالمنافسة وب المهموم خطابالبلمحصلة غزير ومثقل ا

طور" آ " حيث يتجابه كيد طوال التأناقص ولكنه سيتفاقم ويزداد بالتلن يهموم سوف الو القلق من ضربال

أعداد في النتيجة السعي إلى تخفيض أن نتوقع  نبغيي قوم بينهما منافسة حادة. وتمية تنلفي اخالله قطبان 

كان الخدمات ( سواء في و ةالصناعفي اج ) بما في ذلك نتالمشاركة في عمليات اإلوالمتوسطة  لشريحةا

موازنات الدولة  خفض الراهنة من أجلابعة المساعي يصار إلى متسوف كما  والمطلقة.أالنسبية  ةبالصيغ

 المتوسطة أكثر من أي شيء آخر. شرائحتهديد وضع هذه ال إلىفي النهاية  قودوهذا سوف ي

 على وبدون رحمة المصائب السوداء قاسيةو النوازل السياسية لهذه السقاطاتاوسوف تكون اآلثار و

تستسلم, و, بلقسوف لن تو االستجمام بأوقات الراحة,و هالرفا على. المتربية, والمعتادة وسطةتالطبقات الم

سابقا  وكانت قد أظهرت .مداخيلها صلقنها مهددة بتراجع مرتبتها االجتماعية وانحسار وضعها وتأ لرؤية

من والتنازالت فتم منحها بعض الترضيات االقتصادية  . ٠٩٩٩ة ما أنيابها أثناء الثورة العالمية في ظفي لح

سوف يكون من فاتورة تلك التنازالت, واآلن دفع البلدان المعنية وت. 8911 – 8991 دئتها بين أجل ته

ميزان  علىل كبير ثقأي إن تمت فإنها سوف تضغط ب ,وفي حالة العكس —ها يام بقالصعب تكرار ال

ألحوال سوف جميع افي الواليات المتحدة. و —ائي اليابان ثنالصراع االقتصادي بين االتحاد األوربي وال

الي في مواجهة عسيرة مع مأزق الخيار بين واقع الحد من تراكم رأس المال معالم  رأس -يكون االقتصاد 

أو من لزوم تحمل عبء العودة إلى مطرقة الثورة السياسية االقتصادية لهذه الشرائح الوسطى القديمة. وفي 

 ين ستكون الكأس التي ينبغي تجرعها مرة.تكال الحال

منذ تعيشوا وتكسبوا وط البيئية. فالمقاولون الرأسماليون غلق بالضعسوف يتفختالف الخامس اال أما

 لنفقاتا هذه وإحدى . من خرجنة التكاليف )أي رمي تبعاتها البيئية خارجهم (بدايات هذه المنظومة التاريخية 

في توسع جمالي اضمان إنتاج كانت ضرورة التجديد المتواصل للقاعدة البيئية من أجل  امة على الدونخرجمال

حكومة ) عالمية ( أية وال توجد البيئية هذه القاعدة في شيء  أينوا يجددون وكلم يمستمر. وبما أن المقاولين 



 

 

عالم استمرت على الدوام في  —ضريبة كافية لهذا الغرض، فإن القاعدة البيئية لالقتصاد /ة فرض ادإر تملك

استهالك ز على هقد أج 91 —8919و  8991 عالم بين —سع في االقتصادالتدهور والمعاناة. وآخر وأهم تو

 البيئة وأثار القلق الذي شمل العالم بخصوص البيئة. عناقية، وهذا ما أدى إلى قيام حركات الدفاع لبالهوامش ا

ً من قاعدته البيئية الضرورية. ولمواجهة هذ 2121 - 2111وسع ألعوام تيكون الوف و س     ا إذا محروما

سيقود منطقياً إلى هذا مكن تصورها، إما أن التوسع نفسه سوف يجهض ومثالثة مخارج من ال هناك وضعال

ما أن القاعدة البيئية سوف يلحق بها الخراب لدرجة تتعدى ما يمكن أن يتحمله إو , عالم –انهيار المنظومة 

 بالنظر . وإما القبول أخيرا,كتسخين كوكبناال يمكن ردها  ث ع منطقياً إلى كوارفوهذا ما سيد .فيزيائيا كوكبنا

 .ديد االستعمال وتجديد المصادرحوت ظيفالتكاليف االجتماعية لعملية التنبصورة جدية في 

 ةآلثثورات الص( من بين التمباشرة قل ضرراوظيفية نفعية, واأل صيغالثالث ) ب ختارأن ن علينا كانوإذا    

ازعملية كبير. إن كان بالنسبة النجم الراهنة مباشرة تحت توتر عال -عمل المنظومة  صيغةفهذا يضع , 

شف كي، وحدة جنوب - شمال ه الصورة يزداد التفاوتبهذ, وعلى حساب الجنوباالصالح )التبييض( 

تفرض بشكل سالتكاليف أو بالنسبة إلى أن جنوب، والشمال ال بين للتوتر مطابقبوضوح كبير عن مصدر

مصيبة، يؤدي حتما إلى انخفاض هام في مستوى رفاهيتها. زيادة في الوف ذا سأساسي على دول الشمال وه

ردود اإلجمالي البيئة سوف يقلص بصورة حتمية هامش الم علىوأيا كانت السبل المتبعة، كل فعل حقيقي 

 المال(. ونظروف يغدو نفسه مصدرا لتراكم رأس اس (التجديد البيئي التبييض) )على الرغم من حقيقة أن

حاد األوربي الواليات المتحدة واالت -ى هذا االعتبار الثاني وفي سياق منافسة حادة بين الثنائي اليابان إل

هذا سوف عالية إذا من الالفاعلية في عملية التجديد. و درجةظاهرات تجنب وخداع و وتوقع رؤية نم يمكننا

.             ت على ذكرهاتيرات التي كنت أاني من التصوثيقودنا إما إلى االحتمال األول أو إلى االحتمال ال

                                                                                                             

  ع الجغرافياتجاه التوس :عالم –تجاهين قديمين للمنظومة انهاية ب تعلقأما االختالف السادس فسوف ي    . 

  شمل كامللي هتوسع انطلق في عالم رأسمالي قد -كان االقتصاد  مبدئيا ه نزع الصبغة الريفية.واتجا  

ن مة بيئالمنظومة القانطاق حدود في  أساسا سوى إال أن هذه المالحظة ال تستقيم.  8911نذ  المعمورة م

في  ,غير أنها . 91 – 8919إلى  8991إنتاج المواد االستهالكية إال في الفترة غط حلقات ولم ت .الدول

تطويرا  ةالم رأسمالي منذ أربعمائة سئع -التين. كذلك عرف االقتصاد ححقيقة في كلتا ال ,نهالوقت الرا

تميزت سنوات و.  (أو بلترة نزع الصبغة الريفية ) دعي أحياناً بصو.رة غير دقيقة بعملية تكديح ينحوإلى

 الريفية تماما عن صفة. ونزعت اله السيرورة هذام في مزة مدهشة إلى األفبق 91 – 8919إلى  8991

 .سيرورة مماثلةل ,جزئيا لكن بشكل كثيفنفسه,  أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان. وخضع الجنوب

.                                       2121 –   2111نهايتها في سنوات   لىإمضي تومن المحتمل أنها سوف 

ية مناطق جغراف بضمهالتوسع على ى لعالم رأسما -االقتصاد  قدرةكانت , هة تاريخيةجمن وو  .      

 ةتوسيل تراكم رأس المال. وهذه كانتوعلى لمحافظة على معدل مردوديته لجديدة عنصرا حاسماً 



 

 

 سلطةواسية سلطة سيمترافق لاليد العاملة المتولد من صعود كلفة في  الزاحف فاعتلمواجهة االرساسية األ

يلة ال تملك غشاألمل في تجنيد فئات جديدة من ال أبدا د اليوم ممكناعاملة. وإذا لم يعللطبقة الصناعي  ضاوتف

لتي بإمكانها فاوض الصناعي التي تسمح لها هكذا في زيادة الحصة اتبعد ال السلطة السياسية وال سلطة ال

زجاجة في عنق ال ستصاب باالختناق مالالرأس عملية تراكم أن يجةتالن, واقتطاعها من القيمة الزائدة

زول السمة مداه وت  الجغرافي توسعبلغ الي بمجرد أن زاف البيئي. وتنوسوف تقود بالضرورة إلى االس

 قليصن سياسة تمة الريفية عن السكان يغدو تحقيق وفر اقتصادي حقيقي مستحيآل بسبب الصعوبات الناجم

جة حتما هامش األرباح.تيعموما وينخفض بالن، وسترتفع عندئذ تكاليف اإلنتاج نفقاتال  

يخص ، وهو ماضي" الآ ييف والطور " اتلدورة كوندر لمقبل" اآ اختالف سابع بين الطور "  وجدو ي

  في بلدان الجنوبت المتوسطة ئاالنسبة المئوية للفف ان الجنوب.لدالبيئة االجتماعية والمناخ السياسي لب

ألن نسبتها في  مأثرة نادرة أو عمال باهراأبدا  بالتالي كنتلم الزيادة  ذهوه 8991منذ خطير بشكلازدادت 

 ,هؤالء السكانمجموع فقط من خمسة إلى عشرة بالمائة بالنسبة ل ازدادت السابق كانت ضئيلة. لكنها إذا

أربعة ة إلى يقنظر إلى تزايد السكان فهذا يعني أن هذه الفئات ازدادت في الحقبالو  ,قد تضاعفت إذا تكونف

ين بالمائة من مجموع سكان العالم، توحتى ستة أضعاف باألرقام المطلقة. وبما أننا نتكلم عن خمسين إلى س

حافظ هذه الفئات على ت لكي ,يكون الثمنأن ويخشى هنا  لق بمجموعة ضخمة جدا عددياً.عفاألمر هنا يت

 .باهظا ,نىلها الحق به كحد أدأن د من اآلن فصاعدا عتقمستوى من االستهالك ت

  91 – 8919إلى  8991 زيادة على أن هذه الفئات المتوسطة أو اإلطارات المحلية كانت خالل الفترة من

مار. وهذه كانت حقيقة بالنسبة لجميع أولئك عاالستتصفية فيما كنا أطلقنا عليها عملية  عموما  مستغرقة

: كامل أفريقيا  8991 تعمرات في عاميعيشون في مناطق الجنوب والتي كانت ال تزال مس كانوا الذين

الة أولئك حوكانت هذه أيضا ، أخرى  مختلفةومناطق يب  والكاري ,و الجنوبية الشرقية الجنوبية سياآقريبا ت

ء من الشرق األوسط وأمريكا الالتينية وأوروبا وأجزامرات" )الصين عالذين يعيشون في '"أنصاف المست

 تصفيةعقليتها لعملية حيث وري مماثلة من ثن النشاط المال عديدة فيها أشك تقومالشرقية( حيت كانت 

ويكفي أن نرصد , حضور جميع هذه الحركات مغزى أو االستعمار. وليس من الضروري هنا تقييم نوعية 

 شرائحمن الالقادمين  فيها خاصتين: األولى أن هذه الحركات قد امتصت طاقات عدد كبير من األفراد

هذا اكتسب فاؤل. تفاؤل سياسي تصوص، والثانية أن هؤالء األفراد كانوا مشبعين بالعلى الختوسطة لما

فتشوا » لكوامي نيكروما : بالمعاني والمليء  أثورالخاص الذي يمكن أن نفهم جوهره في القول المالشكل 

لي أن الواقع العمفي و هذا كان يعني «. عن الملك السياسي وكل الباقي سوف يعطى لكم كعالوة  الأو

فيما للصبر قليآل  وقتذلك الفي ( كانت مهيأة حكماالمتوسطةشرائح المتوسطة في الجنوب )وال شرائحال

أنها إذا تمكنت من في كانت مأخوذة بالقناعة التامة , والرقيق الحال. صادي الضعيفتوضعها االقيخص 

مار ثأفرادها أو أبناؤهم الني يجى مدار ثالنين سنة على سبيل المثال فسوف علالظفر بالسلطة السياسية 

 ين سنة المقبلة.ثالثالفي االقتصادية 

التي  "مارعتصفية االست"  قتصر األمر على زوال حركاتيلن سوف  2121 – 2111حقبة وفي 



 

 

لكن سوف يتدهور بال شك وضعها  ,تفاؤلها تعويموتحافظ على  ,طاقات هذه اإلطارات صتمتكانت 

 نمو)التركيز على الصين و روسيا ، الآنفا على ذكرها يت تكنت أ  عةمتنو ألسباب االقتصادي كثيرا,

تفلح قد المتوسطة على النطاق العالمي(. وربما  شرائحليص أعداد التقطارات الجنوب، محاوالت إل يعددال

مصير أولئك الباقين سوف لكن ال، مالهجرة نحو بلدان الشفي الفرار، أي في بعض مركبات هذه الفئات 

 مرارة.ثر أكيغدو 

من دورة "آ" بين الطور األخير  - األكثر حسما بدون شك يكونسوف  - واالختالف الثامن

ينبغي ة وتراجع النزعة الليبرالية. ويطامقريالدالنزعة  سياسي: صعود  كليا هو وذلك اآلتي وكوندرانييف 

تعارض أغلب في بل  , وأمينتا عحقيقة أن الديمقراطية والليبرالية ليستا قطأن ال تغيب أبدا عن ناظرنا 

سالة حصر وضبط مهي رالية يبقادت إلى والدة الل في األساس قد األحيان ومتنافرتان. والمسألة التي كانت

الحل  عالم بكاملها. و -ثم في داخل المنظومة  منالمركز التاريخي و فيالطبقات االجتماعية الخطيرة، أوال 

فائض في أيضا محدودة  مشاركةإلي السلطة السياسية و امحدود افذمنهذه الطبقات  منحفي  كان الليبرالي

واصلة لتراكم رأس المال وال المنظومة تأن تهدد  ال العملية المأبدا بنسب ال يمكنها لكن  ,القيمة االقتصادي

 الدولية الضامنة لذلك.

لنطاق ى اعلبين الدول  قائمال والفكرة األساسية للدولة الليبرالية على الصعيد الوطني وللنظام الليبرالي

و صيغة الدولة  األولى من خالل تدخل الدولة. في المرتبةالنزعة اإلصالحية العقالنية كانت  العالمي

 أدت - اهيةدولة الرف زائد االقتراع العام  -ت في دول المركز في القرن التاسع عشر ظهرالليبرالية كما 

دول تحت ن البيقائمة رين طبقت صيغة مماثلة في المنظومة الفي القرن العشو. تماما على وجه رائع دورها

مم النامية. اال أن هذه الصيغة اصطدمت بعقبة ألمية االقتصادية لتنحق األمم في قرير مصيرها، والصيعة 

سبيل المثال(. ألن على العالمي')كما كانت أوصت لجنة براندت  نطاقالى علخلق دولة رفاه في  هاعجز

العملية األساسية لتراكم رأس المال، والسبب نسبيا بسيط:  بصورة ال مرد لهاة كانت تمس مبادر اذكمثل ه

هو االستغالل االقتصادي لدول  -بمتحول مستتر  علقتيطبقة داخل دول المركز كان مألن نجاح الصيغة ال

بوسعه وال موجودا ولم يكن  كنيم ذا متحول لكدعم بنزعة عنصرية معادية للجنوب. ومثل همالجنوب وال

 الكون. نطلقعلى منطقياً أن يوجد 

ذروة النزعة الليبرالية   8991 – 8991سنوات  فقد شكلتلمناخ السياسي  واضحة. والنتائج بالنسبة ل

اؤل الذي شاع في كل مكان في تفوخصوصا ال, ى االستعمار ، التنمية االقتصادية عل: القضاء شاملةال

 ذلك من دورة كوندرانييف الذي تبع"  ب"وعند الطور غير أنه وب. في الشمال وفي الجن ,الغرب والشرق

مية االقتصادية التي كلن جرى االعتماد عليها في تنحت الوأصب ,عملية تصفية االستعمار ا أن أنجزتوم

لى ذلك ومن أجل جميع زيادة عتبخر. قد  اؤل الشائع في كل مكانتفال و كرى باهتة،ذأغلب المناطق مجرد 

ال يمكننا توقع رؤية تنمية اقتصادية هامة في الجنوب من جديد خالل أنه ، وكما آنفا ذكرها تملتي األسباب ا



 

 

اؤل سوف يتلقى ضربة تفالقادم من دورة كوندراتييف فإن الفكرة التي تفرض نفسها هي أن ال " آ "الطور 

 قاضية.

ً مناهضة الديمقراطية. والديمانتشار بنفس الوقت يزداد الضغط بانتظام من أجل  قراطية أساسا

في  ةتساويم الفرد مسموعا بصورةكون يأن بالحق في  الدعاءاالمطالبة و .  وهيسلطتللسيطرة ومناهضة لل

المكافآت  منظومةاوية في تسممشاركة من  في االستفادةعلى جميع المستويات و ةالسياسي عمليةال

من خالل  الندفاعةا هية الكابح األكبر لمثل هذالليبرالوكان من المؤكد أن  تغدو االجتماعية االقتصادية.

مساواة الل اإلصالح العقالني. ومقابل فرض الديمقراطية ضبف ,بطيء ومنتظم ,وعدها بتحسن حقيقي

فكرة عزيزة ليس فقط وكان من المؤكد هنا أن تغدو هذه التقديم أمل مؤجل.  يفورية، تغنت الليبرالية فال

على قلب أيضا( في المنظومة العالمية ولكن على الخصوص كثر قدرةتنير" )األسى قلب النصف "المعل

امة المركزية للنزعة الليبرالية هذه عد(. وكانت ال"اليسار القديم"الحركات التقليدية المناهضة للمنظومة )

فإن ه أيديولوجيا، وصفب ,وبالقياس إلى أن هذا الحلم يذبل ويجف مثل العنب تحت الشمسأمل. المنحة من 

يه دائما، أي فعال خطيرة من علهار وتصبح الطبقات الخطيرة بنفس الوقت مثلما كانت تنزعة الليبرالية الن

 جديد.

من التقريبية في الفترة  " آ " الجديد من الطورنقترب سلكناه ونحن أننا  بدويالمنحى الذي  إذا ها هو

خرين لكن جرعة الدواء آل ,دهشتوسع محقبة من وجوه عديدة,  يبدو يمكن أنه أنومع  .2121إلى 2111

سوف لن يكون هناك سوى أنه توقع ن أن ينبغي ,في اعتقادي ,تكون مرة. لهذا السببوف التي ينبغي تناولها س

وضى"، فلل"  جىءافتكون النتيجة القدوم الموف وس .قليل من السالم وقليل من االستقرار وقليل من الشرعية

 لها )يجعلها متضاعفة(. مفعول مضاعف مع زيادةيعية للمنظومة لبات الطبقوالتي ليست سوى تعاظم الت

على لن تكون أية واحدة منها  ,ةعالذي سوف يحدث في بادئ األمر سلسلة من األمور المتوقأن وأعتقد 

كبح  فيبالمقابل عجز المنظومة سوف يكون ربما جديد سيكون . وما جانب كبير من الجدة أو الحداثة

: الذي يبقى وسوف يكون هو ودة إذا من جديد نحو شكل من التوازن. و السؤالعالومن  ,ةاقضتنعات المفااإلند

 .؟ هضبط ممكن  إلى أية درجة سيكون هذا العجز في كبح اإلندفاعات المتناقضة غير

  على األرجح. ودرجة سوف تضعف النظام على الصعيد الداخلي  ضبطقدرة الدول في  إن

ب" )أطوار االنحسار واالنكماش( من "لبة. واألطوار تقدائماً مهي بلد ما في الداخلي  النضباطا

ب. مع ذلك وفيما يتعلق بالمنظومة في غرات صاخبة من الشتدورة كوندراسف تتخللها بوضوح ف

على الصعيد صفو االنضباط االجتماعي مسمائة سنة تعزز خمجملها وعلى مدار أربعمائة إلى 

)نشر وتوسيع  Etatisation"الدولنة"  ب إلى هذه الظاهرةويمكن االشارة -الداخلي بانتظام. 

 سلطة الدولة(.

 -عالم رأسمالي )بريطانيا العظمى النمسا  -اإلمبريالية داخل االقتصاد  الهياكلبطبيعة الحال إن جميع 

ن الذي على مدار المائة سنة األخيرة. لك تفككهنغاريا واألكثر حداثة روسيا االتحاد السوفيتي( قد أصابها ال

ه هو باألحرى التكون التاريخي للدول وكيف صاغت قاعدتها المواطنية انطالقا من جميع يلإتجدر اإلشارة 



 

 

بريطانيا العظمى وفرنسا والواليات   قامت مع ذلكأولئك الذين كانوا يتواجدو.ن داخل حدودها. وهكذا 

ً بلدان وفنلندا والبرازيل والهند. مثلما كانت كذلك ولوقت قريب ,المتحدة  مثل لبنان والصومال,و أيضا

ً أي رابط مع تصدع تلك  .يوغوسالقيا وتشيكوسلوفاكيا وال يربط تفكك أو تصدع هذه األخيرة عمليا

 "اإلمبراطوريات".

سواء و امتوقع كونه سواءفكك الدولة في مناطق األطراف تمن المستحسن استبعاد فكرة سوف يكون و

 ا,قديمالسائد االتجاه ا حسبو ه ,لكن ,جيوبوليتكي )الجغرافي السياسي(ى الصعيد العلغير ذي أهمية أنه 

ير من الدول سيولد توترا جدياً في سير عمل المنظومة القائمة ثفي ك لنظاما تدهورو , في عكس التيار يسير

سوية تة بإمكانية ثق. وفقدان الابين الدول. غير أن احتمال ضعف الدولة في مناطق المركز هو األكثر تهديد

 ه على وشك  الوصول.اد بأنتقيدعو إلى االعو، حاصل منذ اآلن ومستمردعم أنه نمؤسساتية ليبرالية والذي 

وتنوء حاليا الدول تحت تبعات متطلبات األمن وأعباء الخدمات االجتماعية وهي عاجزة سياسيا عن 

جتماعية وهذا يحرفنا وحصيلة ذلك خصخصة متسارعة لمصالح األمن ومصالح الخدمات االبها النهوض 

 ة.نحوالي خمسمائة س ذعن الهدف أو السمت الذي حدد مسارنا من

  نظمت تدريجيا أيضا منذ عدة قرون، بدءا من اتفاقية تالمنظومة القائمة بين الدول بنيت وو

هناك نوع من اد سويستفاليا حتى عصبة األمم، ثم منظمة األمم المتحدة وذريتها )ملحقاتها(. ولقد 

في حالة صالحة على فرضية أننا نتوجه ببطء ولكن بالتأكيد نحو حكومة عالمية ضمني ع إجما

ن في لحظة نشوة عن قرب قيامها تحت صيغة ''النظام العالمي عل. وكان بوش قد أتؤدي وظيفتها

ى العكس من ذلك فإن علهزء وسخرية. ومن حق ما تستبالها بتقالجديد". وهذا ما استدعى اس

على كالهما اإلصالح عمال التفاؤل بكيان وتبخر أحالم بوصفها ط على الدولة التهديد المسل

 نسبيا. هشة امود أسسها  زعزعة منظومة قائمة بين الدول كانت

ر منه من اآلن فصاعدا ويبشر بالتوسع السريع كسرعة فوإن ازدياد انئشار األسلحة الذرية الذي ال م

 قامة أو األهمية متوسطة ال قوىاته كارثة بالضرورة ، ألن الالهجرة بين الشمال والجنوب، ليس في حد ذ

قة واألمانة من الدول العظمى، بل على العكس ومن الجائز أنها سوف ثليست بالضرورة أقل جدارة بال

"الدولة" بيد انه وبالقياس إلى أن قتصاص أو ثأر حقيقي. خشيتها أكثر من ال اأكثر حذرباألحرى تكون 

وقف في الصعود  فسوف يكون من الصعب  مستمرقدم التكنولوجي تالتراجع وانحسار و فيككيان وذهنيته 

 حرب ذرية تكتيكية محلية.الزاحف لد يتصعال

ً المبرر األخير للنزاعات بين الدول، تفوبمقدار ما تخ فالحياد ي األيديولوجيا شيئا فشيئا بوصفها

ل سوف يكون دائماً موضعا للشك أكثر، وإمكانية عاجزة عن الفعكونفيديرالية لمنظمة أمم متحدة  المزعوم

وسوف  ,وبعيدة عن أن تتعزز, اآلن جداالتدخل من أجل الحفاظ على السالم محدودة  فياألمم المتحدة 

ربما سوف تنتهي  هناالنداءات لصالح التدخل اإلنساني وتتراجع وتضعف بكل تأكيد في ظل هكذا مناخ. 

ي والعشرين إلمبرياية القرن التاسع عشر الغربية. والتي كانت أيضاً كأنها صيغة القرن الحادلتعتبر و



 

 

مكن أن تحدث هنا إنشقاقات، وحتى إنشقاقات جسيمة في البنى مهل من ال التمدينية: ريراتل التبحتنت

 لطاقة الذريةله كوريا الشمالية في مواجهة الوكالة العالمية تتبعاروفة. )'على غرار الخط الذي عالكونية الم

AIEA بعدا كلية.تهل سنشهد قيام منظمات منافسة ؟ هذا ليس مس.(؟ 

   توازن الالدول )و المنظومة القائمة بين الدول( في حالة فقدان  أن تعتبرإذا وصل األمر إلى

واضح هو اآلن واب جين و إلى من سيتوجه الناس للبحث عن حماية ؟ الإلى أالفاعلية، فانعدام و

ماركات " جماعات ". والجماعات المقصودة هنا ستحمل بالتأكيد وصريح سوف يتوجهون إلى 

، وإما )جنسية ( أو باألحرى شبقيةلغوية وإما  -دينية  -ةما جماعات إثنيإوسوف تكون  )دالالت(

بدأ. فيها اعتبار يالجديد هو الدرجة التي  ا.هنا إطالق ,ت خصوصيات متعددة. وال جديدذاأقليات 

ن خيارات المواطنة والمشاركة في الدولة التي هي مع ذلك عة لديهذه الجماعات كخيارات ب

بة  تبالضرورة مر ل فيهابالتعريف تأوي عددا كبيرا من الجماعات )حتى وإن كانت ال تحت

 (. اويةتسم

, دي كبيرااوت اقتصفقلبات وبتتقة في عالم مضطرب، مليء بالشك والثبمن توضع ال. قة ث مسألةإنها 

وهو ما نقصد به  .: لنثق بالدولةقد أجابتفيه ليس مضمونا بشيء؟ البارحة كانت األغلبية  عالم حيت المسقبل

ى األقل شرعية الدول ما بعد اإلصالح والتي في علإن لم تكن شرعية الدول القائمة حاليا،  .كلمة الشرعيةبهنا 

  -مية تنتحة ومتجهة نحو المنف مقدورنا صياغة مشروع اقامتها في مسقبل قريب لحد ما ! وكانت للدول صورة

 طي الجماعات اليوم صورة وكأنها بسبب انطوائها على ذاتها في حالة دفاع و خوف.عت

أيضا نتاج ظاهرة هي الجماعات ذاتها  هذهتحديدا ما يحرج أو نقطة الضعف(  نابنفس الوقت )وه

ألن اإلصالح الليبرالي لم يكن تفشل كان مقدرا لها أن  بأن الدول الشعور، و)إشاعة الديمقراطية(الدمقرطة

ديد من الشرائح عإهمال أو قمع ال الحقيقة عملياتضمن في تالنزعة الكونية للدول  دامت سوى سراب، ما

متزايد أو خيبة أمل متعاظمة ولكن أيضا نتاج  بحيث أن هذه الجماعات ليست فقط نتاج خوف. األكثر ضعفا

تصور أنه يمكن الها قوى معبأة ومؤثرة للغاية. ومن الصعب منيصنع وعيها بحقها في المساواة. وهذا ما 

نصيرة )في مستقبل قريب. ومع ذلك ونظرا إلى أن بنيتها في تناقض مع ذاتها  صاقنلدورها السياسي أن يت

بما فيه سديميا ه بدون شك أن يظهر مشوشاً أوعر بوسولكن موجهة نحو الداخل( فإن تعاظم هذا الدللمساواة 

 الكفاية.

  األقليات في الشمالبين لنزاعات وجنوبية،  -يف سنطفئ إذا فتيل هذا االنتشار لحروب جنوبية ك ,

 ومن الذي ات؟.التجمعصعود ظاهرة االنضواء تحت  مشتقات بين تكون بدون شكوف س والتي

ومن الذي ؟ لةدور اإلطفائى في هذه الحاب سيكون في وضعية أخالقية وحتى عسكرية ليقوم

 قوىلشماليا محتدما و -خصوصا و أن هناك تنافسا شماليآ عدا لتوظيف ثرواته سوف يكون مست

سوف يصار إلى دفع بعض  .اد األوربي(حالواليات المتحدة ضد االت -ابان يمتكافئة )ال تقريبا

متفرجاً سلبيأ  بقىلم بان يعايكتفي الوف س حاالتسكرية هنا وهناك لكن وفي أغلب العالوحدات ال



 

 

 .يوغسالفيا السابقة أو في القوقازل بالنسبةا فعل مراق وكعال -خالل حرب ايران ، مثلما تصرف 

لقة ( في الواليات المتحدة. وسوف يغدو هذا األمر غيتوات )التجمعات المغفي الكما بالتالي و

 سيزداد في العالم. المتزامنة جنوب —دد حروب الجنوب عدائما أكثر صحة بالقياس إلى أن 

والجنوب والتي تشن  -: من الذي سيضع حدودا للحروب الصغيرة بين الشمال أيضا واألكثر خطورة

ست يعن عمد وتصميم ليس من قبل الشمال ولكن من قبل الجنوب هذه المرة؟ وكانت حرب الخليج البداية ول

ة فضح النهاية لمثل هذه السيرورة. لقد ربحت الواليات المتحدة كما يقال الحرب ولكن بأي ثمن ؟ بثمن ضريب

"حروب صغيرة" ؟ بثمن  ب ن تعلق األمرإرية تبعيتها المالية آلخرين من اًجل تسديد فواتيرها. حتى وعوت

الم العدو النهائي؟ بثمن رؤية البنتاغون يعتمد تساس لغايةبمعنى عدم السير بها  - التشبث بهدف محدود جدا

 .(؟ win hold winد من جديربح والصمود ثم ال ربحمن اآلن فصاعدا استراتيجية )ال

المحدود دون  نصرهمسكريين في أمريكا قد راهنوا أنه بإمكانهم الفوز بعوكان الرئيس بوش والقادة ال 

يظهر  ه سوفأن قدرتكبد خسائر كبيرة في األرواح ودون صرف موازنات كبيرة. لقد نجح الرهان لكن من الم

رؤية  ,مرة أخرى ,ومن الصعب . على لعبة الحظ هذهمن الحكمة أن ال يعتمد كثيرا مرة أخرى  للبنتاغون أن

النهوض بأعباء عدة"أزمات" من  ,أو حتى تحالف عسكري لكامل دول الشمال ,كيف بإمكان الواليات المتحدة

والبنية االجتماعية  لماع –وبالنظر إلى مظهر االقتصاد لكن ات الوقت. في ذ الفارسي الخليج مةطراز أز

يكون من وف من منا س,  2121 – 2111التطور كما افترضت فيما سبق لسنوات  في غمرةوهما العالمية 

 يحدث ؟أن  أبدا ال يمكنه  الفارسي" الخليج"أن تزامن أزمات من نمط أزمة  دعمالرعونة بمكان لي

   السيدا " الخطيراء الوب" خبرا عامل أخير لنمو الفوضى ينبغي علينا أن ال نستخف به: ضأييوجد

رة للجدال. وحصيلة هذا الجدال ثيمن أكثر المواضيع الم السيدا مرض في أسباب البحثويبقى 

ليست بالغة األهمية، المهم بالنسبة لنا في الوقت الراهن هو لربما كون السيدا وباءا جديدا وبالغ 

 مرضشار هذا التالخطورة والعدوى منه من اآلن فصاعدا تلقائية. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ إن ان

نين مع طعالم رأسمالي )والذي يترافق ويدخل في  -المظهر العام لالقتصاد فقط قلب يلن 

ود القوي لعملية التدويل )نشر سلطة الدولة( وإرتكاس عملية تعزيز المنظومة عإرتكاس الص

القائمة بين الدول لكنه يساهم بذاته في زيادة تصدع شكل الدولة ومصداقيتها من خالل كون 

آلية عمل الدولة جوا من الحذر المفرط )البارانويا( والحساسية لى عبء إيضيف  المرض

 نمو أمراض جديدة.على المتبادلة و.لربما شجع هذا التصدع بالمقابل 

 ثربصورة أك ثرامتحول سيكون متأأي مسبقا  نبؤفهم أنه من غير الممكن الت هوواألمر الجوهري 

د األفواه المطلوب إطعامها لكن دمن ع صيقلف وس ذاك الذيشار الوباء: تجراء ان سواه من خطورة من

سيقلص من عدد المهاجرين المحتملين لكنه  الذي كلعدد السواعد المهيأة للعمل في األرض. وذ.أيضا من 

ً من الخسارة في اليد ال  ول من هذه المتحوالتحيار الهجرة. أي متتفي احتياجات إذا املة وعسيزيد أيضا

وحينما يكون كل شيء قد  ,لن نعلم بذلك إال متأخرينسوف  ؟ يا ترىه الغلبة في كل حالة ستكون لالماثلة 



 

 

   ممكن الحسم فيها.الاقات غير ترليس سوى مثاال إضافيا عن االف وهذا انتهى.

ويوجد نحن والحالة هذه أمام لوحة إطارنا الزمني الثاني، إطار الدخول في عهد من الفوضى.       

نكون أن . وهنا ينبغي يأخذ في الظهورطار نظام جديد إ ,والحل أو الخالص المنفذ وه ,ثالثهنا أيضا 

عالية. ويصادف الوضع الفوضوي المفارق ظاهريا فقط أن يكون األكثر جدا  قاطعين ألن درجة التردد فيه

ض مع فترات نظام نسبي )نظام نسبيأ راعتأثرا بالتدخل البشري المتعمد وخالل فترات الفوضى وبالت

 يير.غفي حركة الت ةبليغ ات( يمكن أن يكون للتدخل البشري تأثيرتمي/حجبري

ة العالمية القائمة ؟ مظونترى أال يمكننا تصور قيام فاعلين محتملين لتحقيق هذه الرؤيا ولتجديد بناء الم

زلية لة األعالش راسح ,يازاتتأتوقع هنا ظهور فئتين، أوال فئة الحالمين بترسيخ عملية التدرج الطبقي واالم

الجماعية المشتركة  نىالبدعم قوية، رغم أنها تفتقد إلى فردية ي بالضرورة عنوالتي ت. للعقيدة األرسئقر اطية 

العمل )إن لم يكن  فيها تنطلق نبالكامل. ا جتمعتة اإلدارية للطبقة القائدة" لم يصادف أبدا أنها اللجنا'فا --

ل األزمات التي تواجهها المنظومة ألن الوضع طوا( دينذو ح فق عليها فعلى األقل بموقف مخرجتبصورة م

ل ثففي م .أن تفلت منهاتوشك  حسب تقديرها على وشك أن يكون من الصعب ضبطه أو أن زمام األمور

ر غيكل شيء ينبغي أن يتغير كي ال يت» ثورة : أالمampedus Lا تتصرف حسب مقولة المبيدوز ذرف كهظ

 )'(.٠«شيء

نقتي كبيرة في مقدرتها  نقدمه هذه النخب إلى العالم, لكوتة ما سوف تبتكره رفعب مسبقا معمن الص

وسوف تنجح أوال تنجح في حث العالم  , عالم جديدة -من منظومة  بعناية شيئا عدونفاذ بصيرتهاً. وسوف ت

 باعها في هذا االتجاه.تالحقيقي على ا

ادي( التي تقاة)تصوران ال ينفصالن في اعالمساو -بالتعارض مع هذه الفئة ستتواجد قوى الديمقراطية 

تحت صيغة الحركات المناهضة للمنظومة )تشكيالت اليسار القديم  8919 – 8919رة تظهرت في الف

تاريخ وأيضا  وتاريخها التنظيمي الذي كان قدر له أن يكون تاريخ نجاحات تكتيكية ضخمة  (2) الثالث

. كما قدر لهذه الحركات أن تساهم على المدى الطويل ألقلعلى ا إخفاقات ضخمة على الصعيد االستراتيجي

 يها إلى نسفها من األساس.عفي تدعيم المنظومة القائمة أكثر من س

 

 

م استعار المؤلف  هده الجملة  من الفيلم السينمائي )الفهد ( المأخوذ عن رواية الكاتب االيطالي المبيدوز وهي جواب ابن األخ افي الفيل  (8)

 ين سؤاله  لماذا اختار وهو من االريستقراطيين  والنبالء  معسكر غاريبالدي .آالن ديلون ح

 ويقصد  بها المؤلف  أحزاب االشتراكية الديمقراطية  واآلحزاب  الشيوعية  وحركات  التحرر الوطني . (2)

 



 

 

ظهر حركات جديدة مناهضة للمنظومة وما إذا تى معرفة ما إذا كانت سوف علقوم اآلن تكل المسألة 

 ٠راتيجية جديدة قوية كفاية ومرنة بنفس الوقت كي يكون لها تأثير كبير في الفترة توف تكون مسلحة باسس

كيد أن ال كل تأبحيث ال يعود ويتم النصر فيها إلى الالمبيدوزيين األزليين. ومن الجائز ب,  2121 – 2111

 .يةنهافي ال لكي تكون لها الغلبة أخيرا  لح بالمرونة الكافيةتسائها وال بالقوال في ضمان ب ونقلح في الظهور

ليس بوسعنا في الوقت الراهن أن نكون  2191أو في  2111في  , ولنقولترق الطرقفبالنسبة لما بعد مأما     

الم رأسمالي. وسوف تمتد حياتنا ع -اد صأبد؛ في اقتنعيش ن أمور قليلة جدا. إننا سوف لن موائقين سوى 

المنظومات  منجديدة، أو من تعددية  ما بالمفرد أو بالجمع من منظومة جديد، منحدر ظام ماضمن ن

ً نسبيا مع االستقرار ومع الرف ومن جديد سعالتاريخية. هذا ومن المرجح جدا أن اإلنسانية سوف ت ما

الشرعية. لكن هل سيكون هذا السالم وهذا االستقرار وهذه الشرعية في النهاية أفضل أو أسوأ مما عرفته 

لكن القرار يرجع إلينا ويبقى  بنفس الوقت إلينا ذلك،كل  ةرفمعية حتى يومنا هذا ؟ ال تعود اإلجابة. أو البشر

بين أيدينا.
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 هوامش المترجم 

 

اء حكم ثنفرنسيس باحث أمريكي من أصل ياباني كان قد شغل أ Fukuyamaفوكوياما :  ٠ - 8

هاية التاريخ؛' نإثر مقالة على مريكية وبرز اسمه جورج بوش نائبا لمدير تخطيط السياسة في الخارجية األ

ويعتبر من تالميذ الفيلسوف الروسي المهاجر  8999ثم كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخير 8919عام 

 . 8111الكسندر كوجيف صاحب الدراسات عن هيغل ومفهومه عن نهاية التاريخ مع انتصار نابليون عام

قوم يهب الحرية االقتصادية المعادية لتدخل الدولة. والذي ذ: م Libéralismeالنزعة الليبرالية  - 2

رفون بدوافع نفعية عقالنية، وأن السوق هو العامل المحرك لكل تنظيم صمبدأ أن األفراد يتعلى 

اقتصاد السوق وحرية  -بادل بسلعة(. توضبط اقتصادي، وأن القيمة تبادل بقيمة )السلعة 

 المنافسة.

: مفهوم يعبر عن العالم القائم الذي نعرفه والذي تولد  Système -Mondeعالم :  -. المنظومة -1

 نتيجة االتجاه القديم لدمج العالم وتوحيده في منظومة واحدة.

عن العالم المندمج في منظومة يعبر : مفهوم  Economie -Mondeعالم :  -االقتصاد  -9٠

ام الرأسمالي ظطاب المتزايد داخل النتقأساس االسى علاقتصادية واحدة مكونة من مركز وأطراف، قائمة 

 العالمي الواحد بين شمال صناعي متقدم )مركز( وجنوب يعاني أزمة نتمية مستمرة )أطراف(.

اء حقل نمؤرخ فرنسي اشتهر بإسهاماته في إغF.Braudel  - 8912 - 8911. فرناند بروديل : -1

أن التاريخ منذ البداية هو تاريخ عالمي تمحورت كل مرحلة الدراسات التاريخية والعلوم اإلنسانية ورأى 

 دورا رئيسا في االقتصاد العالمي.يلعب من مراحله حول مركز 

اهمية التجارة كمصدر من على ادية ركزت تص: سياسة اق Mercantilismeليه : تي. الماركان- 1

 لثروة والمعدن الثمين )الذهب(.مصادر الثروة، وتشجيع الصادرات للسماح بكنز أكبر كمية ممكنة من ا

اقتصادي إنكليزي اشتهر بدراساته حول طبيعة  A. Smith : 8921 – 8991. آدم سميث : - 9

وأسباب ثروة األمم. ويعتبر واضع أسس علم االقتصاد البرجوازي على حرية المبادرة في األنشطة اإلنتاجية 

 بادل في السوق.توحرية ال

ت في االنتشار في القرن ذويرية أخن: حركة فلسفية فكرية ت Pensé des lumiéres. فكر األنوار: - 1

 السابع عشر و سيطرت على الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر.

رجل دولة أمريكي انتخب رئيسا للواليات  w. Wilson :  8111 – 8929. وودرو ويلسون : - 9

ة األولى إلى جانب الحلفاء وساهم في تأسيس عصبة وقادها إلى االشتراك في الحرب العالمي8982 المتحدة 

 . 8989األمم وحاز على جائزة نوبل للسالم عام

راكي الروسي تفصيل األغلبية اليسارية في حزب العمال الديمقراطي االش: ة ف. البالش- 81
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ورة أكتوبر إلى الحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي.ث( والذي بدل اسمه بعد لشيفيك)بو



 

 

بطرسبورغ سان في المؤقتة حكومته ثم مقر الحكومة روسيا قيصر إقامة مقر الشتاء : . قصر  - 88

 ٠٠٩٢٩ام عفي لينغراد ثم إلى روغراد تبإلى ورة والتي بدل اسمها ثمة الدولة الروسية قبل الصاع

 . الويلسونية : نسبة إلى مبادئ الرئيس األمريكي و.ويلسون والتي نادت بمبدأ حق تقرير- 82

 المصير.

( الزعيم الثوري ٠٩٢٩ - ٠٩١٠ش ت. اللينينية : هي التعاليم المنسوبة إلى لينين )فالديمير ايلي- 81

المنفى، في الروسي الذي يعد من اكبر منظري الماركسية، مارس نشاطه السياسي مبكرأ واضطر للعيش 

اتحاد  س ثم أس ٠٩٠١أكتوبر  لى النصر في ثورةوإ 8989قاد البالشغة بعد عودته إلى روسيا في نيسان 

وهو واضع مفهوم الحزب الثوري من نمط جديد ومن  8922 ية االشتراكية عام تالجمهوريات السوفي

ورة، ثلفاته ما العمل ؟ ، المادية ومذهب النقد التجريبي ، اإلمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، الدولة والؤم

 ارية مرض الطفولة في الشيوعية ...يسال

انتخب رئيسا أمريكي ( رجل دولة  F.Roosvelt -8112 – 8991. فرانكلين روزفلت :- 89

إشراك ى عل، و 8912 – 8929أزمة للواليات المتحدة عدة مرات عمل على رفع االقتصاد األمريكي بعد 

ي نصر نعصاأهم  نوكان واحدا م 8998الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية ضد المحور عام 

 حلفاء فيها.ال

. البانتيون : بناء تاريخي قديم قائم في باريس، ترقد فيه رفات عظماء ومشاهير فرنسا )مقبرة -81   

 العظماء(.

)نفي إلى تاريخ وفاته رف عولم ي1882 اقتصادي سوفيتي ولد عام   kondaratiev ييف :ات. كوندر- 81 

الغير أرثوذكسي ألتحليل الماركسي ر جزءا من عتبت سيبيريا بقرار من ستالين( وعرف بدراساته الهامة التي

تترافق مع  بخصوص الدورات االقتصادية الطويلة وأطوار النهوض "اً وأطوار االنكماش 'ب فيها والتي

 التجديد التقني  والتوظيف  في " آ " واالنكماش والتقلص وانخفاض معدالت الربح  في " ب ".

 أزمة وانكماش   8191 – 8189نهوض                   8189 – 8919دورة اآللة البخارية       

 أزمة     8199  - 8192نهوض                  8192 – 8191دورة سكة الحديد          

 أزمة .    8991 – 8981نهوض                    8989– 8199دورة الكهرباء والسيارة  

 دورة السيارة واعادة بناء 

 أزمة  .             - 8991نهوض              91 – 8911 – 8991         أوروبا واليابان 

 ها كارلضعيقة البرنامجية التاريخية التي وثالبيان الشيوعي :)أو بيان الحزب الشيوعي( الو  - 89
 بتكليف من مؤتمر عصبة الشيوعيين الذي عقد 8191باأللمانية في يناير  زماركس وفر يدريك انجل

ات العالم أربعة فصول ويشير البيان غلجميع بلندن وتضمن البيان الذي ترجم ونشر في  ٠٩٩١ر في نوفمب

الم آراءهم وأغراضهم عفي بدايته إلى أنه حان الوقت الذي يجب فيه على الشيوعيين أن ينشروا أمام ال

هير " يا عمال العمال واتجاهاتهم ويقابلوا أسطورة الشبح ببيان عن الحزب نفسه وينتهي البيان بالنداء الش



 

 

 اتحدوا".

مؤتمر باكو ن المؤتمر األول لشعوب الشرق عقد في مدينة باكو عاصمة جمهورية  ٠   - 81

وضم مندوبين وممثلين لعدد كبير من ، 8921أيلول عام 1 -آب 18وين من قزأذربيجان المطلة على بحر 

خطب النارية التي ألقيت قيه )خطاب .( وتميز بال٠٠هنود  ,ن ، أوزبيكوشعوب الشرق )أتراك ، صيني

( ومداوالته التي ركزت على دور وأهمية شعوب الشرق في التحرر والنضال في العملية  ٠٠زينوفييف 

الل ويمكن تقى طريق االسعلورة والنهوض والسير ثالثورية، وشكلت بالنسبة للبعض إشارة وحافزا لل

 داد لنهجه.تيخي آخر كامالذي أتى في سياق تار8911اعتبار مؤتمر باندونغ 

الزعيم الصيني الذي شارك 8991 - 8191غنالماوية: وهي التعاليم المنسوبة إلى ماوتسي تو - ٠89

روف ظاد إلى الماركسية وتطبيقها على نوخاض با الست 8928في تأسيس الحزب الشيوعي الصيني 

ويل في النضال الثوري إلى أن الصين، النضال والثورة على رأس الحزب معتمدا استراتيجية الدرب الط

ر على قوات شان كاي شيك، التي فرت إلى فرموزا، وإعالن قيام الجمهورية الشعبية صتحقق له الن

الثورية في الصين، في التناقض، للحرب ومن أهم مؤلفاته المسائل االستراتيجية  8999الصينية في أكتوبر 

 افية في تعارض مع النموذج السوفيتي.ثقدت بالثورة الفي الديمقراطية الجديد ، ووققت الماوية التي نا

لتضم الدول في باريس  8918أنشئت في عام : OCDEاالقتصادية مية تنمنظمة التعاون وال. - 21

إلى باإلضافة  OECEسابقا االقتصادي في المنظمة األوروبية للتعاون  ةاألوروبية الغربية العضعو

 دول أخرى.الواليات المتحدة وكندا واليابان و

زعيم سوفيتي شغل منصب األمين األول للحزب الشيوعي ( 8998- 8199:).خروتشوف نكيتا - 28  

قاد عملية فضح وإدانة  8919 - 8911ورئيس مجلس وزراء االتحاد السوفيتي ~ 8919 - 8911السوفيتي 

واتبع.سياسة االنفراج ( ٠٩٩٠وتجاوزاتها الالشرعية)المؤتسر الثاني والعشرين ية رد الستالينفنهج عبادة ال

 والبحث عن توجهات اقتصادية جديدة لكنه لم يتمكن من تجاوز الصعوبات االقتصادية وخاصة في الزراعة.

 دولة. 81في الجزائر وضمت  8918: أنشئت في عام OEEQمنظمة البلدان المصدرة للنفط  ٠-22 

مال البولوني عى رأس حزب العلا : رجل دولة بولوني خلف غومولك E.Gierekوار د. جيريك إ- 21

عرف عهده بانتهاج سياسية تهدئة وطمأنة اجتماعية وعقد  ٠٩٩٠لغاية عام ٠8991الموحد الحاكم عام 

 ٠لحدون اتفاقات وتقارب مع الدول الغربية لكن الصعوبات االقتصادية بقيت 

 باأللمانية(دانتزغ  باسم)عرفت شهيرة في التاريخ مرفاً ومدينة بولونية  Gdanskغدانسك : - 29

حركة اإلضرابات مركز ومثلت  ٠8991كانت موضع نزاعات عديدة عبر التاريخ وضمت إلى بولونيا عام 

 والتي تولدت عنها سوليدارنوست. ٠٩٩٠ام عهيرة في شو االحتجاجات العمالية ال

في  ٠٩٩٠ام عفي  لة قامتتق.سوليدارنوست : تضامن أو اتحاد النقابات العمالية كحركة نقابية مس- 21

 د رئيسا لجمهورية بولونيا.عغدانسك برئاسة ليش فاليسا الذي انتخب فيما ب



 

 

 – 8111: نسبة لمذهب وتحليالت االقتصادي اإلنكليزي جون مينارد كينز  keynesienneالكينزية - 21

وبخالف والذي ال يخرج في تحليله عن إطار الرأسمالية وال يقطع مع جوهر الليبرالية لكنه  8991

مل عدعم وتنظيم النشاط االقتصادي و الاجل الدولة من دخل تدور وضرورة على الكالسيكيين الجدد يؤكد 

ة. وبدون شك كان لمذهبه تأثير عوتوظيف واساستثمار لليد العاملة وإطالق سياسة الكامل من أجل التوظيف 

 نية.سياسة الحكومات الغربية خاصة بعد الحرب العالمية الثاعلى كبير 

تتويجأ للقاءات ومؤتمرات الدول  8991كانون اًول  29: أنشئ في  F.M.Iصندوق النقد الدولي - 29

سيق تنيت وتثبعلى شجيع التعاون النقدي وتوسيع التجارة الدولية والعمل تالصناعية الغربية الكبرى، بهدف 

العمالت، وليقوم الصندوق ببيع ة قيمتخفيض علي نافس تامل والتبادل بين الدول األعضاء ومنع العنظم الت

نطن في شدوق وانات ومقر الصعمواجهة صعوبات ميزان المدفوعلى ألعضاء لمساعدتهم لالنقد األجنبي 

دة ويديره مجلس مد راء ثلثهم معين من قبل الدول الكبرى صاحبة أكبر نصيب من الكوتا تحالواليات الم

وق بتوجهات وإمالءات الواليات المتحدة والدول السبع والباقي منتخب. وفي اغلب األحيان يتأثر الصند

 الكبرى في توجهاته وسياسته.

 ٠/المتحدة لرئيس الواليات رجل دولة أمريكي انتخب نائبأ (  - GBush   1924: بوش جورج  -21

ف بالتصلب، وقاد التحالاتسمت سياسة رونالد ريغان التي تابع رئيسا. للواليات المتحدة حيث ثم /  1980

الثانية وتحت شعار تحرير الكويت من القو ات بحرب الخليج ين دولة ضد العراق فيما سمي ثثالضم الذي 

 العراقية.

وزير شغل منصب دولة أمريكي رجل J.Foster DuIJes 8111 - 8919: . جون فوستر داالس - 29

 ج الحرب الباردة.وتأجيفبيت معاداة السوفي المتشددة وعرف بسياسته المتحدة اليات خارجية الو

الغربية أوروبا لمساعدة أمريكا . مشروع مارشال للمساعدة االقتصادية : هو المشروع الذي وضعته - 11

 G. Marshallد الحرب العالمية الثانية وهو يحمل اسم جورج مارشال عوض بهواليابان إلعادة البناء والن

يئة األركان ثم وزير خارجية الواليات همنصب رئيس غل شجنرال أمريكي ورجل دولة  8919 – 8111)

 المتحدة.

ليضم  8999ساعدة والتعاون االقتصادي المشترك، أنشئ عام م: مجلس ال Comeconالكوميكون  - 18

 ام.تنبلدان المعسكر االشتراكي في أوروبا الشرقية باإلضافة إلى منغوليا وكوبا وفي

 ولة أمريكي من الحزب الجمهوري(: رجل د -  Nixon .R- -8981نيكسون ريتشارد  - 12

وأعيد انتخابه عام  8911 ثم رئيساً للواليات المتحدة  8911 – 8911انتخب نائبا لرئيس الواليات المتحدة 

 ٠. 8999الة على أدر فضيحة ووتر غيت تقلكنه اضطر لالس ٠٩١٢

 الواليات(: رجل دولة أمريكي انتخب نائبا لرئيس  - - 8981) G .Ford. فورد جيرالد - 11

 .ا.8991 - 8999 الة نيكسون تقالمتحدة ثم أصبح رئيسا للواليات المتحدة على إثر اس



 

 

 (: رجل دولة أمريكي انتخب رئيساً للواليات —٠٩٢٩) J.Carter. كارتر جيمي - 19

 ( ا. وتعتبر سياسته كاستمرار لسياسة نيكسون وفورد.8918 —8999المتحدة)

رئيسا انتخب الحزب الجمهوري أمريكي من (: رجل دولة —8988) R.Reagan. ريغان رونالد - 11

شدد تواليته بالتصدي والفترة وتميزت 8911—8919ثم أعيد انتخابه8919— 8918المتحدة للواليات 

 ظاهر بالقوة على صعيد السياسة الخارجية والداخلية.توال

األمين األول منصب غل ( : رجل دولة سوفيتي ش8911—8912) L.Brejnev. بريجنيف ليونيد - 11

األمين العام منصب خر وتشوف ثم إقصاء ( بغد 8911—19للحرب الشيوعي في االتحاد السوفيتي )

بالحرص طى سياسة التعايش فترة واليته للحزب ورئيس مجلس السوفيت األعلى حتى وفاته. تميزت 

ط من عدم الكفاءة والمحسوبية فيها بخلي —النومانكالتورا  —صفت الطبقة الحاكمة تالسلمي وبالجمود وا

والفساد وهكذا كان بالنسبة لها على سبيل المثال شراء القمح إلطعام االتحاد السوفيتي من السوق العالمية 

 والزراعة.االقتصاد أسهل من معالجة العجز المتزايد في 

19 - .CIA  وكالة االستخبارات المركزية األمريكية :Central Intelligence Agency. 

ة بريطانية لقبت بالمرأة الحديدية لصالبتها وشدة مراسها تولت ي( سياس —8921تاتشر مارغريت )- 11

أئر فوز حزبها باألغلبية على خلفاً إلدوار هيغ ومنصب الوزير األول  8991رئاسة حزب المحافظين عام 

 لحين تخليها عن هذا المنصب لجون ميجر. 8999عام 

رجل الدولة البروسي والذي يعد أحد صانعي الوحدة 8191 - 8181سمارك أوتو ). بسماركية نسبة إلى ب- 19

قلده تاأللمانية. وكان قد تدرج في مناصبه من نائب في مجلس بروسيا ثم في الديت في فرانكفورت إلى 

منصب الوزير األول عند ملك بروسيا غليوم األول وبفضل السياسات الحازمة التي انتهجها والحروب التي 

 ٠قاطعات األلمانية وإخضاعها لبروسيا وانتصاره على فرنسا ماضها وانتصر فيها من أجل ضم وتوحيد الخ

وإعالن اإلمبراطورية في فرساي تحققت وحدة ألمانيا وغادر الحكم بعد مجيء غليوم الثاني عام  8191

8191 

د الالشيوعي في ب زبحامي عمل على تأسيس التن( زعيم ثوري في8919—8191هو نشي منه؛ ) -٠ 91 

 8998وكذلك تأسيس جبهة التجرير الوطني الفينتامية عام  ٠٩٩٠ ام الهند الصينية )الووس كمبوديا فينتام( ع

ثم  ٠ ٩ ٩٩وقاد من خاللها النضال الوطني من أجل االستقالل وانتخب رئيسا لجمهورية فيتنام المعلنة عام 

زب الشيوعي حين العام للممنصب األ وشغل 8919لشمالية( عام رئيسا لجمهورية فيتنام الديمقراطية )فيتنام ا

تعمرين الفرنسيين وأعوانهم الجنوبيين ثم األمريكان من أجل تحرير مسب ضد العالفيتنامي وقاد نضال الش

 بالده.ووحدة 

 الهندفي من الحزب الشيوعي  ٠٩٩٠منه: جبهة التحرير الوطني الفيتنامية تشكلت عام الفييت  98

 سبيل التحرير واالسقالل.في ال الوطني ضلة من اجل توحيد النتقعناصر وطنية مس ة ومنالصيني



 

 

ي إلى النجف فديني ورجل دولة ايراني نزعيم : 8919-8912آية الله الخميني )رو ح الله(  ٠- 92

منفاه في بسبب نشاطه ومعارضته لحكومة الشاه وعمل —8991عامثم إلى فرنسا 8919عام راق عفي ال

وأعلنت  8999عام ى الشاه علطاب المعارضة الشعبية التي انتصرت في ثورتها تقنتشيط دعوته و اسلى ع

 ايران وآية الله الخميني مرشدا لها.في لجمهورية اإلسالمية ا

لد منصب األمين المام تقصالحي سوفيتي إرجل دولة و“ ( - 8918غورباتشوف ميخائيل ) - 91    

ً لسوفيتي ا داحاالتعي في يوللحزب الش مشروعه بطرحه ( واشتهر 8998-8911لفة تشيرنينكو )سلخلفا

مناحي ة( والذي كان يهدف إلى تجديد كل فاإلصالحي الذي عرف بالبريسترويكا )إعادة البناء والمكاش

وفي ثورة أكتوبر في األفكار على عاما  ١ ٠مضي د عبالمجتمع السوفيتي وشكل ثورة أتت في الحياة 

ى ثم انتخب رئيسا لالتحاد السوفيتي من قبل نواب علمنصب رئاسة مجلس السوفييت األ قلدتالممارسة و

 ٠8998الته في اًب تقالشعب لكن وكما هو معروف فشل مشروعه، وانهار االتحاد السوفيتي بعد اس

99 -O.L.P في لسطينية انشئت من قبل المجلس الو طني الفلسطيني المنعقد فظمة التحرير الوطني النم

دولة  بتطالب بقيام دولة فلسطينية إلى جانوهي ياسر عرفات  8919عام  نذويتزعمها م ٠٩٩٩قدس عام ال

في المفاوضات مع دخولها تاريخ  ٠٩٩٩إسرائيل وطرحت الكفاح المسلح كأسلوب نضال حتى عام 

 إسرائيل من أجل التوصل إلى حل سلمي.

91 - .O.N.U  ت عتخلف عصبة األمم وذلك من قبل الدول التي وقل 8991منظمة األمم المتحدة: أنشئت عام

ي عاون اقتصادي واجتماعمن اجل الحفاظ على السالم واألمن وإقامة ت ٠٩٩١ى ميثاق سان فرالبسكو عام عل

 ٠عضوا 811م ستة هيئات: الهيئة العامة المكونة من األعضاء وتعد اليوم ضقاقي بين األمم وهي تث و

ويعمل كهيئة تنفيذية سياسية دوريا( رة مئتخبين شا )خمسة دائمين وععضو81ومجلس األمن المكون من 

العدل الدولية ومجلس الوصاية الذي  ةومقره نيويورك. وهيئات أو منظمات كالمجلس االقتصادي، ومحكم

أقلص دوره بعد زوال االستعمار المباشر، واألمانة تضعف و
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                                                           . يف بالمؤلف: عمانوئيل فاليرشتاينتعر
                 

        IMMANUEL WALLERSTEIN 
   

( Politologue) أمريكي معروف وذو شهره عالمية مؤرخ وافتصادي وباحث اجتماعي.   
ادية ا منصب مدير مركز فرناند بروديل للدراسات االقتصيشغل حالي 0391أيلول عام . 82ولد المؤلف في 

غهامتون. و التاريخية والحضارية في جامعة الدولة في نيويورك .وأستاذ العلوم االجتماعية في جامعة ين
الجامعات  ومدير دراسات عليا في المعهد العالي للعلوم االجتماعية في باريس. وأستاذ زائر في العديد من

العلمية في مية العليا في العالم. وترأس ويشارك في العديد من الروابط والجمعيات البحثية ووالمعاهد العل
 العالم.

ة علمية ويضيق المجال ومن الصعوبة إحصاء أو تعداد الدراسات واألبحاث التي تقدم بها إلى ندوات دراسي
كة مع فردية أو مشتر أو نشرها في دوريات جامعية أو متخصصة, والتي جمع بعضها وصدر في مؤلفات

 كتاب وباحثين آخرين من مختلف الدول.
ات وحظي المؤلف على مدار عطائه بالعديد من األلقاب األكاديمية وبالتكريم من عشرات الدول والجامع

 والهيئات والمعاهد العلمية.
لى أغلب اللغات: ‘ومن أهم مؤلفاته المشهورة والمترجمة عالميا   

لقرن ث: , ويقع في ثالثة  أجزاء تدرس وتحلل المنظومة العالمية من االنظام العالمي الحدي - -

والثالث عام  4791و الثاني عام  4791صدر الجزء األول عام الخامس عشر إلى يومنا هذا, 

4797.  

0311افريقيا وسياسة الوحدة عام  – 0311الحضور االفريقي عام  –افريقيا واالستقالل  - -  

. 0313نيويورك عام سياسات التبادل صدر في  - -  

.0313عالم  الرأسمالي صدر في كامبريدج عام  –االقتصاد   - -  

.0328األزمة أية أزمة )مع سمير أمين, ج أريغي,و أ فرانك( صدرفي نيويورك عام  - -  

.0329الرأسمالية التاريخية صدر في لندن عام    - -  

أ ع سمير أمين,ج أريغي وعالم )م –التحول الثوري: الحركات االجتماعية في االقتصاد   - -

.0330فرانك( صدر عام   

عام  العرق األمة الطبقة : الهويات الملتبسة مع المؤلف اتيين باليبار صدر في باريس  - -

0322.  

عدم التفكير بالعلوم االجتماعية:  - -  

.0331ما بعد الليبرالية صدر في نيويورك عام  - -  

.0333لقرن الحادي والعشرين صدر عام النزعة الطوباوية : في الخيارات التاريخية ل - -  

 



 

 

لثورة وللمؤلف العديد من الدراسات واألبحاث حول مسائل األتنية, والهجرة , والعنصرية , وحول ا

واسترتيجية وتكتيك التغيير , والعولمة , والعالم الثالث..
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