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!  رهاباإلعراق بعد السيواجهه  ذيال أسواأل
 1 عزيز اخلزرجي. د 

 
؟ ! إمتصاصيااٍّ  إقتصاٍد ماىلعراق الكيف ومن حّول إقتصاد  !عراق ال ميكن أن ميلك إقتصاداً حقيقياً منتجاً ال
 

يت رسم ذلا أف تقود اؿى كرباؿمريكي قد فرغ من إسباـ خططو للمنطقة االالعادلية الثانية كاف ادلطبخ  رباحلحبلوؿ هناية 
ية كػ اؿادلو ( ربدةادلمم اال)سياسية كػ اؿدولية اؿؤسسات ادلطط اخلفقد أوجدت تلك . ي ادلعاؿقتصاد اال اذل ادلعاؿ
مرباطورية االلقيادة إمرباطورية أمَتكية ربّل زلّل ( انتواؿحلف )عسكرية كػ اؿو ( دورلاؿبنك اؿ)و ( دورلاؿنقد اؿصندوؽ )

 . عجوزة اؿبريطانية اؿ
أنظمة دفاعية و إبداعية خالقة و غَت  ؿ من خالرلمرباياالمريكي االنفوذ اؿمرباطورية االطط أف سبارس ىذه اخلتضمنت و

سًتاتيجي االدؼ الوو ىكذا فأف . ديدة اجلدارية االيب اؿساالتغيَتات و اؿضافات واالمنظورة ظلت زبضع للتعديالت و
غربية بقيادة اؿسياسة اؿ انتصرتوبعد أف , طالؽاالية أمريكية دل يشهد تغيَتاُ على ؿاي برعاية رأسمادلخللق إقتصاد ع

 . غرب اؿربدة يف ادلوالايت اؿ
رباد االأما . شديد اؿدمار اؿرب واحل تئن مضرجة بدمائها من وطأة ادلعاؿايابف و أجزاء كثَتة من اؿ, كانت كل من أوراب و
وحيدة يف موقف يسمح ذلا بفرض اؿوكانت أمريكا . ربتية اؿيف بناىا  ابدةإلاوخرى تعرضت للدمار األفهي  سوفييتاؿ
مر حلفاؤىا من جهة األقل بقدر ما يعٍت ىذا االولو على , اثنية اؿية ادلعاؿرب احللفًتة ما بعد  ارأتتوذي اؿديد اجلنظاـ اؿ
 .  من جهة أخرى( كراند إيريواؿ)كربى اؿنطقة ادلو, 

ـ تسبب يف تباطؤ وتراجع إقتصادي كاف 1928انيا عاـ ادل اذلقدمة ادلمريكية االقروض اؿ كاف صحيحاً أف سحب فإذا
يُت قد اؿرأسماؿداخلية يف صفوؼ اؿصراعات اؿو كذلك إذا كانت , " ىتلر" ظهور اذليت أدت اؿسباب االواحداً من 

صممت أف ربوؿ دوف تكرار مثل ىذه ربدة قد ادلوالايت اؿفأف , كساد اؿركود واؿ نفق اذلية ادلعاؿقتصادات االجرت 
 . ي ادل عارلحداث وأف تتوذل بنفسها قيادة نظاـ رأسماال
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ية حيث أف ذلك يبقيها تدور يف فلك ادلعاؿية اؿرأسماؿربدة إدارة ادلوالايت اؿكما أف قارة أوربية موّحدة سيسهل على 
ين بدأت أمريكا احلومنذ ذلك . حدة على حنو زلدد تادلوالايت اؿيها اؿذي تعهد بو اؿدور ؿتضطلع ابادلتحدة ووالايت اؿ

ـ 1948كونغرس عاـ اؿفقد وافق , يت حلت هبا اؿأساة ادلا من وحل الو اوراب ودوؿ آسيا النتشاذلاية احلتقدـ جرعات 
 "اؿمارش"وتدعو خطة  ،وافقة على حقيبة مساعدات ادلوسبت ، وربية االقارة اؿ اذلنتعاش االالعادة  "اؿمارش"على خطة 

سوى ثالثة أو أربعة عقود حىت توحدت أوراب  ودل سبمتِ ,  قتصادياالدنو اؿيت تعيق اؿقوانُت اؿغاء سريع للقيود واؿ اذل
حالؼ اال ؿعسكرية من خالاؿ اوإسًتاتيجيتوية بتوحيد ُعملتها اؿادلقتصادية واالبرامج اؿعندما وّحدت سياستها و 

. مريكيةاال رادةإلاتوافق مع سياسة ؿاب, عسكرية اؿقواعد اؿو
زبصيص وترتبت اؿوضعت قيد  مليار دوالر 71يت بلغت اؿمريكية االساعدة ادلبعد أف مت إعادة إعمار أوراب بسبب 

أتجَتي اؿسبويل اؿيت قطعت أمريكا عنها عمليات اؿنسبة ألمريكا كروسيا ؿيت كانت تعد قلقة اباؿواقع ادلوضاع يف أكثر اال
اثنية رنري ذبديده اؿية ادلعاؿرب احلابّف نظاماً لفًتة ما بعد , ة ربذير اؿبراء ذلك دبثابة رساخلحيث عّد , بعد فًتة قصَتة 

  .ضخ دماء جديدة داخلو ربديده وو
وكانت , بعدىا ابتت عملية إعمار أوراب أولوية أمريكية و, اية ىذه احليت تقدـ جرعات اؿربدة ىي وحدىا ادلوالايت اؿو

 فاآلضبط كما رباوؿ ؿاب, قتصادي االدنو اؿيت تعيق اؿقوانُت القيود واؿبسرعة  غتأؿكبَت عندما ؿادور اؿ "مارشارؿ"خلطة 
قتصادي االدنو اؿيت تعيق اؿقوانُت اؿغاء اؿربدة وادلمم األسابع من قرارات اؿبند اؿعراقية برفع اؿكومة احلصوات يف االبعمت 

عكس ؿيت نعاين منها واباؿكبَتة اؿشكلة ادللكن . وف قيد أو شرط عراؽ داؿعمل يف ؿية ابادلعاؿشركات اؿوتسهيل مشاركات 
يت اؿعديدة اؿف ادلحمن أوراب سباماً ىو عدـ وجود برانمج عمل وهنج واضح وأايدي أمينة وسللصة لتمريرىا على امل ذباوز 

الدشنغرافية والسايكلوجية  طبيعةاؿ اذلوىذا يعود , عراقيُت اؿعراؽ واؿسابقة حبق اؿة ادلظاؿسياسات اؿروب واحلخلفتها 
سالمية يف االثورة اؿحداث خصوصاً مع ىاجس األغرب مع اؿتعامل من قبل اؿتعاوف واؿ طبيعة والتأرسنية للعراقيُت واذل

. اتبعة ذلااؿغرب اؿصعب أماـ أمريكا و حكومات االعادلة ادليت أصبحت اؿو نطقةادلإيراف و 
ايابف وروسيا أنذلك اؿة أوراب واؿح -نظر عما أسلفنا من خصوصيات اؿبغمت   - حٍد كبَتاذليـو تشبو اؿعراؽ اؿ ةاؿأف ح
صراع بعد اؿ ساحة اذلعراؽ زنوي حركة أسالمية أصيلة دل تتقدـ اؿاثنية مع فارؽ أساسي ىو أف اؿية ادلعاؿرب احلبعد 

قوى اؿتتساقط بشكل طبيعي صبيع طويل ؿاؿنفس اؿيت سوؼ تلتـز سياسة اؿواعية اؿثلة اؿدنا رباوؿ بناء إو  ،بشكل جدّي 
كم احلابئد بعد أف جربت حظها يف اؿعراقي اؿنظاـ ؿطاحة اباالخلصُت منهم منذ ادل ابستثناءيت تقّدمت للسلطة اؿ
ة عندما كاف يريد أف اؿاحلبن من تلك اإلوحيد أماـ بوش اؿو أبدى زبوفو  "ىنري كيسنجر"ىو ما أشار لو سياسة واؿو

, ـ 2003سابع من نيساف عاـ اؿأي يف , لفاء للعراؽ بليلة واحدة احلائي قبل دخوؿ قوات نواؿ ذفاإلزنصل على 
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فروضة ادلرب احليف  انتصارىاخصوصاً بعد , بعد تفكك روسيا  -سالمية يف ايراف كقوة عظمى اثنية اإلقوة اؿجبانب بروز 
نووي قبل أايـ مضت اؿلف ادليف برانمج  تصارىاافمث , ستكبارية عليها االعربية واؿّدوؿ اؿب معظم اؿـ رغم تك1988عاـ 
ثورة اؿ بعد حدوث ادلعاؿنطقة بل ادلكرب يف أتريخ األدث احلبراء اخلذي عّده اؿربدة و ادلمم االخَت ذليئة االجتماع االيف 
. ـ1979سالمية عاـ األ

بشرية على اؿاؽ و ردبا يف اتريخ عراؿذي عّد أسوء نظاـ يف اؿعراقي اؿنظاـ اؿوضاع و تغَت االـ إنقلبت 2003بعد عاـ 
رىاب أببشع صورىا و دبرآى و مسمع من أمريكا األعراقيوف يف خضم أوضاع جديدة وقلقة صفحة اؿواجو  -طالؽ اال
رىاب االتنسيق لصفحة اؿعداد واالفقد مّت , قائمة اؿوضاع االسؤولة عن ادلرض كوهنا ىي االيت حكمت وتواجدت على اؿ

( سي إف إف)يف شبكة " الري كنك"يف مقابلة مع  "طارؽ عزيز"و قد أشار , اء بعشر سنُت لفاحلقبل دخوؿ قوات 
وضع اؿضرورية دلواجهة اؿستلزمات ادلقدمات وادلإننا قد أعددان كافة : )ـ بقولو 1996حزيراف عاـ  27ية بتأريخ ادلعاؿ
نتحاريُت االانسفة واؿحزمة األخات وفخادلية وعسكراؿقوات ؿعراؽ بدءاً اباؿ اذلجنبية االقوات اؿدخوؿ  اؿرتقب يف حادل

( . يءيب أخرى سنعلن عنها يف وقتها و سوؼ ندمر كل شاؿوأس
ذي حصل اؿزبريب اؿعمليات واؿبعثيُت يف رلمل اؿانسبة يكفي إلدانة دلشفاؼ لطارؽ عزيز اباؿصريح واؿعًتاؼ اإلو ىذا 

ؤدلة ادلقاسية اؿصفحة اؿرىاب ىي االلذلك كاف !  يومنا ىذا اذلعرب واؿرتزقة ادلتنسيق مع ؿـ اب2003عراؽ بعد عاـ اؿيف 
عراقيُت اؿاليُت من ادلو تعوؽ بسببها  أستشهدعراؽ عندما اؿعراؽ وأىل اؿيت خنرت ما تبقى يف اؿسوء األلكنها ليست 

 اخل...سفة و و و اناؿحزمة األفخخات و ادلو  اؿمواألجُت ومن تعاوف معو إستخدـ تلك الوبعث اؿاي ليت و, برايء اال
,  ؼ مواطن مقابل أمريكي واحداؿعراقيُت ىو اؿشهداء اؿحصائيات أبّف نسبة اإلحيث تدّؿ أدؽ ؟  ؿحتالاإلضد قوات 

ذين اؿبعمت من اؿغرابة أف شند اؿومن , سود للعراؽ االأتريخ اؿآخر أنفاسو يف صفحة  رىايباإلزب احلو ىكذا ختم ىذا 
 رىابيةاإلعراؽ جبرائمهم اؿذين أنفسهم و ّدعوا ساحة اؿبعثُت اؿ اذلبردلاف بعد ىذا أيديهم ؿاكومة واحلسياسة يف اؿيّدعوف 

و  واانً أؿين يف ظروؼ قاىرة ليذوؽ ادلظاؿظلم وردبا تعاوف مع اؿتلك ىي قصة شعب حزين مغلوب سكت عن , بال عودة 
. وتادلرض وادلوع واجل من االً أشك

ديد اجلعراؽ اؿيف وضع  سوأاألدل يكن  - أو آجاًل رغم كل آاثره و قسوتو عاجالً  -ذي سيزوؿ اؿرىاب االلكن ذلك 
مليار دوالر من  1,8عراؽ على قرض مقداره اؿمنو بعد حصوؿ  األسوأفهناؾ ما ىو , كثَتوف اؿومستقبلو كما تصّور 

كبَت يف اؿعجز اؿب قتصادي بسباإلنكماش االروج من اخلـ دلساعدتو على 29/9/2009ّدورل بتأريخ اؿنقد اؿصندوؽ 
ديوف قصة ذلا بداية و آاثر سيئة وليست اؿعراؽ ربت طائلة اؿفدخوؿ ,  عاـاؿمليار دوالر ىذا  19 ارلقدر حبوادل, وازنة ادل

. متصاصياً اايً اؿقتصاداً ـابقاء ؿالنو قد يستمر اب, ذلا هناية 
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عراؽ اؿعلى ىامش اجتماع بُت : قولو  "قاسم مظهر"ركزي ادلبنك اؿقتصادي عن مستشار اال" داو جونز"فقد نقل موقع 
سيولة و اؿىو دعم  اؿادلغرض من اؿ, قرض اؿإجتماع لتوقيع " ردنية عّماف األعاصمة اؿدورل ُعقد يف اؿنقد اؿوصندوؽ 

.  عراقي اؿقتصاد االدنو يف اؿربسُت 
صندوؽ اؿـ معرفتهم حبقيقة ىذا ختصاص لعداالرأي واؿحىت لدى أصحاب كثَتين بل واؿوضوع غريباً لدى ادل قد يبدو

كيفية و, ربدة ادلمم األو ىي نفس سنة أتسيس ىيئة , ـ 1944قوانينو وتعاملو وأرابحو وأسباب أتسيسو عاـ و
يت تبدو أهنا خافية على اؿطَتة اخلقائق احللذا سنحاوؿ بياف تلك ! سيوية اآلوؿ خصوصاً داؿإنقضاضو على مقدرات 

 قتصاد ؟اإلية واؿادلمهورية وحىت آخر موظف يف وزارة اجلإبتداءاً برئيس " يةوطناؿحكومتنا "صبيع أعضاء 
كيفية صندوؽ واؿطَتة يف أبعادىا وآاثرىا ال بد لنا من عرض دقيق لسياسة ىذا اخلديدة اجلنة ادلحضوء على ىذه اؿ قاءؿإل
يت تساعد اؿزمات األمن وراء تلك " انفعة اؿ صحّيةاؿحداث اال" لتوليد , ية ادلعاؿية اؿادلسواؽ األضاربُت يف دلطاحة اباال

ربدة ادلوالايت اؿغربية وخصوصاً يف اؿدوؿ اؿسيطرة يف اؿتضحم قيد اؿسواؽ حىت يظّل االعلى هتدئة وكبح صباح 
. مريكيةاال
 

: طريةاخلعادلة امل
يّة املكوارث إنسانّية ع= ممّولون ذوو دٍم ابرد + ية مضاربة املع الأمو

 
ال بد ! فعل ؿحرى بدأت تنطبق علينا ابألأو اب, يت ستنطبق علينا مستقباًل حسب توقعاتنا اؿو , ة أعاله عادؿادللتوضيح 

وؿ داؿؾ امتصاصية إقتصادايت اذل ارلادل ادلعاؿٍت واقعية كنماذج تُبُّت كيفية تبديل إقتصادايت ُدوؿ االلنا من دراسِة ح
ربدة ادلوالايت اؿلقد حّققت  ،زيل وغَتىا لتكوف ُمؤشرات على ذلك برااؿكسيك و ادلنوبية ؾاجلدوؿ أمريكا سيوية واال

. عسكرية اؿقوة اؿدبلوماسية أو اؿوسائل اؿ اؿضاربة ما عجزت عن ربقيقو إبستعمادل اؿمواألبوسائل 
قراض االعن سيوية ما كاف انصباً اآلسواؽ االيت ابتليت هبا اؿرئيسية لألزمات اؿسباب األيوف أبف ادلعاؿقتصاديوف االيوعز 
عرض اؿحيث إكتسبت قدرة جديدة على خلق ، ستحدثة ادلية اؿادلؤسسات ادلذي قّدمتو اؿدوؿ واؿؿ ذلذه تعقِّ ادلغَت 
ا الوشركات على يقُت أبف أمواؿودلا كانت ىذه ,  اؿمواألوفَت شلا يستدعي معو خلق طلب مقابل على ىذه اؿنقدي اؿ

لزـو اؿمريكي عند االنفوذ اؿّدورل واؿنقد اؿعن طريق صندوؽ  منتجة أـ دل تكنقروض اؿكانت تلك اً أسواء, يها اؿستعود 
ؤسسات ادلدورل واؿنقد اؿإذ أف لدى صندوؽ , ؿ ودل رباوؿ أف تكوف حصيفًة يف إقراضها تعقُّق اؿفأهنا دل تّتخذ جانب , 
إهنا مثل عملية . قرضةادل اؿمواألة ىذه دقدرة ما يكفي لضماف إستعااؿضخامة واؿطاغي من اؿمريكي االنفوذ اؿخرى واأل
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عندما زنُت موعد و, قذرة اؿافيا ادل اؿقًتاض من أموإلطُعم لعمالئهم إلغرائهم اباؿحيث يتّم وضع , افيا ادليف " رابُتادل"
 .ّديوف مع فوائدىا اؿافيا قادروف على ضماف صبع ادل اؿعضالت من رجاؿصلُت من ذوي ادلحفأف , سداد اؿ

ففي غضوف  ،ّدورة ذاهتا اؿتتكرر , نقدية اؿسيولة اؿي فائمت ضحم مفاجئ من ادلعاؿ ارلادلنظاـ اؿوف لدى يف كّل مرّة يتك
فائضة اؿبًتودوالرات اؿما نتج عنها من نفطية واؿزة الووذل عشية االكانت , نصرمة حدثت دوراتف شلاثلتاف ادلثالثة اؿعقود اؿ
عسكرية اؿمنية واأليوسياسية واجلومعادالهتا  أجوائهاكل قارة حسب ,  ااستعادتوغرب أسلوابً ذكياً يف اؿوقد أستخدـ . 
سالمية يف منطقة اإلثورة اؿزة ىزّة الويت تزامت مع تلك اؿخصوصاً يف آسيا , اكمة فيها احلنظمة االقتصادية وطبيعة االو

دمرة بقيادة صداـ حسُت ادلليج اخلختلقت حروب أحيث , ي ادلعاؿنفط اؿمن سلزوف % 82يت تضم أكثر من اؿليج اخل
حنٌت ادل أدىن معدٍؿ وأضعف نقطة يف اذلنطقة ادلحيث أوصل , بشري اؿأتريخ اؿذي أعتربه أقسى وأغىب عميل يف اؿ
حىّت اّف ُدواًل مثل . نطقة برمتها لقمًة سائغة لكّل من ىّب و دّب ادلبشري لتصبح اؿعسكري واؿسياسي واؿقتصادي واال
كما .  نقالابتاالوروب احلليارات بسبب تلك دلعراؽ يف مقدمتهم أصبحت مدينة اباؿف وغَتىا وسعودية وإيرااؿكويت واؿ

ذي وّفرتو اؿديد اجلنقدي اؿعرض اؿالتينية لتطلب جانباً من اؿدوؿ أمريكا  إلغواء.. ت ءاغرااإلدورل اؿنقد اؿصندوؽ  قدـ
. سداد اؿا و طاقاهتا على ما يفوؽ إمكانياتو اؿمواألبنوؾ و تلقت تشجيعاً أبف تقًتض من اؿ

وقعت يف طعم واؿرة أكلت ادلو ىذه , تسعينات اؿ ؿديد خالاجلنقدي اؿعرض اؿاثنية فقد جاءت يف أعقاب اؿّدورة اؿأما 
وكانت وظيفة إصباع واشنطن مع  ،ديد اجلنقدي اؿعرض اؿسيوية حيث أستدرجت لِتستدين من االدوؿ اؿصيدة ادل
نظر اؿـ بصرؼ الويوف أموادلعاؿّمولوف ادلعمل على ضماف أف يسًتد اؿتُت ؛ اؿاحلمريكي يف كلتا الانفوذ اؿية واؿادلؤسسات ادل

ستضعفُت ادلفقراء واؿذي سيتحملو ويرزح ربت نَته صبهور اؿجتماعي االظلم اؿوطنية واؿسيادة اؿدمرة على ادلنتائج اؿعن 
حيث تشَت , اكمة احلغبّية اؿدّكتاتورايت اؿبسبب ,  تفاقياتاالال من قريب وال من بعيد بتلك , ذي ال شأف لو اؿو

خيف ال ادلعدد اؿإف ىذا  ، سياساتاؿ نتيجة تلك ادلعاؿفقر يف اؿيعيشوف ربت خط  إنسافبوجود مليار  اإلحصائيات
 . ىذه  اؿمواالوؿ أيّة منافع من لعبة االقاـ ادلذي دل رَنِْن يف اؿ, طلب عليو اؿنقدي أو اؿعرض ؿعلم ذلم أساساً حىت اب

طرفُت اؿكال و, ّدوليُت اؿّمولُت ادلتواطؤ مع ؿّدوؿ اباؿيف تلك  2 ائةدلواحد اباؿليوف من طبقة ادلحعضاء االاّلعبوف فهم اؿأّما 
وا اؿما زكانوا وذين اؿ%( 99)شعب اؿفأهنا ستكوف من نصيب عامة , تقشف اؿبؤس واؿفقر واؿأما , سيخرج راحباً 

. ية ىذه ادلعاؿية اؿادلعاب االؿموف كقرابُت على مذبح يُقدَّد 

                                   
من الدخل % 48ففي أمريكا تسيطر تلك الطبقة على , ىي الطبقة اليت تسيطر على مقدرات االمم اليـو  ةابدلائرلموعة الواحد   2

 . الشعب  أفرادى صبيع البقية ابدلقابل تتوزع علمريكي والقومي األ
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نيويورؾ قرار يف واشنطن واؿّدورل أدت لئن تؤسس هبا ودبساعدة مراكز اؿنقد اؿيت جناىا صندوؽ اؿية ادلعاؿ اؿمواالإف تلك 
مريكية األفضاء اؿة اؿيت تطلق منها وؾاؿقاعدة اؿ اؿعمليات كيب كانفَتتقنيات واؿبورصة نيويورؾ بعد أف جهزت أبحسن 

يواننية اؿلغة اؿ تعنيومنها لعمليات ووؿ سًتيت وتعٍت ذلم ما , ارجي اخلفضاء اؿ اذل صطناعيةاالصواريخ وأقمارىا اؿ( انسا)
 . نسبة للصينيُت ؿاب

ا تكنولوجياؿعلم واؿتسعينات ألجل مزاوجة اؿعقد  ؿ ووؿ سًتيت خالاذلقدـو ؿترفُت ابادلحة جديدة من ؿفقد بدأت سال
يف  "فيشر بالؾ"ّلذاف أشًتكا مع اؿائزاف على جائزة نوبل واحل "مايروف سكولز"و  "كروبرت مَتتوف",  اؿادلمع لعبة 

و قد طّور ىؤالء نظاـ مراجحة . ديد اجل ارلادل ادلعاؿساسية ذلذا االّدعامات اؿمثل واضعُت بذلك األسعر اؿإخًتاع طريقة 
,  رتفاعاالسعار متجهًة حنو األيكسب عندما تكوف فائدة واؿسوؽ ؛ أي إنّو زُنقق اؿاه جديد ومتطور ُوِصف أبنُّو زُلايد تج

إدارة )و على أثر ذلك تشكل صندوقاً آخر مسّوُه بػ , خنفاضاالسعار حنو األرابح أيضاً عندما تّتجو األعكس زُنّقق ؿأو اب
نقد اؿـ ضاعفت صندوؽ 1997لوؿ عاـ بحو,  "جوف مَتي ويدز"ـ برائسة 1994عاـ ( جلاألطويلة  اؿمواألرؤوس 

 . ا ثالث مرات الودورل رأس ـاؿ
ّدورل ذريعًة اؿنقد اؿقروض صندوؽ  اعتبارعالـ زناوؿ بطرٍؽ ذكّية األأف , ستخدمة ادلنفسية اؿو عالميةاإلوسائل اؿمن 

من  لالنقاذ و إجراءاً ضرورايً للحيلولة دوف مزيد ف على وقائماؿو بذلك إّدعى  ,ي ادلعاؿصعيد اؿ على ارلادلتدىور اؿٍٍ
. نصف دوالر عقودىا بلغت أكثر من تريليوف و صندوؽ أبفّ اؿ

نقيمت اؿوعلى  ،نتج ادلو قيقياحل قتصاداالتقع خارج دائرة تالعب واؿضاربة وادلستخدمة تقـو على ادلوسائل اؿإف صبيع 
ضاربُت ادلإف ىؤالء  ،ين وهنب إقتصادىم خراآلوسائل جزٌء من إقتصاد طفيلي و تساعد على إمتصاص ثروات اؿفأف ىذه 

سبكنهم يف ـاؿُمولُت ادلألف , ف ورلـر يوجدوف و ،ا بعد أف رننوا منافعها دلصلحتهمّدوليُت يقوموف خبلق دورات وأزمات ُ
شنكنهم أف  يُعترب أكرب  يرايناإلنووي اؿلف ادلو لعل , صفر اؿدلصلحتهم ساعة " يفجروىا" فقاعات إقتصادية كربى ُ

سالمية االثورة اؿصف  الخًتاؽيرانيُت ما يقرب من عشر سنوات يف زلاولٍة االحيث انوروا على  ،داٍؽ على ذلك مص
 .وإجهاضها 

يت تنتج عن شلارساهتم ال تقمّت مضاجعهم وال ذبد اؿبشرية واؿسبعات ادلجيت سبٌت هبا اؿجتماعية اإلرزااي اؿصائب و ادلف إ
يت قد تقف اؿكومات احلو يصفوف ,  اؿمواألفهم ُمنهمكوف دائماً جبمع ,  صدًى يف نفوسهم و عقوذلم وضمائرىم
. رة احلذبارة اؿعوائق يف وجو اؿعراقيل واؿبوجههم أبهنّا ُحكومات تعويقية تضع 

 و طلق للُمتداولُتادلنفوذ اؿ مرعب يبّز فيو ادلعادلة وال قوانُت منصفة ىو ع إنسانيةذي ال ربّده حدوداً اؿسبويل اؿ ادلإف ع
تداولوف على أزرار حواسيبهم ادلفيما يضغط و... سياسيُت اؿركزية وادلبنوؾ اؿنفوذ وصالحيات  -صناديق اؿمدراء 
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ية اؿادلسواؽ األفأف .. تعقيد اؿغة ؿايت اباؿتكنولوجيا خللق وسائل وؿاب اؿادلرايضيات وؿفيزايء اباؿيدرلوف ضخمة واؿ
ية ستصبح حقيقة ىذه اؿادلتقلبات اؿف إ ،ضراوة دل تشهده من قبل اؿقسوة واؿغ ؿسلاطرة على حنو ابستنقلب أكثر كفاية و

ّدوالرات تصبح أمراً اؿوقوؼ يف وجو قوة طاغية ُمستكربة تُقّدر أمكانياهتا رلتمعًة بًتيليوانت اؿبَػْيَد أّف تكلفة .. اية احل
.   اؿحتماالعسَت 

أو , تكلفة اؿ  أسعار فائدة ابىضةاذلما  اً ّما أو إقتصاد ضع دولةً تداولُت قد يخادلذباوب مع اؿلعبة و اؿإّف رفمت شلارسة 
لقد أوجد ... وخلق فرص عمل جديدة  نتاجيةاإلطلوبة لتدعيم ادلصخصة واخلسهم يف عمليات األإيقاؼ إستثمارات يف 

كّل ما عداىم ُمداف وملعوف  و, صر احلكاسبوف وحدىم على سبيل اؿايً ُىم فيو ادلايً عاؿيوف نظاماً ـادلعاؿُمولوف ادلىؤالء 
! ُمداف ملعوف إذا دل يفوزوا و, إذا فازوا 

شّكلت وأسست عالقة متينة أصبحت , انشئة حديثاً اؿتكنوقراط اؿمولُت وطبقة ادلذي حصل بُت اؿتنسيق اؿتعاوف واؿأف 
مهور اجلمعزؿ عن مناقشة  يس يفاؿكواؿ تتخذ وراء ارلادلسياسي واؿصعدين اؿذنة على ادلسائل ادلقررات واؿدبقتضاىا 

 عملية ميكانيكية حيث ابت اذلو ىذه بدورىا ربولت , ّدشنقراطية اؿزلل , فنية اؿ -تكنوقراطية اؿو قد حّلت . انخبُت اؿو
ائة دلواحد اباؿيت ُتصنّػَعها فئُة اؿنتجات ادلمهور اجلأف يُباع على , تسويق اؿو اؿادلو , عالـ اإلسلطة  ؿمن خال,  مكافإلاب
سكائر اؿانصعة على ذلك قانوف اؿقريبة اؿمثلة االو من , يئة الوودة واجلية اؿنتجات بطريقة مهنية عادلشنكن تغليف ىذه و 

خَتة نتيجة االيت سبّكنت اؿو, تبغ اؿشركات ؛ شركات اؿيت شّنتها ضّده اؿاطفة اخلرب احلـ و 1998حزيراف  -يف يونيو 
ة صحة عامة اؿليست مسإنفاقها وضرائب واؿ ابستيفاءة حكومية تتعلق اؿىا كما لو كانت مساحلمن تغليف مص -ذلا 

. بشرية صبعاءاؿانس واؿتتعلق بعمـو 
قوة اؿف من اآلمريكية فأنّو يبلغ االربدة ادلوالايت اؿأية قوة شرعية خارج  ذي دل يكن لواؿ ارلفيدراؿحتياطي االأف رللس 

أف يرفع ُمعدالت  -لس ادلجفلو قّرر  ، ادلعاؿخرى يف األّدوؿ اؿقتصادايت حّداً رنعل قراراتُو ذات أثٍر فوري عظيم على إ
زبفيمت على ُعمالت اؿايابين وُيسبب اؿين ؿمريكي فأف ذلك سيطيح اباأل قتصادياالدنو اؿية للسيطرة على اؿاحلفائدة اؿ
عكس صحيح اؿنوبية واجلأمريكا  معظم دوؿ آسيا وحىت معظم دوؿركود يف روسيا واؿكساد واؿو يُعّمق , سيوية االّدوؿ اؿ
شنليها أواًل واألوبطبيعة  ،ية ادلعاؿنقدية اؿسياسة اؿلس شنُلي ادلجبل ابت ىذا  ، شلا  ،مريكي األقتصاد اال احلأخَتاً لصمر فهو ُ

أوُجُو عمالت وبصورة عملية اؿتقوًن سهم واألو من ذلك أسعار , خرى األرفاه للدوؿ اؿعيش واؿيُؤثّر ُمباشرة على وسائل 
و ليست مسؤولة , يت رنري إخضاعها لقراراٍت يتّم إزباذىا خارج ُحدودىا اؿ ،خرى األّدوؿ اؿقتصاد كافة يف االومناحي 

 .خرى األّدوؿ اؿ يُعترب تدخاًل سافراً يف شؤوف ارلتؿو اب.  اؿشكاألذباىها أبي شكٍل من 
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 اؿادلقوة واؿذي شنتلك كل عناصر اؿمريكي األرؼ طاؿ اقتصادأتّسس بشكل ال سندـ سوى ي ادلعاؿنظاـ اؿإف ىذا  
يت كاف يُفًتض أف يقع ضحيتها اؿّدورات ؿخرى اباأل ادلعاؿلتمٌت معظم إقتصادات دوؿ ,  عالـاإلوعمالء اؿتكنولوجيا واؿو

شنّثل أحد األوىذا على  ،رل ادلحمريكي االقتصاد اال ديد اجل دقتصااالقوة يف اؿيها مواطن اؿيت تُعزى اؿسباب األقل ُ
. ربدة ادلللوالايت 
كسيكي ادلرئيس اؿ اؿذلذا ؽ( مريكافاألصبيع عنبها يف سّلة )سياسي اؿثل ادليت وضعت كما يقوؿ اؿكسيك ادلأما ذبربة 

زلزنة فهي ذبربة واضحة و" ربدة ادلوالايت اؿو قرهبا من ...  هللالبعدىا عن ... كسيك ادلمسكينة ىي " بورفَتيو ديز 
يت فرضها صندوؽ اؿبل خضعت للسياسة , مة وإرادهتا األيت دل تعتٍت بتطلعات اؿا خلفتو سياسة حكومتها أيضاً بسبب ـ

رور بركود ادلكسيك على ادلشروط أجربت اؿيو ؛ فأف تلك اؿضافة الابو, ربدة وأسوء من ذلك ادلوالايت اؿّدورل واؿنقد اؿ
مريكية عاـ األنفط اؿكسيك قد أشّلت شركات ادلرغم أف . ات وارداؿزبفيمت يف اؿ ما لـز من اذلضافة إلإقتصادي قاس اب

ين احلغاز منذ ذلك اؿنفط واؿقائمة على إدارة صناعة اؿكة واؿادل" بيمكس"كسيكية ادلنفط اؿو أصبحت شركة , ـ 1939
ـ 1995دورل عاـ اؿنقد اؿربدة وصندوؽ ادلوالايت اؿيت أدرجت تفاصيلها اؿنقاذ االقابل فقد فرضت حقيبة دلواب, 

 يف ارلفيدراؿحتياط االنفطية وإيداعها كضماف لدى بنك اؿيرادات االكسيك دبوجبو وذلك برىن كافة ادلشروطاً تلتـز 
 . نيويورؾ 

فطلبوا توقيع شركة بيمكس , رىن اؿكسيكي عل صك ادلية اؿادلمريكية كفاية توقيع وزير االزانة اخلوزارة  ورفمت مسؤولو
كّل . غَتىا غاز واؿبًتوكيمياوايت واؿكسيكي كمجمعات صناعة ادلعاـ اؿقطاع اؿيع مرافق كسيك ببادلوأضطرت , أيضاً 

كسيك ادلربدة متدنّية ويف ادلوالايت اؿفائدة يف اؿألّف ُمعّدالت , ضاربة ادلية بسبب ادلعاؿ اؿمواألذلك كاف شبار ىجرة 
 اؿمواألراجحة حيث يقًتضوف ادل اؿريكيُت للقياـ أبعمـاأل اؿمواألفقد كاف يف ذلك فرصة ذىبية دلدراء صناديق ,  ُمرتفعة

 اؿادلمريكيوف سوؽ األىكذا إقتحم و. كبَتةاؿربح اؿكسيك ليملُئوا جيوهبم هبوامش ادلربدة ويستثمروهنا يف ادلوالايت اؿيف 
اير دوالر تقريباً مل 50اجة ماسة دلبلغ احلتقديرات أف اؿكربى يـو جاءت اؿطامة اؿوكانت  ،قاضية اؿضربة ؿكسيكي ابادل

فناء اؿاتـ واؿضوع اخلقرض مرحلة اؿكسيك بسبب ذلك ادللتدخل ! كسيكية ادلعملة اؿ -ريع للبيزو ادلبوط الولوقف 
.  قتصادي اال

ُدوالر اؿعراقي من اؿنفط اؿابئدة إيداع رصيد مبيعات اؿعراقية اؿكومة احلعراؽ فقد ُفِرض على اؿيف  يءشاؿلقد جرى نفس 
 قلوب اذلّرضبة اؿّدواء ربت شروط قاسية ال تعرؼ اؿغذاء واؿعراؽ من اؿوؾ أمريكية يف نيويورؾ لتمويل مشًتايت أيضاً يف بن

لكن , وسط أيضاً االشرؽ اؿغربية يف اؿنفط اؿيت أشّلت شركات اؿّدوؿ اؿعراؽ من أوائل اؿو قد كاف . واضعيها سبياًل 
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عراقي اؿنساف اإلذي دّمَر اؿصار احلا جعلو غَت قادٍر على ُمواجهة نفط فقط يف إقتصادهاؿعراؽ على واردات اؿإعتماد 
 . ربتية فيواؿبٌت اؿوصبيع 

لذلك دل زندث أّي , و غَت ُمنتج  امتصاصي ارلّ كسيكي إقتصاد ـادل قتصاداال اؿعراقي كما ىو حاؿ قتصادااللقد كاف 
من % 98نفط أساساً حيث كاف شنثل حبدود اؿؿ على كاـاؿعتماد األدنٍو إقتصادي فيو ألسباب عديدة أييت يف ُمقدمتها 

 االً ذي بذر أمواؿبعثي اؿقومي اؿهنج اؿكومة عرب احلاطئة يف ىيكلية اخلفنية اؿو داريةاإلسياسات اؿ جانب اذل ،وارداتو 
لك كذو, سلم اؿرخاء وال يف اؿعراؽ شيئاً ال يف اؿة دل تقف ودل تقدـ للشعب ادلطائلة كهبات وعطيات حلكومات ظ

. نتائجاؿتقليدية ليتم حرقها يف حروب خاسرة معلومة اؿسلحة األنقدي يف شراء اؿفائمت اؿصبيع  استخداـ
بل ىناؾ وقائع أخرى قاسية شبيهة دبا ذكران , يت أشران ذلا فقط اؿّدوؿ اؿدورل دل تقتصر على اؿنقد اؿإف ُمداوالت صندوؽ 

أيّة دولٍة أو بنٍك أو شركٍة أف ربصل على  إبمكافحيث كاف , اي دروس يف آسادلقًتاض غَت اإلعندما شّجعوا عمليات 
ئتمانّية االدارة اجلزبلي عن إختبار اؿو مّت .  ربدةادلوالايت اؿقروض مقابل فارؽ طفيف زايدة عّما تدفعو حكومة اؿ
قياـ بتسوية ما حّل من ؿاجانب األستثمرين ادلرة جبعل ادلفقد تدخلت ىذه . قروض اؿّذين تُقّدـ ذلم اؿُعمالء اؿمالءة و

ىم وىكذا أصبح احلذي يتالئم مع مصاؿشكل ؿشركات اباؿبنوؾ واؿإعادة ىيكلية  ؿإضطراب و فوضى من خال
 . لوؿ ذلا احلسؤولوَف يف إرناد ادلزمات ُىم االذين لعبوا دوراً رئيسياً يف خلق اؿّيوف ادلعاؿستثمروف ادل
ة اؿستينات دبساعدة وؾاؿسلطة يف بالده يف اؿيد اؿقد إستلم مق "سوىارتو"مثلة ؛ أّف االوضح من كل ما ذكران من األو
  –500,000مسلح خلفت ضحااي تًتاوح بُت  انقالب ؿمن خال( سي آي أياؿ)مريكية األركزية ادلخابرات ادل

عن  بتعادالاذي آثَػَر اؿخلوع أضبد سوكارنو ادلرئيس اؿشيوعية ودبؤيدي ؿإهتم بعضهم اب اندونيسيمواطن  1,000,000
يت يُؤمن هبا اؿوجهة ادلّدشنقراطية اؿغريب للدشنقراطية أدىن درجة من اؿدنط اؿحيث كاف يعتقد أف . ابردة اؿرب احلكال طريف 

ُسلطة يف بالده ألكثر من ثالثَُت عاماً إستقبل اؿوبعد أف تربّع ُسوىارتو على قّمة , وطنية اؿقومية واؿثقافة اؿعلى أساس 
نسبة لألمن ؿدفاع كوىُت ؛ أبلغوه أف إستقرار أندونيسيا كاف أمراً حيوايً اباؿستوى يًتأسهم وزير ادلرفيع  اً يوفداً أمريك

وصفة اؿ اذلستقرار مرىوف إبنصياع ُسوىارتو اإلإف ىذا " و أف كلينتوف قد إتصل بو ليبلغو ؛ , ربدة ادلقومي للوالايت اؿ
 3."مساء اؿسلمات كما لو كانت ُمرسلة من ادلو إعتبارىا من ,  ّدورلاؿنقد اؿيت قّدمها صندوؽ اؿقسوة اؿغة ؿاب

كعنواف " سؤولة ادلعودلة اؿ"سؤولة كانت سبباً يف إختيار عنواف ادلعودلة غَت اؿأف ىذه  ختصر يبدوادلحبث اؿيف هناية ىذا 
ية ادلعاؿاثر االيرة وخاالسنوات اؿ ؿشركات خالاؿخَتة بُت األندماجات اإلـ ؼ1999دلنتدى دافوس يف سويسرا عاـ 

                                   
  . ـ 1998العدد الصادر بتأريخ الثاين من شباط عاـ  -صحيفة نيوز ويك  3
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كذلك غرب واؿشرؽ واؿيت رافقتها صحوة أذىلت اؿسالمية االصحوة اؿسالمية يف إيراف وما رافقتها من اإلثورة اؿألحداث 
عودلة اؿدوؿ كّلها إشارات أبّف حقيقة اؿغربية بُت اؿنظرة اؿدود حسب احلأذنية  انعداـبرازيل وحقيقة اؿأحداث روسيا و

, مؤسس منتدى دافوس " كلوب شواب"ة واقعة حسب تصريح اؿدى إذ أصبحت حادلمراحل بعيدة زبطت كوهنا عملية 
ية بديلة ادلأصبَح لزاماً إرناد ُحدوٍد ع, ّدوؿ اؿ تالشت فيو حدود ادلسؤولة ؟ ففي عادل عودلةاؿأّما دلاذا : " حيث يقوؿ 

" .  عودلةاؿبيثة لثورة اخلاثر اآل جرائية لتاليفاالقانونية واؿو, تنظيمية اؿايت االؿتتمثل يف أرناد 
عمل اؿساعات براء واخلنفط واؿعرؽ واؿخرى أيخذ األ ادلعاؿطلسي من دوؿ األيوروأمريكي اؿعودلة اؿإف مركز إقتصاد 

 رقاـألقائق اباحلسوس وادلحفيتّم تبادؿ , ويبادذلم إايىا أبرقاـ وأوىاـ يف دفاتر بنوكو أو ذاكرات كامبيوتراتو , عادف ادلو
. ايـ األرقاـ كما بّينتو األوىاـ وتغيَت األوكم ىي سهلٌة تبديد , وىاـ األو

http://www.adhwaa.org/

