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التحرر من اقتصادات القمار واخلداع

  اجلزيرة نت/حممد عصيدة/ عرض

احملاضر وأستاذ - ر قاسم األستاذ الدكتور عبد الستاهذا الكتاب إطاللة من الكاتب واملؤلف 

، يف حماولة منه لتشخيصها األزمة االقتصادية العامليةعلى  -الفكر السياسي يف جامعة النجاح 

.وبيان أسباا، ومن مث وضع احللول هلا، وكيفية اخلروج منها وجتاوزها

زمة مقطوعة فكرية حول التحرر من األهذا العمل كما أمساه الدكتور ليس حبثا علميا بل هو 

كما أنه ال ميكن . واألزمات االقتصادية اليت تسببها الرأمسالية التحررية احلديثة املالية العاملية،

، أراد من كتب بأسلوب فكري وفلسفيتصنيف هذا العمل ضمن اإلطار األكادميي البحت، فقد 

  .يؤسس ألرضية ال بد ألي نظام أن ينطلق منهاخالله املؤلّف أن 

  

  

  

  

  

  التحرر من اقتصادات القمار واخلداع: الكتاب-

  عبد الستار قاسم: املؤلف-

٢٠١٠/ األوىل: الطبعة

ية على الرغم من أنه يغلّب الطابع املثايل على الرؤ-واملدهش حقا من خالل قراءة هذا الكتاب 

  .هو املقدرة الفائقة اليت يعاجل ا املسائل االقتصادية الصعبة -واحللول

لقد بدت عناوين الكتاب مترابطة منسقة، يقود بعضها إىل بعض، وعلى الرغم من صغر حجم 

فإن هذا الكتاب يصلح ألن يؤسس أرضية النبثاق نظام الكتاب وكرب حجم املشكلة اليت يعاجلها، 



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

الستراتيجيةمركز الكاشف للمتابعة و الدراسات ا                         ٧من ٣                                        ٢٠١١-ايلول        

واليت وصلت إىل ما وصلت إليه، وأبقت . نظمة االقتصادية القائمة حاليااقتصادي بديل عن األ

  . اخلمس الثري وأربعة األمخاس من الفقراءعلى جمتمع 

لكن ما حيتاج إليه الكتاب، هو رفع الروح األكادميية فيه ليكون أرضية ملنهاج تربوي اقتصادي، 

  . هدنايؤسس لعلم اقتصادي جديد أحوج ما حتتاجه جامعاتنا ومعا

ولعل ما . يف موضوع شائك والكتابة فيه نادرة. غري أن ذلك ال يقلل من شأن هذا الكتاب القيم

  . كتب حول هذا املوضوع اجلاد وباللغة العربية ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة

  :وفيما يلي جوهرمها. كلمة ويضم بني دفتيه بابني مع املقدمة والفهارس ١٦٠٠٠يقع الكتاب يف 

  تشخيص املشكلة

األساس الذي نتجت عنه املشكلة االقتصادية العاملية يكمن يف النظام يرى الكاتب يف هذا الباب أن 

للناس،  يس توفري العيش الكرميمراكمة األرباح ولذلك النظام الذي يهدف إىل . الرأمسايل نفسه

وبذلك يكون هذا النظام قد خرج عما هو طبيعي وتكويين لإلنسان، عندما جعل هدف كل 

 تغييب للقيمالنشاطات االقتصادية هو حتقيق أكرب قدر من األرباح، األمر الذي يترتب عليه 

  . من أجل حتقيقها اإلنسانية، اليت من املفترض أن يكون النشاط االقتصادي فاعال ومتحفزاً

فإذا كان هدف الرأمسالية هو حتقيق أكرب قدر من األرباح، فإن االقتصادي سيحاول أن يصل إىل 

  .على حساب الفقراء وقومهذا اهلدف بأي وسيلة كانت، حىت ولو كان ذلك 

  قانون التنافس وقانون االستغالل

أها إثر الكساد االقتصادي عام يرى الكاتب من خالل هذا العنوان أن الرأمسالية أدركت خط

تشجيع بعدم التدخل يف آلية السوق، مما دفعها إىل تبين سياسة اقتصادية جديدة تقوم على  ١٩٢٩

  . التنافس ومنع االحتكار

إىل حد كبري يف جتاوز أزمة عام  -من وجهة نظر الكاتب-وهذه السياسة اجلديدة جنحت 

تقدماً علمياً وتقنياً واقتصاديا  ٢٠٠٨حىت أزمة عام وحققت الرأمسالية من ذلك التاريخ و. ١٩٢٩

أحد  عنصر احلوافز الشخصيةكبريا، انعكس على حياة الناس وظروفهم املعيشية، حيث شكّل 

أهم أسس انطالق الرأمسالية حنو مزيد من النشاط والتقدم، وهذا يعبر عن جتارب مهمة ال بد من 

مل تكن نتاج مبدأ بقدر ما هذه التطورات والتحسينات  االستفادة منها، لكن املؤلف يرى أن كل

  .كانت نتاج القيم الرحبية
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صحيح أن قانون التنافس وقوانني مراقبة عملية التالعب باألسعار والتكاليف، وفّرت "حيث يقول 

إال أن حتقيق األرباح بقي هو احملرك األول نوعا من احلماية للمنتجني ومقدمي اخلدمات الصغار، 

، لذلك مل يعد الرأمسايل مكتفياً باألرباح اليت تتيحها السوق املقننة، مما دفعه إىل البحث مسايلللرأ

، ومن هذه األساليب اجلديدة اليت جلأ إليها "عن ثغرات ينفذ من خالهلا إلشباع مه وجشعه

نن يف طرق حيث أخذ العامل الرأمسايل يتف، "اخلداع"الرأمساليون لتحقيق أهدافهم كما يرى املؤلف 

فتح شهية املستهلكني، وتطورت أساليب الدعاية واإلعالن، فأصابت اإلنسان وس أو جنون 

  .االستهالك

وهذا خلق قيماً اجتماعية جديدة تنظر إىل كل من يواكب املوضة على أنه متقدم ومن ال يواكبها 

لناس كما يرى املؤلف متخلف، بغض النظر عن املقدرة الشرائية واحلالة االقتصادية، وواضح أن ا

الذي أغرقهم بآخر املوضات، حىت  ال يستطيعون معها أن يقاوموا هذا التياروصلوا إىل مرحلة 

، يف اعتبار الدعارة واالجتار ا نوعا من أنواع احلرية الرحبيةتطورت األمور مع الزمن لتصل إىل 

حىت إن الكثري من اخلدمات الوقت الذي غابت فيه حرية اتمع يف أن يكون سليماً ومعاىف، 

األساسية حتولت إىل أعباء تثقل كاهل الكثريين من أصحاب الدخول احملدودة، خصوصا عندما 

  .يأيت ذلك ضمن سياق التجديد ومواكبة العصر

جتارة األسهم والبورصات ما هي إال مقامرة ال يستفيد منها إال أصحاب كما أكد املؤلف أن 

ذكياء الذين ميلكون القدرة على رفع األسعار وخفضها، من خالل واأل، رؤوس األموال القوية

إنّ األسواق املالية العاملية عبارة عن أوكار للخداع "، حيث يقول أالعيبهم يف البيع والشراء

  ".والتضليل، وهي املكان الذي يلتقي فيه الذكاء واجلشع والطمع مع الغباء

  القانون حيمي الفوضى

وهي أنه ال مكان ملؤلف إىل فكرة أساسية يقوم عليها النظام الرأمسايل، حتت هذا العنوان خلص ا

الذين يراعون  من يضع القانون هم الرأمساليون األقوياءوبالتايل . يف هذا النظام إال لألقوياء

مصاحلهم يف حتقيق األرباح، فإذا كان هذا هو السائد على مستوى الدولة فكيف على مستوى 

  . الدول

ومعها البنك الدويل وصندوق النقد   ليوم اليت تتربع على عرش النظام االقتصادي العاملي،فأمريكا ا

، دون تضغط من أجل االنفتاح االقتصادي واخلصخصة وحترير التجارة وفتح األسواقالدويل، 
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أن تكون هنالك ضوابط قانونية، أو قوانني تصون مصاحل الضعفاء والدول الفقرية، وقد ربطت 

. اعداا للعديد من الدول النامية بشروطها املالية، وذلك من أجل أن تستأثر باألسواقأمريكا مس

  .ختدم الفوضى بدل أن ختدم النظامأي أن املعاهدات الدولية واالتفاقات كما يرى املؤلف 

  :ومن خالل جدلية املؤلف، ميكن إمجال النقاط التالية

وال يستطيع تغطية الفارق هناك خلل كبري بني ما ينتجه الفرد واخلدمات اليت حيصل عليها،  - ١

  .إال من خالل املديونية

بدل أن تعاجل  تثقل كاهل الناسعبارة عن آفة اجتماعية وإنسانية  التسهيالت االئتمانية- ٢

  .مشاكلهم

  .سوى املديرد فيه راحبون ، ال يوجبكازينو للقماراألسواق املالية أشبه ما تكون  - ٣

  .، وتسبب أذى ألصحاب الدخول احملدودةتعتمد اإلغراءفلسفة التسويق القائمة حاليا  - ٤

  احلل كما يراه املؤلف

  :التاليةومن مث قدم املؤلف احلل حتت العناوين 

  :حترير املستوى السياسي من قبضة الرأمسالية-

يرى املؤلف أن النظام السياسي هو املسؤول عن رعاية شؤون الناس وحتسني أحواهلم، ورفع 

مستويام يف خمتلف ااالت، وهنا تكمن العقدة يف النظام السياسي الغريب الرأمسايل وهي أن 

وحارس لبقائه وسالمته، حيث إن السائد يف  م الرأمسايلخادم للنظاالنظام السياسي عبارة عن 

، فهم الذين أوجدوه، وما عالقة وطيدة بأصحاب رؤوس األموالالنظام السياسي الغريب أنه على 

أوجدوه إال حلماية مصاحلهم وتأمني حصوهلم على أكرب قدر من األرباح بطرق مشروعة قانونياً، 

  . خالقبعيدة عن العدالة واألحىت ولو كانت 

نؤسس لنظام سياسي فإذا أردنا أن نؤسس لنظام خيدم مصاحل الناس عامة، فيجب يف البداية أن 

  . متحرر من قبضة أصحاب رؤوس األموال

ألن النظام السياسي هو الذي يوجد النظام االقتصادي واالجتماعي والتعليمي، الذي يؤدي إىل 

للجميع بعدالة وحرية، فالعدالة واحلرية ال يف كل شيء وإتاحة الفرص  حالة من العدالةإعمال 

الذي يدعي أنه نظام دميقراطي من ناحية - تتناقضان وإنما تنسجمان، لكن السائد يف النظام الغريب 
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استبدادا سياسيا متمثال يف استبدادية رأس املال ووسائل اإلعالم واألحزاب أن هناك  -املمارسة

  .والثقافة اليت صنعتها الرأمسالية

  :التحرر من استخدام املال كسلعة-

فمن ميلك املال . استخدام املال كتجارةالسائد يف النظام الرأمسايل اليوم هو اعتمادهم على 

لذلك رأى املؤلف أن هذا  يستطيع أن يفرض شروطه على كلّ من هم حباجة إليه يف اتمع،

دينني لصاحب رأس املال سواء أكان ، وأبقى على الكثريين أتباعا ومزاد من ثراء األثرياءالنظام 

بنكاً أو مؤسسة أو شخصا، ألن اجلهة الدائنة ال متنح املال إال بفوائد جتعل املدين طوال حياته مهّه 

كيف يفي بالتزاماته جتاه الدائن، واملشكلة يف النظام أنه أوجد قوانني ال متنع الفائدة وإمنا حفظ 

  .للدائن حقه مع الزيادة

لذلك رأى املؤلف أنه ال . ضرة باتمع ألا أقرب إىل القمار من النشاط االقتصاديجتارة املال م

بد من تطوير مؤسسات مالية تسهل األعمال التجارية واملبادالت، وتسهل نقل األموال وحتويلها، 

  .فاملال أداة وليس سلعة جتارية تباع وتشترىوتبتعد عن استغالل املال كسلعة جتارية، 

وى الدويل، رأى املؤلف أنه ال بد من التحرر من قبضة القوى املهيمنة اليت ال ترى إال وعلى املست

فرصة للسيطرة السهلة على مقدرات وثروات ) الليربالية(نفسها، واليت رأت أنّ الرأمسالية التحررية 

  .اناألمم، وأنه ال بد من التعاون على أسس عاملية ضرورية من أجل التكامل الدويل دون الذوب

  تضييق اهلوة العلمية بدل اهلوة االستهالكية -

إن هناك هوة استهالكية واسعة بني املستوى االستهالكي يف أوروبا وأمريكا وذلك "يقول املؤلف 

  ".املتوفر يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وأغلب أقطار آسيا، وهناك أيضا هوة علمية هائلة

تضييق الفجوة هو  -خاصة الواليات املتحدة األمريكية-وما تقوم به الدول الصناعية املتطورة 

، بل على العكس كلما حاولت تضييق اهلوتني العلمية والتقنيةلكنها ال حتاول  االستهالكية،

ـُحجب عن هذه الدول، أو  إحدى الدول النامية االنتفاع من التقنيات الغربية فإن املعلومات ت

  . حتارب هذه الدول

على الدول النامية أال تفتح أسواقها حتت شعارات اقتصادية كاذبة، ألن ذلك ولتخطي هذه األزمة 

اليت تغزو مواطنيها  حيوهلا إىل مستهلكة غري قادرة على الوفاء مبتطلبات اهلجمات االستهالكية

  .فتغرقهم يف الديون ومن مث يف التبعية السياسية
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إداري ال يقوم على اجلشع كما هو يف كما رأى املؤلف أنه من سبل حل هذه األزمة إنشاء نظام 

إبعاد اإلدارة عن الغرب، وال يقوم على الفساد كما يف الدول النامية، كما أنه ال بد من 

  .التسييس

  :البعد األخالقي ودوره يف حل األزمة -

ت هذا العنوان ركّز الكاتب على ضرورة إحداث توازن يف النظام االقتصادي، ففي الوقت حت

، فال يكون يراعي البعد اإلنساينالذي على النظام االقتصادي أن يسعى إىل الربح، عليه أيضا أن 

يس اليت بدوا لن ترقى األمم، فالنظام الرأمسايل احلايل مينع الكذب ل الربح على حساب األخالق

أما الزنا والدعارة فغري ممنوعني ألسباب إنسانية وإمنا ألسباب تتعلق حبسن سري النظام الرأمسايل، 

  .من أجل الربح، ويف كلتا احلالتني األرباح هي احملرك

لكن الصحيح هو أنه من الضروري أن حتقق تقدماً اقتصادياً وأن يرتفع مستوى املعيشة وأن 

، التمسك بعدالة التوزيع وبتماسك اتمعمن الضروري  يتحسن مستوى االستهالك، لكن

  .فلسفة احلق وليس فلسفة الربحفالفلسفة اليت جيب أن يستند إليها النظام هي 

كما أن املؤلف مل يغفل االنعكاس التربوي للنظام، وفرق بني الربامج التربوية اليت تأخذ أبعاداً 

و يف الغرب، وبني العملية التربوية املنسجمة مع مادية كمقياس لاللتزام والصاحل العام كما ه

  .مفاهيم املساواة والعدالة اليت تعترف باحلقوق وبالقدرة على اإلجناز يف ذات الوقت

ويف ختام هذه املقطوعة، خلص املؤلف إىل جمموعة من النقاط بني فيها التباين مع الرأمسالية، وهذا 

، ويف انطالق املقطوعة من مبدأ لرأمسايل واإلعالمعزل السياسي عن ايظهر من خالل دعوته إىل 

أن اإلنسان فردي ومجاعي يف آن واحد، وأيضا حينما نظر إىل أن القيمة الرحبية منبثقة عن قيمة 

اليت ال ضة بدوا، ليكون  حتديد امللكية اخلاصة، والتمسك باألخالقإنسانية، ويف دعوته إىل 

قد أسس ألرضية من شأا أن تبين اقتصاداً جديداً حراً من  بذلك املؤلف من خالل هذه املقطوعة

.هيمنة وقبضة اقتصادات الرأمسالية املخادعة، حسبما خلص إليه املؤلف

  


