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ال��ف��درايل و�أمريكا على عتبة �صدام عظيم»
م���ك���ر����س ل���ل���ه���زات ال���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا ال��ن��ظ��ام
االحتياطي ال��ف��درايل يف ال��والي��ات املتحدة.
نعلم �أن هذا النظام ،ومنذ �إن�شائه عام 1913
حتم�س لي�صبح �أرف��ع مركز لإدارة العمليات
امل���ال���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
وبالتايل يف كل �أرجاء املعمورة .يرى الكاتب
�أن ب����وادر ال��ت��م��رد ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ؤ���س�����س��ة ب���د�أت
تظهر يف غري مكان من العامل ،وبات الدوالر
م���ن���ذو ًرا مب��واج��ه��ات وم���ن���ازالت ك��ث�يرة ،من
بينها ن���زوع ب��ل��دان ك��ب�يرة ك��ال�����ص�ين وال��ه��ن��د
ورو���س��ي��ا �إىل اال�ستقاللية والت�ضامن فيما
بينها يف مواجهة العملة اخل�ضراء.
ي��ح��ت��وي ال��ف�����ص��ل ال��راب��ع م��ن ك��ت��اب «م��وت
ال��ن��ق��ود» ع��ل��ى حتليل مل��ا ي���دور يف ب��ل��د �أورب���ي
�صغري� :سوي�سرا .نحن فيها بح�سب كلمات
فالنتني ك��ات��ا���س��ون��وف داخ���ل «ب��ل��د ي�ستدعي
االه���ت���م���ام وال��ف�����ض��ول �إىل ج��ان��ب ت�����ص��ورات
ٍ
�ضغط
ب��ال��غ��ة امل���أ���س��اوي��ة» (����ص  .)13فتحت
م���ن احل��ك��وم��ة الأم���ري���ك���ي���ة ا���ض��ط��رت واح���ة
ال��ب��ن��وك ه����ذه وال�����س��ل��ة الآم���ن���ة ل��ل��م��دخ��رات
�إىل التنازل عن �سرية ح�سابات العمالء...
وف��ق��دان بريقها ال��ذه��ب��ي .يف ال��وق��ت ذات��ه ال
يخفى على � ّأي مراقب �سيا�سة اال�ستفتاءات
املنتظمة يف �سوي�سرا ح��ول خمتلف امل�سائل
ويف مقدمتها امل�س�ألة املالية .وي��رى امل�ؤلف
يف ظاهرة اال�ستفتاءات يف هذا البلد الألبي
م�ضمارا لالختبارات والتجارب .يكتب عن
فكرته ه��ذه« :ت�شري ا�ستطالعات ال��ر�أي �إىل
�أن ج��زءا م��ن ال�سوي�سريني يرف�ضون نظام
ال���دخ���ل الأ����س���ا����س���ي امل��ك��ف��ول (م��ب��ل��غ ���ش��ه��ري
يحق لكل م��واط��ن ب��دون �أي��ة ���ش��روط) ()...
ويف ه��ذا ال��ع��ام جت���اوز ع��دد ال��راف�����ض�ين لهذا
النظام �أع��داد م�ؤيديه ( )...فكيف ال يكون
ثمة �إجماع على نظام مغرٍ كهذا؟ .ال ل�شيء
�إال لأ ّنه متعلق بخطة النخبة العاملية لإف�ساد
اخلُ ���ل���ق الإن�������س���اين� .إخ�������ض���اع ال���ف���رد ل��غ��واي��ة
اال�ستهالك الدائم و�إل��زام��ه بعبادة الت�سيب
والبطالة ( )...لنتذكر روم��ا القدمية حني
كانت الأر�ستقراطية تقدم الطعام والت�سايل
ل���ل���ج���م���ه���ور ،وع����ن����دم����ا ك����ف����وا ع���ن���ه���م ذل����ك،
ب��داي��ة الت�سلية وم��ن ث��م اخل��ب��ز ،ك��ف��ت م��دن
الإم�براط��وري��ة ع��ن ال��وج��ود .وب��ع��د ك��ل ه��ذا
هل ميكننا القول �إن نظام الدخل الأ�سا�سي
امل�ضمون ،ن��ظ��ا ٌم غ�ير م�����ش��روط؟ فيما يبدو
�أنه م�شروط للغاية ب�إرادة وقرارات �أ�صحاب
الأموال»�( .ص .)136-134
يف ف�����ص��ل ال��ك��ت��اب اخل��ام�����س ال����ذي ي��در���س
ال��و���ض��ع ال�����ص��ي��ن��ي وامل��ع��ن��ون ب��ـ»ال�����ص�ين على
مفرتق طرق» ي�سوق الكاتب فر�ضياته حول

ال��ت��ن�ين الآ���س��ي��وي وي�����ض��ع��ه يف ط��ري��ق يفتقر
�إىل �إ�سرتاتيجية اقت�صادية وا�ضحة وطويلة
الأم���د ،كما ُي��ن��ذره ب���أزم��ة عميقة ق��د توقظ
موجة جديدة من الق�ضايا املالية العاملية.
ي��ن��اق�����ش ف�����ص��ل ال��ك��ت��اب ال�����س��اد���س امل�سمى:
«ت�����ش��ن��ج��ات ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ق��ب��ي��ل
املمات» تبعية هذه الهيئة الدولية للواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وارت��ب��اط��ه��ا ب�����س��ي��ا���س��ات
وا�شنطن .بيد �أن امل�ؤلف ي�ستنبط اخلالفات
وال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ت��ي ت�ضع ال��والي��ات املتحدة
يف م���واج���ه ٍ���ة م���ع ب��ق��ي��ة ال�����دول الأع�������ض���اء يف
ال�������ص���ن���دوق ،وه����ي خ�ل�اف���ات ع��ل��ى ق����در م��ن
احلدية ما يعر�ض ال�صندوق الدويل للزوال.
ينطوي الف�صل ال�����س��اب��ع« :الأزم����ة املالية
ال��ع��امل��ي��ة :يف ان��ت��ظ��ار امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة» على
����ش���رح حل���ال���ة ع����دم اال����س���ت���ق���رار يف الأ����س���واق
ال��ع��امل��ي��ة .وي��ت��ط��رق ال��ب��اح��ث يف ه���ذا الف�صل
�إىل الو�ضع النقدي للبلدان امل�صدرة للنفط
(دول اخلليج العربي ،ورو�سيا ،و�أذربيجان)
وال���ت���ي ه���ي ،وف���ق ت��ن��ب���ؤات��ه ،ت��ق��ع يف م��ن��اط��ق
اال�����ض����ط����راب .ك���م���ا ي���وج���ه ال����ل����وم ل���وك���االت
الت�صنيف العاملية ودوره���ا «اخل��ب��ي��ث» ال��ذي
تعمد ف��ي��ه �إىل �أرج��ح��ة الأ����س���واق .ويف مقام
ثان يطالب الكاتب بتطبيق �ضريبة «روبني
هود» (تيمنا بالبطل الإجنليزي الأ�سطوري
الذي ي�أخذ غ�صبا من �أموال الأثرياء ليهبها
الفقراء) والتي ظهرت فكرتها قبل �أربعني
عاما بغية اقتطاع ق�سم من �أموال امل�ضاربات
ً
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ،ول��ك��ن امل�����ص��ارف
وقوة نفوذها يف ال�سيا�سات الت�شريعية للدول
حالت دون حتقيق ذلك.
ويهتم الكاتب يف الف�صل التايل بالنخبة
الرثية التي يزعم �أنها تف�ضل العمل ال�سري

ع��ل��ى ال��ظ��ه��ور ل��ل��ع��ي��ان وم��ن��اط��ق ال�����ض��وء .يف
الف�صل ال��ت��ا���س��ع امل��ع��ن��ون ب��ـ «ج��ن��ة ب�لا ن��ق��ود»
ي�����ص��ف ل��ن��ا ال���ك���ات���ب ال���ت���ح���والت ال���ت���ي مت��ور
يف �أغ����وار ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،وي��ل��ح��ظ ما
ي��ط��ف��ح م���ن ت��ل��ك ال���ت���ح���والت ع��ل��ى ال�����س��ط��ح
ومنها تخفي�ض البنوك لفوائد تعاماللتها
و�صوال �إىل �إلغائها التام .ي�سمي الباحث هذا
الإج��راء «�سريالية الأرب��اح» ويرى فيه بوادر
ملوت النقود املتداولة �إىل جانب �أنها مظاهر
القرتاب نهاية تاريخ الر�أ�سمالية التقليدية.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ع��ا���ش��ر والأخ��ي��ر ي�ستعر�ض
اخلبري الرو�سي �أوجه املعار�ضة التي تبديها
بع�ض الدول للأوغار�شية العاملية وي�ستقرئ
خططها يف مراقبة العمل الب�شري مبجمله
وبحثها عن بديل للعمالت املتداولة والتي
ت��ع��د �أداة ف��اع��ل��ة يف وج����ه ال��ط��غ��م��ة امل��ال��ي��ة
املتحكمة وكبح �شهوتها اال�ستحواذية.
يف اخلتام ي�شاطرنا الكاتب �أفكاره حول بلده
رو�سيا ومكانها يف نظام الر�أ�سمالية العاملية،
وي�ستدل �إىل طرق خروجها من �أزمتها املالية
ال��راه��ن��ة وال��ت��خ��ل�����ص م��ن اخ��ت��ن��اق��ه��ا النقدي
الذي ما برح ي�ستفحل يف الآونة الأخرية.
أخ��ي��را وج���ب ال��ت��ن��وي��ه �إىل جم��م��وع��ة من
� ً
ال�����س��م��ات ال��ت��ي م��ي��زت ه���ذا ال��ك��ت��اب وم��ن��ه��ا:
و�ضوحه لغري املخت�صني يف علم االقت�صاد،
اح������ت������وا�ؤه ع���ل���ى ع�����دد واف������ر م����ن ال����رواب����ط
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ال��ت��ي ت����ؤك���د ع��ل��ى م�����ص��داق��ي��ة
ال��ب��ي��ان��ات ال����وادرة ف��ي��ه� .أم���ا ال�����ص��ي��اغ��ة التي
و�ضعها الكاتب لت�أليفه وكيفية ربطه للأفكار
يف ع���امل امل����ال امل�����ض��ط��رب ،ف��ق��د ج����اءت على
�شاكلة ف�سيف�ساء :خمتلفة الأج���زاء ولكنها
جمتمعة البنيان .كما جعل نظرته تن�ساب
من العلو الإ�سرتاتيجي للجغرافيا ال�سيا�سية
وللتاريخ والآيدولوجيا والأخ�لاق والدين.
و�أم��ا ال�صدى الكلي وال�ضمني لكتاب «موت
ال��ن��ق��ود» ف��ن��ج��ده يف ع��ب��ارة ال��زع��ي��م ال��ك��وب��ي
ف��ي��دي��ل ك��ا���س�ترو ال��ت��ي ا���س��ت��ه��ل ب��ه��ا ال��ك��ات��ب
م�ؤلفه« :الر�أ�سمالية مثرية لال�شمئزاز وهي
مكمن للحروب والنفاق والتناف�س».
---------------------- الكتاب :موت النقود� :إىل �أين يقود املال ّيونالعامل؟ حتوالت ر�أ�سمالية الديون.
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الماليون العالم؟
موت النقود :إلى أين يقود
ّ
لفالنتين كاتاسونوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يف كتابه الأخري «موت النقود» يوا�صل الأكادميي والباحث االقت�صادي الرو�سي ال�شهري فالنتني كاتا�سونوف تنقيبه وحتليله لأحدث ظواهر واجتاهات الر�أ�سمالية
العاملية ،وهو عمل بد�أه مب�ؤلفات �سابقة يذكر منها�« :أمريكا يف مواجهة رو�سيا»« ،ديكتاتورية البنكقراطية �أو اجلرمية املنظمة يف العامل املايل»�« ،أزمة احل�ضارة
النقدية»« ،الهرم املايل العاملي» ...وغريها من الأعمال .وباقتطاع مالحظات من مقدمة الكتاب ،ميكننا اال�ستدالل �إىل الغاية التي ن�شدها الباحث من م�ؤلفه
قيا�سا بنهاية القرن املا�ضي.
اجلديد .نالحظه يقول« :لقد غدت �سرعة الزمن قيا�سية و�صعبة الإدراك ً

يف هذا الكتاب ينبه الربوفي�سور كاتا�سونوف
�إىل ����ض���رورة م��ق��اوم��ة ال�����ش��رك��ات ال��ع��اب��رة،
م��ق��اوم��ة وط��ن��ي��ة وب�����ش��ك��ل ف����وري و���ض��اغ��ط،
ودون ذلك �سجن �سيطوق الب�شرية ،يحر�سه
املع�سكر البنكي الإل���ك�ت�روين ،وه��و مع�سكر
عتيد ،يحرم امل��رء من االنعتاق االقت�صادي
وال�سيا�سي ب��ل وم��ن ح��ري��ة الإرادة نف�سها.
وي����ؤك���د ال��ب��اح��ث �أن ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��ع��ام��ل
بالنقود  -ال��ذي ب��د�أت ب��وادره تلوح يف الأف��ق
 �إمن��ا هو �إج��راء من �أج��ل تهيئة املجتمعاتمل�����ص�ير ال���ع���ب���ودي���ة امل���ال���ي���ة .وي��ع��ط��ي خ�ب�راء
الأوراق النقدية والعملة املعدنية مدة زمنية
ال تتجاوز الع�شر �سنوات حتى جتد الب�شرية
نف�سها وقد �أ�سلمت زمامها لرجاالت البنوك
وحيتان املال.
يحاول امل�ؤلف �أن يجيب على �أ�سئلة عديدة
حت��ي��ط ب��ه��ذه امل�����س���أل��ة :ه���ل مي��ك��ن الإف��ل�ات
م��ن ه��ذا ال�سيناريو املخيف وك��ي��ف؟ م��ا هي
العمالت البديلة؟ مل��اذا �أعلنت �أمريكا حر ًبا
على ال��ـ «�أوف ���ش��ور» ( وتعني ل��غ��و ًي��ا :خ��ارج
ال�����ش��اط��ئ ،واق��ت�����ص��ادي��ا :امل��ل�اذات ال�ضريبية
الآم��ن��ة)؟ هل ب�إمكان ال�صني �إن��ق��اذ العامل؟
م��اذا على رو�سيا فعله يف ه��ذا ال�����ش���أن؟ ومن
ب�ؤرة الغبار املعلوماتي الكثيف ي�ستل الكاتب
ح��ل��ول��ه وي��ب��ن��ي ف��ر���ض��ي��ات��ه وي��ن�����ش��ئ ق���راءت���ه
التحليلية لأه��م الأح��داث االقت�صادية التي
عربت عاملنا يف ال�سنة الفارطة والتي �ستلقي
بظاللها على م�ستقبلنا املنظور.
يف الف�صل الأول وي��ح��م��ل ع��ن��وان�« :أوه���ام
الرفاهية �أو تطفل ال��دي��ون» ير�سم الكاتب
بانوراما لالقت�صاد العاملي من جهة توزيع
ال�ث�روات وف��روق��ات حجم الإن��ت��اج الإج��م��ايل
بني دول العامل .فمن عادتنا تق�سيم العامل
�إىل �شطرين :ال��ب��ل��دان امل��ت��ط��ورة اقت�صاد ًيا



(الغرب وال�شمال الغني) والبلدان النامية
وه��ي بعيدة ع��ن م��رك��ز الر�أ�سمالية العاملية
(اجل��ن��وب الفقري) .وي�ضع امل���ؤل��ف م�صطلح
«ال��ب��ل��دان امل��ت��ط��ورة» ���ض��م��ن �آل���ي���ات و�أ���س��ل��ح��ة
الربجمة النف�سية اللغوية� ،أو بعبارة �أخرى،
غ�����س��ي��ل �أدم���غ���ة ي�����س��ت��ه��دف �أول���ئ���ك ال���ذي���ن ال
مي��ت��ل��ك��ون اخل��ب�رة وال ي��ت��ح��ل��ون ب��ال��ب�����ص�يرة
التي تربهن احلقيقة الطفيلية للغرب� .أما
ف��ح��وى ه��ذه الطفيلية فيوجزها امل���ؤل��ف يف
عمليات اال�ستدانة متدنية الفائدة وطويلة
الأم���د ،التي ُيعترب ال��غ��رب ب����ؤرة كبرية لها.
ويف هذا ال�صدد ال يخفي الكاتب ده�شته من
الإح�����ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي ُتظهر ال��غ��رب يف مرتبة
متقدمة من ال�ثراء يف حني �أ َّنها تنوء حتت
ثقل الديون ،ولكنها لعبة الإع�لام و�صناعة
الربوبوغاندا.
ال يقف كاتا�سونوف موقف الناقد الراديكايل
لر�أ�سمالية الغرب مبفرده ،فثمة العديد ممن
ي�شاطرونه ر�ؤيته ويقا�سمونه الأفكار ،ورمبا
ي���أت��ي يف طليعتهم اخل��ب�ير ال��ف��ن��ل��ن��دي ج��ون
هيليفينج ال��ذي يتبنى �أف��ك��ا ًرا على النقي�ض
م��ن ال���رواي���ة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ،وي��د ّب��ج
حولها مقاالته التحليلية .يقول هيليفينج
يف �إح���دى م��ق��االت��ه« :ي��ري��دون م�� ِّن��ا االعتقاد
�أننا يف الغرب ،وبف�ضل النموذج االقت�صادي
امل��ث��ايل وامل��ح��ف��ز ل�لاب��ت��ك��ار وال��ت��ح��دي��ث� ،إن��ن��ا
�����ض��ا� .إال � َّأن
ن��ع��م��ل ون��ع��ي�����ش ب�شكل م��ث��ايل �أي ً
ال�صورة الواقعية يف كل �أرجاء الغرب ومعها
الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا واليابان،
���ص��ورة كئيبة ،تفا�صيلها انخفا�ض م�ستوى
ال��ت�����ص��ن��ي��ع ،وت��ق��ل�����ص ال�������ص���ادرات ،وال���ت���دين
الكبري يف امليزانيات ،والنمو امل ُرعب للبطالة
املزمنة ،و�شبح الفقر الذي حتاول احلكومات
�إخفاءه بغطاء الإح�صائيات الر�سمية ()...

�أما االبتكار احلقيقي الوحيد الذي �أجنزته
�أوروبا خالل العقد الأخري فيكمن يف ابتكار
حت�س�س امل ُتعة من قب�ض الديون ،وهي متعة
 ول�ل�أ���س��ف  -ال ح���ظ ل��ه��ا م���ن اال���س��ت��م��راروالدميومة».
الف�صل الثاين من الكتاب جاء حتت عنوان:
«ر�أ�سمالية الديون :حتول مناف�سة ال�سوق �إىل
حروب جتارية» ،يناق�ش فيه الباحث جمموعة
من امل�سائل املرتبطة بت�أجج وطي�س املناف�سة
يف ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ب�����ض��ائ��ع واخل���دم���ات.
ويربط الكاتب �أ�سباب هذه املناف�سة امل�ستعرة
بنهاية عملية العوملة االقت�صادية التقليدية
وال���ت���ي ب��ق��ي��ت م�����س��ت��م��رة م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ق��رن
امل��ا���ض��ي .ي��ك��ت��ب يف ه���ذا ال�����س��ي��اق« :ه���ا نحن
ن�شهد ت��راج��ع ال��ق��وة الأم��ري��ك��ي��ة ،ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية يف العامل .وحتاول
وا�شنطن تعوي�ض ذلك عرب �شراكات خمتلفة
ف��ي��م��ا وراء امل��ح��ي��ط�ين .ي��ذك��رن��ا ه���ذا ب��ب��داي��ة
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن وت��ن��اف�����س االم�بري��ال��ي��ات
م���ن �أج�����ل ر����س���م خ��ري��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��امل.
ف��م��ن امل��ع��روف � َّأن ه���ذا ال��ت��ن��اف�����س ق��د ت�سبب
يف �إ���ش��ع��ال احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل .ول�����س��وء
الطالع ها نحن نتلم�س الت�شابه املاكر بني
�أح���داث تلك احلقبة ب���أح��داث ب��داي��ة القرن
الواحد والع�شرين» (�ص  .)11وبح�سب ر�أي
امل�ؤلف ف� ّإن مناف�سة �أ�شد �ضراوة �سوف تن�شب
عما قريب يف �سوق اخلدمات ج��راء امل�شروع
الأمريكي اجلديد املتعلق باالتفاقية الدولية
ل��ت��ج��ارة اخل��دم��ات ،وه��و م�����ش��روع ي�سعى �إىل
�إناطة وظائف الدولة يف املجاالت اخلدمية
(املوا�صالت ،واالت�صاالت ،وال�ساحة وغريها
م��ن امل���راف���ق) ب�����ش��رك��ات خ��ا���ص��ة ،م��ا �سي�ضع
املواطن مبواجهة عمالقة البزن�س.
اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب« :االح��ت��ي��اط��ي

