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 دنیای عرب هکمپرادوری شدن دوبار
 

مترجم: کمپرادوری شدن به وضعیت بخشی از بورژوازی بومی کشورهای در حال توسعه  هاشار     
جهانی ثروت می اندوزند و بدین ترتیب  هگفته می شود که از راه ایفای نقش واسطگی در برابر سرمای

ن رو، این بخش از بوورژوازی را کمپورادور زمینه را برای وابستگی کشورشان فراهم می کنند. از ای
 )دالل( می نامند.

واسطگی و وابستگی بورژوازی کمپورادور کشوورهای جنووب را در  هکمپرادوری شدن جدید نحو     
اقتصادی:  هکنونی جهانی شدن سرمایه داری نشان می دهد. مؤلفه های این وابستگی در عرص همرحل

ای برنامه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اِعمال سیاست دروازه های باز، اجر
اخراج توده ای زحمتکشان از مؤسسه های تولیدی و فوران بیکواری و انجمواد و تنوزل دسوتمزدها، در 

سیاسی: حفظ حکومت های پلیسی و سرکوبگر و دست باال برقراری حکومت های لیبرالوی بوا  هعرص
ها و اجتماع های مستقل مردمی  عالیت حزب ها، سندیکاها و انجمنمشت آهنین، نبود و یا محدودیت ف

اجتماعی کاستن فضای آموزشی، محدود کردن خدمت های عمومی و بهداشتی و افزایش  هو در عرص
 فقر و بیکاری است:

زیر سمیرامین وضعیت عمومی کشورهای عربی را در شرایط کنونی کمپرادوری شودن  هدر مقال     
 دقت بررسی می کند:جدید آنها به 

 
کمیت های خاّص اقتصاد کالن بسیاری از کشورهای جهان سّوم از جمله کشورهای عرب باید  -1

با احتیاط بکار برده شود. زیرا آمارهایی که مبنا قرار می گیرند تقریبی و گاه آشوکارا فریبنوده 
رسوی و تقویوت اند. با اینهمه آنها جهت تحول های عمومی را نشان موی دهنود و گواه پو  از بر

این کمیت ها به کمک شاخص های کمی و کیفی می توان آنها را بوه حقیقوت نزدیوک کورد. در 
کشورهای عرب غیر از آنها که تموامی اقتصادشوان تقریبوا   هسال اخیر این تحول برای هم 25

منحصر به بهره برداری نفوت و صورد درآمودهای آن اسوت )ماننود کشوورهای خلویو فوار  و 
 موع مشابه است.لیبی( در مج

رشد تولید ناخالص داخلی آنها در مقایسه با نرخ هوای رشود کشوورهای شورق و جنووب نرخ های       
شورقی آسوویا پوایین اسووت و بووه نصود نوورخ رشوود ایون کشووورها بوالب مووی گووردد. و ایون بخصوووص تحووول 

رکوود ( 1973 -1984افوزایش نفوت ) هموازی آشوکاری را نشوان موی دهود: یعنوی در برابور ترقوی دهو
 هبعد جایگزین موی گوردد و در برابور نورخ هوای رکوودی کوه مصور، سووریه و اردن در دهو هپایدار ده
بعود )کوه  ه( به ثبت رساندند، نرخ های پوایین دهو%10، سوریه و اردن %8)به ترتیب مصر  1970

راه سراشویب را طوی  1990اسوت و بوه نظور موی رسود از  %3، سووریه %5بورای مصور  به ترتیوب
جانشین می شود. نرخ های رشد یادشوده ظورد دنود سوال در پوی متوقود شودن پیشورفت قبلوی کند(  می

ایون سوقوط بوه اوج  %12کند )دنانکه نرخ رشد اردن منفی می شود و با رسویدن بوه حودود  سقوط می
بوا فووری تورین مسوایل بازسوازی خوود روبروسوت.  1975می رسود((. لبنوان قربوانی جنوخ داخلوی از 

( را علی رغم اولوین جنوخ خلویو %8 باالتر از رشد سایر کشورها )تا میزان عراق یک رشد محتمال  
. البته، ایون رکوورد پو  از دوموین درا در بر می گیرد( به ثبت رسان 1980)فار ( که )سراسر سال 

جنخ خلیو )فار ( از بین رفت. در تون  نوزول نورخ رشود بوه طوور مونظم انجوام گرفوت، دنانکوه از 
کاهش یافت )البته، این نرخ  1985 -1989در سال های  %3به  1970 -1974در سال های  9%

)بوه میوزان  1985رشد شاید اندکی در سال های اخیر بهبود یافته است(. در الجزایر نرخ رشود کوه توا 
در سال( در حد متوسط بود، پ  از غوطه ور شدن این کشور در بحران سیاسی به تدریو منفوی  5%

که تنها مراکش از این گرایش عمومی برکنار است و تقریبا  به طوور مونظم  رسد می شود. به نظر می
کند. کشورهای پیرامون عرب )موریتانی، سودان، سومالی و یمن(  را حفظ می %5یک نرخ متوسط 

اجتماعی )مخصوصا  در سومالی و سودان به عنوان یک واقعیت آشکار( دست  هکه با خطرهای تجزی
 تحلیل اقتصادی قرار دارند. هاز حوز بگریبان بوده اند، خارج
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هر دند به وضوح دند رویداد مهم سیاسی )مثل جنخ خلیو )فار ( بورای عوراق و اردن، بحوران     
لیبوی( وجوود دارد کوه برخوی دورخش هوای گرایشوی را نشوان موی دهنود، بوا اینهموه،  هالجزایز، محاصر

نفت کشورهای خلیو )فوار ( و لیبوی وسیعا  تابع گردش درآمد  مشرقگردش عمومی برای کشورهای 
های عموومی و انتقوال هوای نیوروی کوار مهواجر )مصوری، سووری و  سرمایه هاست که بخشی به وسیل

 اردنی( باز توزیع می شود. -فلسطینی
تأثیر نفت در مراکش و تون  اندک است. البته سقوط رشد تون  بیوانگر ضوعد روزافوزون مودل      

صادرات بود که مسئولین کشور آن را انتخاب کورده بودنود. در موراکش صنعتی شدن پیمانکاری برای 
 این ضعد تا امروز کمتر بدشم می خورد.

لیسم که از موقعیت مناسب برخوردار بوود، در رویوارویی بوا واقعیوت هوا اگفتمان ایدئولوژیک لیبر     
تواح( بورای حفن)ا« یشگشوا»برخورد بدی از خود نشان داد. گزینش های مطلوب لیبرالیسم پیروزمنود: 

خارجی، خصوصی سازی ها، کاستن میزان بودجه های عمومی و کاهش ارزش پول در  هایه یسرما
داردوب برنامه های تعدیل ساختاری برای تحرک رشد کارسواز نبووده انود. بورعک  ایون سیاسوت هوا 

ایط دشوارتری صرفنظر از نتیجه های فاجعه بار سیاسی و اجتماعی گزینش های موسوم به لیبرال شر
پیشوین، یعنوی نورخ پیشورفت و ترقوی جنوبش هوای  هدور هآفریده اند. در مجموع نرخ رشد به ثبت رسید

ناسیونالیستی )ناصری، بعثی و بومدینی( برتر و حتی گواه وسویع بووده اسوت. و اگور کشوورهای عورب 
نخسوت اجورای  هحلویادشده نرخ های رشد بالنسبه مناسبی پیش از نزول و فروپاشی این نرخ ها در مر

برنامووه لیبرالیسووم نووو داشووته انوود، همووانطور کووه پیشووتر اشوواره شوود، ایوون اموور مربوووط بووه درآموود نفووت در 
 بوده است. 1973 -1984 یها سال
به نظر می رسد که عرب ها از درد مشترکی رنو می برند. و آن ضعد کارایی سورمایه گوراری      

ادیز یووا فاجعووه بووار کوشووش بوورای سوورمایه گووراری بووه هایشووان اسووت. زیوورا در برابوور نوورخ هووای رشوود نوو
موهبت درآمد نفوت، هموواره مهوم و گواه حتوی در سوطا هوای اسوتثنایی بواال بووده اسوت. نسوبت سورمایه 

الجزایور  %39نوسان داشته است و حتی بوا نورخ   28و  24 بین گراری و تولید ناخالص ملّی همیشه
 به اوج می رسد. 

شکسوته شود. پو   %30ر نفت، تقریبا  هموه جوا نورخ هوای رشود در سوقد در سال های رونق بازا     
مسئله عبارت از نرخ های باالی سرمایه گراری است که گاه رشک بردن به نرخ هوای بواالی سورمایه 
گوراری در اقتصوادهای موفووق کشوورهای شورق و جنوووب شورقی آسویا را بووی موورد موی سووازد. ولوی بووا 

برای کشورهای  12ها با توجه به ضریب جانبی سرمایه که حدود اینهمه، کارایی این سرمایه گراری 
انگیز نادیز اسوت )بجاسوت ایون نسوبت  تیبوده است، به طور شگف مشرقبرای کشورهای  5و  مغرب

بورای کشوورهای آسویا مقایسوه کنیود(. بوه عوالوه، از زموانی کوه رشود بوا  4تا  2را با نرخ های متوسط 
ی به وضوح تنزل یافت، این ضوریب هوا توا سوطا تصوورناپریری وجود حفظ تالش برای سرمایه گرار

پونو  هطوی برنامو مشورقبرای کشورهای  9و  مغرببرای کشورهای  26باال رفته است که به ترتیب 
بوده است. بنابراین، یکبار دیگر مالحظه می شود که لیبرالیسم برخالد ادعایش  1985 -1989ساله 

گووراری هووا را برنیانگیخووت. در واقووع دووون ضووریب هووای قبلووی  انتخوواب عاقالنووه توور و کوواراتر سوورمایه
( برای پیشرفت ناسیونالیسوتی کمتور نامناسوب بوود، بایود از آن 12و  5بجای  8و  4سرمایه نفت )بین 

نتیجه گرفت که لیبرالیسم منابع کمیاب را خیلی بیش از ناسیونالیسم غارت می کند. از این رو، این جا 
ی خودمت هوای اجتمواعی بد و خرامندارد. نابرابری فزاینده در توزیع درآ هیچ دیز تعجب آوری وجود

همراه با لیبرالیسم یکبوار دیگور ثابوت کورد کوه آنهوا نتیجوه هوای اقتصوادی منفوی دارنودن ولوی بوا اینهموه، 
 همیشه و بی درنخ به بحران فاجعه بار اجتماعی دون الجزایر نیانجامیده اند.

درک  -رشد یا کسری های آن در پیوند با رکوود -تأمین مالی اقتصاد بررسی منبع ها و شکل های     
 سازوکارهای غارت را بهتر ممکن می سازد. 

سهم خالص خارجی که از مبلب وام ها و اعانه های موسوم به کمک عمومی خوارجی تشوکیل موی      
تووأمین مووی  شووود، انتقووال درآموودهای مهوواجران و سوورمایه گووراری هووای خووارجی کووه از خوودمت هووای وام

سووال  20گردیوود، انباشووت رخیووره هووای پووولی بووه ارزهووا و فوورار سوورمایه هووا کووه بووه طووور متوسووط طووی 
تولید ناخالص )تقریبوا  دوسوّوم سورمایه گوراری هوای  %16 مشرق( برای کشورهای 1970 - 1990)
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)کووه البتووه خووواهیم دیوود یووک میووانگین بووی اهمیووت( اسووت، بوورای  %5شووان( و بوورای کشووورهای مغوورب 
 رهای عرب مورد بحث همواره مهم بوده است. کشو
)مصر، سوریه و اردن( از این نقطه نظر رویودادهای هماننودی را از سور  مشرقسه کشور گروه      

نفوت )بوه شوکل انتقوال هوای دولتوی و سوهم هوای مهواجران( سوود  هآنها وسویعا  از مائود اگررانده اندن زیر
تولید ناخوالص داخلوی شوان را  %30الص خارجی حدود رونق بازار نفت سهم خ هجسته اند که در ده

تشکیل می داد. عراق در این دوره از مبلب های نه دندان دشمگیر بهره منود بوود کوه البتوه در حجوم و 
رشود باشود بوه  هدر نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار مهم بوده است. اّما این سهم پویش از آنکوه پشوتوان

وضوعیت کوامال  متفواوت  مغوربصاص داشوته اسوت. بورعک ، در هزینه های جنخ خلیو )فار ( اخت
سورمایه هوا بوه شوکل  هسونگین خوود بوه صوادرکنند هاستن دنانکوه الجزایور پویش از آنکوه بور اثور قرضو

سرمایه ها به خارج بود.  هویژ هخدمت های وام تبدیل شود، به موهبت منابع نفتی اش مدّت ها وام دهند
 %12خوارجی انود. ایون سوهم  هودبرندگان بسویار نمایوان سوهم ویوژبرخالد الجزایر تون  و مراکش س

سرمایه گراری های( شان را تشکیل می دهد. بنابراین، این سهم  %50تولید ناخالص داخلی )و تقریبا  
این جا وسیعا  از طریق انتقال درآمدهای مهاجران شان به اروپا و نه از طریق نوسان های درآمد نفت 

 تغریه می شود.
به طور کلّی اگور سوهم خوالص را بترتیبوی تعریود کنویم کوه انتقوال درآمودهای مهواجران را دخالوت      

سهم های سرمایه های عمومی و خصوصی پ  از کسور خودمات  هندهد، یعنی آن را به عنوان باقیماند
 هوام، انتقووال هووای سووودها و فوورار سوورمایه هووا در نظوور گیووریم، مالحظووه خووواهیم کوورد کووه وضووعیت هموو

خراب شده اسوت. بورای کشوورهای  1980و  1970 هرهای عرب مورد بحث بتدریو طی دو دهکشو
بوود، بوه یقوین  1970 هتولید ناخالص داخلی طی ده %6تراز سرمایه ها که نمایشگر  هباقیماند مشرق
منفی شده است و آن هنگامی است که سوهم کشوورهای نفتوی در لحظوه ای کوه  1980 هدّوم ده هاز نیم

وام بُعدهای حیرت انگیزی پیدا می کند، کاهش می یابد. این تحول برای توون  و موراکش خدمت های 
تولید ناخالص داخلی( در سال های رونق  %3به علت استفاده از سهم خیلی نادیز خارجی )در سطا 

بازار نفت که این دو کشور کمتر از آن بهره مند بودند، یکسوان بوود. بورای الجزایور ایون تحوول وضوع 
کموک خوارجی بوود، اموروز زیور بوار  هت آوری داشت. زیرا این کشور که پیش از این تأمین کننودحیر

 خارجی کمر خم کرده است. هخدمت های قرض
بدین ترتیب می بینیم که دگونه وعده های گفتمان لیبرالی که طبق آن گشایش، ورود سرمایه های      

ی ها آسوان موی کنود، در واقعیوت درو  از آب در خارجی مورد نیاز را برای تأمین مالی سرمایه گرار
آمد. در واقع ورود سرمایه های خارجی به قدری نادیز بود که می شد براحتی از آن صورفنظر کورد. 
زیرا سرمایه گراری های مستقیم خارجی میلیون ها دالر و خدمت های وام میلیاردها دالر بوود. کموک 

د تنهوا بوا اعتبارهوای نظوامی آمریکوا و بوا شورایط سوخت خارجی غرب که با بوق و کرنا اعالم می شو
تجسم مادی پیدا می کند. کمک دولتی )عموومی( بطوور اساسوی بوین کشوورهای عربوی و بنوابراین توابع 
درآمد نفت است. در مقابل لیبرالیسم به کسب رکوورد در انباشوت وام هنگفوت خوارجی در زموان کموک 

برای کشورهای مورد بحث از این قرار است: توون   1991کرده است: رقم های این وام ها در سال 
 28میلیووارد، الجزایوور  21میلیووارد دالر، مووراکش  17میلیووارد دالر، سوووریه  9میلیووارد دالر، اردن  8

صادرات مصر  %155صادرات الجزایر و  %70میلیارد دالر. این وام که بین  41میلیارد و مصر 
بوورای مووراکش فزونووی  %400بوورای الجزایوور و  %130بووین  1985در نوسووان بووود، در  1970در 

پیشوین پیشورفت ایون  هیافت. استراتژی های سرمایه گراری که توسط نظام های ناسیونالیسوت در مرحلو
کشورها به اجرا در آمد، هرگز به دنین بدهی هنگفت خارجی منتهی نگردید. اگر فرار حجم مهمی از 

ی شوورایط تووأمین مووالی بوواهم آورد، در نظوور گیووریم، خراآن را فوور هسوورمایه هووایی را کووه لیبرالیسووم زمینوو
 1970 -1984سال  15اقتصادنمایان تر می شود. در حالی که فرار سرمایه ها به طور متوسط طی 

و  %3،2اردن  %2،4، الجزایوور %0،6تولیوود ناخووالص داخلووی، بوورای تووون   %4،1بوورای مووراکش 
،  %7،2 %4،1، %2،5به ترتیب  1985 -1989بود، این پورسانتاژ طی پنو سال  %5،1سوریه 
رسد که تنها درصد فرار سرمایه ها در مصور ثابوت  افزایش یافته است. به نظر می %3،6و  4،9%
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تولید ناخالص داخلی )یعنی یک سّوم سرمایه گراری هوا(( را نشوان موی  %9مانده ولی با اینهمه حدود 
 دهد که یک نسبت فاجعه بار است. 

بیش از پیش با سهم های شکننده و نامتحول مانند سهم هوای  -در رکود -اقتصادی هنبنابراین، مواز    
 مغوربتوریسم و انتقال درآمدهای مهاجران تحقق می یابد. انتقال درآمدهای مهاجران برای کشورهای 

که مهاجرت شهروندان شان به سوی اروپا به دهه های پیشرفت عمومی پ  از جنخ دّوم جهانی بواز 
سووال  5یووک داده و منبووع قوودیمی بشوومار مووی رود. ایوون درآموودها امووروز نسووبت بووه متوّسووط  مووی گووردد،

 %4،1تولید ناخالص داخلی تون  و  %4،9تولید ناخالص داخلی مراکش،  8،3%: 1985 -1989
 -1974تولید ناخالص داخلی الجزایر را نشان می دهد )البته در مورد الجزایر این رقوم در سوال هوای 

بودن سقوط انتقال درآمدهای مهاجران به بحران سیاسی این کشور مربوط می  %4،4ا برابر ب 1970
تا زمان رونق نفت از یک مهاجرت بسیار محدود )تقریبوا  منحصور  مشرقشود(. برعک ، کشورهای 

تولیوود  %2،1برخوووردار بودنوود. سووهم درآموودهای انتقووالی بوورای مصوور «( فووار »بووه کشووورهای خلوویو 
تولیود ناخوالص داخلوی  %3تولید ناخالص داخلی، و بورای اردن  %0،8سوریه  ناخالص داخلی، برای

و  %3، بورای سووریه %10بود. امروز این رقم برای مصر بویش از  1970 -1974طی سال های 
 است. %14«( فار »برای اردن )البته پیش از جنخ دّوم خلیو 

سوال اخیور گرفوت،  25واضحی که باید از تحلیل تحول اقتصادی کشورهای عورب طوی  هنتیج -2
قبلووی  هناکووامی الحوواق فعووال شووان بووه سیسووتم سوورمایه داری جهووانی اسووت. ایوون تحووول در مرحلوو

دگرگووونی هووای  هپیشوورفت ناسیونالیسووتی بووا آغوواز صوونعتی شوودن و موودرن کووردن دولووت بوور پایوو
ان مواجتماعی )اصالحات ارضی، پیشرفت آموزش و پرورش و غیره( تدارک دیده شود و همز

اجتموواعی قشوورهای  هپایوو هرابری هووا در توزیووع درآموود کمووک کوورد و باعووث توسووعبووه کوواهش نوواب
متوسط گردید و از این راه همبسوتگی جامعوه و الحواق آن را بوه طورح اجتمواعی مودرن سوازی 

وظیفه های اساسوی  -آن بود هبسیار پیشرفت هکه ملی کردن جلو -تأمین کرد. دخالت فعال دولت
انجوام داد. ایون دخالوت « بوه بسوتگی متقابول موورد توافوقدسوت یوافتن »ای را در اجرای طورح 

 شرط الزم و مقدماتی طرح مورد بحث را تشکیل می داد.
البته، خود طورح از تضوادهای جودّی درونوی برکنوار نبوود. الزم بوود، اهمیوت ایون تضوادها محودود      

من،  هته شود. به عقیدگردد و به سرعت از حدّت آن که عموما  در آن دوره به آن فکر می کردند، کاس
دلیل آن بطور اساسی این بود که طرح از حیث رات خود یک طرح ملّی بورژوایی بوود. اسولوب هوای 
مدیریت سیاسی پوپولیستی سیستم، غیرسیاسی شدن طبقوه هوای مختلود موردم کوه حوق سوازمان یوابی و 

و فرهنگی )بوه ویوژه  موضوع های ایدئولوژیک هخالقیت شان نفی شده بود، متوقد ماندن بحث دربار
در قورن نووزده  Nahdaمرهب( که طی دهوه هوای متووالی از زموان  -مسئله رابطه های دولت هدربار

و میان این راست و دپ )مارکسیست و ناسیونالیست( شکاد «( لیبرالی»و « فئودالی)»درون راست 
دیت هوای تواریخی ایجاد کرده بود و در مجموع فقودان دمکراتیوزه شودن جامعوه و سیاسوت مظهور محودو

 طرح مورد بحث هستند.
وانگهی، ناسیونالیسم عرب که از آغاز به عنوان طرح معین در داردوب هر یک از دولت هوای      

عرب تبلور یافت، بایود بتودریو از بُعود وحودت پوان عربوی اش آگواهی یابود، هور دنود در هوالل خضویب 
کوه  -وده انود. بوا اینهموه، دشوم انوداز یگانوهسردشمه های ایدئولوژیک این خصلت اثباتی خیلی قدیمی بو

آشکارا بسیاری از مسایل را حل کرد و نف  تازه ای به تعقیب توسعه بخشوید، حتوی در مقیوا  منطقوه 
هرگز موفق به قبوالندن خود نبوده اسوت. دوون ایون دشوم انوداز بوه  هالل خضیبیا  مغربهایی دون 

و یوک شخصویت فوره منود « ایالوت پایوه»فوتا یوک  اصل غیردموکراتیک وحدتی اتکاء دارد کوه بنوا بور
آزادی مشروعیت و مدعای کارایی اش را در تز ملوت عورب  -تحمیل می شود. در این منطق پیروزی

 قبال  موجود می یابد که رهاننده اش برای تحمیل موجودیت خود به آن دشم دوخته است. 
ی بووه طووور موونظم بووا ایوون طوورح ملّووی قوودرت هووای غربوو -بایوود افووزود کووه نیروهووای خووارجی فرمووانروا    

جنوبش ملوی عورب بوا اتحواد شووروی بوه هویچ وجوه علوت ایون  هانود. اتحواد گرشوت بورژوایی مقابله کورده
خصومت نبود، بلکه برعک  پاسخ این خصومت بود. دلیل های واقعی خصوومت غورب از ایون تور  

و واقع در ضولع جنووب اروپوا  ناشی می شد که دولت عرب مدرن شده و یگانه، ثروتمند از منابع نفتی
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غرب را ناگزیر سازد روی آن حساب کند. از  هتبدیل به یک شریک در سیستم جهانی شود و در نتیج
این رو، اسرائیل به عنوان ابزار نظامی تجاوز دایمی بسیو شد تا نقش مهمی در سرنگونی قدرت های 

 ناسیونالیست عرب ایفاء کند.
بوده باشد، امروز ورق خورده است. گفتمان لیبرالوی مودعی اسوت کوه  این صفحه از تاریخ هر ده     

بوه صوحنه «  عوادت هوای زشوت گرشوته»برای پایوان دادن بوه « گشایش»سیاست های جدید موسوم به 
فوراهم موی سوازد. « سوالم»واقعی و  هآمده است. و از این رو، زمینه را برای روبراه کردن یک توسع

تفواق نیفتواد. بورعک ، ایون سیاسوت هوا نوب  توسوعه را از کوار موی همانطور که گرشت دنین دیوزی ا
اندازد، دنیای عرب را در هم می شکند، رقابت ها را درون آن شودت موی دهود و در نهایوت منطقوه را 

 کند. اجتماعی غوطه ور می سازد و توان نوسازی اش را نابود می هدر یک فاجع
و در پوی آن د واقعوی اسوتراتژی ایواالت متحود کشوورهای عورب کوه هود هکمپرادوری شودن دوبوار     

های مختلد اقتصادی، سیاسی و استراتژیک را در بر می گیرد. این استراتژی برای  اروپاست، بخش
متمایز که تابع منطق هوای کمپورادوری شودن خواّص شوان  هعربی به سه ُخرده منطق هُخرد کردن منطق

 است، بکار می رود. 
)عربستان سوعودی، کویوت، قطور، اموارات و عموان( کوه مسوتقیما  زیور «  فار»نفتی خلیو  همنطق     

هور نووع آزادی عمول احتموالی مسوتقل پوشش اشغال نظامی ایاالت متحد قرار دارد و بنوابراین واقعیوت 
 سیاسی و مالی را از دست داده است. این منطقه از این پ  از دنیای عرب جدا شده است.

رابطووه هووای شووان بووا اروپووا را توورک کوورده انوود، دووون  همووالی دربوواراحت هکشووورهای مغوورب مووراکر     
عضویت بی قید و شرط ایون کشوورها در اتحادیوه اروپوا رد شوده اسوت. پو  ایون جوا فقوط موی تووان از 

مسوئله  هطرح هایی صحبت کرد که فوق العاده مبهم اند، هر دند هور از گواهی ایون جوا و آن جوا دربوار
اروپا صحبت به میان آمده است. البته  هکم و بیش مکّمل اتحادی« ایطرح مدیترانه »مناسب بودن یک 

: موریتانی، مراکش، الجزایر، تون  و لیبوی مغرب ه)پنو کشور اتحادی 5+  5ما با فرمول موسوم به 
اروپا: پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان( آشناییم. این فرمول از  هو پنو کشور مدیترانه ای اتحادی

سرشت رابطه های ممتاز اقتصادی که سازگاری شان را با قرارداد اتحادیوه اروپوا در  هدقت دربارهر 
 نظر گیرد، تهی است.

 هپ  مسوئله عبوارت از یوک فرموول موورد انتظوار اسوت. زیورا بایود بسویاری از مسوایل تنظویم نشود     
ایاالت متحد قرار دارد و مسئله  هلیبی که در محاصر هالجزایر، آیند همنطقه را در نظر گیرد: مانند آیند

 صحرای غربی.
اینوک در حوال « طورح شورق میانوه»اسرائیلی  -آمریکایی هعربی به عنوان موضوع پروژ مشرق     

اجراست. مسئله این جا عبارت از ایجواد یوک اقتصواد کوامال  یکپاردوه اسوت کوه سوه شوریک: اسورائیل، 
)کانون ملّی در آفریقای جنوبی سابق(  Bantoustan هشان همانند آیند سرزمین های اشغالی که آینده

است و اردن را در بر می گیرد. قرار است لبنان، سوریه و مصر در آینده بوه ایون مجموعوه بپیوندنود. 
اقتصوادی بورای اسورائیل و حفوظ صوادرات  ههدد طرح مورد اشاره بطور اساسی ایجاد فضوای توسوع

سوت کوه قودرت رقابوت شوان در بازارهوای جهوانی بیشوتر اسرائیل در قبال رقابت خوارجی کشوورهایی ا
است. اسرائیل در ایون عرصوه بوا ناکوامی اقتصوادی روبروسوت و بویش از کشوورهای عربوی موفوق بوه 
کسووب قوودرت رقابووت معقوالنووه بوورای تولیوودهای کارخانووه ای نشووده اسووت. طوورح در تضوواد آشووکار بووا 

تجارت جهانی )جانشین گوات( و بانوک  های دند جانبگی و گشایش جهانی مورد ستایش سازمان اصل
 اسرائیل استثنایی در نظر گرفته است. هجهانی به منظور سبک کردن بحران جامع

سوورزمین هوای اشووغالی و ُصوولا اسوورائیل و  هآینوود هاز ایون رو، موافقووت هووای مادریوود و اسولو دربووار     
در موورد دولوت فلسوطین و  عرب ها به طور یک جانبه تفسیر شده و با تصمیم های سازمان ملل متحد

حق بازگشت پناهندگان که با وجود این در موافقت های یاد شده بنحوی تکرار شده در تضاد قرار موی 
گیرد. سیاست هایی که در این زمینوه بوه اجورا در موی آیود در خودمت تحکویم وضوعیت بانتوسوتان قورار 

می ساخته می شود و هدد از آن دارد که به طور منظم در سرزمین های اشغالی توسط مقام های نظا
تخریب فعالیت های تولیدی در این سرزمین ها )از راه محروم کردن کشاورزی شوان از دسترسوی بوه 

زمین ها، تخریب دهکوده هوا، منووط کوردن فعالیوت هوای اقتصوادی بوه مالیوات هوای  همنابع آب، مصادر
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هووای  حموول و نقوول و خوودمت اضووافی بووه سووود خزانووه داری اسوورائیل، تخریووب فیزیکووی زیرسوواختارهای
مقام های اشغالگر با این شیوه ها جمعیت فعال عرب را بوه کوارگران مهواجر اجتماعی و غیره( است. 

نیروی کار ارزان بورای اقتصواد اسورائیل اسوت، تبودیل موی کننود. طورح یادشوده  هروزانه که تأمین کنند
، مالیواتی و پوولی خواص خوود و دولت فلسطینی حواکم و بنوا بوراین برخوورداری آن از سیاسوت گمرکوی

همدنووین حووق بازگشووت آوارگووان فلسووطینی را کووه در قطعنامووه هووای سووازمان ملوول متحوود تکوورار شووده بووه 
 رسمیت نمی شناسد.

 هاین طرح عالوه بر آنده در باال به آن اشاره شد، اصوال  طرحی شوکننده اسوت از ایون رو مبوارز     
نونی خوود اداموه خواهود یافوت. وانگهوی، طورح بویش از خلق فلسطین تا رسیدن به حقووق مشوروع و قوا

پیش از ایفای نقوش مصور در منطقوه و در دنیوای عورب خواهود کاسوت و دلیلوی وجوود نودارد کوه دولوت 
مصر تا بی نهایت به آن تن در دهد. گفتگویی که در رسانه ها براه افتاده که گویا ُصلا در شکل هوای 

، سخت مردم فریبانه است. اجرای طورح تحمیلوی پوی آمودی یادشده آغازگر عصر شکوفایی خواهد بود
عورب نخواهود داشوت و ایون کشوورها بیشوتر در  هجز پ  رفوت فعالیوت اقتصوادی در کشوورهای یادشود

های پیش گفتوه در  شان در جا خواهند زد. روی این اصل توهم« دهارم جهانی شدن همرتب»وضعیت 
 برابر محک واقعیت ها رنخ می بازند.

عوراق کوه توابع فرسوایش ویرانگور  هآینود هآمریکا برای جهان عرب مسایل مهمی دوون مسوئل طرح     
واشنگتن است و اروپا جرأت جدا کردن خود را از آن ندارد و یا مسوئله جوا و نقوش ترکیوه و  همحاصر

 پاسخ می گرارد. ایران در منطقه را بی
ج جهوان عورب را از وضوعیت عقوب مجموع طرح های پیشنهادی موسوم به لیبرالیسم هرگز خرو     

ماندگی هدد قرار نداده است. مسئله قبل از هر دیز عبارت از مدیریت بحران در دشم انودازی کوتواه 
است. بنابراین، گفتگو از نظم نوپایدار جهانی کوه فراتور از بحوران باشود، در میوان نیسوت. رونوق سوال 

 همصرد بود، بی آنکه در این فرصت پای ( مبتنی بر توهم1973 -1984های باال رفتن درآمد نفت )
تولید تقویت شده باشد. البته، این توّهم در عصر توهم ها نقش سیاسی مؤثری در زمینه مشوروع جلووه 
دادن گشووایش )انفتوواح( و جووا انووداختن آن در افکووار عمووومی ایفوواء کوورده اسووت. بنووابراین، همووانطور کووه 

د اسوت. بوا کواهش اساسوی درآمود نفوت ایواالت متحود بوا انتظار می رفت، توّهم ناگزیر فاقد هر نووع خور
تعر  دوبواره فرموانروایی خوود را تحمیول کورده، دولوت هوای خلویو )فوار ( را بوا اشوغال نظوامی در 
وضعیت تحت الحمایگی قرار داده، دارایی شان را در بازارهای مالی مورد بهره برداری قرار داده و 

ه اسووت. پوو  رفووت اقتصووادی کووه ناشووی از سیاسووت هووای ویرانگووری را بووه لیبووی تحمیوول کوورد همحاصوور
یعنوی حاشویه نشوین در « دهوارم جهوانی شودن همرتبو»مدیریت بحوران اسوت دنیوای عورب را بوه نوامزد 

سیسووتم جهوووانی تبوودیل موووی کنوود و آنهوووا را در کنووار آفریقوووای پووایین صوووحرا و برخووی کشوووورهای آسووویا 
  )افغانستان، پاکستان و بنگالدش( قرار می دهد.


