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 النص الوارد أدناه اقتباس من خاتمة الفصل الثاني وهو يقع في الكتاب بين(

.)، وترقيم الهوامش كما هو في الكتاب99و 95الصفحتين 

 جاءت الهزيمة الس��احقة لمص��ر وس��ورية أم��ام إس��رائيل ف��ي
 لكي تعج.ل أفول النظامين القوميين اللذين كانا ق��د 1967حزيران /يونيو

السابقة السنوات  اليسار خلل  باتجاه  بقوة  العام . تجذرا   في 1970وشهد 
 الس��حق: هذا الصدد منعطفا7 حاسما7 في التاريخ المعاصر للمنطقة العربي��ة

 الدامي للمقاومة الفلسطينية على يد الحكم الملكي الهاشمي في الردن ف��ي
 وجاءت. 1967ألغى الفعل المضاد الرئيسي لهزيمة  1970أيلول /سبتمبر

 وفاة جمال عبد الناصر المفاجئة في نهاية الشهر نفسه لكي ت@س��دل الس��تار
 نزع"فخليفته، أنور السادات، عزم على أخذ البلد باتجاه . على عصر بأكمله

 ، بما في ذلك إعادة الراضي المصادرة في سلسلة من الصلحات"الناصرية
 ، استولى1970تشرين الثاني /وفي نوفمبر. الزارعية إلى ملكها السابقين

 حافظ السد على السلطة في دمشق، مطيحا7 بالفصيل اليساري ف��ي ح��زب
 ولم يتأخر السادات والسد ف��ي إدخ��ال ت��دابير التحري��ر. البعث السوري

 وقد راح هذا التحرير القتص��ادي يش��ج.ع". النفتاح"القتصادي تحت اسم 
 تطوOر رأسمالية محاسيب، وهو المر الذي عززه بقاء النظ��ام ال��دكتاتوري
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].68[على ح��اله ب��الرغم م��ن ش��به التحري��ر السياس��ي ف��ي مص��ر
 والحاصل أن التحوOل الذي جرى تدشينه في القاهرة ودمشق قد تسارع بشدة

 اليراني، وال��تي-مع صعود الملكيات والمارات النفطية في الخليج العربي
 انضمت إلى التجاه لتأميم النفط والغاز الطبيعي الذي دشWنته عل��ى الص��عيد

بومدين سنة  في عهد هواري  الجزائر  تلك. 1971القليمي   وفجأة وجدت 
 الملكيات والمارات نفسها تحوز إيرادات هائلة بفضل الزيادة الحادة في سعر
 النفط الناجمة عن التقليص التدريجي للنتاج والحظر الجزئي على التص��دير

 1973تشرين الول /الذي قررته البلدان النفطية العربية خلل حرب أكتوبر
 وهكذا اندفعت المنطقة العربية من المرحلة الناص��رية. السرائيلية-العربية

 والح��ال أن المملك��ة. إلى المرحلة السعودية المفرطة الرجعية" الشتراكية"
 السعودية تمتعت منذ ذلك الحين بإمكانيات مالية ض��خمة، أض��يفت إليه��ا
 إمكانيات الملكيات والمارات الخليجية العربية الخرى التي اص��طفت وراء

 وفي هذه الملكيات والمارات ذاتها، مه[د عاملن الطري��ق. القيادة السعودية
 ظه��ور: لتوسOع هائل في رأسمالية المحاسيب ضمن إطار الدولة الميراثي��ة

 جيل جديد داخل العشائر الحاكمة، أغرته العمال؛ وت��دفق رج��ال أعم��ال
 محنكين من بقية بلدان المنطقة وسائر أنحاء العالم، ممن اجت�ذبتهم مغ�ارة

 وفي الوقت ذاته، تسارعت وتيرة تطورات مماثلة في. علي بابا هذه الجديدة
 الم̀لكيات غير النفطية، في ظل مشاريع مشتركة مع الرساميل التي��ة م��ن
.الملكي���ات والم���ارات النفطي���ة ف���ي أحي���ان ك���ثيرة

 aف��ي: بقية النظم المنحدرة من البونابرتية القومية" النفتاح"وسرعان ما عم 
 إثر وفاة 1979الجزائر، في ظل الشاذلي بن جديد الذي خلف بومدين سنة 

[؛ وفي العراق، في ظل صدام حسين نفسه إبان الحرب مع إيران]69[الخير
 وعdرcف النظام اليمني الشمالي انعطافة جذرية إلى اليمين بعد انسحاب]. 70

 .، حيث خضع لوصاية المملكة الس��عودية1967قوات التدخل المصرية في 



 وراحت المحسوبية تعgم البلد في ظل علي عبد ال صالح، الذي وصل لس��دaة
 وسارع جعفر النميري في السودان إلى التمشي مع]. 71[1978الحكم سنة 

 توجOه السادات ما بعد الناصري، خصوصا7 أنه اضطر إلى محاربة معارض��ة
 وانتهى به المطاف إلى التح��الف م��ع. يسارية خلل سنوات حكمه الولى
 أما تطوOر نظام معمر القذافي في. 1981الخوان المسلمين بدءا7 من سنة 
 فمن الصطفاف وراء السادات في ظ��ل: ليبيا فكان الكثر تقلWبا7 على الطلق

 "اش��تراكي"مرجعية إسلمية قوية في مطلع السبعينات، انخرط في منعطف 
 ، صحبته تأميمات واسعة جدا7، بالتوازي مع ترس��يخه لس��لطته1977منذ 

 وبعد حوالي عقد م��ن ذل��ك، اس��تلهم بيريس��ترويكا ميخائي��ل. الشخصية
 غورباتشوف في التحاد السوفيتي لكي يدخل في منعطف جديد تجاه صيغته

 في ظل تحرير سياس��ي زائف مص��حوب بتحري��ر" – النفتاح"الخاصة من 
 وأدى انعطاف النظام لليمين بشكل أكثر جذرية ف��ي مطل��ع. اقتصادي فاشل

 القرن الجديد إلى التطوOر المتسارع لرأسمالية ميراثية مرفق��ة بالمحاس��يب
].72[ح����������ول نس����������ل الق����������ذافي

 وأفضت انعطافة السبعينات أيضا7 إلى استقرار أنظمة الحكم الفردي بعد عدم
 فالقذافي هو صاحب]: 73[الستقرار الشديد الذي اتسمت به العقود السابقة

 42الرقم القياسي لطول فترة البقاء في السلطة، حيث حكم ليبيا على م��دى 
 ، ولك��ن خليفت��ه1981؛ والسادات أkغتيل سنة 2011عاما7 حتى انتفاضة 

السلطة  في  بقي  مبارك  حتى  30حسني  حافظ 2011عاما7،  وحd̀كم   أيضا7؛ 
 ؛ ولم ت@نتزع السلطة من صدام2000عاما7 حتى وفاته سنة  30السد لمدة 

 ، سوى بواسطة غزو العراق ال��ذي1968حسين، الذي كان قد تولها في 
 عاما7؛ وظل علي عب��د ال 35، أي بعد 2003قادته الوليات المتحدة في 

 ؛2012عاما7 حتى أkجبر على التنازل عنه��ا س��نة  34صالح في السلطة 
 عاما7، ح��تى 24واحتفظ بها  1987واستولى بن علي على السلطة في 



 ، بعد أن أزاح بورقيبة الذي تولى رئاس��ة الدول��ة من��ذ الس��تقلل2011
 آخ��ر 1969وكانت الطاحة بالم̀لكية الليبية في . 1956التونسي سنة 

(والعراق ) 1952(انقلب عسكري جمهوري ناجح بعد النقلبات في مصر 
الشمالي ) 1958 : 1962(واليمن  العربية) والمارات  الملكيات  سائر   أما 

 فقد بقيت حتى اليوم، حيث يحكم الملوك والمراء عموما7 حتى نهاية حياتهم
).عام��ا7 م��ن الحك��م ف��ي حال��ة حس��ين مل��ك الردن 47(

 وقد يس[ر طول أمد الدكتاتوريات الجمهورية في الحكم وإلى حد بعيد تطوaرها
 نحو النظام النيوميراثي الميaال بشكل متزايد في نظم الحكم الفردي – أي في
 أغلب الحالت مع وجود استثناء هام يتمثل في الج��زائر، حي��ث ت@م��ارdس
 الطغمة العسكرية سلطتها بصورة جماعية منذ وفاة بومدين – نح��و نظ��ام

 ولم تعgد تلك الدكتاتوريات. ميراثي مشابه لذلك القائم في الملكيات والمارات
 تفتقر إلى أيr من خصائص النظم الميراثية، بما في ذلك النتق��ال ال��وراثي

 فقد خلف بشار السد والده في ظروف هزلية، بينما ك��ان ص��دام: للسلطة
 وتكتس��ب. حسين يgعدa أحد ابنيه لخلفته، مثله مثل القذافي ومبارك وصالح

 أمني��ة-الجماعات المسيطرة في البل��دان المعني��ة – طغم��ات عس��كرية
 وبرجوازيات دولة – طابعا7 مافيويا7 متزايدا7، في تطوOر يسير يدا7 بيد مع توسOع
 رأسمالية محاسيب يشج.عها امتداد الوصفات النيوليبرالي��ة لتش��مل مجم��ل

 تحرير التجارة، مع المحسوبية في منح تراخيص الس��تيراد؛ إيلء: المنطقة
 الولوية للقطاع الخاص، مع توسيع دوائر العمال التي يزداد تحررها م��ن
 القيود مع تقلد شركائها لمناصب رفيعة في جهاز الدولة؛ تقلي��ص القط��اع
 العام عن طريق الخصخصة التي ت@مثل، ملثما هو الحال في روسيا، إح��دى
 وسائل الثراء المفضلة لدى المافيا المسيطرة، لنها تتيح لها الحصول على
.أك��ثر الممتلك��ات العام��ة ربحي��ة7 بأس��عار بخس��ة؛ وهل��مa ج��رaا7

 ، للط��ابع ال��دكتاتوري"اشتراكية"وفي سياق يتسم بالستمرارية، ما بعد ال�



 للسلطة في بلدان مثل مصر وسورية والعراق والجزائر وليبيا، حيث ك��انت
 البرجوازيات القديمة الصناعية والتجارية والمالية قد هلكت، لم يكن ممكن��ا7

 فشركات. أن تفضي الوصفات النيوليبرالية سوى إلى النتيجة التي وصفناها
 القطاع العام المنتجة التي أفرزها التصنيع على الطريقة السوفيتية أص��بحت

 ووجدت الدولة نفس��ها أم��ام: أقل مردودية، لسيما في ظل تحرير التجارة
 ولم يكن توازن القوى. اختيار بين إدامة تشغيل المصانع بخسارة أو إغلقها

 وللس��بب. الجتماعية يتيح للدولة اللجوء إلى عمليات فصل واسعة النطاق
 نفسه، لم تستطع الدولة تقليص أعداد البيروقراطي��ة الداري��ة أو الجي��ش
.بالدرجة الحادة التي كانت المؤسسات المالي��ة الدولي��ة ت��دفعها نحوه��ا

 ولول الستيعاب الجزئي للشباب، ولسيما الخريجين، من قuبdل بيروقراطي��ات
 الدولة، لكانت مشكلة البطالة أكثر انفجارا7 بعد مما ه��ي علي��ه الي��وم ف��ي

 العلج"وللسبب نفسه مرة أخرى، لم تس��تطع الدول��ة ممارس��ة . المنطقة
 وتحرير السعار بوحشية على النحو ال��ذي فرض��ه أوغس��طو" بالصدمات

 ، أو على غ��رار1973بينوشيه على الشعب الشيلي بعد انقلبه الدامي في 
 التدابير التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية في أوروبا الش��رقية بع��د

 ".الش��������يوعية"انهي��������ار ال��������دكتاتوريات 
 ذلك أن النظم القائمة في المنطقة العربية كانت تعي ق��درة س��كانها عل��ى
 التمرد، وهو ما برهنت عليه الضطرابات التي أفرزتها محاولت إلغاء دع��م

 ،1981، وفي المغرب س��نة 1977أسعار السلع الضرورية في مصر سنة 
 فعلى عك��س س��كان. 1989، وفي الردن سنة 1983وفي تونس سنة 

 أوروبا الشرقية، ليس لدى الغالبية العظمى من سكان المنطقة العربي��ة أي
 أوهام عن أفق الوصول إلى مستوى العيش الغربي بما يستطيع إقناعهم بشد
 الحزام مؤقتا7 – هذا علوة على كون الحزام مشدود بالفعل إلى آخ��ر ثق��ب

 ونتيجة لنسداد الطريق النيوليبرالية محليا7،. بالنسبة لجزء كبير من السكان



 راحت أغلب اقتصادات المنطق��ة تجم��ع بي��ن عي��وب رأس��مالية الدول��ة
 البيروقراطية التي بلغت حدود قدراتها التنموية وعيوب رأسمالية نيوليبرالية
.فاسدة – وبدون أيr من المزاي��ا المفترض��ة للدولني��ة أو النيوليبرالي��ة

 وتسود المنطقة العربية هذه النمطية الخصوصية لنمط النتاج الرأس��مالي –
 مزيج من النظام الميراثي والمحس��وبية ورأس��مالية المحاس��يب، ونه��ب
 الممتلكات العامة، والتضخم البيروقراطي، والفساد المعمم، على خلفية ق��در

 وه��ذه. عظيم من انعدام الستقرار وهزالة سيادة القانون أو حتى غيابه��ا
 ه��ي ذي السلس��لة ال��تي. النمطية الخصوصية هي ما يعيق تنمية المنطقة

 في تونس، دافعة7 بقية الحلقات إلى 2010كانون الول /انكسرت في ديسمبر
.النكسار بدورها، الواحدة تلو الخرى

 حول القتصاد السياسي لمصر ما بعد الناصرية، وبالضافة إلى العمال ] 68[

 المقشار إليها أعله، انظر العمل الكبير الذي كتبه عادل حسين عن سنوات السادات،
 القتصاد المصري من الستقلل إلى: حينما كان ل يزال يعتبر نفسه ماركسيا8
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