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 "أزمة التنمية فى ظل الليبرالية الجديدة "
 

  ، تتنوع وتتعدد أشكال الرأسمالية حسب اختالف االزمنة والدول والمؤسسات والثقافات
تركز عمى "االقتصاد الحقيقى" أى االنتاج والخدمات  -فى االساس –وكانت الرأسمالية 

رجة ازاحت فييا االنتاج توسعت لد -فى الثالثين سنة الماضية -ااّل ان االنشطة المالية
الحقيقى من مركزه كمحرك رئيسى لمتراكم الرأسمالى ، تمك ىى فترة النيوليبرالية التى ادت 
الى توسع فى "المضاربة المالية والثروة الورقية" عمى حساب االستثمار الحقيقى فى 

وماتاله من ركود اقتصادى  2007/2008االصول المنتجة، وجاء االنييار المالى 
يكشف عورات ىذه االيديولوجيو، فالقطاع المالى ىو مركز االزمو حيث شاىد العقد ل

القتناء المنازل فى الواليات  -األول من االلفيو الثالثة نموًا ىائاًل فى الديون العائمية
نتيجة التيسير فى شروط االقتراض وماصاحبو من ادوات ومشتقات مالية  -المتحدة 

المالية حول العالم ، من االقتراض عمى البنوك والمؤسسات لتوزيع مخاطر ىذا النوع 
وفى السياق نفسو استسيل قطاع األعمال الحقيقى تحقيق أرباح سريعة من خالل 
عادة الييكمة بداًل من التركيز عمى االنتاج والخدمات وانتيى  االندماجات واالستحواذات وا 

من الديون ، باالضافة الى ذلك االمر بيذا القطاع ايضًا الى تراكم مستويات عالية 
جديدة  ا ُسمىَّ "باالسواق الناشئة" فرصاً أوجدت برامج الخصصة والتحرير المالى فيم

لتوسيع قاعدة النمو المالى الصرف ، وبناء عمى ذلك كمو لم يؤدى انييار قطاع التمويل 
التيديد الى العقارى فى الواليات المتحدة الى تيديد بنوكيا المحمية فقط بل امتد ىذا 

نية يالبنوك والمؤسسات المالية االخرى حول العالم وبالذات فى اوروبا واسيا وامريكا الالت
مجموعة من ازمات فقاعات  –خالل فترة التحرر النيوليبرالى  –والتى شاىدت من قبل 

واالرجنتين  1998وروسيا  1977وجنوب شرق اسيا  1994المضاربة فى المكسيك 
 ... الخ. 2001

 

  أدت الميبرالية الجديدة الى شكل جديد لالقتصاد الرأسمالى الدولى يتصف بعدة خصائص
( عالقة معقدة بين الرأسمال 2( اندماج عمى مستوى العالم وتفكك داخل االوطان )1)

( 4نيج فى التقشف المالى وفتح االسواق الوطنية ) (3االجنبى والوطنى والدولة القومية )
توزيع جديد لمعمل الدولى تسيطر عميو الشركات عابرة القارات الالعب الرئيسى والقوى 

( ضعف قدرة النقابات عمى حماية حقوق العاممين واحداث 5فى العولمة النيوليبرالية )
صبح منذ الثمانينات من ( تغير فى دور صندوق النقد لي6التوازن فى قطاع العمل )
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( انكماش 7القرن الماضى دولة فوقية تضع شروط اليوية والمسارات االقتصادية لمدول )
فى دول الشمال برالى يدور وحجم وتأثير الطبقات الوسطى االكثر تضررًا من النيج النيول

ا بصفة خاصة ، ولقد انتقمت دول الجنوب الى ىذا النمط االقتصادى الجديد وغابت فيي
بالتالى العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص وتشابكت مصالح النخب الجديدة ليذه الدول 

واختفت "الدولة التنموية" تحت ضغط مع الدوائر العالمية لالستثمار والتجارة والمالية ، 
الواليات المتحدة ومناصرييا من دول ومؤسسات واستبعدت استراتيجيات االكتفاء الذاتى 

ة الحصول عمى ايرادات من العمالت الصعبة عن طريق تصدير من الطعام بحج
الحاصالت الزراعية لتمويل النقص فى الغذاء، فاليدف االستراتيجى ىو " الدولة 

مقابل الدولة التنموية التى تقوم عمى التصنيع  -منخفضة اجور العمالة –التنافسية" 
حقيق الرفاىة لمعظم مواطنييا، والخدمات ذات القيمة المضافة العالية والتى تسعى الى ت

ليست ىذه ىى الرأسمالية التى عرفيا العالم فى السابق والى أرست قواعد دولة الرفاىة 
فى دول الشمال وليست ىى ايضا ىذا النموذج التنموى التى عرفتو دول الجنوب بعد 

 االستقالل تحت مسمى رأسمالية الدولة.

 

 والذى شاىد ىيكمة الدول لصالح اعادة  –يو الثالثة وىكذا أتت نياية العقد األول من االلف
بازمة كبرى ادت الى اىتزاز اركان نموذج مجتمع  –توزيع الدخل والثروة عمى االغنياء 

السوق مما دفع القيادات السياسية لمدول الرأسمالية الى التدخل السريع والكثيف بحزمات 
والسياسية واالجتماعية مات االقتصادية وعميو يمكن اعتبار االز إنقاذ من الخزانة العامة، 

التى يمر بيا عالم اليوم ىى فى جوىرىا ازمة الميبرالية الجديدة والتى ماىى ااّل مشروع 
 .لسيطرة طبقية عمى حساب التنمية الحقيقة لمشعوب
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