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 تنبيه:

ان اي نسخ او استعمال من قبل اي شخص يف اي مكان الي جزء من هذا الكتاب 
أبية وسيلة تصويرية او إلكرتونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرايف 

وسيلة نشر أخرى، مبا يف والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة او استخدام أية 
ذلك حفظ املعلومات واسرتجاعها او اعادة صياغة الكتاب وترتيبة بطريقة اخرى 
وإعادة استخدامه يعد قانونيًا بال مقابل ااًي كان وال يعرض ألي مسأله قانونية أايً  

 كانت.

 م31/8/2016
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 إهداء
 اىل جدي البطل احملب للحياة

 من علمين كل فضيلة اعرفهااىل ايب 

 اىل امي من الزمتنا ضمن اسوار الفضيلة دائماً 
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 شكر وعرفان
استغرق اتليفي هذا الكتاب زمنًا اطول من املخطط له ، ويف ظل وضع سياسي مزري ال يوجد افضل من ان 

ابئي لذلك امسحوا تقوم بكتابه كتاب ولكن املصاعب كانت مجه ولعل اكثرها صعوبه كانت توفري التيار الكهر 
يل ان اشكر كل من ساعد يف توفري هذه اخلدمة البسيطة لكي امتكن من امتام هذا الكتاب واخص ابلذكر 
والدي واخي نبيل الذان وفرا طاقة كهرابئيه عرب الطاقة الشمسية اىل جانب توفريمها يل احتياجات احلياة 

ليف الكتاب لعام او اكثر وال استثين ابقي افراد االسره االساسية اليت مل امتكن من توفريها بسبب انشغايل بتأ
الذين حتملوا عدم استهالك الطاقة الكهرابئية إلاتحه اجملال يل الستهالك قدر اكرب منها ومن مث اشكر ايضاً 
لتوفري الطاقة الكهرابئية يف مواضع خمتلفه كيما استطيع ان استمر يف هذا العمل كاًل من االخوين خارف وزكي 

لفقيه وكذلك االخوه طائف وفؤاد وجازم القائفي واخص ابلشكر اخي بشري اجلحدمي. اشكر كاًل من االخ ا
خارف الفقية مره اخرى والدكتور مطهر رشاد املخاليف لتزويدي ابمساء املراجع االقتصادية اليت تعترب خالصة 

كي او الكينزي او االسالمي او املصريف الفكر االقتصادي العاملي جبميع اجتاهاته سواء الرامسايل او االشرتا 
واملايل وقد كاان مصدر إهلام لكل أفكاري الرئيسية يف هذا الكتاب وال اعتقد ابين كنت ساتكمن من امتام هذا 
الكتاب بدوهنما. شكر وتقدير للجنود اجملهولني الذين مل يدخروا جهدًا كيما حيولو العامل اىل مكان مثايل من 

افراد مؤثرين على املستوى السياسي احلايل يف املنطقة والعامل ، واشكر مصدر حتفيزي  وراء الستار واخص
االساسي لكل عمل اجنزته وهم االطفال الذين سيعيشون يف هذا العامل من بعدان ولعل اكرب حافز كان ابين 

 امحد كيما يتمكن من العيش يف عامل اقتصادي افضل.
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 املقدمة
ودوله الرفاهية  2والرأمسالية ودوله الرفاهية 1املختلفة املتمثلة يف االشرتاكية يف ابراز مشاكل االقتصاد أبنظمتهيني للتنظري تطرق الكثري من االقتصاد
اد من اجي وغريها.. و بعد ان تبني ان االشرتاكية اسواء من الرأمسالية السيئة توجس االقتصاديني يف مجيع احناء العامل 3هاملعتدلة والسوق االجتماعي

، فقد شل فشل االشرتاكية احلركة الفكرية االقتصاديه مما جعلهم واقعني يف خوف من وضع أي بديل ةم االقتصاديبديل جذري لتغيري هذه النظ
كما   ال متت للواقع بصلة،و نظرايت اخالقية حبته  كانت امهها واكثرها تطرقا    لعده حلول الكثري منهم)الهنم بكل بساطة ال ميلكون بديل( فذهب 

فكرة ترويض الرأمسالية من خالل تدخل  (5)الكينزيني ويف حني تبىنو  حقيقي لتشمل اصالح جذري 4ال ميكن تطبيقها بشكل عملي و واقعيانه 
مل يتطرقوا اىل ذلك بشكل واقعي  -الكينزيني  – افضل املوجود يف الساحة اليوم اال اهنم احلكومات ويبدو ان الكينزية وفكرة ترويض الرأمسالية هي

مثال  ان املشكلة تكمن اساسا  يف قله االنفاق  حيث اعتقد الكينزينيال يعفيهم من جزافية احللول اليت اقرتحوها  الصحيحة لعوائقهم لفصواب افرتاض
من العملة مما يؤدى اىل تضخم او عرب لكن معتنقي هذه النظرية ذهبوا يف حلوهلم اىل طبع املزيد  -وهي صحيحة  – لتوليد الطلب احلكومي

عرب املدى  سداد تلك الديون مما راكم ديوان  ال يبدو ان تلك الدول تستطيع االقرتاض من الدول االخرى مبعدالت فائدة او اصدار سندات حكومية
مات هنائيا  لعجزان عن فهم االقتصاد وافرتضوا انه اىل عدم تدخل احلكو  او املدرسة النمساوية تطرق اخرون وذلك النفاق نقود اكثر، القصري او البعيد

حلماية جيب علينا ترك االقتصاد بشكل كامل وان نرتك له اجملال لكي يشكل نفسه تلقائيا  وهي فكرة مثالية اذا ما استثنينا  ان احلكومات وجدت 
عادل وسرعان ما يواجه مشكلتني مها االشباع النسيب مث الضعيف من القوي، ان النظام االقتصادي )املعتمد على السوق( فعال جدا  لكنه غري 

وحتقيق العدل ورفع الطلب العام على السلع واخلدمات والذي بدوره يزيد من خلق االستثمارات االدخار فاذا استطعنا تفادي هاتني املشكلتني 
يبدو ان كل اآلراء  و افضل نظام اقتصادي واقعي ، فسنتمكن من تطبيق -ابجور فوق اعلى تصنيف ملستوى فقر  -وحتقيق نسبة بطالة صفرية 

سديدة اىل حد ما اال اهنا ال ختلو من العيوب يف نفس الوقت، لذلك لن نسعى وراء املعرفة العلمية اخلالصة اليت  لكل املدارس االقتصادية االقتصادية
وجود كنظرية مكتملة تقبع يف زوااي هذا الكتاب الذي بني يسعى اليها الفالسفة ولكن يوجد لدينا مشكلة حتتاج اىل حل عملي، وهذا احلل م

ى يديك. كتب ستيفن الندسربج يف كتابه فيلسوف االقتصاد يف صدد حديثه عن التضخم ومعدالت النمو قائال  "ان عامل االقتصاد الذي يعتمد عل
اال على قراءة االحصائيات فال فرصة لديه على االطالق" قد  نظرية ما لدية على االقل احتمال ان تكون نظريته سليمة اما العامل الذي ال يعتمد

رية عندها يكون اخللل يف النظما تقوله عكس نتائجها يكون هذا الوصف سليم اال انه غري مكتمل، والسبب هو ان االحصائيات عندما تثبت 
ا هو علم االقتصاد ، دائما  يتم اخضاعه للتجارب، فحىت لو مل تثبت االحصائيات شيئا  جديدا  فستثبت فشل تلك النظرايت. وهذ النظرية،

واالحصائيات اساس تلك التجارب، اال ان اجلميل يف العبارة هو انه جيب ان يكون لديك نظرية على االقل، وسأحاول ان اجعل هذى الكتاب 
ظرايت دائما  يقودين اىل الفرتة اليت قررت فيها االملانيتني . ان التناقض االقتصادي للنواليت ال حماله ستخضع للتجارب الحقا   مليئا  ابلنظرايت اجلديدة

ابستثناء عباره  صورة واضحة حول ما هو او ماذا سيكون هذا السوق االجتماعي حيث مل تكن هلذا النظامعمل نظام اقتصاد السوق االجتماعي 
. وهذا الكتاب هو ضالتهم فهو يضمن افضل  االسواقمطاطية جدا  وهي عندما تظهر عيوب السوق فان على الدولة التدخل للحد من تسلط 

خلص من عيوب الرأمسالية او نظام إشرتاكي متخلص من كفاءة ممكنه دون ان خيل ابي من معايري العدالة. قد يكون ما ستقرأه هو نظام رأمسايل مت
ن نزاعهما  و شيء بينهما انتج عالرفاة والرفاة املعتدلة أ نتائجها من دولةو عيوب اإلشرتاكية إال أنه ابلتأكيد ليس خليط من اإلثنني كالكينزية أ

                                                           
 االشتراكية هي ان تملك الدولة كل وسائل االنتاج. 1
تعتني برفاهية المجتمع في حماية وتوفير الرفاه االقتصادي واالجتماعي لمواطنيها من خالل  تقوم على االسواق التنافسية لتوزيع الموارد بصوره فعاله بعد ان تقوم بإعادة توزيع الدخل بطريقة مالئمة حيث 2

 تضخمي.الضرائب التصاعدية المرتفعه جداً والتضخم ويؤدي هذا النظام الى انهيار 
 السوق الحر متى ظهرت تلك العيوب.نشاء في المانيا عند توحدها ولم يكن له رؤية واضحة اال انه كان يرتكز على انه يحق للدولة ان تتدخل لتعديل العيوب الناشئة عن نظام  3
ال تنطبق على أفراد مثاليين او يتسمون بالكمال، وال على وهم اقتصادي اسطوري )انسان اقتصادي( ، وال  يقول لودفيج فون ميزس بان علم االقتصاد يتناول التصرفات الواقعية ألشخاص واقعيين ، فقوانينه 4

 االقتصاد.على الفكرة اإلحصائية للفرد العادي ، فاإلنسان بكل نقاط ضعفه والقيود المفروضة عليه ، اي االنسان كيفما يعيش ويتصرف هو موضوع علم 
5  ً  في التمهيد والمدخل. سنتحدث اكثر عنهم الحقا
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نه كان يبحث عن رجل اقتصاد أ - هاري ترومان -على الياابن  ريكي الذي اطلق القنبلتني النوويتنيعرف عن الرئيس االم" السوق االجتماعية.ك
، وذكر املمثل الضريف رئيس الوالايت املتحدة مشورته ى( بعد ان ميلي عليهحبيث يعجز عن قول )من انحية اخر  دث من وجهة نظر واحدةيتح

ضرورة وجود نسخة من لعبة اسئلة خاصة  -قام الصيارفة بتوفريهم له وهو الذي كان لدية افضل من يكتبون له اخلطب  -روانلد ريغن ذات مرة 
يف وجود عامل اقتصاد يتحدث من انحية ي ترومان هار  لذلك سأحقق حلم الرئيس 1برجال االقتصاد حتتوي على مائة سؤال وثالثة االف اجابة"

ان احلكومة مثل مشرط اجلراح مبعىن اهنا اداة  يه مبائه سؤال واجابه واحده فقط.واحدة فقط كما ان ريغن سيكون قادر على ان يلعب لعبة اقتصاد
ا سم الفائقة على معاجلة نفسة ذاتيا ، واذا استخدمتهميكن ان تسبب النفع او االذى فاذا جرى استخدامها برباعة وحرص وحكمة تزيد من قدرة اجل

تلحق ابجلسم عظيم الضرر ولذلك يقول جريي جوردن رئيس البنك املركزي االمريكي يف كليفالند طبعا  قد حبسن نية  بطريقة خاطئة او حبماس مفرط
مما يؤدي اىل  –وخاصة احلكومية  –ه املؤسسات االقتصادية :ان ما يفرق بني ما حققه االقتصاد وما مل حيققه هو اما ان يكون الدور الذي تؤدي

اذا عرفنا ما االقتصادي أبكمله ال مبادئه فقط ف تيسري العملية االنتاجية او يعرقلها، لذلك سنقوم بقولبة نظام حكم جديد ميكنه تطبيق هذا النظام
علماء االقتصاد  ا النظام االقتصادي حيث جيدر بنا ذكر ان كللتطبيق هذ هو النظام االقتصادي االمثل سنعرف كيف نضع نظام سياسي امثل

 .وهو ما يوجب علينا القاء نظرة عميقة عليها ووضع بديل مثايل واقعي و مناسب جيمعون على سوء االنظمة السياسية احلالية وخصوصا  الدميقراطية

جذب وهو عامل حري ابلزايرة ، ألننا نعيشه شئنا ام ابينا بوعي او بدون وعي ومن ان عامل االقتصاد يبدو من العوامل املليئة ابأللغاز ، وهو ميثل عنصر 
 االفضل لنا ان نعيشه بوعي وألننا جيب ان نعيشه بوعي جيب علينا ان نعرف كيف جنمع بني تناقضات إجيابياته، و وقد حاولت ايراد تفصيالت

واجبات الدولة خبصوص تطبيقه. فقد ذكرت مدى تدخل الدولة يف تطبيق النظام النظام اجلديد يف هذا الكتاب او نظام املخاطرة مكتملة عن 
ومدى اشرتاكها يف االسواق بدقه. فاذا كنت من عشاق معرفة التناقضات االقتصادية فحان الوقت لتجد بعض االجاابت. لن نرتك االلغاز 

وم بذلك االقتصاديني او رسل الشؤم كما حيب ان يسميهم الكثري، بل توجد االقتصادية احملرية بال اجاابت بعد سرد كافة تعارضاهتا كما حيب ان يق
اجاابت واضحة ومكتملة لكل مهتم أبفضل نظام اقتصادي كان ام سياسي او حىت اجتماعي ، لقد اكثرت من االجاابت عن الكثري من االسئلة 

عن كتاب تعليمات مبعىن انه ليس كتاب اخباري وامنا مييل أكثر  حىت انه يف بعض مواضع الكتاب سيتملك القارئ شعور ابن هذا الكتاب عباره
دليل  مل ذاك يف ثناايه فيفرتض ابي كتاب يعىن ابالقتصاد ان يكونالن يكون كدليل املستخدم ، لذلك ستجد الكثري من اعمل هذا وال تع

الواردة يف هذا  ية السليمةوخصوصا  يف ظل النظرية االقتصاد، فبعد ان تعي جيدا  الدروس االقتصادية  يقة جديدة للنظر اىل العاملارشادي لطر 
الكتاب ، ستكون لديك القدرة على فهم االحداث اكثر من نظرائك الذين ليس لديهم فكرة اقتصادية مسبقة ، وستكون قادرا  على مالحظة 

؛ ألنك لن تتمكن من فهم الطريقة اليت يسري هبا العامل اال من  االمناط اليت لن يتمكنوا من مالحظتها ، وهذه القدرة تشكل مكوان  رئيسيا  يف ثقافتك
تخذ قرارات مسئولة فيما مبا ان اعتمادان االساسي لتطبيق هذا النظام سيكون على الرجل االول يف الدوله فلكي تخالل فكر اقتصادي سليم ، و 
ا يتعلق بطريقة تسيريك لشئون الدولة عليك اوال  ان تقراء كتاب اقتصاد فيم -اذا كنت الرجل االول يف الدولة  -يتعلق ابملسائل السياسية اهلامة 

لم اجلميع  يعلمك كل ما حتتاج معرفته عن االقتصاد. وحني يكون من االمهية مبكان ان يفكر اجلميع بعقلية اخلبري االقتصادي فليس املهم فقط ان يتع
اساسيات االقتصاد واان اؤكد ابن االقتصاد هو عبارة عن جمموعة من  رف اجلميعتقد انه جيب ان يععيفكرون بعقلية اقتصادية فحسب بل يكيف 

الذي العلوم اليت ال تتعدى االساسيات ، اما ابلنسبة للمتمرسني يف علوم االقتصاد )الكمي او التحليلي( فهذا الكتاب يف اعتقادي هو الكتاب 
ضبط مثلما يبحث عامل فيزايء نووية نتائج حتكيم نواه الذرات ابستخدام مسرع اجلسيمات. سيسمح هلم ابن جيربوا جتارب اختبار لقوانني االقتصاد ابل

 قال فيكتور كوزن ان الفلسفة احلقيقية ال خترتع شيئا  ولكنها تصف الشيء وتتحق من ماهيته، واان لست بصدد اخرتاع أي شيء جديد امنا هو
اليت مل يصل اليها االقتصاديني حبسب اطالعي الذي ال يزيد عن عامني ، ويف حني انه قبل  حتليل جديد للنظام االقتصادي العاملي واعطاء احللول

هبا  عام فقط كانت تقريبا  كل افكاري االقتصادية خاطئة، فقد انتهيت االن من كتابة هذا الكتاب لعل هذا يعطيك فكرة عن السهولة اليت يتمتع
ا  ! فكلما اقرتن االقتصاد ابلبساطة وكلما كانت النظرية اسهل كانت ادق و )اقرب( اىل الصواب ، علم االقتصاد، وهذا ما جيعل االقتصاد ممتع جد

لرد على نظام املخاطرة هو كل ما حتتاج ملعرفته عن االقتصاد بل ان هذا الكتاب هو كل ما حتتاج معرفته عن االقتصاد والسياسة لتصبح قادر على ا
العامل  ان االقتصاد يُعىن ابلثروة واليت تعترب حمور اهتمام قبل اي خبري اقتصادي بغض النظر عن توجهه.او سياسي من  اي حوار جديل اقتصادي

                                                           
 ـفحة.227المخبر االقتصادي صـ1
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او االغلبية كما ان ثراء الدولة يعين ثراء  ان فقر الدولة يعين فقر الشعب وال شك يف فاملال هو ما حيافظ على كل شيء واقف على قدمية ،اليوم
 سأعتين بثروة الدولة يف املقام االول.االقتصاديني  لذلك كما يقوم بذلك ، اجلميع

 
 
 
 
 



13 
 

 متهيد و مدخل
ان تكريسك نفسك لسبب اعظم ، وان تلتزم مبسؤوليتك ، وتعليمك نفسك ، كل ذلك هو اساس كونك أنسان  لذلك نقول دائما  ان اكرب حليف 

يستطيعون ان يرو كل ما جيري حوهلم بوضوح ، وللمطلع على االقتصاد لإلنسانية هو العلم والتعليم ، وابألخص اولئك الذين يقرؤون بفهم حبيث 
ة تبدو سيجد ان التحاليل االقتصادية ألظهار املشكالت كثرية ولكن ال حلول هلا لذلك مييل رجال االقتصاد اىل القول ابنه "ليس مثة نظرية سابق

ولكي نستطيع الوصول سأعتين ابإلجاابت ال بتحليل املشاكل اال بقدر الضرورة القصوى.  لذلك قادرة على تفسري االزمة احلالية لالقتصاد العاملي"
ان اهداف االقتصاد اذا حاولنا حصرها يف كلمتني تكون يف الكفاءة والعدالة. جيمع كل اىل احللول جيب ان نعرف اهداف اي النظام اقتصادي. 

اذا مل نستثين  ( وخيتلف االقتصاديني حول املدى الطويلثايل )على املدى القصري على االقلل السوق احلر املاالقتصاديني ان الكفاءة تتحقق يف ظ
ولكن يبقى اهلدف االخر وهو ما اعاق العامل لقرون وما سبب العديد من احلروب وما ااثر كل اجلداالت الدائرة يف كل الدوائر  االشباع النسيب

ك ثالث نظرات رئيسية دل قائما  الن كال  ينظر اىل العدالة من منظورة وبطريقته اخلاصة ولكن تظل هنااالقتصادية حول النظر اىل العدالة والزال اجل
وهي ما سنتطرق اليها يف املدخل اضافة  اليوم وهي االشرتاكية والرأمسالية للسوق احلر املثايل والرأمسالية الكينزية الفكر االقتصادي ساحةتسيطر على 

 .قتصاديةاىل طريقة التفكري اال

 االشرتاكية
اال انه بعد ما انتهى  االقتصاد وابلتحديد مشاكل النظام الرأمسايل شاكلالشهري رأس املال ، قام بوضع حتليل ممتاز ملعندما كتب كارل ماركس كتابة 

كل لفقد ترك  االشرتاكية ابلتحديد من ذلك مل يعطي حال  بل افرتض خط عريض جدا  وهو ما امساه ابالشرتاكية ، وحبكم انه مل يكن يعرف ما تعين
اال اننا نستطيع ان نقول ان االشرتاكية  واملتعارضة توجد االف النظرايت االشرتاكية املختلفةيعرف االقتصاديني انه جيتهد لذلك اجملال لكي شخص 

 فتمليك الدوله لكل وسائل االنتاج هو انتج ملةظلم الطبقة العاهي هي ان متتلك الدولة كل وسائل االنتاج ومتنع امللكية اخلاصة وحجتهم يف ذلك 
ابن الكفاءة سيتم تدمريها يف املنظور البعيد من خالل تواجد فجوه بني االرابح واالجور ولن تتحقق الكفاءة بدون  حبثهم عن املساواه وافرتاضهمعن 

. ما قام به ماركس يف العمق عندما كتب كان توليد اكم الرأمسايلايل املساواه وهذه الفجوة تشتهر ابسم الرت الغاء ما يسمى ابألرابح واالجور وابلت
أمسالية شعور حبالة طوارئ تقتضي ابن االمور يف الرأمسالية ال ميكن ان تسري هبذا الوضع لألبد. وقد اصاب عني احلقيقة عندما قال أبن فكرة الر 

ايل( ولذلك جيب نزع تلك البذور ولثناء ماركس على الرأمسالية جذور يف )بوضعها احلايل( هي جمرد مرحلة ويوجد بداخلها بذور فناء )شكلها احل
، وادراكة ابن رؤساء االعمال رائعني ويف نفس الوقت ل اخر ولكنه فقط ال يعرف ما هواعماقه حسب تقديري الشخصي جتعله يدرك ابن هناك ح
الشركات بسبب ما نسميه سوء االدارة ، ولكن يف  ل يف بعضن فشما حيصل م هو حمكوم عليهم ابلفناء اذا أساو  معاملة موظفيهم قد يكون

هو  من املنشأت اليت يعملون فيها العمال السهم م واصبح العمال ميلكون اسهم وعمليه متلكاجلانب االخر اصبح رجال االعمال يعملون لصاحله
اذا قمنا بتطبيق نظرية العدل االقتصادي  م اخلاصةتلكون اعماهل، والعمال بعد فرتة قصريه سوف مياليت عرضها ماركس جزء اساسي من حل املشكلة 
مفقود وحيدثون توازن من خالل اشخاص اخرين قد يكونوا اشخاص عاملني معهم او غريهم والذين  الذي يفرتض ابنه  )املخاطرة( وأيخذون نصيبهم

ويتوزع  الذين ال يهتمون ابعماهلم عمال سوف يفلس الكثري منهمكالعادة سيملكون اعماهلم اخلاصة وحيدثون توازن اكثر واكثر وكذلك اصحاب اال
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الموال وسنسرتد التوازن مره اخرى اي لطبقه عامله من عمال نظافة وخدم وهم اقل انتاج وابملثل اولئك االشخاص سينفقون ا ما راكموه من رأمسال
اىل هذه اللحظة رافقت مسرية  ولكن سنتطرق احللول ابلتفصيل الحقا  اال انهاعتقد اذا قمنا بتطبيق نظام املخاطرة فيستحيل الوصول اىل عدم التوازن 

كلمة واحده فقط وهي الفشل وحىت عندما حاولت ان تنجح االشرتاكية فأهنا حققت النجاح من خالل الرأمسالية اذا فاالشرتاكية   امجاال   االشرتاكية
)اخلاطئة( او ما يسمى ابملساواة فالفرق بني العدالة واملساواة شاسع جدا  فقد  س العدالةالذين كانوا مدفوعني حب = الفشل.. وال اعين االشرتاكيني

مقوله تقول من مل يؤمن ابالشرتاكية قبل الثالثني فهو شخص بال قلب ، ومن ال يزال يؤمن ابالشرتاكية بعد بلوغه الثالثني  -ال ادري اين  -قرأت 
 ، بل حدثت بسبب االنظمة االقتصادية اعات اليت حدثت ابلعامل مل حتدث نتيجة لتلف احملاصيلهو شخص بال عقل لذلك نالحظ ان اسواء اجمل

. يف ما يسمى ابلنظام املخطط للدوله يظهر التخطيط مفارقته اخلاصة وهي انه اىل وضعه الفعال والعادل اخلاطئة اليت متنع السوق من صلب العودة
االقتصادي ، وما يطلق عليه اقتصاد خمطط ليس من االقتصاد يف شيء على االطالق ؛ فهو ال يعد وان عاجز عن ان خيطط نتيجة لغياب احلساب 

يطلق عليه يكون نظاما  من التخبط يف الظالم ، فال وجود ملسألة االختيار العقالين للوسائل هبدف حتقيق اقصى قدر ممكن من الغاايت املنشودة وما 
قد حياول واضعوا اخلطط االشرتاكيون ابتكار الوحيد لالشرتاكية هو الرأمسالية هو انه احلل  ل الواعي ، ما نعنية ابنعختطيط واع هو حتديدا  الغاء الف

طة سبل خمتلفة للحصول على درود افعال االفراد من اجل ان يقدموا هلم خدمة افضل، مثل ان يتيحوا لالفراد او االسر بعض سبل التأثري يف اخل
النه سيكون من التبديد الواضح انتاج نفس تشكيلة السلع واخلدمات لكل افرد من افراد اجملتمع فالنباتيون مثال  لن يهتموا بتناول  االقتصادية العامة،

ام اللحوم املصنعة ، وغري املدخنني لن يرغبوا يف احلصول على حصة من السجائر، لكن كي يتجنب واضعو اخلطط عدم حتقيق املساواة يف ظل النظ
ل ايل، سيكونون يف حاجة اىل طريقة ما تكفل حصول كل االفراد او االسر على )املقدار( نفسه من االستهالك ااي  كان نوعة. على سبيل املثاالرأمس

ميكنهم ختصيص حصة معينة من نقاط التصويت كل شهر لكل فرد او اسرة ، حبيث تستخدم هذه النقاط يف طلب احلصول على سلع وخدمات 
ذه احلالة ستستهلك سلع مثل اجهزة التلفزيون او سيارات الدفع الرابعي نقاطا  اكثر من حصة االسرة عما يستهلكه طلب عبوة من خمتلفة، ويف ه

ل ان تصوت املياة الغازية او رغيف من اخلبز ؛ ذلك ان املوارد الالزمة النتاج السلع االوىل ستكون اكثر ال شك، )بعبارة اخرى ، لن يكون من العد
عبوات من امساك التونة، فاألسرة االوىل هنا ستستهلك اكثر من  10اجهزة تليفزيون ، بينما تصوت اخرى للحصول على  10للحصول على اسرة 

( لكل نوع من انواع السلع، سيعتمد واضعو اخلطط على التقييم الذي سيقدمه مديرو مراكز الصحيحى عدد النقاط )لالثانية( ومن اجل احلصول ع
اذا كانت األرفف مكدسة أبجهزة التليفزيون ، بينما تكاد تكون االرفف املخصصة لعبوات التونة خالية ، ميكن لواضعي اخلطط تقليل عدد التوزيع، ف

هذا من النقاط اليت ستخصم من االسرة يف حالة طلب احلصول على جهاز تليفزيون ويف الوقت نفسه زايدة عدد النقاط املالئمة لطلب عبوة التونة، و 
ىل هذا النوع انه ان يؤدي اىل التخلص من املخزون الزائد الجهزة التليفزيون وايضا  احليلولة دون نفاد عبوات التونة. مع االسف ، ال ميكن اللجوء اش

 من احليل اال يف حالة وجود فائض او عجز يف السلع بعد انتاجها. قبل ذلك ، سيتعني على واضعي اخلطط ادخال التعديالت على خطتهم
املعلومات اليت تصل االقتصادية الكربى ليقرروا هل سينتجون عددا  اكرب او اقل من اجهزة التلفزيون )او عبوات التونة( يف الفرتة املقبلة. واعتمادا  على 
ن النقاط املخصصة اليهم من مديري مراكز التوزيع ، ستتكون لديهم فكرة عن عدد اجهزة التليفزيون اليت سيطلبها االشخاص عند كل عدد ممكن م

وخيصصوا هلا للحصول على تليفزيون، لكن ذلك لن يدهلم على ان القرار الصحيح هو ان : )أ( ينتجوا مزيدا  من اجهزة التليفزيون خالل الفرتة املقبلة 
اكرب من النقاط. حلل هذه االشكالية ، عددا  اقل من النقاط، ام )ب( ينتجوا عددا اقل من اجهزة التليفزيون خالل الفرتة املقبله وخيصصوا هلا عددا  

اليدي قد حياول واضعو اخلطط االرتقاء بنظام االختيار ، فيمكنهم منح مديري املصانع املختلفة نقاطا ، مما يسمح هلم بطلب كميات خمتلفة من ا
موعة خمتلفة من السلع النهائية ، يسمح ملنتجي العاملة واجلازولني والكهرابء .. اخل، ومثلما يسمح لألسر ابستخدام ما لديها من نقاط يف طلب جم

اجهزة اجهزة التليفزيون وعبوات التونة ابستخدام ما لديهم من نقاط يف طلب جمموعة خمتلفة من مدخالت االنتاج. وهذا سيضمن اال يستأثر منتجو 
حيل مشكلة احلساب برمتتها مثلما سيدرك واضعو  التليفزيون ابملوارد على حنو جائر وعلى حساب منتجي عبوات التونة . لكن ذلك ايضا  لن
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ط اخلطط عما قريب، على الرغم من انه يبدو مالئما  ارغام كل فرد على استهالك )املقدار( نفسه من السلع من خالل ختصيص قدر متساو من نقا
فسه من املوارد الالزمة لنشاطه ، مبعىن اخر ، اذا االختيار لكل فرد، سيكون من اهلراء الواضح االصرار على ان حيصل كل مدير مصنع على القدر ن

ا  منح واضعو اخلطط كل شهر العدد نفسه من النقاط ملن ينتج اجهزة التليفزيون وملن ينتج عبوات التونة ، فسيضمنون ان اجملتمع قد خصص قدر 
ن االساس ان يكون هذا هو التصرف الصحيح من اجل متساواي  من املوارد النتاج كل من اجهزة التليفزيون وعبوات التونة،لكن ملاذ نتوقع م

الشائكة استخدام موارد اجملتمع النادرة لتحقيق اقصى قدر من رضا املواطنني ؟ لكي يصل املخططون اىل طريقة موضوعية وفعالة حلل هذه االشكالية 
اطنون لتلك السلع يف مراكز التوزيع، بعبارة اخرى ، اذا ، ميكنهم ان مينحوا نقاطا  لكل مدير مصنع ابلتناسب مع عدد النقاط اليت خصصها املو 

ط استخدم املواطنون يف طلب اجهزة التليفزيون نقاطا  تساوي مخسة اضعاف النقاط اليت استخدموها يف طلب عبوات التونة ، ميكن لواضعي اخلط
وي مخسة اضعاف ما سيحصل عليه منتجو عبوات التونة، وهذه االشرتاكيني يف الفرتة املقبلة منح مديري مصانع التليفزيون عددا  من النقاط يسا

ليت ينبغي القاعدة ستتيح للمواطنني تقدمي تقييم لواضعي اخلطط ليس فقط فيما يتعلق ابملخزون املنتهي ابلفعل ، بل ابلقرار اخلاص بعدد الوحدات ا
الذي يسري فيه نقاشنا، الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا لالشرتاكيني حل  . االرجح انك االن ادركت االجتاها من كل سلعة يف الفرتات املقبلةانتاجه

ولعل ابسط فكرة تتوارد اىل ذهن الشخص العادي عندما يسمع  1مشكلة احلساب هي جعل نظامهم يعمل على حنو اكثر شبها  ب... )الرأمسالية(."
ى مثار الرأمسالية وكانت تستطيع بكل بساطة جتنبها عرب الذهاب للريف والعيش النقاش الفلسفي الول مره عن االشرتاكية هو ان االشرتاكية اثرت عل

ان يتم  بعيدا  عن ضجيج املصانع واالستمتاع ، وهذه املصانع اليت هي سبب رقي العامل كان ابستطاعهم التخلي عنها وتركها للمغفلني الذين حيبون
يستطيع ان يثور على سبب رقيه، ما جيب عليك ان تثور عليه هو سبب املشاكل، والذي  استغالهلم فقط ، لذلك نقول ان اي فرد ال جيدر به و ال

تاب مل يشارك يف رقيك ابي صورة من الصور ، بل ويزيد من تعاستك مثل البنوك واالسواق املالية امجاال  وهو ما سنتحدث عنه يف طيات هذا الك
وها حنن ذا نسعى مره اخرى لكي نغريه تغيري ثوري اجيايب بال سلبيات يف نظام املخاطرة، فهل  الحقا  لذلك  ليس كافيا  تفسري العامل بل جيب تغيريه

ان ما يدعو للسخرية  سئل االشرتاكيني انفسهم مثال  بشأن هل احلل االمثل يكمن يف حتويل الطبقة العمالية اىل رأمسالية ام الرأمسالية اىل عمالية !!
وجيه كل كالمة الذي وجهه اىل الرامسالية اىل جهه اخرى وهي االسواق املالية ، حلل كل مشكالت اتريخ الفكر هو انه لو ان كارل ماركس قام بت

 االقتصادي.  

 رأمسالية السوق احلر املثايل
املتفرج فقط  هي على النقيض من ذلك متاما  مبعىن ان السوق هو الذي يتوىل كل شيء وعلى الدولة ان تقف موقفرامسالية السوق احلر املثايل 

حبيث ان السوق سوف حيقق الكفاءة و العدالة من تلقاء نفسه افضل من أي ختطيط معتمدين يف ذلك على اليد اخلفية واليت تقول انك عندما 
كن غري الفت وملره واحده فقط ومل يو تسعى ملصلحتك فانك من حيث ال تدري تسعى ملصلحة اجملتمع اليت حتدث عنها ادم مسيث بشكل عرضي 

ندسبريج يف  يعنيها بقدر ما مت تفسريها الحقا  اال اهنا اختذت اساسا  للنظرية الهنا تستند على شيء اساسي يف االقتصاد وهو احلافز. كتب ستيفن ال
ال تعليق على كتابة فيلسوف االقتصاد )من املمكن تلخيص معظم علم القتصاد يف كلمات خمتصرة : )الناس تستجيب للحوافز( اما املتبقي فما هو ا
تصادية ككل ذلك. ما يولد احلافز عادات  هي الغرائز االنسانية ولكن ما يعطي مؤشر لتلك الغرائز االنسانية هي االسعار وهذى هو جوهر النظرية االق

اهتم و معامالهتم لتحقق هلم ما وخصوصا  يف نظام السوق احلر فبفضل املعلومات اليت تبينها لنا األسعار يعدل البائعون واملشرتون بشكل تلقائي خيار 
 يسعون اليه وبذلك حيدث تنسيق بني ماليني االنشطة ملليارات البشر، فمن افرتض اننا قادرن على العيش بدون اغراءات مثل الربح فهو واهم

ف يوجه املوارد االكثر قيمة حنو وسيفشل ابلكلية، والسبب الرئيسي انه ال يوجد ما حيفزه ألي انتاج واألهم من ذلك هو انه يستحيل ان يعرف كي
لى أبمجاع االستخدام االكثر انتاجية لذلك يف احلقيقة االسواق تقوم بتوجيه السلع حنو اكثر استخداماهتا قيمة ، فالكفاءة يف ظل االسواق تكون اع

ما نرتك االسواق بتقوم بكل ذلك يكره الناس ومبا ان املسأله هبذه السهولة ملاذا ال ندع االسواق تتوىل كل شيء! اجلواب هو عند االقتصاديني.

                                                           
 ـفحة.222دروس مبسطة في االقتصاد صـ1
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الن نظام السوق اىل جانب امهاله لنقطة جوهرية وهي العدالة ؟ يف ظل نظام السوق ابشكاله املختلفة ملاذا يكره الناس االقتصادولكن  االقتصاد،
ك اسباب اخرى جتعل الناس يكرهون بل هنا فقط االزمات اس يكرهون االقتصادينيعل النولكن ليس ما جي االزماتبشكل كامل يسبب 

هناك تباين  ف االقتصاديني بل والعلوم االنسانية مقابل العلوم الدقيقة ومن هذه االسباب مثال : النتائج و االزمات الفكرية و التعارض الفكري احياان  
ة اخرى. يشري االفراد اىل الفئة االوىل ابلعلوم )الصلبة( كبري بني علوم الفيزايء والكيمياء واالحياء من جهة وعلوم النفس واالجتماع واالنسان من جه

ابن العلوم اليت يطلق عليها )صلبة( تكون اكثر دقة و )علمية(  –ال سيما بني علماء العلوم الصلبة  –واىل الثانية ابلعلوم )املرنة( ، وهناك شعور عام 
هم شهرة يف العامل ، ينتمون اىل العلوم الصلبة ؛ فإىل جانب اينشتاين حظى الفيزايئيان من العلوم )املرنة( ، وبوجه عام ، فان اكثر العلماء ذكاء واكثر 

سه ، وقليلون ريتشارد فاينمان وستيفن هوكنج بشهرة واسعة , يف املقابل ، ال يعد حصد اجلوائز يف جمال علم النفس امرا  جديرا  ابالعتبار ابلقدر نف
النفس يف القرن العشرين،ويف الوقت الذي قد يدين فيه البعض علماء الفيزايء الذين اخرتعوا االسلحة هم من يستطيعون ذكر امساء اشهر علماء 

مثل  –ة النووية ، فان االغلبية الساحقة تؤيد علم الفيزايء نفسه، ويف تناقض حاد آخر ، نرى كثريا  من الناس يشككون يف بعض العلوم االجتماعي
ما الذي جيري هنا ؟ اذا مل نكن قد عرفنا االجابة بعد ، فرمبا كنا نتوقع ان تكون االمور على فاصبوهنا العداء بل وين –االقتصاد والطب النفسي 

العلوم عكس ماهي عليه ، حبيث حيمل الرأي العام التقدير للعلماء الذين يدرسون )البشر( ال اجلسيمات غري العاقلة .احدى االجاابت املمكنة ان 
الكثري من االمور املروعة مثل العالج ابلصدمات الكهرابئية ألشخاص حمتجزين رغما  عن ارادهتم ، وذبح احلكومة ماليني من االجتماعية بررت 

الكثريين يف  اخلنازير اثناء فرتة )الكساد الكبري( وقت ان كان االمريكيون يتضورون جوعا ، لذلك ، رمبا تكون مثل هذه االحداث سببا  يف انعدام ثقة
لماء الفيزايء بسبب كارثة هريوشيما ، او على الكيميائيني لقاء اللوم على ع  ابملثل، ملاذا ال مييل االفراد إىل إ اء النفسيني وعلماء االقتصاد. لكناألطب

قال الفيزايئيون  بسبب اخرتاع البارود؟ نعتقد ان السبب هو ان علمي الفيزايء و الكيمياء اللذين يقفان وراء تصنيع األسلحة العاتية )صحيحان(.
دقيقني  لقادة اجليش: )اذا اسقطتم هذا الشيء من احدى الطائرات، فسوف حيفز هذا تفاعال  انشطاراي  يطلق قدرا  هائال  من احلرارة.( وقد كانوا

نظنهم خمتلني عقليا  ، وامسحوا  للغاية فيما توقعوه. وعلى العكس من ذلك متاما ، قال األطباء النفسيون هليئة احملكمة : )امنحوان سلطة احتجاز من
م أي لنا حبقنهم ابلعقاقري وإبجراء جتارب اخرى عليهم، هذا من شأنه ان جيعلهم اسوايء، مما يسفر عن جمتمع يضم اشخاصا  مهذبني ال يبدر منه

ل القرنني العشرين واحلادي والعشرين سلوك شاذ يضر ابجملتمع.( ايضا  اشار كثريون ممن يفرض اهنم من صفوة علماء االقتصاد على احلكومات خال
ان  قائلني: ) دعوان نتحكم يف الصحافة ، وحينئذ سنجنب العامل الكثري من فرتات الكساد املدمرة وتضخم االسعار احلاد.( وهكذا ، من الواضح

علوم الطبيعية.ولسبب ما يبدو انه حىت اعظم سجل االطباء النفسيني وعلماء االقتصاد املرموقني ليس جديرا  ابلثناء مثلما هو احلال مع علماء ال
ال نفسه )وايضا  العباقرة يف العلوم االجتماعية ميكنهم ان يقودوا العلوم اليت يتخصصون فيها اىل هناايت مسدودة، حبيث يبدا الكثريون من اخلرباء اجمل

للوقت. سوف يتفق الكثريون ان )الطب النفسي كان على  عامة الناس( يف االعتقاد ان احدث ما توصل اليه العلم حىت االن ماهو اال مضيعة
احة صواب ...اىل ان ظهر سيجموند فرويد( او ان ) علم االقتصاد اخذ منحىن بعيدا  على البعد عن الصواب بعد ظهور جون ماينارد كينز على الس

لرائعة يف الفيزايء اىل ان اظهر اينشتاين غريب االطوار واتى االقتصادية (. لكن لن جتد احدا  يقول : ) قدم اسحاق نيوتن الكثري من االسهامات ا
بني جناح العلوم الطبيعية واملكانة الرفيعة اليت حتتلها من جهة، وبني الثمار املتواضعة للعلوم  –عليها .(من االسباب املهمة وراء هذه الفجوة 

اسة يف العلوم الطبيعية بسيطة اىل حد ما، وسلوكها يبدو حمكوما  مبجموعة ان االشياء موضع الدر  –االجتماعية ومعاداة البعض هلا من جهة اخرى 
عرضه للوصول حمددة من القوانني،ومن مث ، ميكن ان تعتمد العلوم الصلبة على جتارب املوجهة من اجل تقييم نظرايهتا. وهلذا السبب جند الفيزايء اقل 

نفس فرويد او اقتصاد كينز. ايضا  تضع نظرايت الفيزايء تكهنات بشأن االشياء يف العامل اىل الطريق املسدود الذي يظن كثريون انه حدث مع علم 
ارا  وتكرارا  املادي. وسيكون من العسري جدا  على نظرية جديدة اقل شاان ان تسود يف احد العلوم الصلبة )كالفيزايء مثال (، الن قلة شأهنا ستتضح مر 

ين ابالعرتاض على بعض التأثريات الفلسفية لنظرية الكم، لكن ما من عامل فيزايء واحد )مبن فيهم اينشتاين فيما جيري من جتارب. وقد جاهر اينشتا
ذرية نفسه ( استطاع ان يشكك يف تكهنات النظرية فيما يتعلق ابلقياسات التجريبية اليت اجري على اجلسيمات دون الذرية.وألن اجلسيمات دون ال

ليس مطلواب من أي نظرية فيزايئية سوى ان تتنبأ أبقصى  –لفهم طبيعة اجلسيمات دون الذرية  –فانه لفهم سلوكها ال عقل هلا)على حد علمنا( ، 
المر قدر من الدقة مبا ستفعله هذه اجلسيمات يف خمتلف الظروف. واآلن، ينبغي ان نوضح ان االمور ليست هبذا القدر من البساطة عندما يتعلق ا

ء اليومية. ميكن لنظرية واحده ان تعطي تكهنات افضل من خالل بضع جتارب ، يف حني ميكن لنظرية اخرى ان تكون اكثر ابلتطبيق الفعلي للفيزاي
ظالل الشك على بساطة وأتثريا ،وهناك بعض الفيزايئيني الذين يعتقدون يف النظرية األكثر أتثريا  ، ويبحثون عن اخطاء حمتملة يف التجارب اليت تلقي ب
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ومع ذلك ، فانه يف العلوم الصلبة وعلى املدى الطويل دائما  ما تكون الغلبة للنظرية اليت تعطي تكهنات افضل على حنو اكثر  فضلة،نظريتهم امل
ينبغي تطبيقه يف  –املنهج العلمي  –تنظيما  ووضوحا  من النظرايت املنافسة االخرى. يظن معظم املتخصصني يف العلوم االجتماعية ان املنهج نفسه 

اية وضع االهتم ايضا ،لكن املشكلة تكمن يف ان االشياء اليت يدرسوهنا لديها عقول بكل ما حتمله الكلمة من معىن. وقد تبني انه من العسري للغجم
 –تصاد السيما علم االق –جمموعة من القوانني املوجزة اليت ميكنها ان تتنبأ بدقة بسلوك األشخاص يف خمتلف الظروف. ففي العلوم االجتماعية 

بني  تكون االمور اكثر تعقيدا  بكثري حبيث يستحيل يف كثري من احلاالت اجراء جتربة عملية منهجية موجهة حقا  .ولتوضيح هذا االختالف املهم
جسيم ما. بعد اجراء العلوم الطبيعية وعلم االقتصاد، سنفرتض اوال  ان جمموعتني من علماء الفيزايء تتجادالن حول قوة الشحنة الكهربية اليت حيملها 

الثانية ابن  احدى التجارب ابستخدام تقنية مهمة جديدة ، تعلن احدى اجملموعتني يف اسرتاليا ان النتائج السابقة حباجة اىل تعديل،لكن ترد اجملموعة
جملموعتان تسوية النزاع من خالل اجراء التجربة االسرتالية تشوهبا بعض االخطاء، الن قرب املخترب من القطب اجلنويب اثر على دقة القياسات. ترى ا

ضات نفس التجربة يف عدة خطوط عرض خمتلفة ، لكي يتبني هل النتائج تقرتب من التقدير السابق كلما اقرتب املخترب من خط االستواء، واالفرتا
يقومون إبجراء التجربة يستطيعون تثبيت أي اجلوهرية وراء كل هذا البحث هي ان القوانني االساسية اليت حتكم سلوك اجلسيمات واحدة ، وان من 

فيها عامل اخر )ذي صلة( مع عزل أتثريات الشحنة املغناطيسية املنبعثة من قطيب االرض. تعطينا هذه القصة حملة عن سبب جناح علم الفيزايء؛ و 
واألمور ال  قة يف التكهن بكيفية سري العامل املادي.سيخرجون بنظرايت اكثر د –مبرور السنني  –سبب وجية ابلفعل جيعلنا نعتقد ان علماء الفيزايء 

ت تكون على نفس هذا النحو من املباشرة والوضوح حينما ختتلف جمموعتان من علماء االقتصاد حول نظرايت متعارضة. فعلى سبيل املثال: اعتقد
الكلي( ، وانه كان على الرئيس هريبرت هوفر ومن بعده ان )الكساد الكبري( جنم عن اهنيار يف )الطلب  –الكينزيني  –جمموعة من االقتصاديني 

املدرسة النمساوية  –ملواجهة الركود، لكن جمموعة اخرى من االقتصاديني  –إبنفاق اموال مقرتضة –فرانكلني روزفلت ان حيداث عجزا  حكوميا  كبريا  
)انتعاش( سابق احدثه بنك )االحتياطي الفيدرايل( جنم عن  1929عارضت ذلك بشدة ، وفكرت ان التدهور االول الذي حدث يف عام  –

دخليه ؛البنك املركزي الذي اسسته جمموعة من الصيارفة، ويقول هؤالء ان هوفر وروزفلت جعال الكساد ميتد اىل اكثر من عقد بسبب سياساهتما الت
االمريكي تسببا فيما كان يف ذلك الوقت) وقت السلم( عجزا   اخلاطئة. عارض النمساويون نظرية العجز الكينزية مشريين اىل ان هوفر والبنك املركزي

زيون على ذلك قياسيا  يف املوازنة خالل فرتيت ادارهتما ، وهو االمر الذي تزامن مع ابطا واشق تعاف اقتصادي يف اتريخ الوالايت املتحدة،ويرد الكين
على  1مل تسرف يف االقرتاض واالنفاق بدليل البطالة اليت استمرت فرتة طويلة."ابنه على الرغم من ان العجز كان كبريا  ، فمن الواضح ان احلكومة 

ن الرغم من ان االقتصاديني احملرتفني ظلوا يتجادلون حول اسباب )الكساد الكبري( على مدى اكثر من سبعني عاما ،ولن ينتهي هذا اجلدل، ال
وال ميكن لالقتصاديني اختبار صحة النظرية الكينزية عن طريق،  نت فريدة من نوعها،ظروف االقتصاد العاملي يف اواخر عشرينيات القرن العشرين كا

م ، لكي يتمكنوا من مالحظة أتثري ذلك على 1932مثال  ، تثبيت كل العوامل االخرى فيما عدا تضاعف عجز املوازنة الفيدرالية االمريكية يف عام 
قتصادية اشد ضراوة من املعركة بني العلوم الدقيقة مقابل العلوم االنسانية وهذه املعارك تتعلق هبا اال ان الصراع بني النظرايت اال  2معدل البطالة."

وقد تثري حنق االيديولوجيات مثل هذه اآلراء اال ان اقرب املدارس االقتصادية للصواب  اموال طائله ومتتد ملئات السنني من الشد اجلذب املستمر 
كان يقرتب الصواب من مدرسة السوق احلر املثايل كان يبدو جليا  ان االسواق املالية متتطي هذه املدرسة لتنفيذ  كانت مدرسة السوق احلر و فيما  

ر للتحرك كل اعماهلا اليت هلا اىل حد ما طابع نستطيع القول عنه انه اجرامي وليس لشيء اال لسبب واحد ان السوق احلر املثايل يعطيهم مساحة اكث
الرغم من  على بينما الكينزية تقيدهم جزئيا   لدميقراطية وسنتحدث عنها يف النصف الثاين من هذا الكتاب،ها مساحة أكرب هي اولعل اثين شيء يعطي

فتعطيهم حس  لذلك فان الصيارفة يفضلون نظرايت السوق احلر , اما االشرتاكيةاهنا تعطيهم ثغره حقيقية يف اصدار النقد والتوسع النقدي فيه، 
تلغي كل مشاكلهم بشكل كامل وهنائي اال اهنا ايضا تلغي االقتصاد هنائيا  وبذلك يعاين الناس االنظمة احلكومية القائمة اال اهنا اقتصاداي  الثوره على 

 .اضعاف ما يعاين الناس من وجود اقتصاد مهما كان ضئيل مجيعا  
 االستهالك خيلق االستثمار

االستثمار( خيلق طلب )استهالك( ومن مث جاء كينز ليقول العكس أبننا جيب ان نوجد العرض )ن ساي والذي كان يقول ان من رواد هذى القانو 
االسواق احلقيقية واالسواق  بني نافسةان اجلدل القائم بني االستثمار واالستهالك انتج عن امل الطلب )القوة الشرائية( مما سيخلق العرض )استثمار(,
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ليتهم  االدخار خالل من الومهية لالسواق االمول تذهب ان او االستهالك خالل من احلقيقية لالسواق الموالا تذهب ان املالية مبعىن املنافسة من
 ابختصارتوجيهها اىل االسواق احلقيقية من خالل االسواق الومهية واستفادة هذه االسواق من جمهود االسواق احلقيقية بدون تقدمي اي جهد يذكر، 

رغم اجلدل الطويل اال ان هذى االمر اشبه ابلسؤال القدمي من أتى اوال   االخر حساب على سيكون احدامها هورفظ السوقني بني منافسة هناك
جة وليست البيضة ام الدجاجة ، واعتقد انه ال هذا وال ذاك ولكنه الديك اوال  مث جاءت الدجاجة من الديك ولكن هذا يوصلنا اىل نتيجة اهنا الدجا

يكمن يف  قد ب البدء به " االستثمار " ام " االستهالك " لتنشيط االقتصاد واجلوابالبيضة اليت جاءت اوال  ، هناك نقطة سوء فهم يف ايهما جي
سيكون اجلواب هو وكما قلنا سابقا  سبب الثورة الصناعية وملاذا بداءت يف انكلرتا ومل تبداء يف غريها بتلك الصورة اىل جانب وجود الفحم احلجري 

 عن وجود اعلى معدل اجور يف العامل اىل جانب ان احلد االدىن لألجور وفر هامش يف النفقات )االستهالك( الذي وفره الطلب على السلع الناتج
هلم الرتكيز  توابلتايل ااتح ايستطيع اصحاب االعمال التحرك فيهوهذى اهلامش او املساحة  من مجيع النفقات يف جهة واالجور يف اجلهة االخرى

ت االنظار اىل استخدام طرق اسرع واقل كلفة الجناز بعض االعمال اجلزئية عرب اآلالت، فالقدر الكبري اكثر يف التفاصيل لتقليل النفقات وهو ما لف
تثمرين لالستثمار من االستهالك الناتج عن ارتفاع اجور وابلتايل ارتفاع االستهالك وابلتايل ارتفاع االرابح مما جيمع تلك االموال او االرابح لدى املس

ال ليس كافيا  اذا مل يكن هناك دافع وهو . لذلك نستطيع ان جنزم ان االستهالك هو الذي يدفع لالستثمار، مبعىن ان توفر االمو بطريقة اكثر تنظيميا  
دم وجود قوة شرائية مثال  االستهالك الذي توفرة القوه الشرائية ففي حالة ركود وع انجته عن هذا االستثمار يولدها الطلب او ارابح ابن هناك عائد او

ستثمار، ختيل عائلة قامت بتوفري الف دوالر وختتار بني شراء تلفاز ذي شاشة كبرية او ادخار املبلغ يف صندوق استثماري ، لن جيراء احد على اال
ب ولكل من هذين االختيارين أتثري خمتلف على االقتصاد بشكل عميق على املدى البعيد .حنن امام ان تبدء اوال  اما ابالستهالك وهو سيجل

ا سيولد االستثمار ابن تذهب تلك االموال اىل املستثمرين مما يزيد الطلب فيخلق ذلك عرضا  من خالل االستثمار اكثر فأكثر ،او امام االدخار مم
روض ركود يف مصنع التلفزيون ولن يشجع احدا  على االستثمار كما انه لن يشجع حىت طالب اجلامعات على ارتياد اجلامعات من خالل اخذ الق

قيق منو ألنه ال يوجد طلب للعمالة وخصوصا  املؤهلة اليت تستطيع تصنيع تلفزيون وذلك سيفقران على املدى البعيد ؛ مبعىن هل احلوافز كافية لتح
النظرة السميثية اقتصادي سريع مامل يوجد عائق خارجي اخر معني ، مثل اجلغرافيا مثال  )املستعمرات والفحم( ام ان االسواق واحلوافز غري كافية و 

مبعىن ان االستهالك هو  واجلواب ان الناس تستجيب للحوافز املثالية للسوق غري كافية وامنا حنتاج اىل جتاوب للناس مع احلوافز اليت توفرها السوق
لالستثمارات طويلة  االساس وليس االستثمار هو االساس ألنه لو كان كذلك لصح قانون ساي وملا وجد الكساد الكبري ولكانت البطالة سبب

النظر  االجل والدليل على ذلك هو الرتابط الواضح املصاحب لظهور الطبقة املتوسطة مع االزدهار وخباصة املستوايت التعليمية ، وعليه فانه عند
االستهالك )الطلب( فلست  العميق يف النظرايت االقتصادية بعد التمحيص الفلسفي العميق ال جتد اال اجابه واحده صحيحه وهي اهنا الدجاجة او

اان وال انت على استعداد أبن نقوم ابالستثمار بعد معرفتنا ان السوق ذاهب اىل ركود او كساد ، ولكن جيب ان نتأكد ابن هناك سوق يعمل 
تهالك ، ولذلك بشكل جيد لكي نستعد ألخذ املخاطرة واالستثمار وذلك يعين اننا جيب ان نتأكد من وجود طلب لكي نستثمر ، أي وجود اس

ء أي تقام ما يسمى بدراسة اجلدوى واهم بنودها هو معرفة الطلب، فلنتساءل كم سيكون الطلب اذا كنا يف كساد؛ لذلك اذا اراد احد ان يقيس ادا
ة كلما كان النظام االقتصادي اقتصاد فما عليه اال ان يقيسه ابنقراض الطبقتني الفقرية والغنية واتساع الطبقة املتوسطة، فكلما اتسعت الطبقة املتوسط

بوضع افضل )ازدايد الطلب مع اخنفاض االدخار( وكل ما انقرضت الطبقة املتوسطة كان النظام االقتصادي اضعف هذا من جانب الكفاءة الن 
قه ، وعليه فان القصور يف الطلب يؤدي اىل القوة الشرائية تكمن يف الطبقة املتوسطة اما الطبقة الغنية فإهنا متيل لالدخار والطبقة الفقرية ال جتد ما تنف

وب ضعف الصناعة وتسريح العمال والبطالة. اضف اىل ذلك نقطة جوهرية يف املعادلة وهي ان الطبقة املتوسطة تكون قادرة على خلق العرض املطل
 املال كما قال مسيث.ألهنا تستطيع توفري راس املال فسبب ثروة االمم هو املسامهة بعد تقسيم العمل وليس تراكم رأس 

 الرأمسالية الكينزية
مبعىن اخر اهنا تعترب ان السوق احلر املثايل لن حيقق الكفاءة املطلوبة  اي بني االشرتاكية وبني رأمسالية السوق املثايل احلر هي بني هذا وذاكالكينزية  

املشاريع الضخمة لتوليد الطلب )وتوليد الكثري من الوظائف( واال فان وحينما يتعثر االقتصاد على الدولة ان تدخل يف املنتصف وحتفز االقتصاد عرب 
يف حني ان أي شخص يناقض  اسم خمرتعة وهو كينز و. مت تسمية هذا النظام على 1االقتصاد سيصيبه الشلل بسب ما يسمى ابلدورة االقتصادية

يء قاله خالل حياته اال ان التناقض كان هو املثايل واالستثنائي يف طريقة نفسه فانه ينظر اليه نظره دونيه، و قد انقض كينز نفسه تقريبا  يف كل ش
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لك ، فقد كان تفكريه. فعلى سبيل املثال رأينا كارل ماركس يف سابقا  ينظر اىل الرأمسالية ابعتبارها اخلطر االكرب اال ان كينز كان على العكس من ذ
يخ، و مع ذلك كان يرى ابن تركها تعمل مبفردها سيؤدي اىل العديد من الكوارث االقتصادية. يرى ان الرأمسالية هي من اعظم االخرتاعات يف التار 

م( اوضاع من فشل البنوك واالزمات الدولية و احتمال وجود ركود 1933م حىت 1929عاش كينز )فرته احلربني العامليتني والكساد الكبري من 
ان يرى القوه املتنامية للمال  –اكثر من أي شخص اخر  –ه االستثنائية ، حيث استطاع اقتصادي طويل وتلك االزمات هي ما شكل طريقة تفكري 
ستدمران مجيعا . و يف حني رأى ماركس نفس تلك القوة املتنامية لرأس املال اال  –حتما   –وحينها عرف متاما  ابن هذه القوه جيب ترويضها واال فإهنا 

اما ما قاله كينز هو انه من املمكن للحكومات ان جتعل االسواق تعمل  –الرأمسالية  –ان ماركس مل أييت إبجاابت وكل ما قاله هو انه جيب ازالتها 
اديني ان كينز مل أييت لتدمري الرأمسالية او معارضتها على االطالق بل كان يسعى حلفظ بشكل افضل لصاحل اجلميع ؛ حيث يعتقد مجيع االقتص

ه الكساد الرأمسالية من الرأمساليني ، وهذه هي نقطة التضاد الرئيسية لالعتقاد املاركسي يف السعي للتخلص من الرأمسالية. ونتيجة لعيش كينز فرت 
االكثر امهية )يف نظر الساحة االقتصادية والسياسية العاملية اليوم( واليت كانت اإلضافة الرئيسية اىل  م ؛ انتج كينز فكرته1929العظيم  يف العام 

وتلك اإلضافة هي ان االقتصاد ميكن ان يغرق ومن مث ال يطفو مره اخرى من تلقاء  -فكرة ترويض االقتصاد –الفكرة االكثر استحواذا على تفكريه 
حلكومات لتعيده للسطح مره اخرى هذه االضافة هي اساس ما يطلق عليه االقتصاديني )ابلكينزية( واليت هي يف نفسه؛ وحينها جيب ان تتدخل ا

وقد يكون بسبب  –االساس جهود احلكومة للسيطرة على االقتصاد أي انه عندما جند يف حاالت ان االقتصاد قد ابتعد فعال  عن التوازن املفرتض 
هو ح نفسه بنفسه وهذا التدخل ابلتحديد ل كينز ابن احلكومة تستطيع عمل الكثري بدال  من ترك السوق ليصلقا  –أخطاء السياسة احلكومية 

  –يف وقته  –ف جوهر النظرية الكينزية. ان حقيقة معرفة كينز الثقافية الواسعة مكنته من ان يرى دوان  عن كل معاصريه ابن الركود يف التجارة والتوظي
ابن البطالة اصبحت  –وهو اعتقاد خاطئ  –مقارنه أبي وقت سبق عصرة ، وهو ما اصبح يعتقد اليوم عند كل االقتصاديني  كانت الكارثة االسواء

كان خمتلف يف   ظاهره مالزمة للعصر االقتصادي احلديث. يف حني رأينا ان املاركسيني كانوا يعتقدون ابن الرأمسالية حتمل بذور فنائها فان اعتقاد كينز
 أمسالية حيث كان يرى ان الرأمسالية حتمل يف طياهتا دورات اقتصادية بني االزدهار والكساد وهذه الدورات يستحيل تفاديهاورغم انه اوجدرؤيته للر 

تقد ما اعحلول )من وجهة نظرة( هلذه املعضلة اال ان اعتقاده بوجود هذه الدورات بطريقة ما تعترب مشابه ملا قد يعتقد ابهنا حتمل بذور فنائها ك
جعله ماركس ايضا  ولنفس السبب تقريباَ، وهو )قصور الطلب السلعي اي ان الناس ال جيدون املال الكايف لكي يشرتوا املعروض من البضائع( وما 

انه يف كل مره  يدرك ذلك هو ما شاهده كينز و كان واضحا  وماثال  امام عينيه )اال انه مل يستطع احد اخر رؤيته بطريقة كينز االقتصادية الفذة( هو
يفقد شخص ما وظيفته فانه ينظم اىل طابور الضمان االجتماعي الطويل والذين سيكون لديهم اموال اقل لكي ينفقوها بسبب فقدان وظائفهم ، 

توفر هلم وهذا يعين اهنم سوف يشرتون عدد اقل من السلع ، وهذا يعين فقدان املزيد من الوظائف الن السلع اليت كانت تشرتى هي ما كانت 
هو رواتبهم ، مما سيجعلنا نعلق يف دوامة مع عدم وجود طريق واضح للخروج من هذا الكساد، ويف حالة الكساد ما قالة كينز هو ان ما حنتاجه 

 )املضاعف(. 
 املضاعف

ختفض اسعار الفائدة لتشجيع الناس  وذلك عندما –اعتقد كينز انه يف األوقات العادية، تكون السياسة النقدية هي أفضل وسيلة ملساعدة االقتصاد 
ولكنه ايضا  كان يعتقد ابنه عندما يتشاءم الناس من ما سوف أتيت به كساد  –على االقرتاض وانفاق املزيد من االموال ولتحفز الشركات لالستثمار 

د ال ترى فائدة من القيام ابستثمارات جديدة االسواق )أي عندما تنخفض الروح احليوانية( فقد ال يكون خفض سعر الفائدة كافيا  الن الشركات ق
جوة ، وقد ال يرغب الناس من االقرتاض مهما اخنفضت معدالت الفائدة على تلك القروض وعند اذا  )ابعتقاد كينز( حتتاج احلكومات لسد تلك الف

ان توفر الوظائف ملختلف الفئات العاملة )عرب خلق  ابملزيد من االنفاق العام ،ان احلل من جهة نظر كينز كانت اعتقاده ابن على احلكومات حينها
ة على الشراء مشاريع عمالقة وكثرية او حىت عرب حرب ألهنا تؤدي اىل املزيد من االنفاق والوظائف( لكي تعيد الثقة جمددا  اىل االسواق بتوفري القدر 

كتبها مازحا ( ابن على احلكومة ان توظف انس هلدم جنوب لندن   لدى الناس وهو ما سيعيد االقتصاد اىل مساره الصحيح، حىت انه كتب )وان كان
اذا اقرتضت  –ما يطلق عليه ابملضاعف  –ومن مث إعادة بنائها ، وما يهمنا يف كتابته هذه انه كان يريد ان يشري اىل نقطه ابلغة االمهية وهي 

ملستثمرين  فيقومون خبلق استثمارات جديدة وينفق الناس اكثر احلكومة خللق فرص عمل، فالناس سوف تنفق اكثر ، وسوف ترتفع الثقة لدى ا
متلك  واكثر فيخلق ذلك استثمارات اكثر واكثر )فتتضاعف( فائدة االنفاق احلكومي وعندها سيتعاىف االقتصاد وقد اشرتط االقرتاض او انفاق ماال

جيب ان أتخذه من القدرة الشرائية ذاهتا عند استقطاع الضرائب بعكس الدوله الهنا اذا انفقت من خالل الضرائب فان ما ستوفره من قدره شرائية 



20 
 

االقرتاض. اضف اىل ذلك انه مل يكن يعتقد ابن التضخم لن ميكن عالجه وان الدولة قد تصبح حتت وطاءة جبل من الديون بل انه اعتقد ابن 
خول يف فرتة االزدهار( سوف تغطي االنفاق االضايف وهو ما ثبت عائدات الضرائب االعلى )بسبب االقتصاد االفضل بعد مرور فرتة الكساد والد

تقرتض االموال  خطاءه كما يعلم اجلميع. ونتيجة هلذه القناعة )اخلاطئة( فقد كان دائما  ما حياول اقناع وزارة املالية الربيطانية ابنه جيب عليها ان
 مستوى هلا، ألنه اساسا  ما حتتاجه هو املزيد من الطلب )االستهالك( وميكنهم عندما تكون الدورة االقتصادي )دوره االزدهار والكساد( يف ادىن

جيب ان عمل ذلك ابلطريقة اليت اقرتحها هو عليهم، حيث كانت رؤيته ابن النشاط واملشاريع ، سواء على املستوى الفردي او على املستوى الوطين، 
ذي يعرف عنه. ومل تكن جتربة الكساد هي الوحيدة اليت انتجت افكاره رغم اهنا نفس تكون هي العالج الناجح كما جاء يف التسجيل الوحيد ال

الكثرية اليت   التجربة اليت انتجت واحده من ابرز افكاره وهي فكرته حول ان االسواق غري متوقعة ألهنا ترتبط ابلطبيعة البشرية اال ان من بني افكاره
يضا  على سبيل املثال هي ابن الدول ال ينبغي ان تتسول من جرياهنا، وهي فكرة ابلغة االمهية قام كانت انجته عن جتارب خاصة قام هبا شخصيا  ا

من ابب  بصقلها بطريقة فريده ومكتملة رغم اهنا وجدت مسبقا ، واعتقاده هذا ليس من ابب االخالق كما قد يتبادر اىل الذهن يف الوهلة االوىل بل
الدول االخرى جتعل بلدك اكثر ازدهارا  اذا كانت القدرة الشرائية ملواطنيها اقوى من خالل استهالك انتاجك ، كما   املصلحة الذاتية للدولة ذاهتا الن

قد غري كان ذلك واضحا  يف اول مرجع رئيسي له وهو العواقب االقتصادية للسالم. واحلقيقة اليت جيمع عليها مجيع االقتصاديني ابن كينز بال شك 
ضا  الطريقة اليت نفكر هبا يف هذا العامل ، وقد يكون اهم شخصية بريطانية يف القرن املاضي ، اما على الصعيد االقتصادي فهو العامل وقد غري اي

 تقال الشخصية االهم على االطالق بال منازع. فبنهاية الستينات كانت افكار كينز تنسج كل االقتصاد الغريب اىل حد كبري. ورغم كل العيوب اليت
هو انه ادرك حقيقة مل يدركها انصار  -ان كان حيسب ألحد فهو حيسب له بكل أتكيد  –نزية اال ان املثايل يف فكر كينز عن االقتصاد عن الكي

)وهي  السوق احلر او املاركسيني ، وهو انه ابلتأكيد يوجد حل وسط بني السوق احلر و الشيوعية او لنسميها افضل طريقة للتفكري يف الرأمسالية
اال ان احلقيقة هي ان افضل طريقة للتفكري يف الرأمسالية هو حفظها من الصيارفة ،وطريقة تفكريه يف الرأمسالية يف حفظها من ا من الرأمساليني( حفظه

اسع على العامل تولد ابلتوازي مع ادراكه لشيء عظيم اخر وهو اذا متكنا من ترويض الرأمسالية فيمكننا ان نشكل مصريان .ومع أتثريه الو  الرأمساليني
وما يدلل على ذلك بشكل  مل يكن يعلم كيف يقوم بذلك ابلتحديدأبسره والطريقة الرائعة اليت تناول هبا الرأمسالية اال ان ذلك كله ال يعفيه من انه 

كما يبدو انه مل يكن   –و كل ذلك كان انتج عن اتباعها ألفكار كينز  –بشكل عام  –اكثر وضوحا  هو التضخم الذي عانت منه كل االقتصادات 
ز من لديه حل ملشكلة التضخم اليت ظهرت يف السبعينيات ، الن الكينزية كانت غافله عن حقيقة مل يدركها كينز يف االقتصاد وهي انك عندما تقف

دية والذي مل يستدركه، وابلتايل اعلى املنحدر فانه يوجد ابلتأكيد قاع وسرتتطم به عاجال  ام اجال  ، وهنا يكمن العيب اجلوهري لنظريته االقتصا
نت ابرز بدأت تضمحل أفكاره و بدأت افكار السوق احلر تعود تدرجييا  اىل الساحة. مع ان فكرة كينز ابنه ميكن للدول ان تتعثر اقتصاداي  حيث كا

نت طموحاته وقدراته اكثر من ذلك بكثري فقد مسامهة له يف الفكر االقتصادي كما ذكران سابقا  اال انه مل يكن يريد )فقط( فهم االقتصاد، لقد كا
يف وقته اراد ان جيعل االقتصاد يعمل بطريقة افضل ، ومن بني العديد من النصائح اليت كانت لديه للخروج من الركود ، تظل النقطة االكثر جدال  

متلكها ، ولذلك جيد املتابع اجليد لعامل السياسة اليوم  من االموال وهي اموال ال –جدا   -وحلد االن هي ان احلكومات جيب عليها ان تنفق الكثري 
 –ان واحده من اكرب النقاط ايل يتم مناقشتها يف عامل السياسة اليوم هو حول ما اذا كانت الدول قد فعلت ذلك  –فيما خيص االقتصاد حتديدا   –

ام ال!!. و السؤال االهم يف الساحة اليوم هو اذا كانت الدولة متلك  بشكل كايف منذ االزمة العاملية –انفقت الكثري من االموال اليت ال متلكها 
تصاد اخليار )أي ان هلا اقتصاد قوي( فهل تضع نفسها طواعية يف طريق التقشف حيث انه من شبه املؤكد )ابننا نستطيع توقع ما سيحدث( ابن االق

قد اكون احدهم اذا مل يتم  -داعي هلا. وحقيقة ان عدد من االقتصاديني سيضعف والبطالة سرتتفع وسوف يكون هناك كمية هائلة من معاانة ال 
يعتقدون ابن الوصفات الكينزية ساذجة يف اقرتاحه ابلتصدي للركود من خالل رفع  -تطبيق نظام املخاطرة الذي سأقوم بصياغته يف الفصول القادمة 
ية االخرى ويعتقدون ابهنا وصفات سياسية خطرية للغاية حيث ان خطط االنقاذ عجز امليزانية ألن ذلك له أتثري سليب على املتغريات االقتصاد

املال  الكينزية ذات منافع عابرة اال ان تكاليفها دائمة ،ان ما يعتقد ابنه احلل الكينزي النموذجي من احلصول على مزيد من الديون ، واقرتاض
كمة اكثر ألنه يف النهاية جيب عليك التخلص من هذه الديون مهما كانت املسافة واالنفاق وخفض الضرائب ... اخل ، هذا حيتاج ألن يستخدم حب

طويلة لعمل ذلك ، وال يوجد أي شيء قد يعزز طريقك ويضعك على طريق اخلروج من هذه املعضالت ، ببساطة ال يوجد حل سحري خارج نظام 
الدول يعين ان الطريق الكينزية )املقرتحة لتحقيق انتعاش( قد اغلق  املخاطرة، ولكن هل يعين ذلك ان جبل الديون الذي حيط على اقتصادات

ببساطة، قد يكون ذلك واردا  اىل حد ما يف بعض االقتصادات و لكن ذلك ال خيفي حقيقة مهمه جدا  وهو انه قبل جميء كينز كانت النظرة 
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هذا مل حيدث ابدا  ألنك عندما ختفض االنفاق احلكومي يف الكساد او االقتصادية هي، ان ضبط املوازنة سيخلق الثقة وهو ما سيشجع االستثمار ، و 
ة( بل الركود ، ينخفض الطلب فتزيد البطالة ويدخل االقتصاد يف حلقة مفرغة ولن تستعاد الثقة عندما ترتفع البطالة )و تنخفض األعمال التجاري

حينها والزالوا اىل يومنا هذا ال ميلكون أي اجابه مقنعه او حىت افضل نسبيا  على العكس فان الثقة تتآكل اكثر فاكثر يف حني ان كل منتقدي كينز 
 من اجاابت كينز اليت كانت تعترب ثورية يف عصره وال زالت االجزاء الرئيسية من اجاابت كينز تطبق يف العامل ابسره اليوم.

 الروح احليوانية
، وهذا اجلانب خيتلف جذراي   يظهر يف االسواق املالية اال ان هذا ليس كل شيء عن كينز فمن امجل ما جاء به يف حتليله جانب للطبيعة البشرية 

عن العرض والطلب اي انه اذا كان سعر شيء يرتفع ، فسيشرتي الناس القليل منه ، اما اذا اخنفض السعر فسيشرتي الناس اكثر ، وهذه هي 
قة جانب لطريقة اليت يفرتض ان تعمل هبا االسواق عادات ؛ لكن ما ادركه كينز )عن تكوين الفقاعات االقتصادية( وهو ان ما يسيطر علينا يف احلقيا

العقارات ترتفع  خمتلف متاما  من الطبيعة البشرية ، وهو اجلانب املتعلق ابلبيع والشراء لغرض االستثمار القصري االجل والذي يقول : اذا كانت اسعار
فع ر ترت، واالسهم ترتفع ، اذا جيب ان اشرتي اكثر ، الن االسعار سوف ترتفع مرة اخرى ، وهذا ابلطبع خيلق دوامه )داخلية( ال تنتهي ، فاألسعا

كبرية ابن اقتصاد السوق لن ، تنفجر الفقاعة، ودائما ما ستنفجر. وعلى عكس انصار السوق احلر كانت بصرية كينز الاكثر واكثر  ويف هناية املطاف
بيع منتجاهتم يقلقون يستقر ذاتيا  ، مبعىن انه عندما حتدث تغريات كبرية يف )الروح احليوانية( او املشاعر ، فان املنتجني الذين ينتجون اساسا  طمعا  يف 

ذلك عندما خيربان الكينزيني ان سبب األزمة هو ما فجأة ابنه رمبا ال يكون هناك طلب على منتجاهتم يف املستقبل ، ولذلك يتوقفون عن االنتاج ل
.ولتوضيح يسمى بنظرية "الروح احليوانية" ، يقصدون ان االقتصاديني يف طريقهم دائما  ألجياد شيء واحد أضايف للتعامل معه وهو الطبيعة البشرية 

ة لغرض الربح الفوري بدون أي انتاج وامنا جلين الربح على معىن الروح احليوانية لنفرتض انك احد املضاربني )أي شخص يبيع ويشرتي يف البورص
حساب االخرين( اذا كنت ال تعرف شيئا  عن املستقبل وانت حتاول احلصول على حل )إلصالح ما حيدث يف أي جزئية من املستقبل( ، فما يقوم 

من املضاربني )الذين ال يعرفون شيئا  ايضا ( فتعتقد ابنه اذا كان  به املضاربون )الذين ال يعرفون شيئا ( اباللتفات اىل تصرفات اجلمهور )االكثرية(
اشرتي مجهور املضاربني يتحرك يف اجتاه معني فيجب ان يكونوا على حق ، واذا كانوا يشرتون ، فتتسأل ما الذي يشرتوه !! فتقول لنفسك البد ان 

ا  ... اخل ، مبعىن انه امر يتبع غريزة حيوانية جدا  اقرب تشبيه هلا هو سياسة القطيع اان ايضا  واذا كانوا يبيعون ، تقول لنفسك البد ان ابيع اان ايض
معىن  )قطيع الثريان( حيث دائما  ما يتبع الفرد اجتاه اجلماعة وهو ال يعرف ملاذا ، وفكره القطيع هذه يف علم النفس ساعدت )كينز( يف معرفة

انفجرت يف السنوات اليت سبقت االهنيار  قبل مئات السنني ، واليت يفرتض ابن احدها 1السيد )لو(اليت مت اخرتعها من قبل الفقاقيع االقتصادية 
م وللخروج من فخ )اخنفاض 2008م ، وهي حتقق نتيجة )يف نظر الكينزيني( جيده يف توضيح االهنيار املايل الكبري يف العام 1929العظيم يف عام 

 اخنفاض االنتاج ، فانك حتتاج جملهود كبري جدا  ؛ مبعىن ان االقتصاد عندما يغرق سيغرق اىل االبد كما ذكران الروح احليوانية او عدم الثقة( وابلتايل
ينا سابقا  اال انه كان حينها تفكري خمتلف جذراي  عن التفكري التقليدي والذي كان يفرتض ان االقتصاد سوف يتحسن من تلقاء نفسه وكل ما عل

يد من الوقت وسوف يتعاىف من تلقاء نفسه. يعتقد الكينزيني ابنه بقدر ما يفكر الناس يف )ماهي املخاطر او ماهي فعله هو فقط إعطائه املز 
( فان الغالبية العظمى تحديدالشكوك( يف حني انه ال يوجد يف البورصة أي شيء ميكن استخدامه كمؤشر او أي معلومة حتدد )ما الذي نريده ابل

، فانه ليس من املستغرب ان ل اذا مل تكن تعرف مالذي تفعلهالتفكري يف )ما الذي يريدونه بشكل واضح( ، وبطبيعة احلامن املضاربني يتوقفون عن 
، يعتقد الكينزيني ان طريق االنتعاش هو عرب اغالق ابب التشاؤم صل ابلتحديد ينتهي بك االمر بتحطيم كل شيء على رؤوس اجلميع ، وهذا ما حي

، واجه العامل احتمال م 2008يف  روح احليوانية( وهي املشاعر اليت حترك ثقة املستهلك. عندما اهنار النظام املايل العاملياو ما يسمى )تدين ال
 حقيقي ألزمة ركود أخرى ، لقد كانت احلكومات تدفع االسواق احلرة لسنوات ، لكن مواجهة هذه الكارثة االقتصادية وصلت هبم مرة اخرى اىل

القدمية ، مبعىن عندما يتوقف االفراد والشركات عن انفاق املال وتتوقف ايضا  احلكومة عن انفاق املال ماسيحدث هو ان االقتصاد االسس الكينزية 
ضت سوف ينهار ، ولذلك فان اهلدف هو تعزيز الثقة او ما يسمى ابلروح احليوانية عرب جعل االقرتاض اسهل واالستثمار اكثر سهولة ، وقد اخنف

ائدة اىل نصف واحد يف املئة وهو االدىن على االطالق ، وعندما مل يكن السعار الفائدة ان تنخفض اكثر )من وجهة نظرهم على االقل( أسعار الف
ؤقتا  ، بداءت البنوك بضخ املليارات مباشرة يف االقتصاد وذلك جلعل املال يتحرك يف السوق مرة اخرى ، حىت انه مت خفض ضرائب القيمة املضافة م

ملي لك جلعل السلع واخلدمات ارخص ولتشجيع االنفاق مما سيساعد على حتفيز النمو ، لذلك جيد الكينزيني صعوبة يف شرح اهنيار االقتصاد العاوذ
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صغرية % منه يف سته اشهر فقط ، اال اذا كانوا سيتحدثون عن الغرائز احليوانية او الثقة ، اال ان اخلطط التحفيزية كانت 15حيث اهنار اكثر من 
ر. " جدا  من قبل احلكومات الن احلكومات كانت تقرتض ابلفعل كثريا  ولذلك حىت اكثر رئيس وزراء كينزي مل يعتقد ابنه ابمكانه االقرتاض اكث

يف هناية املطاف؛ أي فالنظرية الكينزية تستخلص، من املنظور الطويل االجل ، نتيجة مفادها ان عملية النمو االقتصادي تفرز ، شئنا ام ابينا ، الركود 
حاد يف املواد ان النمو يف االقتصادات الغنية ال يتحول اىل حالة الركود بفعل عوامل )خارجية( من قبيل أخفاق السياسة، او األعباء البيئية، او نقص 

اال ان هذا ليس كل شيء فعندما يكون وهذا خاطئ ،  1األولية على سبيل املثال ، بل الن النمو االقتصادي ذاته هو الذي خيلق الركود بنحو ما!"
دائم حمتم عليك ان ال جتعل جارك يتسول كما قال كينز ال ميكن ان تدعه خيدعك ابستمرار ، مبعىن جيب ان تتساوى املعايري بينكم بشكل منضبط و 

واملوظفني ولذلك ولكي حتمي العمالة  بدون وضع نظرية خمتلفة يف النظام النقدي وبشكل هنائي وهو ما سنتظرق اليه الحقا   وال ميكن عمل ذلك
واال فال طائل من ية واحلدود هو العملة املوحدة، يف وجه التجارة الدول جيب تطبيق شرط االنصافيف بلدك وتضمن حقوقهم واملتقاعدين وغريهم 

فاذا مل تتوحد العملة  اقتصاديةسبب يف مشاكل ان تت تقليص قيمة العملة التجارة العاملية ألهنا تعترب عملية غري متكافئة تستطيع بعض الدول عرب
عمله هلا قيمة  فيجب محاية القطاع الصناعي والذي ال تستطيع ان حتميه اذا مل توحد العملة العاملية وال تستطيع توحيد العملة العاملية اذا مل تستخدم

 .وهو ما سنتحدث عنه بتفصيل اكثر الحقا   ذاتيه كالذهب او الفضة
 كينز

افضل اقتصادي يف كل العصور بال منازع فهو االقتصادي الذي غري العامل ، وهو واحد من اعظم شخصيات القرن العشرين وال زالت كينز هو 
قض كينز افكاره بطرق كثريه تؤثر يف العامل يف هذا القرن وكما قلنا سابقا  يف حني ان أي شخص يناقض نفسه فانه ينظر اليه نظره دونيه، و قد ان

يبا  يف كل شيء قاله خالل حياته اال ان التناقض كان هو املثايل واالستثنائي يف طريقة تفكريه. على الصعيد الشخصي كان كينز شخصية نفسه تقر 
ان هلا خيال واسع ومتفائل ، حيث انه كان على استعداد لدراسة املشاكل العميقة بطرق مل يقم هبا احد من قبل، وكان يف كل مره يؤمن بشيء ك

 نبع جوهر الفكرة حتت التجربة، وقد قام بتوريث فكره عظيمة جدا  و اساسية يف كتبه وهي اميانه يف االنسانية واحلكومات واجملتمع ابهنميضع م
مل سيكرسون انفسهم ملساعدة اولئك االقل حظا  والذين هم حباجة ملساعدة اولئك االوفر حظا . ان فكرته ابنه علينا ابن نروض قوة املال لتع

واليت ترتافق مع وجود االسواق الومهية سواء يف  احلنا ال ميكنها ابي حال من االحوال ان تتوافق مع فكرته ابن االقتصادات غري قابلة للتوقعلص
ك يف حيث ال جيب ان تعتقد ابن –عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقني يف احلياة االقتصادية  – معدالت الفائدة او يف املضارابت يف البورصات

واضحه  امان اتم حىت بعد االزدهار والكساد وهذا هو التناقض الكبري وهذا التناقض الذي ال زلنا نتصارع معه اليوم ولذلك فعلينا  ان جند حلول
ل ابنه ينبغي وجذريه هلا. واحلقيقة ان اقتصاديني يعتبون كثريا  على كينز يف انه اكثر من أي شخص اخر مهد الطريق امام نشاط احلكومات حيث قا

إلرادهتم علينا جعل االقتصاد العاملي يعمل على حنو افضل؛ فالرجل الذي قدم الكثري جلعل معظم االقتصاديني متعجرفني لقدرهتم على اخضاع العامل 
  .واليت ستنتهي بنهاية قراءة هذا الكتاب اعطاهم ايضا  افضل االسباب ليشكوا يف انفسهم من خالل التناقضات اليت خلفها

 قوانني التفكري االقتصادي
ثر من من  ذكران سابقا  انه من املهم ان يتعلم اجلميع كيف يفكرون بعقلية اخلبري االقتصادي الن ذلك ما سيشكل لدينا القدرة على فهم االحداث اك

وابلتايل سنكون حينها قادرين على مالحظة االمناط ليس لديهم فكرة اقتصادية مسبقة ، وهو ما يكسبنا دقة املالحظة لألشياء االهم اكثر من غريها 
سري هبا العامل اليت لن يتمكن غري االقتصاديني من مالحظتها ، وهذه القدرة تشكل مكوان  رئيسيا  يف ثقافتنا ؛ ألننا لن تتمكن من فهم الطريقة اليت ي

ة والسليمة فيما يتعلق ابملسائل السياسية اهلامة ويف حني يكون من اال من خالل فكر اقتصادي سليم ، وهو ما سيوجهنا الختاذ القرارات املسئول
ايل الذي االمهية مبكان ان يفكر اجلميع بعقلية االقتصادي فلن نستطيع ذلك بدون قوانني للتفكري االقتصادي ولتعرف مدى امهية ذلك خذ املثال الت

ج " واالن دعنا ننتقل ملوضوع اخر يثري اجلدل اال وهو الزايدة يف رواتب اعضاء سيوضح لنا نفاذ بصرية االقتصاد وقوانينه ، يقول ستيفن الندسرب 
على  الكوجنرس وهذه الزايدة تؤدي اىل نتيجتني ، فهي تؤدي اوال  اىل اعادة توزيع الدخول حبيث يصري اعضاء جملس الشيوخ احلاليون اكثر ثراء

ضل من املرشحني يف االنتخاابت يف املستقبل ، وطبعا  لوجهة النظر التقليدية اليت يتبناها حساب دافعي الضرائب ،وتؤدي اثنيا  اىل اجتذاب شرحية اف
سنجد ان أي فرد عادي ليست له دراية بعلم االقتصادي ستكون النتيجة االوىل سيئة والثانية جيده ، لكن اذا وضعنا مبدا الفعالية يف االعتبار ، 

                                                           
 ـفحة.11-10كارل غيورك تسين ، الرخاء المفقر صـ1



23 
 

نية تعترب ابلتأكيد سيئة ، وابلنسبة للنتيجة االوىل فان منطق الفعالية يتطلب منا ان نكون حمايدين ابلنسبة النتيجة االوىل حمايدة ، يف حني ان الثا
لرواتب ، ملوضوع انتقال الدخول بني األفراد ، حىت اذا كان املستفيد هو احد اعضاء الكوجنرس ، اما ابلنسبة للنتيجة الثانية فاذا جنحت زايدة ا

ة افضل من املرشحني فال بد ان يضع يف اعتباران ان هؤالء االعضاء اجلدد املتميزين كانوا فيما سبق يعملون يف مهن اخرى ابلفعل يف اجتذاب شرحي
خمتلفة متثل طبقات اخرى يف اجملتمع ، ولذلك فإننا عندما جنذب شرحية افضل للعمل يف مراكز السلطة ، فسوف يؤدي هذا اىل تراجع طبقات 

او االطباء او حىت علماء االقتصاد ، اذن فالتكلفة احلقيقية لعضو الكوجنرس املتميز ال تساوي قيمة راتبه وامنا الفرصة الضائعة يف القضاة او احملامني 
وهذه هي فائدة التفكري االقتصادي السليم وفق قوانني التفكري االقتصادية فهي الطريق  1استغالل مهارته على النحو االمثل يف جماالت اخرى "

ة وضح لتسهيل فهم حقيقة االمور، وطريقة التفكري االقتصادية ستساعدان على امتداد الكتاب لتسهيل فهم االقتصاد و بعض املبادئ يف الدراساال
 االقتصادية اليت تساعدان يف فهم الطريقة اليت سننظر هبا اىل العامل من خالل النظارة االقتصاديه هي: 

 العزل )عن ابقي املؤثرات(. -
التصميم اهلندسي ل ان يصف يف ان واحد كل شيء مثل اضات البسيطة الن كل منوذج مفيد المور خمتلفة اما )النموذج( الذي حياو االفرت  -

 واالقتصاد فانه لن يكون ابسط من الواقع نفسه وابلتايل لن يضيف شيئا  لفهمنا. لم البيئةلقهوة ، وع
االساس الذي جيب اختاذه يف اي تفكري اقتصادي ، وقد ذكرها ستيفن الندسربج يف  االخذ مببادئ املنافع مقابل التكاليف واليت تعتترب -

 اختيار جبهة يف حرب املخدرات وهي كالتايل:

 املبداء االول : )ال تعد عائدات الضرائب منفعة خاصة؛ وال يعد اخنفاض عائدات الضرائب تكلفة خالصة( 
 بصرف النظر عن من يتحملها(  املبداء الثاين : ) أي تكلفة يف النهاية تكلفة ،

 املبداء الثالث : )السلعة يف النهاية سلعة، بصرف النظر عمن ميتلكها( 
 املبدأ الرابع : )االستهالك التطوعي أمر جيد( 

 املبدأ اخلامس : )مراعاة عدم تكرار عد املنافع او التكاليف( 
 تساوون يف األمهية(املبدأ االهم : )األمهية كلها لألفراد فقط( و )كل االفراد ي

 تقاس السياسات االقتصادية كلها من انحتني:  -

 االوىل: من حيث الفائدة االقتصادية البحتة للكل او للمجتمع ككل. 
 الثانية : من حيث التأثري الفردي اي لكل فرد على حدة.

 فاملعادن الثمينة وكل شيء هو عمل جمرد يف وجوده. العمل هو فقط ما يولد الثروة والثروة هي امجايل العمل اليت تنتجه امة من االمم -

قامت دولة من الدول  اذا فاحلافز له قدرات ال متاثلها اي قدرات اثبتت الدراسات على سبيل املثال ابنهاحلافز ميثل كل شيء يف االقتصاد  -
للسرقة تكاليف اجتماعية ، واحدى ان  خر يف حني، ويف اجلانب االعمليات قتل فإهنا متنع مثان قاتل بتطبيق قانون االعدام وقامت إبعدام

اط انتاجي اخر فلو هلما اللص يف السرقة وكان من املمكن ان يستغلهما يف أي نشيف قيمة الوقت واجلهد اللذين يبذ هذه التكاليف تتمثل
اخطط لالستيالء على دراجتك، فلن منتلك اال دراجة واحده، اما اذا قضيت نفس املدة حماوال  صنع دراجة  انين قضيت شهر أبكمله

فذلك يف مبادئ الفعالية   دراجتان لذلك جيب قطع يد السارق ليس النه اخذ شيء اخر املطاف هنايةيكون لدينا يف  خاصة يب فسوف
جملهود الذي قام بتضييعه رة احلقيقية واليت ال ميكن تعويضها أبي طريقة من الطرق هي ااخلسا ولكن االقتصادية يعد جمرد انتقال للثروة

او ما اراد سرقته وهو ما سيفيده واجملتمع   ذاهتا يكون اكثر قيمة من الدراجةوس والذي كان ابستطاعه ان يسخره يف انتاج شيء ذو قيمة ،
ثروة هو حافز جيب منعه فمن اراد ثروة فعليه ان يولد ثروة وال يقتصر هذا النظام كثريا  خصوصا  على املدى الطويل فحافز انتقال الككل  

اليت ال تنتج شيئ يف حني كان ابمكاهنا  االسواق املاليةيف قطاع  على السرقات العادية ولكن له ابعاد متس مجيع اركان االقتصاد فمثال  
يف نقل الثروة فقط  والوقت اليت تبذل الكثري من اجلهد يدايحباجه لتلك اال واالصيارفة ايضا  فليس يدايأفيجب قطع انتاج شيء ذا قيمة 

اليهم فاذا  يدفع اجلميع فيها اجلشع يف نقل ثروات االخرينإلنتاج شيء ذو قيمة بدال  من يقبع يف بورصه  ا التوجهفيما كان ابمكاهن
، لذلك نقول ابن احلافز فعال يف االسواق احلقيقية يمة حماولة التكسب بدون انتاج اي شيء ذو ق خضعت لنفس املبدء ستتوقف عن
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فعمل البورصة اكثر ما يشبه وكذلك كل االستثمارات الومهية )االسواق املالية( ، فكرة السارق الذي يريد سرقة ومدمر يف االسواق الومهية 
يقي حيث ان املشرتي رابح ابلتاكيد والبائع رابح وتبادل ملموس حق 1الدراجة النارية ، بعكس التجارة )بنزنز( واليت هبا فائض مستهلك

جيعل مجيع  يصل اىل االقتصاديني ايضا  وليس لنظرايهتم فقط فهو ان احلافز بل  ابلتأكيد اي ال يتم نقل الثروات بل توليد الثروات فيها.
مهيتها مؤسسة امللكية اخلاصة واستعماهلا االقتصاديني يكادون جيمعون على انه ليس هناك مؤسسة يف العامل غري االشرتاكي تضاهي يف ا

 معدالت ضريبية متدنية وكذلك تبين مؤسسات احلد من الضرائب وتبيناالقتصاديني جيمعون على وجوب  و اصبح .2والسعي اليها"
 وغريها. خاصة مىت كان ذلك ممكنا  وحترير السلع واالسواق الرأمسالية احلقيقية واتمني املمتلكات

ية يف الواقع فان قراءة احلساابت امر يبعث على الكآبة يف حني ان العمل االقتصادي االستقصائي هو الطريقة اىل نفس ضرورة وجود نظر  -
مع الكثري من املتعة ، اال اننا ال جيب ان هنمل ابنه اذا كانت نتيجة قراءة احلساابت عندما تتعارض مع العمل االقتصادي  3النتيجة"

كما   اابت تكون هي النتيجة الصحيحة وليس العمل االستقصائي الن علم االقتصاد خيضع للتجربة دائما  االستقصائي فان قراءة احلس
 . ذكران ذلك سابقا  

 االستثمارات احلقيقية او ما يسمى بطويلة االجل نفعها عظيم جدا  بعكس االستثمارات قصرية االجل واليت تعترب مدمرة جدا . -
 واالدخار.  4يف االقتصاد مها االشباع النسيبكما جيمعون على ان اكرب مشكلتان  -

املشكلة احلقيقية لالدخار تكمن يف ان ال احد يشرتي املنتجات او ما يسمى بقصور الطلب على السلع والبضائع واخلدمات فمن 
و ما يوحي لنا ابن قوة سيستثمر اذا مل يوجد من يشرتي ما استثمره؟ ينص قانون اجنل على انه كلما زاد تركز الثروة زاد االدخار، وه

االدخار تكمن اساسا  يف متويل االستثمارات لكن االدخار ال يؤدي اىل استثمارات اكرب او اىل حتويل االستثمارات اىل استثمارات طويلة 
اهلدف  االجل وهي اعظم نفعا، فمن هو الذي سيطلب االدوات واملعدات واالستثمارات يف ظل قل طلب على السلع اليت سينتجها؟! ان

االساسي هو دفع الناس للعمل، ان العمل هو فقط ما يولد الثروة واالدخار ال يدفع الناس للعمل ابي صورة من الصور واحلل يكمن يف 
فرض االستثمار حبيث حيفز كل صاحب ثروة عقلة للبحث عن استثمار يستطيع ان يقوم ابستقطاب الناس او جيرب املستثمر بلطف على 

 االستثمار.
 رعم من ان االشباع النسيب يوفر ميزة التنافسية املستدامة  واليت تؤدي اىل التحسني يف اخلدمات اال انه عندما تصل السوق اىل االشباعابل

اع النسيب فانه ابالضافة اىل كل عيوبة التقليدية اليت جيمع عليها االقتصاديني فان هناك عيب اخر ال يبدو واضحا  للكثريين وهو ان االشب
نسيب يؤدي اىل االسواق الومهية )املالية( وهي اسواق تفتح ابب االستثمارات القصرية االجل املدمرة وتكون املنافسة بني قطاعاهتا غري ال

 . إبمجاع االقتصاديني صحية لإلقتصاد
اع عرب التاريخ ؟؟ لقد عكف ولكن مبا ان اصبح االقتصاديني جيمعون على اشياء فكيف كان اتريخ االقتصاديني يف االمجاع او عدم االمج

الكتاب ، االقتصاديني على التخمني كثريا  مث يتبني خطاء الكثري من تلك التخمينات الحقا  وهذه التخمينات كما يعتقد سوف تنتهي بعد قراءة هذا 
يبدو اننا ال زلنا يف انه اىل اللحظة احلالية صر جديد من املعيارية االقتصادية، اال وذلك الن التاكيدات ابلنقاش واحلكاية والتحليل ستجعلنا ندخل ع

فشلها  مكاننا الذي بدأان فيه رغم ظهور انظمة يف املنتصف بني كل التجاذابت اليت حدثت ففشل كل االنظمة االقتصادية احلالية عمليا  بعد ثبات
احلديثة الذين وصفوا الفصد كعالج لألمراض اليت مل يفهموها،  نظراي  مسبقا ، ادى ابالقتصاديني على غرار االطباء يف احلقبة اليت سبقت ظهور العلوم

فاذا كان هذا الدواء يفشل يف العالج ، فاالستنتاج الوحيد  5يستمر االطباء االقتصاديون يف وقتنا احلاضر يف وصف العالج نفسه سنة بعد اخرى"
 ابن اخللل يكمن يف اصل النظام كما يكمن يف اصل النظام السياسي، ان املمكن هو ان املريض حباجة اىل تلقي املزيد منه. لذلك يدرك االقتصاديني

ك جيب اخللل يف النظام السياسي يعد احد اسباب اخللل الكامن يف اصل النظام االقتصادي والذي يتعلق فشلة ابلرجل االول يف الدولة عادات  لذل
                                                           

 سنتطرق لفكرة فائض المستهلك الحقاً اال انها فارق ما انا مستعد لدفعه مقابل ما قمت بدفعه لشراء شيء ما. 1

 ـفحثة.32تاريخ الفكر االقتصادي صـ2
 ـفحة18المخبر االقتصادي صـ 3
نتاج لعدم زيادة الطلب وكثرة المستثمرين والمنتجين لنفس المنتج االشباع النسبي هو ان كل الحاجات الطبيعية للحياة البشرية قابلة لإلشباع وفي حين تصل البضائع في السوق الى عدم الجدوى من زيادة اال 4

 رة الى اوجها وبالتالي ال فائدة من زيادة البضائع النها لن تباع يلجاء المستثمرون الى االدخار حينها.يحصل ما يسمى باالشباع النسبي و وهو عندما تصل المنافسة في االسواق الح
 ـ فحة .347االقتصاد العالمي نشأته تطوره ومستقبله صـ5
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ان جيابه أي حتدي على املستويني االقتصادي والسياسي. وهذه الفلسفة ان يكون للرجل االول يف الدولة فلسفة واضحة يستيطع من خالهلا 
سنستعرض تفاصيلها مكتملة يف الفصول الالحقة اال ان ما حنن بصدد احلديث عنه يف هذه الفلسفة هو الفصل بني السياسة واألخالق حيث ان 

تفصل بني السياسة واالخالق فصال  اتما  ، وان تستغل كل شيء   هذا الفصل هو يف صاحل االخالق حقيقتا ، فيجب عليك كرجل الدوله االول ان
اصة كي حتقق النظام املنشود ، وهو يف مصلحتك اوال  ويف مصلحة اجلميع اثنيا  وهو ما خيربان به االقتصاد حيث انه يف حني تسعى ملصلحتك اخل

يث. انك كقارئ ختتلف عن اولئك االقتصاديني املخضرمني الذين ستخدم املصلحة العامة من حيث ال تدري وهي ما نسميها اليد اخلفية ألدم مس
سيقرؤون الكتاب فأولئك سوف تتوقف عندهم الكرة االرضية عن الدوران يف عده مواضع من هذا الكتاب وذلك ملعرفتهم بكثرة اجلدل الذي دار 

نتيجة مرجوة، اما اولئك املرتبطني ابلتوجهات االقتصادية احملددة  حول تلك املسائل من اعتق اخلرباء االقتصاديني لعشرات السنني بدون الوصول اىل
واطن فاهنم سيجدونين يف صفهم يف كل مواطن القوة يف نظرايهتم االقتصادية ، ولكن السؤال االهم هل سيدفعهم ذلك لتقبل النظرايت املتعلقة مب

 الضعف يف نظرايهتم االقتصادية؟!

صل دائما  اىل اسأله يعتقد اجلميع ان ال جواب هلا ، ولكن احلقيقة ان هلا اجاابت سي اليومية ل حياة الشخصانطبع يف عصران احلايل انه يف خال
يف بعض انه ستيفن الندسربج  كتب  ثورية ، ومبا اننا كأقتصاديني رسل شؤم سنبداء إبستعراض املثال املتشائم التايل اليضاح احد تلك املسائل

 ز الحد املرضى عن طريق نقل الدم ، فهل يفرتض يف هذه احلالة ان يرفع املريض دعوى قضائية ضد طبيبة املعاجل ؟ االحيان قد تنتقل عدوى االيد
همة هناك وسيلتان على األقل للتقليل من خطر االصابة ابإليدز ، االوىل هي التدقيق الشديد يف مصادر الدم الذي ينقل للمريض والثانية هي م

مباشرة ، ال يزال من احملتمل ان يكون املريض خاليا  من العدوى ، ولكنه سيواجه عوامل خطورة اخرى ، ولذلك فعلية ان املريض : فبعد نقل الدم 
الدم الذي يغري منط حياته ويقلل من نشاطاته املعتادة. فاذا محلنا االطباء املسئولية ، فاهنم سيتوخون احلذر والدقة الشديدين عند اختيار مصدر 

، ولكن لألسف ففي هذه احلالة قد يظهر أي مريض ممن اجروا هلم عملية نقل دم مث أصابته العدوى عن طريق اخنراطه يف عالقات  سينقل للمريض
 مع بعض االفراد املنحرفني أخالقيا  ، فيلقي ابللوم على طبيبه ويطالب بتعويض ضخم ، وقد يؤدي هذا كذلك اىل متادي البعض يف السلوكيات

ن ذي قبل ، وهناك وسيلة ملعادلة هذا التمادي ، فمن املمكن ان يقدم الطبيب للمريض حافزا  ماداي  مقابل ان حييا حياة اكثر املنحرفة أكثر م
األسبوعية!( استقامة،) مثال  ان يتلقى املريض الذي حيتاج اىل نقل دم خصما  قدرة مخسون دوالرا  يف حالة موافقته على عدم اخلروج يف ليلة العطلة 

ات ن اذا كان الطبيب عاجزا  عن "مراقبة" منط حياة املريض ، فإن هذا احلل يصري غري عملي، والنتيجة ستكون اخنراط بعض املرضى يف السلوكيولك
 ميارسوهنا، ايل املنحرفة بصورة أكرب . أما لو محلنا املرضى املسئولية ، فسوف جتدهم يسعون أبنفسهم اىل التزام احلذر بصورة فعالة يف اختيار األنشطة

رضى ولكن سيفقد األطباء احلافز الذي يدفعهم للتدقيق يف اختيار مصدر الدم. هنا يظهر حل آخر، ولو من حيث املبدأ، فمن املمكن ان يظهر امل
فحسب ،  %98% أكثر مما لو كانت نسبة التأكد هي 99استعدادهم لدفع املزيد من املال يف حالة أتكيدهم من خلو الدم من اإليدز بنسبة 

هم بدماء ولكن لألسف هذا احلل ايضا  ال يؤيت مثاره اذا كان الطبيب املعاجل ال وازع من ضمري لديه حبيث يقبل املال اإلضايف من املرضى مث حيقن
اطف مع % فحسب ، فاذا حدث واصيب احد املرضى ابلعدوى ، فلسوف يربع الطبيب يف متثيل دور املتع98نسبة التأكد من خلوها من االيدز 

خيلو ابدا  من حظ هذا املريض العاثر الذي اصابه املرض مع اختاذ كافة االحتياطات. وهذا معناه ان القاء املسئولية القانونية على أي من الطرفني لن 
 1ضطرارها الختيار احدمها"الثغرات، فاذا استبعدان كل املناقشات الفلسفية حول مزااي وعيوب كل من احلكمني ، جند ان احملكمة ال تزال يف مأزق ال

 يف مطابقته ويكمل ستيفن ابعرتافه أبنه حقا  ال يدري ما القرار الصائب، اما االن وبعد ان اخذان مثال بسيط، اال ان هذا املثال له معىن عميق جدا  
املشكلة و لكنه ال يعطي حلول قطعيه لوضع الفكر االقتصادي املوجود على الساحة حيث ان االقتصاد احلديث وصل اىل هذه املرحلة وهي اعطاء 

مغزى  او ال يدري ما القرار الصائب حوهلا، لذلك كان الرئيس االمريكي ترومان يقول دائما  نريد رجل اقتصاد يتحدث من انحية واحده ، وهذا هو
ذا ال متنع انت )ابعتبارك الدولة( هذا الكتاب، سنتحدث من انحية واحده فقط فمثال  يف مثالنا السابق ، سيكون احلل بكل بساطة هو ملا

وبذلك لن نضطر لظلم احدمها سواء املريض او الدكتور ولن نضطر حىت لدفع تكاليف عالج مرض مثل  !؟والعالقات العابرة  السلوكيات املنحرفة
م اساسا  ال ينخرطون يف عالقات هذا احلل الثوري ، اذا اخذت اغلب الناس اجليدين والعاديني سيجمعون على صحه هذه النظرية الهن االيدز ،
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لساحة ؟! منحرفة اال اهنم سيقولون جيب ااتحة العالقات املنحرفة وال ادري ملاذا! ما يهمين هو هل هذا ممكن يف ظل نظرايت احلكم املوجودة على ا
الساحة اليوم الن ما يبحث عنه الرجل االول  مبعىن هل ابستطاعة الرجل االول يف الدولة تطبيق مثل هذه احللول يف ظل نظرايت احلكم املوجودة يف

بار على يف الدوله اكثر من ذلك بكثري، حيتاج الرجل االول يف الدوله اىل من حيرسه ويضمن استمراره كي تطبق مثل هذه احللول تصل اىل درجة االج
ن اخر ما يبحث عنه هو املزيد من وجع الرأس ، اختيار حلول ال خالف اقتصادي فيها وهو ما سيقلل عدد املشاكل يكون يف غىن اتم عنها ال

وعليه ابختصار سنوجد اجاابت فلسفية غري قابله للنقض بشكل تفصيلي اىل جانب عرض الطريقة الوحيدة اليت ستجعل كل تلك االجاابت قيد 
ا مثل تركز الثروة والتوزيع العادل للثروة التطبيق وسنعرض امثلة تعرض حاالت تكررت فيها نفس املشكلة وال يستطيع االقتصاديني اجياد حلول هل

جوهر االقتصاد واحلد االدىن لألجور و ما هو احلد املثايل لتدخل الدولة يف االسواق وحىت كيف يتم توزيع ميزانية الدولة ومشاكل كثرية يرجى ان تغري 
مجايل مل يتم حتقيقه من قبل ، وسوف حيقق استقرار سياسي مل والسياسة اىل االبد ، واالهم من ذلك سوف حتقق للرجل االول يف الدولة معدل منو ا

الرجل االول يف الدوله هو وحده من يستطيع ان حيقق كل هذه النتائج بقدراته  يد ودائم ، ويوجد مسبقا  ، وسوف يضمن استقرار اجتماعي فر 
 قتصاد و االن دعوان نضع عليه بعض املالبس لكي ال يصيبه الربد.انتهينا من تعرية االيبدو اننا االن قد  املعرفية والعقلية احلالية أاي كانت. 

 
 الكتاب األول

 اخلطر
 "فيكتور هوقو"  غزواجليوش ميكن مقاومته ، لكن ال احد إبمكانه مقاومة فكره قد حان وقتها. 

 تنبيه: هذا الكتاب يتحدث عن العدالة االقتصادية وال يتحدث عن املساواة االقتصادية.
 األنظمة االقتصادية إىل أربعة أقسام رئيسية:تنقسم 
 يسمى بنظام السوق احلر أو الرأمسالية. األول
 يسمى ابلنظام الشيوعي أو االشرتاكي. الثاين

 هو النظام الكينزي أو النظام املختلط. الثالث
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 سوف أطلق عليه اسم نظام املخاطرة أو النظام اإلسالمي. الرابع
 :القسم األول الرأمسالية

هذا الرتكز يعطيهم قدره هائلة  األسواق املالية وعليه فان من خاللأن الثروة ترتكز عند عدد قليل من األفراد  هو غري مستقر والسبب الرأمسايل لنظاما
 .ابكمله لنظاميف أزمات لابستطاعتهم أن يتسببوا  جدا  وابلتايل يكون

 :الشيوعية
 . وابلتايل توليد الثروة يكون صفر ايضا   ب من الصفر الن كفاءة النظام تساوي صفر تقريبا  إال أن نسبة الثروة فيه تقرت جدا  نظام مستقر 

 :النظام الكينزي
يف اخنفاض مع اخنفاض يف الكفاءة وابلتايل نتيجة التحكم يف اجلزئي يف االسواق املالية نظام سوق حر أيضا أي نظام رأمسايل ولكنه مستقر جزئيا  

السبب أن للدولة حتكم على السوق احلقيقي وهو ما يقلل من كفاءة السوق م جزئي للدوله يف االسواق احلقيقية اي ان نتيجة حتكحجم الثروة 
 وابلتايل جيعل الثروة اقل من نظام السوق احلر بكثري.

 نظام املخاطرة:
م السوق احلر ألنه أكثر كفاءة من نظام السوق نظام مستقر بشكل كامل حيث تتوزع الثروة على اجلميع ويف نفس الوقت يولد ثروة أكثر من نظا

 احلر.
أن الفرق املدهش الذي سيالحظه القارئ ابن معظم املشكالت االقتصادية هلا على األرجح أسباب معقدة ومل يكن هلا حلول سهلة قبل نظام 

 سيحصل لعلم الفيزايء لو اتفقنا على انه ال توجد جاذبية؟املخاطرة, فكر يف املخاطرة ابلنسبة لالقتصاد كقانون احلركة ابلنسبة للفيزايء ، ما الذي 
 ما حيصل لالقتصادإذا جتاهلنا املخاطر.  وهذا ابلتحديد

 الفرق الرئيسي بني هذه األنظمة كلها هو أن
 األسواق عاداتً تنقسم إىل قسمني:

 القسم األول هو األسواق احلقيقية.
 القسم الثاين هو األسواق املالية.

 السوق احلر تكون األسواق املالية ملكا  للقطاع اخلاص وكذلك احلال مع األسواق احلقيقة فإهنا تكون ملكا  للقطاع اخلاص.يف نظام 
 أما يف النظام الشيوعي فان األسواق املالية تكون مملوكة للدولة وكذلك األسواق احلقيقية تكون ملك للدولة. 

 تكون مملوكة للدولة بينما تكون األسواق احلقيقية مملوكة للقطاع اخلاص.أما يف نظام املخاطرة فان األسواق املالية 
وتتحكم يف جزء ابلنسبة للنظام الكينزي الفارق الرئيسي بينه وبني السوق احلر هو انه يف النظام الكينزي متتلك الدولة جزء صغري من األسواق املالية 

 قني إىل القطاع اخلاص.صغري من األسواق احلقيقية بينما تويل أمر بقية السو 
لنظام السوق  يف الوقت احلايل إذا نظران إىل األنظمة املطبقة حول العامل فستجد أن نظام السوق احلرال تعمل به أي دولة يف العامل و لعل اقرب دوله

إذا استثنينا كوراي فباقي العامل يطبق النظام احلر هي فنزويال وكذلك النظام االشرتاكي ال يعمل به يف أي مكان يف العامل ابستثناء كوراي الشمالية ف
نسبة لنظام الكينزي تقريبا  مبعىن أن كل دول العامل تطبق النظام الكينزي بطريقة أوأبخرى حيث أن الدولة تتدخل يف شؤون السوق إىل حد ما أما ابل

 بشكل كبري. املخاطرة فهو ليس معروف إىل حد اآلن, ولكن رمبا بعد قراءة هذا الكتاب سوف يعرف 
 :يف أي نظام اقتصادي هناك هدفان جيب أن حيققها هذا النظام االقتصادي ومها

 اواًل الكفاءة واليت ترتبط أساساً ابألسواق احلقيقية
  اثنياً العدالة واليت ترتبط أساسا ابألسواق املالية 

إذا أردان أن خنتصر الكفاءة يف االقتصاد يف كلمة واحده ستكون لذلك فأي نظام اقتصادي سريكز على حتقيق هذين اهلدفني ألهنما منطلق قوته. 
وابلرغم من أن نظام  .املخاطره وبنفس الطريقة إذا أردان أن خنتصر العدالة يف االقتصاد بكلمة واحده ستكون تلك الكلمة هي املخاطره أيضا
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إال أن ما جيذبين شخصيا  إليه أكثر هو جانب الكفاءة ولكن عامل اليوم يف وجهة نظر الاملخاطره سيأخذ مسعته من جانب العدالة ألنه اجلانب األهم 
 قبل أن نصل إىل نظرية املخاطرة سنقوم بتحديد الفرق بني االسواق املالية او الومهية وغريها واليت نطلق عليها اسم االسواق احلقيقية.

 الفرق بني األسواق احلقيقية واألسواق املالية
ين أساسا جبعل الكعكة ) الثروة أو الناتج اإلمجايل( اكرب فكلما مر الوقت كربت الكعكة وزادة الثروة يف االقتصاد أما األسواق األسواق احلقيقية تعت

قي املالية فالكعكة تظل بنفس احلجم إال أن أجزائها الداخلية ستتغري مبعىن أن اجلزء األكرب منها سيصبح اكرب مع مرور الوقت على حساب اب
األصغر ابلرتتيب من األصغر إىل األكرب بينما اجلزء األكرب  ألصغر وكل جزء يصبح اكرب على حساب اجلزء األصغر منه حىت ختتفي األجزاءاألجزاء ا

ح أي أن يرب يصبح اكرب واكرب ، مبعىن أن األسواق احلقيقية تقوم بتوليد الثروة بينما األسواق املالية فتقوم بعملية نقل للثروة وال ميكن ألي شخص
شيء إال يف مقابل خسارة شخص آخرلنفس املقدار ، وهو ما يطلق عليه معادلة صفرية فإذا ربح احدهم فيجب أن خيسر آخر بعكس األسواق 

زيد الثروة ة لن تاحلقيقية حيث أي معاملة فيها تسعد الطرفني فال جيري فيها أي معامله إال ويربح فيها الطرفني، فإذا ألغينا فرضا  كل األسواق احلقيقي
ك علينا أن نوضح هنائيا ، الن األسواق املالية ال تولد ثروة، وكما ذكرت سابقا  فان الدولة ستمتلك كل األسواق املالية يف نظام املخاطرة وللقيام بذل

 امرين مهمني:
فال يستطيع الناس املتاجرة هبا يف نظام املخاطرة مبعىن ماهي األشياء اليت ختتص هبا األسواق املالية وعليه  املالية ابلتحديد األول ماهي األسواق

 تصاد.ابستثناء الدولة واثنيا  ما هو واجب الدولة ابلتحديد عندما متتلك كل األسواق املالية، سنقوم بذكر االمرين بعد ان نقوم بتعريف االق
  تعريف االقتصاد:

ومن مث توزيع العائد  3حيث ينفذوا أعماهلم أبفضل طريقة ممكنه 2ل هلا عائديبذلوا كل جهدهم يف أعما 1إن االقتصاد هو كيف جنعل الناس مجيعا  
 على اجلميع أبكثر الطرق عدال  و "عدال " مهمة جدا  مبعناها التقين فالعدل غري املساواة.  

واد األعظم من االقتصاديني( ويبدو يل أن غياب تعريف علم االقتصاد السليم أو األقرب إىل الصواب من وجه نظري عن اجلميع )مبا فيهم الس
مواطن اخللل ، ففي  وهو ما شتت تركيزهم عن جعلهم يتخبطون حول ما الذي جيب أن يعملوه جتاه االقتصاد يف األسواق الومهية ليجعلوه أفضل

ة ولعل ما يسند تعريف االقتصاد من حني ان االسواق املالية كانت تضللنا اكثر كنا نتقدم ابشواط كبريه يف النظرية االقتصادية يف االسواق احلقيقي
لكه هذه جانب هو قول ادم مسيث يف اول كتابه الشهري ثروة االمم ابن العمل السنوي لكل امة هو راس املال او الرصيد الذي ميدها اصال  مبا تسته

لعمل، أو مما يشرتى هبذا النتاج من امم اخرى .. وقد االمه سنواي  من ضرورايت احلياة وكمالياهتا، واليت تتكون دائما  إما من النتاج املباشر هلذا ا
حنتاج اليه خلص بذلك ما فحواه ان الفعل اجملرد او الوظيفة هو املصدر الوحيد والفعلي لكل االنتاج االقتصادي يف أي دولة من دول العامل، أذا ما 

ركة البشرية يف طلب القوت او الرزق بشكل حثيث يف مجيع هو اشخاص يعملون ومنتجني وال نقصد ابلعمل هنا اجملهود العضلي، نقصد به احل
املستثمر اجملاالت وبشىت الطرق )املشروعة( واليت يكون انجتها هو العمل مضروب يف جمهود الرتكيز الذهين مضروب يف مقدار املخاطر اليت يتحملها 

كيز الذهين على حساب مقدار املخاطرة، بينما دعم املشاريع الصغرية ، لذلك فان تكوين رأس املال البشري كما سنتحدث الحقا  يزيد من جمهود الرت 
ن هو يزيد من مقدار املخاطرة على حساب جمهود الرتكيز الذهين وخنرج بنفس النتيجة يف كليهما، اذا دفع كل فرد ألن يكون منتج أبكرب قدر ممك

 ير النقد يف االسواق بشكل كامل بعيدا  عن أي مركز خلزن النقود. الطريق اىل الثروة والسبيل لذلك يكون عرب منع اكتناز أي نقد وتدو 
 لنبداء أوال مبعرفة اختصاصات االسواق املالية

 اختصاصات األسواق املالية
ا أما بقية األسواق املالية تتاجر بشيئني وعليه فال حيق ألحد املتاجرة يف هذين الشيئني غري الدولة ومها النقود واملخاطرة وللدولة حق حصري هبم

 األشياء فهي من اختصاص األسواق احلقيقية. 
 واآلن لننتقل للجزء الثاين وهو عمل الدولة يف هذه االسواق املالية

 ملكية األسواق املاليةواجب الدولة يف 

                                                           
 ثروة األمم الن الثروة ليست الذهب أوالفضة بل هي العمل بمعناه الشامل وهو السعي في طلب الرزق مصطلح "جميعاً" مهم جداً بمعناه التقني بمعنى أن ال تكون هناك بطالة وتزيد 1
 و"لها عائد" شيء مهم جداً بمعناه التقني أي انه يزيد الثروة و يمكن حسابه في الناتج اإلجمالي 2
 لي يتضاعف العائد بداله أسية وليس بداله عدديه بدون أي نقص في الطلب على العمالة كما يتوهم البعضو"أفضل طريقة ممكنه" مهمة جداً بمعناها التقني أي يعني بأعلى كفاءة وبالتا 3
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حيتاج واجب الدولة يكون يف التحكم ابملخاطر هذا هو الواجب الرئيسي للدولة ولكن ما الذي نعنيه ابلتحكم ابملخاطر؟ ان شرح التحكم ابملخاطر 
عرب الضرائب يف مرحلتها إىل الكثري من التفصيل ولكن سأقوم بتقسيمه إىل ثالثة اقسام لكي يسهل فهمه القسم األول وهو قسم فرض املخاطر 

من مأكل الثانيه بعد املرحله االوىل وهي منع وسائل االمن من املخاطر أما القسم الثاين فهو موازنة املخاطر يف االئتمان والديون وحد الكفاف 
م والفائدة لنبداء بـالقسم االول وهو ومسكن وملبس أما القسم الثالث فواجب الدولة فيه هو منع املخاطرة او املخاطر يف املضاربه والضريبة والتضخ

 فرض املخاطر
 القسم األول : فرض املخاطر

 ة مثل جيب اوال  ان مننع استثمارات االمن من املخاطر مبعىن منع أي استثمار يضمن للمستثمرين او املستفيدين من االستثمار نسبة خماطرة صفري
 البنك عرب توزيع املخاطر على مجيع املستثمرين-1
 تخدام الصناديق التحوطيةاس-2
 نيشركات التام -3

نسبة اهلرب من املخاطر تتناسب طرداي  مع ازدايد الثروة والن املخاطر هي اليت تعيد توزيع  النأوأبي طريقة كانت ال ميكن لك أن أتمن املخاطر 
الشخص أو ممتلكاته اقل فال سبب يدعوه للذهاب على سبيل الثروة عرب السوق احلر فان البنوك تقوم بتوزيع املخاطر على املودعني وكلما كانت ثروة 

ملالية( املثال إىل بنك أكثر توزيع  للمخاطر أو شركات التامني فعندما ندخل يف ما يسمى بزنز )أي عمل جتاري أو صناعي أو غرية خارج األسواق ا
بح  وهذا هو ابب إعادة توزيع الثروة وال  ميكن أبي طريقه من فنحن خنوض خماطرة أو جمازفة وحينها من املمكن أن نعاين من خسارة أو حنقق ر 

د الطرق إغالق هذا الباب )ابب اجملازفة( فمىت أغلق ترتكز الثروة. ما يقصد إبغالق هذا الباب هو إجياد سبل أمنه من املخاطر )التحصني ض
على القروض هي وظيفة نظام الدولة وعملها األساسي ألي  اخلسارة(. إن فكرة منع الفائدة على القروض ليست فضل أخالقي إن منع الفائدة

ستقرار يف استقرار تنشده وهي تتحكم يف القروض واالسواق املاليه بشكل عام. يقول الدكتور حممد عمر شوبرا أن الفائدة من أهم العوامل املخلة ابال
السؤال التايل: ما أسباب هذا السلوك الطائش الذي مل يسبق له مثيل  االقتصادايت الرأمسالية. وقد طرح ميلتون فريدمان احلائز على جائزة نوبل

. يقول  1لالقتصاد األمريكي؟ ورد على هذا السؤال بقولة : )إن اإلجابة اليت ختطر على ابل هذا السلوك الطائش املوازي له يف معدالت الفائدة "
 االقتصادية يف العامل اال عندما يكون معدل الفائدة صفر.كينز يف احد اقواله املشهورة ال ميكن ان تنتهي االزمات 

 أتثري الفائدة على االدخار
 ارتفاع معدل الفائدة

 خيتار إن ارتفاع معدل الفائدة خيفض اإلنفاق ألنه سيزداد إقبال املدخرين على االدخار ، ويقل إقبال املقرتضني على االقرتاض ، وكال الفريقني
وفقا  لذلك ، مبعىن ان معدالت الفائدة املرتفعة تقنع الناس ابلعدول عن االستهالك اىل االدخار فاذا افرتضنا ان الكل خفض معدل أنفاقه احلايل 

يعرف ان دخل الفرد سيتضاعف يف غضون عشرين سنة، وهو ما عليه احلال يف بعض االقتصادات احلديثة، سيفضل اجلميع االقرتاض من املستقبل، 
مبقدار مثانني دوالر على سبيل املثال  - االرتفاع حىت يقرر املواطن العادي سواء من املدخرين او املقرتضني أن خيفض أنفاقه ويستمر سعر الفائدة يف

عن خطته األصلية لألنفاق وهذا غري صحي يف االقتصاد ألنه يضعف الطلب وضعف الطلب يعد اسواء ما قد حيصل يف االقتصاد كما ذكران  -
نصل اىل جتويف االدخار الذي مير عرب ثغرة الفائدة  مبعىن ان الفائدة جتعل الناس يعزفون عن االستهالك اىل االدخار فتبدا ذلك سابقا ، وهنا 

انه يف وقت الدين البد للمقرتضني من تقنني انفاقهم كي يتمكنوا من سداد اصل القرض )ابالضافة اىل الفائدة(   . اضف اىل ذلكاملشكلة من هنا
انفاق املقرض النه ال ميلك املال لكن تدفق االموال عند السداد يزيد قدرة املقرض على االنفاق اىل ان يصل حد التشبع مث يعود كما يقلل من 

والذي يؤدي اىل االدخار، واالدخار  خر وهنا ) يظهر( الركوداالول اىل الفقر وال يستطيع االنفاق ويصل الثاين اىل االشباع وال يزيد انفاقه بل يد
ن االستثمار دي اىل التوجه اىل االسواق املالية، إن الفائدة املرتفعة جتعلنا نتجه لالستثمارات الومهية )القصرية األجل أو املتوسطة( و متنعنا ميؤ 

وابلتايل نتجة ايضا  احلقيقي )أو الطويل األجل( فكلما زادت معدالت الفائدة زادت العمليات التجارية حنو احلاضر و غالبا  ما يتم )إلغائها هنائيا( 
 اىل الفقر. اىل االسواق املالية واالسواق املالية تؤدي اىل االزمات وتركز الثروة، واالزمات تؤدي اىل البطالة و البطالة و تركز الثروة  يؤداين

                                                           
 ـفحة.160نحو نظام نقدي عادل صـ1
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 اخنفاض معدل الفائدة
بعكس ما اخنفاض معدل الفائدة يزيد االدخار كذلك يقول االقتصادي راجان ان االحصائيات اثبتت ان معدل الفائدة املنخفض يزيد من االدخار  

 مثال   االف دوالر سنواي   5000عائد يبلغ ، ويرجع السبب اىل ان ذلك اهلبوط انتج عن ان الشخص الذي كان يدخر مبلغا  له يعتقده االقتصاديني 
دوالر سنواي   5000يدفع هذا الشخص الذي حيتاج مبلغ دوالر على سبيل املثال ، وذلك ما  1000، عند اخنفاض معدل الفائدة يقل العائد اىل 

لغلق ابب املخاطرة اىل زايدة ادخاره اىل مخسه اضعاف لكي يضمن نفس العائد لذلك االدخار يزيد بوجود الفائدة سواء لينفقه عند التقاعد 
داته منخفضة او مرتفعه، و هبوط معدالت الفائدة حيدث، إذا اقرتن بتوقعات تنبئ ابرتفاعها، حيث أن ذلك يغري األفراد واملنشئات بزايدة موجو 

وهذا ينشأ طلب مضاريب على النقود، ويسبب تقلبات سعر  -وهذا يضعف احلافز لالستثمار واالستهالك وهو ما يفتعل شرارة الركود  –النقدية 
 الفائدة ولذلك غالبا  ما تتقلب معدالت الفائدة يف االقتصادايت الرأمسالية.

  الشركات واالستثمار
 الرافعة املالية

ة ابصدار سندات الفرق بني الرافعة املاليه واملسامهه هو ان االسهم يكون فيها متويل املشروعات بناء على املشاركة، اما الرافعة املاليه فتقوم الشرك
يزيد احتمال اإلفالس فليس ابمكانك ان تسمح للممول  –املعتمدة على الفائدة  -لحصول على التمويل املطلوب و وجود الرافعة املالية بفوائد ل

كل ابن يتجنب قدر من املخاطرة إذا أراد إن حيصل على دخل )ال كسب بال خماطرة(. يقول الدكتور حممد عمر شوبرا إن االستثمار الناتج عن هي
ابح، و )الربوي( ال يرتبط أبي نسبة معينة بقيمة خمزون رأس املال، وأي ارتفاع يف االستثمار فوق النسبة السابقة يزيد من التدفق اجلاري لألر الدين 

وعات يشجع على مزيد من االستثمار كما يزيد نسبة االقرتاض إىل التمويل الذايت. أن اخنفاض الفائدة ميكن املستثمرين من أن يستمروا يف مشر 
تكون أعظم نفعا  من املشروعات املدمرة أو القصرية األجل كاملضاربة، فاذا عدان للتاريخ  1أطول أجال قد نشأت مسبقا  وابلتايل تستمر مشروعات

والسياسات النقدية فانه يف اغلب فرتات التاريخ احلديث كانت معدالت الفائدة منخفضة، ليس نتيجة لقوى السوق، ولكن بسبب االوامر االدارية 
 الهنم طاملا كانوا يرون يف خفض معدالت الفائدة احلل االمثل ملواجهة تثبيط االستثمارات.

 بني فكي الفائدة املرتفعة واملنخفضة
د اىل االستثمارات أصبح االقتصاد العاملي يقع بني فكي الفائدة املرتفعة اليت تفشل االستثمارات طويلة االجل والفائدة املنخفضة اليت توجه املوار 

،كما أن معدل الفائدة يفسد مغلقا  على االقتصاد أبكمله  املدمرة قصريه االجل لذلك فان التقلبات اليت حتدثها الفائدة يف هذه األسواق متارس أتثريا  
دية( فإذا ما حاول تثبيت معدالت عمل السياسة النقدية، فاملصرف املركزي ميكنه إما أن يراقب معدالت الفائدة أو رصيد النقود )الكتلة النق

الفائدة، فقد السيطرة على عرض النقود، وإذا ما حاول حتقيق منو معني يف عرض النقود، صارت معدالت الفائدة، وخاصة املعدالت القصرية 
 األجل، متقلبة جدا .

  معدل الفائدة يوجه املوارد ابجتاه اهلواية
ص املوارد يف عامل منوذج التوازن التنافسي الذي تشكلت يف نظرية اقتصادايت السوق؟ قال اجلات أن ولكن ماذا عن نظام أمثليه ابريتو يف ختصي

ها، تفادي اهلدر يف رأس املال من خالل كافة أشكال سوء استثماره طريقة مهمة من طرائق مواجهة النقص يف رؤوس األموال، ال تقل أمهية عن غري 
يه املوارد السابقة هتدر راس املال من خالل كافة اشكال سوء استثماره واليت مل تكن توجه وال تزال توجه اال عن إن مل تزد؛ بعبارة اخرى ان طريقة توج

ليس له وجود إال يف عامل األحالم. فقد جتمعت  -امثلية ابريتو  -طريق الفائدة. يقول الدكتور حممد عمر شوبرا ان كل االقتصاديني يعلمون اهنا 
، كما لفت نظران  ال احلايل يساء ختصيصه دائما  يف قطاعات االقتصاد و لدى كونراد وجونسون الذين توصال إىل أن رأس املاألدلة لديهم مجيعا  

نماذج يف وصف مؤلف كتاب )مالنقود( إىل انه )إذا أخذان يف ختصيص املوارد ابلعالقة ما بني األزمان فال ميلك املرء إال أن يقتنع بعدم كفاية هذه ال
و يرى أن معدل الفائدة مل يكن مناسبا  مة الفعلي القتصادايتنا(، ويؤكد رالف تريي )أن املعدل النقدي للفائدة ال يصلح أن يتخذ قاعدة دائ العمل

ه املوراد ذلقرارات االستثمار، وجيب أن حيل حملة مثن األسهم. ان ما يزيد معضلة توجيه املوارد سوء هو ان من يستحوذ على املوارد هم الصيارفة وه
دل اتتيهم عرب االيداعات لذلك لن يتم ختصيص املوارد التخصيص األمثل إذاكان يستحوذ عليها جمموعة الصيارفة يف قطاع خاص، وهو ما جيعل مع
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ة ائتمانية أعلى الفائدة مثن )مضلل( اكثر من كونه مضلل جدا  بدوهنم ألنه يزيد من املفاضلة يف األمثان لصاحل األغنياء ، فكلما مت افرتاض درج
، كان معدل الفائدة الذي يدفعه اقل، والعكس صحيح ، والنتيجة أن املنشأة الكبرية تكون قادرة على احلصول يفرتضها الصيارفة انفسهم للمقرتض

سبب كرب حجم على أموال أكثر بسعر اقل، بسبب ارتفاع تصنيفها االئتماين، وبناء على ذلك فان هؤالء الذين هم اقدر على حتمل العبء ب
صغرية، اليت مشروعاهتم، أو بسبب االرتفاع املزعوم يف قدرهتم اإلنتاجية، إمنا يتحملون عبئا  اقل, وعلى النقيض من ذلك، فان املنشاة املتوسطة وال

ما قيست مبقياس الشرف  ميكن أن تكون أحياان ذات إنتاجية أعظم مبقياس مسامهة كل وحدة متويل يف الناتج أو ذات جداره ائتمانية مساوية إذا
يث واالستقامة، حتصل على مبالغ اقل بكثري، وأبسعار فائدة أعلى بكثري، وعلى هذا األساس، فان العديد من االستثمارات األكثر إدرارا من ح

( ولذلك أخطاء من قال 1ثر )أماانالعائد املتوقع التتم، بسبب عدم الوصول إىل األموال اليت تنساب، بدال  من ذلك، إىل أايد اقل إنتاجية ولكنها أك
وارد او أن معدل الفائدة هو معيار اإلنتاجية يف املنشأة، بل هو معيار متحيز ظامل من معايري التصنيف االئتماين, وال ميت اىل ختصيص امثل للم

حقا  ابلتفصيل وهذا له أتثري على جانبني نظاما مصرفيا  فعاال ابي صورة من الصور بل يستخدم إلفالس وتدمري االستثمارات كما سنتطرق لذلك ال
ملالية احدمها على االقتصاد الكلي وهو ما سيسبب دورة ركود يف جانب االقتصاد الكلي, اىل جانب إن االفالسات التجارية ال تعين فقط اخلسائر ا

لطاقة االنتاجية، وهي خسائر أتخذ فرتة اطول ، وتزيد الشخصية للمالك واملسامهني ولكنها تعين ايضا  اخنفاضا  يف العمالة والناتج واالستثمار وا
ية( صعوبة تعويضها. فضال  عن ذلك ، فان معدل الفائدة التوازين أن هو إال ظاهرة يف كتب مدرسية فقط، فال يوجد يف الواقع معدل )مقاصة سوق

فات هائلة يف مستوايهتا ، وبدون أي مفهوم واضح لكيفية فعالة، بل هناك مزيج نظري من جمموعة معدالت طويلة األجل وقصرية , مع فروق واختال
إمكان توحيد هذه املعدالت املتعددة يف معيار واحد ابي صورة من الصور، ويثبت ذلك انه لو كان هذا صحيح المكن أن نتوقع سعر الفائدة 

جمرد ختمينات ، وال ميكن توقع معدل الفائدة احلقيقي و ال ميكن ألحد أن أييت إبجابة صحيحة ولكن كلها  2والذي يعترب أصعب جزء يف االقتصاد
أبدا، وعالوة على ذلك ، فان كافة املعدالت اليت جيب توحيدها يف معدل توازين ال ميكن مالحظتها يف السوق على اإلطالق، فالشيء املهم 

، وال ميكن تقريبه، تقريبا  يعول عليه بواسطة أساليب  للقرارات االقتصادية هو معدل الفائدة احلقيقي املتوقع الذي ال ميكن مالحظته يف السوق
، لكن يظل الضرر االكرب بال منافس أن البنك  3االقتصاد القياسي، لكل هذه العوامل دون شك ااثر خطرية على النشاط االقتصادي واالستقرار"

 لنظر عن أداء املشاريع اي انه يقفل ابب املخاطرة.أبي شكل من أشكاله ميكنه أن يوزع املخاطر على املودعني يضمن هلم نسبة ربح بغض ا
 األسهم والتمويل ابملشاركة

ن العجوز املرتفعة يف موازانت غري أن العالج األفضل ليس جمرد خفض معدالت الفائدة، الن ذلك ال يزيل شكوك املستقبل، إذا ما أخذان يف احلسبا
م العادل للعائد اإلمجايل على رأس املال بني املمول واملنظم، يقول الدكتور حممد عمر شوبرا إن ، بل العالج تعزيز التمويل ابملشاركة واالقتسا الدول

ة، وليس من توزيع العائد اإلمجايل على رأس املال )الربح + الفائدة( بني املنظم واملمول يقرر بطريقة أكثر إنصافا من خالل االعتبارات االقتصادي
لسوق. فقد أوضح هيكس أن الفائدة يتعني أن تدفع يف أوقات السراء والضراء على السواء. يف حني أن األرابح خالل قوى املضاربة املالية يف ا

توقع املوزعة ميكن أن تنخفض يف أوقات الشدة، بل ميكن أن تلغى يف األوضاع املتطرفة. ولذلك فإن عبء التمويل ابألسهم يكون اقل. وال شك يف 
، ميكن حتمل عبء توزيع أرابح أعلى )إن الشركة قد تؤمن نفسها ابلتحديد األوقات الطيبة، ففي مثل هذه األوقاتمعدل أعلى ألرابح األسهم يف 

 إىل حد ما( إذا ما استخدمنا كلمات هيكس الدقيقة )من التوترات اليت تكون خطرية يف الظروف الصعبة، وتتحمل كلفة متزايدة يف ظروف يسهل
ان املخاطرة بوضعها ميكن أن تتقلص(. إن هذا العامل قد يكون له اثر التقليل إىل حد كبري من حاالت اإلفالس فيها فعل ذلك، وهبذا املعىن ف

قرار النظام التجاري، وابملقابل تقليل االضطراب االقتصادي، بدال  من زايدة حدته. إن القول ابن استقرار النظام القائم على املشاركة اكرب من است
ن أمر اعرتف به العديد من االقتصاديني البارزين يف الغرب. وقد رأى هنري سيمونس، االقتصادي جبامعة شيكاغو، بعد احلرب القائم على االئتما

نظام ائتماين غري العاملية الثانية، حتت الوطأة الشديدة للكساد االقتصادي يف الثالثينيات أن الكساد الكبري سببته تغريات الثقة التجارية الناشئة عن 
تقر ، وقد أعرب عن اعتقاده ابن خطر االضطراب االقتصادي ميكن خفضه إىل أدىن حد، إذا مل يتم اللجوء إىل االقرتاض وال سيما االقرتاض مس

هيمان مينسكي انه حينما متول كل منشأة تدفقاهتا النقدية،  متويل ابملشاركة. كما كتب قصري األجل، وإذا ما متت االستثمارات كلها يف شكل
 طط الستثمار أرابحها غري املوزعة ، ال تكون هناك أي مشكلة للطلب الفعلي ، ويكون النظام املايل قواي  ، كما يكون لالستثمار قوة دفعوخت
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ن صة العظيمة. لكن حينما تتمكن املنشأة من اتمني متويل خارجي بطريق االقرتاض من املرابني أو من املصارف، يتعرض النظام لعدم االستقرار، خا
يعملون فقط "اليت تعامل مجيع املستثمرين على اهنم و القاعدة فهذه  "1)االئتمان املصريف غري مستقر إىل حد خطري، أو انه كان كذلك على األقل("

تفرض عليهم التخلي عن دراسة وحتليل مشروعات االستثمار طويلة املدى، والنتيجة قد تكون عكس اهلدف املقصود، فلالبتعاد  "على املدى القصري
يشجع االحتفاظ ابصول تتضمن خماطرة اكرب يف الواقع. ففي حني  –مرتبطة حبيازة االسهم على املدى الطويل  –عن خماطرة افرتاضية يف احلقيقة 

  –ثمرين على املدى الطويل جتنب الشركات اليت حتقق عائدا  مرتفعا  للغاية ملواردها اخلاصة يف املدى القصري ، حيث يعين ذلك يتوجب على املست
أهنا ختفي خماطر )كارثية( قد حتدث فيما بعد. ولكن اذا حث هؤالء املستثمرون على عدم االستثمار يف اصول طويلة املدى )االسهم(،  –كما رأينا 

واليت تتحمل يف هناية االمر خماطرة خمبأة(، فان ذلك يعين ببساطة االستغناء عن ضرورة مراقبة خماطرة على تفضيل االصول األقصر مدى )ا وشجعو 
 الشركات، مع كل ما يعنية ذلك من اضرار.
 العمالت الورقية والتضخم واالنكماش

وكما كان خمططا  لنا أن نعتقد  -أو االحتياطي الفيدرايل ال مفر من كونه سياسي ال ميكن أن يعيش االقتصاد مبعزل عن السياسة, إن البنك املركزي 
ن فقد ثبتت انه كان من األخطاء اخلطرية األخرى االعتقاد ابن السياسة النقدية حمايدة من الناحيتني السياسية واالجتماعية، واالعتقاد اب –

يقومون إبقراض النقود مل تكن أكثر من مظهر رشيد للمصلحة الذاتية ملن ميلكون نقودا   اإليرادات اليت تعيدها أسعار الفائدة املرتفعة إىل من
ة. ولن يستطيعون إقراضها لآلخرين. كما كان من اخلطأ عدم االعرتاف ابلدور السياسي لعلم االقتصاد نفسه يف العالقة بني مؤسسة األعمال والدول

سيكية على قيد احلياة اال ابعتناقهم القول أبن السلطة كلها إمنا هي موكلة للسوق وابلتايل تقوم يكون يف الوسع فهم استمرار بقاء النظرية الكال
السواق املعتقدات الكالسيكية حبماية استقالل دوائر األعمال ودخلها، وتساعد على حجب السلطة االقتصادية اليت متارسها املنشأة احلديثة عرب ا

سليم ابهنا أمر مفروغ منه فتقوم هذه املنشأة املصرفيه والبنوك حبماية النظرية الكالسيكية بدورها. فقد نعتقد ان السلطة املالية والبنوك املركزية عرب الت
ن الرجال بيد رؤساء البالد واحلكومات املرتبعني يف القصور و الربملاانت ولكن االمر ليس كذلك ففي عاملنا هذا من ميسك بزمام السلطة هم خنبة م

سكون بزمام سوق السندات ومن ميسك بزمام ميسك بزمام السلطة، فالسندات هي الصلة السحرية بني عامل االقتصاد الرفيع وعامل السلطة الذين مي
ات اقامة حكومالسياسية لذلك جند انه يف وقتنا احلايل مازال سوق السندات العاملي اكرب من اسواق البورصة يف العامل امجع ومازال سوقا  قادرا  على 

كومة او حل اخرى مستغلة ثغرة ال تبدو ااي  من النظرايت املوجودة يف الساحه قادره حىت من االقرتاب من اي حلول جزئية هلا وهي ان انفاق احل
طرة السندات او سيبقى اكثر مما جتمعة من الضرائب اليت تستنفذ الكثري منها يف اعادة القروض للبنوك املركزية اخلاصة ، فمثال  عندما يبيع احد ااب

لك، يشرتي فانه يؤثر على اسواق املال وعلى السياسات احلكومية وعلى قيمة صندوق التقاعد وعلى نسبة الفائدة على الرهن العقاري واكثر من ذ
نني !! ن هم مديلكن كيف ميكن ان يكونوا كلهم مدينني ومللذلك جند ان العامل كله اصبح مدين فكل احلكومات مدينة و كل االشخاص مدينني، و 

ولذلك فان ابلطبع مدينون لعصابة الصيارفة الذين اخرتعوا النظام برمته ، مبعىن ان املشاكل السياسية ال تعرف طريق اقصر من الفوائد على القروض 
ا عندما نفرض اخلطر مبنع الفائدة هذه الكارثة تبين اكرب املؤسسات املالية توحشا  يف العامل واليت تقتات على جهود الشعوب. ما جيب ان يذكر هو انن

ة عربه فما من شيء يدمر نظام املخاطرة ليعيدان اىل اخللف غري العبور من ابب الفائدة فهي الباب الذي سوف يستمر يف اعادة االزمات االقتصادي
من  االقتصاديني وهم خمطئني يف ذلك ،وابلتأكيد ال يوجد ما يسمى ابلتضخم االجيايب كما يعتقد بعض  و لعل احد حتميات الفائدة هو التضخم

لكن املؤكد ان هناك بعض النظرايت اخلاطئة ، و ان علماء االقتصاد الذين يعتمدون على مثل هذه النظرايت يصلون اىل تنبؤات خاطئة بدورها، و 
 الذي ال يعتمد اال على قراءة االحصائيات فال عامل االقتصاد الذي يعتمد على نظرية ما لديه على االقل احتمال ان تكون نظريته سليمة ، اما العامل

نوات كان فرصة لدية على األطالق. ومن اكثر القضااي اليت حقق االقتصاد الكلي يف تناوهلا فشال  ذريعا ؛ العالقة بني التضخم والتوظيف، فلعدة س
دالت التضخم ارتفعت معدالت التوظيف، والعكس صحيح. هناك الكثري من الرباهني اليت تشري اىل وجود ارتباط قوي بينهما؛ فكلما ارتفعت مع

لعلمية ويف اواخر الستينات كانت هذه املالحظة قد جنحت يف االختبار االحصائي الصارم، وكانت تعد حقيقة علمية. اختذ السياسيون هذه احلقيقة ا
اواخر الستينيات كانت هذه املالحظة قد جنحت يف اساسا  لصياغة السياسات، وحاولوا التأثري يف معدالت التوظيف، والعكس صحيح. ويف 

 معدالت االختبار االحصائي الصارم، وكانت تعد حقيقة علمية. اختذ السياسيون هذه احلقيقة العلمية اساسا  لصياغة السياسات، وحاولوا التأثري يف
ت؛ وهي عقد كامل من )التضخم الركودي( حيث اجتمع التضخم كوسيلة للسيطرة على ظاهرة البطالة، ولكن جاءت النتيجة خمالفة لكل التوقعا
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كود ارتفاع معدالت التضخم مع اخنفاض معدالت التوظيف. مث يف الثمانينيات شهدت معدالت التضخم اخنفاضا  حادا  ، وبعد مرحلة مبدئية من الر 
قة قد انقلبت رأسا  على عقب. فما الذي تغري؟ من احلاد، بدأت فرص العمل تزداد على حنو غري مسبوق، وبدا وكأن املقاييس اإلحصائية الساب

منحنا  1971املستحيل ان جنيب على هذا السؤال دون ان منتلك نظرية حول الطريقة اليت يؤثر هبا التضخم على قرارات العمل الفردية، ويف عام 
الوقت احلايل، وليس السبب يف ذلك أنه ال جيد فرصة  روبرت لوكاس أول منوذج ملثل هذه النظرية. فلتتخيل معي العامل )ويلي( الذي ال يعمل يف

 عمل، امنا السبب ان مجيع الفرص املتاحة ال تغريه ابلتخلي عن البطالة، فافضل عرض حصل عليه )ويلي( هو عشرة آالف دوالر يف العام؛ وهو
ارتفع اىل مخسة عشر ألف دوالر يف العام فقط لقبل  مبلغ يغطي بصعوبة مصاريف االنتقاالت من واىل العمل، فلو ان األجر املعروض على )ويلي(

د الوظيفة. ذات ليلة عندما كان )ويلي( يغط يف النوم، حتدث حالة تضخم شديد، فتتسبب يف ارتفاع كل األسعار واألجور اىل الضعف، وبعدها جي
اليوم عشرين الف دوالر، ومع ذلك ال يزال )ويلي( نفس صاحب العمل الذي عرض عليه ابألمس عشرة االف دوالر يف العام ، يعرض عليه 

ن مث )ويلي( جيد العرض غري مغر ابلقبول، ففي عامل تضاعفت فيه مجيع االسعار، لن يرغب )ويلي( يف العمل مقابل اقل من ثالثني الف دوالر، وم
يستيقظ )ويلي( من نومه على مكاملة هاتفية من يظل ويلي عاطال  عن العمل. واآلن نغري القصة قليال ، يف الصباح التايل لليلة حدوث التضخم، 

 صاحب العمل يعرض عليه عشرين ألف دوالر، وحىت وقت املكاملة مل يكن )ويلي( قد قرأ األخبار ومل يكن يدري شيئا  عن تغري األسعار فيقبل
ل راتب وشراء بعض حاجاته من السوبر ماركت العرض بكل سعادة. وال يكتشف احلقيقة املرة اال عن طريق عودته ملنزله عندما يتوقف إلنفاق أو 

لى األرجح، حيث يكتشف القيمة الفعلية ملرتبه، ويبدأ يف كتابة خطاب استقالته. هذه القصة اخليالية املفصلة تبني لنا أحد جوانب احلقيقة املهمة ع
ظائف تبدو اكثر جاذبية من حقيقتها، ومن مث يقتنع فمن األساليب اليت يرفع هبا التضخم معدالت التوظيف هي خداع الناس، فالتضخم جيعل الو 

ب العمل، العمال بقبول وظائف ما كانوا ليقبلوهنا لو اهنم يعرفون املزيد عن البيئة االقتصادية. وميكننا ان حنكي القصة نفسها من وجهة نظر صاح
ان تبيع الكوب بدوالرين، فسوف تنجح يف توسيع مشروعك فلنفرتض أنك متتلك متجرا  لبيع اآليس كرمي بسعر دوالر واحد للكوب، فلو استطعت 

مبا فيها كل ما –التجاري. ولكنك تعلمت من التجربة ان هذا السعر اكرب مما يتحمله هذا النوع من التجارة. فلو تضاعفت كل األسعار واألجور 
ن اللذين ستجنيهما اليوم يف ظل التضخم مها يف احلقيقة فسوف تتمكن من بيع الكوب بدوالرين، ولكن احلقيقة ان الدوالري –تتحمله من تكاليف 

ن ان مساواين متاما  لقيمة الدوالر الذي جنيته ابألمس، ولسوف يظل احلال على ماهو عليه. ولكن اذا فرضنا ان االسعار واالجور قد تضاعفت دو 
ابل كوب اآليس كرمي. )وقد بدأت تكتشف هذا على تالحظ، ولكنك الحظت فقط ان الزابئن صاروا فجأة على استعداد لدفع مبلغ اكرب مق

االرجح عندما الحظت الرواج الذي اصاب متجرك، حيث ان سعر الدوالر الواحد قد صار صفقة راحبة يف نظر الزابئن الذين تضاعفت اجورهم 
ال اجلدد . وحىت بعد ان تكتشف خطأك ، نتيجة للتضخم.( ومن مث تتشجع انت على التوسع يف مشروعك التجاري ، فتقوم بتعيني الكثري من العم

تظل بعض التوسعات من املستحيل ان ترتاجع عنها؛ مثل شرائك لثالجات جديدة، او اماكن وقوف السيارات اجلديدة اليت جيري انشاؤها، وبعض 
)التضخم( يف حد ذاته ال يوفر للناس املوظفني اجلدد الذين رمبا ال تستطيع التخلي عنهم. ان تلك القصة اليت وضع لوكاس تفاصيلها تتضمن ان 

ولو اردان صياغة  العمل، وامنا )التضخم غري املتوقع( هو ما يوفر للناس العمل، ففي القصة مل يؤثر التضخم املتوقع بتاات  على سلوكيات فرد من األفراد،
مال؛ فيغرييهم بقبول املزيد من الوظائف، وخيدع اصحاب تلك الفكرة على طريقة االقتصاد الكلي احلديث، فبامكاننا ان نقول ان التضخم خيدع الع

اول االعمال فيغريهم بتوظيف املزيد من العمال، وتالحظ احلكومات وجود عالقة اثبته بني ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع معدالت التوظيف، وحت
العمال واصحاب االعمال ما ختطط له احلكومة، فال  استغالل هذه العالقة ابلتالعب يف معدالت التضخم على حنو منظم، وسرعان ما يكتشف

ونستخلص  1حماولة احلكومة ان تستغلة" –حتديدا   –يقعون ضحااي هلذا اخلداع. ان )السبب( الرئيسي وراء اهنيار الرتابط بني التضخم والبطالة هو 
البنوك املركزية ال تستطيع معرفة معدل منو الناتج االمجايل بدقة متناهية ان التضخم ال يعمل شيئا  سواء اعادة توزيع الثروة اعتباطيا  ، ومبا ان من ذلك 

 لذلك ال تستطيع ضبط كمية النقود اليت يفرتض هبا ان تقوم بطباعتها و تفضل التضخم بدال  عن االنكماش لسببني:
 ان تساعد على دعم االقتصاد على املدى القصري : هو ان السياسيني يفرتضون ان لعمليات صك العملة اليت يقوم هبا االحتياطي الفدرايلاالول

يف رغم اهنم يعرفون ان نتائج صك العملة على نطاق واسع سيؤدي اىل اخنفاض سريع يف قيمة الدوالر يف خالل اايم ترتاوح بني عشرين واربعني 
ن ووصلوا أخرياإىل النقطة اليت ال تسمح مبراكمة املزيد من ئة، فعندما يتم اقرتاح تضخم جديد لينتعش االقتصاد من جديد ، استمروا مبراكمة الديو اامل

د يشكل الديون، والكثري من الناس أصبحوا أكثر قلقا  جتاه سداد الديون احلالية بدال  من اخذ قروض جديدة يف حني أن هذا تصرف حكيم إال انه ق
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زي ، فلقد ابت االقتصاد العاملي أكثر اعتمادا  على الدين وزايدة الديون هتديد خطريا  لالقتصاد العاملي الذي كرس نفسه مثاال  ضخما  لربانمج بون
مع ذلك ال حفاظا  على دميومته لذلك فان احلكومات يف غياب العملة الورقية النقدية ال متلك الدافع لتدمري نفسها الذي يولده قوة إصدار النقود و 

س يشرتي الدوالر ابعتباره مالذا امنا ، عندما يدركون انه ال يوجد امان فاهنم يبحثون عن مالذ زال إبمكاهنا االحتفاظ ابلقوة، ومبا ان الكثري من النا
 امن اخر غري الدوالر ، أي ان الدوالر يستفيد االن من جتارة اخلوف ولكن ماذا لو ان جتارة اخلوف ختاف الدوالر ؟ 

ل طباعة كمية كبرية من العملة وابلتايل ختفيض قيمتها فان البنوك املركزية : انه خيفف من حدة استقطاع الضرائب بصورة مباشرة فمن خالالثاين
كومة تفرض ضريبة خمفية تدفع من خالهلا الفوائد لكبار املسامهني فيها اىل جانب الدفع هلم من خالل الضرائب املباشرة اي ان ما حيدث ان احل

من البنوك املركزية مما يضطرها اىل االقرتاض اكثر من استعداد السوق القراضها، عندئذ تدفع الكثري من الفوائد على العملة اجملانية اليت أتخذها 
ن قيمة يتدخل املصرف املركزي وحيول دين احلكومة اىل عملة واليت أتخذ قيمتها اساسا  من االموال املوجودة مسبقا ، و ضخ كل هذا املال خيفف م

ض كثريا فقد كان سعر البنزين بواحد وثالثني سنتا واالن اصبح خبمسة دوالرات ومع ارتفاع معدالت الدوالر حبيث ان القوة الشرائية للدوالر تنخف
التضخم بشكل اسرع من الدخل اضطر الناس اىل اختاذ تدابري جذرية كبرية للحفاظ على مستوى معيشتهم ، واصبح الشخص العادي جمربا  على 

الديون ، وقد كان هذا مبدئيا  للحفاظ على مستوى جيد للمعيشة ولكنه اصبح ضرورة جملرد البقاء  االقرتاض بشكل يفوق قدرته مما يدفعه للغرق يف
 على قيد احلياة.
 البنوك املركزية

% هو امر جيد وجتعل ذلك هدفا  ، لكن ال يزال ذلك يعترب ضريبة ، ملاذا التضخم بنسبة 3% اىل 2حتاول البنوك املركزية القول ان التضخم بنسبة 
افضل للبلد من عدم التضخم ؟؟ سيقال لك ابلطبع انه افضل من االنكماش وسيقال لك ان الناس حيبون ان يشعروا ان امواهلم او وظائفهم او % 2

% ومعا ان السبب الرئيسي هو عدم ظهور ااثر خمطط بونزي بشكل اكرب عرب زايدة االفالسات املوجودة وحاالت 2اجورهم اخذة ابالرتفاع بنحو 
حية االفالس اليت تولدها االنظمة النقدية واملوجودة يف اصل النظام النقدي اليت ال مفر من وصول املواطنني اليها اال ان تلك النسبة من ان اشهار

لبنوك اخرى ال تزال سرقة وستنخفض قيمتها الشرائية ابلنسبة نفسها، لذلك اخنفضت القوة الشرائية للشخص العادي كثريا ولكن لتموية هذا قامت ا
م هي 2008املركزية بتحريف هذه االرقام يف تقاريرها جلعل معدل التضخم يبدو اقل بكثري من ما هو عليه حقا . رمبا كانت االزمة االقتصادية لعام 

ت االهنيار احملتم ودفعته املراحل االخرية حليلة بونزي ، فما كانت لتسمح البنوك املركزية يف العامل لتجلس مكتوفة اليدين وتسمح هلا ابلفشل، لذا اخر 
اكتتبت يف ديون نيابة عن مواطين دول تلك البنوك اىل اخر الطريق عرب انقاذ املؤسسات اليت تعاين مشاكل مادية واشرتت قروض عقارية سامة و 

ك العمالت وتوسيع م انه مت اخفاء االزمة من خالل عمليات االنقاذ والضماانت وص2010م و 2009ما حدث يف عامني  املركزية مبعىن ان
مل حتل أي موارد املال وغريها وميكن للبنوك املركزية القيام بذلك، فال تستهن بقدرة البنوك املركزية على املدى القصري، لكن على املدى الطويل 

البنوك املركزية مجيع انواع احليل ، فال تزال الديون املتعثرة قائمة و املصارف مفلسة. تستخدم اليت سببها جشع املسامهني فيها  مشكلة من املشاكل
ن جلعل معدل التضخم يبدو اقل فلو كان االحتياطي الفيدرايل االمريكي يستخدم منوذج مؤشر اسعار املستهلك نفسه الذي كان موجودا عندما كا

% ، سبب قيامهم بذلك هو ان 10دة هو الرئيس كارتر موجودا  يف البيت االبيض يف اواخر السبعينيات فان معدل التضخم اليوم يف الوالايت املتح
القيمة هنالك الكثري من املسؤوليات املعدلة حسب التضخم لدى احلكومة االمريكية لدفع املال مثال  للناس يف نظام الضمان االجتماعي على اساس 

كثري من الدول اليت حتتفظ مبدخراهتا على املعدلة حسب التضخم. ظاهراي  يبدو ان هذه املشكلة تواجة الوالايت املتحدة وحدها، لكن بوجود ال
ة يف شكل سندات امريكية، فخسارة الثقة ابلدوالر االمريكي من شأهنا ان تشعل شرارة ازمة عاملية تطال مجيع االمم على االرض فاذا فقدت الثق

اىل شيء يعيد الثقة وما يعيد هذه الثقة هو فسيعيد التاريخ نفسه وعندئذ سيكون علينا العودة  -وهذا ما سيحدث وقد حصل من قبل  -الدوالر 
ض الذهب . كلمة حساب يف االجنليزية اتت من الالتينية ومعناها أان أؤمن أو أثق ليست املشكلة يف صك ثقة ولكن ماهي احلقوق الدنيا للمقرت 

، يف ظل نظام اقتصادي عادل فالنقد عبارة واملقرض ؟ فإذا كان هناك تضخم ضاعت الثقة يف القيمة ولن يصبح الدين ممكنا  بل سيصبح مستحيال  
عن صك ثقة ولكن جيب حفظ ضبط القيمة من التأرجح , ولذلك من دون كلمة حساب كل التاريخ االقتصادي يف عاملنا ابت مستحيال  النه 

 اعتمد على االئتمان والديون.
 العملة الورقية
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ال ستعود االزمات مرارا  الن السيطرة تكون لألسواق املالية وسيستخدمون هذه القوة ال ميكن ان يطبق نظام املخاطرة يف ظل نظام نقدي ورقي وا
ملي لألسواق م وكما حدث يف النظام العا1907لزعزعة النظام االقتصادي كما حدث يف الوالايت املتحدة خالل القرن التاسع عشر وحدث عام 

وامن فيها اغلب الناس واعتمدوا عليها وبعد ان اصبحت حقيقة وهم  صدقها الناسحىت  معادلة الصندوق الذهيب املالية حيث قام ابصطناع صحة
مبثل هذه يعرفون كل ثغرة فيها انتظروا حىت بلغت القمة وقاموا بتكسريها على راس العامل لينهبوه ترليوانت فهل ستقوم أي حكومة مهما كانت سيئة 

هو هل هناك خلطة سحرية متنع أي اهنيار اخر ؟! نعم نظام املخاطرة ؛ تعتمد العملة الورقية يف احلركة الدنيئة ؟؟ اليت ستدمرها، ابلطبع ال والسؤال 
هبا لعدم ندرهتا واليت  ندرهتا على الفائدة فلو لو مل توجد فوائد ملا اضطرران  لطباعة املزيد من تلك األموال اليت يتم تدويرها وابلتايل سيفقد الناس الثقة

ولن يتجاوز التضخم معدالت النمو بشكل جامح و لذلك عندما يتم  -اليت مل تدخل النظام النقدي أصال  –ا مع الفائدة يولدها سعيهم إلرجاعه
ورقية فبعد أن النظر إىل مسريه العمالت النقدية بوجود الفائدة يف أصل النظام فان االقتصاديني يتوقعون ابن يفقد الناس ببساطة ثقتهم يف العمالت ال

العامل كله مشرتك يف برانمج بونزي حينها لن جتد تلك السندات من يشرتيها غري البنوك املركزية و االحتياطي الفدرايل وسينهار النظام  يكتشفوا أن
 أبكمله مبعىن أن العملة الورقية تقع يف أزمة يف كال احلالتني. 

فق ويدخر ، ويف الثمانينات اضطررن النساء للعمل لكي ينفقوا على سبيل املثال كان املواطن األمريكي البسيط يف السبعينات يشتغل لكي ين
بدأ اجلميع ابستخدام بطاقات االئتمان لالقرتاض لتامني نفس  2000ويدخروا بنفس املقدار ومن مث يف التسعينيات توقف االدخار ومنذ عام 

كما قال توماس جيفرسون ابن   –م وذهبوا ليخيموا يف الشوارع حصلت األزمة العاملية وفقد الناس وظائفهم ومنازهل 2008املستوى من احلياة ويف 
لكي تنعم أقلية يف القطاع اخلاص تقوم بطباعة النقود حبياة فاخرة فحىت  -الناس سيستيقضون يوما  وقد فقدوا القارة اليت احتلها أجدادهم ذات يوم 

هل وصلنا إىل نقطه حيث بلغنا احلد األقصى ومل يعد يف إمكاننا حتمل م كنا نقرتض املزيد من املال للحفاظ على مستوى معيشتنا ، ف2008عام 
ن املزيد من الديون اجلديدة ؟ يبدو أن ذلك أصبح حقيقة ، فما نشاهده اليوم هو التخلص من الديون على مجيع مستوايت اجملتمع ومعىن ذلك أ

فكلما مرران مبرحلة ازدهار وركود، مرران بفرتة إفالس )لذلك ال نستطيع أن  بلغو احلد األقصى من االستدانة يف كل مراحل اقتصادان،قد املستهلكني 
يارات لعدم اخل نعتمد على نظام اقتصادي سيقوم دائما  ببذرة بذره االزدهار والركود ألهنا موجودة يف صلبه مما سيجعلها تتكرر مرارا (، ويف ظل انعدام

تستغرب بشكل قد يبعث على اجلنون من اشياء حىت ابسط منطق يتفق على اهنا غري صحيحة  يف نظام خمتل عقليا كهذا معرفة نظام املخاطرة و
كل اجملرمني قد   فمثال  اذا كانت البنوك تستطيع ان تقوم بطباعة النقود فلماذا ال يسمح للمجرمني ان يطبعوا نقودا  ، واحلقيقة ان االعتقاد السائد ان

وك لطبع النقود عرب التوسع النقدي ، وايضا  اذا كانت هذه البنوك ال متلك النقود اليت تقرضها فكيف تستطيع تركوا املوضة القدمية واجتهوا لفتح بن
العاملي طلب فائدة على تلك القروض !! يقال لنا أحياان ان ما منر به هو ركود منوذجي ومن الطبيعي ان منر بركود دوري يف ظل النظام االقتصادي 

ذجي ، فلماذا إذا تبدو األزمة احلالية خمتلفة عن حاالت الركود االقتصادي السابقة؟ ليست هذه أزمة منوذجية ويعتقد الكثريين احلايل إال انه ليس منو 
ع و انه لفشل ذريابن هذه هي هناية اللعبة ، أي أن ما منر به اآلن هي اآلم أكثر من أربعني عام من جتربة العملة الورقية ، اليت اقرتبت من هنايتها ، 

 للعامل كله. 
 ازمة الدوالر 

لكن ابلتاكيد عندما نبلغ تلك املرحلة سيعم اخلوف  ابخلوف؟! ال نعرف ابلتحديدلكن السؤال الكبري هو يف اي مرحلة من التضخم جيب ان نشعر 
يل يساهم يف خلق عدم ثقة يف اجلميع فاىل جانب التسبب بكمية كبرية من التضخم فان صك العمالت املتهورة الذي يقوم به االحتياطي الفدرا

م يكسبون الدوالر يف خمتلف احناء العامل إبجيادهم طرق خلروجهم من االزمات وخلق اموال من ال شيء وتعومي االقتصاد به وخفض القوة الشرائية فاهن
ن الصعب معرفة نتائجها ومىت .. بعض الوقت يف املستقبل وجيعلون الوضع اسواء لذلك فان حصول ازمة مرتبطه ابلعمالت حمتملة جدا  لكن م

قة. تكمن لكنها ستكون شيئا  غري متوقع ، فمن املمكن ان تكون مبجرد قرائة هذا الكتاب او بكارثة طبيعية او صدمة سياسية او جمرد فقدان عام للث
عندئذ يف هذه احلال يبدء الناس ابخلروج نتائج التضخم االكرب يف ارتفاع اسعار السلع فتصبح حلقة مغلقة مما يتسبب بتخلي الناس عن العملة. 

يريدون مزيدا  من  وشراء االشياء للتخلص من العملة الورقية ، وهذا يودي اىل ازدايد كمية العملة الورقية ، الن املنتجني واملوظفني يف اجلانب االخر ال
قيمة العملة،  وقد حيدث شيئ بسيط مثل مزاد علين لوزارة املالية  املال الورقي مقابل جمهودهم يف انتاج االشياء، وهكذا سنصل اىل حالة تتدىن فيها

رية ابلرد جيري بشكل سيء حيث ال يوجد مشرتين وفجاءة تبداء معدالت الفائدة ابالرتفاع، مث يبداء الالعبون املاليون والصناديق االستثمارية الكب
الدوالرات وتسعى اىل اخراج نفسها اال انه يف مرحلة ما مثل كل الربامج القائمة بضخ الدوالر يف السوق ، فجاءة تبداء مصارف مركزية عاملية تضخ 
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وامل على برانمج بونزي ، يصحو املشاركون ليكتشفوا اهنم خدعوا، فال يرغبون يف االستمرار، وعندها ينهار الوضع، وقد حيصل الفرق لدى دخول ع
شاركة طوعا  كاالجانب واملصارف املركزية االجنبية ابلتوقف عن الشراء، سينهار االقتصاد خاصة على اخلط، او قيام اشخاص كانوا قد ابدروا اىل امل

عن طريق حتت وطاءة هذا التضخم اجلامح وكالعاده فان ردة الفعل االويل لالحتياطي الفدرايل هو خلق مزيد من التضخم يف حماولة لتحفيز االقتصاد 
وحينها قد يتدخل مصرف االحتياطي الفدرايل ويليب طلب االشخاص الذين  -شكلة يف املقام االول وهذا هو مصدر امل -صك املزيد من العملة، 

الكثري من  وعو طبيعة برانمج بونزي الحتواء اوراقه امللونة ، فيصبح االحتياطي الفدرايل الشاري الوحيد ، فتنتهي اللعبة. ستنطوي هذه الفرتة على
قاعدين يف امريكا سيضطرون اىل اجياد اعمال ، انتهى تقاعدهم الهنم افلسوا بعد ان وضعوا ثقتهم يف برانمج بونزي االمل االقتصادي ، فالكثري من املت

االن السؤال هل نستمر  ، وسيكون اصحاب االمالك غري قادرين على حتصيل االجيار وبذلك لن يستطيعوا اصالح تلك املنازل او دفع الضرائب.
بصك العمالت ؟ فموازنة االحتياطي الفدرايل ارتفعت من مثامنئة مليار دوالر اىل ثالثة ترليوانت، فهل جيب علينا  بسلوك هذه الطريق؟ هل نستمر

توجد يف النقد بقيمة   ان نرفعها اىل ستة ترليوانت؟! كانت الفوائد السنوية املتوجبه ملالكي اسهم االحتياطي الفيدرايل واليت مل يتم طباعتها مبعىن اهنا ال
معدالت نني مليار دوالر ، هل علينا ان جنعلها بقيمة ترليونني ؟؟. تكمن ضرورة سرعة استبدال العمالت النقدية الورقية ابملال احلقيقي يف أن مثا

ضعف التضخم ترتفع أسرع من الدخل يف التعامل ابلعمالت الورقية وبذلك فان املواطن كل عام يكون أفقر من العام الذي قبله ، وهذا ما يسبب 
ادى  القوة الشرائية وقصورالطلب فبغياب شيء حمسوس لدعم العمالت ميكن للبنوك املركزية اقرتاض وطباعة ما تريد من العمالت النقدية وهذا ما

جنيب على بشكل تدرجيي اىل اخنفاض قيمة عملتنا مبعىن ان السؤال الذي جيب ان يطرح على الطاوله اليوم هو اين ذهبت ثرواتنا؟ اذا استطعنا ان 
 هذا السؤال حينها وحينها فقط ستحل مشاكلنا اقتصادية.

 قمع سعر املعادن النفيسة
او جلنة مكافحة   GATAال شك يف ان سعر الذهب والفضة قد ضبط بشكل مصطنع جلعله اقل جذاب  كوحدة تبادل عاملية، فمجموعات مثل 

بل بعض اجلهات السعار الذهب والفضة من خالل طرق ووسائل مشكوك يف امرها احتكار الذهب كانت تتعقب ما يعتقد انه القمع املقصود من ق
عاما  املاضية مجعت جلنة مكافحة احتكار الذهب الكثري من االدلة على عمليات تالعب بسعر الذهب ، تشبه قوه االدله اليت وجدت  12ففي الـ

دون ادىن شك مقبول. هناك طرق عده يستخدموهنا لقمع سعر الذهب بعضها قوه ادله حماكمة جرمية قتل ، حيث حتكم هيئة احمللفني ابجلرم من 
املركزية يصعب اثباته ، ولكن هناك طرق ال تقبل الشك وقد مت التبليغ عن بعضها مثل مبيعات املصارف املركزية للذهب، يقول احملققني ان املصارف 

الذهب مع نية يف شراء الذهب يف املستقبل بسعر اقل( ومن ارابح هذه  الغربية كانت تقرض ذهب بالدها اىل مصارف السبائك )مؤسسة تبيع
 اهنا العملية تبني ان مصارف السبائك كانت تشرتي سندات من احلكومة االمريكية، رغم ان هذ العملية يفرتض هبا يف ظل النظام االقتصادي احلايل

الذي متلكة والذهب الذي اقرضته ملصارف السبائك شيء واحد؛ يدعي مصرف  ليست مشكلة يف ذاهتا، اال ان املصارف املركزية اعتربت ان الذهب
ية مركزي انه ميتلك كمية كبرية من احتياطي الذهب قد يكون ابعه يف مقابل سندات حكومية فلخفض سعر الذهب كان على املصارف املركزية الغرب

زي خمزن يف معظمه يف جملس االحتياطي الفدرايل يف نيويورك ومصرف اجنلرتا ، ان تبيع او تقرض سنداهتا من الذهب، اال ان الذهب يف املصرف املرك
المر يف السجل وال يتم نقله عند ما يقوم بلد ما بتسوية عاملية ، فكل ما يفعلونه هو نقله من رزمة اىل اخرى ، او يكتفون بتغيري التسمية جمرد ذكر ل

يغادر خزاانهتا ابدا  ، فال ميكن ال احد التأكد مما اذا كانت تبيع او تقرض مزيدا  منه او حىت كمية اهنا جمرد حساابت و مبا ان الذهب الذي تبيعه ال 
ن عدم اكرب من املوجود و هذه واحدة من كربى املكائد اليت حتصل يف التاريخ فعلى الرغم من الرغبة يف ابقاء سعر الذهب والفضة منخفضا  اال ا

سواق شهد طلبا  متزايدا  على الذهب والفضة مما تسبب يف مشكلة اكرب يف املصارف املركزية فاملشاكل اليت االستقرار الذي حصل مؤخرا يف اال
ت به يف تعانيها املصارف املركزية الغربية االن هي ان بيعها لكميات كبرية من الذهب يف حماولة خلفض سعرة مع تغري الوضع االحتكاري اليت متتع

الكارتيل الوحيد فقد وجدت الرغبة لشراء الذهب من اطراف اخرى كثريه وحنن نتحدث عن الصينيني وعن الروس وعن السابق حيث اهنا مل تصبح 
يني اهلنود واملكسيكيني وغريهم ، وكل هذه املصارف املركزية غري مألوفة وغري عضو يف حلقة مصارف التسوايت العاملية أي ان االشخاص الثانو 

ن من الذهب. اعرتف الن غريسنب يف شهادته امام الكوجنرس ابهنم كانوا يتالعبون بسعر الذهب قائال  ان املصارف القالئل جيمعون مئات االطنا
الذهب، املركزية جاهزة لتأجري الذهب بكميات زائده يف حال ارتفع السعر، فسبق ان فعلوا ذلك بشكل روتيين، كتلك احلاالت اليت ارتفع فيها سعر 

م مثال  ابع مصرف اجنلرتا كمية كبرية 2002و  99ع سعره فاملصارف املركزية تبيع اصول ذهب بالدها قانونيا  فبني عامي و اهلدف كان ابلطبع قم
دوالر لالونصه )االوقية( وهبذا مت شراء يوروهات ودوالرات و من بني البنوك املركزية اليت  275جدا  من احتياطي الذهب الربيطاين بسعر وسطي بلغ 
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طن كل سنه فلما   400ضا  كانت بنوك كندا و فرنسا و سويسرا اما ما يشتهر فقط عن املصارف املركزية اهنا قد اعتادت على بيع ابعت ذهب اي
اىل  -فالسؤال هو  1700اىل  300كانت تبيعها ؟ من الواضح انه كان قرار غيب ، لكن تلك املصارف كانت تقوم به سنواي  ، ارتفع الذهب من 

ملا مت بيع الذهب؟؟ واجلواب هو النه  -ات االحتيال اليت تعودت عليها االسواق املالية وهذه املره من خالل مصارف السبائك جانب تنفيذ عملي
 يبقي السعر منخفضا . ولكن ملا كل هذا اجلهد والعناء البقاء سعر الذهب والفضة منخفضا  ؟ فبدال  من وجود حديث بشان العودة اىل الذهب

يات قمع سعر املعادن النفيسة بكثافه واحلفاظ على اسعارها منخفض و والسبب  يكمن يف ان ما حتاول البنوك املركزية القيام به والفضة جتري عمل
 ص ثروات العاملهو ان جتعل من الدوالر العملة االحتياطية العاملية بينما حنن ندرك انه ال يستحق هذا املوقع النه اىل جانب كونه طريقه فريدة المتصا

لذين  لصاحل عدد من االفراد يعدون ابالصابع فهو يدار بطريقة سيئة اذا  فاجلواب بسيط بقدر ماهو مقلق ، وهو ان االشخاص اعلى اهلرم ، وهم ا
احلقيقي يبقي كانوا يستفيدون من برانمج بونزي ، ال يريدون حال  فالعملة االلزامية متنح السلطة لالسواق املالية وخصوصا  سلطة السندات اما املال 
ليس مما حتتاله السلطة يف يد الشعب، فبوجود املال احلقيقي يتقلص دور االسواق املالية اىل حد اهنا تنفق مما تكسبه ابالحتيال املباشر عرب الفائدة و 

س من السياسات املتهورة بطرق ملتويه سواء من الضرائب او املضارابت او التخضم او غريها فاملال احلقيقي من ذهب وفضة يقوم حبماية النا
البنوك للمصرفيني و هو منافس الدوالر فعندما يرتفع سعره كثريا  يكون مصدر هتديد للتضخم الذي يدفع الفوائد املرتتبه على احلكومات ملسامهي 

الفيدرايل والبنوك املركزية مصلحة يف ابقاء سعر املركزية ومن هنا يبدو ابنه كان امرا  منسقا  البقاء اجلميع مؤمنا  ابلعمالت الورقية مبعىن ان لالحتياطي 
 الذهب منخفضا  حيث ان السعر احلقيقي للذهب والفضة يهدد ابهنيار نظام بونزي ومبا ان هناك عالقة تنافسية بني الذهب والعمالت الوطنية

ا عوضا  عن الذهب، فما اشرتته اونصة من الذهب فالذهب هو املنافس الوحيد للعمالت الوطنية فالذهب مال وهذه العمالت هي بدائل يتم تداوهل
عام هو نفسه ما تشرتيه اليوم لذلك جيب التخلص من العملة وشراء املال وعلى األرجح حينها سيكون ابمكاننا يف املستقبل شراء  2000قبل 

الذين يعتقدون اهنم ميلكون الذهب نفسه مبعىن ان الكثري من األشياء، اذاَ اجلواب البديهي هو ان نعود للذهب والفضة. هناك العديد من االشخاص 
  معظم الذهب املوجود على هذا الكوكب يدعي امتالكه اكثر من طرف واحد ويبقى السؤال ان اراد اجلميع وخصوصا  الالعبني الكبار اخذ ذهبهم

ولكن الثقه اليت ستفقد هي املشكلة وكما قال يف الوقت نفسه فهذا عمليا  مستحيل وهذا ما بداء حيدث اال ان هذا ليس مشكلة يف حد ذاته 
مل يكن الرئيس االمريكي فرانكلني روزفلت ال شيء خييف غري اخلوف نفسه  فغياب املسائلة بشان مبيعات الذهب من قبل املصارف املركزية الغربية 

الناس بذهبهم او فضتهم فمع بدء الكثري من الشارين مشكلة حىت االن والكن ال ميكن للعبة ان تستمر اىل االبد النه عاجال  ام اجال  سيطالب 
صارف ابملطالبة بتسليم ذهبهم للتخلص من عمليات االحتيال اليت يتعرض هلا العامل ابسره من امتصاص ثرواته من خالل العمالت الورقية فان امل

الي توسع نقدي ستجد هذه البنوك نفسها يف  - اليها الحقا  اليت سنتطرق  - املركزية اليت ابلغت يف املبيع او االقراض اكثر من النسبة الذهبية
 فضيحة كبرية مره اخرى كما تعودت نتيجة عملية االحتيال هذه.

 االنكماش
يعترب االنكماش اسواء من التضخم الن كارثة االنكماش اليت قد تضطر هلا حكومات ال تقل خطرا  عن التضخم ، فاالنكماش يؤدي اىل ركود 

فلماذا سأشرتي ثالجة اليوم يف حني اهنا ستكلفين اقل يف االسبوع املقبل، يف  ،االسعار جيعل املستهلكني يؤجلون عملية الشراءحتمي، فهبوط 
غضون ذلك تنخفض اسعار االصول يف التداول هي االخرى، لذلك يظن املستهلكون اهنم صاروا افقر من ذي قبل وتقل رغبتهم يف الشراء )ختيل 

منزلك بعد عام وظللت تدفع نفس اقساط الرهن املرتفعة!؟ ان توقف املستهلكني عن االنفاق ، يتوقف االقتصاد عن النمو،  اذا اخنفضت قيمة
احلائز على جائزة نوبل بول  وسرعان ما تستجيب الشركات لذلك التباطؤ مع ختفيض اسعارها والنتيجة ستكون دائما  هي الركود احللزوين. يقول 

سعار الن االقتصاد يشهد حالة من الركود اليت نتعرف عليها عندما تنخفض االسعار. وهذا ميهد الطريق لعودة وحش اخر مل تنخفض االكرومجان: )
 ،ىل اهلاوية(نره منذ الثالثينيات اال وهو االنكماش احللزوين ، الذي يغذي فيه اخنفاض االسعار واالقتصاد املتدهور بعضها البعض دافعني االقتصاد ا

 العمالت احلقيقية حنن واقعني بني فكي التضخم واالنكماش الذان يؤداين اىل ضعف الطلب واالنفاق وابلتايل الركود او الكساد.فبغياب 
 التوسع النقدي

يسمى  هناك حد فاصل دقيق جدا  بني إعادة استخدام النقود ألكثر من مره )التوسع النقدي( وبني طباعة املزيد من النقود ، حيث األوىل ختلق ما
سيم دون تضخم والثانية ختلق التضخم و التضخم يرفع األسعار ويدمر االقتصاد متاما  .يتم تق -سبب كل التقدم الذي وصلنا إليه  –ابالئتمان 

اال ان التوسع النقدي اىل جزئني ، اجلزء االول وهو التوسع النقدي اجملاين حيث يف ظل هذا التوسع قد يعتقد اكثر من شخص انه ميلك نفس املال 
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ديد % وهذا يقوم بتس61.8وهي النسبة الذهبية واليت تكون  او اي تعارضات او تناقضات مالية ذلك ال يؤدي اىل عجز يف احلساابت او تضخم
اما أي توسع نقدي خارج النسبة الذهبية جيب ان يكون مقروان  ابالسم  للطرفني سواء املودع عند إصدار  اي ما يسمى ابملال اجملاين نفقات الدوله

بدون معرفة ِمن من وال يكون عرب إصدارأوراق )حتل حمل النقد  -( مبلغ يفوق املبلغ الفالين )ابلتحديدابنه يوجد لديه عندان  -ورقة حكومية ابمسه 
 اي انه ليس مال جماين بل عبارة عن ديون، ولكن كحفظ للرصيد، -فوائد  –وملن( ومثال ذلك بطائق االئتمان ولكن هذه البطائق ستكون بدون 

ابألمساء للمصدر واملستلم  وهبذا التوسع النقدي تستطيع استخدام أمواله اليت لدينا يف البنك ويستطيع استخدام تلك الورقة أو دفرت شيكاته املعنون 
وحىت األحجار الكرمية اليت ال يرجى منها منفعة غري الزينة هو يف حد ذاته عمل وهلذا  للمعادن النفيسة من املناجم يف حد ذاته االستخراج كنقد. إن

فقات احلكومية وهو دفع اكرب قدر ممكن العمل قميه ولذلك يزداد اجملتمع ثراء ابستخراج املعادن، هناك هدف وحيد من التوسع النقدي جبانب الن
الذهبية من الناس للعمل ليس اال، ولكن كم مقدار التوسع النقدي املسموح ! ، ان التوسع النقدي يكون بصورتني اساسيتني ، االوىل سنوي ابلنسبة 

% واالخر توفري ائتمان فقط بدون 12.5مهة وهو % لتغطية عجز االئتمان يف قسمني ، االول عرب املسا25وهو ما ميثل ميزانية الدولة ، والثاين 
% وهو 13.2% ويتبقى 12.5 من االقرتاض و خيصص له عاماكثر من على ذلك االئتمان بعد مرور  -سنذكرها الحقا   –فوائد مع اخذ ضريبة 

، اما ن املمول لإلئتمان هو الدولة ذاهتا وهو ما سيمنع التجمد االئتماين ابي صورة من الصور ال احلد االدىن وتستخدم كاحتياطي نقدي للمودعني
حلج الذين سريفضون التوسع النقدي متبعني مثالية ال داعي هلا ، فمثلهم مثل الشخص الذي بلغت به املثالية حد القول ابن يطلب بتغيري وقت ا

ال يشبع فقري وال يقضي حاجه اذا كان مكدسا  اىل شهر رمضان، فاالحتياطي النقدي يف النظام البنكي اعلى من هذه النسب ال يستخدم و الرمسي 
ة يف بيف مكانه بال داعي لذلك وال ادىن خماطرة يف استخدامه، وال توجد خانه لإلمتان االستهالكي او االقراض لغرض االستهالك والسبب ان الرغ

، وال مينع ذلك  بفائدة مل تدخل يف النظام النقدي وليس االفالس يف اصل النظام النقدي عرب اصدار النقد الورقياالستهالك هي احلافز للنمو، 
اي عرب اقرتاض الناس من بعضهم وليس عرب النظام املايل  وسوقها املايل خالل الدولهمن خالل اجملتمع وليس  من الدفع لالئتمان االستهالكي

 واملصريف للدولة.
 شركات التأمني

شركات التأمني؟ اذا اخذان الصورة العامه للتامني بشكل عام فهو يركز الثروة مبعىن انه ينقل الثروة من لقد حتدثنا عن املصرفيني والبنوك ولكن ماذا عن 
االسفل لالعلى وال يوجد ما يدلل ابي صورة من الصور ان أي من شركات التامني قامت بنقل الثروة من اسفل العلى ، حىت ان اصحاب شركات 

حقيقة واحده يف شركات التأمني ان السواد االعظم على عكس االعتقاد الفردي يدفع اقساط أتمني اكثر  التامني يكونون االكثر ثراء لذلك فان
فعه أي بكثري من مبلغ التأمني الذي سنحصل عليه يف حالة وقوع خماطر ففي اايمنا هذه يدفع الربيطاين من مدخوله على التامني نسبة اكرب مما يد

وااي  يكن اال ان هناك نتيجة واحده عن التأمني سواء  ،ان بريطانيا واحده من اكثر الدول امنا  على وجة االرضالغريب يف االمر . شخص يف العامل
قلنا ال ملالك شركة التأمني ام للمستفيد من خدمة التأمني وهي ان التأمني طريق ذات اجتاه واحد لرتكيز الثروة وال يسمح بتدفقها لألسفل فكما 

كات التأمني اذا مل تكن لك ممتلكات كما ان شركات التأمني ال تقوم ابلدفع للطبقات الدنيا يف اغلب احلاالت وخصوصا  شيء يدعوك للذهاب لشر 
املخاطر   الكوارث وستدفع اقل مما اتخذ بكثري جدا ، مبعىن ان شركات التامني أتمن االغنياء بطريقه اوسع الهنم يؤمنون ممتلكات اكرب ونسبة حصول

امجايل اموال اكثر مما على د ما يقومون بتأمينه وعندما تقوم ابلدفع تدفع من اموال الناس االقل حضا  اال اهنا يف نفس الوقت حتصل اعلى بسبب عد
 املتوجب تدفع فهي طريق واحد للثروة مينع اعادة توزيعها. فهم روبرت والس ان احلساب مهم يف التأمني فكلما زاد عدد املأمنني سهل معرفه املبلغ

عدل دفعه كل عام وذلك وفقا  لقانون املتوسطات , ورغم انك ال تستطع ان تعرف مىت سيموت احدهم اال ان اخلرباء يف التامني ميكنهم احتساب م
ال و عمر جمموعة كبرية جدا  من الناس بدقة تثري العجب. عرف علماء االقتصاد منذ فرتة انه اذا كان هناك معلومات يعرفها احد اطراف الصفقة 

المريكي يعرفها الطرف االخر ، فان السوق رمبا ال تعمل على النحو املطلوب الذي أنمله . وهذا يبدو منطقيا  . ولكن عندما نشر عامل االقتصاد ا
ر اكريلوف م ادرك رجال االقتصاد حينها مدى الضخامه واالاثرة اليت ميكن ان تكون عليها املشكلة. اختا 1970جورج اكريرلوف حبثه املبتكر عام

يعرفون سوق السيارات املستعملة كمثال يف حبثة الذي اوضح فيه انه حىت مع احتداد املنافسة، فال ميكن للسوق ان تعمل جيدا  اذا كان البائعون 
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ة للبيع عبارة عن جودة سياراهتم وهي اشياء ال يعرفها املشرتون. دعوان أنخذ مثاال  شديد الوضوح: لنفرض ان نصف السيارات املستعملة املعروض
وه يف )خوخ( ، والنصف االخر عبارة عن )ليمون( حيث يساوي اخلوخ اكثر ابلنسبة للمشرتين عما يساوية ابلنسبة للبائعني ، واال ما كانوا ليشرت 

سبة للبائعني. اما السيارات دوالر ابلن 4000دوالر ابلنسبة للمشرتين احملتملني و  5000لنقل مثال  ان قيمة السيارة اخلوخ تبلغ  –املقام األول 
هم التخمني. الليمون فهي ليست اال قطعا  من اخلردة. وكل ابئع يعرف ابلطبع اذا كانت السيارة اليت يبيعها ليمونة ام خوخة، اما املشرتون فيجب علي

 2500دوالر و  2000لسيارة املرتاوح ما بني قد يظن املشرتي الذي ال ميانع يف املشاركة مبقامرة، لن تسفر يف الغالب عن أي ربح مايل، ان سعر ا
% ان تكون ليمونة . وقد يظن البائع ايضا  ان 50% ان تكون خوخة، واحتمال بنسبة 50دوالر سيكون مناسبا  لسيارة ذات احتمال بنسبة 

لبائع على وجه اليقني اذا كانت ؛ يعرف ا50:50، ولكن احلقيقة ان البائع ال يواجه احتمال  50:50الصفقة كانت عادلة ابلنسبة الحتمال 
دوالر ، اما البائع  2500السيارة اليت يبيعها خوخة ام ليمونة. واملشكله هي ان البائع الذي يبيع ليمونة قد ينحين ليقبل يدك اذا عرضت عليه مبلغ 

ارات الليمون هي فقط املعروضة للبيع بذلك املبلغ. الذي يبيع اخلوخة فسيظن ان هذا املبلغ اهانة ابلنسبة له. واذا جتولت لشراء سيارة فستجد ان سي
دوالر ليس سعرا  جذااب  4001دوالر فستكتشف ان السوق به خوخ ايضا  ولكنه مل خيل بعد من الليمون ، فسعر  4004اما اذا عرضت مبلغ 

ق ففي هذا السيناريو )ال يوجد سوق( % أال تعمل جيدا  وهذه ليست مشكلة هينة عن جوانب هامشية من السو 50لسيارة ذات احتمال بنسبة 
دوالر، يف حني ال يوجد مشرت مستعد لعرض مثل ذلك املبلغ مقابل سيارة من احملتمل بنسبة  4000فال يوجد ابئع مستعد لبيع خوخة أبقل من 

ية لن يباع سوى الليمون الذي ال يساوي % ان تكون ليمونة. فالباعة ال يعرضون اخلوخ للبيع، واملشرتون يعرفون اهنم ال يفعلون ذلك، ويف النها50
عن شيئا . تقود االفرتاضات األقل حدة حول املشكلة اىل اهنيار للسوق اقل حدة ولكن النتائج تكون متشاهبة؛ اذا عرف احد االطراف معلومات 

او قد تباع بكميات حمدودة. وابلتأكيد فان أي جودة املنتج ال تعرفها االطراف االخرى، فرمبا ال تباع بعض املنتجات عالية اجلودة على االطالق، 
شخص حاول ان يشرتي سيارة مستعملة من قبل سيقدر ما فهمة اكريلوف ووضعه يف حبثه. فالسوق مل يعمل كما جيب؛ اذ ان السيارات املستعملة 

صول على سعر جيد مقابلها، ولكن نظرا  متيل اىل ان تكون رخيصة ومنخفضة اجلودة. واذا وجدت سيارات مستعملة جيدة فسيحاول البائعون احل
ا ألنفسهم. الهنم ال ميكنهم )اثبات( ان السيارات اليت يبيعوهنا خوخة، فلن يتمكنوا ايضا  من احلصول على السعر الذي يريدونه ، ولذا سيحتفظون هب

جد راحبون؛ فاملشرتون االذكياء ال يعرضون انفسهم للدخول يف قد تتوقع ان البائعني ينتفعون ابملعلومات الداخلية ايل يعرفوهنا، ولكن يف الواقع ال يو 
اكريلوف منافسة يكون الفائز فيها حمدد قبل بدايتها. دعنا نتكلم بوضوح اكثر عن مدى االزعاج واملآسي اليت تتصف هبا هذه املشكلة. ان ما وصفه 

ك بكثري. فقد وصف السوق اليت ينبغي ان تكون ولكنها غري ليس ابلسوق الذي يقع فيه الناس ضحااي غش، ولكنه شيء اكثر خطورة من ذل
دوالر، الن  1000موجودة نتيجة القوة املدمرة للمعلومات الداخلية. سيحاول ابعة السيارات اجليدة التفاوض مع املشرتين، تبلغ قيمة كل تفاوض 

دوالر، فسيحصل املشرتي على اكثر من تلك القيمة،  4000يارة من هذا هو الفرق بني قيمة السيارة للبائع وقيمتها للمشرتي؛ فاذا اقرتب سعر الس
دوالر، فسيحصل البائع على قيمة اكرب. ولكن اشار اكريلوف اىل ان مثل هذا النوع من التفاوض على السعر الذي خيلق  5000واذا اقرتب من 

رة، والباعة ال ميكنهم تقدمي هذا الدليل. وليست سوق السيارات قيمة ال حيدث؛ الن املشرتين لن يتموا عملية الشراء دون دليل على جودة السيا
جييب منوذج  املستعملة ابلسوق الوحيدة اليت تتأثر ابملعلومات الداخلية، فمثال  األاثث يف الشقق املؤجرة: ملاذا ال جيري اختياره ليعيش طويال  ؟

ابملالحظة بل والواضحة اليت ميكنها ان تؤثر على قراراتنا بتأجري الشقة ام ال، اكريلوف عن هذا السؤال، فالشقق هبا العديد من اخلصائص اجلديرة 
ا  مثل مساحتها وموقعها والتصميم الداخلي، وما اىل ذلك. ولكن هناك بعض اخلصائص االخرى ايل تصعب مالحظتها، مثل ما اذا كان االاثث متين

الثمن: ألن هذه الصفقة ليست من الصفات اليت ميكن ان يالحظها املستاجر احملتمل  ام ال. فاملالك ليس لديه دافع قوي لوضع ااثث متني وابهظ
أاثث قبل ان ينتقل اىل احلياة فيها وابلتايل لن تكون هي الصفة اليت يدفعون من اجلها للحصول على الشقة )ابلطبع قد يتجه املالك الستخدام 

عه ابلشقة( ونتيجة هلذا يوجد سوق لشقق االجيار ذات االاثث الضعيف، وال توجد رخيص وضعيف ألنه يتوقع ان املستأجر قد يدمر كل ما يض
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سوق لشقق االجيار ذات االاثث املتني. تعين املعلومات الداخلية ايضا  انك لن تستطيع احلصول على وجبة جيدة وانت يف جولة يف )مصيدة 
تن، او يف منطقة بالكا يف اثنيا. فمع بعض االستثناءات القليلة ، سيدفع أي زائر جائع سائحني( مثل ميدان ليسرت بلندن، او مبيدان التاميز، او مباهنا

كن الكثري من املال للحصول على طعام ميكن وصف جودته ابملتوسطة. فالسائحون يكونون على استعداد لدفع األسعار املرتفعة الهنم جيهلون اما 
شوارع فقط. وال تقتصر ظاهرة مصيدة السائحني هذه على ارتفاع االسعار فحسب، فلو  البدائل االخرى، حىت وان كانت توجد على بعد بضعة 

الطعام من كانت كذلك لرأينا جمموعة كبرية من املطاعم، واحلاانت الصغرية، واملطاعم اليت تقدم الباستا الرديئة، ومطاعم اهلامبورجر، وكل انواع 
سواء كان الطعام  –يها. ولكننا يف احلقيقة، لدينا سوق غري مكتمل، حيث ان االماكن املتميزة الفاخر وحىت الرديء كلها تفرض اسعارا  مبالغا  ف

غري موجودة. والسبب غاية يف البساطة؛ فالسائحون يزورون املدينة مرة واحدة فقط،  –اجليد الذي تقدمه هو دجاج مقلي او وجبة عشاء رائعة 
اجليد والسيء. فاملطاعم اجليدة موجودة يف اماكنها اليت يعرفها مراتدوها من سكان املدينة. اما املطاعم  وابلتايل جيدون صعوبة يف التمييز بني الطعام

يعرف فيها  السيئة فتظل ... نعم تظل مبنزلة )الليمونة( يف سوق املطاعم. وجيدر التأكيد على ان اكريلوف ال يصف حالة من اجلهل العام، وامنا حالة
لطرف االخر. فاذا كان كل من املشرتين والباعة ال يعلمون ما اذا كانت السيارة ليمونة ام خوخة؛ فسنكون بصدد مشكلة: احد االطراف اكثر من ا

% ان تكون خوخة. اما الباعة، وهم على 50دوالر مقابل سيارة ذات احتمال بنسبة  2500فاملشرتوي سيصبحون مستعدين للدفع حىت مبلغ 
دوالر. وابلطبع ستكون صفقة راحبة ابلنسبة هلم. يصبح الوصول اىل  2000ن مستعدين لقبول أي سعر اكرب من نفس الدرجة من اجلهل، فسيكونو 

فة اتفاق امرا  مستحيال  فقط عندما يعرف احد اطراف الصفقة معلومات أكثر من الطرف االخر ونظرا  الن سبب املشكلة هو عدم التساوي يف معر 
وهذا ما حيصل يف كل االسواق   تسمية هذه املسألة ابسم )عدم التماثل املعلومايت(. اما تقطيع )عامل احلقيقة( اراباحلقائق، مييل علماء االقتصاد اىل

هذا التفاوت فيعيد االسواق اىل الوضع الطبيعي كأن تقوم بفحص تلك السيارة بصفتك املشرتي، اما  احلقيقية ويستحيل حصوله يف االسواق املالية
 ات فيمكنه ان يدمر االسواق املثالية تدمريا  اتما .يف امتالك املعلوم

  املعلومات الداخلية والتأمني الصحي

يت ستصري مشكلة )الليمون( ايل طرحها اكريلوف مزعجة مبا يكفي اذا كانت تسري فقط على السيارات املستعملة، والشقق املفروشة، واملطاعم ال
. ولكن لسوء احلظ، فاهنا تفرض عدم وجود اي احتماليه لنجاح اسواقا  اخرى م اهنا ال تسري كثريا  رغ تسرق الزابئن يف األماكن السياحية اجلميلة

ان  وتصنفها ضمن قائمة عمليات االحتيال فقط ال غري يف كال الطرفني اما اذا توفرت املعلومات الكافية لكال الطرفني حبيث ال يستطيع احدهم
وال سيما اسواق التأمني. يعترب البعض  يف كل االسواق املالية يا  الن كليهما ال يريد ان يتم االحتيال عليهحيتال على االخر تتدمر هذه االسواق كل

ة ابهظة سوق التأمني الصحي سوقا  مهمة الن املرض ال ميكن التنبؤ به واحياان  يكلف عالجه الكثري وال يقتصر االمر على ان بعض العالجات الطبي
تحيل أتجيلها اىل ان تكون ظروف املريض مناسبة وقد تتصادف ايضا  مع فرتات يقل فيها دخل املرء الن اكثر من حيتاجون التكاليف بل غالبا  يس

التأمني الرعاية الصحية يكونون يف الغالب من املسنني، وايضا  الن من حيتاج اىل رعاية صحية يكون مريضا  اىل درجة متنعه من العمل وهلذا يعد 
ايل القيمة فان مل يعمل سوق التأمني الصحي على حنو جيد، فان النتيجة ستكون يف شكل ارتفاع ابهظ يف االسعار ووجود عدد  الصحي منتجا  ع

يف كبري من الناس الذين ال يغطيهم التأمني الصحي. سيعي االمريكيون هذا احلديث جيدا  الن السوق يف الوالايت املتحدة ال تعمل بشكل جيد 
بسبب مشكلة )الليمون( اليت طرحها اكريلوف. لنفرض ان املعرضني لإلصابة ابالمراض هم )الليمون(؛  صحي، وحيدث هذا ابلتحديدالتأمني ال توفري

من وان االصحاء هم )اخلوخ(. فاذا ظننت انين من الليمون، مثلما ظن جريوم كي جريوم فسوف انصح بشراء كل واثئق التامني الصحي املوجودة. و 
ا شعرت ان صحتك جيدة وكل اجدادك عاشوا حىت بلغ عمرهم مائة عام، فرمبا لن تشرتي أي وثيقة أتمني صحي اال اذا كانت انحية اخرى، اذ

علومات غري زهيدة الثمن؛ حيث انين ال اتوقع ان حتتاجها يف يوم من االايم. وبفضل ما اثبته اكريلوف ان االسواق اليت حيصل املتعاملون فيها على م
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سواق من املؤكد خراهبا، نعرف ان سوق التأمني قد ختتفي مثلما اختفى سوق السيارات اجليدة املستعملة. فاذا كان جسدك مبنزلة متماثلة هي ا
نزلة خوخة انضجة وسليمة، فلن ترى وثيقة التامني العادية على اهنا صفقة راحبة، بيمنا سنأخذها ابالحضان اان والسيد جريوم حيث ان جسدينا مب

ة ملر. والنتيجة هي ان شركة التأمني سوف تبيع الواثئق فقط للمتاكدين اهنم سيستخدموهنا. ومن، مث تفقد شركة التأمني عمالءها االقل عرضالليمون ا
للحصول على عالج، بينما يزيد عدد عمالئها الذين ال ترغب فيهم وهم االكثر عرضة للحصول على عالج مكلف، ومن هنا، تضطر الشركة اىل 

ا تقدمة من خدمات وترفع اقساط التأمني. وحينئذ سيجد اصحاب الصحة املتوسطة ان التأمني ابهظ الثمن اكثر من الالزم، ويقومون تقليل م
اس يف إلغاء ابلغائه دافعني بذلك الشركة اىل رفع اقساط التأمني اكثر واكثر حىت تظل متارس عملها وتعوض اخلسارة . مث يبدأ املزيد واملزيد من الن

ستحاول شركات التأمني ابلطبع  ر يكاد يكون من املستحيل حتملها،ئقهم . ليقتصر شراء الواثئق يف النهاية على اكثر الليمون مرضا  وابسعاواث
ة اصالح سوقها مبحاولة التقصي عن مزيد من املعلومات عن عمالئها مثل: هل يدخنون ؟ كم تبلغ اعمارهم ؟ هل تويف آابؤهم بسبب امراض وراثي

ت التأمني من  عمر اخلامسة والثالثني، ام يف حادثة سيارة رايضية يف عمر املائة؟ وعندما تتوفر املزيد واملزيد من املعلومات اجلينية، تتمكن شركايف
تنطوي اية مسألة خاصة ابلتأمني على هذا السؤال اهلام ؛ما املعلومات اليت  1تكوين صورة اكثر دقة عن تكلفة توفري أتمني صحي الفراد معينني"

ائيا  يف تعترب زائدة عن احلد ؟ اؤكد لك ان تلك القضية ستغدو واحدة من اكثر املشاكل اليت ستؤرق صناعة التأمني اذا مل يتم الغاء هذه السوق هن
ة واحده من رأسك ، )اذا كنت اصلع متاما  خذ مسحة من اللعاب داخل فمك(، فهذه ظل نظام املخاطرة. واليك هذا التمرين السهل انزع شعر 

ان   العينة الضئيلة من جسدك حتمل شفرتك الوراثية أبكملها، فان وقعت تلك الشفرة يف ايد امينة )او ايد غري امينة( سيمكن من خالهلا حتديد
 –اذا استمر العلم يف التقدم بسرعته اجلنونية احلالية  –رطان، او االكتئاب، وكذلك كنت معرضا  لإلصابة أبمراض القلب، او انواع معينة من الس

ا  مجيع انواع االمراض االخرى، فمن خالل خصلة واحدة من شعرك، قد يتمكن الباحثون قريبا  )او شركات التأمني( من معرفة عما اذا كنت مهدد
مسة وعشرين عاما. وهذا بدوره يصنع معضلة ، فاذا جرى تداول تلك املعلومات الوراثية خبطر االصابة مبرض الزهامير قبل ظهور اعراضه عليك خب

وانتشرت بني شركات التأمني سيصبح من الصعب ، بل من املستحيل ، على املعرضني لإلصابة أبمراض ان حيصلوا على أي نوع من التغطية 
بل  –ليس فقط يف الليلة السابقة إلجراء عملية جراحية  –مني صحي من احلصول عليه التأمينية. بعبارة اخرى، لن يتمكن اكثر االفراد حاجة اىل أت

وهو مرض وراثي اندر يسبب الضمور  –لن يتمكنوا من احلصول عليه مطلقا . اما االفراد ممن لديهم داء هنتينغتون يف اتريخ عائالهتم املرضى 
لشركات  قن املستحيل ، احلصول على أتمني على احلياة ومن انحية اخرى اذا مل حيقفمن الصعب عليهم او م –الدماغي ويسبب الوفاة املبكرة 

فاألفراد ممن يعرفون اهنم يواجهون خطرا  كبريا  ابإلصابة ابألمراض يف  ايت،التأمني مجع تلك املعلومات، سيدمرها االختيار السليب او االختيار غري املؤ 
وقد اوضحت احدى املقاالت االخرية يف جملة ذا ايكونوميست هذا  ،ني اليت توفر رعاية صحية سخيةاملستقبل هم من سيقبلون على بوالص التأم

ك تلك املأزق املتشابك النواحي فتقول: " من هذا املنطلق ستواجه احلكومة ضرورة االختيار بني منع استخدام نتائج الفحوصات الطبية لتدمر بذل
اال اهنا يف كال احلالتني  2حوصات متسببة يف نبذ طبقة من االفراد ممن ال يستطيعون حتمل نفقة التأمني "الصناعة، وبني السماح ابستخدام تلك الف

اكثر اذا ضمنت استمرار التامني فاهنا ستضمن احتيال شخص ما على شخص اخر لذلك فان شركات التأمني هو مشروع مثري للشفقة ملن حيتاجه 
ورواب القارية حيث تزدهر صناديق املعاشات )مثل هولندا، والسويد ، وفنلندا ، ...(، تتبع هذه الصناديق يصفه يف بلدان النأخذ هذا املثال التايل: 

ويف هذه احلالة ، يتحمل الصندوق املستثمر اية  املتفق عليه املعاش املقرر سلفا  عام نظام )املعاشات احملددة( أي اهنا تتعهد ابن تدفع عند بلوغ السن 
وهذا هو ما يفسر اجتاه هيئات االشراف حلث الصناديق على جتنب االحتفاظ أبية اصول حتمل خماطر. خاصة بعد املشاكل الكبرية  خماطر مالية ،

وبعد اخنفاض األسعار الناتج عن انفجار فقاعة االنرتنت  ات االمريكية بعد انفجار الفقاعة ،اليت عانت منها صناديق املعاشات احملددة للشرك
%( حدث انفجار كبري يف القيمة الرأمسالية هلذه 40مبقدار  2003، وفرباير 2000ار األسهم بني قمة الفقاعة يف مارس )اخنفضت أسع

                                                           
 ـفحة.124-120المخبر االقتصادي صـ1
 ـفحة .128االقتصاد عارياً صـ2
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متاعب مثل صناعة السيارات، والنقل اجلوي، لدرجة محلت احد قضاة التفليسة يف شيكاغو ان  تالصناديق، خاصة يف بعض القطاعات اليت واجه
الفا ، وكانت هذه  120ابلسماح لشركة يوانيتد ايرالينز ابلتوقف عن دفع املعاشات ملوظفيها السابقني وعددهم  2005مايو  10يصدر حكما  يف 

 – 1974وهو جهاز يتبع القطاع العام انشئ عام  –أكرب حالة توقف لصندوق معاشات يف اتريخ الوالايت املتحدة يتوىل جهاز ضمان املعاشات 
صندوق معاشات، ويدفع املعاشات املستحقة ألكثر من  192حل هذا اجلهاز حمل  2004وهكذا يف عام  ها،احللول حمل الشركات عند افالس

، وبوينايتد ايرالينز، وايسرتن ايرالينز، وشركة بيثلهم TWA، و PANAMمليون من األشخاص، من بينهم املوظفون السابقون لشركات الطريان 
كومة الفيدرالية الكثري. اما الشركات اليت مل تصل ألوضاع يوانيتد ايرالينز، فان عليها ان تستكمل للصلب. وهذا يعين ان هذه التوقفات تكلف احل

كما ان شركات التأمني ال   1النقص يف رؤس اموال صناديق املعاشات اخلاصة بعماهلا، وذلك بعد سنوات من التأخري يف إضافة استثمارات جديدة ."
 وهي اكرب شركة أتمني يف العامل، AIGهنا تستطيع ان حتتال فقط ولو استطاعت ان أتمن نفسها ملا اهنارت تستطيع ان أتمن نفسها حقيقتا  ، ال

أمني نستنتج اذا ان شركات التأمني ال تستطيع ان أتمن نفسها او اي شيء يف حالة حدوث كارثة كما ذكران سابقا . ونستنتج ايضا  ان شركات الت
ط ال غري وال تستطيع ان تسمح للثروة ابلتدفق لألسفل هنائيا . اضف اىل ذلك ان فجوة قصور الطلب السلعي تستطيع ان تضمن تركز الثروة فق

ا للعمال تسببها شركات التأمني الهنا تقتطع مبالغ كبرية من دخوهلم من اكثر من انحية فالطلب السلعي جيب ان يكون على كل شيء ينتج ، ام
هنا اتخذ ما جيب ان يستهلك يف االسواق احلقيقة ،وهذا ما يوسع فجوة الطلب السلعي ، اال ان هذا األثر ال يقتصر االسواق الومهية الهنا ال تنتج فا

 على شركات التأمني فقط ولكن على االسواق املالية ككل.

 فرض املخاطر
لذلك , اذا اردان اجياد حل كامل و على العقارات ،اال ان منع اهلروب من املخاطر يف البزنز ليس كايف فال بد من فرض املخاطرسواء على االموال ا

 لتخطي أي ازمة اقتصادية واذا اردان ايقاف دورة االزدهار والكساد االقتصادية بعد ان نتخلص من اغالق ابب اخلطر بشكل اساسي ألنه يبذر
لالدخار والذي يشارك يف بذر بذرة ركود تستمر اىل ان  البذرة االساسية لكل كارثة اقتصاديه ومن مث التخلص من االشباع النسيب والذي يرفع امليل

و  تؤدي اىل كارثة اقتصادية, وللتخلص من االشباع النسيب جيب فرض املخاطر فكل ما علينا فعله هو دفع كل شخص الستثمار امواله بشىت الطرق
العاملني ، واقناع اصحاب االعمال يف استثمار امواهلم  حتت أي ظرف يف استثمار حقيقي النه يف أي جمال عمل تنافسي تكفي االرابح لدفع اجور

وتكمن الصعوبة النظرية يف جزئية اقناعهم بذلك ، وال توجد طريقه  2"حساب ادخاري، وليس اكثر من هذا. يف الشركات افضل من إبقائها يف
الضرائب وقبل ان نتحدث عن فرض املخاطر على  لذلك سنتحدث اوال  عن فرض املخاطر على االموال من خالللذلك افضل من النظام الضرييب 

  االموال البد ان نتحدث اوال  عن الضريبة ومن مث التفضيل الزمين واخريا  كيف نستخدمهما لفرض املخاطره على االموال.
 الضريبة

ار ورفع االنتاجية من خالل الضريبة ؛ ان الفكرة تكمن يف كيفية استخدام مبدا التفضيل الزمين يف فرض الضريبة وذلك حلفز اجلميع على االستثم
ون على جيمع االقتصاديني على سوء العملية الضريبية يقول ستيفن الندسربج يف كتابه فيلسوف االقتصاد " من املدهش اذن ان علماء االقتصاد جيمع

ؤدي التهرب من الضرائب اىل خسائر مدى سوء العملية الضريبية من جانب من اجلوانب وذلك ابختصار ألنه من املمكن التهرب منها ، وي
د االقصى اقتصادية ال تعادهلا اية مكاسب. تعترب معظم عمليات الشراء اليت نقوم هبا صفقات راحبة ، مبعىن أننا حنصل على السلع بسعر اقل من احل

لقميص كنت مستعدا  لشرائه مقابل اربعة  الذي نستطيع دفعه يف مقابلها" وقد حدث هذا معي شخصيا  عصر اليوم حني دفعت عشرين دوالرا  مثنا  
مل أيت على وعشرين دوالرا  ، وهذا معناه انين خرجت من املتجر وقد ازدت فعليا  ثراء مبا يوازي اربعة دوالرات ، بل االفضل من ذلك ان ثرائي هذا 

والرات ، وهذا املكسب هو ما يطلق عليه علماء ثراء بقيمة االربعة د –ولست اان وحدي  –حساب أي شخص اخر ، اذن فقد ازداد اجملتمع كلة 
                                                           

 ـفحة.94ا صـالراسمالية في طريقها لتدمير نفسه1
 ـفحة.74المخبر االقتصادي صـ2



43 
 

والرات االقتصاد " فائض املستهلك " واذا افرتضنا ان ضريبة املبيعات رفعت القميص اىل ثالثة وعشرين دوالرا  ، فهذا معناه انين خسرت ثالثة د
را  فهذا يؤدي اىل نتيجة خمتلفة متاما  فسوف احاول رحبها حمصل الضرائب ، اما اذا ارتفعت قيمة الضريبة فجعلت سعر القميص مخسة وعشرين دوال

االربعة الدوالرات اليت متثل فائض املستهلك اليت سبق ان حققتها أي انين  شراء القميص من االساس وبذلك ختتفيجتنب هذه الضريبة املرتفعة بعدم 
وما من شك ان بعض الناس لن ميانعوا من شراء القميص بسعر مخسة صرت افقر مبا يوازي االربعة دوالرات ومل يزدد أي فرد ثراء من هذا املوقف ، 

الشراء وعشرين دوالرا  وما يلي هؤالء من خسارة يعادهلا ما حيققه مما حصل حمصل الضرائب من مكاسب ، اما خساريت وخسارة االفراد الذين رفضوا 
، أي  حملصل الضرائب وال ألي شخص اخرال حيقق منها أي نفع ، ال فهي ما يطلق عليه علماء االقتصاد " اخلسارة القصوى " فهي خسارة حمضة

ني، فليس اهنا تلحق بك الضرر، كاللص الذي دخل بيتك ليسرق وخالل اندفاعه هاراب  ومعه الكثري من النقود،اخذ معه ايضا  البوم صور العائلة الثم
قة منك سيعود عليه ابلنفع من قيمته الكاملة " وهو جمرد انتقال للثروة اذا هناك خسارة قصوى ابلنسبة لألموال النقدية املسروقة، فكل دوالر سر 

عد البوم الصور املسروقة مثاال  على اخلسارة القصوى فهو ال يعين شيئا  للص الذي سيلقيه يف صفيحة ا االخالق هنا " ومن انحية اخرى ياستثنين
رة فادحة لك، ان أي نوع من فرض الضرائب بطريقة خاطئة " الذي يثبط النشاط القمامة مبجرد ان ينظر فيما قام بسرقته ومع ذلك فهي خسا

دوالر، يتسبب يف نوع من انواع اخلسارة القصوى، والضرائب غالبا  ال حتقق من النفع مقدار ما حتقق من األذى، فلكي تقوم بتحصيل ضريبة قيمتها 
كد انك ستثين شخصا  ما يف الوقت نفسه عن شراء قميص، او بناء منزل، او عليك ان أتخذ هذا الدوالر من شخص ما؛ ويكاد يكون من املو 

نعتربها سياسة )غري فعالة( ومنيل اىل  –مبعىن أهنا تؤدي اىل خسائر قصوى  –العمل لساعات إضافية، وعندما حتقق سياسة ما األذى اكثر من النفع 
عود ذلك على ة جيعل االفراد يغريون من سلوكياهتم بطريقة تضر اجملتمع ، دون ان يفرض الضرائب ابلطريقة اخلاطئ واحد االمثلة على ان 1رفضها."

، ومع ان الضرائب على الدخل متثل نسبة كبرية من الدخل احلكومي قد تندهش اذا اخربتك ان احلكومة ابي عائد ، هو الضريبة على الدخل
قف االفراد او سيبدءون يف العمل بناء على املعدالت الضريبية فثمة أتثري سليب على الضرائب العالية تقلل من احلصول على دخل اكرب مبعىن انه سيتو 

% , ألنه سوف يتساءل االفراد مل يفرتض هبم العمل ستة او مثانية او تسعة اشهر  70او  60او  50فرض ضريبة على الدخل الشخصي بنسبة 
سرهم لذلك نقول ان النظام الضرييب سيء فضريبة الدخل ظاملة بشكل مطلق اىل ملصلحة احلكومة ، وسته او اربعة او ثالثة اشهر ألنفسهم وأل

ب، جانب ضررها ابالقتصاد ، فعدد الساعات واالايم اليت يضحي به "املواطن العادي" لتسديد ما بذمته من ضرائب تظهر الدولة كدولة هنب ضرائ
كل دوالر يكسبونه قد يقررون ترك القوة العاملة عندما يرتفع معدل الضريبة احلدية وهلذا فان بعض االفراد ممن يفضلون العمل فقط ، اذا احتفظوا ب

%، ومجيع االطراف يف تلك احلالة خاسرون ، فسوف يتوقف عن العمل من ال يضع العمل يف املقام االول يف قائمة مفضالته ولن جتين 50اىل 
العمل والعمل يعين الثروة وهو ما يسبب اخلسارة القصوى، وقد يسعى احد االشخاص  احلكومة أي عائد ولن تزيد الثروة يف اجملتمع فالثروة تعين

% ولكن نفس هذا النوع املكلف من انحية مصاريف التعليم 10للحصول على شهادة جامعية الن ذلك سيزيد من الدخل بنسبة تقدر حبوايل 
% فقط لذلك فالضرائب تعطي دافعا  لتجنبها او لتقليل 5ل فيما بعد بنسبة وتكلفة الوقت قد ال يغدو جديرا  ابالهتمام اذا ارتفعت ضريبة الدخ

لن النشاط الذي جيري فرضها عليه؛ وكذلك احلال ابلنسبة لإلستثمارات فهي ختضع لنفس التأثري الناتج عن الضريبة ما اقصده ابختصار هو انه 
جديدة، واجلزء الذي سيوجد منه لن يلقي التشجيع لبدء مشروعات جديدة يكون هناك وجود لرأس املال لالستثمار و الذي بدوره يوفر وظائف 

 وهكذا يتسبب املسئولون عن االنفاق احلكومي يف احداث مشكلة البطالة اليت يدعون اهنم يسعون إلجياد حل هلا ومرة اخرى جند انفسنا نصدر
 وهناك طرق اخرى لتمويل نفقات احلكومات غري الضرائب ال تسبب حىت توفر احلكومات االعاانت للمحتاجني –سياسة استبدال فزايدة الضرائب 

قد تثبط يف الوقت ذاته انواع االستثمار اخلالق اليت من شأهنا ان حتسن من وضعهم االقتصادي،  –الضرر الذي تسببه الضرائب سنستعرضها الحقا  
ركات اىل االقتصاد اخلفي او )اقتصاد الظل( الذي ينحرفون فيه عن القانون اما اذا ارتفعت املعدالت الضريبية اىل حد معني فقد يلجا االفراد والش
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منوا  كبريا  يف  –اليت توفر برامج حكومية سخية متوهلا معدالت الضرائب احلدية العالية  –ويتجنبون الضرائب هنائيا ، وقد شهدت الدول االسكندانفية 
م ليصبح 1960% من امجايل الناتج احمللي عام 1.5االقتصاد اخلفي يف النرويج شهد منوا  من حجم اقتصادايت اسواقها السوداء، ويقدر اخلرباء ان 

% يف منتصف التسعينات، فالتهرب الضرييب جيعلنا ندور يف حلقة مفرغة، فعندما يزداد عدد املتجهني لالقتصاد اخلفي تزيد احلكومات من 18
ا نفس العائد، ويف املقابل تتسبب الضرائب العالية يف اجتاه االفراد حنو االقتصاد اخلفي بصورة اكرب املعدالت الضريبية على ابقي االفراد حىت يتوفر هل

ية يف وهكذا. ولكن تظل كل هذه النظرايت اليت حتقق الكفاءه ينقصها العدل يف الوقت الذي جند فيه السوق املثالية يف تنافسيتها تتسم ابملثال
فثمة معضلة هنا حني نريد ان  1كافية للحفاظ على العدل يف اجملتمع، او حىت جلعل اجملتمع صاحلا  لكي نعيش فيه"  فاعليتها، فالفعالية وحدها ليست

 ان نتجنب الالفعالية ألهنا تفوت علينا فرصة ان يربح احد الناس دون ان خيسر احد وابلرغم من ان الضرائب تتسبب يف حالة من الالفعالية اال
والفقراء، يبدو اننا يف هذا السياق  معظمنا يعتقد اننا يف حاجة اىل الضرائب إلعادة توزيع الدخل )سواء على نطاق ضيق او واسع ( بني االغنياء

لى االقل نواجه هنا امرين متناقضني ، ومها حماولة جتنب االهدار الذي ال داعي له أي الالفعالية ويف نفس الوقت التأكد من ان الثروة قد وزعت ع
هو ما حيققه نظام املخاطرة عرب النظام الضرييب و  2بشيء من العدل، فما حنتاجه هو طريقة جلعل انظمتنا االقتصادية فعالة وعادلة يف آن واحد."

اال انه من الصعب جدا  على جبأة الضرائب ان يقرروا مىت يفرضون الضريبة  يف كثري من االحيان التنظري سهليبدو وبينما الذي سنذكره الحقا  ، 
من يفرتض اهنم سيشرتوهنا، سيتجنبوهنا يف كل االحوال  )احلالة اليت لن يغري فيها فرض الضريبة من سلوك املشرتين( ومىت يلغون الضريبة )الن

فبصورة عامة يفضل االقتصاد ان تكون الضرائب سهلة وعادلة وشاملة، فالضريبة  3."عن شراء القهوة على سبيل املثال اليت عليها ضرائب إبعراضهم
يبة العادلة تعين انه اذا كان هناك فردان بتناسب معني يف السهلة يسهل على دافعي الضرائب فهمها ومن مث يسهل على احلكومة جبايتها، والضر 

لسيارات نسبة الثراء يدفع كل منهما ضريبتني بنفس النسبة، اما  الضريبة الشاملة يستحيل جتنبها فمثال  لن تفرض احلكومة ضريبة ضخمة على بيع ا
يشرتي املستهلكون سيارات بلون آخر،)ويف تلك احلالة لن يتحسن وضع  الرايضية احلمراء، فتلك الضريبة ميكن جتنبها بسهولة وبصورة قانونية ابن

رائب أي من الطرفني(؛ فاحلكومة لن تكسب عائدا  واملولعون ابلسيارات الرايضية لن يقودوا سيارهتم ذات اللون الذي يفضلونه .وبذلك جتعل الض
القصوى( لذلك خنلص اىل ان الضرائب تثبط كال  من العمل وحجم  تسبب نفعا  ألي فرد )اخلسارة ان فيها كال الطرفني يف وضع اسوأ دون

د. وهذا االستثمار، ويؤكد الكثري من رجال االقتصاد ان خفض الضرائب، وتقليل القوانني املفروضة سيؤدي اىل اطالق قوى اكثر انتاجية يف االقتصا
رفع ابلفعل من حجم العائد الذي جتمعه احلكومة؛ ألن هذا يدفعنا صحيح، كما يؤكد اكثر املعنيني آبليات العرض محاسا  ان خفض الضرائب ي

 لنعمل جبد اكرب، ولنحصل على دخول أعلى فعندما يتم متويل املوازنة عرب معدالت ضرائب اقل سينتهي بنا االمر بدفعنا ضرائب أكثر حىت مع
ريغن. وضع  ذي مت يف عهدالفكري للتخفيض الضرييب، ال اخنفاض معدالت الضرائب، وتلك هي الفكرة وراء منحىن الفر الذي يشكل االساس

م، اليت تفيد ان املعدالت الضريبية العالية تثبط امناطا  عديدة من العمل واالستثمار، يف حني جيين 1974استاذ االقتصاد ارثر الفر نظريته عام 
ا  مبدئيا  لتلك الفكرة على منشفة أبحد املطاعم اثناء تناوله العشاء للحكومة ، صنع الفر رمسا  ختطيطي –وليس اقل  –التخفيض الضرييب عائدا  اكرب 

مع جمموعة من الصحفيني والسياسيني،ومن مفارقات احلياة الالذعة ان تلك املنشفة كانت ختص ديك تشيين ، وهذه النظرية صحيحة عندما تصل 
نحىن الفر يف التخفيض الضرييب الضخم مل تسري يف عهد ريغن بل العكس ولعل احد االسباب ان العالقة مل 4املعدالت الضريبية اىل مستوى معني"

من ذلك ادى اىل عجز ضخم ابمليزانية استمر طوال مخسة عشر عاما  وهو شيء متوقع اال ان اسباب اخرى سببت ذلك هي االسواق املالية حيث 
مارات حقيقية طويلة االجل بل حتولت اىل استثمارات ومهية قصرية مل تدفع تلك التخفيضات اىل توجه تلك االموال اىل االستهالك او اىل استث
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ارات االجل للمضاربه بسبب حترير االسواق املالية يف نفس الفرته حيث ال تتحول تلك املبالغ اىل استثمارات حقيقة وامنا تدخر لتذهب لالستثم
 اهلدامة.

 ضريبة الرأس

القتصاد يف الضريبة قبل ان ينتقل اىل ضريبة الرأس ؛ حيث ان ضريبة الراس هي الصورة الضريبية كان ما قاله ارثر الفر افضل ما وصل اليه علم ا  
، ضريبة اثبتة تفرض على مجيع األفراد بصرف النظر عن دخوهلم أو head taxالوحيدة اليت تتجنب اخلسارة القصوى متاما  فهي )ضريبة الرأس( أو 

ويفضل علماء االقتصاد هذا النوع من الضرائب من الناحية النظرية كحل ملشكلة عدم الفعالية، اال أنه  مشرتايهتم أو أي شيء هلم حق التصرف فيه.
حال  ينطوي على شيء من القسوة والتطرف " وكمثال على هذه الضريبة اثبتة القيمة، ميكن ان تفرض احلكومة على  –من الناحية العملية  –يعد 

وضريبة الرأس هذه اليت تعترب افضل ما توصل اليها علم االقتصاد حاليا  توصل اليها االقتصادي كينيث ارو )احلائز   1فرد ضريبة تبلغ مثامنائة دوالر"
نية؛ كان لدى على جائزة نوبل( فعندما تسيدت الشركات اململوكة للحكومة اىل حد ما ألنه يف السنوات اليت نضبت فيها املوارد يف احلرب العاملية الثا

د بعض الثقة يف اولئك اخلرباء الذين كانوا مبنزلة العقل املوجه للحرب وظنوا ان اداءهم لن يكون سيئا  يف ترتيب اوضاع االقتصاد على رجال االقتصا
 الحتادحنو فعال، وابلفعل تنبأ آنذاك البعض ابالهنيار الذي حدث بعد ذلك لألنظمة االقتصادية اليت تديرها احلكومة سواء كانت كبرية كما يف ا
هم يف السوفيييت والصني، ام صغرية كما يف كوراي الشمالية، ولكن حىت اذا كانوا اعتقدوا ان اسواق القطاع اخلاص اكثر فعالية، فلم يكن هذا ي

كان ذلك د ببعض من الالفعالية اذا كانت تعين جمتمعا  اكثر عدال ، ولكن  عاالربعينيات فقد كانت حكومة حزب العمال بعد احلرب يف بريطانيا ستس
الناجحة  قبل ان أييت ذلك الشاب كينيث ارو من والية نيويورك حبل للمعضلة القدمية بني الفعالية شيء من العدل، بعد ان شاهد والده خيسر جتارته

، سخر عامل االقتصاد وكل مدخراته اثناء فرتة الكساد الكبري ويف حماولة لتحقيق منه بعض العدالة االجتماعية، يف حني ال يتجاهل مسألة الفعالية
نفس  الشاب منطق عقلة ملصارعة التوتر القائم بني الفعالية اليت ال ختطئ واليت تتصف هبا االسواق احلرة وبني ضرورة حتقيق شيء من العدل يف

على عقب، وهي ضريبة الراس اليت الوقت، وكان احلل الذي وصل اليه حال  رائعا  حىت انه قلب الفكر التقليدي عن االسواق املنافسة والفعالية رأسا  
ذكران عليها مثال سابق. وقد حاولت مارجريت أتتشر جتربة هذا النوع من الضرائب حني فرضت "ضريبة الرأس" فماذا حدث ؟ قام الربيطانيون 

ضح ان االقتصاد اجليد ليس دائما  أبعمال شغب يف الشوارع بسبب فكرة ان االغنياء يدفعون مثل الفقراء والعاملني يدفعون مثل العاطلني،فمن الوا
ولن يكون كذلك قبل تطبيق النظرية الضريبية اجلديدة القادمة واليت ستكون السياسة احلكيمة الوحيدة و االقتصاد اجليد معا   2ابلسياسة احلكيمة "

ومن ليس له دخل، واحلقيقة ان هذه  فعندما قامت مارجريت أتتشر بتجربة هذا النظام كانت الضريبة على الغين والفقري وعلى من له دخل
املظاهرات املعرتضة قد اصابوا اذا اجتمعت الصفتني االثنتني يف نفس الشخص، حيث ان من كان غنيا  وليس له دخل فيجب فرض ضريبة عليه 

 جعنا اىل النظام القدمي.ايضا ، وهي ضريبة نستخدمها لتحفيزه على استثمار امواله وبدال  من حماولة معاجلة تلك العيوب االقتصادية ر 

ن عندما يتحدث االقتصاديني عن العدالة يف الضرائب يعجزون عن حتديد نقطة العدالة، بل اهنم مجيعا  عندما يتحدثون عن الضرائب يتحدثون م
ة من خالل الضرائب ام جهات مثل هل تكفي الضرائب لتغطية املوازنة ومن انحية هل جيب الدفع للمزيد من الضمان االجتماعي والرعاية الصحي

ابي طريقه جيب عمل ذلك، وكالعادة فيما يتفق اجلميع على ان خفض الضرائب حيقق كفاءة اقتصاديه اكرب يعجزون عن معرفة مقدار حتقيق 
نت من املؤمنني متاما  العدالة. فعلى سبيل املثال يقول ستيفن الندسربج يف كتابة فيلسوف االقتصاد " ذات مره كنت اتناول العشاء مع زميلة يل وكا

يف استيضاح ابن االثرايء يدفعون قطعا  اقل من حصتهم العادلة يف اموال الضرائب لكين مل افهم ما عنته بكلمة " العادلة " ولذلك سألتها رغبة مين 
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% 10ك عشرة االف دوالر يدفع االمر ، لنفرتض ان جاك وجيل حصال على حصتني متساويتني من موارد املياه احمللية يف املدينة وكان دخل جا
% منها للضرائب ، أي مخسة االف دوالر لتطوير 5منها للضرائب أي الف دوالر ، لتطوير املوارد ، اما جيل فكان دخلها مائة الف دوالر تدفع 

هذا النحو من قبل ، وأهنا ليست واثقة من املوارد ، فإيهما تظلمه السياسة الضريبية ؟ اجابتين زميليت مباشرة ودون تردد أبهنا مل تفكر يف االمر على 
ألجابه حامسة  معرفة االجابة على هذا السؤال ، ومل يزعجين ردها أطالقا  فأان نفسي فكرت يف االمر على هذا النحو مرارا  وتكرارا  ومع ذلك مل اتوصل

كنت ال استطيع احلكم على وجود العدالة من عدمه يف حالة بعد، ولذلك اتردد كثريا  يف اطالق االحكام حول مدى عدالة السياسة الضريبية، فاذا  
مليون نسمة تقدم هلم احلكومة عشرات  250شخصني ومورد مياه واحد فكيف اذن استطيع احلكم على وجود العدالة من عدمه يف دولة تعدادها 

ها دون ادىن تفكري يف املعىن الفعلي اجملرد لكلمة االالف من اخلدمات؟ اما زميليت فكانت على استعداد اتم إلصدار االحكام يف مواقف بعين
لو اهنا "العدالة" فقد كانت على ثقة من اهنا حىت لو فشلت يف تعريف "العدالة" فستتمكن على االقل من ادراك التصرف العادل مبجرد رؤيته، ولكن 

. وعدم وجود رؤية واضحه ملعىن العدالة يف الضرائب هو 1يل"حقا  تستطيع متييز التصرف العادل مبجرد رؤيته، الستطاعت متييزه من موقف جاك وج
سه واحد من اكرب مسببات تطرف الرأمسالية فالضرائب يرادف امسها النهب يف شكلها احلديث و يف العصور القدمية وال ألوم احدهم يدافع عن نف

ن النفس البشرية تتجنب الضرائب ألننا نكره اخلسارة كثريا ، بكل السبل غري املشروعة او حىت السيطرة على احلكومات لكي خيفض تلك الضرائب ال
ديهم ان جباية الضرائب توجد مربر ال مفر منه للرأمسالية لتقوم بكل ما قامت به وبكل ما ستقوم به، فأولئك االشخاص ينفقون على اشياء ليس ل

خصيا  وال مربر هلا بتاات  من وجهة نظرهم بل ان من تلك الضرائب ما يذهب حىت رؤية واضحه ملاذا ينفقوهنا!! او ينفقوهنا على اشياء ال حيتاجوهنا ش
يف كتابه يف عمليات فساد مايل وهنا تتبلور عملية هنب، وحينها تتجرب الرأمسالية وحيق هلا ذلك اذا مل تلغى تلك الضرائب، يقول ستيفن الندسربج 

ان ) او( ان االغنياء ميلكون اكثر مما يستحقون  ) ببعض الشعارات الراننة املكررة ، مثل جاء اإلعالن عن الزايدة الضريبية مغلفا  "  اللعب النظيف
اىل آخر تلك الشعارات اجلوفاء اليت مللنا تكرارها، و من واقع إصرار رجال السياسة على استخدام تلك ( ... هذا هو العدل و االنصاف 

ورمبا يرجع ذلك اىل اهنا ختفف عنهم شعورهم ابلذنب بسبب استغالهلم لثمار التعب و  .االشعارات، أتصور ان هناك من الناخبني من يطالبون هب
و ايهلا من وسيلة ذكية لتخفيف الشعور ابلذنب، فقطعا  من األفضل ان تدعي ان ! اجلهد اللذين يبذهلما جرياهنم و اقراهنم من املواطنني اآلخرين

ان ) ان مفتاح اللغز هنا يكمن يف كلمة واحدة، أال وهي .تطمع يف ما ميلكون – بسهولة – كجريانك يستحقون ذلك االستغالل عن ان تعرتف ان
رمبا تنجح يف استخدام (. إعادة توزيع الثروات االعتباطي) تلك الشعارات البالغية املتعلقة بفكرة( فعال  ) ففي حقيقة األمر، ال أحد يصدق(. تدعي

الوقت، و من املمكن ان يسعدهم هذا، و لكن ما من احد يستمر يف تصديقها كل الوقت، بل انين ازعم تلك الشعارات خلداع بعض الناس لبعض 
وال نغفل ابن الشركات واملؤسسات قد  2!"و لو حىت لبعض الوقت، و ال حىت يقرتب من تصديقها – يف صميم قلبه – انه ما من احد يصدقها

مليون سيعمد  100موظفي الضرائب لكي ختفف من تلك الضرائب، فبدال من دفع ما يقارب  تعمد اىل تزوير ارابحها واغلب اوراقها مبساعدة
ماليني بطرق غري شرعية ولن يستطع احدا  جتنبها مهما كانت مصداقية احلكومة )الدميقراطية( ؛ كما ان فشل النظام  10الشخص املعين اىل دفع 

مال اكثر فأكثر، وان اصحاب الدخول املكتسبة من خالل ملكية رأس املال وما سوى ذلك الضرييب يتمثل يف تركيز العبء الضرييب على دخول الع
ىل من ثروات مل يعودوا يسهمون يف متويل االنفاق العام اال بصعوبة. ولذلك سنوضح كيف تفرض هذا الضريبة حبيث حتقق اعلى كفاءة اقتصادية ا

نفس الوقت، ان النظام الضرييب الذي يكفي لدفع املستثمرين يف أي جمال عمل تنافسي جانب جتنب عيوب هذا النظام بل وحتوهلا اىل مزااي يف 
ر من تكفي االرابح لدفع اجور العاملني ، واقناع اصحاب االعمال يف استثمار امواهلم يف الشركات افضل من إبقائها يف حساب ادخاري، وليس اكث

قناع االشخاص بشكل فعال املثاليه املطلوبة إلمن قوة نظام املخاطرة حيث يوجد به الكيفية هذا هو نظام ضرييب فعال بل ويتسم ابلعبقرية وهنا تك
رة على القيام بذلك من خالل فرض الضرائب ويف حني ان الضرائب حتبط من االستثمار كما ذكران ذلك سابقا  وكذلك سعر الفائدة، فنظام املخاط
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ئدة السليب معا !! وعليه فاذا قلنا ابن هناك ضريبة افضل من ضريبة الرأس  وهذه الضريبة تفرض حيفز على االستثمار من خالل الضرائب وسعر الفا
يكون مقدار الضريبة حبيث ال تثبط االستثمار او حبيث ان الضريبة تستخدم  سكم   والسؤال الذي يرتاود اىل اذهان اجلميع االن هو على رأس املال.

 وف على االموال من ان تذهب كلها للضرائب، أي كيف نفتح ابب اخلطر على االموال؟كحافز لالستثمار من خالل اخلطر او اخل

 التفضيل الزمين

جيب ان نتحدث قليال  عن املعتقدات اوال  " يف جيب ان نتسخدم التفضيل الزمين ولكن قبل ذلك ولنعرف كيف نستطيع ان حنل مشكلة الضرائب 
هذه املشاعر؛ فاألفراد يتصرفون مثلما يتصرفون الهنم )يفضلون( ان جتري االمور بطريقة معينة جمال االقتصاد نستخدم كلمة )تفضيالت( لوصف 

اان .( وليس بطريقة اخرى، مثال  عندما نقول :)شرب بيل الصودا ألنه كان ضماان ( فنحن بطبيعة احلال ايضا  نقول: )... وبيل يفضل اال يكون ضم
نتاج شيء مل يقل وهو ان بيل مل يكن سعيدا  بشعوره ابلظمأ. لعلك الحظت ان هناك حقيقة اخرى مل تقل اننا نستطيع قراءة ما بني السطور، واست

نفسه  لكنها مفهومة ضمنا  من عبارتنا البسيطة حول تناول بيل الصودا. فعندما نقرر تصنيف سلوكه على انه فعل متعمد، فنحن نقرر ايضا  ان بيل
يروي الظمأ. فمثال  اذا تصوران ان صندوقا  من الصودا سقط من طائرة على قرية بدائية، فرمبا ال يكون لدى ال بد انه يعتقد ان تناول الصودا 

يد لن األشخاص الذين يعثرون عليه أي فكرة عن ان فتح غطاء العلبة وافراغ السائل يف افواههم من شأنه ان يزيل عنهم الشعور ابلظمأ. )وابلتأك
ان تسببه هذه الصودا ألسناهنم.( بدال  من ذلك، رمبا يعتربون العلب اشياء مقدسه )ألهنا سقطت من شيء ضخم  يدركوا حجم الضرر الذي ميكن

درك ان حيلق يف السماء مل يروا مثله من قبل(، او رمبا يستخدم موسيقيو هذه القرية العلب يف أي فعل آخر ال عالقة له ابلظماء. من املهم ان ن
طئة، ومع ذلك تكون دافعا  للقيام بفعل ما فعلى سبيل املثال: اذا عدان ابلزمن وشاهدان األطباء يف مطلع القرن التاسع معتقدات املرء قد تكون خا

م عشر وهم يضعون ديدان العلق الطبية على اجسام مرضاهم فقد نقول: )اهنم يفعلون ذلك عمدا  ، الهنم يفضلون ان يصبح مرضاهم اصحاء، وألهن
لناخذ مثال واقعي عصري: اصبح العامل ينظر للدين على انه رجعية لذلك جتد ان االشرتاكيني يقولون بعدم  1"عالج انجح(.م يعتقدون ان فصد الد

 فهم ينظرون وجود اله ويف اجلانب االخر احملافظني الغربيني الذين يقولون بوجود اله اال ان االله ال يفهم شيء يف االقتصاد ويف جانب اخر املسلمني
حول  االله يفهم يف االقتصاد اال انه ال يعرف عن ما سيؤول اليه االقتصاد احلديث بصورته املؤسساتية وتناقضاته، حىت يف ظل الصراع العاملي اىل ان

الربوتستانت االقتصاد جتد العامل يكاد جيمع على ان الدين ال عالقة له ابالقتصاد وهنا تكمن خطورة املعتقدات. فمثال  عندما اجتمع علماء االجنيل 
م لتهذيب االجنيل وازالة عدد من اآلايت املدخله على االجنيل، واجهتهم مشكله مل يتوقعوها عندما وصلوا لرسالة يوحنا 1955االمريكيني يف عام 

التمسك ابملعتقد و اليت كانت مدخله الهنا غري موجوده يف أي خمطوطه يواننية قبل القرن السادس عشر و صاروا يف معضله  7اآلية  5االصحاح 
املسيحية  اخلاطئ فاذا ازالوا تلك اآلية سوف تتهدم العقيدة املسيحية الطرطوسية او املثلثة أبكملها وسوف يرجع العامل املسيحي كله اىل العقيدة

يمة ال ترتبط مبعتقدات سابقة املوحدة واليت يعرفها البعض اباليبونية او االريوسية او الشمشاطية؛ لذلك جيب ان نتخذ طريقة تفكري اقتصاديه سل
ستخدام لكي نصل اىل النظام االقتصادي االمثل والذي حيقق الكفاءة والعدالة املثلى. اثين شيء جيب ان نعرفه ملعرفة كيفية استخدام الضرائب اال

تقاس ابلنسبة و ال تقاس بوحدات   االمثل من خالل فتح ابب املخاطرة جيب ان نعرف قليال  عن التفضيالت. لألفراد تفضيالت وهذه التفضيالت
لتحليلي كما انه ال ميكن اجلمع بني تفضيالت خمتلفة، اال اهنا كما كل السلع ميكن ان تقاس مبقاس موحد وهو النقود وعلى الرغم من ان االجتاه ا

عة العاملية، حيث يضيقون هبذا االجتاه وينكرون وادخال الرايضيات يف دراسة الظاهرة االقتصادية الذي يتزايد، يعارضه فريقا  من الباحثني ذوي السم
يف هذا  جدواه، بل ان منهم من يسميه قرفا  علميا  ويشدد على تغليب القول ابن االقتصاد من الدراسات االنسانية اساسا , وابن ادخال الرايضيات

ان هناك دراسة واحده اعتمدت على الرايضيات وهذه الدراسة مل النوع من املعارف، مل يربر اجلهد املبذول يف عشرات السنني واان مع هذا الرأي اال 
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لن تعطى حقها ،وهي حقا  الدراسة االكثر جدارة لنيل جائزة نوبل من كل الدراسات االقتصادية على االطالق، وملعرفة هذه النظرية سنستعني اب
 حدث عن بشيء من االختصار عن اتريخ التفضيل الزمين اوال .روجرز ليخربان عن معدل التفضيل الزمين ولكن قبل ان نستعني ابلن روجرز لنت

 :نظرية احلرمان او االنتظار

املفكر االقتصادي )سينيور( مفهوم الفائدة كوهنا متثل احلرمان الذي يعانيه صاحب راس املال نتيجة اقتطاع جزء من دخله يف شراء السلع  برر 
 .ووفقاالستهالكية ينشأ مبوجبه ادخار وتكوين راس مال حقيقي يستخدم يف االستثمار ومتثل هذه التضحية يف االستهالك مثن راس املال املستثمر 

 مفكرينلقد استبدل . هذه النظرية يتحدد الثمن )سعر الفائدة( من مقابلة عرض وطلب االدخار واهنا تساوي التضحية يف سبيل خلق االدخار
يتطلب االنتظار وأتجيل  الرأمساليةاخرين مثل )الفرد مارشال( و)كاسل( مصطلح احلرمان مبصطلح )االنتظار( فيقول مارشال ان تكوين االصول 

  .تهالك احلاضر بغية احلصول على دخل اكرب يف املستقبلاالس

اي ، وابرز من انتقدها انتقدت هذه النظرية بشكل واسع وكبري ، كوهنا غري متماسكة ومتكاملة يف تفسري وتعليل الفائدة وتربيرها اقتصاد : نقد النظرية
وجود عالقة بني الفائدة ومعدالهتا مع حالة احلرمان او التضحية اليت ( حيث رفض مفهوم احلرمان كليا وسخر منه، كما ويعتقد بعدم هو )السل

هتمت بشكل اندت هبا النظرية واعترب عامل احلرمان مبالغ به يف حتديد سعر الفائدة كما وان تفسريها للفائدة جعلها معرضة للهجوم واجلرح لكوهنا ا
ادي الشخصي اهنا ال متثل ادىن مستوى من احلرمان اذا كان املال يف كميته . ويف اعتقاساسي بعامل عرض االدخار وامهلت عامل الطلب عليه

  40، مبعىن لو انك قمت بوضع  كما اثبتت الدراسات وهو ما سنتطرق اليه الحقا    جرام ذهب 85 ىن او السعادة وهوتعدى يف عائداته مستوى الغ
 كيلو ذهب فما احلرمان الذي نتحدث عنه وما الذي سينتظره؟كيلو جرام من الذهب وانتظرت ارابحه واليت تكون سنواي  اكثر من  

 : على اثر هذه االنتقادات ظهرت على اعقاهبا النظرايت التالية

  التفضيل الزمين االوىل نظريةال

من استغالل راس  املتأتيةعة النتظار تعويضا للمنفااستطاع ) كاسل ( تطوير نظرية االنتظار لسينيور وطرح نظرية التفضيل الزمين ، تعترب هذه النظرية 
، ومتثل الفائدة مثن االنتظار وحدد كاسل االنتظار يف فرتتني تتحدد الفرتة االوىل من اتريخ االستثمار اىل مرحلة االنتاج  رأمساليةاملال يف انتاج سلع 

 . حلني عرضها يف السوق ، ويتصف مفهوم االنتظار ابلندرة الرأمساليةوالفرتة الثانية من استخدام السلع 

نفسه تنخفض قيمته ، وان هناك قسم معني من  لوقتاجرى انتقاد هذه النظرية ابعتبار ان حجم االنتاج لسلعة او جمموعة سلع قد يزداد ولكن يف 
 . الواقع مثن لالنتظارواخريا فان الفائدة ال متثل يف . سلع استهالكية إلنتاجعناصر االنتاج تستخدم 

  التفضيل الزمين او فرق السعر الثانية نظريةال

من اهم  فاقرتاض رؤوس االموال هو كسب لعامل الوقت ومتثل الفائدة مثن يدفع نضري ذلك، اعترب قسم من االقتصادين ان الفائدة متثل مثن )للزمن(
الفائدة  مفهومر ( وغريهم ، ويعترب )بوهم ابفرك( من الرواد االساسني هلا، فسر بوهم رواد هذه النظرية ) بييت ( و ) غالييين ( و) كالرك ( و) فيش

سلع ومعدهلا على اساس التفضيل الزمين او نظرية فرق السعر، تتلخص هذه النظرية ابن الناس يفضلون املال احلاضر على املال املستقبل وان ال
ويعتقد بوهم ان قيمة االشياء  ملستقبل ومتثل الفائدة مثن الزمن الذي يدفعه املقرتض للمقرض،احلاضرة تقدر بقيمة اعلى من قيمة نفس السلعة يف ا

تساوي املال احلاضر مع املال يف املستقبل جيب ان يكون هناك فرق بني مقدار ما اعطيته حاضرا مع مقدار ما  وألجلتتناقص مع مرور الزمن 
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املستقبل لثالثة عوامل هي خبس قيمة املستقبل وتفضيل الثروة احلالية على احلالية عن السلع يف  ستأخذه مستقبال، ويرجع سبب تفضيل الناس السلع
القت هذه النظرية رواجا وانتشارا  : نقد النظرية. وحدد بوهم عدة فروض وشروط لتطبيق نظريته. ثروة املستقبل واخريا التفوق الفين للسلع احلالية

عدم متكنها حتديد مميز بني العوامل املؤثرة يف جانب الطلب والعرض يف سوق راس اوال   : ملة من االنتقادات هيواسعا يف العامل، ولكنها تعرضت جل
الفروض اليت اعتمدهتا النظرية يف بناءها الفكري افرتضت وجود عامل اقتصادي بسيط جدا ال يتضمن ذلك احلجم من احلركة والتشابك اثنيا  . املال

يف مدى انطباقها مع الواقع واملنطق يف ورابعا  خمصص االجر اثلثا  توضيح فرتة االنتاج و اثنيا  و  تعريفاوال  اين النظرية قصور يف تعاثلثا   واملتغريات،
اعية تفسري القيمة احلالية للنقود مقارنة ابملستقبل كدافع اساسي لالدخار لوجود عوامل واسباب عديدة مثل الشيخوخة او السفر او اغراض اجتم

 .اخرى

 النظرية الثالثة هي االرجحية التقنية للحال ابلنسبة للمستقبل

اضر،يقول وهذه هي جدوائية راس املال ، وقدرته العملية احملسوسة واليت تؤدي يف حد ذاهتا اىل اجياد عامل خصم للقيم املستقبلية ابلنسبة اىل احل 
السلع االستثمارية ، فسوف ينتجون بضائع استهالكية اكثر ، بدال من االستفادة من )اذا استعملت البضائع احلاضرة النتاج : ابورك هبذا الصدد 

، زايدة ذلك املقدار من البضائع االستهالكية يف املستقبل ، و السبب يف حصول هذه النتيجة هو ان من اهم آاثر عدم انتاج البضاعة االستثمارية 
و من الطرق ،هنا فان قيمة املقدار احملدد للبضاعة يف احلال اكثر من قيمتها يف املستقبل دائما دور االنتاج وهو بدوره يؤدي اىل تناقص الغلة ، من

بينهما تركيب  (الفرصة)و( امليل) فهو يرى ان مفهومي (ايروينغفيشر) االخرى اليت طرحت معتمدة مفهوم التفضيل الزمين لتوجيه الفائدة ما جاء عن
فهو يعتقد ابن االفراد يقومون بتوزيع واستهالك دخوهلم احلالية و املستقبلية وفقا  (امليل) ئدة ، اما ابلنسبة ملفهوموتالق ، وحيققان االساس لوجود الفا

التعجيل  ) او (عدم التأين  ) يعين( امليل) للظروف املواتية ، ومدى االطمئنان او عدمه يف مايرتبط هبذه الظروف، بشكل متناسب، و بعبارة اخرى،
او نسبة الناتج اىل النفقة ، و بعبارة اثنية نفقة تبديل الدخول ( الفرصة) الك، والعامل االخر الذي له أتثري يف تصميم الفرد، هو اصليف االسته( 

 و( امليل) ان فيشر يسعى من خالل هذين املفهومني إلثبات ان سعر الفائدة حيصل يف كل جمتمع نتيجة لتالقي منحين احلالية اىل دخول مستقبلية،
ان منحىن امليل هو من قبيل منحين السوا لالستهالك ، يعتمد على االعمدة البيانية ، ويوضح تبادل الدخل احلايل ابملستقبلي ، ( الفرصة)منحىن 

خل احلايل يف ولذا فهذا املنحين يظهر بصورة حمدبة، وحيكي منحين الفرصة يف االعمدة البيانية التبادل التقين لإلنتاج ، أي يرسم كيفية تبديل الد
متاس عمود ، و الدخل املستقبلي يف عمود آخر،فاذا كان اخنفاض املنحين يف نقطة متاس منحين امليل اىل االستعمال ، ليكون منحين الفرصة على 

دل على وجود هبا فهو يعرب عن سعر الفائدة من وجهة نظر فيشر ، كما ان منحين هذا اخلط من حيث القدر املطلق ، ان كان اكثر من واحد في
 تفضيل زمين اجيايب ، وسعر فائدة اجيابية يف اجملتمع.

 آلن روجرز

التفضل  يقول الدكتور حممد عمر شوبرا ان افرتاض بوم ابورك التفضيل الزمين قد رفضة عدد من االقتصاديني البارزين، وهناك اراء كثرية تقول ابن
رزين اىل ان الزمين لدى املستهلك الرشيد قد يكون موجبا  او سالبا ، وقد خلص الدكتور الزرقاء بعد االشارة اىل اراء عدد من رجال االقتصاد البا

اط للمفاضلة بني )التفضيل الزمين االجيايب ليس مبدا من مبادئ الرتشيد، وال ميال  سائدا  او راسخا  فعال  بني املستهلكني انه جمرد واحد من ثالثة امن
ة اال انين اعتقد ان كل النظرايت االزمان )النمطان االخران مها التفضيل الزمين املعدوم، والسالب وكل منها رشيد وممكن الوقوع يف ظروفة اخلاص

دث السابقة ال يوجد هلا اساس علمي حقيقي وحنتاج اىل اساس علمي حقيقي وهو ما جاء به العبقري آالن روجرز واالن لنستعني آبلن روجرز ليتح
حيث  سنواي   %2.5زمين يساوي م وقد اثبت علميا  يف هذا البحث ان معدل التفضيل ال1994عن التفضيل الزمين؛ قام آلن بعمل حبث يف عام 
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ل املثال ال يقول انه تطور التفضيل الزمين ابالختيار الطبيعي، كان البحث حول نظريته القائلة ابن التفضيل الزمين للناس يف تطور توازين )على سبي
لالستبدال الذي له )اثبت( دارويين جيب ان يوجد تغري يغري التفضيل الزمين ابالختيار الطبيعي( وقال ان هذه النظرية تثبت ان املعدل اهلامشي 

وي يساوي املعدل اهلامشي لالستبدال الذي له )اثبت( لالستخدام وبعد استعراضه هلذه العوامل، وجد انه على املدى الطويل معدل الفائدة يسا
 سبقوهم سنا . % سنواي ( وان الشباب جيب ان خيفضوا املستقبل بسرعة اعلى من الذين ي2.5لكل جيل )حوايل  2لوغ

هل، عمل قال الن روجرز: ان التفضيالت هي قضية مركزية للنظرية االقتصادية وهذه حقيقة، اال انه ال يعرف عن امهيتها اال القليل. وبسبب هذا اجل
واكثر حتداي  من الناحية االقتصاديني جاهدين ليضعوا افرتاضاهتم عن التفضيالت أبقل قدر ممكن، يف حني ان النظرية االقتصادية منت بصوره اعم 

ري من نظرية الفكرية عرب السنني. وهذا جعل النظرية اضعف امام التغريات والفرضيات، و مل يقويها. اال انه كان إبمكان االقتصاديني ان يكسبوا الكث
تفضيالت، فمعىن هذا ان منوذج تطوير التفضيالت. نظرية التطور اجليين قد يكون له استخدامات يف هذا اخلصوص. اذا كانت اجلينات توثر على ال

اء لغرابته.  قد ينجح يف توقع هذه التفضيالت. مث اتبع انه عندما يقال ان التفضيالت تتطور ابالختيار الطبيعي فان هذا االدعاء رمبا يصدم بعض القر 
لكنه ليس من املعتاد التفكري يف حركة االختيار بنفس وليس بغريب التفكري حبركة االختيار يف العامل البيولوجي كاحلجم والشكل وامناط االنتاج، 

ال، الطريقة )او املستوى( يف التفضيالت. اال انه حلد االن ال يبدو انه يوجد أي اساس هلذا احلكم املسبق. ضع يف االعتبار، على سبيل املث
ن نفس الفصيلة. وهذا على االرجح بسبب اولئك الذين يفضلون التفضيالت املتعلقة ابألقران. الغالبية من االفراد يفضل االقرتان ابجلنس االخر م

يستطيع تفسري كتلك التفضيالت؟ اذا كان  -ابستثناء االختيار الطبيعي  –التفضيالت االخرى هم قله بسبب قضية :اهنم صنفوا كضد. من ايضا  
ل حيوان يبين عش او خمبئ خيتلف يف استهالكه الفوري بسبب كسب االختيار يؤثر يف تفضيالت االقران ، اذا  ملاذا ال يؤثر يف التفضيل الزمين؟ ك

تيار مؤجل. لذلك التفضيل الزمين له تطور اترخيي قدمي. قد يعارض البعض ايضا  حبجة ان التفضيل الزمين يتشكل ابلتعلم والثقافة. وليس ابالخ
الطبيعي، لذلك منيل لتعلم ما الذي سيفضله )االختيار( أاي كان، كما  الطبيعي. وللرد على ذلك نقول ان سعة الثقافة نفسها تشكلت بفعل االختيار

م ان ليس أاي من هذه املواقع صحيح ابلكامل. ان منوذج من االختيار الطبيعي سوف يتوقع مبستوى 1988اضاف ايضا  ابنه قد عرض مسبقا  يف 
التوقع قد يكون صغريا ، لذلك ان منوذج يتجاهل الثقافة قد يثبت ان له  ادىن اين يكون االنتقال الثقايف مهم. وابلرغم من ذلك ان النقص يف قوة

 استخدامات حىت اذا كانت امناط التفضيل الزمين تنقل من خالل الثقافات.

ويف القسم يف القسم االول من حبثه سيعرف املعدل اهلامشي لالستبدال و للتفضيل الزمين و يلخص النتائج السابقة من االقتصاد و تكور اجلينات؛ 
أي فرد الثاين سيدجمها ليشتق نتائج جديدة ختص وضائف اداة بني فرتتني حمدودتني و معدل الفائدة احلقيقي،كل هذه النتائج تفرتض دقه كاملة عن 

ئيا  للمستثمر. يف سوف يستمتع ابلعائدات من االستثمارات،القسم الثالث يقلل االفرتاض االخري، ليسمح بتوجية  لعائدات اىل عائد غري حمدد مبد
ستثمار( ، هذا السياق ،  املعدل اهلامشي للتفضيل الزمين يتحول للتغري مع كال  من )عمر املستثمر( و )التأخري بني االستثمار و العائدات من اال

كل تفاصيل البحث لذلك عند   ومبا انين تعمدت جتنب ذكر اي معادالت الرايضيات فلن نقوم بذكر اخريا  تتلخص النتائج وتناقش يف القسم االخري
وابلرغم من ان هذا البحث علمي وال حيتاج اىل تعزيز االثبات اال اننا عندما نسرتجع اايم  ،قراءه ابقي البحث سيحتاج القارئ اىل بعض الرايضيات

% للبنك ابلنسبة ملا 3يضيفوا  % من املقرتضني مبعىن ان6% للمودعني وطلب 3املصارف اململة عندما كان كل عمل املصرف يقتصر على اعطاء 
ت سيعطونه للمودعني ويف الثالثة عصرَا يذهبون للعب القلف وعليه فعندما مل يكن هناك تضخم وكانت العمالت حقيقية يف قيمتها الذاتية كان

ه غري هذى العمل ، ودليل ألنه ال يوجد لديه أي شيء يقوم ب 3-6-3% قليال  و قد كان يطلق على وظيفة املصريف اسم 2.5النسبة اعلى من 
%  .اذا 2.5ابملئة أي حوايل  3اىل 2اليت تسعى اليه مجيع الدول يقع بني  -واليت تعترب تفضيل زمين سليب  -اخر هو ان نسبة التضخم االجيايب 

فسوف خنفضه اىل اكرب قدر  % االجيايب والسليب ايضا  و مبا اننا نفضل ان خنفض الضرائب اىل اكرب قدر ممكن2.5فمعدل التفضيل الزمين هو 
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اال ان معدل التفضيل السليب  حبيث اهنا ستكون ضريبة شامله ال يستطيع اي مالك ثروة ان يتجنبها هنائيا   % من امجايل ثروة الفرد2.5ممكن وهو 
ه يف اختبار اجرته احدى الشركات على اكثر أتثريا  من معدل التفضيل االجيايب بنفس النسبة طبعا  ، لعل احد االسباب اليت جيدر بنا ذكرها هو ان

ر موظفيها حيث قامت بتقسيم املوظفني اىل ثالث فئات واعطت احدى الفئات املكافئات مقدما  وقالت لكل فرد من  املوظفني ان مل ينجزو مقدا
ني الثانية سيقومون ابستالم مكافئاهتم بعد اجناز معني من العمل اخلاص بذلك الفرد فإننا سنقوم ابسرتجاع املكافأة من ذلك الفرد بينما الفئتني اآلخرت

فرقتني االخريني العمل اي هناية الشهر والثالثة سيستلمون مكافئاهتم هناية العام فكانت نتيجة التجربة ان جنحت الفرقة االوىل بشكل كبري مقارنتا  ابل
ا  عن ضرييب هو ضريبة ال تفرض على الدخل او على الربح ولكن تفرض بعيد التان كانتا متساويتان تقريبا  ، فنحن نكرة اخلسارة كثريا . فافضل نظام

، فالفرق بني ان تفلس مؤسسة وان شخاص ال على املؤسسات او املنشأة، وهذا يتضمن ان تكون الضرائب على االاالثنتني أي على رأس املال
ايل تغلق ابب االحتيال كما سنذكر ذلك الحقا  عند احلديث وابلت -يفلس شخص ابنه اذا كان هناك ديون على الشخص فيجب عليه سدادها 

م املاليه اما املؤسسة وخصوصا  املالية فسيتم حتميل تبعات سوء تصرفاهتا للحكومة والشعب وستقوم ابلدفع عنها من جيوب دافعي 2008عن ازمه 
 توجد صله بني ما يتم دفعه لنا من مال وبني ما جيعلنا نشعر الضرائب. اال انه يف سنوات اخرية اكتشف علماء االقتصاد مع علماء النفس انه ال

ملثال ان بسعادة حيث اكتشفوا انه احياان  اذا قمت بعمل شيء ابجملان سيجعلنا ذلك نشعر ابلسعادة اكثر من ان يتم الدفع لنا لنقول على السبيل ا
اخر قطعه من كعكة عيد امليالد قامت صديقتها بعرض النقود مقابل فتاه قامت بطبخ شيء لصديقتها يف عيد ميالدها وعندما انتهني من اكل 

ب خدماهتا ، عندها كل مشاعر الطيبة وكل مشاعر الدفء الغالية ستختفي فجاءة ، لذلك نسمي الضريبة ابلزكاة او ضريبة الصدقة )وهذا كان سب
لنا نشعر ابملسؤولية عند دفع الضريبة وايضا  االحساس ابننا ال جيب ان يف عدم فهم النظام االقتصادي بني علماء االقتصاد املسلمني( وهذا ما سيجع

ال الذي ال نكون يف وضع املتلقي للزكاة على االقل من الوضع احلايل؛ وألننا نكرة ان خنسر كما اظهرت الدراسة السابقة كانت الضريبة من رأس امل
 800قتصاديني اىل اجتهادهم ابنه جيب اخذ مبلغ اثبت مثل ما قلنا مسبقا  لنقول متتلكه اساسا  هو ما يدفعك لالستثمار، لذلك عندما وصل اال

دوالر كضريبة راس بغض النظر عن النقود كانوا يراعون عدم ثين الناس عن االستثمار واالستهالك ، ولكن افرتض ابن مامل يتوقعوه هو ان 
هالك بل تشجع االستثمار عربها، مثل ان حتصر االمالك يف احد اايم العام  ابستطاعتهم استقطاع ضريبة من دون ان تثبط االستثمار او االست

خسر فالدولة ونفس اليوم من العام القادم وأتخذ نسبة اثبته من احلد االدىن من الثروة بني احلصرين،  مبعىن انه اذا ربح املستثمر فرحبه له، واذا 
ك لكي تفرض الدولة املخاطرة كما هو واجبها فعليها ان تقوم بذلك على رؤوس تساندك يف خسارتك وال أتخذ على خسائرك أي ضرائب ،لذل

جرام من  85وهو معدل التفضيل الزمين ملن كان ميتلك اكثر من  عموما   % من رأس املال او من امجايل الثروة2.5االموال عرب ضريبة مقدارها 
، كما ان هناك خواص يف ون اقل من عامني الن الضرائب حتصل بشكل سنوي وابلطبع ستك -الذهب او ما يعادهلا و قد ادخرها الكثر من عام 

اسواق القيمة  هذه الضريبة تشجع على االمتته ، مبعىن اذا قمنا بتقسيم السوق احلقيقي اىل ثالثة أقسام رئيسية ، وهي اوال  اسواق جتارية ، و اثنيا  
تجارية يتم احتساب البضائع يف الضرائب والسبب ان البضائع يسهل حتويلها لألموال املضافة للبضائع واثلثا  اسواق خدمية ، فان االسواق ال

و ما والعكس صحيح لذلك حتتسب من ضمن الثروة، اما اسواق القيمة املضافة اي اليت أتخذ سلعة وتضيف اليها قيمة ومن مث تقوم إبعادة بيعها وه
االنتاج من ضمن الثروة بينما حتتسب املواد اخلام او البضائع قبل اضافة اخلدمة املضافة  يسلتزم ان متتلك وسائل انتاج ، فال يتم احتساب وسائل

حتويل النقد اليهما اليها والبضائع املعروضة للبيع ايضا  او اليت مت اضافة القيمة املضافة اليها من ضمنها احملروقات والذان يسهل حتويلهما لنقد ويسهل 
سائل االنتاج والسبب االهم اىل جانب ان هذه الوسائل ال ميكن حتويلها لنقد ما مل يتم التجارة فيها هو ان هذا ما بينما ال حتتسب الضريبة على و 

ضريبة يدفع حنو االمتته او استخدام اآلت اكثر من ادوات االنتاج والذي يدفع اليه التهرب من الضرائب، خيربان االقتصاد ان هذا التهرب من ال
يف مصلحة االقتصاد حيث ان ذلك سريفع من كفاءة النظام االقتصادي ، ويبقى لدينا القطاع اخلدمي ، وهذا القطاع اذا مل ابلطرق السليمة هو 

ما وسائل االنتاج يستخدم مواد خام يف تنفيذ مهامه فال يتم اقتطاع الضرائب عليه مبعىن ان البضائع واملواد اخلام يتم دائما  احتساهبا ضمن الثروات بين
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ان هذه النظرية تم احتساهبا ضمن الثروة اليت ستستقطع منها الضرائب ابستثناء العقارات واليت هلا حالة خاصة سنتطرق اليها ابلتفصيل الحقا . ال ي
بة تتعلق حلقيقة اين ال املك اجابه اال انين اعتقد ابن النسجرام من الذهب حتديدا  ؟؟ يف ا 85ملاذا  ولكن ي ما سيجمع عليها علماء االقتصاده

, اكتشف االقتصاديني عالقة بني ارتفاع معدل السعادة مع ارتفاع الدخل يف خمتلف اجملتمعات ومع اهنم قالوا ابنه يف بعض اجملتمعات ابلسعادة 
اجريت عام خيتلف هذا املعدل عن جمتمعات اخرى بشكل هامشي اال اهنم وجدوا ان زايدة الثراء له تناقص حدي يف حياتنا اليومية ففي دراسة 

) عدد الشهور يف 12جرام من الذهب مضروب يف 85الف دوالر سنواي  أي ما يعادل  75يف الوالايت املتحدة انه عند مستوى دخل  2010
قام  شخصالسنة اهلجرية او القمرية( وجدوا ان مستوى سعادة الشخص اليومية ال ختتلف كثريا  مع زايده الدخل اكثر من ذلك، فاذا  اخذان من ثراء 

جرام من الذهب ألكثر من عام فان ذلك لن يؤثر على مستوى سعادته وسيزيد من دفعه لالستثمار يف تلك الكمية من  85بتخزين ما يعادل 
 االموال واليت تعترب مناسبة جدا  كحد ادىن إلقامة مشروع انجح مكتمل.

 ريبة هو االكثر فاعلية لعدة اسباب.اتوقع ان جيمع علماء االقتصاد على ان هذه النظرية و هذا النظام الض

 االسباب املميزة للزكاة

ان اهلدف الرئيسي من وضع السياسات الضريبية والسياسات النقدية اىل جانب مهامهما كتوفري التمويل للحكومة هو حث املستهلكني وتشجيع 
 وهذا ما تقوم به الزكاة ابلتحديد تتعطل القدرة االقتصادية عن العملاالعمال التجارية للبدء يف االنفاق ، وذلك كي ال تتوقف عجلة االستثمار او 

 فهي:

 اوال : حتث على االستثمار.

 اثنيا : اهنا ليست خمصصة لالستهالك فقد مت ادخارها ملده تزيد عن عام فهي ال تقلل من االستهالك.

 ن تثبط العمل او االستثمارات.اثلثا : ليست من الدخل وال من االرابح وامنا من رأس املال مبعىن اهنا ل

جرام من الذهب وليس هذا فحسب بل وقد مت ختزينه او ادخاره ألكثر  85رابعا : اهنا لن تفرض على الفقراء ألهنا تشرتط امتالك ما يعادل اكثر من 
 من عام.

 خامسا : متنع القصور يف الطلب والقصور يف العرض معا .

 املدى القصري تقرتب من الصفر، اما اسعار املدى الطويل فهي يف اقل معدالهتا اترخييا  وال يزال االنفاق سادسا : عندما تكون أسعار الفائدة يف
ر االستثماري اخلاص غري كايف إلخراج االقتصاد من االنكماش ، فانت حينها حتتاج لفكرة ثورية اما ان جتعل نسبة الفائدة سالبة او ان تضط

 %.2.5قتطاع من االرصدة غري املستثمرة بناء على دراسة علمية وقد كانت املدخرين لالستثمار من خالل اال

ألنه  سابعا : التشجيع على االستثمار يكون عرب الرتغيب )االرابح( ولكن الرتغيب ال يكفي وعندها جيب ان نستخدم الرتهيب )من عدم االستثمار(
كبرية جدا  ولكي حنل هذه املعضلة ما علينا سوى   تثمار وهذه مشكلة اقتصاديةو االسمن البديهي ان ميول االنسان حنو االدخار اكثر منها حن

 %.2.5استخدام النظام الضرييب أبخذ ضريبة من رأس املال 

 اثمنا : اهنا متنع ظهور اي فقاعات رهون عقارية الدخال عنصر املخاطرة عليها.



53 
 

 ئل االنتاج وابلتايل تؤدي للسعي حليازة وسائل انتاج اكثر وابلتايل لرفع الكفاءة.اتسعا : اهنا تدفع حنو االمتته الن الضرائب ال تستقطع على وسا

 عجز املوازنة

واان اؤكد وحتما  سيعتقد االقتصاديني ان هذا القدر من الضرائب قد ال يكون كافيا  للمصروفات احلكومية  ان ثراء الدولة يعين ثراء العامة من الناس
حينما قامت جمموعة من الباحثني والطلبة من جامعة هارفرد ابلبحث عن اخر سوق حر فة ليس كافيا  هلذه املصروفات هلم ابن هذا القدر من الضريب

اال ان االمرباطورية العثمانية عانت من  -اخلالفة العثمانية  –مثايل، وجدوا ان اخر سوق حر مثايل حقيقي كان فيما يسمى ابإلمرباطورية العثمانية 
، وهنا نتسأل اذا كان هذى هو حال واليت كانت تطبق هذا النوع من الضرائب ا ومل تستطع حىت تسديد الرواتب يف اخر اايمها عجز يف ميزانيته

احملرمة يف  -نظام السوق احلر فقد كان مثال واضح على فشل هذا النظام حيث اهنم جلأوا يف اخر اايمهم اىل حماولة االقرتاض من اليهود بفائدة 
تسديد تلك العجوزات رغم اعتقادهم الراسخ ابن تلك الفائدة تعترب خطيئة كربى، يف حقيقة االمر ان مسألة عجز امليزانية ال تقبل ل -االسالم 

دم الفشل يف عدم امكانية خلق التمويل الالزم هلا، واال فسيكون فشل هذا النظام االقتصادي مصري حتمي. هناك العديد من الطرق اليت تضمن ع
كل هذه الطرق تستطيع ان توفر الدخل للحكومة بشكل كايف ، ولن اابلغ اذا قلت ابن ، و يف امليزانية مامل يتم خمالفة نظرية املخاطرةحدوث عجز 

ة مل واحده من هذه الطرق تغين أي دوله عن أي حماولة الستخدام التضخم او الضرائب التصاعدية و أي طريقة اخرى، وفشل االمرباطورية العثماني
النظام  اال بسبب عدم معرفتها للطرق املناسبة واالهم من كل هذا اهنا مل توجد بنك موحد ومل تعرف ما يدعى ابالسواق املالية بتاات . ابستثناءيكن 

 ال يكون عرب الضرائب للمشاريع العمالقة او للرواتب او الي شيء كان  االنفاق احلكوميالضرييب الذي حيفز االقتصاد الذي شرحناه سابقا  فإن 
طاع قبل ان نتحدث عن امليزانية جيب ان نتحدث ملاذا حنتاج ميزانية يف املقام األول ، خيربان االقتصاد عن فكرة الراكب اجملاين أي ان الق ولكن

ل وزارة الدفاع، لذلك يف حديثي عن املوازنة سنتحدث عن النفقات الدائمة , ان اخلاص لن يقوم بعمل الطرقات مامل يكن خط سريع ولن يقوم بعم
بط مبا يعرف املوازنة هي ختطيط الدولة لنفقاهتا للعام القادم و يستحق منا ان نفكر إبمعان يف السبب الذي جيعل للحكومة نفقات. التربير األول يرت

نها اجملتمع ككل، فمن املستبعد أن يقوم اجلمهور بدفع املقابل هلذه اخلدمات على أساس )ابلسلع العامة( ، وهي خدمات او مؤسسات يستفيد م
 تطوعي. فهل من املمكن ان تدفع تطوعا  مقابل خدمات الشرطة؟ رمبا تدفع اذا جتاهلت عناوين الصحف اليت تقول: إهنم يقضون كل اوقاهتم يف

ن مالحقة اجملرمني. وهل ميكننا متويل النظام القضائي، وهو من الضرورايت ولكنه مكلف مضايقة سائقي السيارات من الطبقات املتوسطة بدال  م
أيضا ، بكل ما يضمه من حمامني وقضاة يتقاضون أعلى الرواتب؟ ابإلضافة اىل ذلك، واذا ساد االحساس ابلوطنية يف اوقات احلرب، فسيعرتض 

وات املسلحة عندما ال يلوح أي خطر يف األفق. يعترب عدم توفري السلع العامة أحد أشكال املواطنون يف أوقات السلم على تكاليف اإلبقاء على الق
مور )اهنيار االسواق( ، فاذا مل تقم احلكومة بتمويلها، فلن توجد اساسا ، فعلى سبيل املثال، وجود نظام قضائي يعمل بشكل فعال، يعد من األ

الثاين من إخفاقات السوق فهو ما يطلق عليه املخاطر غري القابلة للتأمني، فهل من املمكن ان حيصل الضرورية إلدارة النظام االقتصادي. اما النوع 
شخص مريض مبرض مزمن وبدون دخل على اتمني صحي خاص؟ ابلطبع ال، اال اذا طلبت احلكومة من شركات التامني ان توفر غطاء لكل فرد يف 

نتشار املخاطر بني األصحاء وغري األصحاء يتطلب األمر من الشركات توفري هذا الغطاء عرب نطاقات منطقة بعينها. وحىت يف هذه احلالة, ونظرا  ال
ينطبق أوسع. واذا كان االمر كذلك فلماذا ال تقوم احلكومة نفسها به او على األقل العمل على ضمان ذلك التأمني واإلنفاق عليه من الضرائب؟ و 

 ذلك استمرار صرف أتمني البطالة للعاطلني ومرتبات من حيصلون على اجازات مرضية. حىت لو كانت هذا االمر على املخاطر األخرى، مبا يف
الصحية  احلكومة تقوم بدور املؤمن او املشرتي للخدمة، فال يعين اهنا جيب ان تكون املورد ايضا . فمن املمكن ان تشرتي احلكومة خدمات الرعاية

ابة عن املرضى، ومن هنا تنتهي احلاجة خلدمات الصحة العامة. ويف وقت أتليف هذا الكتاب تقوم احلكومة من أطباء ومستشفيات القطاع اخلاص ني
بذلك ولكن على نطاق ضيق. إن النقاش الذي يدور اآلن مطالبا  بتمويل مشروع خدمات الصحة العامة من الضرائب يستند على قيام مؤسسة  
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ستفادة من وفورات احلجم ، حبيث توفر خدمة الرعاية الصحية حىت يف االماكن اليت هبا عدد قليل من كبرية )كأكرب شركة يف اوراب الغربية( ابال
مع موافقة معظم خرباء االقتصاد على ان دور احلكومة هو توفري السلع من املوظفني لتقدمي تلك اخلدمات  السكان، وتعمل على تدريب عدد كاف

اليت ال ميكن التأمني عليها بوصفها موردا  خلدمات مثل الصحة والتعليم؛ قد أصبح مهددا ، على الرغم من واخلدمات العامة، فان دورها يف املخاطر 
توزيع الدخل من وابملثل فان احلكومات تستخدم الضرائب واالنفاق احلكومي إلعادة  نظام ككل، على األقل يف بريطانياقلة من يهددوهنا بتغيري ال

ومع ذلك توجد  رت وأصبحت تدرك قدراهتا احلقيقيةاء االقتصاد يف السوق احلر: ان احلكومات املعاصرة قد تطو قد يقول خرب  األغنياء للفقراء
ان صعوبة بل ان االحتمالية تنعدم متاما  يف ظل نظام املخاطرة كما يقول االقتصاديني  1احتمالية ضعيفة ان نعود للحكومات الصغرية والبسيطة"

التحول   ان املنتجات اليت يقل املعروض منها ، سريتفع سعرها، مما سيحد من الطلب عليها، ويشجع الناس علىاحلديث عن املوازنة تكمن يف
ونتيجة  غياب أية آلية من آليات التسعري فاخلدمات العامة )اجملانية( مثل الرعاية الصحية يكون هلا ابلغ األثر يف ظل للمنتجات األرخص واألوفر

ابستثناء  2لذلك يصبح الرتشيد يف اخلدمات العامة سواء الرعاية الصحية او اخلدمات األخرى امرا  مهما ." لب غري حمدوديصبح الط لذلك، ميكن ان
 لزم ابالستفادة من اخلدمة. الن كل شخص م التعليم االساسي االلزامي او اي شيء الزامي ، حيث ال يزيد الطلب مبجرد اعطاء اخلدمة جماان  

% وال نستطيع اخذ اجلمارك وال نستطيع 2.5السؤال األهم : اذا كنا ال نستطيع طباعة النقود وال نستطيع مجع الضرائب ابكثر من واالن أنيت اىل 
وخصوصا  اصدار سندات حكومية وال نستطيع االقرتاض من املنظمات املالية العامليه والدول االخرى بفائدة ونريد نظام عاملي يشمل كل دول العامل 

 % ؟!90 موارد لديها وال طريق افضل لتحفيز االقتصاد افضل من االنفاق احلكومي فمن اين لنا انشاء ميزانية معدل العجز فيها يفوق اليت ال

 االنفاق احلكومي

حلكومات ال تستطيع ان امتالك االسواق املالية هو اساس متويل عجز املوازنة واساس االنفاق احلكومي فكما قلنا ابن احلقيقة اليت ال مفر منها ان ا
% من اموالنا سوف ختتفي، لذلك دائما  97ان ترتك النظام املايل للبنوك عرضة للفشل وابسط سبب لذلك هو انه اذا مسحوا بذلك فان اكثر من 

طنني، وخشية من البنوك او غريها ما تقوم احلكومات بنقل تلك االزمات املالية اليت تسببها االسواق املالية اىل ميزانية الضرائب املدفوعة من قبل املوا
ضع ميزانية الستغالل النظام املايل او ان تستمر االسواق املالية ابي صورة كانت يف ما تفعله اي لضمان عدم تكرار استغالل االنظمة املالية يتم و 

زانت اىل جيوب القلة القليلة من خالل االعذار هي كل ما يهم املواطن يف مجيع الدرجات االجتماعية يف البالد وحتديد النسب لكي ال تتسرب املوا
بدون اي أتثري  اليت ختتلقها البنوك او اي مؤسسات اخرى بينما نستطيع تطبيق انفاق حكومي سخي جدا  يتفوق على اي نظام معاصر يف السخاء

وهذا الكالم  انت السماوية سواء االسالم او غريه. هذا ما يسمى ابالقتصاد االسالمي او ابألصح هو اقتصاد كل الدايعلى أاي  من معايري الكفاءة
، فمثال  علماء االقتصاد ال يريدون ان يقال عنهم اهنم يتوافقون مع السابق اخلاطئ ملعتقداب هو التمسك سببوال الذي اقوله لن ينال رضى احد

الن هناك شبه امجاع من اكثر الناس امانه واكثرهم  رية رضاهممن الرجعية، واملسلمني لن ينال شرح هذه النظ االقتصاد االسالمي الن الدايانت تعترب
 علما  واكثرهم ذكاء واوسعهم اطالعا  على عكس ما سأذكره يف االقتصاد االسالمي يف اوساط اخلوف من ان يقولون شيئا  عن هللا مل يقله هللا

ن اخر مثال  وهكذا ... فيجب ان نزيل فكرة التقيد أبخطاء املعتقد واملسيحيني لن يعجبهم ان يكتسح االقتصاد االسالمي العامل ويكون الفضل لدي
اد السابق لكي نستطيع ان نصل اىل حل لكل املشاكل االقتصادية ويف خضم كل هذه التعارضات هلذه الفكرة تظل هناك حقيقة ال تتغري يف االقتص

عمال يف الوقت احلاضر، واال فلن يستطيعوا القيام هبا , وهذا ما جيب ان وهي ان االفراد والشركات واحلكومات حيتاجون القرتاض االموال للقيام أب
بتوفري االئتمان فستظهر مشاكل  السوق املايل احلكومي مل يقوم ! اما اذا يوفره سوق املال احلكومي هلم واال ملا وجدت االسواق املالية يف املقام االول

 النقاط التالية: عدد من لة العجز يف االئتمان اىل جانب ذكر طرق متويل االنفاق احلكومي يف اقتصادية ال حصر هلا، لذلك سنذكر كيف تغطي الدو 

                                                           
 ـفحة.131 -129دعوة غداء صـ1
 ـفحة.136دعوة غداء صـ2
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ع يكون التمويل الرئيسي عرب توحيد البنوك والقطاع املايل واملصريف وشركات التامني واجملموعات املالية وشركات التصنيف االئتماين ومجي .1
حصرية االمتالك للدولة اي تكوين دورة نقد مغلقة عرب توحيد البنوك ببنك واحد للدولة قطاعات االسواق املالية واليت جيب ان تكون 

د لكل املشاريع واالشخاص واالستثمارات وغريها سيكون لدى البنك الوحيد بعد ان يتم أتميم االسواق املالية ولعل من و حبيث ان كل النق
هي ايه انزلت يف القران هلذا الغرض فقط وهي اية )والذين يكنزون الذهب والفضة احلافز الذي يلزم اجلميع بوضع امواهلم يف بنوك الدولة 

...( مبعىن منع االشخاص من ادخار امواهلم يف منازهلم وبذلك فان كل مدخرات الشعب ستكون لدى القطاع العام والبنوك احلكومية يف 
جيب بني نفقات احلكومة وتغطية عجز االئتمان يف االسواق  قولكي نستطيع التوفي ،حاله انعدام وجود بنوك خاصة اوقطاع مايل خاص

متول ميزانية الدولة من و  تقريبا  %  100×  61.8=2/)(√5(+1(النسبة الذهبية هي لنسبة الذهبية يف توسيع االئتمان، ونستخدم اان 
وهذه هي الطريقة الوحيدة إلعطاء ما النسبة ،  هبذه –مبا فيها مجيع احلساابت احلكومية  -امجايل االيداعات يف كل احلساابت يف الدولة 

يسمى نفقات حكومية او مال جماين، ففي اآلية اخلاصة مبصارف الزكاة او النفقات احلكومية قال تعاىل ) امنا الصدقات للـ ...( ومل يقل 
ان ومنع هللا رسوله إعطاء اي شخص نقود ال اجملاين او النفقات احلكومية، وهي مثان مصارف حصرها القر امنا الزكاة وهنا اشارة اىل امل

اما خارج هذه النسبة فيجب ان تكون هناك حساابت دقيقة جدا  وتسديد كل  جمانية من اموال الدوله ملن كان خارج هذه البنود الثمانية،
% ، 38.2= 61.8-100اذا قمنا بطرح  وماذا عن بقية االيداعات! نفقه خارج هذه النسبة مهما كان الغرض الذي استخدمت فيه.

% لشراء اسهم لكل الشركات اليت حتتاج اىل 12.5فلتغطية قصور االئتمان الذي يوفره موازنة املخاطر يف املقام االول نقوم بتخصيص 
ذه متويل انشطتها، ولكن تظل هناك شركات غري مسامهة اال ان هلا تصنيف ائتماين رفيع وحتتاج اىل متويل مؤقت وتستطيع توفري رهوانت هل

% اخرى من امجايل االيداعات هلذى الغرض ، ويتبقى 12.5القروض لتغطية مصاريف جارية، لتغطية قصور االئتمان نقوم بتخصيص 
% اليت ختصص لشراء 12.5% من االيداعات لتغطية عملية السحب لالموال يف احلساابت اجلارية للمودعني. وابلنسبة لـ13.2لدينا 

ل نفقات احلكومة من ارابح تلك االسهم وتسدد قيمتها اال ان مسامهتها يف شركات القطاع اخلاص ال ويماسهم الشركات فاهنا تقوم بت
% من اسهم كل شركة ومن مث متليك حق 49% وال تتدخل يف ادارة تلك الشركات لزايدة ايرادات الدولة تقوم الدولة بشراء 49يزيد عن 

وبعدد العاملني يف املنشئة توزع حق القرار يف اسهمها عليهم حبيث ان كل عامل  التصويت كل عامل له اكثر من عام سهم من اسهمها
لنضرب مثال لتوضيخ ما  (صوت 1 = موظف 1)عدد اسهمه مضافا  اليها حق القرار يف االسهم يكون ابلتساوي بني مجيع املوظفني أي 

موظف بينما عشرة موظفني ميتلكون  من سهمني كما انه يوجد سهم  20لنقل ان الرئيس التنفيذي ميتلك يف الشركة اليت يديرها  اقصده.
% من اسهم الدولة يف املنشئة 49عشره موظفني اخرين قاموا ببيع السهم الذي منحتهم اايه الدولة ولنفرتض ان ويتبقى لديه سهم واحد 

ون مبعادلة االصوات بني مجيع العاملني يف سهم. تقوم الدولة ابالحتفاظ ابإليرادات اال ان متثيلها يف جملس االدارة يك 400تساوي 
نقسم القرار او  441سهم يصبح لدينا  400سهم جنمعها مع  41موظف لديهم  12الشركة بقدر االمكان فيهم، مبعىن يوجد لدينا 

ابح صوت لكل شخص حيتفظ فيه الرئيس التنفيذي ابر  36= 12/441ويكون العدد  441حق التصويت فيها يف جملس االدارة على 
سهم اال انه ميلك التصويت بسته وثالثني سهم واملوظفني العشرة حيتفظوا ابرابح سهمني و ابلتصويت بسته وثالثني سهم لكل  20

موظف واملوظف االخري حيتفظ ابرابح السهم الذي ميلكه وحق التصويت بسته وثالثني سهم وابقي العشرة الذين ال ميلكون اسهم ال 
سهم، ويف اجلانب  400احلكومة وهي ارابح حساب صويت اما ارابح االسهم اليت متتلكها احلكومة فرتد اىل يكون هلم احلق يف اي ت

ولن  االخر يتم منع ما يسمى ابلنقاابت العمالية يف القانون فاذا مت تشكيل اي نقابة عمالية يتم فصل مجيع املنتمني اىل تلك النقاابت
 هنا تشكل خطر على نظام احلكم.ها هو أنقول سجنهم أيضا  لعده اسباب لعل ابسط
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على الدولة ان تقرتض من اخلارج مىت كان ذلك ممكنا  أبكرب قدر ممكن بدون فوائد وان متول املشاريع الداخلية أبكرب قدر ممكن من خالل  .2
 القروض.

 جرام من الذهب. 85اكثر من  % من امجايل اي ثروة واليت مت ختزينها ألكثر من عام وكان مقدارها2.5فرض ضريبة رأس مقدارها  .3

ة شراء اسهم من شركات حملياستخدامها يف و  ةمتوفر عن موزانة الدوله وال زالت عند االقرتاب من هناية العام املايل اخذ كل سيولة زائده  .4
 االسواق احلقيقية اذا اىل جانب تلك اليت كانت حمتاجه اىل سيولة او اىل التوسع خالل العام او اقامة مشاريع حكومية يف واجنبية انجحة

% والعمل على اجناحها ملده سنتني ومن مث وضعها لإلكتتاب و خصخصة النصف 49مل تعد هناك شركات مل تساهم فيها الدولة بنسبة 
 منها وترك ادارهتا للقطاع اخلاص.

امة مشروع وبعد ظهور مالمح جناح املشاركة من جانب احلكومة لكل من كان له رهن اذا طلب بنفس املبلغ املطلوب مقابل الرهن إلق .5
ي رهن يبلغ قيمته ثالثة كيلو ذهب، ذلك املشروع أبوراق مالية وعقود واضحه حتدد طريقة ادارة املشروع ومصروفاته. مبعىن لنقول ان لد

ف املتبقي لتمويل ردت مبلغ ثالثة كيلو ذهب ولكن املشروع سيكون رأس ماله سته كيلو ذهب، تقوم الدوله مبشاركته يف توفري النصوأ
 مشروعه ومشاركته ابلنصف من العائدات واملخاطر.

ا على ان أي بند من بنود املوازنة يتم حماولة حتويل االنفاق عليه على القطاع اخلاص اىل ان تصل كل احملاوالت اىل العجز وحينها يتم اجنازه .6
ميزانية الدولة ، مبعىن لو استطاعت الدولة ان تنزل مناقصة ألنشاء خط سريع على حساب القطاع اخلاص فهذا ما تبدء به اوال  واذا مل 

 تطع ان جتد مستثمر يستثمر حينها وحينها فقط تنفذ املشروع كمناقصة على نفقة الدولة. تس

% من االيداعات يعين استحالة وجود عجز 61.8اذا فموازنة ضريبة الراس + االيرادات االستثمارية من القطاع اخلاص اليت تساهم فيها الدولة + 
فري السيولة عرب انزال اذون خزانه )سندات حكومية( وقارهنا مع ان تكون الدولة هي املالك الوحيد يف املوازنة ؛ تستطيع مقارنة حماولة الدولة لتو 

مثال  ان احلكومة قررت افراغ البنك اليوم بشكل كامل من كل اكثر احلاالت تطرفا  ولنقول للقطاع املصريف وكم سيتوفر لديها من سيولة؛ لنفرتض 
ك ألي سبب مثال  ألهنا تريد غسل بالط البنك مثال  وبعد ان افرغت البنك ابلكامل وانتظرت لليوم الثاين النقود وكل نقود الشعب يف هذا البن

قد عادت اىل البنك، و حىت لو افرتضنا انه مت أعطاها كلها لفقراء سيشرتون هبا وال يستطيعون  كل األموالصباحا  بعد ساعة من اإليداع ستكون  
، هلذا اليوم النقدية من سحبياهتم يقوم التجار من القليل سوفيف اجلانب االخر رتون سيعود التجار ليعيدوها للبنوك و ادخارها، فهم اخريا  عندما يش

ان النقود تصبح يف دورة مغلقة مثل الدورة الدموية يف نظام جسم االنسان فهو نظام مغلق. فبنك الدولة هو حل ليس بسحري فقط ، والسبب هو 
عملي وعبقري ولن حتتاج حينها احلكومة ان جتمع امواهلا عن طريق الضرائب او الدين )العجز( او التضخم او اصدار سندات ولكنه انساين وذكي و 

 حيث ان اصدار السندات )اذون اخلزانة( احلكومية لرفع الدين احلكومي هو تضخم يف اساسه حيث ان تلك السندات احلكومية تتميز ابهنا اصول
ثلها مثل النقود )جهة االصدار واحدة( اضف اىل ذلك نسب الفائدة اليت تكون سبب رئيسي إلصدار سندات اخرى مما مالية رائجة للغاية م

ضخم؛ بل يدخلنا يف دوامة عملية بونزي , اىل جانب ان عجز املوازنة يشكل حافزا  قواي  لألنظمة املصرفية الجياد املزيد من العمالت وابلتايل ت
عن طريق ضريبة الرأس وأتميم السوق املالية )البنوك( ان الديون احلكومية املرتفعة اليوم تسفر عن مدفوعات فائدة مرتفعة يف  ستجمع احلكومة امواهلا

لية اكثر املستقبل الن مدفوعات الفائدة هذه تنتقل اىل حوزة االفراد يف املستقبل وهذا ال مينع ان هذا يعين ان جيل املستقبل سريثون اصوال  ما
ز دات املالية( وهذه ليست ميزة ولكنه عيب فهذه االصول هي طريق سريع اىل تركز الثروة، كما ان ايداع الناس امواهلم يف بنك الدولة سيعز )السن

 استقرار الدولة خلوف الناس على امواهلم.

 القسم الثاين : موازنة املخاطر

ر مجيع االمول دون اخلوف من عد القدره على افز استثماري خلوض املخاطر واستثماموازنة املخاطر هتدف اىل دفع اجلميع ابجتاه االئتمان، وتوفري ح
االول انك ال ان تضمن لك شيئني ، لدولةاعلى عندما تقوم إبقراض اموالك الي شخص فمن انحية ومن انحية اخرى  اساسيات احلياة حيازة
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جيب على الدولة فرض نسبه ربح تساوي صفر% من قيمة الدين اال ان هذا كما ذكران يف القسم االول مبعىن   تستطيع ان تربح من هذا االقراض
وهذا هو املوضوع الرئيسي يف هذا القسم ملوازنة املخاطر ففي حني جيب على الدولة ان تضمن لك  نسبة خسارة صفر% ايضا  املعدل يشمل 

لك عدم دخولك يف اخلسارة اذا مل تطلب ربح، مبعىن اذا اقرضت احتمال خسارة اذا اردت ان تشارك يف الربح , فان على الدولة ايضا  ان تضمن 
ن اموالك )قرض بال فائدة( تضمن الدولة عدم احلصول على فائدة او خسارة. فمن واجب الدولة ان تدفع ابجتاه االئتمان واي قصور يف االئتما

سب عليك تول عام فقط واذا اقرضتها ألكثر من عام فال حتعلى الدولة تغطيته لذلك عند احلصر حتتسب الضريبة من اموالك اليت اقرضتها أل
مبعىن انه اذا استمر نفس الدين ألكثر من عام فال تستقطع الضريبة على ذلك الدين من ثروتك وامنا حتتسب على ابتداء من العام الثاين ضرائبها 

ولذلك   1:50ان نسبة النقد مقارنة ابالئتمان يصل اىل ول؟! السبب ملاذا جيب على الدولة موازنة املخاطر يف الديون يف املقام االاملقرتض ولكن 
% من نقود العامل تقريبا  مبعىن ان االئتمان يشكل مخسني ضعف النقود املوجودة لتوفري  97كانت اية الدين هي اكرب آية يف القران اي ان اكثر من 

ا فكل التغريات االقتصادية اليت حصلت يف القرنني االخريين كان هلا سبب واحد كافة التمويالت الالزمة للبدء بكل املشاريع اليت غريت عاملنا هذ
ابلرغم من ان هو االئتمان فاالستدانة )الدين( واالئتمان مها عماد التطور االقتصادي وقد كان املسبب الرئيسي هلا بال منازع هو القروض او الدين و 

حلت يف القرون املاضية بال استثناء اال انه كان هلا ميزه وحيده وهي حتويل انتباه الناس لإلمتان ومبا  الفائدة الربوية كانت سبب كل كوارث العامل اليت
توفري  -انه يستحيل للبشرية العيش يف ظل نظام ربوي فيجب على الدولة ان تغطي االئتمان وهذا هو واجب الدولة الرئيسي يف موازنة املخاطر 

وبذلك لن يوجد قصور يف االئتمان، اىل جانب  ان الدولة تدفع حنو التعامل ابملسامهة مع املشروعات  -تمان االئتمان و ان تدفع ابجتاه االئ
ويف ظل نظام ضرييب سليم ونظام موازنة خماطر سليم فليس هناك امرؤ غري رشيد اىل درجة يكتنز معها االرصدة . القرض احلسن ، اىل جانبالناجحة

جات االحتياطية، طاملا كان من املمكن استخدام االرصدة املعطلة واستثمارها يف اصول مدرة للربح لكي ال ختتفي الفاضلة عن الصدقات واالحتيا
يدفع الناس للتقليل من الطلب على النقود اال للضرورة  السليم عندما يدخل عنصر املخاطرة فإنه النقود بسبب الضريبة كما ان نظام الضرائب

وهو ما سيضطرمالك املال االصلي إلقراضها ألشخاص  يقوموا بدفع الضرائب عنهاالقيام ابرجاعها ابسرع وقت ممكن لكي ال اىل ايضا  يدفعهم و 
، اي ان افضل طريقة إلدخار او يتخلصوا منها بشكل استثمارات تدر دخل -طاملا انك تقوم مبوازنه املخاطر عرب ارجاع هذه الديون  –اخرين 

ص اخر إلكثر من عام لكي ال تستقطع الضرائب من االموال اليت اقرضتها وستقوم الدوله إبرجاع هذا القرض مىت ما اراد اموالك هو اقراضها لشخ
وهو ما سيقتل يف كما فصلنا ذلك سابقا  ولكن اذا حصل قصور يف االئتمان فعلى الدولة ان تتوىل تلك املهمة من خالل االسواق املالية   املقرض

سيطلق فيها روح االنطالق. اال ان تطبيق مثل هذا النظام يواجه العديد من العوائق يف النظام االقتصادي العاملي احلايل ذ ،و الدولة حس االستحوا
 ارجاع ذلك الدين مبقداره احلقيقي الذي اقرتضته فيه ملخاطر يف ظل العمالت النقدية والسبب ان املقرتض يستيحل ان يتمكن منيستحيل موازنة اف

كلمة ينه ابقل من قيمته احلقيقية لذلك نكرر ان  وابلتايل ال يستطيح احد اقراض احد اخر اذا كان سيعيد له د مقدار احملاولة لتحقيق ذلكمهما كان 
  فاذا حساب يف االجنليزية اتت من الالتينية ومعناها اان اؤمن او اثق ليست املشكلة يف صك ثقة ولكن ماهي احلقوق الدنيا للمقرتض واملقرض ؟؟

الدين ممكنا  ابي صوره من الصور اي انه سيصبح مستحيال  خصوصا  يف ظل نظرية االئتمان و كان هناك تضخم ضاعت الثقة يف القيمة ولن يصبح 
 التذبذب يف القيمة مع الوقت، فالنقد عبارة عن صك ثقة ولكن جيب منع املخاطرة واليت تقوم على عمود وحيد وهو منع الفائدة او بكلمات اخرى

ادي يف عاملنا ابت مستحيال . البد ان اجلميع يف ولذلك من دون كلمة حساب كل التاريخ االقتص بشكل دقيق جدا   حفظ ضبط القيمة من التأرجح
 عدم اخلسارة% ل100الوحيد بنسبة ضمان ال إلن هذا هو 1دفع دين املفلس اذا كان الدين قرضا  حسنا   هذه النقطة ادرك ابن من واجبات الدوله

بعكس املشاركة ألهنا حتتمل اخلسارة، مبعىن بصرف النظر عن حالة املقرتض اذا افلس او حصل أي شيء اخر له  عند االقراض اي عدم طلب ربح

                                                           
  اي بدون فوائد 1
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، ولكن ذلك ال يتم هبذه السهولة فيجب تطبيق عدد من الشروط ويف حالة تطبيق هذه الشروط فان الدوله سرتجع دينك و توفري االئتمان للجميع
 تستطيع الدولة قفل املخاطرة عن االئتمان للجمع وهذه الشروط هي الشروط االقتصادية للجمتمع وتتخلص يف:فقط 

 )الشروط االقتصادية للمجتمع(شروط توفري االئتمان يف نظام الدوله

حد ابن يستهلك اموال الناس يف فال تستطيع احلكومة ان تسمح الان الدوله جيب ان تفرض شروط على مجيع املواطنني لتوفري االئتمان للجميع 
لنزواته واسرافه اال ان هذه الشروط اليت جيب توفريها لإلمتان  هذه االشياء مث يعلن إفالسه لكي تدفع من مدخرات الناس وجيوب دافعي الضرائب

احلد  ومن هذه القضااياليت توجب على الدولة تطبيق هذه القوانني او الشروط و  –الحقا   سنذكر هذه القضااي –تنطبق على عدد اخر من القضااي 
وتوفري التعليم العايل للراغبني االدىن لألجور او حد الكفاية وتوفري معاشات الضمان االجتماعي او حد الكفاف، وتوفري  قروض التمويل الصغري 

ننا سنتحدث عن احلد اب وكما قلنا  لك االمتيازات للمواطنني النه ال يتم االستفادة منهاوغريها ويف حالة عدم تواجد هذه الشروط فال ميكن إعطاء ت
ك لتبسيط االدىن لألجور ومبالغ الضمان االجتماعي وقروض التمويل يف مواضع خمتلفة الحقا  اال ان الشروط املذكورة هنا ستنطبق عليها مجيعا  لذل

. ولكن قبل ذكر الشروط االقتصادية للمجتمع جيب اعادة التذكري ابن لشروط االقتصادية للمجتمعاباإلشارة اىل هذه الشروط سنقوم بتسميتها 
تكون الديون على االشخاص ال على املؤسسات او املنشأة، فالفرق بني ان تفلس مؤسسة وان يفلس شخص ابنه اذا كان هناك ديون على 

وبنك ليمن برذرز كمثال حيث ان الرئيس التنفيذي بعد ان جعل العامل جيثي على ركبتيه الشخص فيجب عليه سدادها )وابلتايل تغلق ابب االحتيال 
املؤسسة وخصوصا  املالية فسيتم حتميل الديون للحكومة لتقوم ابلدفع عنها من جيوب ف واالمثله حلاالت مماثلة ال حصر هلا( متعثرا  ابتعد بثروته كامله

. يف املؤسسة او املنشأة املسامهة يتم اقتطاع الدين من ثروة كل شخص حبسب الشخص فيدفع من ثروتهاما  دافعي الضرائب وايداعات املواطنني
شروط موازنة  وال كلف ذلك كل ثروته وكل امالكه وكل اسهمه ابستثناء اساسيات احلياة واالن حان الوقت لذكر نسبة مسامهته يف الشركة او املنشاة

 :كالتايل  هيو ( املخاطر)الشروط االقتصادية للمجتمع

  أواًل منع القمار و البورصة:

ال ميكن ان ادفع عن شخص ديونه يف حني انه قد ذهب اىل الس فيجاس النفاق اموال الناس يف املقامرة، وليس هذا فقط فمشكلة القمار تكمن 
 يف امتدادها اىل البورصات واليت تعترب الصورة احلقيقية للقمار.

 تاملضاربة مقامرة يف البورصا

 تكمن مشكلة القمار او البورصة يف اهنا مقابل الربح الذي حيققه احدهم جيب ان خيسر شخص اخر او ما يسمى مبعادلة صفرية بينما يف البيع
للثروة. وليد والشراء هناك فائض مستهلك فالطرفني راحبني بال خالف ففي احلالة االوىل هناك نقل للثروة فقط ، اما يف احلالة الثانية فهناك عملية ت

ما اجلشع ومن املعروف ان البائع يف هذه االسواق مضارب دائما  على اهلبوط يف السعر واملشرتي مضارب دائما  على الصعود يف القيمة وكلهما يدفعه
هي و عاملة التخمينية وهو ما يدفع اجلميع يف صاالت القمار ابلصورة احلديثة يف املضاربة او القدمية يف الكازينوهات، ان فكرة ان الصفقة او امل

تنهار وعندما تنهار املعاملة اليت تشرتي فيها متوقعا  أن االسعار سرتتفع وعندما ترتفع تبيع وجتين الكثري من املال او عندما تبيع متوقعا  ان االسعار س
ال يفرق بينهما شيئ والسبب هو أنك حىت  تشرتي جمددا  وجتين الكثري من املال هي يف حد ذاهتا مقامرة وميسر مثلها مثل صاالت القمار ابلضبط

ن يزداد ابتوقع ان اسعار املمتلكات سرتتفع او بناء على  اذا كان حتليلك يقوم على اساس معايري اقتصادية سليمة وتظن انك تشرتي اعتقادا  منك
الالعبني وهذا مستحيل ولذلك ال يوجد شيء امسه الطلب على ذاك الشيء وما اىل ذلك كاملقامر الذي يقول يف لعبة القمار كأين ارى اوراق كل 

ما عليه  حتليل على اساس معايري اقتصادية سليمة يف البورصة ، ولكن كل ما يف االمر انك ختمن برباءة ما قد حيصل وهبذا يصبح االمر مقامرة وهذا
يزيد االمر غرابه ان مثل هذه العمليات تدخل يف دائرة  البورصة اليوم  وكذلك سوق العمالت اليوم فاصبح العامل اشبه بالس فيجاس مكربة. وما
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مشروع،  قانون القمار يف هونج كونج "املفتوحة على العامل" فيما يعتربه قانون بعض الدول من قبيل املسائل املشروعة، ويعترب يف هونج كونج غري
القانون يف هونج كونج ألهنا ال تتعلق بعمليات تتصل او متس حاجة ففروق االسعار اليت تعقد من اجلها تلك العمليات يف هذه االسواق ال يبيحها 

تعد من تلك املؤسسات وال ترتبط ابالنتاج ، ومن مث تعني ادراجها ضمن املسائل غري املشروعة اليت ال تدعو اليها حاجة وال تلجئ اليها ضرورة و 
من جنس القمار يف العامل ابسره فمثال  السيد بوند صاحب اشهر حافظة جنس القمار. هناك امجاع بني االقتصاديني على ان هذه العمليات تعد 

مقامرة  سندات يف العامل كان مقامرا  حمرتفا  قبل ان يدخل عامل السندات و يصف هنري اميري املضاربة ابهنا املقامرة حيث صرح ابننا نكون بصدد
كتاب"اتريخ املضاربة" ان ميل االمريكيني اىل املضاربة امنا يرجع اىل   يرى صاحبهي متاما  مكسب الطرف االخر و  حينما تكون خسارة الطرف

عن املضاربة  henry .c.meryشراسة املنافسة , وشهية االمريكيني للمخاطرة ، وهي نفس الدوافع يف نوادي القمار. "وقريب من هذا ما تناولة 
. بل واىل ماهو ابعد من ذلك وصف 1من ايدي الكثرة اىل جيوب القلة" بقوله اهنا جلبت الضرر وكان ضرها اعظم من نفعها ، ونقلت امللكية

"dice"  .البيع على املشكوف ابنه شر مستطري الن البائع يتصرف فيما ميلكه االخرون 
 اضرار املضاربة على االقتصاد والدولة

داها ان محى املضاربة اليت تنتقل عدواها املضاربة تدمر العمالت الوطنية: حيث يكشف بنك التسوايت الدولية النقاب عن حقيقة مؤ  -1
من شخص آلخر يف صورة هتافت على طلب عملة معينة يف نظام يتبع اسعار الصرف الثابت ، تسرع ابهنيار العملة الوطنية " بينما 

نظام سعر الصرف يؤكد صندوق النقد الدويل ان هذا التهافت واهلجوم الوابئي على عملة ما يؤدي اىل استنفاذ احتياطياهتا يف ظل 
مليار قبل عده اعوام اىل حنو  21وقد اخنفض االحتياطي الدويل ملصر من حنو  الثابت مما يضطر الدول للتنازل عن قيمة عمالهتا.

مليار دوالر بسبب التهافت على طلب الدوالر من قبل املضاربني االمر الذي كان يضطر البنك املركزي اىل ضخ املزيد من  14
ريكي اىل االسواق مما تسبب يف خسائر فادحة بغرض احلفاظ على سعر العملة املدار من قبل البنك املركزي. وقد تناولت الدوالر االم

الكاتبة ليندا دايفس يف كتاهبا )سيكولوجية املخاطرة( االضرار الناجته عن املضاربة وذكرت ان املضاربني يف سوق الصرف االجنيب 
امل اليومي يف هذه السوق، والتقديرات املتقدمة ليست بعيدة عن ارض الواقع او حمل نزاع ، % من حجم التع95يسامهون بنسبة 

واليت تصدت ملسألة املضاربة يف اسواق الصرف الدولية تشري اىل  Halifax initiative coalationفالورقة املقدمة ايضا  اىل 
 % من حجم التعامل اليومي.18% اىل 3ترتاوح نسبتها ما بني ان حجم العمليات يف سوق الصرف االجنيب واليت ترتبط ابالنتاج 

املضاربة هتدد وجود الرأمسالية ونظام املؤسسة احلرة: يقول االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث ان التنبوؤات يف الواقع هي  -2
ائها للجمهور، ولكان ذلك عمال يبلغ من بطبيعها اشياء ال يعول عليها ، ولو كانت غري ذلك ملا اقدم املسؤولون عنها ابدا على اعط

السخاء حدا  ال ميكن تصوره، ألهنا لو احتفظ هبا للصاحل املادي ملن يقدمها من الرجال والنساء او املنظمات لكانت النتيجة احلصول 
يت ميكن شراؤها ستتدفق بال على ثروات ال هناية هلا. فالعائدات من االستثمار وفقا  هلذه التنبؤات ستكون مؤكدة متاما ، واألصول ال

توقف اىل ايديهم او بدرجة اكرب من الدقة اىل حمافظ االوارق املالية لألشخاص او املنظمات، وهي حمافظ ال ميكن ان ختسر. ولو 
ن ااي  منهما حتقق مثل هذا اليقني الكامل لتوقف عن الوجود كل من الرأمسالية ونظام املؤسسة احلرة، ابلصورة املعروفة اآلن، والواقع ا

  2% "50يصبح عرضة خلطر شديد اذا زاد ضمان دقة أي تنبؤ عن 

املضاربة تؤدي اىل غياب السيولة من االقتصاد احلقيقي: فاثناء صعود سوق البورصة يتشجع الناس على وضع مدخراهتم يف البورصة ،  -3
 فيتباطأ النشاط االقتصادي.

                                                           
 ـفحة.49المشتقات المالية صـ1
 ـفحة.282، 281تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالربث صـ 2
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ان الربح يف البورصة ال يشرتط شراء  -كما يشتهر بذلك ايضا    -: حيث يرى كينز  املضاربة تؤدي اىل انقطاع االسواق عن الواقع  -4
 اسهم يف الشركة االكثر رحبا  ابلفعل، ولكن يف الشركة اليت يعتقد الكل اهنا حتقق رحبا  اكثر.

ق املالية اذا مل تفلس او حتولت اىل املضاربة تلهي الشركة عن االهتمام مبنتجها احلقيقي: تقوم الكثري من الشركات ابالجتاه اىل االسوا -5
عجلة الفئران لتولد ارابحها الشخاص يف تلك االسواق بعد ان مت خنقها على املكشوف لتحقيق الربح بدون جمهود مما يؤدي اىل 

رد كينز تدهور منتجاهتا وكل الشركات اليت قامت بذلك تدهور مستواها وتستطع ان اتخذ العديد من االمثلة، وقد ذهب جون ماينا
اىل ان عالج شرور املضاربة تقتضي فرض ضريبة عقابية على االرابح الرأمسالية الناجته عن العمليات يف سوق االوراق املالية إلجبار 

 1هذه الفئة على االستثمار طويل االجل"

رتتبة عليها هي ان املضارب يف الفكر املضارب دائن عابر ال يربط مصرية ابلشركة: حيث ان من مضار املضاربة واالاثر غري املرغوبة امل -6
الغريب يعترب جمرد دائن عابر حلملة االسهم من املستثمرين و املؤسسني، فهو يشرتي يف يومه ليبيع يف غده، وال يربط مصريه مبصري 

لسؤال التايل يطرح نفسه الشركة. ولو اننا اطلقنا العنان خليالنا حلظة وتصوران ان مجيع محلة االسهم من املضاربني، فاننا سوف جند ا
على بساط البحث: من الذي سرياقب اداء شركات املسامهة؟ و من الذي سيحضر اجتماعات اجلمعية العامة العادية ملناقشة نتائج 
اعماهلا او حىت غري العادية المور مهمة هلا مساس مبستقبل الشركة؟ ومن الذي سيحاسب جملس االدارة اذا ما اخفقت الشركة يف 

ق اهدافها، او يف حالة ختلف طرائق انتاجها، او تراجع مبيعاهتا، او تدهور رحبيتها ونتائج اعماهلا؟ فنجد مثال  ان املستثمر حتقي
احلقيقي يتاكد من مدى قوة املركز املايل للمنشأة، ومن سالمة اهليكل املايل والتمويلي للمنشأة، ومن قدرة الشركة على الوفاء 

ة الشركة على حتقيق االرابح بعكس املضارب الذي ال يهتم لذلك. لذلك فان اليد اخلفية حترك اجلميع حنو ابلتزاماهتا ، ومن قدر 
ب مصلحة اجملتمع يف السوق احلقيقية ، بينما حترك اجلميع اىل اهلاوية وتدمري العامل يف االسواق املالية فبطبيعة احلال انه ليس املضار 

او الذي يبيع االسهم اليت ال ميلكها ، او يشرتي اسهما وليس لديه املال الذي يبذله القنتائها،  الذي يشرتي يف يومه ليبيع يف غده ،
ولكنه يقينا  هو املستثمر الذي يربط مصريه مبصري الشركة وميثل فيها عنصر االستقرار والدميومة، وهو وحده الذي ينهض بتلك املهام 

يم رحبيتها وعوائد انتاجها منوا  يف حجم التدفقات النقدية اليت سيكون بوسعه احلصول وهو يرى يف مناء الشركة مناء رأمساله ويف تعظ
عليها سواء كانت يف صورة نقدية او عينية، فالفرق بني املضارب واملستثمر ميكن حتديدة حبضور او غياب نية املتاجرة ، مبعىن الرتبح 

 .2من تقلبات االسعار لالوراق املالية "
فالبورصة ليست منتجة للثروة ، وامنا سوق لتبادل الثروة ، فمن الناحية النظرية ميكن لشركة ما كما يف السوق  حتمية اخلسارة : -7

التجاري العادي ان تكسب او ال تتعرض خلسارة يف احلد األدىن، اما سوق االوراق املالية فكل ربح عادة ما تقابله خسارة، و مبا ان 
قام بنقل الثروة من مكان ألخر ولكن السبب ألنه ال ينتج شيء للمجتمع وامنا يقوم بعمل  السارق الذي جيب قطع يده ليس ألنه

نقل للملكية او الثروة فقط )وهذا يتطلب جهد مبالغ فيه جدا  وخماطرة كبرية جدا  وهو غري منتج ابدا ، وبذلك حتصل خسارة عظمى 
لذي يفرتض هبما توليد ثروه طائلة(، وكذلك املضاربني يف البورصة للمجتمع واجلميع بضياع ذلك اجلهد وذلك القدر من املخاطرة ا

 فيجب قطع ايديهم ولنفس السبب ايضا  وهو اننا لسنا حباجه لتلك اليد.

املضاربة تدمر راس املال البشري: ما خنسره يف البورصة من انه بدال  من ان يكون احدهم دكتور او حماسب او غريه فانه يصبح  -8
اجملتمع الفائدة املرجوة حيث ان املضاربة هي عمليه صفرية أي ان الناتج االمجايل هلا هو صفر وال يستفيد  مضارب ويضيع على

اجملتمع من شيء منها بل اهنا مدمرة للمجتمع حيث انك ال حتتاج ألكثر من اسبوعني يف أي بورصة لتدرك ان ما يسوق مجيع 
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ابي طريقة غري  -من خالل بذل جمهود حقيقي اال انه غري منتج  -لكه االخرين حماولة حيازة ما مياملتواجدين فيها هو اجلشع يف 
 شرعية وبدون حق حليازته.

املضاربة تسبب اهنيار البورصة: البورصة يف النهاية سلعة ينطبق عليها ما ينطبق على العرض والطلب ، ففي فرتات معينة يزداد ضخ  -9
قد يكون  –لب( حىت تصل حلد يفوق التصورات ، وامام احللم بتحقيق ارابح خيالية السيولة يف السوق، فرتتفع االسهم )لكثرة الط

البعض قد حققها ابلفعل، ترتفع االسعار اىل حدودها القصوى، عندها تكون حلظة االهنيار قد دنت. فالبعض يتخوف من الشراء 
ة ان اشرتى، والبعض االخر يتخوف فيسرع ببيع ابعتبار ان السعر مرتفع جدا  ولن يرتفع اكثر من ذلك، فهو اذن سيبيع خبسار 

 وهو ما يسبب دورة لولبية داخلية من اخنفاض الروح احليوانية واليت تؤدي بدورها اىل اهنيار العامل. 1االسهم قبل ان يهبط سعرها
مة املوجودات املضاربة متكن من التهرب الضرييب: جتعلك البورصة عاجز عن حساب ثروة شخص ما يف حلظة حمدودة حبسب قي -10

 .اليت فصلناها سابقا   احلقيقية، وابلتايل ال تستطيع احتساب الضريبة
املضاربة ختل ابالستقرار السياسي: منع البورصات مينع السعي احملموم للمناصب السياسية وتدمري السياسة والذي يكون من قبل  -11

 فاملعلومات تعين الثراء.املضاربني ملعرفة املعلومات اليت ال ميكن للعامة الوصول اليها 
املضاربة تقوم ابستبدال االستثمارات احلقيقية ابستثمارات ومهية: عدد املستثمرين الذين دفعهم من االستثمار احلقيقي اىل االستثمار  -12

ملشاركة يف الومهي مما سبب هلم تثبيط يف االستثمارات احلقيقية ان جترب مستثمر ان خيوض يف خماطرة حمسوبة معناه ان متنعه من ا
خماطرة غري حمسوبة و بعكس االستثمارات احلقيقية واليت غالبا  يستحوذ عليها الشخص فان املضاربة تستحوذ على الشخص وهي  

نتاج حقيقي وتركز للثروة من  –كما يطلق عليها االقتصاديني ابهنا نتاج ارابح ال تنتج استثمارات مرحبة وال تنشط االستهالك
لنأخذ املثال التايل : يقول ابتريك ارتو " من الواضح ان استهداف معدل ربح للموارد الذاتية مبالغ فيه يؤدي  -اصحاهبا احلقيقيني 

بشكل عام اىل تصرفات ضارة ابالقتصاد عامة، وضار ابلشركات ذاهتا يف املدى املتوسط )أي ابلنسبة حلملة اسهمها، وكذلك 
وراء معدالت ربح غري طبيعية، وتشوية قسمة الدخول ضد مصاحل العاملني ابألجر،  للعاملني هبا(. ويف النهاية، يؤدي اىل اجلري

وختفيض املوارد الذاتية بكثرة اعادة شراء اسهم الشركة، وخفض االستثمارات، واحلساسية املفرطة ضد املشروعات ذات املدى الطويل. 
يت ال تنتج استثمارات مرحبة، وال دخوال تنشط االستهالك، يثري ولن منل التكرار ابن تطور الرأمسالية هذا حنو )انتاج( االرابح ال

ويقول ابتريك ايضا  " ان اتباع سياسة هتدف اىل اعادة قسمة الدخول لصاحل العاملني ابألجر، ورفع القدرة الشرائية للفئات  2القلق."
ري املعقول )ويف املدى البعيد من اخلطري( حماولة االكثر حرماان  قد تساهم يف إعادة الثقة، ويف دعم النمو لدرجة ما. ولكنه من غ

تنشيط الطلب إبجراءات ذات طابع كينزي فقط. اال اذا اردان دفع االمور يف اجتاه االسترياد ونقل املصانع! ان الرفع العام للقدرة 
الدائرة احلميدة. وهذا يقتضي  الشرائية ليس املقدمة للخروج من فخ النمو الضعيف، وامنا جيب ان تكون النتيجة السعيدة إلقفال

وهو جوهري استخدام النقود اليت جتري كاألهنار يف االقتصاد العاملي من اجل تطوير  –جتمع عدد من الشروط ، ويف مقدمتها 
الية الباهظة االقتصادات، واالستثمار يف احلواسيب، واملصانع، والبنية التحتية ، والبحوث والتطوير، وليس لدفع اللهاث وراء العوائد امل

يف املدى القصري، مبا يضر ابلشركات والعاملني فيها، واالقتصاد يف جمملة. وبعبارة اخرى ، سيكون من الفظيع ان )تستخدم( العوملة 
حلساب املستثمرين الذين يعميهم اجلري وراء مكاسبهم الشخصية )دون جعل الكعكه اكرب( والذين يفرضون على الشركات معدالت 

 3لرحبية على مواردها اخلاصة."ابهظة من ا

تشوية صورة السوق احلر يف االسواق احلقيقية: االسواق املالية اخلاصة خارج نظام املخاطرة والبورصة تقوم بتشويه االسواق احلرة  -13
يء مفيد، وال فبوجودها كما ذكر ابتريك ابنه يبدو" اننا جند انفسنا امام رأمسالية بال مشروع، وهي ال تستخدم ملياراهتا يف أي ش

تستثمر، وال حتضر للمستقبل مبا فيه الكفاية. وجتري النقود كاألهنار يف االقتصاد العاملي، ولكنها اندرا  ما تستخدم يف االجتاه 
الصحيح، وخاصة يف بلدان اورواب القارية، لتساعد على تكيف االقتصاد، عن طريق االستثمار يف استخدام احلواسيب، وبناء املصانع 

                                                           
 ـفحة.91خطوتك االولى نحو فهم االقتصاد صـ1

 ـفحة.70الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها صـ2
 ـفحة.58الراسمالية ي طريقها لتدمير نلفسها صــ3
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نية التحتية، والبحث والتطوير، ولكنها بدال  من ذلك تغذي شراهة املستثمرين، يف سباق حمموم من اجل االرابح املالية يف املدى والب
 1القصري."

ضعف الطلب: ان فكرة تواجد االسواق املالية خارج نظرية املخاطرة والبورصة تسبب ضعف الطلب يقول ابتريك " ان عدم توزيع  -14
نتاجية على األجراء، وعدم إعادة استثمار األرابح، وامنا توزيعها على املسامهني او االحتفاظ هبا على شكل سيولة مكاسب ارتفاع اال

، معناه فرض نوع من االدخار يف شكل نقدي. بعبارة اخرى ، اذا ما حافظت الشركات على معدل اداء عال ملواردها الذاتية، فان 
الن جزءا  كبريا  منه يتحول اىل سيولة، او اىل استثمار مايل )سندات حكومية او عقارات ...(  معدل أداء االدخار يهبط يف املقابل،

ال رأمسال منتج خيلق النمو، وفرص عمل جديدة. وهذا امر يدعو للقلق سواء على املستوى االقتصادي الكلي او اجلزئي ، فهو يعين 
يبدون راضني عن هذه االوضاع. فهم  –وخاصة االمريكان واالجنليز  –تثمرين جتميد جزء من طاقة النمو املستقبلية لدينا. ولكن املس
رحبية اعلى بطبيعتها، واقل مستوى ممكن ملخاطر اخلسارة، وابلتايل معدل  –يفضلون ، مثلهم مثل اغلب الفاعلني يف السوق 

اجة اىل درجة اكرب من االمان، ولذلك ينظرون لالستدانة/املوارد الذاتية منخفض بقدر االمكان. وهم يربرون هذا املطلب كذلك ابحل
  2بعني الرضا المتناع الشركات عن استثمار ارابحها كيفما اتفق"

استغالل احلكومات وهنب االموال من جيوب دافعي الضرائب: اذا كانت هناك من عالقة تربط االسواق املالية املضاربة يف البورصة  -15
بارة القائلة " ان وقعت العملة على الصورة يفوز البنك وان وقعت العملة على الكتابة ختسر ابحلكومة فقد كانت وال زالت وستظل الع

احلكومة " فقد خيوض التنفيذيون يف مؤسسات االدخار والقروض املقامرات الكبرية أبموال املودعني فان رحبوا املال الوفري ، حيتفظون 
ة للمودعني امواهلم. ان احلافز يف االسواق املالية يدفع املصرفيني ان يتصرفوا ابلغنائم، وان خسروا، يشهرون افالسهم وتدفع احلكوم

الذي هو عرضة لالستغالل  -عادات  مبنطق " كفوا ايديكم وسنقوم بعملنا " وابلطبع فان ترمجت هذا امليداء هي لنستغل النظام 
ال ورجاء ال تزعجوان واملثري لالهتمام هو اننا خالل وذلك هبدف حصد كميات كبرية من امل -ويستحيل سد الثغرات املتواجدة فيه 

وقت الرخاء نقول كفوا ايديكم وال تنظموا عملنا وال تتدخلوا يف شئوننا وعندما تقع الكارثة أنيت مستنجدين ونسأل من احلكومات ، 
ون فإننا خنصص ارابح املصارف هل ميكنكم تسوية االمر؛ اذا ان الرابح دائما  هم اصحاب املصارف ، وكما قال بريطانيون كثري 

 لصاحل بعض املنتفعني وعندما تقع اخلسارة نعمم اخلسائر على اجلميع "على املغفلني" وهم املواطنون العاديون.
 حىت مت اللجوء اىل الدين عرب البطائق االئتمانية. برتاكم راس املالتوسع الفجوة االشرتاكية او ما يسمى  -16

: يعتقد املعلقون ومن بينهم واحدا  من اكرب القوى املؤثرة يف جمال املال واالعمال يف العامل وهو " جورج التهديد أبزمة مالية عاملية -17
 سوروس" يعتقدون ابن القوى املضاربية هتدد أبزمة مالية عاملية . 

ع الصابون ال ندري مىت منعها جيلب شركات استثمارية ختاف من التقلبات اليت تسببها املضاربة: االسهم يف سوق البورصة كففاقي -18
تقوم تنفجر وانفجار فقاعة اسواق السندات واالسهم هي الفرصة الذهبية للشركات االحتيالية فمن اخطر مشاكل البورصة اهنا 

من االستثمار وحتبط التقدم واالزدهار يف االستثمار ومن اهم ميزات منعها اهنا جتلب شركات استثمارية كثرية ختاف من  إبخافتك
 ت االسعار.تقلبا

 اثنياً منع البضائع اليت ال ختضع للمنفعة احلدية:

ال ميكن ان ادفع ديون عن شخص ال يصحو على مدار الساعة او يقرتض الكثري من املال الشباع عادة االدمان على املخدرات او الشراب اليت 
وهلا اضرار بليغه على العقل واحلالة النفسية للفرد املستهلك وهو ما  لدية وكما يعرف العامل ابمجعه ال توجد اي بضائع ال ختضغ للمنفعة احلدية اال

ذلك ينعكس على اجلميع. خيضعنا املنطق واالراده احلره )عكس ارادة االدمان( الن حناول احلصول على اقصى منفعة مما ننفقة، واسهل مثال على 
ى اقصى منفعة ، حيث سيظهر تناقص املنفعة احلدية بسرعة فعندما اين اذا انفقت كل دخلي على شراء شوكالته مارس ، فاين لن احصل عل

                                                           
 ـفحة.13الراسملية في طريقها لتدمير نفسها ، صـ1
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والته نستهلك الكثري من شيء ما على سبيل املثال، يقل مقدار االشباع او املنفعة الذي حنصل عليه من كل قطعة إضافية. فمثال  تناول قطعة شوك
ن املمكن ان اتناوهلا ومن املمكن ان اتركها. وبعد القطعة الثالثة قد أبدأ يف واحدة يوميا  من األشياء الرائعة، ولكن عندما تكون هناك قطعة اخرى فم

 يت حنصل عليها من كل قطعة اضافيةالشعور ابلغثيان، اما بعد القطعة الرابعة فمن املمكن ان اصبح مريضا . من هنا تقل املنفقة او )املنفعة احلدية( ال
فكلما زادت كمية املنتج الذي حتصل عليه قل مقدار ما حتتاجه اضافيا  منه. وقد يتحول ايضا  اىل امر  ا يسمى )بتناقص املنفعة احلدية(يعرف ذلك مب

 سليب؛ فبعد ستة اكواب من القهوة يف الصباح من املمكن ان ادفع لشخص آخر لكي يتناول الكوب السابع الذي سيقدم يل اما البضائع اليت ال
وهي االشياء اليت يدمن عليها الشخص وال  -البضائع اليت ال ختضع للمنفعة احلدية ف جات الطبيعية للفردرج من االحتياختضع للمنفعة احلدية فتخ

ال ميلك املستهلك فيها القرار بل يكون القرار  -تؤثر الكمية يف جسم االنسان من حيث السمنة مثال  ، مثل املخدرات و اخلمر ، و السجائر 
على املستهلك  او مبالغ فيه ح ابب خماطرة كبريلذلك تقوم هذه املنتجات بفت، حيث اين ال املك قراري فيها الهنا ترتبط بعادات االدمان للمنتج 

منع هو احد العوائق االقتصادية مبعىن انه مصدر لرتكز الثروة فيجب  -أاي كان  -وتغلق ابب املخاطرة على املنتح فتجارة أي شيء يرتبط ابإلدمان 
الهنا عائق  والسجائر والقات والتبغ والتمبل والسفه... اخل اخلمرأي شيء ال خيضع للمنفعة احلدية حيث يتم االدمان عليه كاملخدرات واملسكرات ك

للرتويح عن النفس  كما ان املسكرات ترتبط ابلوضع االقتصادي  املزري ارتباطا  وثيقا  ، حيث يكثر الناس املسكرات يف االزمات  امام نظام املخاطرة
فاذا توفرة العدالة يف النظام  االشخاص يزدري ابيه ألنه سكري فقط او امه ألهنا سكرية مثال  ، و دائما  مزدراه اجتماعيا  مبعىن انك جتد احداال اهنا 

 ظل يف تهالك مثل هذه البضائع خاصةاالقتصادي ونسبة التوتر بسبب غلق ابب املخاطرة املبالغ فيه والذي يسبب االزمات النفسية فال حاجة إلس
 .عدالة نظام املخاطرة

 اثلثاً منع الدعارة والعالقات العابرة:

اءة جيب منع الدعارة والعالقات العابرة الن الدولة ال تستطيع الدفع عن شخص ذهب ملمارسة الدعارة ابموال الناس كما ان الدعارة تقتل الكف
نسية جلوستجد ذلك يف كل االحصائيات اليت تعىن مبمارسني الدعارة ابلنسبة اىل معدل االنتاجية على املستوى الفردي يف جمتمع واحد فالعالقات ا

عقولنا يف حالة العالقات العابرة وتكاد تكون صفرية يف حاالت االستقرار االسري كالزواج مما مساحة التفكري يف % من 90حتتل مساحة تفوق 
يد ابجتاه يتيح للعقول البشرية ان تستخدم يف رفع الكفاءة ، فمشكلة الدعارة هي انعدام االنتاجية بشكل كامل وتقوم بتوجية اهلم االقتصادي الوح

يه يستطيعون جانب الدعارة اجملانية، ان الدعاره تؤدي تقريبا  اىل وصول معدل منو االنتاجية اىل الصفر عند من ميارسها ، ولذلك جتد االسواق املال
ه يف أي ن استمرار ممارسة العهر مع ممارسة اعماهلم كما اشتهر عن وول سرتيت والسبب اهنم ال ينتجون أي شيء على االطالق وهذا ما ال ميك

ظهور اسباب اخرى مثل قل كفاءة اولئك االفراد او عدم مالية حيث غالبا  ما يتم تسريح اولئك املنخرطني يف الدعارة رغم منظومة استثمارية غري 
و النساء يف غري حملها ولكن هذه . كما ان الدعارة تضع نصف القوة املنتجة االثانوية اليت منبعها واحد تعدد االسبابتركيزهم يف وضائفهم او غريها و 

 ان هناك ليست االسباب الوحيدة ابلرغم من اهنا االسباب الرئيسية الهنا اقتصادية يف عمقها ابالضافة اىل كلفة التامني اليت ساذكرها الحقا  اال
هذه العادات ما اقصده هو ان هذه العالقات ترتبط ابملخاطر هلا ااثر اقتصادية ابعد تنبع من شكل اجملتمع الناتج عن ممارسة مثل اسباب اخرى 

وهذا له أتثري اقتصادي على نفقات الدولة االقتصادية اىل جانب العديد من اخلسارات  تزيل املخاطر عن الرجال وتضع املخاطر على النساءالعابرة 
ذهب مجيع اجملرمني حيث اثبت كالمها "ان اجلرمية كتب ستيفن ليفيت وستيفن دوبنر يف كتاهبم اجلميل االقتصاد العجيب فصل امسوه اين   االخرى

اجد بدا  من اقتباس الفصل بكامله  منه الجزء احاول ان اقتبس  يف كلتقل مع ارتفاع حاالت االجهاض وترتفع مع اخنفاض حاالت االجهاض" و 
يع احملللني، وبعدها ذكرا قصة امرأتني ذهبتا . قاما اوال  أبثبات خطاء كل التحليالت االخرى اليت افرتضها مجولكن سأنقل ما كتبوه بتصرف

االجهاض يف الوالايت املتحدة مت تسمية هذه القضيتني ابسم للمحكمة لالعرتاض على قوانني منع االجهاض ومن مث رحبتا القضية و مت تغيري قانون 
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وبعد ذكر قصة مقتل  كان مقتله انتج عن منع االجهاضقضييت )رو( و )ويد( ومن مث قاما بذكر قصة مقتل رئيس رومانيا الذي قام مبنع االجهاض و 
عندما  1989الرئيس الروماين قاال ان قصة االجهاض الروماين عكس صورة قصة اجلرمية االمريكية. ونقطة االلتقاء كانت يوم عيد امليالد يف عام 

يف ذلك اليوم كادت اجلرمية  ني اعمق مما كان يعرفكان ذا مضاموان منعه لإلجهاض   –ورصاصة برأسة –عرف فيقواليشاوشيسكو الطريق الصعب 
بار املسائية ، وكانت اجلرمية شغلت األخ%80جرمية العنف  تصل اىل أوجها يف الوالايت املتحدة ، ففي السنوات اخلمس عشرة املاضية ، ارتفعت

مبثل تلك السرعة املفاجئة، حبيث ادهش اجلميع، انشغل عندما بدأ معدل اجلرمية ابالخنفاض يف اوائل التسعينات، اذ اخنفض  واألحاديث الوطنية
القمة بزمن  بعض اخلرباء سنوات عديدة، لكي يعرفوا ان كانت اجلرمية هتبط ، مع اهنم كانوا واثقني من استمرار ارتفاعها ، وبعدما وصلت اجلرمية اىل

لكن الدليل كان ال يقبل الرفض: فالشوكة الطويلة والوحشية يف اجلرمية طويل يف الواقع ، استمر بعض اخلرباء ابلتنبؤ بسيناريوهات اكثر ظالما  ، 
كان لدى الوالايت املتحدة اتريخ لالجهاض   1تتحرك ابالجتاه املعاكس، وال تتوقف حىت هبط معدل اجلرمية اىل مستوايت ما قبل أربعني سنة ."

موح ان حتصل على االجهاض قبل " االرتكاض" وهذا يعين عندما تشعر احلامل املسمن خمتلف عما كان يف اورواب ، يف االايم االوىل لألمة ، كان 
، اصبحت نيويورك اول  1828ابحلركة االوىل جلنينها ، وهذا يكون تقريبا  ما بني االسبوع السادس عشر واالسبوع الثامن عشر من احلمل. يف عام 

غري قانوين يف مجيع احناء البالد ، وكان االجهاض يف القرن العشرين غالبا  خطريا  اصبح االجهاض عمليا   1900والية تقيد االجهاض ، وحبلول عام 
صلن على ما يضبط الوالدات ، وما كانت وكانت تلك النساء ال حي ومرتفع التكاليف ، لذلك قل عدد النساء الفقريات اللوايت اجرين اجهاضا ،

يف اواخر التسعينات ، بدأت بضع والايت تسمح ابالجهاض يف ظروف خاصة جدا   تفعله ، نتيجة لذلك ، كانت حتصل على مزيد من األطفال،
م جعلت مخس والايت االجهاض عمال  قانونيا  وموافرا  على نطاق واسع : نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن واالسكا وهاواي، ويف الثاين 1970وحبلول 

 قانونيا يف مجيع احناء البالد ، وذلك حبكم احملكمة العليا يف الوالايت املتحدة يف اصبح االجهاض عمال   1973والعشرين من كانون الثاين من عام 
قضية " رو" و " ويد" . فكان رأي االكثرية كما كتبه القاضي هاري بالكن ، يتحدث بصورة خاصة اىل حكم أمهات املستقبل : ان الضرر الذي 

واضح .. فاألمومة ، او االطفال االضافيون ، قد تفرض على املرأة حياة ومستقبال  جمهدا  ، ان تفرضه الوالية على املرأة احلامل مبنحها هذا اخليار 
طفل غري االذى النفسي قد يكون كبريا ، والصحة العقلية واجلسدية قد ترهقها رعاية الطفل، هناك شدة وكرب لكل اصحاب العالقة املرتبطني هبذا ال

ل ضمن عائلة غري قادة من الناحية النفسية وخالفها على رعاية الطفل، فاصدرت احملكمة العليا اتييدا  ملا املرغوب فيه، وهناك مشكلة تربية الظف
منذ زمن طويل: عندما ال تريد امرأة طفلها ، فان لديها سببا  وجيها  ، فقد تكون )غري  –ويف اماكن اخرى  –عرفته االمهات يف رومانيا واسكندانفيا 

رب )نفسها( فقرية جدا  حبيث ال تستطيع تربية طفل ، وقد تعتقد ان )حياهتا( )غري مستقرة( او غري سعيدة، او تعتقد ان عادة متزوجة( او ، وقد تعت
د تشعر الشرب او املخدر لديها قد تؤذي صحة الطفل ، وقد تعتقد اهنا صغرية جدا  او اهنا مل تتلق تعليما  كافيا  بعد .وألي سبب من مئة سبب ق

امراه اجهاضا  يف  750000ستطيع أتمني بيئة منزلية تقود تربية طفل تربية صحية ومنتجة. يف السنة االوىل بعد قضية )رو( و )ويد( أجرت اهنا ال ت
مليون ) وميثل هذا  1.6اىل  1980والدات عادية ( ووصل عدد االجهاضات يف  4الوالايت املتحدة ) وميثل هذا اجهاضا  واحدا  من بني 

مليون نسمة ، قد يبدو عدد االجهاضات  225والدة عادية( ، وحيث استقر هذا العدد يف دولة يبلغ عدد سكاهنا  2.25حدا  من بني اجهاضا  وا
دراميا  متاما . وبعد سنة من موت نيقوالي نيقواليشاشيسكو اعيد السماح  –امريكيا   140أي اجهاض واحد لكل  –مليون سنواي (  1.6)

مليون امراه امريكية سنواي  حيملن وال ينجنب .  1.6ابالجهاض يف رومانيا، اذ كان هناك اجهاض واحد لكل اثنني وعشرين رومانيا  ، ولكن ال يزال 
هن الالوايت ترتنب ويدفعن تكاليف عملية اجهاض امنه وغري قانونية ، اما االن فبدال   قبل قضية "رو"و"ويد" كانت فتيات الطبقة الوسطى او العليا

من  .دوالر ، تستطيع أي امراه احلصول على اجهاض بصورة يسرية وبكلفة تقل عن مئة دوالر 500من االجهاض غري القانوين الذي قد يكلف 
با  جدا  ، اهنا املرأة غري املتزوجة او املراهقة او الفقرية ، واحياان  كون الثالثة معا  ، وماهو هي املرأة اليت تستطيع ان تستفيد من "رو" و "ويد" ؟ غال
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% ابن يعيش 50املستقبل الذي يكون وليدها ؟ اظهرت دراسة ان الطفل النمطي الذي مل يولد يف السنوات االوىل لإلجهاض القانوين لدية احتمال 
من االطفال يف بيت ام وحيدة ، وهذان العامالن : الطفولة الفقرية املرتبه بفقدان اب يتحمل املخاطر والبيت  %60يف فقر ، وميكن ايضا  ان يكون 

مها من بني اقوى العوامل اليت تتنبا  ابن الطفل سيكون جمرما  يف املستقبل : فالنمو يف بيت  –ذو االم الوحيدة املرتبطه بفقدان اب يتحمل املخاطر 
االم يضاعف احتمال ارتكاب الطفل جلرمية . وكذلك عندما تكون ام الطفل مراهقة .وتظهر دراسة اخرى ان تعليم االم هو العامل وحيد الوالدة او 

ذاهتا اليت الوحيد االقوى الذي يؤدي اىل االجرام حيث اهنا يف فقدان االب تكون غري قادرة على حتمل اي خماطر بتاات . بعبارة اخرى ، ان العوامل 
 ماليني االمريكيات الجراء اجهاض تبدو ايضا  اهنا تشري اىل ان اطفاهلن ، لو كتبت هلم الوالدة، فسيعيشون حياة غري سعيدة، ورمبا حياةدفعت 

اجرامية. من املؤكد، ان جعل االجهاض قانونيا  يف الوالايت املتحدة ذو نتائج عديدة. فقد هبط موت االطفال بصورة درامية، وكذلك هبطت 
(، ات السريعة ) عند ظهور اعراض احلمل لدى املرأة(، وكذلك عدد االطفال الذين يؤخذون للتبين )مما ادى اىل ازدهار تبين االطفال االجانبالزجي

% ، وهذا يشري اىل ان نساء كثريات يستخدمن االجهاض لضبط 6%، لكن الوالدات اخنفضت يف الواقع بنسبة 30وارتفع معدل احلمل بنسبة 
 ، وهذه سياسة اوليه وجذرية ابلنسبة لسياسة شركات التأمني. ورمبا كانت اكثر النتائج الدرامية جلعل االجهاض قانونيا ، واليت قد اتخذ املواليد

سنوات لتكشف عن نفسها، هو أتثريه يف اجلرمية. ففي اوائل التسعينات عندما كانت اول جمموعة اطفال ولدت بعد قضية "رو" و " ويد" تصل 
بدأ معدل اجلرمية يهبط. وما ينقص هذه اجملموعة طبعا  هو االطفال  –وهي السنوات اليت يدخل فيها الشباب اول اجلرائم  –سنني املراهقة  اواخر

 تكن الذين يقفون امام اعظم فرصة ليصبحوا فيها جمرمني، واستمر معدل اجلرمية يهبط ابستمرار بينما بلغ جيل كامل سن الرشد من دون اطفال مل
دي اىل ارتفاع امهاهتم راغبات ابجناهبم اىل هذا العامل ، فقد قلل االجهاض القانوين من اولئك االطفال غري املرغوب فيهم ، فعدم الرغبة ابألطفال تؤ 

معطيات اجلرمية يف  اجلرمية لذلك ادى االجهاض القانوين اىل تقليل اجلرمية احدى الطرق الختبار أتثري اإلجهاض يف اجلرمية ميكن ان تكون يف قياس
 مخس والايت، حيث جعل اإلجهاض قانونيا  قبل ان جتعل احملكمة العليا حقوق اإلجهاض تشمل بقية البالد. يف نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن

لوالايت اليت جعلت وأالسكا وهاواي متكنت أمرأه من احلصول على اإلجهاض القانوين ملدة سنتني على االقل قبل )رو( و ) ويد(،وابلفعل، هذه ا
و  1988االجهاض قانونيا  بصورة مبكرة رأت اجلرمية بدأت يف اهلبوط بصورة أسبق من الوالايت اخلمس واألربعني والعاصمة واشنطن، فبني 

؛ وما بني % ابملقارنة مع الوالايت األخرى13، اخنفضت جرائم العنف يف الوالايت اليت جعلت االجهاض قانونيا  بصورة مبكرة مبعدل 1994
% عن معدالت الوالايت األخرى، ولكن ماذا لو كان هؤالء املقننون األوائل 23اخنفضت معدالت اجلرائم فيهم مبقدار يزيد  1997و  1994

حمظوظني ؟ وما هو الشيء اآلخر الذي ميكن ان نفتش عنه يف املعطيات لتأسيس عالقة اإلجهاض ابجلرمية؟ وميكن ان يكون عامل واحد للبحث 
 عنه هو العالقة بني معدل األجهاض يف كل والية ومعدل اجلرمية فيها. ومن املؤكد، أن الوالايت ذات اعلى معدالت لإلجهاض يف السبعينيات

ذه سجلت أعظم اخنفاض يف اجلرمية يف التسعينيات، بينما سجلت الوالايت ذات املعدالت املنخفضة لإلجهاض هبوطا  أقل يف اجلرمية. ) وتوجد ه
اليت تؤثر يف اجلرمية: سواء مستوى السجن لوالية ، او عدد أفراد الشرطة ، او الوضع  االخرى العوامل يفضبط القة، حىت عندما يكون هناك عال

)كان معدل االجهاض يف مدينة نيويورك عاليا  وتقع يف  ذات معدالت اإلجهاض املنخفضة الوالايت ، حصدت1985االقتصادي(. فمنذ سنة 
وفضال  عن ذلك ، مل يكن هناك أي رابط بني معدل اجلرمية يف والية ما ومعدل ( نسبة جرميه اعلى ح فيها االجهاض قانونيا  بصورة مبكرةوالية أصب

وهذا هو مؤشر آخر على ان  –عندما أتثرت اجملموعة األوىل ابإلجهاض القانوين قد وصلت طالئع اجلرائم  –اجلرمية فيها قبل أواخر الثمانينيات 
قة ما بني ضية )رو( و )ويد( هي فعال  احلدث الذي أمال كفة ميزان اجلرمية. هناك عدد اكرب من عالقات الرتابط، اإلجيابية والسلبية ، تدعم العالق

لسابقة. اإلجهاض واجلرمية، ففي الوالايت ذات املعدالت لإلجهاض؛ كان اهلبوط يف معدل اجلرمية بكاملة فيما بعد قضية )رو( مقابل اجلرائم ا
 1ة )رو("وأظهرت دراسات يف اسرتاليا وكندا منذ ذلك احلني عالقة مماثلة بني جعل اإلجهاض قانونيا  وبني اجلرمية. واجملموعة اليت جاءت بعد قضي
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وت االطفال من وبعد معرفة هذا االكتشاف اجلوهري ، هل جيب ان خنتار بني اجلرمية وم وهناك اثبااتت اخرى قاما بذكرها ال يسعىن ذكرها هنا
% يف كون الطفل جمرم هو 60انحية واالجهاض من الناحية االخرى!؟ ابلطبع ال فال زالت لدينا نظرية اخلطر !! فبعد ان عرفنا ان االسباب بنسبة 

نسية ولنفرتض ان السوق ان االم وحيدة مبعىن اهنا اجنبت الطفل عن طريق الدعارة او العالقات العابرة، لنفرتض ان السوق مثله مثل العالقات اجل
، فنطريه املخاطرة اقرب ما )انتاجية( احلقيقي عبارة عن زواج والسوق الومهي عبارة عن عالقة عابرة، ولنفرتض ان النسل او االطفال عباره عن هدف

طفال والعائلة وقد يقيم مئات العالقات األاىل العالقات العابرة خوفا  من حتمل مسئولية تكون اىل الفرق بني الزواج والعالقات العابرة )يلجا الرجال 
جا لإلجهاض العابرة وعندما حتمل البنت فان عليها ان تتحمل املسئولية الكاملة يف تربية ذلك الطفل )غري الشرعي( فوق طاقتها بكثري وغالبا  قد تل

تريبة طفل او  -ون ذلك الطفل موصوما  بعيب طوال حياته اىل جانب انه يف اغلب اجملتمعات اىل جانب االغلبية يف اجملتمعات املتبقية سيك -ألن 
فشل االم اثنني اىل جانب عمل االم يعترب كمن له وظيفتني بدوام كامل كما قالت احداهن مبعىن ان االم تتحمل املخاطر وحدها وهذا سيقود غالبا  ل

ل املخاطر عوضا  عن االسواق املالية اليت تنعم مبعدل الفائدة، بينما يف يف تريبة هؤالء االطفال وحتوهلم اىل جمرمني كما ستفشل املشاريع اليت تتحم
تستطيع ان تقيم الزواج فانك تتحمل املسئولية او اجلزء االكرب من املخاطر ابملشاركة مع االم اىل جانب التزام اسري يف العالقات وتربية االطفال وال 

( فاالشرتاكية تدعوك للرهبانية ومتنع عنك العالقات اجلنسية )من اين ستايت االجيال القادمة اكثر من عدد معني من عالقات الزواج يف نفس الفرتة
اء كانت يف انتاجية صفر كما ان العالقات اجلنسية هي متأصلة يف اصل الطبيعة البشرية ( ، اما السوق احلرة فتدعوك لتعدد العالقات اجلنسية  سو 

الضوء عليه هو انه يف الزواج تتحمل املخاطر من محل للطفل ونفقه ومواليد وفتح بيت وااثث اىل جانب عابرة ام زواج )الفرق الذي احب تسليط 
الم بعد ان انه أيخذ كل وقتك حيث ال تتفرغ النتاج جمرم اخر مع اشباغ كل رغباتك بينما يف العالقات العابرة ال تتحمل املسئولية وامنا تتحملها ا

ك ال حتتاج للوقت وال للجهد وال للمال(، والكينزية تدعوك اىل حتديد العالقات سواء كانت عابره ام زواج )يف أتخذ انت املتعة وتذهب أي ان
ى بتعدد الزواج تتحمل املخاطر بينما يف العالقات العابرة ال تتحمل املسئولية وامنا تتحملها االم ( ويف احلقيقة انك ستضطر يف االخري ان حتظ

 نفس الوقت فستكون ابلتوايل او مع الوقت سوف تزيد عالقاتك أي انك بطريقة او أبخرى ستحظى بتلك العالقات ألهنا العالقات اذا مل تكن يف
مكان  عابرة ويسهل عليك اختالسها او انك ستعود اخريا  اىل الرهبانية ، اما نظام املخاطرة فهو يدعوك لتعدد العالقات بشرط ان ال يكون فيها

و العابرة مبعىن )ان تكون كلها زواج فقط حبيث انك تتحمل املخاطر حىت وان حصل الطالق فاالبن لالب(, ان ارتباط معدالت للعالقات املنحرفة ا
نتيجة للعالقات العابرة ألنك ال تتحمل خماطر وليس لتعدد العالقات اجلنسية، اما االزمات العاملية فهو الطفل غري  تحديداجلرمية ابإلجهاض هو ابل

اذا مل تتم عملية االجهاض فسوف يصبح الطفل جمرم على االغلب  تحديداما عمليات انقاذ البنوك من جيوب دافعي الضرائب فهي ابلالشرعي و 
م واما عمليات االجهاض اليت تتحملها االم فهي دولة الرفاهية؛ اذا اتضح املثال السابق فسأتوقع ابنك استوعبت فكرة ان على احلكومة أتمي

ية )الومهية ( )منع العالقات العابرة( اذا استوعبت ان الشعب هو االم واملصريف هو االب غري الشرعي ، هذا عبارة عن تبسيط ، االسواق املال
ذكران  والسؤال اجلوهري والذي خيص اهم مواضيع االقتصاد جدال  وهو حول السوق الثانوية "لتسييل استثمارات املستثمرين كلما شعروا حباجة لذلك

عالقة  تحديدر واجب وحصري على الدولة إلجياده والتحكم فيه " ، وهذا سريفع مستوى الكفاءة اخريا  ؛اما البورصة واملشتقات املالية فهي ابلاهنا ام
رفه هو ان )موعد غرامي اعمى( املقصود هبذا املوعد الغرامي ملن ال يع blind dateعابرة لكنها خمتلفة متاما  عن كل العالقات العابرة مبعىن اهنا 

وانت ال تواعد شخصا  ما على االنرتنت مع تطور التقنيات وانت ال تعلم عنه شيئا  وحتددون موعدا  ومكاان  للقاء ، وتذهب لذلك املوعد الغرامي 
ذهبم اليه .مبعىن اخر لن تعرف حىت ان كانت امراه ام ال والذي حيصل غالبا  يف هذه املواعيد انه ال يذهب اليها اال من مل جيد االخرين فيه شيء جي

 يرتك لك شركات منظمني البورصة الفرصة اذا وجدت اال اذا كانوا يستدرجوك فقط، وبينما ال زلت متلك بعض اخليارات يف املوعد االعمى ففي
نساء مثىن... ومبا انه بداء انكحوا ما طاب لكم من ال"يقول القران اال ان االصل يف العالقات اجلنسية التعدد ، البورصة ال متلك ذلك اخليار. 

 جانب يفعليه   نه مبعىن ان تغلب زوجتهاذا كانت زوجة الرجل اذكى م دد املثايل للزوجات هو اثنتني ابستثناء حالة وحيدة وهي)مبثىن( افرتض ان الع
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ره على حتمل خماطر اكرب واكثر انتاجيه وهو ما ، ان الزواج ابثنتني سيجعل من الرجل اكثر مقد ا وبني زوجته االخرىالتفكري لن ميكنه من العدل بينه
ذين وصلوا سيوسع ثرواته وابلتايل نفقاته كما ان العدد الكلي للنساء يف العامل يقرتب من ضعف عدد الرجال ، واالهم من هذا كله ان عدد الرجال ال

% مبعىن ان كل زوج 95لى مدار اعمارهم قد جاوز نسبة عام قد حضيوا ابكثر من عالقة يف حياهتم سواء اكانت زواج ام غريه ع 63يف اعمارهم 
بعكس النساء حيث ان نسبة  اذا فرضنا اعتقاد اجلميع ابن االصل هو عالقة وحيدة وليست عالقتني كحد مثايل و سيطلق زوجته او سيخوهنا

 الستقرار االجتماعي كما انهل انب حتقيق الزواج ابثنتني% منهن مل حيضني بعالقة حىت الوفاة يف املناطق احملافظة اليت متنع تعدد الزوجات، اىل ج25
 التطرفحس يقوم مبوازنة طريقة الرجل يف العداء الغري مربر لكل شيء يسمع عن ان هناك من يعادية وسيعطية طريقة تفكري منطقية اي انه سيقتل 

بكل اشكاله و طريقه التفكري املنصفة ستشمل االم يف مقابلة معاملة الزوجات وسيؤدي اىل ترفع الرجل عن التفكري يف السفاسف او صغائر  فيه
تبجيال  اكثر  االمور والرتكيز على االهم ، كما انه سيحقق للزوجتني الكثري من امليزات اليت ال ميكن حصرها. خيربان االقتصاد ان تفكري الزوج سيكون

الذي تتمتع به الزوجه الوحيدة بعد يف العالقة للنساء بسبب الندرة وهو ما سيعكسه ايضا  طريقه تعاملة مع امه عندما يفقد الندرة او االحتكار 
ندسربج سابقا  الزواج من اثنتني فمن حيرص على البطن الذي اجنبته لن يهمل القلب الذي اسكنه بداخله. لقد ذكران قصة نقل العدوى الستيفن ال

بعد ان اصبحت كل االسواق مالية حكومية  -ولكن ال مانع من ذكرها جمددا  هنا لتعزيز ضرورة ضبط نظام املخاطرة الن الدعاره والعالقات العابرة 
يدز الحد املرضى عن ستيفن الندسربج " ففي بعض االحيان قد تنتقل عدوى اال كتبترفع كلفة التأمني على الدولة   -ومن ضمنها شركات التامني 

الصابة طريق نقل الدم، فهل يفرتض يف هذه احلالة ان يرفع املريض دعوى قضائية ضد طبيبة املعاجل ؟  هناك وسيلتان على األقل للتقليل من خطر ا
مباشرة، ال يزال من احملتمل ان ابإليدز، االوىل هي التدقيق الشديد يف مصادر الدم الذي ينقل للمريض والثانية هي مهمة املريض: فبعد نقل الدم 

لنا يكون املريض خاليا  من العدوى، ولكنه سيواجه عوامل خطورة اخرى، ولذلك فعلية ان يغري منط حياته ويقلل من نشاطاته املعتادة. فاذا مح
ولكن لألسف ففي هذه احلالة قد يظهر االطباء املسئولية ، فاهنم سيتوخون احلذر والدقة الشديدين عند اختيار مصدر الدم الذي سينقل للمريض ، 

م على طبيبه أي مريض ممن اجروا هلم عملية نقل دم مث أصابته العدوى عن طريق اخنراطه يف عالقات مع بعض االفراد املنحرفني أخالقيا  ، فيلقي ابللو 
ي قبل ، وهناك وسيلة ملعادلة هذا التمادي ، ويطالب بتعويض ضخم ، وقد يؤدي هذا كذلك اىل متادي البعض يف السلوكيات املنحرفة أكثر من ذ

خصما  قدرة فمن املمكن ان يقدم الطبيب للمريض حافزا  ماداي  مقابل ان حييا حياة اكثر استقامة،) مثال  ان يتلقى املريض الذي حيتاج اىل نقل دم 
ذا كان الطبيب عاجزا  عن "مراقبة" منط حياة املريض ، فإن هذا مخسون دوالرا  يف حالة موافقته على عدم اخلروج يف ليلة العطلة األسبوعية!( ولكن ا

جتدهم احلل يصري غري عملي، والنتيجة ستكون اخنراط بعض املرضى يف السلوكيات املنحرفة بصورة أكرب . أما لو محلنا املرضى املسئولية ، فسوف 
ارسوهنا، ولكن سيفقد األطباء احلافز الذي يدفعهم للتدقيق يف اختيار مصدر يسعون أبنفسهم اىل التزام احلذر بصورة فعالة يف اختيار األنشطة ايل مي

م من الدم. هنا يظهر حل آخر، ولو من حيث املبدأ، فمن املمكن ان يظهر املرضى استعدادهم لدفع املزيد من املال يف حالة أتكيدهم من خلو الد
سب ، ولكن لألسف هذا احلل ايضا  ال يؤيت مثاره اذا كان الطبيب املعاجل ال % فح98% أكثر مما لو كانت نسبة التأكد هي 99اإليدز بنسبة 

% فحسب ، فاذا حدث واصيب 98وازع من ضمري لديه حبيث يقبل املال اإلضايف من املرضى مث حيقنهم بدماء نسبة التأكد من خلوها من االيدز 
مع حظ هذا املريض العاثر الذي اصابه املرض مع اختاذ كافة االحتياطات.  احد املرضى ابلعدوى ، فلسوف يربع الطبيب يف متثيل دور املتعاطف

زااي وعيوب كل وهذا معناه ان القاء املسئولية القانونية على أي من الطرفني لن خيلو ابدا  من الثغرات، فاذا استبعدان كل املناقشات الفلسفية حول م
يف مثالنا السابق   1ارها الختيار احدمها ، واعرتف أبنين حقا  لست ادري ما القرار الصائب"من احلكمني ، جند ان احملكمة ال تزال يف مأزق الضطر 

معون ، سيكون احلل بكل بساطة هو ملاذا ال متنع انت )ابعتبارك الدولة( السلوكيات املنحرفة ؟؟ اذا اخذت اغلب الناس اجليدين والعاديني سيج
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طون يف عالقات منحرفة اال اهنم سيقولون جيب ااتحة العالقات املنحرفة وال ادري ملاذا !! لذلك ال تزال على صحه هذه النظرية الهنم اساسا  ال ينخر 
 .وهذا سيقلل نفقات التأمني كذلك وهو ما سنذكره الحقا   العالقات متاحه وبشكل واسع جدا  وبدون سبب

 رابعاً منع الكهانة والسحر:

لذي ذهب اىل احد الكهنة والسبب هو ان الكهانة متنع الكثري من االستثمارات حبجة ان احد الكهنة ال تستطيع الدوله الدفع عن احد االشخاص ا
ك من اخربه ابنه سيخسر اذا دخل يف هذا املشروع مما يثبط االستثمار ويوجه الشخص املعين فقط لإلستهالك من ما استدانه من غريه، اي االستهال

د االشخاص الذي يؤمن بفشل مشروعه بسبب تنبأت بعض الكهنه سيفشل مشروعه بنفسه ، ومن جمهود غريه، واالبشع من ذلك هو ان اح
الغيبيات وهذا اجلانب االخر اذا كان احدهم فقريا  وأميا  فان الكهانه تصبح لديه ادمان فاخلرافة واملعتقدات اخلاطئة جتعل االشخاص مهووسني مبعرفة 

هنه يف مقابل خدمه هدامه فهي كمصدر دخل تركز الثروة او كسلعه او كخدمة اما ان تركز الثروة او تثبط يركز الثروة ايضا  من املطحونني اىل الك
 احلوافز و االستثمارات مثل الضريبة والتضخم والفائدة وغريها.

 نفقات التأمني: منع زايدةخامساً 

  السمنة
امكانية عرب فرض صيام شهر كل العام اىل جانب  واملنع يكونمبالغ التأمني  مبا ان التأمني هو مهمه الدولة فيجب ان متنع السمنة ألهنا تضاعف 

اكل اصدار قانون مبنع السمنة اكثر من حدد حمدد كما هو يف القانون الياابين، فالسمنه تؤدي اىل اخنفاض متوسط عمر الشخص املأمول ووقوع مش
املصاحبة للسمنة وخاصة امراض القلب مثل مرض القلب االفقاري والذحبه الصدرية  صحية متزايدة وتزيد من احتمالية االصابه ابلعديد من االمراض

واحتشاء عضل القلب وقصور عضلة القلب االحتقاين وفرط ضغط الدم و اضطراابت يف استقالب الشحوم والشحوم الثالثية وختثر الوريد العميق 
للمواليد ووفاة لألجنة واىل السكتات الدماغية والصداع النصفي ومتالزمة النفق  وانصمام رئوي  وسكري النمط الثاين والعقم والتشوهات اخللقية

 الرسغي واخلرف وارتفاع ضغط الدم داخل اجلمجمه والتصلب اللوحيي وصعوابت التنفس اثناء النوم وانواع معينة من السرطان والفصال العظمي
ب الرئيسي عند النساء والنفور االجتماعي والنقرس وضعف احلركة والفصال العظمي واضطراابت الغدد الصماء واالمراض النفسية واضطراب االكتئا

حيث ان  وعرق النساء كما يسبب نقص يف فقدان الطاقه وهو ما يراكم تزايد الوزن ويسبب املوت الذي ميكن الوقاية منه واملنتشر عرب ارجاء العامل
عاما  من االمراض حيث يرجع موت مليون فرد يف اورواب  16بني النساء على مدار فرته  خطر الوفاة يقل يف غياب السمنه ويتضاعف عند حد معني

 اىل زايدة الوزن وختفض السمنه من متوسط العمر املأمول من سبعة اىل عشره اعوام.
 الدم

بشكل مباشر ، وال شيء عضوي اهم هذه االسباب على االطالق هو ان تتناول مرض وليست السمنه السبب الوحيد فهناك اسباب اخرى اال ان  
الث ميكن ان يسبب االمراض عرب اكلة مباشرة ابدا  سوا شيء وحيد وهو الدم بكافة اشكالة ، وميكننا تقسيم طرق الوصول اىل تناول الدم اىل ث

ل او الوفاة مامل يتم ذحبها فور اصطيادها طرق ، وهي اوال  الدم املسفوح ، واثنيا  الدم احملتقن يف احليواانت اليت متوت بدون ذبح سواء من خالل القت
 قبل ان متوت بشكل كامل ، و اثلثا  احليواانت والطيور اليت يكون منو شحمها اسفل اللحم وليس العكس والسبب هو ان منو الشحم حتت اللحم

حيد وهو اخلنزير واثنيا  كل الكواسر ابستثناء مينع خروج الدم عند الذبح وهذه االصناف تنقسم بدورها اىل ثالثة اقسام رئيسية وهي حيوان اليف و 
نزير ايضا  الضبع واثلثا  كل اجلوارح، وما دوهنا ميكن اكله من زواحف وخملوقات حبرية وحىت حشرات، ويبدو ان هناك اسباب اخرى ملنع تناول حلم اخل

ويقوم أبكل اجليفة ولو كان ابوه كما ان انه يتغذى على القاذورات وخملفات جسم االنسان يف ذاته والسبب  مليء ابالمراضيبدو انه  لحم اخلنزيرف
ة اىل ان اخلنزير أيكل كل شيء تقريبا  حىت بوله اخلاص وخملفات احليواانت االخرى واالوساخ او خملفاهتا ان كانت مببله او جيف منتفخة، ابالضاف

م اخلروف، وال يتعرق اخلنزير فجلده كاالسفنج ميتص كل وسخ وكل االمراض وعند اكل حلم ضعف من حل 30نسبة مسوم جسم اخلزير اكثر من 
ساعات هلضمه وخالل هذه التسع الساعات قد ميتص مقدار ضئيل جدا  من السموم اما حلم اخلنزير ففي خالل  9اىل  6اخلروف يستغرق من 
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ملة ، وذكر اخلنزير يتجانس مع اي دابه ولو كان ذكرا  مما جيعله حامل لالمراض ساعة واحدة فقط من اهلضم ميتص مسوم تكفي لتغطية الكبد بكا
، بكل اشكاهلا، وبعد ثالث ساعات من قتل اخلنزير فقط خترج الديدان من مجسة، وتوجد ديدان يف جسم اخلنزير ال متوت حىت بعد الطبخ والشوي

مر يف الذوابن حىت خيتفي، ويوجد دماء متخثره يف راس اخلنزير النه املخلوق ساعات وال ميكن شوائه حيث يست 6وحلم اخلنزير طبخه يستغرق 
ت انفه على الوحيد الذي ال يرفع راسه لألعلى، وشعر اخلنزير ال ميكن ازالته اال ابحلرق، كما ان اخلنزير ال يشم اكله قبل ان أيكله بل يفرغ فظال

 اكثر من غرية. كل مباشرفهو يسبب االمراض بشاالكل ان كان نظيفا  مث أيكله! 
 البضائع اليت ال ختضع للمنفعة احلدية

% من املرضى املصابني بفريوس االيدز توفرت فيهم مواصفات االدمان 41وال ننسى مضار اخلمور حيث ان هناك ارتباط بينه وبني االيدز اذ ان  
ك الكحول بصورة مفرطه ادى اىل العديد من حاالت الوفاة وتغييبه على الكحول كما انه مت نشر تقرير يف الوالايت املتحده يدل على ان استهال

كلفة   للعقل يقود اىل العديد من املشاكل اليت قد تؤثر على الشخص يف حاله غياب عقله وهو ما يرفع كلفة التأمني. وكذلك التدخني وهو ما يزيد
ليات االنتحار بكافة اضرارها ، بل ان انواع املخدرات اليت تستخدم واضف اىل ذلك كل انواع املخدرات اليت تؤدي اىل اهللوسات وعمالتأمني 

 لتحفيز العضالت تؤدي اىل شلل جنسي بدون استخدام ادوية حتتاج اىل ثروات طائلة حليازهتا وما يصاحب ذلك من ضغوط وامراض نفسية وانزواء
واليت تؤدي اىل االيدز مع كل ما يصاحبه العالقات املنحرفة  ذكران سابقا   زيد كلفة التأمني ايضا  هي كماي جمتمعي وانطواء وعلى النقيض من ذلك ما

 من تكاليف.
ملرايب وبعد فيما كان وال زال كال  من السكري واملقامر وممارس العهر والكاهن منبوذ بشكل او ابخر اال ان هناك واحده منها فرت من املنظومة وهو ا 

اىل اجملموعة يف تفكريك على االقل فاجملتمعات العلمانية بعد جتربة مريرة وصلت اىل كل عيوب هذه قراة الفصول السابقة افرتض انه قد رجع 
كات املمارسات. اذا مت تطبيق كل شروط اجملتمع االقتصادية على الدولة ابلنسبة للمقرتض يف الديون ارجاع ديون املقرض منه بعد حصر كل ممتل

حبيث ال يتجاوز اجياره الشهري االوقية يف حجمة واال  -السكن الوحيد  ابستثناء اساسيات احلياة وهييف مزاد املقرتض ودفع مثنها للدائن بعد بيعها 
و املالبس املستخدمة له و ألفراد اسرته و العفش املستخدم ابستثناء ما حوى معادن نفيسه كالفضة او  –مت استبداله أبرخص منه أبشراف الدولة 

فقط و تكون دفع املتبقي من الدين بعد رفع القضية والبت فيها يف فرته قياسية جدا  ولتحدد جبلسة استماع واحده تقوم بومن مث فان الدولة الذهب.
على سبيل املثال. اىل جانب ان من واجبات الدوله ان تقوم  جلسات استماع الدين جلسات مستعجله ال ختضع لتسلسل االنتظار يف احملاكم

عي اذا كان املدين عاطل عن العمل حىت جيد له مصدر دخل.  احلافز يدفعنا للعمل عندما يكون يف االسواق احلقيقية بصرف مبلغ الضمان االجتما
 حيق الحد ان ، اما يف االسواق املالية فما هو اال حافز لألجرام ليس اال وال يستحق احدا  اي ربح مامل يولد ثروة، فاذا قام بعملية نقل للثروة فال

العملية. لذلك فان مجيع احلضارات بل والبشرية ابسرها على احملك فنحن امام مفرتق طرق اما ان تصبح كل االسواق املالية حكومية يربح من هذه 
 او ان يتحول كل جمرم اىل مصريف و كل مصريف اىل جمرم.

 القسم الثالث : منع زايدة املخاطر
 رات اليت ال ميكن حساهبا وضمان اساسيات احلياة فيجب منع املخاطر يف:منع املخاطر اهلدف منه منع عمليات االحتيال يف االستثما
 أواًل: منع املضاربة يف البورصات واالسواق املالية

 قبل ان نتحدث عن كيفية منع املضاربة يف البورصات سوف نتكلم عن عيوب البورصة
 عيوب البورصة

منع  حتتم علينا باسبهي او  يف هذه املضاربه مقدار املخاطرة اسباب تتعلق جبوانب العدالة و سابقا  اال اننا مل نذكرالتقنية لقد ذكران عيوب البورصة 
 .ذاهتا مبنع املضاربة واملنع لزايدة املخاطرة يكون زايدة املخاطرة فيها

 املضاربة يف البورصة وجدت لالحتيال فقط 
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سباب اليت ال حصر هلا فمثال  يف احدى االختبارات اليت اجريت على الدماغ جيب على الدولة ان تتدخل ملنع املخاطرة يف البورصة للعديد من اال
ستخدام االفيون وجد انه عندما يتعلق االمر بلعبة تكون اجلائزة فيها نقود فان املنطقة اليت تثار يف العقل هي نفس املنطقة اليت تثار يف العقل عند ا

منا تثار عندما نستهلك البضائع اليت ال ختضع ملبدأ املنفعة احلدية او تناقص الغلة وكما قلنا سابقا  واحلشيش واملخدارت و وهذه املنطقة اليت تثار ، ا
قل ال يتم خيضعنا املنطق واالراده احلره )عكس ارادة االدمان( الن حناول احلصول على اقصى منفعة مما ننفقة وهذا ما ال حيصل يف البورصة الن الع

ال تستطيع الدولة ان ترتك الكثريين من الطبقة املتوسطة ليعودوا اىل خط الفقر عرب القمار يقول تشارلز ويالن " اذكر اعماله ابلطريقة السلمية و 
نت محية عندما كنت طالبا  منذ عدة سنوات، انتشر نوع جديد من احلمية أبحد نوادي الفتيات ابجلامعة ، ومل يكن نوعا  عاداي  من احلمية ، بل كا

اآليسكرمي ، ومن االسم نفهم ان املرء سيفقد الوزن عن طريق تناول كميات كبرية من اجلريب فروت واآليسكرمي،ومن االسم نفهم ان اجلريب فروت و 
قعة املرء سيفقد الوزن عن طريق تناول كميات كبرية من اجلريب فروت واآليس كرمي ، ابلطبع مل تنجح تلك احلمية ، ولكن طاملا علقت تلك الوا

فلقد كنت مندهشا  كيف ان جمموعة من الفتيات الذكيات الغني فكرهن السليم وصدقن محية مل تكن لتنجح على االطالق ، فلم يكن  بذاكريت ،
ب ان هناك أية معلومات طبية او ذات عالقة ابحلمية تفيد أبن تناول اجلريب فروت واآليس كرمي ينقص الوزن ولكنها بدت فكرة جذابة، فمن ال حي

عن طريق تناول اآليس كرمي ؟ وكنت قد تذكرت محية اجلريب فروت عندما أخربين احد جرياين أنه بدأ يف تغيري اسرتاتيجيته يف االستثمار. ينقص وزنه 
رى مرة اخفلم يكن احلظ قد حالفه خالل العام املاضي ألن حمفظة استثماراته كانت مكتظة أبسهم االنرتنت والتكنولوجيا ، ولكنه قرر العودة للسوق 

 ابسرتاتيجية جديدة مطورة،فقد كان يدرس احصائيات التعامالت املاضية اليت شهدها السوق حىت جيد دالالت تساعده على التنبؤ مبا ميكن ان
،  ورحيدث يف السوق فيما بعد،وال اتذكر ابلتحديد ماهية الدالالت اليت كان يبحث عنها ؛ ألن ذهين كان مشتتا  عندئذ لسببني: كنت اروي الزه

بنية وبدأ عقلي يف الصراخ قائال  : " اجلريب فروت و اآليس كرمي " فقد كان جاري الذكي الذي يعمل طبيبا  وعضو جملس جامعة خياطر عن طريق ت
ضع املايل فعندما يتعلق االمر ابلو  اسرتاتيجية االستثمار تلك اليت تبعد كل البعد عما هو متعارف عليه يف اروقة العلم ، وهذا هو بيت القصيد،

تثمار بنجاح لألفراد )أو إنقاص الوزن( يصبح لدى االفراد األذكياء االستعداد لتجاهل بديهيات العقل اسرع مما تقول " احلمية املعجزة ". فطرق االس
لب هذا كثريا  من الصرب من سهلة للغاية ، ولكنها تتطلب النظام والتضحية قصرية املدى، وأييت العائد برتاكم الثروة بصورة بطئية ومستمرة ) ويتط

ا جانبك( وليس عن طريق الكسب السريع غري املتوقع. لذلك ، جتد البعض يتلهف التباع االساليب السريعة والسهلة ، مث يصابون ابلصدمة عندم
لتعرف ماهية واغالق ابب املخاطرة على اشخاص مثل طبيب وعضو جملس جامعة هي وظيفة الدوله ،  1تفشل تلك االساليب فيما بعد."

يف مهدها  البورصات وفقاقيعها بشكل اعملق جيب ان نبحث عن منشأ هذه البورصات ، ففيما البورصات وحدت لإلحتيال فقد بدأت ايضا  
الرجل  وابالجرام فجون لو من ادمربا ، والذي ال يفتخر اي فكر اقتصادي به هو االسم الالمع يف عامل املال ووزير خزينة ملوك فرنسا ، جون لو ه
ث ثورة الذي اخرتع سوق االسهم وفقاقيعها ، كان جون لو اسم كندي مغامر وجمرم ومدمن ومقامر من الدرجة االوىل وعبقراي  اقتصاداي  فهو مل حيد
دة وقام يف عامل السندات واالسهم فحسب بل كان السبب يف احداث الثورة الفرنسية كذلك " فيما مضى كان جون لو ميلك ربع الوالايت املتح

بتضييعها يف اول صدام اترخيي " فرنسا كانت مكبلة بدين ضخم جدا  نتيجة حروب لويس الرابع عشر وكانت ابئسة عندما مات امللك الفرنسي 
من توىل دوق اورليانز الوصي على العرش احلكم حىت يبلغ لويس اخلامس عشر سن الرشد وكانت البالد تواجة افالسها الثالث خالل اقل من قرن 

د الفرنسي الزمن وكانت الفرصة ساحنة جلون لو ليطبق ما اختربة عمليا  بني كازنوا القمار وسوق االسهم . يف الواقع كان طموح لو ان ينعش االقتصا
 املصرف ويصبح ة مثل ورقة املئة لرية وكون املال سيستثمر يفيابنشاء مصرفا  على غرار املصرف اهلولندي مع فارق ان هذا املصرف سيصدر عملة ورق

ديوهنا على دين الدولة جممدا  لذى ستنعش العملة الورقية التجارة الفرنسية مث االقتصاد الفرنسي والقوة الفرنسية. رحبت الدولة مرتني فقد توزعت 
وسع االمري صاحب حصص املسامهني يف املصرف ويف الوقت نفسه كان بوسع احلكوومة ان تطبع أي كمية نقود تريدها " وكما كتب لو يقول ب

هو ما  السلطة الواسعة الذي يعرف كيف حيكم ان يوسع دائرة ديونه وجيد التمويل الكايف بنسبة زائدة متدنية اكثر من امري ضعيف. اال ما يهمىن 
خالل هندسة مالية  كتبه ابن السلطة جيب ان تكون بيد واحدة فقط. وافضى )لو( للدوق خبطته وكانت اجلائزة استعادة حيوية فرنسا وقوهتا من

 اكثر من اكتشاف القارة حمكمة لكن هذا كان نصف ما اراده )لو( وكتب )لو( )املصرف ليس افضل اعمايل وسوف اقدم عمل يدهش اورواب
دف الطموح هو ( وكانت فكرة )لو( الثانية هي انشاء شركة حتتكر التجارة ، وقد عني لو مديرا  لتلك الشركة واملسؤل االول فيها وكان اهلاجلديدة

ة امريكا واستغلوا قطعة ارض ضخمة على جانب املسيسيب يف لوزايان واعطاه الوصي على العرش حق احتكار التجارة يف شركة املسيسيب مع القار 
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ر يف الشركة. اجلديدة وشجع الفرنسيني بغض النظر عن املركز االجتماعي على متلك حصص يف تلك الشركة. تصدر اسم )لو( الئحة املسئولني الكبا
م كانت تعاين من ركود وكساد اقتصادي وقد ساعدت نقود لو 1716ابلتعبري العصري حاول )لو( تعومي االقتصاد الفرنسي ومل ال ؟! ففرنسا يف عام 

صرف ، وارتفعت اسهم الورقية على استعادة عافية االقتصاد الفرنسي وكان حياول رفع العباءة عن كاهل الدولة بتوزيع الدين على املسامهني يف امل
فة الشركة من مخسمئة اىل عشرة اآلف ، واصبح لو اغىن االغنياء واصبح لو هو االقتصاد. وكان لو يريد طبع املزيد من العملة والذي كان مصر 

ان يدفع للمسامهني ارابح يتحكم بسري العمل فيه لدفع املزيد من الناس لشراء اسهم يف شركته. خطة السيد )لو( كانت مشاهبة خلطة بونزي والذي ك
فقات ليست من ارابح الشركة بل ببيع املزيد من االسهم من مستثمرين جدد واتبع )لو( نفس االسلوب ببيع املزيد من االسهم ليغطي االرابح والن

ركة فاصابت فرنسا ازمة م حكمت بفرنسا محى شركة املسيسيب وانفجرت فقاعة اسعار اسهم الش1720ولشراء املزيد من الشركات ، وبداية عام 
الحتيال مالية يف فرتة لويس اخلامس عشر والسادس عشر و مما يروى ان ذلك ادى اىل املساعدة يف اندالع الثورة. اال ان ما يهمنا هو ان عمليات ا

تخمني، فكذلك املضاربة يف يف البورصات متت والدهتا. فكما ان نوادي القمار هي عبارة عن اماكن لالحتيال فقط فيما يعتمد الضحية على ال
ن ابل االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث وكما ذكران سابقا  قو  البورصات ماهي اال اماكن لإلحتيال فيما تعتمد الضحية على التخمني،

ائها للجمهور، ولكان ذلك عمال التنبوؤات يف الواقع هي بطبيعها اشياء ال يعول عليها، ولو كانت غري ذلك ملا اقدم املسؤولون عنها ابدا على اعط
صول على يبلغ من السخاء حدا  ال ميكن تصوره، ألهنا لو احتفظ هبا للصاحل املادي ملن يقدمها من الرجال والنساء او املنظمات لكانت النتيجة احل

يت ميكن شراؤها ستتدفق بال توقف اىل ايديهم او ثروات ال هناية هلا. فالعائدات من االستثمار وفقا  هلذه التنبؤات ستكون مؤكدة متاما ، واألصول ال
لتوقف بدرجة اكرب من الدقة اىل حمافظ االوارق املالية لألشخاص او املنظمات، وهي حمافظ ال ميكن ان ختسر. ولو حتقق مثل هذا اليقني الكامل 

ن ااي  منهما يصبح عرضة خلطر شديد اذا زاد ضمان دقة أي تنبؤ عن الوجود كل من الرأمسالية ونظام املؤسسة احلرة، ابلصورة املعروفة اآلن، والواقع ا
فكر يف البورصة يف حوزة الصيارفة مثل دار قمار اال ان مالكها احد الالعبني ، وهو ميلك كامريات واطالع كامل على كل أوراق  1% "50عن 

بوضع كل  اللعب اليت ميتلكها االخرين وابلتايل يريد ان يربح وبنفس الوقت ال يريد ان خيسر كل القادمني للعب حيث يقوم العاملني خبفااي االمور
، االموال يف فخ الكسب السريع فاملستثمرون اهلواة يتكاسلون عن العمل اجلاد، فهم لن يؤسسوا أية شركة ، فالبورصة تعدهم ابلثراء العاجلرؤوس 

اىل  قية(لكن كم من هؤالء اصيبوا خبيبة امل عند ضياع مدخراهتم فارتفاع نسبة العائدات املالية )من خالل االسواق املالية وليست االسواق احلقي
والذي يكون من خالل البورصة والبنوك وشركات التأمني، اليت ال تنتج  1983% عام 93.3م اىل 1963% يف عام 14.9الربح الكلي من 

ة ال ان الثرو  الثروة وامنا تقوم بنقل ثروات االخرين اليها يعطي رؤية واضحة على نسبة االحتيال احلاصلة يف تلك االسواق فاحلقيقة اليت ال مفر منها
ي ختلق من عدم وامنا هي نتاج العمل املبذول من اصحاب الثروة احلقيقيني كصغار املدخرين الذين ذكرانهم وافضل طريقة لسلبها من أغلبهم ه

 % يف حني ان ليس لألسواق الومهية انتاج حقيقي93.3م هي 1983املضاربة يف البورصة ، فاذا كانت نسبة االرابح يف االسواق الومهية عام 
ظلم الذي ولذلك مسيت اسواق مالية فاذا  هذه االموال كلها مت اخذها من اصحاهبا االصليني الذين بذلوا اجملهود احلقيقي فتستطيع معرفة مقدار ال

املضاربة % من الناس يفقدون ثرواهتم يف 75حصل على الذين بذلوا اجلهد احلقيقي يف االسواق احلقيقية اليت تضارب هذه االسواق على جمهودهم. 
% من املضاربني استطاعوا ان حيافظوا على ممتلكاهتم اليت ضاربوا هبا؛ لذلك فان البورصة 15% من املضاربني يف القمه اذا افرتضنا ان 10لصاحل 

االرابح كلها  % االغىن فهي معدل تركز الثروة حبيث ان هذه25% االقل ثروه املراتدين للبورصة اىل 75عبارة عن خط سريع النتقال الثروة من 
وماس اجتهت لألعلى فقط ومل تتدفق لألسفل وكل هذا التدفق دون أي جمهود او انتاج حقيقي مقابل ذلك الربح ألهنا معادلة صفرية. ملس القديس ت

. 2رخص مما يستحق "حقيقة املضاربة منذ عدة قرون بقوله انه ليس من العدل وال من الشرع ان تبيع الشيء اغلى مما يستحق او ان تشرتيه بثمن ا
فيد منها اال  واحلقيقية انه ما زال الكثريون واقعني حتت وهم تكوين الثروات يف البورصة، وابلذات املضاربة الذكية. وهم جيهلون ان املضاربة ال يست

يدة للمحاسبة املفروضة يف اورواب، ويدفع كبار املسيطرين على الشركات )الذين يتالعبون ابلتقارير ربع السنوية اليت تصدر اليوم طبقا  للمعايري اجلد
تبخرت مثنها صغار املدخرين الذين يعيشون لفرتة ، حتت وهم ان مدخراهتم تنمو، واهنم صاروا اثرايء، وفجاه يصحون على ان ثروهتم املزعومة قد 

ة مل تتغري ولكن جمال وفرص الدمار املايل قد تزايدت وتقر الكاتبة لندا دافيس ان الطبيعة البشري 3وصارت صفرا  ، مبا يف ذلك مدخراهتم األصلية!"
ان احدا  ليس بصورة مثرية مع تقدم وسائل التقنية احلديثة وحترير اسواق املال وزايدة حجم املعامالت، وقدوم اسواق املشتقات. وتستطرد الكاتبة ، " 
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البشرية اليت تتسم ابلشراهة واألان األعظم. تتم دائما  عمليات االحراج  بوسعه ان يتحصن من املضاربني ، ومن خماطر الغش واملشتقات وكافة الدوافع
  من جانب املستثمرين حيث يكون اهلدف من عمليات االحراج هذه تصعيد السعر قسرا  وجربا  لذلك تقوم مجاعات الضغط والصيارفة بشراء كميات

 استحالة تسليم هذه الكميات للمشرتين من انحية اخرى، االمر الذي يضطر كبرية من االسهم االمر الذي يؤدي اىل تصعيد السعر من انحية، واىل
سعر معه البائعون على املكشوف من دفع أي مثن يقبله املشرتون، رغم ان البائعني على املكشوف يقومون هبذه العمليات وهم يتوقعون اخنفاض ال

قد وصفت خماطر املضاربة الناجته عن عمليات البيع على املكشوف على الوجة التايل فيعاودون شراء ما سبق هلم ان ابعوه. اما املوسوعة االمريكية ف
معه  : من الواضح ان البيع على املكشوف حمفوف ابملخاطر وذلك ان االسهم اليت بيعت على املكشوف قد ترتفع ارتفاعا  مؤثرا  االمر الذي يضطر

"جاك كالرك فرانسيس" بقوله ان املضارب العارف خبفااي االمور يشرتي من البائع على البائع اىل التغطية خبسائر فادحة. ونفس املعىن اكده 
لطرف االخر املكشوف ليبتزه بعد ارتفاع االسعار خالفا لتوقعات البائع ويطالبه ابستالم االسهم فيضطر البائع اىل ان يشرتيها منه ابي مثن ليحقق ا

اول الدكتور مقبل مجيعي صور االبتزاز اليت يتعرض هلا ايضا  البائعون على املكشوف من خالل ارابحا كبرية على حساب املضارب البائع. ويتن
ا مجاعات الضغط فيما يعرف خبنق البائع ابملكشوف فريى ان احد عيوب املضاربة يتم من خالل حبس البضائع او الصكوك املتعاقد على شرائها مب

فالبائع على املكشوف يبيع وليس لديه حقيقة ما يبيعه، فاذا حل موعد الوفاء فانه يتعذر عليه تسليم يضمن السيطرة واهليمنة عليها والتحكم فيها، 
ه البضاعة او الصكوك حمل التعاقد، يف حني تتشبث مجاعات الضغط االحتكارية ابستالم البضاعة او الصكوك حمل التعاقد، االمر الذي يضطر مع

م وكان ذلك سببا  1917وا سلفا  ببيعه ابي سعر تقرره مجاعات الضغط. وقد حدث ذلك يف مصر يف ازمة البائعون على املكشوف اىل شراء ما قام
. ويف الوالايت املتحدة االمريكية كانت عمليات اخلنق او االحراج اواالبتزاز او ما 1949/1950يف افالس العديد من التجار وكذا يف موسم 

تضامن غري رمسية وتعرف ابسم بولز او الرهاانت مصحوبة مبناورات سوقية خمادعة. وعلى الرغم من يسمى خبنق املكشوف متارس من خالل شركات 
ايت ان عمليات االحراج يف الوالايت املتحدة قدمية قدم البورصات ذاهتا، اال ان هذه العمليات اضحت مسه اساسية من مسات املضاربة يف الوال

وقد استثارت هذه العمليات بعض الكتاب فتناوهلا ارابب االدب االقتصادي يف عبارة وجيزة وبليغه مثل املتحدة االمريكية يف القرن التاسع عشر. 
بنك التسوايت  "ان البائع ملا ليس له يكون امام خيارين اثنني  فاما ان يعيد ما ابعة او يذهب للسجن". ويثري االنتباه يف هذا الصدد ما نشرة موخرا  

نقد الدويل يف شأن عمليات االبتزاز اليت متت من قبل بعض املشاركني يف السوق للبائعني على املكشوف وهم الذين يبيعون الدولية التابع لصندوق ال
البائع  ما ال ميلكون وميارسون اشرس انواع املضاربة يف السوق فيما يعرف اصطالحا  ابنه ابتزاز الذين يبيعون عل املكشوف أي احراج السوق وخنق

 ومع ذلك فأن فمنع املخاطرة هنا هو شرط اساسي للمقدره على توفري االئتمان من قبل الدولة كما وضحنا ذلك ابلتفصيل سابقا .،  1املكشوف"
ار املرحلة اجلديدة من العوملة ، شهدت والدت نوع احدث واشد فتكا  من القتلة االقتصاديني ، مزودا  بسالح مايل فتاك ، هو شركات االستثم

مليات التحوط ، والرجال الذين أداروا شركات االستثمار املتخصصة يف عمليات التحوط كانوا خميفني اكثر أبهنم ليسوا مضطرين املتخصصة يف ع
رض االموال للتهديد ابستخدام العنف للوصول اىل مبتغاهم ، ادت مسامهتها املتميزة يف العوملة اىل التسريع يف هنضتها ، فيما كان البنك الدويل يق

عدة سنوات ، كانت شركات االستثمار املتخصصة يف عمليات التحوط تقرض االموال ألسابيع او حىت اايم ، والسيد اجلديد للقاتل لدول 
ة االقتصادي اجلديد كان )جورج ساروس( استطاع ساروس ادخال نظرية جديدة للحركة االقتصادية على النظام املايل العاملي تركز على عدم عصم

كاب االخطاء وعدم ثبات االسواق املالية فمن كالمه مثال  ) سيكون لتصرفاتك نتائج غري مقصودة ، وهكذا ستكون احلصيلة غري االنسان عن ارت
ن تكون فعالة متناسبة مع توقعاتك ، وهكذا يف الواقع تسري اعمال البشر عموما ( ، طبقا  لنظرية ساروس للفعل املنعكس فاألسواق املالية ال ميكنها ا

نظر حنو كامل او اقل عقالنية لسبب بسيط ، هو ان االسعار عبارة عن انعكاس للتجاهل والتحيز غري العقالين البته ملاليني املستثمرين ، يف على 
ساروس ان االسواق هلا دورة من االزدهار و االفالس متاما  كمزاج االنسان الذي هو عرضة لنوابت النشاط والكآبة. لقد جىن صندوق ساروس 

ا ستثماري املاليني من خالل عمليات بيع قصرية االجل ) وهو نوع من التعامل الذي يعتمد على اقرتاض االسهم والعمالت وبيعها شرط تسليمهاال
هذه كرب بعد اجل ، حيث يكون من املتوقع وفقا  حلساابته ان تنخفض قيمتها( لقد حقق اكرب صفقات له نتيجة توقعاته هلوية اخلاسر ال الرابح ، وا 

م عندما كان اجلنية االسرتليين يف مازق كبري اعلن ساروس توقيع عقد مع بنك  1992الصفقات عندما توقع اعظم ضربة يف اتريخ عامل املال ، يف 
سئلة حسابية اجنلرتا ، ) يبدو ان املضاربني من امثال ساروس ميكنهم الربح اذا تعلق االمر مبكاشفة مباشرة مع احلكومة الربيطانية فما هي سوى م

خزانة  بسيطة ، مثة ترليون دوالر من العمالت اليت جيري تداوهلا يوميا  يف اسواق العمالت االجنبية مقابل كميات ضئيلة من العمالت الصعبة يف
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وبعدما رفع االملان نسبة  اململكة املتحدة ( يف ذلك الوقت كان اجلنية االسرتليين مرتبط مع املارك االملاين من خالل الية سعر الصرف االوروبية ،
العقارات ورجال  الفائدة جراء املصاريف الكبرية للدولة بعد عملية توحيد االملانيتني كان لزاما  رفع سعر الفائدة للجنية االسرتليين بنسبة تضر مالكي

ن الية سعر الصرف االوروبية ، وخفض قيمة اجلنية االعمال يف البالد ، توقع ساروس ان جيرب وزير اخلزانة الربيطاين نورمان الموند على االنسحاب م
رة االسرتليين وقد كان اكرب رهان يف حياة ساروس حيث انه قد كان متأكدا من نزول سعر صرف اجلنية االسرتليين لدرجة انه غامر أبكثر من عش

لوماند هذا اذا مل يكن له بعض االتفاقات مع لوماند ) مليارات دوالر من راس مال صندوقة وتراودين احياان افرتاضات ابن ساروس كان على عالقة ب
دا  على يبدو ان فكرته اذا وجدت كانت ان معادلة املخاطرة والربح كانت غري متجانسة ولكنها كانت مضاربة جيدة او اذا اردت القول استثمارا  جي

سرتليين سيهبط( واعلن وزير اخلزانه نورمان الموند ان بريطانيا امل هبوط سعر صرف اجلنية االسرتليين ( )لقد وجدت قناعة ايضا  ابن اجلنية اال
انسحبت من الية سعر الصرف االوربية ) بسبب حسب قوله انه استمر تدفق املضارابت الضخمة بتعطيل عمل آلية سعر الصرف االوروبية ( وربح 

 .ة للصندوق% من جممل االرابح السنوي40ساروس يف ذلك اليوم مليار دوالر وهو ما يعادل 
 كيفية منع املضاربة يف البورصات

 أتكيد امكانية الوصول اىل املعلومات عن السوق. أواًل:
ن ان تقوم الدولة بتاميم كل دور السمسره وابلتايل تقوم بدور االشراف على السعر الذي تشرتي به هذه االسهم اجلديدة ، وذلك للتأكد من ا اثنياً:

 مستواه معرب عن حقيقة موجودات وارابح الشركة املعنية.
 بفرض قوانني تعاقب كل من وجد وهو يضارب. اثلثاً:
 .واحد على االقل السهم من كل من قام ببيع اسهم قبل مرور عام على شرائها و توزيع ارابحأبخذ عشرة ابملئة من ا رابعاً:

او ابي طريقة كانت لكنها جيب ان تضمن عدم وجود أي مضاربة لذلك اذا اردت ان أتخذ فكرة عن كيف ميكنك التحكم يف املضاربة للبورصة  
 .اليت تقوم مبنعه كما ذكران سابقا  و  فمثال ممتاز جتده يف طريقة حتكم الصني يف املضاربة

ملن كان له دخل وكانت لدية ارض للبناء عليه  24: توفري قروض عقارية بدون رهون او ضمان او فوائد بسقف يعادل وزن كيلو ذهب عيار خامساً 
ولكن يتم شراء مستلزمات البناء  ال تسلم نقدا   24و ليس له بيت آخر او سكن اخر الئق ميلكه، تسلم له نقدا  ، وسقف كيلو اخر ذهب عيار 

السقف كيلو للنقد له، اي امجايل اثنني كيلو ، مع وضع موازنة بني قيمة املواد واملبلغ املسلم نقدا  وال تكون اكثر من الضعف نقد مقارنة ابملواد ويظل 
% من تكلفة 15مثايل فللدولة اخليار ابن تقوم بتحمل وما قل من النقد ميكن استبداله ابملواد حسب الطلب اما اذا كان الوضع االقتصادي للدولة 

% ليست جمانية كموازنة 15املواد من ايراداهتا وليس من التوسع النقدي بعد ان يكون انتهى من بناء البيت وقام ابلسكن فيه مبعىن ان هذه االموال 
 الدولة وجيب ان حتسب من حساب الدولة وليس من االيداعات وتعاد اىل موضعها.

ويشمل  % على كل عقار سنواي  من امجايل اجيار العقار على مدار العام حىت وان امتلك العقار ملدة يوم واحد فقط يف ذلك العام10اخذ ضريبة  سادساً:
  .ذلك استخدامه عقاراته اخلاصة يف القطاع االستثماري اخلاص به ويستثىن من كل ذلك منزلة الوحيد الذي يقطن فيه

 نظام نقدي يكون فيه االفالس يف اصل النظام النقدي اثنياً: منع اي
ظام منع املخاطره يف االخنراط يف نظام نقدي يكون االفالس فيه يف اصل النظام بغض النظر عن أي معطيات اخرى يف االقتصاد. وهو ما عليه الن

على خمزون يف البنك ، واملخزون مستمد من الودائع ، النقدي العاملي احلايل حيث يتم خلق املال من الديون عرب قروض و هذه القروض مبنية 
مرات قيمتها االصلية والذي بدوره يرفع املعروض النقدي يف االسواق ويرفع  9وخالل نظام االحتياطي الكسري ، ميكن ألي وديعة ان ختلق 

، وحيدث ةهنم االصليو لتجارة ، يصبح الناس منفصلني عن دياالسعار يف اجملتمع، وابعتبار ان كل هذا املال خلق من الدين ، ويتم تداوله حبرية عرب ا
اختالل حيث يضطر الناس للتنافس عرب اجناز اكرب عدد من االعمال من اجل سحب ما يكفي من املال من التداول النقدي لتغطية تكاليف 

هناك العنصر الرئيسي واالهم الذي يكمن فيه اخللل الرئيسي يف  املعيشة، وعلى الرغم ان كل هذا يبدو متخلفا  ومفزعا  مبا فيه الكافية ، اال انه ال زال
تقرتض  هذه املعادلة وهذا العنصر من اهليكل هو الذي يكشف عن الطبيعة االحتيالية للنظام وهذا العنصر هو عنصر الفائدة الغري موجوده ، عندما

ملال من احد البنوك جيب ان يرده مع فائدة ، بعبارة اخرى، تقريبا  كل احلكومة املال من جملس االحتياطي االحتادي، او عندما يقرتض شخص ما ا
 دوالر موجود جيب ان يعاد مع الوقت اىل البنك مع فائدته ، لكن اذا كانت مجيع االموال مقرتضة من املصرف املركزي، وموسعة عرب املصارف
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و املال بدون الفوائد( هو ما خيلق يف التداول املايل ، اذا من اين أييت املال التجارية من خالل القروض فقط ما يشار اليه )ابلرئيسي او االساسي وه
ال أتيت من أي مكان لسبب بسيط، وهو اهنا غري موجودة. يف حقيقة االمر ان املضاعفات واجلواب هو اهنا الالزم لتغطية الفوائد املستحقة ؟؟ 

وهذا ما يسبب الفقر س للبنك ، يتجاوز دائما  كمية املال املوجودة من النقد يف التداول الناجتة عن هذا مذهله، حيث ان املال الذي يدين به النا
بشكل اثبت يف االقتصاد الن املال اجلديد يساعد على الدائم الذي هو متأصل يف النظام ! ولكي يتم تغطية هذا العيب جيب ان يستمر التضخم 

مفلسني وهذا العيب املتأصل والدائم قد سببته احلاجة لدفع الفائدة ، هذا يعين ايضا  بلغة اتخري و تغطية ذلك عيب يف النظام وهو وجوب وجود 
صلون الرايضيات )التأخر او التخلف او عدم استطاعة الدفع او االفالس( موجود بشكل متأصل يف النظام وسيكون دائما هناك فقراء يف اجملتمع حي

لكراسي املوسيقية تشبيه جيد فما ان تتوقف املوسيقى، دائما  ما يكون هناك خاسر وهذه هي الفكرة على النهاية القصرية للعصا، وتعترب  لعبة ا
ددوها اذا املطلوب الوصول اليها مبعىن انه سيظل هناك دين مل يسدد فاألشخاص الذين عليهم هذه االموال اليت مل تسدد يف النهاية واليت جيب ان يس

كل االموال وعليه فيقومون بضخ اموال اكثر لألشخاص الذين مل يسددوا فيزيد املقدار الذي ال ميكن ان يسدد يف انتظران مبا يكفي بعد ان ارجعنا  
ن الفرد لصاحل املستقبل وابلتايل يزيد عدد االفراد الذين لن يستطيعون ان يسددوا وتستمر احلكاية اىل االبد، وهو ما يؤدي اىل نقل الثروة احلقيقة م

م، اذن اذا كنت غري قادر على الدفع مقابل رهنك العقاري، فإهنم سيستولون على ممتلكاتك اخلاصة، وهذا يغضبك بشده ال سيما البنوك بشكل دائ
ان هذا ليس العيب الوحيد  -اىل جانب انه ال يوجد شيء يستطيح احد ان يعمله لتفادي هذا ابدا  ابستثناء الغاء النظام ابكملة  –حينما تدرك 

منه يف النظام بسبب ممارسة االحتياطي الكسري ولكن ايضا  حلقيقة أن املال الذي اعاره البنك لك مل يكن موجودا  بشكل قانوين الذي ال مفر 
كان هناك قضية يف حمكمة مينيسوات   1969اساسا . لنأخذ هذا املثال لقضية حتليلة ممتازة لشخص استطاع فهم املوضوع النقدي بدقه ؛ يف عام 

دعى " جريوم دايل" الذي كان يطعن يف استيالء البنك على منزله ، الذي قدم له القرض لشرائه وقد كانت حجته ان )عقد الرهن او تتعلق برجل ي
قد شروط العقد( يطالب كال الطرفني بوضع شكل شرعي من امللكية للتبادل ، يسمى هذا يف اللغة القانونية : احملاسبة ) أساس العقد يؤسس الع

يء )مملوك للطرف االول( آبخر )مملوك للطرف الثاين( يوازيه. اوضح السيد دايل ان املال هو، يف الواقع ليس ملكا  للبنك حيث انه على تبادل ش
سندات  خلق من العدم يف اللحظة اليت مت توقيع اتفاق االقراض فيه من التوسيع النقدي كما يف كتيب امليكانيكا الذي يصف التوسع النقدي " قبول

النظام  قابل اإلئتماانت، واالحتياطات )ال تتغري مبعامالت القروض( لكن االئتماانت املودعة واليت تشكل )اضافة جديدة( اىل إمجايل الودائع منيف م
وهي  نظريةالاملصريف" بعبارة اخرى فإن املال ال يشتق من األصول القائمة ولكن البنك ببساطة خيرتعه، دون ان يضيف عليه شيئا  اال من املسؤولية 

ومع تطور القضية، تقدم مورغان ليديل بشهادته ويف مذكرة القاضي الشخصية، أشار اىل ان الشاكي  او الدفاتر الورقعبارة عن شخطة قلم على 
فرتيه )مبجرد ان كتبت  )رئيس البنك( اعرتف أنه ابلتعاون مع جملس االحتياطي الفيدرايل قد قام حقا  ابخرتاع املال واالئتماانت يف دفاتره مبدخالت د

تحكيم كتابه فقط( اي ان املال واالئتماانت مت اختالقه و اعرتف مورغان انه ال يوجد قانون او نظام مينحه احلق لفعل ذلك. عليه وجدت جلنة ال
على خلق شيء ذي قيمة من أنه: ال يوجد )مسؤلية يف اخذ حقوق على مالك العقار( مشروعه ، وأان اوافق. وقد اضاف القاضي " هللا وحده قادر 

وبناء على هذا الكشف رفضت احملكمة ادعاء املصرف ابإلستيالء على منزله ، وظل املنزل ملكا  لدايل. االاثر واالسواق املالية ليست هللا ، ال شيء" 
اقة ائتمان، املال املعطى لك ليس فقط املرتتبة على قرار احملكمة هذا هائلة، يف كل مره تقرتض املال من احد املصارف، مثل قرض على رهن أو بط

ن، مزيفا، بل هو شكل غري شرعي الن تكون مسؤال  عن اخذ شيء ذا قيمة حقيقية او شيء ذا اعتبار ومثن ، وابلتايل خيلي العقد من تسديد الدي
تقمع وتتجاهل، ولعبة نقل الثروة والدين الدائم الن البنك مل يكن ميلك املال كملكية منذ البداية، ومما يؤسف له، ان هذه هي اإلدراكات القانونية 

الواحد من تستمر، وهذا يقودان اىل السؤال النهائي : ملاذا ؟؟ ان االجابة عن هذا السؤال تكمن يف ان الناس يف اعلى اهلرم املصريف هم املستفيد 
الفوائد على القروض اليت توفرها البنوك االوروبية وقرر ان يفعل ما دعا  النظام برمته فمثال  خالل احلرب األهلية االمريكية جتاوز الرئيس لينكولن ارتفاع

( ، وبعد وقت قصري من the greenbackاآلابء املؤسسني إليه ، وهو إقامة عملة مستقلة وخالية من الديون بطبيعتها واطلق عليها اسم ) 
املصريف الربيطاين واملصاحل األمريكية يف العمل املصريف تقول "العبودية هي إمتالك اختاذ هذا التدبري ، مت تداول وثيقة داخلية بني القطاع اخلاص 

هذا العمال، وحتمل يف طياهتا رعاية العمال، يف حني أن اخلطة االوروبية، هي ان يسيطر رأس املال على العمال عن طريق التحكم يف األجور، و 
وابلتايل مل تستمر طويال   "( ألننا ال ميكن ان نسيطر عليهgreenbackا ان نسمح أبستمرار )ميكن ان يتم عن طريق السيطرة على املال، وال ميكنن

سياسة االحتياطي الكسري اليت ينفذها جملس االحتياطي الفيدرايل،  وهو ما سنستعرض كل تفاصيله الحقا . حىت مت تشويهها واغتيال لينكولن ايضا  
ظمى من بنوك العامل، هي يف الواقع نظام عبودية حديثة يفرض على اجلميع بدون وجود خيارات اخرى كما واليت انتشرت )كممارسة( اىل الغالبية الع
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؟ سيستسلمون توجد تلك اخليارات يف العبودية التقليدية. اذا فكران ابالمر "يتم اختالق املال ابلدين" ومالذي سيفعله الناس عندما يكونون مديونني 
طريقة اخرى لسد الدين، لكن اذا كانت الطريقة الوحيدة خللق املال هي عن طريق القروض بفائدة! كيف ميكن للكد سواء ابلعمالة او ابي 

وذلك  لكات مضافا  اليه النضال املستمرفقدان املمت، ويتم استخدام اخلوف من للمجتمع ان يسدد كل ديونه؟ ذلك مستحيل! وهذا هو اهلدف
لنظام، وندرة ال مفر منها يف الكتلة النقدية نفسها واليت ختلقها الفائدة اليت ال ميكن تسديدها ابدا ، وهو ما لدفع الدين االبدي، والتضخم املتأصل ل

يت تفيد جيعل الشعب يركضون على دواليب الفئران مع ماليني وماليني اخرين من كل الشعوب، وهم يف الواقع ميدون امرباطورية الصيارفة ابلطاقة ال
اهلرم، ألنه يف هناية املطاف ، لصاحل من تعملون يف احلقيقة ؟؟ )للبنوك( ، خيلق املال يف البنوك وينتهي دائما  يف البنوك، اهنم  فقط النخبة يف أعلى

فهم من يصنع السادة احلقيقيون ، جنبا  اىل جنب مع الشركات اليت ميتلكوهنا بطرق احتكار خاصة واحلكومات اليت هتيئها الدميقراطية لدعمهم 
كات اليت يريدون ويسيطرون على بعض احلكومات اىل حد ما ابلطريقة اليت يريدون عرب االموال وااليداعات اليت لديهم او على بعض مفاصل الشر 

ية العبودويبدو اننا نظلم العبودية احلقيقية يف هذه املقارنة ف، الدوله كما ان الكثري من احلكومات والشركات ال يعرفون اخلطر الذي يعيشون فيه
اكثر  احلقيقية تتطلب ان يتم اطعام واسكان العبيد لكن يف العبودية االقتصادية تتطلب ان يطعم ويسكن العبيد انفسهم أبنفسهم، اهنا واحده من
الذي حيل التالعب االجتماعية براعة من أي وقت مضى ، ويف صميمها هي حرب غري مرئية ضد الناس ، والديون اليت ختلقها الفائدة هي السالح 

وهي ذخريه ال ميكن ابدا  ان ختطئ اهلدف وال ميكن ابدا  تصيب هدف موفق والفائدة هي ذخريته األساسية  ،يستخدم لقهر واستعباد اجملتمعات 
والشركات من ، ونظرا  ألن الغالبية غافلون عن هذه احلقيقة، فان البنوك ابلتواطؤ عرب استخدام احلكومات من خالل الدميقراطية فكل اهدافها شريرة

. ان خالل قوة تركز الودائع يف نطاق مصريف، بعد انشاء البنوك املركزية تواصل توسيع وتطوير تكتيكات حرهبم االقتصادية، مفرخه قواعد جديدة
طيع إرجاع استخدام عملة غري حقيقية سيعيد إلينا الركود بشكل دوري كما انه سيجربان على ضرورة زايدة معدل النمو بشكل مستمر لكي نست

العامة اليت بدال   الديون املتزايدة عرب الفائدة اليت تتطلب املزيد من الديون بفائدة اليت جتربان على اجلري احلثيث لزايدة معدل النمو على حساب جمهود
اليت تتطلب املزيد من الديون بفائدة  من ان تستمتع بذلك العائد فإهنا تدفع عائد ذلك اجملهود لكي نواكب عمليه إرجاع تلك الديون املتزايدة بفائدة

الس موجود يف أصل واليت مل يتم إدخاهلا يف النظام النقدي أساسا واليت يف اخلتام ال ميكننا أن مننع عمليات إفالس العدد األكرب من املواطنني الن اإلف
الدولة هو منع املخاطرة يف هذى الشيء عرب استخدام نظام النظام إال أن الضغط ابجتاه النمو بسرعة اكرب سيقلل من هذه النسبة لذلك فان واجب 

 .والوزن فقط نقدي تكون قيمة النقد فيه ومعيارية النقد الوحيدة هي الوزن
 اثلثاً:منع املخاطريف عدم وجودارضية مقبولة لالستثماربسبب الفائدة والتضخم ومضاربة العمالت والضرائب واجلمارك

ون جدا  من ما اعتقده جون ستيورات ميل يف كتابه مبادئ االقتصاد السياسي من ان الثورة الصناعية امنا هي ظاهره الكثري من االقتصاديني يستغرب
 تقبع بني مرحلية وستختفي قريبا  ، اال انين مل يكن لدي ادىن شك من ان مجيع االقتصاديني سيعتقدون نفس االعتقاد يف ظل البيئة االستثمارية اليت

عواقبها من تضخم ومضاربة عمالت و ضرائب واجلمارك ايضا  ، فلما قد تسعى لتحمل كل تلك الصعاب اليت ال طائل من ورائها اركان الفائدة و 
غرا الكثري خلوض هذا اجملال، كما انه يظهر لنا ما للجنس البشري من قدرات جتربه من سبق ادت اىل جناح جزئي أليستفيد اخرون، ولكن يبدو ان 

 تفوق كل تصور.
 لفائدةا
الفائدة  منع املخاطر من عدم وجود ارضية استثمارية مقبولة واليت تسببها الفائدة على املستثمرين يف السوق احلقيقي وتقوم بذلك عرب منع تقلبات 

خيطط مبنع الفائدة نفسها. يالحظ السيد اايكوكا رئيس شركة كريزلر إن معدالت الفائدة كانت على درجة من التخبط حبيث ال يستطيع احد أن 
فعند حساب الفائدة مع التضخم تصبح اجلدوى االقتصادية من املشروع فاشلة فقد كانت أسعار الفائدة املرتفعة مانعا  كبريا  من  1للمستقبل "

ما ميثل ، بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد على رأس املال قبل تنزيل الضريبة وهو  1978-1970االستثمار يف النظام الرأمسايل. ففي الفرتة 
يف رحبية  ثالثة أمثال نسبتها يف الستينيات وستة أمثال نسبتها يف اخلمسينيات. وملا كانت تكاليف الفائدة تنزل من األرابح، فقد كان هناك )آتكل

لك هبوط نسبة رأس الشركات(، وهو ما اعترب يف تقرير مصرف التسوايت الدولية )عامال  رئيسيا  يف إضعاف احلجم الكلي لالستثمار( وترتب على ذ
اىل ثلثي  مال املخاطرة يف التمويل الكلي )رأس مال األسهم + الديون(. فقد هبط رأس مال املسامهني يف الشركات غري املالية يف الوالايت املتحدة

                                                           
 ـفحة.160نحو نظام نقدي عادل صـ1
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عي ، بل كان معدالت م ، والسبب األساسي للهبوط الدائم يف منو أسهم رأس املال مل يكن نقص الطلب اجلم1950التمويل اإلمجايل يف عام 
أكثر عرضة  الفائدة املرتفعة، فقد ذهب ليبلنغ إىل أن منو ديون الشركات ميثل: )منوا  مشئوما ألنه يرفع نقاط التعادل يف الرحبية ، وجيعل النشاط

عناصر التكلفة الثابتة الثقيلة لألنكماشات الدورية، ويقصر مدى واجتاه التوسعات الدورية , ويضعف قدرة املشروعات, كما أنه يدخل عنصرا  من 
ة يف العبء، شأنه يف ذلك شأن سائر التكاليف الثابتة خالل فرتات الركود واالنقباض االقتصادي(. لقد أدت معدالت التكوين الرأمسايل املنخفض

تعويض التكلفة املرتفعة لرأس املال الوالايت املتحدة إىل إحداث حلقة مفرغة من هبوط اإلنتاجية، الذي أدى ابملقابل إىل تقليل القدرة على 
دفقات املقرتض. فأدى ذلك إىل هبوط يف الرحبية، وهبوط أكثر يف معدل التكوين الرأمسايل. ومع هبوط مكاسب الشركات هبوطا  كبريا  ، وتقلص الت

دت نسبة الديون القصرية األجل، ومت احلصول النقدية، زاد اعتماد املنشآت على الديون. ومنذ ذلك احلني، وبسبب الشكوك يف األسواق املالية، زا
لذلك صاحب كل ارتفاع يف معدل الفائدة، يف ظل  1عليها مبعدالت فائدة مرتفعة، كما تراجعت أغلب املؤشرات التقليدية للصحة املالية للشركات"

دم كفاءة املالك أو بسبب تباطؤه، ولكن بسبب نظام التعومي املعدل يف سوق قصرية األجل، ارتفاع يف معدل األفالسات التجارية، ليس بسبب ع
يتم ختطيط مشاريع االستثمار اليت ال تكون قابله للبقاء إالإذا استمر املعدل الكلي  2اهلبوط املفاجئ يف نصيبه من إمجايل العائد على رأس املال."

االستثمار فان بعض املنشأت جتد أن اإليرادات اجلارية اقل من  لالستثمار يف االرتفاع , ويتكون هيكل للديون هش , وحينما تتباطأ الزايدة يف معدل
أي  االلتزامات اجلارية ، وعندئذ حيدث اهنيار مايل. إن الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية االقتصادية، ويتأكد ذلك إذا صار معه من الصعب عمل

االستثمارات الطويلة األجل، ويف حالة االستثمارات الربوية، يزداد  فذلك جيعل املستثمرين مرتددين يف دفع أموال إسقاطات )توقعات للمستقبل(،
دة، إذا اخلطر املايل الذي يواجه املنظمني ، الن كلفة فائدة رأس املال يتعني دفعها بغض النظر عن النتيجة النهائية للعمل. ويزيد هذا الشك ح

لتمويل معدل فائدة عائما  ، كما هو احلال بصفة عامة يف عامل اليوم، وإذا ما نص تقلبت معدالت الفائدة تقلبا  طائشا  ، وكذلك إذا تضمن إنفاق ا
ة ، فتتم على معدل فائدة حمدد، بدال  من املعدل العائم، مال املمول إىل االنتظار، إذا كان معدل الفائدة منخفضا  ابلنسبة لتوقعاته املستقبلي

ستثمارات طويلة األجل، مع توقع جتديد االئتمان لعدة مرات. وبناء على ذلك فان االستثمار االلتزامات لفرتات قصرية جدا  ، ويصعب القيام اب
عبء املشاركة يوزع العبء على مجيع االفراد مبن فيهم املشاركني اجلدد وهو ضمان  3يعاين يف النهاية من هبوط اإلنتاجية واخنفاض معدل النمو."

فتتحمله رحبية املنشأة وحيده وال يتحمله حىت املالك االصليني وبذلك تفشل املنشأة. وال تتوقف عيوب اكيد إلستمرار املنشأة ، اما عبء الفائدة 
حيث اهنم ال  -الفائده بل هي البداية فقط فالفائدة ختلق يف البنوك طابع اجرامي ، فالفراغ الذي يولده عمل املصارف واالسواق املالية بشكل عام 

قلية اجرامية متتزج مبنظر مستمر امامهم الكوام من النقود، وضرورة استخدام طابع من الالرمحة يف البنك اذا اراد ان يؤيت مثرة بع -ينتجون شيئا  
ستطيع ان يستمر واال فانه سيفشل وهو ما ينمي طابع االاننية يف الصيارفة حيث جيعل من الرافعة املاليه عامل انشاء ثغرة يف االسواق احلقيققه ت

 اق املاليه, فعندما متعن الشركات املسامهة يف ممارسة ما يسمى ابلرافعة املالية ) زايدة راس مال الشركة من خالل السندات والديون (،تستغلها االسو 
با  عندما يتم شراء شركة مضخمة عادات ، ويتم حتويل سعر الشراء للشركة كدين ، ما حيدث هو ان الشركة تصري مسؤولة عن تسديد ديون تكون غال

عده من قبل عقليات احتكارية الن تكون كبرية مما يضطرها اىل خفض االجور و اعادة تنظيم نشاطاهتا وكل هذه االجراءات اليت تتخذها هذه م
رض عطاء قالشركات تؤدي اىل ان هذه الشركات لن تستطيع االستمرار ومن االعمال االجرامية اليت تقوم هبا البنوك لتساند املنشأة االكرب هو بعد ا

نشاة )عرب بنسبة فائدة مرتفعة جدا  مقارنة ابالوىل فاهنا سرعان ما تلغي تلك القروض املقدمة بعد ان تتعمد اصدار )أي اشارة ازعاج( ختص تلك امل
وض مت ترتيبها  اطالق االشاعات يف الشارع( ومن مث وألدىن اشارة ازعاج تقوم ابلغاء القرض مما يتسبب يف افالسات واسعة االنتشار. ان هذه القر 

% من اسهمها( واليت ال يوجد امامها أي طريقة 60كفخ إلعاقة الشركات الصغرية من منافسة الشركات الكبرية )واليت تساهم فيها البنوك ابمجايل 
عالمية اىل حرية السوق الحتكار السوق يف العامل غري هذه الطريقة يف ظل دعوات هذه الشركات الكبرية )اململوكة من قبل البنوك( بكل وسائلها اال

فائدة فكيف سيكون وضعها  خسارة رغم عدم وجود حيقق ان فاذا كانت فكرة االستثمار احلقيقي حبد ذاهتا مثريه للفزع وخميفة وذلك خوفا  من
نشأة ذلك سيؤكد خسارتك لوضع امل بدون اي اعتبارات بزايده على املقرتض ان يقوم إبعادته عندما تكون بفائدة فعندما تقوم ابستالف مبلغ وجيب

 يف الكثري من االحيان، وال متلك املنشأت الكبرية اي افضلية يف مقابل منافسة املنشأت الصغرية ابستثناء دعم القطاع املصريف.
 تقلبات معدالت الفائدة
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ن قطاعات اقتصادية وبلدان، مما يسبب حركات التقلبات الطائشة يف معدل الفائدة حتوالت لولبية، يف املوارد املالية بني املستفيدين منها م تسبب
هذه التقلبات حتوال  بني االلتزام املايل  ق املالية وأسعار الصرف. كما تسببطائشة يف االستثمارات القائمة على القروض، ويف أسعار السلع واألورا

تقلب معدل الفائدة قد حقنت سوق االستثمار بقدر كبري من القصري األجل والطويل، وبني التمويل ابملشاركة والتمويل ابلقروض. ان ارتفاع درجة 
وهرية الشكوك، مما كان له اثر يف حتويل املقرتضني واملقرضني معا  من األجل الطويل لسوق الديون إىل األجل القصري، وهذا ما أدخل تعديالت ج

ائد على رأس املال املستثمر يف التقلب أيضا، مما جعل من الصعب على القرارات االستثمارية لرجال األعمال. واستمر نصيب الفائدة يف جمموع الع
، كما انه جيلب اختاذ قرارات استثمارية طويلة األجل بثقة. إن إزالة تقلب معدالت الفائدة اليومي املخل ابالستقرار حيدث التزاما  ماليا  لفرتة أطول

ة منخفضة ومستقرة نسبيا  ، مل تكن املشكلة هبذه احلدة، ولكن حينما ارتفعت يف االنضباط يف قرارات االستثمار ؛ فحينما كانت معدالت الفائد
اخنفض اخنفاضا  كبريا  السبعينيات ، هبط إمجايل االستثمار الثابت احمللي كنسبة مئوية إىل إمجايل الناتج الوطين يف البلدان الغربية، كما أن النمو الدويل 

ود اليت أعقبت احلرب مباشرة ، لقد كان األداء االستثماري الضعيف هو احد األسباب األساسية للنمو ، يف كل مكان ، عما كان عليه يف العق
عدالت البطيء الذي طال أمده فمن املعرتف به عامليا  أن األداء االستثماري األفضل هو مفتاح النمو األسرع والتكيفات اهليكلية األفضل. أن م

ح ، أي نصيب املنظم من العائد اإلمجايل، وضاقت السيولة ابخنفاض التدفقات النقدية الداخلية ، وصار من الفائدة إذا ارتفعت قللت من األراب
مبعدالت الضروري زايدة االقرتاض القصري األجل ، ودوران االئتماانت مبعدالت أعلى )إذ املمارسة العامة لرجال املصارف هي حتديد االئتمان لكن 

اذا   1تقليل األرابح ويؤدي إىل االفالسات، وهذا يفسد مناخ االستثمارات الطويلة األجل ، ويعوق النمو االقتصادي" أعلى بدرجة ما( مما يزيد يف
ية كانت معدالت الفائدة منخفضة ، زادت حدة الطلب على األموال من اجل االستثمارات وخاصة االستثمارات الثانوية حبكم اهنا استثمارات عال

, والذي بدوره خيفض نوعية االستثمارات )احلقيقية بشكل حاد( ولذلك تزيد املضاربة يف سوق األوراق املالية والسلع فتزيد  األرابح بدون جهد يذكر
، معها أسعار هذه األوراق والسلع ، وهذا جيعل من الصعب احلصول على أموال الستثمار طويل اآلجل )االلتزام ألغراض املضاربة قصرية األجل

ض االستثمارات احلقيقية طويلة األجل( ولذلك يزيد نشاط املضارابت املتزايد والذي حيدث قلقا  يف الدوائر الرمسية واليت تتبىن سياسة وااللتزام ألغرا
ة نقدية تقييديه ترفع من معدالت الفائدة ، ابعتبار أن ذلك يقلل من نشاط املضارابت ولكنه يف نفس الوقت ال يزيد من االستثمارات األولي

خللق قيقية أو طويلة األجل( الن معدل العائد على رأس مال املخاطرة يهبط نتيجة الرتفاع معدالت الفائدة. إلغاء الفائدة هو السبيل الوحيد )احل
أو يصعب  مناخ للتوقعات الرشيدة وأرضية مستقرة للمنظمني واملمولني واملدخرين واملستهلكني  مبعىن أن االستثمار طويل األجل ال حيصل على متويل

اذا كانت مرتفعة تنعدم ها للمضاربة يف األسواق املالية اما تذهب األموال كل حيث فيه احلصول على متويل لسببني إذا كانت الفائدة منخفضة
ع ذلك اجلدوى االقتصادية. وعلى هذا األساس يبقى رأس مال املخاطرة يف موضع نسيب سيء، سواء أكان معدل الفائدة مرتفعا  أم منخفضا ، وم

فهناك درجة أعظم من التقلب يف أنشطة املضارابت ، وقد أكدت التجربة انه من املستحيل تنظيم هذين العنصرين بطريقة موازنة وميكن معها 
النمو  السيطرة على التضخم، دون أن يضر ذلك ابالستثمار، لقد كان هناك اقرتاح ابن التقلبات القصرية األجل يف رصيد النقود ال هتم طاملا كان

الهتم طاملا   الطويل املدى يتفق مع االجتاه احملدد. ولكن ذلك ليس سليما  ، ألنه مت افرتاض أن التقلبات الشديدة القصرية األجل يف معدالت الفائدة
لفائدة القصرية األجل كانت املعدالت الطويلة األجل تسري سريا  طبيعيا  )دون تقلب(. ولكن ثبت زيف هذا االفرتاض ، الن التقلبات يف معدالت ا

السلع تولد الشكوك وتؤثر أتثريا  سيئا  على االستثمارات اليت تتأثر عادة حبركات معدالت الفائدة ، وحتدث حركات لولبية يف أسواق العمالت و 
 واألوراق املالية. 

 معدل الفائدة و تقلب سعر الصرف
خص آلخر يف صورة هتافت على طلب عملة معينة يف نظام يتبع اسعار الصرف الثابت وكما قلنا سابقا  ان محى املضاربة اليت تنتقل عدواها من ش

مما يضطر  تسرع ابهنيار العملة الوطنية وهذا التهافت واهلجوم الوابئي على عملة ما يؤدي اىل استنفاذ احتياطياهتا يف ظل نظام سعر الصرف الثابت
ر البنك املركزي اىل ضخ املزيد من الدوالر االمريكي اىل االسواق مما تسبب يف خسائر فادحة الدول للتنازل عن قيمة عمالهتا االمر الذي كان يضط

ون بنسبة بغرض احلفاظ على سعر العملة املدار من قبل البنك املركزي فاالضرار الناجته عن املضاربة هي ان املضاربني يف سوق الصرف االجنيب يسامه
سوق والبياانت تشري اىل ان حجم العمليات يف سوق الصرف االجنيب واليت ترتبط ابالنتاج ترتاوح نسبتها % من حجم التعامل اليومي يف هذه ال95

% من حجم التعامل اليومي. يقول الدكتور حممد عمر شوبرا يف كتابه حنو نظام نقدي عادل " لقد قوت التقلبات الشديدة يف 18% اىل 3ما بني 
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تعادة االستقرار يف أسعار الصرف فإهنا يف نظام التعادل الثابت، جتعل من املستحيل االحتفاظ بثبات أسعار معدل الفائدة كل اجلهود الرامية الس
ة كبرية الصرف، بسبب حترك النقود )احلارة( لالستفادة من ميزة الفروق بني معدالت الفائدة، وان اجلهد الرامي لتثبيت سعر الصرف يؤدي إىل خسار 

زي وزعزعة الثقة بقوة العملة، ويف نظام تعومي سعر الصرف يؤدي إىل خسارة كبرية يف احتياطات الصرف املركزي، وزعزعة يف احتياطات املصرف املرك
حلركات معدل  الثقة بقوة العملة، ويف نظام تعومي الصرف حينما حياول السعر أن جيد مستواه التوازين ويتقلب تقلبا  مفرطا  من يوم إىل أخر، استجابة

ل لدولية وقوى املضاربة اليت ال عالقة هلا ابلظروف االقتصادية احمليطة، يصبح من الصعب التنبؤ أبسعار الصرف. وهذا جيعل التخطيط الطويالفائدة ا
األجل مسألة شبه مستحيلة، وابلنسبة للقطاعات االقتصادية اليت تكون فيها املنافسة عنيفة وهوامش الربح صغرية ، فان هذه االخنفاضات 

إن الدولة اليت تواجه ركودا  اقتصاداي  تكون غري قادرة على االحتفاظ  تفاعات اليت ال ميكن التنبؤ هبا يف أسعار الصرف متارس أتثريا  غري صحي،واالر 
. وملنع مبعدالت الفائدة فيها منخفضة، ألن هذه السياسة تؤدي إىل تدفق األموال إىل اخلارج وختفض من سعر صرف عملتها، وترفع كلفة معيشتها

حدوث غوص أعمق لقيمة عملة الدولة اليت تواجه االحنسار االقتصادي، تضطر هذه الدولة إىل احلفاظ على معدالت الفائدة عند مستوى أعلى 
ذلك فقد  من ذلك الذي متليه احلاجة إىل استعادة النشاط. وهذا يؤدي ابملقابل إىل تباطؤ استعادة النشاط، ويضعف الثقة يف احلكومة. وبناء على 

قلما  كانت هناك اقرتاحات لتنسيق معدالت الفائدة بني الدول الصناعية الرئيسة. لكن هذا التنسيق ثبت حىت اآلن أنه مهمة مستحيلة، ألن الدول
الذي تتخذ  تكون كلها جمتمعة يف نفس املرحلة من مراحل الدورة االقتصادية. وهنا جند أن تقلبات أسعار الصرف تستمر )وتزيد تفاقم جو الشك

 1فيه القرارات االقتصادية ، وتثبط التكوين الرأمسايل، وتؤدي إىل سوء توزيع املوارد"
 السياسات النقدية

 السياسات يقول الدكتور حممد عمر شوبرا إن النظرية االقتصادية سواء منها الكالسيكية احلديثة أو الكينزية ، قد أعطت انطباعا  ابن املزاوجة بني
نقدية ميكن أن توجد أسعارا مستقرة )نسبيا ( عند نقطة قريبة من التوظيف الكامل لقوة العمل ، ومع ذلك فانه حىت املزج السليم بني املالية وال

 اء أو خفضالسياسات املالية واالقتصادية )لن تفي ابلغرض( ، ومل يطبق عمليا  على العموم ، فاحلكومات بصفة عامه غري قادرة أو غري راغبة يف إلغ
م املصريف ، الذي عجز املوازنة ، والذي هو ، طبقا  )للحكمة التقليدية( املنبع األساسي للنمو املرتفع ، فهو يقدم النقود ذات القوة العالية إىل النظا

يسودها التقييد املايل  يقوم بدوره يف اللعبة التوسعية ، عن طريق توسيع االئتمان، ويتسارع معدل التضخم ، وتزداد إشارات اخلطر، فيتبع ذلك فرتة
ثري انتقاد والنقدي ، مبا يؤدي إىل رفع أسعار الفائدة وركود االقتصاد إىل جانب حتميل احلكومة القطاع اخلاص عبئا  ثقيال  خلدمة الدين، وحتت أت

 . 2ية واملالية مشلولة تقريبا  "وسائل اإلعالم وضغط اجلمهور، تعود السياسات التوسعية مره أخرى إىل الظهور، هلذا أصبحت السياسات النقد
 التضخم واالنكماش

زاد  العمليات الطويلة األجل واليت تتطلب توفري مدخالت إنتاج من العمالة واملواد اخلام على مدى عدة سنوات حىت ظهور املنتج النهائي كلما
خم و سعر الفائدة فلن يستطيع حماسبو الشركات جتاهل عامل التضخم و معدل الفائدة قلت الرحبيه يف هذه العملية، فإذا أضفنا الضرائب إىل التض

م وأيضا الدوالرات اليت دفعت 2010الوقت عند حساب النفقات واإليرادات. فالقيمة السوقية للدوالرات اليت دفعت مقابل املواد اخلام يف عام 
م ولذلك سيحتاج احملاسبون 2012شركة من العمالء يف عام م أعلى من القيمة السوقية للدوالرات اليت ستحصل عليها ال2011للعمالة يف عام 

يجيبوا على إىل حساب النسبة املئوية اليت ستقل هبا قيمة النقود يف املستقبل عند النظر إىل احلساابت اخلاصة ابلعملية على مدى السنوات الثالث ل
اجلري على دوالب الفئران. كما اننا ال  -2اقفال املشروع ،  -1السؤال : هل حققت الشركة رحبا  ؟ وهنا سوف يكونون أمام إحدى خيارين 

% مثلها مثل الفائدة متاما ، 2.5نسطتيع ان نتبع سياسه تضخميه او انكماشية كما قلنا سابقا  و السبب أهنا ستشوه ايضا  نسبة التفضيل الزمين 
انه منذ  -رغم اخلالف  –فيه مقابل )الشيء( ، و كما قال مسيث حيث ان التضخم هو عبارة عن فائدة ربوية أتخذ من الطبقة العامة كضريبة خم

ثقة ال  بداية البشرية كان الناس يتبادلون البضائع مقابل اخرى ومن مث للتسهيل ظهر ما يسمى حاليا  ابلعملة اذَا فان العملة هي يف االساس صك
وليست البنوك املركزية اليت هي  اكثر وال اقل حىت وان كتبت على طني او على ورق او أي شيء مبعىن اان اثق بك وعلى العمله ان تضمن هذه الثقة

يل سبب كل الكوارث االقتصادية، ومبا ان واجب الدولة ان تدفع ابجتاه االئتمان وتقوم بتوفري العجز يف االئتمان فال تستطيع ان تسمح بتقل
اذا  املستقبلية هلذه العملة وسيقل االئتمان كثريا  استخدام االئتمان النه اذا انعدمت الثقة او اذا مل تكون للعملة قيمة ذاتيه فسوف تقل الثقة يف القيمة 

                                                           
 ـفحة.167-166نحو نظام نقدي عادل صـ1
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، ومبا انه يستحيل ضبط نسبة التضخم فنحتاج إىل أكثر املعادن عرضتا  لتناقص املنفعة احلدية وأكثرها منوا  بنفس معدل منو الناتج مل خيتفي متاما  
% وهو 1.75هب يف العامل ابن معدل زايدة معدن الذهب سنواي  هو اإلمجايل العاملي، والنمو السكاين ،يقول احد رؤساء املنظمات املهتمة ابلذ

اىل جانب  يساوي تقريبا  معدل النمو السكاين العاملي ومعدل منو الناتج اإلمجايل العاملي ان العملة يفرتض ان تكون هي املادة االكثر استخداما  
يمة جوهرية( مثل الذهب ، الن الذهب سيكون استخدامه افضل من أي ندرهتا مبعىن ان تكون هلا امهية قصوى يف اغلب االستخدامات )هلا ق

معدن اخر مستخدم يف أي جمال من جماالت استخدام املعادن فاذا توفر سيتم استبدال كل املعادن االخرى ابلذهب ، لذلك مهما ارتفعت كمية 
الناس اىل استبدال كل قطعة معدن موجوده ابلذهب يف الغالبية  الذهب فال تزال تناقص منفعته احلدية هي االقل على االطالق، فاذا زاد سيهرع

ضبط كمية النقود ابي صورة كانت فان القيمة الذاتية  يف حني تعجز اي سياسه نقدية عن العظمى من اإلنشاءات والصناعات واالستخدامات
لك املستثمرين لالستثمار يف تنقيب الذهب ..وذلك كما للنقد تستطيع ضبط كمية النقود املفرتض تواجدها، فاذا ارتفعت قيمة الذهب سيدفع ذ

انه مل  يظهر لنا ال حيتاج منا تثبيت سرعة تضخم وال اخلوف من االنكماش ، الن الناتج القومي سيظل شيئا  ملموسا  وموجودا  على االرض ، طاملا
ء اخر يقوم بعملية التوزيع االعتباطي للثروة. لذلك نقول ان احلل يتم حتويل جزء منه اىل اوراق نستطيع احراقها او اغراقها او زايدهتا او أي شي

انن الذان الوحيد احلقيقي يكون يف العودة اىل العملة احلقيقية، اىل املال احلقيقي ليس ابلضرورة ان يكون ذهبا  او فضة لكن اترخييا  مها املعد
مر هبا ابلعودة للذهب او الفضة. مع كل حالة الشك اليت تواجة العامل اليوم ، العودة استخدمتهما اجملتمعات بعد التجربة واخلطاء و لطاملا انتهى اال

ان اىل اقتصاد عملته الذهب يبدو احلل الوحيد، وهو واجب الدولة يف منع املخاطر اليت يسببها التضخم ففي اول تضخم يف التاريخ للفضة بعد 
الفضة إلسبانيا قلت قيمتها يف دوله واحده وهي اسبانيا وظهر التضخم ورغم ان الفضة  ذهب االسبان اىل امريكا اجلنوبية وشحنوا الكثري من

% من حجم الفضة يف العامل و قد كانت املرة الوحيدة اليت تتضخم فيها املعادن النفيسة اال انه يف خالل فرته قصرية 80املستخرجة كانت متثل 
وعاد كل  اختفى التضخم -ها ثلث تلك الفضة ألهنا كانت تعاين من تضخم العملة الورقية مثل الصني اليت وصل الي -عندما نقل اىل دول اخرى 

. امليشيء اىل وضعه الطبيعي وكان تضخم مل حيصل الن نسبة اكتشاف املعادن النفيسة تساوي بدقه نسبة النمو السكاين ومنو الناتج االمجايل الع
من الالتينية ومعناها أان أؤمن أو أثق ليست املشكلة يف صك ثقة ولكن ماهي احلقوق الدنيا وكما قلنا سابقا  كلمة حساب يف االجنليزية اتت 

للمقرتض واملقرض ؟ فإذا كان هناك تضخم ضاعت الثقة يف القيمة ولن يصبح الدين ممكنا  بل سيصبح مستحيال ، يف ظل نظام اقتصادي عادل 
التأرجح , ولذلك من دون كلمة حساب كل التاريخ االقتصادي يف عاملنا ابت  فالنقد عبارة عن صك ثقة ولكن جيب حفظ ضبط القيمة من

وصف تشارلز ج.بللوك، احد اكرب الثقات يف شؤون املالية العامة للمستعمرات ) وكذلك املالية العامة املعاصرة(،  1900مستحيال . "يف العام 
، واهنا )صورة سوداء شائنة(. واعترب ان االجراء الذي اختذه الربملان للحد منها اجراء التجارب النقدية يف املستعمرات ابهنا )كرنفال للغش والفساد( 

ا )سليم وحكيم(. كما ان دافيز ريتش ديوي ، وهو خبري نقدي من اجليل نفسه حيظى ابحرتام شديد، ذكر ان )عددا غري قليل من السكان، ال سيم
يف اجنلرتا، ليس بدافع املعارضة، بل بدافع اخلوف من ان يؤدي االستقالل اىل االفراط يف اصدار يف املدن الكبرية يف الشرق، يقف مبعزل عن الثورة 

منفعتهم  النقود الورقية ، بكل ما يرتتب على ذلك من اضطراب يف شؤون ادارة االعمال( واالستقالل شيء والتسليم ملن يرون يف النقود اداه لتحقيق
قد الكونتننتال( اليت مولت الثورة االمريكية ، عندما استخدمت بديال  للضرائب، او حىت بديال  للنظام الشخصية شيء اخر كذلك فان اوراق )ن

ا الشيء )ال الضرييب، كانت تلقى استهجاان مماثال ، لدرجة اهنا ادخلت يف اللغة االمريكية تعبريا  عن االستخفاف واالدانة الكاملة هو القول ان هذ
وكذلك كان االمر فيما يتعلق ابوراق النقد )خضراء الظهر( اليت استخدمها وزير اخلزانة سلمون ب.تشيس للمساعدة على يساوي عملة كونتننتال(. 

اية. متويل احلرب األهلية، وان مل يكن ذلك بال مباالة أبي حال. وقد ظلت عبارة )خضراء الظهر( تشري حىت يومنا هذا اىل شيء سيء السمعة للغ
ل فقط هم الذين اقدموا على ذكر البدائل اليت يستطيع تشيس ان يلجأ اليها. كما ان نتائج احلرب االهلية مل تكن مدمرة. وان وكان هناك كتاب قالئ

 املعجزة يكون بلد قد متزق من الداخل، وحتمل اربع سنوات من الصراع الرهيب، ومل تزد فيه االسعار يف اثناء ذلك على املثلني ، هلو امر اقرب اىل
، وهذا هو افضل ما ميكن ان يصل اليه نظام نقدي خمتل عقليا  فاحلروب ال تؤثر يف مستوى معيشة الناس اقتصاداي  1ييس احلديثة على االقل"ابملقا

ة نقديبشكل سليب يف حال وجود نظام نقدي حقيقي. "يف ظل النظام القائم" عندما تكون املصروفات متوهلا عجوز كبرية يف املوازانت والسياسات ال
لة والقالقل التوسعية" مما يكون نتيجة واضحة حرارة تضخمية يتبعها ركود اقتصادي فان أي جهد تقوم به احلكومات إمنا يعزز يف الواقع الركود والبطا

العمالت فقط ضد  أن جتابه ذلك إال لفرتة قصرية. يف اقتصاد عاملي حيث يتم قياسوال الشوروية ، وال ميكن للنظم الدميقراطية وال الديكتاتورية 
                                                           

 ـفحة.160تاريخ الفكر االقتصادي صـ1
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بعضها البعض ، ميكن للدول بشكل مصطنع خفض قيمة عملتها ، مما جيعل من صناعاهتا اكثر قدرة على املنافسة ، وميكن لدولة ذات عملة 
العامل ، والبعض  ضعيفة تصنيع منتجات ارخص ، مما يدفع مراكز صناعية كاملة لالنتقال للخارج ، شوهد هذا التاثري كثريا  يف املدن يف خمتلف احناء

إذا  منها مل يتعاىف حىت االن من فقدان قاعدهتا الصناعية.. إن احلل الوحيد ملشاكل مثل احتياج أي مؤسسة جتارية إىل استخدام أسعار الصرف 
ا قيمة ذاتيه منتشرة كانت تدير عملياهتا يف عدة بلدان خمتلفة وذلك من اجل توحيد حساابهتا هو إصدار عملة عاملية موحدة أو استخدام عملة هل

يار الثاين ،ولذلك يف العامل كله أو توحيد العامل أبكمله ومبا أن اخلياران األول والثالث مستحيالن يف اللحظة احلالية فيبدو انه ال يوجد لدينا إال اخل
ن جربوا كل اخليارات األخرى ، فقد تعلموا لكي تكون معامالتنا حقيقية جيب أن يعود الناس للمال احلقيقي والذي استخدم على مر التاريخ بعد أ

العامل كله ال من خالل طريقة )التجربة واخلطاء( ابنه جيب أن تكون قيمة العملة بداخلها، ولتطبيق اخليار الثاين جيب ان نتخطى املركنتلية ، حيث أن 
ادن يف البنوك املركزية وإصداراألوراق بدل ذلك تبعا  للخطة اليت زال مركنتلي حىت اللحظة احلالية وال يزال العامل يظن ابنه يستطيع االحتفاظ ابملع

ال احلقيقي رمستها جمموعة الصيارفة الذين اخرتعوا النظام برمته. لذلك ال سبيل ملنع املخاطر اليت يسببها التضخم للمستثمرين اال عرب استخدام امل
 وإهناء العمالت الورقية.

 الضرائب
تثمار، فقد يقبل التاجر على النشاط االستثماري القائم على املخاطرة اذا كان العائد املتوقع سيقل بسبب الضرائب تثبط الضرائب من حجم االس 

من  مليون دوالر فقط فبالنسبة للشركات، الضرائب العالية هلا أتثري هائل ، فهي تقلل من عائد الشركة من االستثمار االمر الذي يقلل بدوره 60اىل 
ر يف املصانع واالحباث واالنشطة االخرى اليت تدفع عجلة النمو. اذا كان املستثمرون سيتكبدون اخلسارة وحدهم وقت اخلسارة، دوافع االستثما

اقة. وحيتفظون جبزء صغري من املكسب )بسبب الضرائب والتضخم والفائدة( وقت الربح، وعندها فسوف يرون املخاطرة برؤوس امواهلم ضراب  من احلم
خيضع للضريبة قبل جتميعه، كما ان اقتطاع الضرائب على وسائل  لك، سيقل رأس املال املخصص للمخاطرة على حنو هائل، ألنهعالوة على ذ

اع االنتاج يعد ضراب  من اجلنون فال تستقطع الضرائب على وسائل االنتاج واليت ستخضع للتقادم واالهالك بشكل مستمر واضافة اي نوع من انو 
 يدخل عنصر املخاطرة اليها ومنع الضرائب عنها سيدفع اىل املزيد من االمتته ورفع الكفاءة ايضا .الضرائب اليها ال 

 اجلمارك
ته تعريف اجلمارك: هي ان يقامسك شخص مالك ومن مث تسرتجع تلك االموال اليت هنبت من الطبقة املطحونة اليت ستقوم الحقا  بشراء ما استورد

قام بشراء هذه البضاعة مل يشرتيها لكي ينفقها على االعمال اخلريية ولكن لكي يستفيد منها جتاراي  ولكي يستفيد من االسواق فان املستثمر الذي 
كية هي البد له من ان يسرتجع ما انفقه يف اجلمارك والذي سيدفعها اخريا الشخص العادي الذي قد يكون فقري او ذو دخل احملدود. التعريفة اجلمر 

. ومع أن احلكومة قد تفرض تعريفة جملرد مجع املزيد من لتقوم بتسديد املسامهني يف بنوكها املركزية األجنبية ة على الوارداتيبة تفرضها احلكومضر 
ة. يكون املربر الرمسي وراء فرض تعريفة جديدة )أو زايدة تعريفة سارية( أن ذلك سيساعد املنتجني احملليني للسلع املستوردما عادة   اال انه اإليرادات،

هو ما سندرسه يف اجلزء التايل.  -أن فرض تعريفة على الواردات األجنبية يساعد العمال يف القطاع ذي الصلة داخل الدولة  -وذلك االدعاء 
ازن السوقي و ولتبسيط التحليل سنستعرض مثاال  حي ٍّا يضم الوالايت املتحدة والياابن، وسنستخدم فيه أرقام ا تقريبية غري واقعية لنفرتض ان سعر الت

دوالر  هذا السعر ميكن للمصنعني األمريكيني إنتاج بعض السيارات  ١٠٠٠٠لسيارة سيدان يف ابدئ األمر عندما كانت التجارة احلرة متاحة هو 
يون حبيث ميكن وحتقيق ربح من ذلك، وإن كان ما ينتجونه ال يكفي لتلبية حاجة املستهلكني األمريكيني. السيارات الباقية يوفرها منتجون ايابن

دوالر. أرسل منتجو السيارات األمريكيون مجاعات ضغط إىل واشنطن،  ١٠٠٠٠للمستهلك األمريكي شراء أي عدد يريد من السيارات بسعر 
شنطن إخل، وأنه على وا… وأوضحوا أن تكاليف العمالة أقل يف الياابن، وأن احلكومة الياابنية تقدم دعم ا غري عادل لشركات السيارات هناك 

٪ على الواردات الياابنية، سيتمكن املنتجون األمريكيون من توسيع نطاق عملياهتم  ١٠املعاملة ابملثل. إذا استطاعت احلكومة الفيدرالية فرض رسم 
 ١٠ن تعريفة قيمتها مبا حيقق هلم الربح ويوفر املزيد من الوظائف للعمال األمريكيني! سيتقبل الساسة األمريكيون الطلب بصدر رحب متام ا، ويفرضو 

يدفع  ٪ على السيارات الياابنية اليت تدخل إىل السوق األمريكية. ومعىن ذلك أنه إذا أراد مستهلك أمريكي شراء سيارة ايابنية، عليه اآلن أن
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واشنطن يف شكل  دوالر إىل ١٠٠٠دوالر منها إىل مصنٍّع السيارات الياابين )مثلما كان األمر من قبل(، و  ١٠٠٠٠دوالر؛ تذهب  ١١٠٠٠
دوالر للحصول على سيارة سيدان ايابنية، فمعىن ذلك أن املنتجني  ١١٠٠٠عائدات مجركية. وألن املستهلكني األمريكيني جمرَبين اآلن على دفع 

نتجون دوالر، يتحرك امل ١١٠٠٠األمريكيني يستطيعون رفع أسعارهم أيض ا. لقد كانت مجاعات الضغط على حق! فعند ارتفاع السعر إىل 
ا من السيارات يف مصانع أمريكية أبيدي عمال أمريكيني. سريتفع معدل التوظيف يف  األمريكيون إىل األمام على منحىن العرض، ويصنٍّعون مزيد 

دة جناح ا ديرتويت وغريها من املدن األمريكية اليت تضم مصانع سيارات أمريكية، متام ا مثلما توقعت مجاعات الضغط. هل كانت التعريفة اجلدي
لكن اقتصاداي ٍّ إذن؟ سيجيب االقتصاديني ابلنفي. صحيح أن العمال واملسامهني يف قطاع السيارات األمريكي سيستفيدون من التعريفة اجلديدة، 

دوالر،  ١٠٠٠٠مستهلكي السيارات األمريكيني سيتضررون منها. فاألمريكيون الراغبون يف شراء سيارة كان بوسعهم احلصول عليها من قبل مقابل 
دوالر، ومن مث فإهنم تضرروا جراء هذا التغري. حىت املستهلكون الذين يرفعون شعار سيتضررون، ألن أسعار السيارات  ١١٠٠٠أما اآلن فعليهم دفع 

ت أكرب بكثري دوالر األمريكي هي األخرى. بوجه عام يسهل توضيح أن اخلسائر اليت تكبدها مستهلكو السيارا ١٠٠٠األمريكية ارتفعت مبقدار 
فة التفاصيل، من الفوائد اليت حققها منتجوها. واحملصلة أن التعريفة اجلديدة أفقرت األمريكيني. يف كتاب كالذي بني أيدينا، لن نتعرض ابلتدقيق لكا

 وإمنا سنستعرض ثالثة أسباب بديهية نثبت من خالهلا أن فرض تعريفة جديدة يفقر الدولة يف املتوسط.

 اجلمركية هي ضرائب مفروضة على املواطننيالتعريفات  -1

لعل من أوضح الوسائل إلثبات أن التعريفات تزيد الدول فقر ا إدراك أهنا ليست سوى ضرائب مفروضة على مواطين الدولة، ال على املنتجني 
السيارات الياابنيني"  فالواقع أن الضريبة  األجانب. يف املثال الذي أشران إليه، من اخلطأ أن نقول "فرضت احلكومة األمريكية ضريبة على منتجي

ني.  ُفرضت على مستهلكي السيارات األمريكيني. وأي عائدات جتمعها احلكومة األمريكية من فرض التعريفة اجلديدة إمنا أتيت من جيوب األمريكي
التعريفة اجلمركية ليست سوى ضريبة مبيعات على السلع كل ما أشران إليه بشأن اآلاثر الضارة املرتتبة على ضرائب املبيعات تنطبق هنا أيض ا، ألن 

دوالر للسيارة إشارة تدل املستهلكني واملنتجني على أكثر األساليب فعالية فيما  ١٠٠٠٠اليت تصنَّع يف اخلارج. وقد كان سعر السوق األصلي وهو 
يتصرفون كما لو أن ابقي دول العامل أقل قدرة على إنتاج السيارات  يتعلق ابستغالل املوارد. اعرتضت التعريفة طريق هذه اإلشارة، وجعلت ألمريكيني

 مما هي عليه ابلفعل.

  التعريفة اجلمركية ال تزيد الوظائف، بل تعيد ترتيبها فحسب -2

ختلق لعل أكرب أخطاء النهج احلمائي االعتقاد أبن فرض تعريفة جديدة يزيد إمجايل عدد الوظائف. ذلك اعتقاد خاطئ، ألن التعريفة اجلديدة ال 
إنتاجها  فجأة عماال  جدد ا من الفراغ. ففي املثال الذي عرضناه من قبل، إذا كانت التعريفة اجلديدة تتيح لصناعة السيارات األمريكية التوسع يف

لذين وتوظيف عدد أكرب من العمال، فإن قطاعات أمريكية أخرى ستضطر ابلضرورة إىل تقليص إنتاجها، واالستعانة بعدد أقل من العمال. األفراد ا
حلماية، مث أيخذون يرون التعريفات طريقة جيدة لتدعيم االقتصاد عادة  ما يقصرون تركيزهم على الوظائف اليت تصبح متاحة يف القطاع الذي يتمتع اب

جدال يف أن  يف االعتبار مجيع الوظائف اإلضافية اليت تصبح متاحة عندما ينفق هؤالء العمال اجلدد رواتبهم يف مراكز التسوق، واملطاعم وغريها. وال
غري أن هذا التحليل القاصر زايدة الوظائف يف مثالنا لن تقتصر على مصانع السيارات األمريكية فحسب، بل ستمتد إىل مصانع أخرى ذات صلة. 

: أي شخص يشرتي سيارة جديدة سيدفع  دوالر إضافية مقارنة مبا   ١٠٠٠يغفل حقيقة أن الوظائف قد تنهار يف قطاعات أخرى يف الدولة، فأوال 
دوالر، ومن مث  ١٠٠٠قدار كان عليه الوضع قبل فرض التعريفة. هذا املشرتي قلَّ إنفاقه على املطاعم واملسارح وغريها يف احلي الذي يسكنه مب

ناعة األمريكية أييت من سيعاين التجار يف منطقته. رمبا يشري مؤيد احلمائية الذكي إىل أننا هنا نركز على توافه األمور، ألن الثراء اهلائل )املزعوم( يف الص
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بارة أخرى، بدال  من الرتكيز على األلف دوالر اليت زادت على حتويل هذا الكم من النشاط التجاري من املنتجني الياابنيني إىل املنتجني األمريكيني. بع
دوالر لكل سيارة، بينما منتجو السيارات األمريكيون  ١٠٠٠أسعار السيارات واليت ال أثر هلا  ألن مستهلكي السيارات األمريكيني يفقدون 

دوالر داخل البالد بدال   ١٠٠٠٠إضافية تُنَتج أبايد  أمريكية، تبقى يكسبون القدر نفسه ينبغي أن نركز على حقيقة أنه يف مقابل كل سيارة أمريكية 
ع أن هذا من  إرساهلا إىل الياابن. من املؤكد أن ذلك األثر ذو صلة، وأنه يبني كيف تستفيد الدولة ككل من التعريفة اجلديدة، أليس كذلك؟ الواق

ا  من التأثريات ابلغة األمهية للتعريفة؛ عند فرض تعريفة على الواردات األمريكية، فإن ليس صحيح ا؛ فتحليل هذا احلمائي الذكي ال يزال يغفل واحد 
من هذه التعريفة تفرض قيود ا على الصادرات األمريكية يف الوقت نفسه. على وجه التحديد، مقابل كل سيارة يشرتيها املستهلكون األمريكيون 

دوالر. وهكذا فإن النشاط اإلضايف  ١٠٠٠٠الياابنيني على السلع املصنوعة يف أمريكا مبقدار مصنع حملي بدال  من الياابن، يقل إنفاق املواطنني 
ادرات الذي حلَّ على منتجي السيارات األمريكيني عادله اخنفاض يف املبيعات بني املنتجني األمريكيني للقمح وبرامج الكمبيوتر وغريها من الص

كره، وهو أن أي دولة يف النهاية تسدد وارداهتا عن طريق صادراهتا. ومثلما ال تستطيع إحدى األسر األخرى. هناك مبدأ مهم للغاية ال بد من تذ 
ات، )على املدى الطويل( مواصلة شراء سلع وخدمات من العامل اخلارجي دون إنتاج شيء يف املقابل، ال تستطيع أي دولة مواصلة استرياد السيار 

ر تلك الدولة سلع ا وخدمات يف املقابل. وبصريح العبارة، يفرتض مؤيد  واألجهزة اإللكرتونية واملالبس وغريها من السلع من اخلارج ما مل تصدٍِّ
 مقابل احلمائية ضمن ا أن منتجي السيارات الياابنيني محقى وعلى استعداد الستخدام مواردهم النادرة يف تصنيع سيارات جديدة وجذابة لألمريكيني

ء مطبوع عليها صور الرؤساء األمريكيني. قبل أن نرتك هذا اجلزء حري بنا أن نؤكد على نقطة مهمة، وهي أن احلصول على ورقات نقدية خضرا
، ألن السلع واخلدمات الفعلية هي ما تشكل يف النهاية املستوى املعيشي الذي يتمتع به امل واطنون. ويف الرتكيز على املبالغ النقدية قد يكون مضلال 

ية تبع النقود إال لنبني النقاط اليت تغفلها احلجج املألوفة اليت تدافع عن احلمائية، واملنتجني الذين عادة ما يُنَسون. الواقع أن أمهالفقرات السابقة مل ن
 يستالتعريفة ال تكمن يف أتثريها على عمالت الدوالر؛ فعدد الدوالرات ال يتغري بفرض تعريفة جديدة، عالوة على أن قطع الورق األخضر هذه ل

غريها من املوارد، ما جيعل األمريكيني أثرايء أو فقراء. ما جيعل األمريكيني أثرايء أو فقراء هو مقدار ما يستطيعون إنتاجه ابستخدام أايديهم العاملة و 
دي العاملة ة حيول األايو مقدار ما يستطيعون استهالكه إما ابلشراء من املنتجني احملليني أو بتبادل فائض إنتاجهم مع األجانب. فرض تعريفة جديد

ريفة أيض ا تعيق واملوارد األمريكية األخرى من الصناعات اليت تتمتع فيها هذه املوارد مبيزة نسبية إىل صناعات تفتقر فيها إىل امليزة النسبية. والتع
ع كال الطرفني، فإن التجارة احلرة جتعل مجيع االستفادة من مزااي التخصص بني الدول. فمثلما تؤدي عمليات التبادل التجاري النافعة إىل حتسني وض

 الدول املشاركة فيها يف وضع أفضل. عندما تتدخل الدولة يف نتاج السوق احلرة من خالل فرض تعريفة جديدة، فإهنا ال تضر الدول األجنبية
 فحسب، بل تضر مواطنيها أيض ا.

 ري ممتازًا؟ لو أن القيود اجلمركية جيدة، أيكون احلصار االقتصادي البح -3

يود ا لعل أبسط احلجج اليت تثبت محاقة القيود اجلمركية تلك اليت ساقها هنري جورج عندما الحظ أن الدول يف أوقات السٍّلم تفرض على نفسها ق
ة. لو أن احلجج املؤيدة متنع عنها السلع األجنبية، بينما يف أوقات احلرب تفرض الدول حصار ا حبراي ٍّ على غريها لتمنعها من تلقي السلع األجنبي

وبعكس االعتقاد الشائع ابن تتسبب التجارة اخلارجية  1للحمائية صحيحة، أال يُفرتض ابحلصار البحري أن يكون سبب ا يف ازدهار الدولة املعادية؟"
شرتي به وارداتنا يف املقام االول ، ولكي يوما  يف فقداننا لوظائفنا او جتعلنا نستورد كل شيء من اخلراج، لو كان هذا صحيحا  ، ملا كنا منتلك ما ن

فرض قيود على  2توجد التجارة اخلارجية يف املقام االول ، كان لزاما على الناس يف الوالايت املتحدة ان يصنعوا شيئا  ما يبيعونه للعامل اخلارجي."
كون اقل محاقة من رجل يرفض الذهاب اىل طبيب اسنان  استرياد السيارات من الياابن بغرض )خلق وظائف( للعمال االمريكيني يف ديرتويت لن ي
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لوجيتني كي يوجد وظيفة لزوجته حبيث تصبح هو املسؤولة عن معاجلة اسنانه والعناية هبا، الحظ احد االقتصاديني اخرتاع رائع وهو ان " هناك تكنو 
انية هي زراعتها يف والية ايوا .واجلميع يعرفون النوع االول من النتاج السيارات يف امريكا؛ االوىل هي تصنيع السيارات يف مدينة ديرتويت ، والث

ظر بضعة اشهر التكنولوجيا، اما النوع الثاين فدعين أشرحه لك. تقوم اوال  بزارعة البذور ، وهي املواد اخلام املستخدمة يف صناعة السيارات، مث تنت
تبحر شرقا  يف احمليط اهلادي، وبعد بضعة اشهر تظهر السفن من جديد وهي حىت يظهر القمح، مث حتصد القمح وتشحنه على أظهر السفن اليت 

امر ال عالقة له حمملة ابلسيارات ماركة تويوات. ان التجارة الدولية ماهي اال احد صور التكنولوجيا، ووجود دولة مثل الياابن مبا فيها من بشر ومصانع 
ت التجارية ، علينا ان نتخيل الياابن وكأهنا ماكينة عمالقة تقوم بتحويل القمح اىل سيارات بتاات  برفاهية االمريكيني، ومن اجل حتليل السياسا

ابسلوب غامض. ان اية سياسة تقوم على تفضيل النوع االول من التكنولوجيا االمريكية على النوع الثاين هي سياسة تقوم على تفضيل منتجي 
ايوا. ان فرض ضريبة او حظر على السيارات )املستوردة( هو مبنزلة فرض ضريبة او حظر على  السيارات االمريكيني يف ديرتويت على نظرائهم يف

ملنافسون. ان السيارات )املزروعة يف ايوا(. ولو سعينا حلماية مصنعي السيارات يف ديرتويت من املنافسة، فبالتأكيد سنؤذي مزارعي ايوا ، الهنم هم ا
ن املمكن تقسيمها بني ديرتويت وايوا بعدد من الطرق، وخيتار نظام السعر التنافسي طريقة التقسيم اليت مهمة انتاج اسطول كبري من السيارات م

ات ؛ تضمن خفض تكلفة االنتاج االمجالية اىل ادانها. اما تكليف ديرتويت وحدها بصناعة كل السيارات، او تكليف ايوا وحدها بزراعة كل السيار 
لالزم، ومن املكلف ايضا  ان نستغل العمليتني االنتاجيتني ابي اسلوب اخر غري املعدل الطبيعي الذي ينتج عن فكالمها امران مكلفان اكثر من ا

التكلفة املنافسة بينهما. يعين هذا ان محاية ديرتويت ال تعمل على حتويل الدخول من املزارعني اىل مصنعي السيارات فحسب، بل اهنا ايضا  ترفع 
طنني االمريكيني بعدد معني من السيارات، ان الفعالية املفقودة يف هذه احلالة ال تعادهلا أية مكاسب، ومن مث تؤدي اىل افقار االمجالية لتزويد املوا

ارات، فان الدولة كلها. هناك الكثري من األقاويل اليت تدور حول رفع فعالية صناعة السيارات يف امريكا، فعندما تتوفر لديك طريقتان لصناعة السي
صناعة ريق لتحقيق الفعالية يتمثل يف استغالل كل منهما ابلنسب املثلى، اما اسواء ما تفعلة فهو ان تتعمد اعاقة احدى التكنولوجيتني امامك لالط

ض خرافات، السيارات. واذا تصورت ان السيارة ماركة كامري املزروعة يف أيوا ال تعد امريكية بنفس قدر السيارة تورس املصنعة يف ديرتويت، فذاك حم
كشفت دراسة اجريت بعد اتفاقية امريكا الشمالية للتجارة احلرة    1والسياسات اليت تقوم على اخلرافات ال تؤدي يف معظم االحوال اىل نتائج فعالة"

االقتصاد خالل م بسبب التجارة احلرة مع املكسيك ووفر 1997-1990فرد سنواي  يف املتوسط فقدوا وظائفهم يف الفرتة بني  37000ان حوايل 
فرصة عمل شهراي ،ومع ذلك فان املدى البعيد ال خيلو من عبارات قاسية مثل ، تكلفة املرحلة االنتقالية ، او ، االحالل  200000نفس الفرتة 

د حىت يسدد له عمال الوظيفي قصري املدى ، واليت تستخدم لتسكني آآلم من تضرروا من التجارة الدولية فلن ينتظر البقال او اجلزار املدى البعي
ما عليهم من ديون،واحلقيقة املؤسفة ان وضعهم االقتصادي قد ال يتحسن ال على املدى  –الذين فقدوا وظائفهم يف واليت ماين  –صناعة االحذية 

الطفيفية  تغطية مثل هذه الثغراتالقصري وال على املدى البعيد اذا مل ميتلكوا راس مال بشري جيد وهنا أييت دور يف الرقاب يف الرأس املال املادي ل
داد من ،ففي معظم االحيان يكون العمال املشردون مفتقرين اىل املهارات اخلاصة )تفوق اعداد الفاقدين وظائفهم بسبب دخول التقنيات اجلديدة اع

فبقدر امهية السؤال  احمللي لكي يقوي قدراته ؛ يفقدوهنا ( ان السوق احلر واملفتوح عامليا  هو اساسا  يستهدف مصلحة املستهلك احمللي وكذلك املنتج
هي ال , ال يوجد طبعا   و االجابهالندماج يف االقتصاد العاملي ؟؟ تكون هل يوجد دولة واحده جنحت يف تنمية اقتصادها دون التجارة او اعن انه 

 عن أتثري العوملة يف اربعة وثالثني دولة انمية ومتقدمة، فان فكما تشري دراسة اجرهتا شركة االستشارات أي يت كريت فاصال  يف نقاش مثل هذه القضية
% اكثر من الدول االقل اندماجا  مع االقتصاد العاملي، وزادت 50% ، 30الدول اليت تعوملت اسرع شهدت زايدة يف معدالت منوها تراوحت بني 

مليار شخص قد جنوا من الفقر املطلق بسبب النمو االقتصادي  1.4يقدر الباحثون ان حوايل  نقاطها يف مؤشر التنمية البشرية لألمم املتحدة،
ولكن السيء يف االمر ان الزايدة يف معدالت النمو االقتصادي تسببت ايضا  يف ارتفاع معدالت عدم املساواة يف الدخول،  الناتج عن العوملة،
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الية. " وقد امسى من موضات العصر ان يسوغ املرء عجز السياسة عن وهذا املعدل ليس انتج عن العوملة وامنا عن عوملة االسواق امل 1والفساد "
حتقيق االستخدام الكامل للعمالة من خالل ظاهرة العوملة اليت امست حجة يستخدمها بعض الناس ؛ لتسويغ كل نواحي القصور السياسية ، 

. ان 2وق العوملة السياسة الوطنية خلق فرص عمل االقتصاد احمللي ابدا "ولتعزيز كل املواقف األيديولوجية،وخالفا  لكل هذه املزاعم والتسويفات ال تع
مقابل  اجلمارك ال تستخدم اال يف حالة واحده وهي احلرب فقط ال غري .. مبعىن انك لن متنع اجلمارك اال على دوله انت مستعد لتحمل االضرار يف

جيب ان تستخدم معها اجلمارك. اال ان من يهمنا يف اصل املوضوع حق املستثمر او تلك الدولة. ومن هنا أتيت فكرة تكامل الفكرة اليت بضرار اال
 التاجر ان يتم اغالق ابب املخاطر يف اجلمارك عنه.

 نظراي كلما قلت اجلمارك والضرائب والتضخم و سعر الفائدة حصلت طفرة اقتصاديه فكيف لو كانت كلها صفرية؟ بل كيف لو كانت نسبة الفائدة
% ؟ وابلرغم من انه خارج نظام املخاطرة أصبح االقتصاد العاملي يقع بني فكي الفائدة املرتفعة والفائدة املنخفضة كما ذكران 2.5عدل سالبة مب

 أن يكونسابقا  إالأن هناك حقيقة واحده وهي ، كلما قلت الفائدة ابستقرار ملدة أطول يف انعدام املضاربة قلت اخلسارة االجتماعية لذلك يفرتض 
هدف أي نظام انجح هو نسبة فائدة صفرية. إذا أضفنا الضرائب والتضخم وهي انجته ايضا  عن الفائدة إىل الشك جند أن الفائدة يف تصوري 

املايل  ألقلية يف أعلى اهلرمالشخصي يف أبدع تصوير هلا هو أن جيري الكل كالفئران على دوالب اإلفقار وهو اسواء من دوالب العبودية لتوليد الثروة ل
% 50حيث أن األموال اليت يطلبون عليها فائده ليست أمواهلم وهي طريقة لرفع معدل الفائدة ليصل اىل نسبة ال تقل عن  -التوسع النقدي  بفعل

 خم والضرائب واجلماركوتوليد الثروة هلم ايضا  وتسديدها ايضا  اىل املسامهني يف البنوك املركزية بفعل الفائدة والتض –% 120وقد ترتفع اىل اكثر من 
 .والعديد من التسميات االخرى واليت توزع الظلم على اكرب عدد ممكن ابكرب عدد ممكن من السبل

 ة للحياةرابعاً: توفري االحتياجات االساسي
تقوم بتوفري احلد االدىن االحتياجات االساسية لإلنسان تتمثل يف ما يسمى حبد الكفاف، اي الطعام، والكساء، واملأوى، فمن واجب الدولة ان 

ك للحياة )حد الكفاف( بعد تطبيق الشروط االقتصادية للمجتمع اليت ذكرانها سابقا . ان اغالق ابب املخاطرة يف حد الكفاف والعقارات يعطي
اطئ كفشل كل االستثمارات حافز اكرب لالستثمار يف كل اجملاالت احلقيقية دون القلق من توفر احلد االدىن من سبل املعيشة اذا حدث أي شيء خ

وهذا حافز للجميع لالستثمار، حبيث اذا افلست فال يستطيع احد اخراجك من بيتك الوحيد حتت أي ظرف من الظروف أي انك لن تستيقظ 
الشروط  يوما ما لتجد نفسك يف العراء الن شخص ما قرر اخراجك من بيتك بسبب تردي حالتك االقتصادية او بسبب دين عليك له بعد تطبيق

شهراي  وهو نصف احلد االدىن لألجور، اي ضمان احلد  24االقتصادية للمجتمع اليت ذكرانها سابقا ، وحد الكفاف هو نصف اوقية ذهب عيار 
 .احلقيقية دون خوف من الفقر االدىن من االمان لدفع اجلميع لتفجري ثورة استثمارية بكل اشكاهلا يف كل اجملاالت

 االجيارات واالسعار نتيجة املضاربة يف العقارات خامساً: منع ارتفاع 
فيما عدا أكثرها تدنيا   –يقول االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث ان مستوى املعيشة احلديث يف البلدان الصناعية عند كل مستوايت الدخل 

أي  –الق، وامنا هي إضافات اثنوية. اما أسعار اإلسكان ميتد اىل نطاق عريض من املنتجات واخلدمات، مث ميتد اىل بنود ليست مهمة على اإلط –
فهي وحدها اليت ما زالت تشغل قدرا  كبريا  من اهتمام املستهلكني، ال سيما يف الوالايت املتحدة. ذلك ان عدم توفري املساكن بتكلفه  –املأوى 

لذلك يتم منع ارتفاع اسعار  3كرب عيب منفرد يف الرأمسالية احلديثة."متواضعة ابلنسبة لتكلفة السيارات او معدات التجميل مثال ، ميكن ان يعترب ا 
% من 2.5واجيارات العقارات بسبب املضاربة يف العقارات وذلك عرب فرض املخاطر يف العقارات. قلنا ابن النظام الضرييب االمثل يقتضي أخذ 

ات واالراضي الزراعية مثال  ، وفرض نظام املخاطرة عليها سوف يقود اىل الثروة ولكن هناك اشياء ال تستطيع استقطاع الضرائب منها مثل العقار 
 خفض اسعار االجيارات واسعار العقارات وحفظها عند قيمتها احلقيقية.

                                                           
 ـفحة.260االقتصاد عاريا صـ1
 ـفحة.30الرخاء المفقر صـ2
 ـفحة.308صـتاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالبرث ، 3
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 ضريبة العقارات
جزء كبري منها فيما  من املشاكل اليت نواجهها ليست مسألة جتميع املدخرات فحسب وامنا يواجهنا ايضا  مشكلة سوء توجيه املدخرات حيث يستثمر

سوق يعرف ابالستثمارات السلبية ، واليت تتمثل يف شراء االراضي و املباين وما اىل ذلك والتخفيف من هذه اهلجمة على االستثمارات السلبية 
مة واألخذة يف التوسع تضمن من جانبها توجيه املدخرات يف السوق االولية يف مسارها الصحيح اىل املشروعات يف مرحلة التكوين او تلك القائ

تم والتطوير اىل جانب منع رفع االجيارات واسعار العقارات بشكل خرايف ومنع عدم استخدام تلك العقارات حىت تتدمر بسبب التقادم ففي حني ي
ارية ستجد الكثري من احتساب السندات واالسهم يف خانة االدخار يتم احتساب العقارات يف خانة االستهالك مبعىن اذا حبثت عن الفجوات العق

 العقارات انتهى عمرها االفرتاضي قبل ان يسكن فيها احد والسبب عدم معرفة طريقة فرض الضريبة ابلشكل الصحيح عليها، ان سوق العقارات يف
رب يعترب الطريقة ال متس حاجة )ان متتلك بيتك اخلاص( او شيء من هذا، سوق العقارات يف الغ -وال نستثين الشرق االوسط والشرق  – الغرب

طلقوا يف الوحيدة لألشخاص العاديني الذي يستطيعون من خالله االنطالق يف مسرية الثراء املوهومة، والسبب ان الناس العاديني ال يستطيعون ان ين
قتصاد بكاملة،ان املشكلة ، وذلك يف احلقيقة هو ما خيلق تلك الفقاعات اليت تدمر االخارج نظام املخاطرة مسرية الثراء من خالل االجور فقط 

خول بنسبة االساسية يف العقارات واليت تضر مبعدل االجور للطبقة العاملة .. هي ان ارتفاع الدخل يساعد يف زايدة أسعار املساكن، وقد ارتفعت الد
نجد ان متوسط الدخل كان بضع مئات من % سنواي  أي أعلى من نسبة التضخم )مبعىن أهنا زايدة فعلية( فان عدان ابلزمن للوراء اربعني عاما  فس2

الية مع اجلنيهات يف السنة. لقد زاد هذا املتوسط مخسا  وعشرين مرة، وتزايدت اسعار املساكن مبعدل مخس عشرة مرة. ان ما تستخدمه املنظومات امل
ه هو سياسة العصى واجلزرة من خالل الرهون ما تستخدم -االضطهاد واالجور القليلة وما اىل ذلك  -الطبقة العمالية ليست كما يتوهم البعض 

 العقارية وليس االجيارات مبعىن ان تعطيك رهن عقاري حيث تفرض عليك تسليم تلك االقساط املرتتبه عليها ويكون اهلدف هو عدم مقدرتك على
ة الثابته هي اليت تعىن ابلنسب بني أسعار سداد االقساط على تلك الرهون وامنا االستمرار يف دفع تلك االقساط. ان احدى العالقات االقتصادي

أي  –املساكن ومستوايت دخل الفرد؛ حيث ترتفع أسعار املساكن بسبب ارتفاع مستوى الدخل. فبالنسبة بني متوسط أسعار املساكن اىل الدخل 
% على املدى الطويل ، وعادة ما ترتاوح بني ثالثة او 3.5تبلغ حنو  –متوسط سعر املساكن مقابل املتوسط القومي لدخل العاملني لوقت كامل 

مع ارتفاع هذا املتوسط يف وقت أتليف الكتاب  –الف جنيه اسرتليين يف السنة  20أربعة يف املائة. فعلى سبيل املثال ، اذا كان متوسط دخل الفرد 
  1ا جيعل من السهل مالحظة السبب يف وجود هذه العالقة."الف جنية اسرتليين، مم 70فان متوسط أسعار املساكن سيكون حنو  –

 والسقوف السعرية  التسعري

اله ولكن ملاذا نرفض كاقتصاديني فكرة ضبط االسعار )حتديد سقف( او حتديد حد اعلى لإلجيارات على سبيل املثال؟! اذا عرفنا ابن للعقارات ح 
وانب اال اهنا تشرتك مع ابقي السلع يف هذه النقطة. يف حديثنا مثال  عن )مراقبة االجيار( حيث خاصة وهو استثناء عن ابقي السلع يف العديد من اجل

تفرض احلكومة حد اقصى على اسعار االجيار ألنواع معينة من الشقق السكنية. ويف حاالت بعينها، تُفرض أسقف سعرية مؤقتة بغرض منع 
قد تفرض احلكومة رقابة على أسعار سلع معينة كاملياه املعبأة،  —على سبيل املثال  —األزمات. ففي أعقاب وقوع إحدى الكوارث الطبيعية 

بشعبية  ومولدات الطاقة، والبنزين يف حماولة ملنع وقوع حاالت من استغالل املوقف وابلرغم من ترحيب العامة مبثل هذه القيود اال أهنا ال حتظى
ا من أجل واسعة، إن معرفتنا بكيفية عمل األسواق سُتظهر ل نا أن األسقف السعرية تضر ابألفراد أنفسهم الذين يُفرتض أهنا موضوعة حتديد 

 مساعدهتم. والقائمة اآلتية ليست شاملة، لكنها تتضمن بعض ا من أسوأ عواقب السقوف السعرية:

  النقص الفوري -1
                                                           

 ـفحة.20دعوة غداء صـ1
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يف الظروف العادية، مييل سعر السوق الفعلي إىل االقرتاب من  ال بد من حتديد السقف السعري بقيمة أقل من سعر السوق كي يكون ذا أتثري. لكن
 سعر التوازن السوقي والذي تتساوى عنده الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة. إذا فرضت احلكومة ختفيض السعر من خالل حتديد سقف سعري،

دوالر سعَر التوازن إلجيار شقة يف   ٨٠٠سعر األساسي فسيؤدي ذلك إىل حدوث نقص يف السلع أو اخلدمات ذات الصلة. لنفرتض ان ميثل ال
ك يف أتجري  ١٠٠٠٠إحدى املدن. وعند هذا السعر يرغب املستهلكون يف استئجار  وحدة سكنية. وهكذا  ١٠٠٠٠وحدة سكنية، ويرغب املالٍّ

دوالر ا حبجة أن  ٦٥٠كومة تفرض سقف ا سعراي ٍّ هو خيلو السوق من املعروض ويشرتك اجلميع فيما يريدون من معامالت وفق ا للسعر املرتفع. لكن احل
يقل السعر،  األفراد العاديني ال يطيقون حتمل أسعار اإلجيار املرتفعة، وهتدد احلكومة بتوقيع غرامة كبرية على أي مالك يرفع السعر عن ذلك. عندما

وحدة. هكذا سنكون أمام عجز مقداره  ٩٠٠٠نها إىل وحدة، بينما ينخفض املعروض م ١٢٠٠٠يرتفع عدد الوحدات السكنية املطلوبة إىل 
شخص يرغبون يف أتجري وحدة سكنية ابلسعر احلايل، لكنهم ال جيدون وحدات سكنية معروضة لإلجيار. حدوث  ٣٠٠٠وحدة، مبعىن أن  ٣٠٠٠

ألسعار مساعدهتم. صحيح أن التسعة آالف فرد الذين العجز أمر ابلغ اخلطورة، ألنه جيعل السلعة أو اخلدمة غري متاحة لألفراد الذين يُفرتض مبراقبة ا
دوالر ا من سعر اإلجيار كل شهر )ورمبا ال يكونون كذلك إذا انتبهوا إىل النقاط اليت  ١٥٠حصلوا على وحدات سكنية سيكونون ممتنني ألهنم وفَّروا 

ل على وحدة سكنية بسعر السوق، لكنهم ال جيدون شخص يف اجملتمع كان إبمكاهنم احلصو  ١٠٠٠سنشري إليها الحق ا( ، لكن يوجد اآلن 
ا أهنم كانوا سيفضلون دفع  دوالر مقابل استئجار إحدى الوحدات، على أال  ٨٠٠وحدات سكنية اآلن مطلق ا بسبب السقف السعري. ومعلوم جيد 

(، وهكذا فقد حلق هبم الضرر جراء مراقبة أسعار دوالر ٨٠٠وحدة بسعر إجيار  ١٠٠٠٠جيدوا أاي ٍّ منها على اإلطالق )ألن الكمية املطلوبة ستصبح 
( واخلسائر الفادحة اليت  ١٥٠مستأجر )وفَّروا  ٩٠٠٠اإلجيار. علينا إذن يف هذه اخلطوة األوىل من حتليلنا أن نوازن ما بني مكاسب  دوالر ا شهراي ٍّ

على وحدة سكنية. حىت وإن أغفلنا متام ا مصري مالك الوحدات دوالر شهراي ٍّ دون أن يتمكنوا من العثور  ٨٠٠تكبدها ألف مستأجر توفَّر لديهم 
د انتقل السكنية والذين هم أكثر تضرر ا من مراقبة أسعار اإلجيارات وحصران تركيزان يف مساعدة املستأجرين، فليس من الواضح أن السقف السعري ق

ف أخرى تتضمن حتديد سقوف سعرية. لنفرتض على سبيل املثال أن جبميع املستأجرين إىل حال أفضل. وقد تكون املوازنة مدهشة أكثر يف مواق
شرب إعصار  اضرب إحدى املدن، وأتلف حمطات الطاقة وسبَّب فيضاان  تلوثت على إثره مياه الشرب. املفرتض هنا أن متيل أسعار زجاجات مياه ال

ب يقابلها ثبات يف املعروض. لكن إذا أصدرت احلكومة مرسوم ا بتغرمي التجار واألغذية املعلبة إىل االرتفاع الشديد نظر ا ألن الزايدة الكبرية يف الطل
ة من الذين يرفعون أسعار السلع األساسية استجابة للظروف الطارئة، فلن يؤدي ذلك إىل حصول اجلميع )مبن فيهم الفقراء( على حاجاهتم الضروري

سيصلون إىل املتاجر أوال  سيرتكون األرفف خالية بعد أن أيخذوا معهم كميات هائلة  السلع. على العكس، ما سيحدث هو أن األفراد القليلني الذين
على مياه أو غذاء على من املياه املعبأة واألغذية املعلبة أبسعار ما قبل وقوع األزمة. أما األفراد الذين يصلون إىل املتاجر بعد ساعات قليلة فلن يعثروا 

دوالرات لشراء  ٥ولة من الناحية الرمسية لن تشكل عزاء كبري ا هلؤالء املساكني. ال شك أهنم كانوا يفضلون دفع اإلطالق. وهكذا فإن األسعار املعق
يف  زجاجات من املياه، على أن تضطر أسرهتم لتناول املياه الغازية على مدار أسبوع. البنزين مثال آخر، فاألفراد الذين يعيشون على الساحل ١٠

ولون نقل أبنائهم إىل داخل البالد. ومن مث سريتفع الطلب مؤقت ا على البنزين يف املدينة الساحلية وهو ما سيؤدي إىل طريق إعصار وشيك سيحا
دوالرات على سبيل املثال. وهذا السعر املرتفع جد ٍّا سيجعل سكان املدينة الساحلية ال  ٧ارتفاع حاد يف األسعار قد يصل معه سعر اجلالون إىل 

زين إال القدر الذي يكفيهم للوصول إىل داخل البالد حيث ميكنهم البحث عن حمطات تبيع البنزين بسعر أقل. فالسعر السوقي يشرتون من البن
 مغادرهتا. املرتفع يف هذه احلالة من شأنه أن يوزع املعروض من البنزين يف املدينة )عقب ورود األنباء عن اإلعصار الوشيك( بني مجيع من يرغبون يف

قني ا هددت إدارة احلكومة مالك حمطات البنزين بتوقيع الغرامة أو حىت احلبس إذا استغلوا الوضع ورفعوا األسعار، فإن أول جمموعة من السائولكن إذ
سيجدوهنا حماطات البنزين و  ستمأل خزاانت الوقود يف سياراهتم وتفرغ احملطات من البنزين. أما من يصلون الحق ا، وسيتعني عليهم حماولة الوصول إىل

داخل البالد رمبا مبقدار قليل للغاية من البنزين يف خزاانت سياراهتم، ومن الوارد أن ينفد  وقد يتمكنون من التعبئة –ال يوجد بنزين  -ترفع الفتات 



87 
 

كرب قدر ممكن من الوقود يف منتصف الطريق. وهكذا إذا كان اهلدف مساعدة أكرب عدد من األفراد على االبتعاد عن طريق اإلعصار الوشيك أب
السقف السالسة، فإن فكرة السقوف السعرية على البنزين فكرة مروعة. إضافة إىل االخنفاض الفوري يف الكمية املعروضة على املدى القصري، يؤدي 

ومواردهم إىل خطوط  السعري أيض ا إىل خفضها على املدى الطويل، ألن أصحاب األعمال واملستثمرين سيستجيبون للواقع اجلديد بتحويل جهودهم
يف  إنتاج أخرى ال تعاين مراقبة األسعار. على سبيل املثال: إذا طُبٍّقت قوانني مراقبة اإلجيارات يف منطقة حضرية كربى، فسيحدث نقص فوري

الوحدات السكنية منخفضة املعروض من الوحدات السكنية. لكن املشكلة ستتفاقم مبرور الوقت، ألن عدد السكان سيزداد بينما املستثمرون ال يرون 
ريها من السلع السعر مشروع ا مرحب ا. وهناك مثال آخر؛ فالتجار الذين يعيشون يف مدينة معرضة للفيضاانت لن حيتفظوا بقدر كبري من املياه املعبأة وغ

ققونه من أرابح. وهكذا فإن التوقعات إذا علموا أن احلكومة ستفرض سقف ا سعراي ٍّ يف حاالت رمبا يكون إبمكاهنم فيها جين ثالثة أضعاف ما حي
ياه اخلاصة مبراقبة األسعار تعرقل واحدة من املالمح الرئيسية القتصاد السوق؛ فبإمكان أصحاب األعمال توقع حدوث أزمات حمتملة )مثل نقص م

، لكنهم لن يتصرفوا وفق توقعاهتم ألن احلكومة الشرب( ومعرفة كيفية االستفادة منها )بتخزين كميات كبرية من زجاجات املياه يف األوقات العادية(
 حترمهم من مكافآت السوق اليت قد تعود عليهم من جراء هذا التصرف.

 التوزيع غري السعري -2

كرب د أأحد وظائف سعر السوق )احلر( أنه يوزع الكمية املعروضة من السلع على الطلبات املتنافسة عليها. فإذا أراد أحد األفراد احلصول على عد
مع ذلك فإن  من الوحدات، فسيتعني عليه دفع املزيد من النقود. ويرى الكثري من املراقبني أن هذا النظام غري عادل ألنه مينح األثرايء ميزة واضحة.

 من عدد الوحدات احلكومة ال تلغي حقيقة الندرة عندما تفرض قيود ا على األسعار؛ فعدد األفراد الذين يريدون احلصول على السلعة ال يزال أكرب
راقبة األسعار املتوافرة والواقع أن كل ما يف األمر أن التوزيع ال بد أن يتم عن طريق آليات هذا اإلجراء قد يكون بغيض ا من وجهة نظر مؤيدي فكرة م

الرقابة على أسعار اإلجيار أكثر أكثر مما كان عليه التوزيع السعري األساسي. على سبيل املثال: ميكن أن يصبح أصحاب الوحدات السكنية يف ظل 
الوحدة  تدقيق ا يف اختيار املستأجرين؛ فرمبا يصرون على االطالع على مفردات املرتب على مدار عدة أشهر، ويتحققون من خلفية املتقدم الستئجار

ك السابقني. ورمبا يفضلون أيض ا املستأجرين من نفس الط بقة االجتماعية أو اخللفية العرقية، سواء أكان السكنية، ويطلبون خطاابت توصية من املالَّ
ا على ذلك انمج ا عن التحيز الصريح أم عن شعورهم بقدر أكرب من االرتياح عندما يعلمون أن املستأجر يذهب إىل نفس الكنيسة اليت يذهبون إليه

 سيما إذا كانوا ال يتحدثون اللغة األم، ورمبا يواجهون صعوبة سبيل املثال. ويف بيئة كهذه يقع ضرر كبري على األقليات العرقية واملهاجرين اجلدد، ال
 ابلغة يف احلصول على مكان للسكن. وال شك أن هذه النتيجة تتناقض متام ا مع ما يرنو إليه أنصار فكرة مراقبة أسعار اإلجيار.

  اخنفاض اجلودة -3

عري مثة أتثري خفي آخر للسقوف السعرية يتمثل يف أنه يقلل من جودة السلع أو اخلدمات اليت يُفرض عليها سقف سعري. فعندما يُرغم السقف الس
ى البائعني على احلصول على مبلغ أقل مقابل كل وحدة يبيعوهنا، يقل لديهم احلافز لتصنيع سلع أو تقدمي خدمات حتظى بقبول املستهلكني. عل

لسكنية سبيل املثال: تؤدي قوانني مراقبة اإلجيارات إىل ظهور مالك املباين املتهالكة وهم مالك عقارات قساة سيٍّئو السمعة يؤجرون الوحدات ا
من السوق. أبسعار منخفضة للغاية. التاجر الذي يسيء معاملة زابئنه دائم ا والذي يرفض االلتزام بشروط التعاقد يف أي سوق عادية سرعان ما خيرج 

أما يف ظل مراقبة أسعار اإلجيارات، فال يقع مالك الوحدات السكنية حتت ضغط منافسة كبرية إلرضاء زابئنهم. فحىت إذا فاض الكيل أبحد 
ا أن هناك طابور ا طويال  من املستأجرين الذين يتوقون الست ئجار ذلك املستأجرين وقرر ترك املكان الذي يستأجره، فإن صاحب العقار يعرف جيد 

يف املثال املكان. يوفر السقف السعري جماال  أمام البائعني لتقليل جودة السلع أو اخلدمات دون أن يتأثر إمجايل عائدات مبيعاهتم نتيجة لذلك. و 
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 ٦٥٠ر راغب ا يف دفع ، نالحظ أنه ميكن ملالك الوحدات السكنية تقليل جودة الوحدات املستأجرة ما دام املستأجراقبة اإلجياراتالعددي اخلاص مب
 منتصف الليل دوالر ا. قد يتباطأ املالك يف تبديل مصابيح اإلضاءة احملرتقة، وترك دهان احلوائط يبلى بدال  من جتديد طالئها، وابلطبع لن يستيقظ يف

ا على منحىن العرض والطلب السابق( ليحل مشكلة سخان املياه التالف يف شقة أحد املستأجرين. ولذلك، مل نكن دقيقني متام ا حني أشران )تعقيب  
دوالر.  ٨٠٠دوالر ا فقط مقابل استئجار نفس وحدة سكنية كان إجيارها يف السابق  ٦٥٠مستأجر أصبحوا أفضل حاال  ألهنم دفعوا  ٩٠٠٠أن 

  1وهذا ألهنم لن حيصلوا على الوحدة السكنية يف كلتا احلالتني."

غم ومبا اننا نرفض فكره السقوف السعرية فكيف ميكننا ادخال عنصر املخاطرة يف العقارات حيث تنخفض االسعار وال يستطيع احد رفع االسعار ر 
قتصاد فكره دعم االعدم تدخل الدوله هنائيا  ، قبل ان نذكر طريقه ادخال عنصر املخاطرة يف العقارات جيدر بنا ذكر ان مجيع االقتصاديني يرفضون 

للعقارات املنشأة  من الشراء ي ال يستمر حني ما نغري اجتاهناوالذ -عرب الرهون العقارية الن للعقارات واالصول طابع خاص وهذا الطابع اخلاص 
الدعم للمضاربة و هو ان الرهون العقارية تدمر االقتصاد، فاذا دعمنا االقتصاد بدعم رهون عقاريه يذهب كل ذلك  -اىل بناء مباين جديدة  سابقا  

حيث يفىن االنسان قبلها وتعمر هذه االصول اكثر من االنسان و يكون التحصيل ملردودها  -وليس لبناء منازل جديدة الهنا من االصول الثابت 
املخاطر فيها اقل او  بشكل دوري ال يؤثر فيه العنصر البشري اال ابلسماح او ابملنع وال يستطيع البشر التدخل يف تقدمي او أتخري وقت التحصيل و

يستحيل عند احلد االدىن لالستثمار احلقيقي ويف حني ان االصل املتغري تستطيع االخذ منه مثل النقود ال تستطيع االخذ من االصل الثابت مبعىن 
 ةو ان جتزئته ال تقوم إبدخال املخاطر جتزئته نوعا  ما ألنه لن يستطيع احلصول منه على مردود اذا متت جتزئته او يقل املردود منه اذا قمت بتجزئته ا

ون موحد عليه ، فمهما كان جمهوده الناتج عن خوفه من املخاطرة لن يستطيع ان حيتفظ ابلباقي ألنه ال يزيد يف اصله و مقدار اجملهود املبذول يك
لب الستخراج منتجها مثل احلبوب والتمر واجيارات العقارات تقريبا  مبعىن ال يفرق يف العائد عليها كثريا  اذا زاد عن املقدار احملدد من اجملهود املتط

واصلها ال ميكن استخدامه كوحده نقد للتداول حتت اي ظرف  -أكثر من عام  -منتجها ميكن استخدامه كوحده خزن للقيمة على املدى الطويل 
ذهب مثال , ألهنا ختتلف قيمتها من مكان ألخر ومن  جرام 85و يستحيل معرفه نصاب او حد ادىن لفرض الضرائب عليها من جنسها مبقارنته بـ

 ائدها...حاله ألخرى بعيدا  عن صفاهتا الذاتية ، ولكن بناء على عوامل خارجية مثل املوقع مثال  ، ولكن ميكن معرفه النصاب من منتجها او من عو 
فغالبا  ما يؤدي  –كاش   –حني تقدمي القروض ابلطريقة التقليدية  ومبا ان فاالستثمار فيها يغلب عليها  طابع املضاربة او ميكن املضاربة فيها  -

اذا مل يقابله منو  -وهو شيء سيئ ينتج عن الشراء بنية املضاربة ال بناء عقار جديد  -االستثمار فيها اىل ان يضاف اىل امجايل الدين العام للدولة 
يل ألنك ال تنتج شيئا  جديدا  خالل العام وامنا تقوم برفع سعر املنتج عن سعره احلقيقي وال يضاف اىل الناتج االمجا -والذي ينتج النمو هو البناء  -

مع وهو ما جيعله غري خاضع لقانون العرض والطلب فكل ما زاد الطلب زاد الطلب عليها اكثر وكل ما قل الطلب قل عليها الطلب اكثر، ولذلك جي
اكرب عيوب االقتصاد احلديث وكما ذكران سابقا  ما قاله االقتصادي املرموق جون كينيث  االقتصاديني ان اسعار االسكان والعقارات تعد من

ميتد اىل نطاق عريض من  –فيما عدا أكثرها تدنيا   –جالربيث من ان مستوى املعيشة احلديث يف البلدان الصناعية عند كل مستوايت الدخل 
فهي وحدها اليت  –أي املأوى  –اإلطالق، وامنا هي إضافات اثنوية. اما أسعار اإلسكان املنتجات واخلدمات، مث ميتد اىل بنود ليست مهمة على 

لتكلفة ما زالت تشغل قدرا  كبريا  من اهتمام املستهلكني، ال سيما يف الوالايت املتحدة. ذلك ان عدم توفري املساكن بتكلفه متواضعة ابلنسبة 
كما اننا سنضطر لتأميم منازل ليس ملالكها مكان اخر   2رب اكرب عيب منفرد يف الرأمسالية احلديثة."السيارات او معدات التجميل مثال ، ميكن ان يعت

لذلك جيب ان نتأكد ان أي بيت يتم أتميمه  وهو ما مينعنا من عمله نظام املخاطرة يف قسم منع املخاطرة يعيش فيه اذا دعمنا االقتصاد هبذه الطريقة
شخصيا  لكي يعيش فيه. اذا  ما خيربان به االقتصاد عن العقارات هو اهنا تفتقر اىل احلافز حيث ان العقارات يعتربها يكون مالكه له مكان اخر ميلك 

                                                           
 ـفحة.245-240دروس مبسطة في االقتصاد صـ1
 ـفحة.308تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالبرث ، صـ2
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تظل خالية تقريبا  من املخاطر  -مبعىن جيب وضع قواعد خاصة هبا –مع اهنا تصنف بني االصول االستهالكية مبعىن ان هلا طابع خاص -الناس 
الثوسية احملمومة على العقارات واالرض جيب ادخال عنصر املخاطرة على العقارات خللق احلافز واحلافز يف العقارات او لذلك اليقاف اهلجمة امل

اريع االصول الثابته خيتلف كليا  عن أي شيء اخر فادخال عنصر املخاطرة على العقارات يكون بطريقه اخرى ، فعنصر املخاطرة يتوفر يف كل املش
لذلك قلنا سابقا  انه جيب  -لفائدة املضمونه مسبقا  من البنوك او السندات واليت ال ميكن ادخال عنصر املخاطره عليها هنائيا  % عدى ا2.5بنسبة 

كحافز ملنع املضاربة فيها من خالل تطبيق قانون الضرائب يف االجيارات واالرض   جيب رفع نسبة اخلطر يف العقاراتلذلك  -منعها بشكل كامل 
ايضا  لتجنب حب التملك واالنتظار فقط، وايضا  يشغل اصحاب االمالك ابعمال هلا عائد مثل عمارة االرض واالهتمام بعقاراهتم  وتلك وسيلة

كيلو جرام من   654% من ايراداهتا فور التحصيل ذا كان مردودها يعادل قيمته اكثر من 10وعليه جيب ان ندخل عليها عنصر املخاطرة أبخذ 
 بل حىت العقارات اليت يستثمرها صاحب العقار نفسه يف مشاريع غري أتجريها وفقط االخرى سنواي  وال اتكلم هنا عن العقارات القمح او احلنطة 

من خالل  وقت التحصيل اال جانب العنصر البشري يففيه ال يؤثر مثلها مثل العقار الذي يقوم بتأجريه حيث يكون التحصيل فيها بشكل دوري 
% من الناتج 10 ، هذه االصول تكون ضرائبهااي ان البشر ال يستطيعون التدخل يف تقدمي او أتخري وقت التحصيل ااي  كانتاملنع السماح او 

ولعل الكثري الحظ  كما يتم مع كل الضرائب االخرى ابستثنائها  % أتخذ بشكل دوري وقت التحصيل اليراداهتا وال حيول عليها احلول10وهذه الـ
ر حىت لو مل ها عنصر املخاطرة! وهذا صحيح، ان ما يدخل عليها عنصر املخاطرة هو وجوب دفع هذه الضرائب بشكل مستمان ذلك ال يدخل علي
، مبعىن اذا افرتضنا انه يوجد لدي عدد مخسة منازل اسكن يف احدها واقوم بتأجري االربعة االخرى سيكون  العادية الضرائب تكن تستثمر بعكس

خل عنصر املخاطرة يف هذه اخلمسة البيوت او هذه العقارات؟ واالجابة تكون كالتايل اوال  معرفة االجيار التقديري هلذه السؤال االساسي هوكيف ند
وملنع  % من االجيار سواء قام إبجيار ذلك املنزل ام ال اثلثا  حتصيل هذه الضريبة هناية كل شهر10املنازل كال  على حده ، اثنيا  فرض ضريبة مبقدار 

ملنع  بشكل شهري وذلك كما قلنا اذا امتلكت املبىن او العمارة او العقار ليوم واحد فيجب دفع زكاة العام بكامله منها بة بشكل هنائي نقولاملضار 
ازمات  وهو ما يكون فقاعات عقارية تسبب لنا –اذا مل خيتفي كليا   –املضاربة فيها حينها وحينها فقط سوف يقل السعي احملموم المتالك العقارات 

الطبقة العمالية وطبقة املوظفني والطالب واليت تذهب للمدينة لكي تعمل  ام السبب الثاين ملثل هذا االجراء هو اننا سوف نقوم مبساعدةاقتصادية ، 
اطرة يف العقارات او تدرس وال تواجه أي مشكلة تقريبا  غري مشكلة ارتفاع اسعار اجيارات العقارات، لكي تعيش حياة كرمية ، فبوضع عنصر املخ

ع سوف يسعى مالك العقارات دائما  لتأجريها واذا اخنفضت اسعار االجيارات يف املنطقة أبكملها لبحث اصحاب العقارات عن املستأجرين تستطي
ن هناك مشاكل قد تواجه حينها ابتداء من بداية السنة اجلديدة وضع االفرتاضات اجلديدة ألسعار اجيار العقارات اجلديد وبذلك يسعد اجلميع، اال ا

ترك اعمال مالك العقار ووضع احللول هلؤالء )الذين ميتلكون عقارات ال يستطيعون أتجريها او بيعها او ال يرون بذل جمهود لتأجريها ال يكلف عناء 
غي عنصر املخاطرة، واحلل هو أتجري تنتج عائدا  اكرب ( ال يزال ايضا  من واجبات الدولة اال انه ال يكون عرب عدم حتصيل الضريبة ألنك سوف تل

حلكومية ايضا  هذا العقار للدولة جماان ملدة عام لكي تقوم ابستخدامه يف مصاحلها مثل اعطائها للطالب ابجملان مثال  بعقود وهذا ما سيقلل النفقات ا
سكنون يف افضل عقار لديهم اذا وجد لديهم اكثر من ، ان الطبقة املتوسطة سيسعون لكي يايضا   ، ولعل من مزااي فتح ابب املخاطرة على العقارات

 واحد وليس يف اسوائها الن العقارات االخرى هلا عائد جمزي.

 االسواق املالية
ية حتظى يقول االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث يف كتابه اتريخ الفكر االقتصادي ابن االقتصاديني جيمعون على ان الصناعة املالية واملصرف

ك الكثري هذا النوع من الصناعة او االسواق وال زال هنابطابع خاص، لذلك ذكران يف هذا الكتاب الطرق اخلاصة اليت جيب ان يتم التعامل هبا مع 
ظهور لفكرة املصارف يف جنوة ) ايطاليا ( وكانت هذه املنطقة هي ملتقى التجارة العاملية بني الشرق  لبداء او  عن االسواق املالية مما جيب ذكره ،

حبكم الثقة اليت حاز عليها والغرب . وكانت الفكرة يف البداية عباره عن محالت للصرافة ومبادلة العملة ولكنها تطورت اىل مرحلة القرض واالقرتاض و 
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 هؤالء الصيارفة فقد كانوا يشكلون عامل جذب لألموال، مث اقرضوها للمحتاجني بفوائد وتطورت الفكرة اىل ان مت انشاء اول مصرف جتاري يف
ستثمار متعددة حىت وصلت اىل القرن السابع عشر وهكذا توالت املصارف تباعا  ، وبسبب زايدة احتياج الناس لألموال ابتكرت هذه البنوك ادوات ا

املالية  اكثر من الف اداة استثمار خالل العقد االول من هذا القرن حسب تقرير بنك التسوايت الدولية يف ابزل سويسرا ، ونتيجة هلذه االبتكارات
 ة ،وتطورت الفكرةبدأت فكرة االسواق املالي يف القطاع املصريف تطورت الفكرة اىل ان ظهرت اسواق املال ، يف القرن الثامن عشر وحتديدا  يف امريكا

عدة هناك املنتجات املالية او ما مسي ابملشتقات وتعترب البنوك هي اجلهاز االنتاجي البتكار هذه االدوات ، مث تطورت فكرة البنوك ،  معها وتطورت
 انواع من البنوك على النحو التايل .

 بنوك جتارية  -أ

 بنوك استثمارية  -ب

 او شركات التامني مؤسسات التامني -ت

 صناديق التوفري الربيدي -ث

 الصناديق االستثمارية -ج

 بنوك متخصصة  -ح

 زراعية  -

 صناعية  -

 اجملال  .. اخل -

م عندما ظهرت معايري جديده مسيت معايري ابزل ، وطورت البنوك وصار البنك عباره عن شركة  1988مث تطورت هذه البنوك ابتداء  من العام 
متخصصة اىل بنوك شاملة حبيث صار البنك لدية مهام ووظائف متعددة على عكس ما كان يف  –يف البنوك جتارية قابضة والغيت فكرة التخصص 

 السابق كان النظام املصريف يتبع احدى املدرستني التاليتني 

 املدرسة الربيطانية ، وهي اليت فرقت بني البنوك التجارية ) بنوك الودائع ( والبنوك االخرى. -1
 انية ، وكانت ال تفصل بني هذه البنوك.املدرسة االمل -2

ري امريكي اما يف الوقت احلايل فقد سيطرت املدرسة االمريكية على النظام املصريف العاملي وضعت معايري للعمل املصريف احلديث ، معظم هذه املعاي
 ولكن صار البنك لديه مهام ووظائف متعددة.

 للبنوك واالسواق املالية الطابع االجرامي

لطابع الطمع امر جيد لذا أتكد من انه يعمل يف صاحلك وليس ضدك ولن يعمل ضدك اال يف االسواق املالية اذا كانت خاصة ومل يعد خافيا  مقدار ا
عرفها كل االجرامي الذي يتمتع به كال  من االسواق املالية والقطاعات املالية واملصرفية والبورصات وشركات التصنيف االئتماين فاحلقيقة اليت ي

الذي يولده  االقتصاديني ان االفراد والشركات واحلكومات ميلكون من احلكمة واالهتمام والنزاهة اضعاف مضاعفة مما متلكه االسواق املالية. فالفراغ
امامهم الكوام من النقود، يؤيت مثرة بعقلية اجرامية متتزج مبنظر مستمر  -حيث اهنم ال ينتجون شيئا   -عمل املصارف واالسواق املالية بشكل عام 

واال فانه سيفشل وهو ما ينمي طابع االاننية يف الصيارفة  يف العمل املصريف بنجاح وضرورة استخدام طابع من الالرمحة يف البنك اذا اراد ان يستمر
نوعيه وكمية املكاسب مع ما هلذا من امهية  ان العمل يف املصارف حبد ذاته خيلق روح ال تستطيع بعد فرته ما من العمل املصريف التمييز بني مبعىن 

مدى احنراف فكرة اكثر اذا اردت ان تعرف ، و كبرية يف عامل غري اجرامي، ويولد ايضا  ضعف اهتمام مبا يفرتض ان يوجب عليها من وظائف
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ابنائك بوضع اموالكم لدية وكل رواتبكم  خصخصة االسواق الومهية )املالية( ففكر يف االسواق الومهية مثل ان يكون لك ولد مقامر وتقوم انت وكل
او االب ان تكون الطاعة للوالد  مره الن بيدية كل االموال وعوضا  عنتسلم اليه، حبيث انكم تنتظرون منه ان ينفق عليكم، ولذلك فانكم تطيعون اوا

ط إلنفاق تلك االموال وتبديدها يف احلشيش والدعارة تكون الطاعة للولد )املقامر( الذي ال يوجد لدية عمل سوى املقامرة بتلك االموال والتخطي
ثرة وما شاهبها واجياد عذر او ازمة حبيث يصفح اجلميع عنه والذين سيكونون جاهزين دائما  للصفح عنه الن له قدره على اجتذاب االطراف املؤ 

لذي امامنا حيث ترجع متاعب كل ازمة عاملية اىل االدارة بفعل قوة املال و نتائج ذلك كما تتوقع ال حتمد عقباها وول سرتيت هو املثال احلي ا
. اذا اردت ان تعرف اىل أي مدى تتضامن املنظومة االجرامية للبنوك وكيف اهنا تدار من خالل فريق اجرام موحد )لويب( .املشكوك فيها يف املصارف

ال تتخذ احتياطاهتا املعتاده حينما تقوم ابقراض املصارف االخرى فما عليك اال ان تنظر اليها وهي  -اىل جانب ان ذلك يكسبها سلطة اضافية  –
، كما اهنا ال جتشم نفسها حىت مشقة االطالع على حسابتها املنشورة وذلك لكي تربر اساءة استخدام التسهيالت بني املصارف يف عمليات 

ل ذهبت يف تسهيالت للنظام املايل وابلتايل يصعب مراقبة عملياهتا التالعب ابلسوق احلقيقية ، واالستيالء على ثرواته، حيث تدعي ابن هذه االموا
م كان الذين فقدو وظائفهم 2008اهلدامه اليت متارسها على االسواق احلقيقية. فاذا قمنا حبساب عدد املتأثرين مثال  بسبب االزمة املالية العاملية لعام 

مليون شخص أتثروا  120يعيل ثالثة اشخاص كحد ادىن فإننا نتحدث عن مليون شخص واذا افرتضنا ان كل شخص منهم  30بشكل مباشر 
بشكل مباشر ، واذا ما حتدثنا عن عدد الذين أتثروا بشكل مباشر فانت على اقل تقدير متلك مؤجر او صاحب بقالة او غريه أي يعين ثالثة 

يار شخص ، أي عشرين ضعف أتثري هتلر تقريبا  , مع تركهم يف ما ال يقل عن نصف مل االقل .. ما يعين اننا نتحدث عن اضعاف ذلك الرقم على
، واليت انعكست على بقية املتحدة حياة ابئسة ال معىن هلا فاملخاطر اليت يتعرض هلا النظام الرأمسايل أبكمله نتيجة ألزمة القروض العقارية يف الوالايت

املالية احملفوفة ابملخاطر و )املضمونة( هبذة القروض غري املضمونة اصال  ، عندما بلدان السبعة الكبار الذين يشاركون يف املضاربة على األدوات 
سبتمرب املاضي ابنفجار )ابلونة( الرهن العقاري وما ترتب عليها من إفالس عدة بنوك امريكية ) عدد البنوك االمريكية اليت افلست  15انفجرت يوم 

مليار دوالر يف  700كة أتمني يف العامل ، االمر الذي اضطر احلكومة األمريكية لضخ اكثر من ، ستة عشر بنكا ! ( ، واكرب شر  2008منذ يناير 
 3250مليار يورو ملنع بنوكها من االهنيار، اىل جانب  1400البنوك االمريكية املنهارة كدفعه اوىل، وكذلك اعتمدت البلدان االوروبية ما جمموعة 

قيمة االيداعات لكل املودعني  تقدر بثمانية تريليوانت يادية للدول العربية فقط وهناك مليارات اخرى كثريهمليار دوالر مت سلبها من الصناديق الس
وهذه الفقاعة اليت تبخرت  13350= 700+1400+3250+8000مليار وامجايل اخلسارة ستكون ما ال يقل عن  8000االخرين اي 

وكل هذه املليارات مت هنبها طبعا  كل  1حلة كساد عاملي تتضاءل أمامها ازمة اعوام الثالثني"املالية هي جمرد قمة جبل اجلليد حيث ختفي وراءها مر 
واحلقيقة  ذلك بسبب النظام اخلاطئ الذي يولد الطابع االجرامي يف االسواق املالية ، و يستحيل هنب هذه املليارات اذا مل توجد اسواق مالية خاصة

! ان ااتحة االسواق املالية للقطاع اخلاص جيمع الرؤية كل هذه االموال  فاين ذهبتفاذا كانت مل تتبخر مل تتبخر اليت يعرفها اجلميع ان هذه االموال 
ما تكون قصرية املدى مع ازدايد جشع املستثمرين احملرتفني من بنوك واسواق مالية وهو ما يؤدي بنا حنو املنحدر لنسقط مجيعا  يف اهلاوية. فعند

القطاع اخلاص فانه ال شغل هلا من خالل اترخيها سوى اخرتاع االزمات لعصر االموال من كل شخص يف الشعب. وملن قراء  االسواق املالية يف 
لتحقق االحتكار كتاب القاتل االقتصادي نستطيع ان نطبق ما قاله املؤلف عن الدول واستغالهلا على الشركات املنافسة يف اسواق االقتصاد اجلزئي 

سابقا  يف انه عندما متعن الشركات املسامهة يف ممارسة ما  دها عرب افالس منافسي تلك الشركات وملعرفة ما اقصده نتذكر ما ذكرانهللشركات اليت تري
اء للشركة  يسمى ابلرافعة املالية ) زايدة راس مال الشركة من خالل السندات والديون (، عندما يتم شراء شركة مضخمة عادات ، ويتم حتويل سعر الشر 

كدين ، ما حيدث هو ان الشركة تصري مسؤولة عن تسديد ديون تكون غالبا  معده من قبل عقليات احتكارية الن تكون كبرية مما يضطرها اىل 
له خفض االجور و اعادة تنظيم نشاطاهتا وكل هذه االجراءات اليت تتخذها هذه الشركات تؤدي اىل ان هذه الشركات لن تستطيع االستمرار وهذا 

 على جانبني احدمها على االقتصاد الكلي وهو ما سيسبب دورة ركود يف جانب االقتصاد الكلي, اىل جانب ان هذه القروض مت ترتيبها كفخ أتثري
% من اسهمها( واليت ال يوجد امامها أي طريقة 60إلعاقة الشركات الصغرية من منافسة الشركات الكبرية )واليت تساهم فيها البنوك أبمجايل 

سوق. ار السوق يف العامل غري هذه الطريقة يف ظل دعوات هذه الشركات الكبرية )اململوكة من قبل البنوك( بكل وسائلها االعالمية اىل حرية الالحتك
أي ازمة ستحصل جمددا  ال حمالة ويؤكدون اننا ال منتلك حال  جذراي  يبعد شبح  2008يقول اكرب االقتصاديني يف العامل ان االزمة العاملية لعام 

ك ستعود تضرب االقتصاد العاملي ؛ لذلك فان معاجلة هذه املسألة او حماولة احليلولة دون وقوعها يكون من خالل أتميم البنوك، فاذا فشلنا يف ذل
                                                           

 ـفحة.9الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها صـ1
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السوق الومهية و هنا  الحظ اهنا بنوك او شركات يفا يف العامل يف اخر عام تقريبا  سناالزمة بشكل اكرب فعند مقارنة عدد املؤسسات اليت مت أتميمه
نتائجيه  رساله النصار السوق احلرة املخلصني واليت ميزهتا االساسية يفرتض ابن تكون املطالبة مبنع االحتكار ، جيب ان يعرفوا ان االحتكار صفة

ال يف السوق احلقيقية عرب افشال أي حتمية تصل اليها البنوك دائما  حيث يكرب البنك ليحتكر ، كما اهنا األداة الوحيدة اليت تضمن احتكار ألي جم
ن للبنوك مؤسسة صاعده يف أي جمال ال تريد منافسني فيه هلا وذلك إبعطاء قرض مث سحبه واألمثلة ال حصر هلا وهذا ما يعنيه االقتصاديني بقوهلم ا

 طابع اجرامي وليست كل االحداث عفوية كما يفرتض املطلعني سطحيا  على االنظمة املالية.
  اليت تكتسبها االسواق املالية السلطة

أيه  ان املصارف و اجملموعات املالية اذا مت السماح هلا ابلعمل كقطاع خاص مع الوقت ستتضخم وستكون يف حني صغرها غري فعاله اقتصاداي  على
هذه املصارف ستصبح سرطاان  تضخم حال، وال تكاد على العموم تؤمن احتياجات البنية االساسية هلذه املصارف يف حني صغرها ، وعندما تكرب 

وكرب ليسيطر على البالد أبغلبها مهما حاولت الدولة ان تتحكم يف حجم تلك املصارف وبعكس املساهم العادي حيث ان الدخل الصايف 
ات املصرف جتين ارابحا  للمصارف يف عملياهتا قد ال يكون اكثر من عادي ابلنسبة للمساهم العادي اال ان القلة )املتميزة( اليت تتحكم بعملي

شخصية هائلة من خالل عدد من الطرق اخلفية اليت يصعب ضبطها او مراقبتها لذلك فان أي مساح ألي نظام مصريف خاص سيؤدي عرب السنني 
ة بسلطة سياسية اىل وجود احتكار مصريف واحد حيث سيتحول اىل نظام على الطراز االمريكي ، تتحكم فيه قله من الشركات العمالقة او القابض

تعمدت  او اقتصادية هائلة وهو يف حالة توسع مستمر للتوحد مع بعضها بعضا  وايضا  لضم العديد من ذلك العدد الكبري من االقزام )البنوك( اليت
الناس( اي االشخاص  )ابناءاعاقة منوها. يستغل املصرفيني املصارف ومواردها خلدمة اهدافهم اخلاصة لسبب بسيط وهو ان املال املرتوك يعلم 

السرقة فااليداعات اليت تشكل قيام هيكل متويلي ضخم قائم على قاعدة مشاركة ضيقة الذي تشكله االيدعات، وهو ما يشكل هرم اجليدين 
سلطوي منكوس يتكون من ثالث طبقات وهي اوال  قاعدة ضيقة )راس اهلرم الغري املنكوس( من رؤوس اموال الصيارفة تكون اسفل اهلرم عندما 

تقر فوقها الطبقة الثانية وهي الودائع االوليه اليت متثل وسط اهلرم اليت تدعم الطبقة الثالثه وهي حجم كبري جدا  من الودائع يكون اهلرم منكوس تس
، واالسر  املشتقه عرب التوسع النقدي وهو ما يعطي امتياز تعبئة موارد هائلة من خالل تلك الودائع )للمواطنني( وذلك ما يؤمن للمصارف التقليدية

كما ان   هيمنة عليها )الوصول اىل رؤوس اموال االخرين( ومن مث القدرة على امتالك نفوذ قوي يف اقتصاد وسياسة بلداهنم والبلدان املضيفة هلم،امل
هلذا اصبحت افراد هذه القلة بوسعهم من خالل نفوذهم االقتصادي ان ميارسوا أتثريا  سياسيا  واجتماعيا  جيعلهم من اكثر افراد جمتمعهم سلطاان  

بتطرف  املصارف مراكز السيطرة يف النظام الرأمسايل واصبحنا جند اكثر الرأمساليني ثراء وقوة يعملون من خالل املصارف مبعىن ال يوجد ما يسمى
لقطاعات املالية هم اكثر الرأمسالية يف نظام املخاطرة وهذه هي سلطة املصارف يف كافة البلدان سواء اكانت بلداان  متقدمة ام انمية. ويف حني ان ا

تفق عليه يف  الناس استهالكا  واقل الناس ادخارا  فان هذه االسواق تروج بكل امكانياهتا ابنه جيب على اجلميع ان يدخروا لتحفيز االقتصاد بعكس امل
املصريف والذي كما قلنا سابقا  ينشأ من كل النظرايت االقتصادية ، والسبب يف ذلك هو ان من مصلحتها ابن يتوسع اهلرم السلطوي املقلوب للنظام 

ئع االوليه قاعدة ضيقة من رؤوس اموال املصارف، تستقر فوقها الودائع )األولية( اليت تدعم حجما  كبريا  من الودائع )املشتقة(، فكلما زادت الودا
 تشكل احتياطات النظام املصريف اليت ميتلكها يف صورة حصلوا على عشره اضعافها ودائع مشتقه ويكون امجايل الودائع  هو  الودائع )االولية( اليت

ى خلق هذه نقود او يودعها يف البنك املركزي ابالضافة اىل الودائع املشتقه الناشئة من عملية التوسع االئتماين يف املصارف التجارية، ويرتتب عل
ود او قوهتا الشرائية وبني تكاليف اصدارها واليت تساوي صفر حرفيا ( الودائع وجود معونة او ربح امتياز اصدار نقدي )ميثل الفرق بني قيمة النق

اليت تعمل يف  يقدمة اجملتمع اىل املصارف اجلارية ، وهذه املعونة تزود املصارف التجارية ابمتياز ال تتمتع به سائر املنشأت االخرى كما ان املصارف
ع املصرف املركزي يف النظام التقليدي بسلطة اصدار العملة تتمع تزية نفسها ، ففي حني يتماطار املضاربة والشركة ، قد تصبح اقوى من البنوك املرك

اىل جانب  املصارف بسلطة خلق الودائع من التوسع النقدي. للنظام املصريف )واخص ابلذكر النظام احلايل( أتثري كبري على العامل من حولنا والسبب
ن بتزويدان ابلنقد فقط ليس اال، ان احلكومات ال تستطيع ان ترتك النظام املايل للبنوك عرضة للفشل هو اهنم هم من يقومو  سلطة اسواق السندات
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ولذلك دائما  ما تنقل احلكومات تلك االزمات اىل  هم من حيكم العامل وليس احلكومات، 1فقولد مان ساكس % من اموالنا،97لكي ال ختتفي 
% من النقود واليت تكون عبارة عن اموال 97ني فهذه القوة احلقيقية اليت متتلكها البنوك تنبع من اهنا متتلك ميزانية الضرائب املدفوعة من قبل املواطن

رقمية يف احلواسيب االلية )من خالل عملية التوسع النقدي( وليست حىت ورقية عوضا  عن كوهنا مال حقيقي او ذهب ومن مث تستطيع اقراضها 
ملك هلا لذلك جيب ان حنميهم عندما يقومون بصنع ازمات جشعهم املتتالية وان نظمن عدم فشلهم وجيب علينا  بفائدة مع ان هذه االموال ليست

فهذا يدل يف ان نسمح هلم ابالستمرار الن كارثة اهنيار البنوك ستؤثر علينا بطريقة مدمرة  واي شخص اقرتح خالل االزمة العاملية عدم انقاذ البنوك 
هم طبيعة نظامنا النقدي، ان عدم انقاذ النظام املصريف يعين ان نقوم حبذف كومة مهولة من نقودان هنائيا ، ولكن انقاذ البنوك احلقيقة على انه ال يف

لية ايضا  هو عباره عن دعم استمرار نظام لن ينجح يف عمله على اية حال، لذلك مهما كان الذي نقوم به يف ظل النظام املصريف واالسواق املا
مشروع  –وف نستمر يف تلقي هذه احللقة املزعجة من كيف يتم خلق النقود وستظل البنوك تستطيع عمل ما تريده ، حبجة ان لديهم عمل احلالية س

مثل أي عمل مشروع اخر وتلك تعترب حقيقه يف اي نظام اقتصادي يسمح لالسواق املالية ابن تكون قطاع خاص لذلك ال نستطيع اخضاع  –
فيجب ان  ع ان ندعها تتحمل املسئولية يف املقام االولئتمان او االسواق املالية ملبداء امللكية اخلاصة او املسامهة الننا ال تستطيالبنوك او شركات اال

من هو تتحمل املسؤلية الدوله عن كل اخفاقاهتم وكما ان املتضرر دائما  من اهنيار هذه املنشأت هو العميل او الزبون وليس الشخص املساهم 
ؤثر على زابئنها ن اهنيارها املسامهني واملالكني واهنياراها هذا ال ييتضرر معادات  ما بعكس كل االسواق احلقيقية واليت وذلك ضرر من اهنيارها سيت

ان الدولة يف احدى  ، ولكن بقوة القانون بلعرب التاريخ بصورة مباشرة بتاات  كما ان كل البنوك يف كل دول العامل مل يتم تقليص امكانياهتا ابملنافسة
فة املساحة الكافية مزاايها عندما متلك االسواق الومهية اهنا لن تضطر للتأميم املستمر واملتواصل والالزم لألسواق املالية ابستمرار وهو ما يعطي الصيار 

فة بلدان العامل فحجم االموال اليت تدار لكي تبتز هذه الدول. اصبحت املصارف واالسواق املالية هي احملرك الرئيسي لالقتصادايت على مستوى كا
تريليون. مبا ان  100يف االسواق املالية تصل اىل عشرة اضعاف الناتج القومي العاملي ، واألموال اليت تدار يف املصارف على مستوى العامل تصل اىل 

لثروة هنائيا  اذا  يفرتض ان ال حيقق السوق القائم على االستثمار االسواق املالية ال تنتج اي شيء مبعىن اذا مت الغاء كل االسواق احلقيقية فلن تزيد ا
سات التمويل الومهي أي ارابح مامل يكن يف االمر عملية احتيال ألنه ال ينتج شيء واذا كان الشيء هو نفسه وال فرق اذا  ملاذا متتنع البنوك او مؤس

كثر وتتحمل يف نفس الوقت خماطر وخسارة بشكل منفصل لكل مستثمر على أاي كانت من خالل التحول الكامل اىل املشاركة لكسب ارابح ا 
توزيعها على حده وهنا حنل اخلالف هنائيا  !! ففي ظل النظام املصريف احلايل جيب اخذ الضريبة املخفية من اجلميع والفقراء هم االكثر يف اجملتمع و 

املهم والرئيسي لإلقتصاد والعامل  ستفيد الفقراء واملعوزين واالغلبية منها بتاات  والسؤالفئات متسلطة تسيطر على عملية التوسع االئتماين، واليت ال ي
من الذي جيب ان يستفيد من عملية التوسع النقدي؟. مبا ان فقر الدوله يعين فقر الشعب ، وغىن الدوله يعين غىن الشعب ، فان هذه امجع هو 

فدائما  ما تتحمل  دولة وابلتايل سيغين الشعب ايضا  ان تكون يف يد الشعب ، وهي ما سيغين ال السلطة اليت تتمتع هبا القطاعات املصرفية جيب
 كون االسواق املالية قطاعات خاصة كما تعودان يف خالل القرنني املاضيني.الشعوب عبء االزمات عندما ت

 

 االسواق املالية وتركز الثروة 

دية للرتكيز على الثروة املرتاكمة للتغاضي عن جانب العدالة فاالهتمام ابلثروة املرتاكمة وليس ابلدخل عمد االسواق املالية لدفع النظرية االقتصاتت
ويعتقد  2السنوي خيلق صورة غري واضحة املالمح عن االقتصاد، ويتفق معظم االقتصاديني ان الفجوة بني االثرايء والفقراء تتسع بشكل مستمر."

اىل جانب دورات االزدهار والركود االقتصادي امر حتمي نتيجة النمو، وان القطاع املصريف لعب دورا  يف تعزيز بعض االقتصاديني ان هذه الفجوة 
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ق يف املقام االول الفوارق االقتصادية وال اعتقد ابهنم توقعوا ان يكون هذا القطاع اىل جانب البنوك املركزية هو سبب الدورات االقتصادية واجياد الفوار 
تفي يف هذا الفصل اال ان الدورات االقتصادية و البطالة وتركز الثروة مل توجد اال بعد وجود البنك ومل توجد قبل ان يوجد البنك وبعد ان خيو لومل اقل 

كنت ابعد   رالبنك ستختفي البطالة والدورات االقتصادية وتركز الثروة لكان كافيا  ملعرفة خطر ما حنن مقبلني عليه. فكلما كنت مطبقا  لنظرية اخلط
ابستثناء احلد االدىن لألجور والذي ابلرغم من انه اضعف  -% ابألسواق احلقيقية 90عن االزمات وتركز الثروة ففي حني ان الكفاءة مرتبطة 

 االسواق % ابألسواق املالية لذلك ال يوجد سبب لرتكز الثروة اال90فان العدالة مرتبطة  -حلقات العدالة فقد سببت كل ازمات القرن املاضي 
عند فك املالية اخلاصة فقبل نظرية املخاطرة كان من االحداث اليت قد تصيب العقل ابنفصام او ابلذهول هو انك جتد دوال  ترتفع بسرعة صاروخية 

ات اخلاصة القيود احلكومية عن القطاعات اخلاصة والعكس صحيح ، جتد دول تذهب مباشرات  اىل احلضيض عند فك القيود احلكومية عن القطاع
الجور اكثر ولكنك االن تعرف ملاذا ، فمثال  جند ان امريكا ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واململكة املتحدة كانت يف جممل التفاوت يف ا

واتتشر فالتفاوت يف اململكة املتحدة  تباينا  يف الثمانينيات منها يف السبعينات من القرن املاضي النه رافقها فرتة حترر يف االسواق املالية يف فرتة ريغن
،يف فرتة خصخصة القطاعات املالية اليت قامت هبا مارجرت اتتشر وكانت معدالته 1990، 1977على سبيل املثال شهد زايدة سريعة بني العامني 

ستثناء نيوزلندا اليت كانت اكثر خصخصة هي االعلى منذ احلرب ، وكانت درجة زايدة التفاوت يف اململكة املتحدة اكرب من غريها يف أي بلد ، اب
و هذى ما ادى اىل تركز الثروة ويف اجلانب االخر كانت فرتة حترير االسواق )احلقيقة( السبب يف الوفرة املتنامية يف الصني خالل  1السواقها املالية "

اليوم فعندما اجتهت الصني للسوق احلر بتحرير  منتصف التسعينات حيث قللت بصورة ملحوظة من عدد الفقراء الذين حيصلون على دوالر يف
انتشال للفقر يف االسواق احلقيقية ويف نفس الفرتة اجته الغرب لتحرير السوق بتحرير االسواق املالية ، قفزت الصني قفزات كبريه لألمام يف اكرب عملية 

املالية ، وفيما تزال الصني هي حجه مؤيدي االسواق احلرةالدائمة ،  التاريخ ، بينما انفجرت فقاعات االزمات يف كل دول الغرب اليت حررت اسواقها
اي اهنما مثالني  هي حجه ابقي االطراف الرئيسية -واليت تنظم اسواقها املالية بشدة  –ال تزال نسبه تقلص عدم املساواة يف دول مثل الدمنارك 

لنسبة للمصرفيني ، فاملصارف اذا حققت رحبا  فهو فردي واذا خسرت فاجلميع . ان العمل املصريف هو عمل غري معرض للمخاطر ابمتماثلني تقريبا  
د من سيتحملها وهذا هو الفارق اجلوهري بني املؤسسات املالية واملؤسسات احلقيقية ، لذا فان وضع انظمة وقوانني جديدة تعمل على جتنب او احل

حملاوالت اليت فشلت،  فاحلقيقة ان هناك ما يكفي جشع كل شخص يف العامل ، ولكن اجلشع او الشهية للمخاطرة يعد كذاب  ال طائل منه بعد كل ا
لل ليس احتياهلم. ان االجابة لكل التساؤالت االقتصادية تكمن يف اجابه واحده وهي ان السبب يف ذلك كله هو النظام االقتصادي ، أي ان اخل

استمرار احتيال االسواق املالية وهذا  يعيد الناس للتخبط ويف انعدام اخليارات، ويف ظلجوهري ويف اصل النظام, ولعل أتخري تطبيق نظام املخاطرة س
حىت ارابح ملتزمي مناجم الفضة يف البريو مثال  ليست كبرية جدا  يف العادة، فعندما يعمد أي  االحتيال ال تشاهبه مكاسب يف اي جماالت اخرى

نه ، شخص اىل تشغيل منجم جديد فان الناس أبمجعهم ينظرون اليه ابعتباره رجال  كتب عليه االفالس و اخلراب ، وهم لذلك يتحاشونه ويبتعدون ع
، مثلما ينظر اليه هنا ابعتباره اي نصيب ال تكافئ فيه قيمة اجلوائز قيمة االوراق غري الراحبة ، وان كان عظم  فاالستثمار يف املناجم ينظر اليه )هناك(

ذهب بعض اجلوائز يغري الكثري من املغامرين ابن يرموا ثرواهتم يف مشاريع غري مضمونه كهده لذلك فان استثمار بال خماطرة افضل من اي منجم 
نظرية حتليلية للرأمسالية ميكن ان تكون سليمة متاما  اذا مل يوجد ثقب املخاطرة إلعادة توزيع الثروة اال ان فشل النظام االشرتاكي  طبعا . ان االشرتاكية ك

ككل كان غري مصحوب ابزمات اقتصاديه او دورات االزدهار والكساد والسبب هو انه ال توجد سوق مالية خاصة ولذلك استمرت يف النزول 
 ان فشلت متاما  ، اي ان اساس االزمة كان يف عجز امليزانيات وانعدام الكفاءة، بدون اي حضور ألي دورات اقتصادية، وكما بشكل اثبت اىل

د ذاته حتدثنا سابقا  فان البنوك تقوم بتوزيع املخاطر بني رؤوس االموال فعملية مجع البنك لكل ارابحه وقسمتها على مجيع املودعني فذلك يف ح
ال بني الفقراء واالغنياء او ابألصح بني مالك الثروة االقل ومالك الثروة االكثر، مبعىن اهنا جتعل تدفق االموال يف اجتاه الصعود فقط و عملية حجز 

فقر ح اتسمح لألموال ابلتدفق لألسفل فإن أي اقتصاد يعتمد على الفوائد البنكية يصري فيه االغنياء  اغنياء اكثر فأكثر يف حني ان الشعوب تصب
بصوره اكثر واكثر ولكن هل من مهام احلكومة اعادة توزيع الثروة ؟؟ نعم عرب نظام املخاطرة مبا فيها حترير االسواق ومنع االحتكار ولكن ليس 
خالل  مباشرة لذلك أي حكومة ستحاول القيام بذلك )اعادة توزيع الثروة بصوره مباشرة( ستفسد االقتصاد وامنا يتم اعادة توزيع الثروات من

كما االسواق لذلك فان اساس التجارة واالعمال بشكل عام هو انه جيب ان تتقبل الربح او اخلسارة واذا مل يوجد هذا اخليار فهي ليست جتارة و 
وحينها من  ذكران سابقا  عندما ندخل يف ما يسمى بزنز ) أي عمل جتاري او صناعي او غرية خارج االسواق املالية ( فنحن خنوض خماطرة او جمازفة
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مىت اغلق املمكن ان نعاين من خسارة او حنقق ربح  وهذا هو ابب اعادة توزيع الثروة وال ميكن ابي طريقه من الطرق اغالق هذا الباب )اجملازفة( ف
اردت ان تفتح بنك فانت ال ترتكز الثروة مباشرات  واغالقه عرب اجياد أي سبل امنه من املخاطر ) التحصني ضد اخلسارة (, واحلقيقة االقسى انك اذا 

وك امواهلم. حتتاج رأمسال هنائيا ، كل ما حتتاجه هو ورقه اعتباريه من أي بنك تفيد ابنك متلك مبلغ حمدد ومن مث يقوم الناس اباليداع اي اهنم يعط
حساب عرق وجمهود وتعب العامة وبسبب وهذا ال مينع ان البنوك واالسواق املالية تستطيع استغالل كل املدارس االقتصادية لتحقيق ارابح على 

رب او املتحكم يف اغالق ابب املخاطرة فحىت املستثمرين يف الفوائد البنكية يف مراحلة بني املستثمر ابلفوائد واملستثمر االكرب منه و املصريف وهو االك
ملراحل بني املشرتكني هو ان الثروة ستدفق لألعلى بغض العملية خيسر االصغر ويربح االكرب أي ان الفوائد البنكية ضمان اكرب ابن مهما كانت ا

وال يبذل أي  النظر عن اجملهود او الرتكيز او أي شيء اخر أي ان التدفق سيكون لألعلى دائما وابدا   ) تركز الثروة ( حيث ان املقرض للمال ال يزرع
ىت اذا زرعوا ام ال , ألنه يف هناية االمر سوف يستويل على العقار مقابل جمهود ولذلك ال ميكنه ان حيصد النه حيدد العائد من البداية فال يهتم ح

ن يزرع اذا اراد الفائدة ويبيع ذلك العقار مقابل ربح اضايف فاملشكلة االساسية والرئيسية يف البنك انه حيصد دون ان يزرع فعلى الدولة اذا ان تلزمه اب
املالية من خالل االزمات ، مبعىن عندما يصل النظام املصريف يف العامل اىل املرحلة احلرجة ، يتم ان حيصد وهذا احلصاد الغري عادل تنفذه االسواق 

مدخرات  اختالق ازمة مالية حلصد كل اجملهود الذي بذلته كل الطبقات يف االسواق احلقيقية يف الفرتة املاضية ، ومن مث بعد ان تنتهي االزمة مع
س الثغرة السابقة ، وعندما حيصران النظام يف ركن ضيق يعيدون نفس احلركة، أي انه اساسا  حيصد ما يزرعه االخرين الناس ، يعيدون حتفيز النظام بنف

تريليون دوالر من جمهود كل الطبقات يف كل الدول، فالثروة اساسا  هي العمل   10مت حصد ما يزيد عن  2008فكما ذكران سابقا  انه يف ازمة عام 
م مسيث ومبا ان العمل أاي  كان ميكن دائما  تبسيط عملية تقسيمه اىل مرحلتني فقط وهي زراعة مث حصاد ابستثناء سوقني فقط كما اوضح لنا ذلك اد

بعض دول فهما ينتقالن اىل احلصاد مباشرات  ومها اسواق النقد واسواق املخاطر لذلك فان عمليات اعادة توزيع غري عادلة للثروة مثل ما حيصل يف 
ة فمن افضل من هذا النظام االقتصادي فاذا زرعت اان ، فباي حق تقوم انت جبين ما زرعته اان؟ مبعىن اذا كانت االسواق املالية ال تصنع الثرو الرفاهية 

مالة اين أتيت ثرواهتم الطائلة بدون عمل شيء يذكر؟ ملاذا جتين انت املليارات من استثمار حقيقي انشأته اان وسهرت على جناحه وحبثت عن الع
وقمت بشراء املعدات، لذلك أي شخص يهبط اليوم من كوكب املريخ على كوكب االرض سيجد مفارقة غري مفهومة : اذ كلما ساء الوضع ابلنسبة 

عن سوء ا للنمو ، او القدرة الشرائية ، او اوضاع العمالة ، تضخمت أرابح القطاعات املالية، وهي حقيقة مثرية للتساؤل بشكل تلقائي.  وقد حتدثن
 -ن او االئتمان توجيه الفائدة للموارد ابلتفصيل سابقا  اال ما جيدر ذكره انه وبعكس االعتقاد السائد فإن السماح ابلفائدة مينع عملية القرض او الدي

فهو يف اجلانب االخر  فبال فائدة مهما توفر لديك من فائض لن تقوم ابقراضة جماان  حىت إلقرب الناس اليك -الذي اوصلنا اىل العصر احلديث 
م املخاطرة يكسر كل الروابط االجتماعية، وكسرها يعين تركز الثروة وان كان من اجلانب االخالقي ال من اجلانب العملي لذلك فان احملاولة خارج نظا

 خاطرة. وهم ، وال ميكن ان نتخلص من االزمات االقتصادية وال من التفاوت يف الثروات والدخول اال بتطبيق نظام امل
 امثله على سلطة االسواق املالية

مليار عام  1973يف الوالايت املتحدة االمريكية بلغت الوادائع االولية حوايل يذكر الدكتور حممد عمر شوبرا يف كتابه حنو نظام نقدي عادل انه 
ان الودائع املشتقة تكاد تشكل مخسة اسداس  مليار دوالر ويعين ذلك 12778م وشكلت ما يزيد قليال  على سدس جمموع الودائع البالغة 1981

امهون يف مجيع الودائع االمجالية ، ومتثل الودائع املشتقة يف النظام التقليدي جزءا اساسيا  من جمموع عرض النقود )العملة+الودائع( يف حني ان املس
( لكنهم اصبحوا يتحكمون جبملة اصول بلغت 1981ر )عام مليار دوال 13.8املصارف التجارية االمريكية ميتلكون اسهما  تبلغ قيمتها االمسية 

م وهذه النسبة يف 1981% يف عام 1.4مليار دوالر وهي يف ازدايد من ذلك احلني وبذلك ال تتعدى نسبة االسهم اىل االصول  1692.3قيمها 
ر اذا مل تنمو الودائع االولية ، ففي حني بلغت نسبة مليار دوال 19730تناقص مستمر وستستمر يف التناقص اىل ان تصل نسبة الودائع املشتقه اىل 
وجتدر االشارة اىل ان ارابب السلطان الفعلي على هذه االصول ال  %7حقوق املسامهني )االسهم + الفائض + االرابح غري املوزعة + االحتياطي( 

بلدان اجرهتا شركة ابنكينغ  9اكرب مصرف ونيف يف  100 مليار دوالر وطبقا  لدراسة 23.8ميلكون اال نسبة قليلة جدا  من االسهم البالغة 
% يف 2.5% يف املصارف االملانية 3.2% يف املصارف الربيطانية 6.1م نسبة راس املال اىل االصول 1981اانليسيس ملتد ، كانت يف عام 

لب املصارف يف السنوات االخرية ، ترافق مع تدهور % يف املصارف الفرنسية وكان هناك هبوط مستمر يف هذه النسبة لدى اغ2املصارف الياابنية ، 
% فقط 10اىل  5ملحوظ يف نوعية اصوهلا ، وآتكل يف قواها ، وملا كانت اقرتاضات املصارف التجارية ذات نسبة عاليه من راس املال ، و ضياع 

ف الكبرية بينما االسباب هو حس استعجال من قروضها قد ميسح راس ماهلا ، وهذا هو يف احلقيقة ابسط االسباب يف افالس بعض املصار 
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االحتيال لكي تقوم بفتح مصرف اخر تعيد فيه نفس عملية االحتيال السابقة و مثال على مصرف ترافق تدهور نوعيه اصوله بسبب اقرتاض ذات 
% من امجايل موارده يف عام 8.1من نسبة عاليه من راس املال هو فرانكلني انشيوانل ابنك, فقد كانت قاعدته الرأمسالية يف اخنفاض مستمر 

م ، واعتمد اعتمادا  متزايدا  على االفرتضات القصرية االجل لتمويل القروض الطويلة 1973% يف عام 4م اىل 1969% يف عام 5.9اىل  1964
فة االقتصاد على مستوى العامل من واملتوسطة ،مما ادى اىل تقويض رحبيته وتعرضه للصدمات. صارت هذه املصارف والشركات املالية هي اليت تدير د

وض خالل اخلدمات املصرفية اليت تقدمها سواء  جبذب املدخرات من االفراد ، او توجيه هذه االموال حنو العملية االقتصادية املتمثلة ابلقر 
% من 48ل املثال بنك تشس منهاتن والتسهيالت بكافة انواعها. ولذلك جند ان قروض الفائدة غري املدفوعة يف استحقاقها اليت قدمها على سبي

% وبقدر حدة مشكلة قروض البنوك، فان االرقام اليت 121%، ولكونتيننتال النوي 32م ، اما سيي كورب فكانت 1982اسهم راس املال عام 
  املشبوهه ابلنسبة للدول االجنبية.تذكر عنها هي اقل من احلقيقة الهنا ال تتضمن العديد من القروض 

 اصة اليت تتمتع هبا االسواق املاليةاهليئة اخل
ز الكثري من وكما قلنا سابقا  يبدو ان الداعني اىل تشجيع االدخار هم دائما  من انصار السوق احلره وذلك طلبا  من الناس لإلدخار يف البنوك لرتكي

ا االستهالك وليس االدخار وسيتيح هلا جمال اكثر الحتيال على االسواق احلقيقية اليت يف مصلحتهالقوة هناك كما انه سيتيح هلم جمال اكثري ل
املضاربة يف اسواق البورصة. ان االسواق املالية و املضاربني فيها ال يهتمون اذا استمر املستثمرين يف الثقة هبم ام ال  لإلحتيال على االفراد الذين يقررو

او فرصة للحصول على املال فسينخرطون فيها ، وهم حقيقة ال يهتمون يف كيف والسبب انه دائم سرتجع كل االموال اىل االسواق املالية ولذلك اذا ر 
سيصلحون االقتصاد، او كيف سيقومون إبصالح الوضع أبكمله الن عملهم اساسا  هو ان حيققوا ارابح من هذه االزمات ولذلك اذا سألتهم عن 

هنم مجيعا  حيلمون بكساد اقتصادي ألنك اذا مل جتد ما تفعله تستطيع ان تصنع رأيهم يف كيفية اهناء ازمة مالية عاملية ستجد اجاابت صادمة، حيث ا
الئمة ، ألهنا ازمة وحتصل على الكثري والكثري من االموال مبعىن ان هواية البنوك املفضلة هي، استخدام االموال يف متويل املضارابت واملخاطر غري امل

ت فهو هلا وان خسرت فهي يف اسواء سيناريو لن ختسر شيئا  )ألهنا ليست امواهلا( وليس هذا السيناريو يف كال احلالتني الرابح الوحيد ، مبعىن ان رحب
رة البسيط الذي يرجى من االزمة ولكن يكون التخطيط مسبقا  انه عند حدوث االزمة تكون الفرصة املثالية لتكون هي الرابح الوحيد وسط اخلسا

السوق القائم على االستثمار احلقيقي تتحقق املكاسب عندما أيخذ احد املستثمرين موارد ذات قيمة سوقية حمددة  اجلماعية اهلائلة للعامل ابسرة. ففي
ول ، وحيوهلا اىل سلع )او خدمات( هنائية ذات قيمة سوقية اعلى ، وهذا هو السبب الذي من اجله يقبل املستهلكون على اخلدمة يف املقام اال

ليس كتقدمي منافس لتقدمي  للبنوكنقود اىل نقود ذات لون براق كملصقات للجدار مثال  ؟؟ واحلقيقة ان تقدمي بديل فكيف حيول السوق املايل ال
ىل خدمات افضل ولكن يتوقف على مقدار الفائدة مبعىن انه جيب ان يكون االقتصاديني على ثقة ابن الزبون دائما  على حق اذا ارادو الوصول ا

ة ، فالرؤساء الفعليون املفرتضني يف ظل النظام الرأمسايل هم املستهلكون فهم من خالل شرائهم او احجامهم عن الشراء حلول  للمشاكل االقتصادي
سلوكياهتم الذين حيددون من ينبغي له امتالك راس املال وادارة املصانع ، وهم الذين حيددون ما ينبغي انتاجه من السلع ، وابي كمية ، وعلى ذلك ف

اىل حتقيق املستثمرين ارابحا  او تكبدهم خسائر فهم من جيعلون من الفقري ثراي  ومن الثري فقري عالوة على ذلك فاهنم ليسوا برؤساء اما ان تؤدي 
 م ال يعبئون مبثقال ذرة من اي فضل سابق ؟ فما ان يعرضهطيعني ، بل متلؤهم األضواء والنزوات ؛ فهم متقلبو املزاج وال ميكن التنبؤ أبفعاهلم ف

مل ، عليهم منتج افضل او اقل سعرا  ، حىت يسارعوا برتك املزود الذي كان ميدهم هبذا املنتج من قبل ، وعندما يتوقف مشروع جتاري ما عن الع
ل الذي فمعىن ذلك ان املستهلكني مل يكونوا على استعداد النفاق ما يكفي من املال على شراء املنتج النهائي هلذا املشروع ، حبيث يغطي التموي

د هل حيتاجه صاحب املشروع للحصول على املدخالت النادرة من املستثمرين اآلخرين الذين يريدوهنا ملشروعاهتم ، فالسؤال املهم من عند هذا احل
النقود ؟؟ واذا كانوا   الرؤساء الفعليون هم املصرفيني ام املقرتضني مبعىن هل املستهلكون هم الرؤساء الفعليون حقا  عندما تكون البضاعة املعروضة هي

ت كذلك هل سبق هلم ان قرروا اغالق بنك مثال  الن نقوده غري شهية مثال  ؟؟ واذا كانوا كذلك هل سبق هلم ان قرروا ان يفلس بنك كما افلس
افلست بسبب جرمية مت االالف من املشاريع واملصانع والشركات؟؟ وكلها افلست بسبب اختيار املستهلكني وقراراهتم ، بيمنا كل البنوك اليت 

لبنك التخطيط هلا من قبل السلطة يف البنك لالحتيال حيث مهما كانت جرمية االحتيال فاهنا تستطيع ان متضي بثرواهتا كاملة بعد ذلك  فتضحي اب
والزخارف املعمارية لضمان لفتح اخر ومن مث عمل جرمية اخرى ، هكذا ودواليك واشتهار هذه التصرفات هو ما يدفع البنوك الختاذ افضل املباين 

 عدم هروهبا كالعادة فال يوجد لديها آالت او بضاعة مثال  !!.
 أتثري االسواق املالية على االسواق احلقيقية 
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 عندما يتم وضع نظام فائدة متغري ، يكون الغرض االساسي مواجهة حده التضخم فقط ال غري، ولكن البنوك عندما وضعت نظام فائدة متغري على
حبيث ميكن استخدام هذه التهديدات الحقا  يف  - عامليةهتديداهتا هون العقارية، وضعته الهنم كانوا خيططون منذ البداية لصنع ازمة اقتصادية الر 

رفع معدالت الفائدة مره واحده وبذلك حيصلون على نصيب االسد من كل وستنفذ هذه االزمة من خالل  –الضغط جلين الكثري من االموال 
ال كما فعلوا ذلك لعشرات املرات خالل القرن املاضي يف كل القطاعات. اذا اردان ان نعرف من يتحكم يف القرار يف واشنطن عندما متت االمو 

% من الشعب كان ضد عملية االنقاذ تلك، وابلرغم من ذلك قام 80عملية انقاذ البنوك بعد اهنيار بنك ليمن بروذرز ، فكل ما علينا ان نتذكره ان 
على مقدار أتثري القطاع املصريف يف  -اىل جانب وجود اسباب حقيقية خرى ملا قام به الكوجنرس  -كوجنرس بتمرير عملية االنقاذ وهو ما يدلنا ال

ناعية % من كل الشركات الص60الكوجنرس وقد اجريت دراسة يف الوالايت املتحدة الكرب مائيت شركة غري مالية فاثبتت ان املؤسسات املالية متتلك 
ايدي ، وتتمتع لذلك بنفوذ سياسي كبري سواء على مستوى الوالية او على املستوى االحتادي ، وكشفت هذه الدراسة عن ان القوة الفعلية تقع يف 

االوراق املالية اصحاب املصارف من كبار محلة االسهم وكبار املقرضني يف الشركات الكربى احلديثة ، كذلك توصل كل من تقرير ابمتان او تقرير جلنة 
املالية اليت والبورصة اىل النتائج نفسها ، وتستمر هذه املؤسسات املالية يف االنكار على وجه العموم من اهنا متارس سيطرة كبرية على الشركات غري 

السواق تدل على ان هذه التاكيدات ال متتلك اسهما  فيها واليت تزودها برؤوس االموال اال ان هذه الكوارث اليت ظهرت عرب التجربة التارخيية هلذه ا
م حيث ضغطت املصارف على اغلب الشركات الصناعية الغالق ابواهبا 2008ميكن ان تؤخذ على ظاهرها. وقد ثبت ذلك يف االزمة العاملية لعام 

ل سيطرهتا على الشركات العاملية امرت هذه وتسريح العمال لكي تدفع احلكومات النقاذها توفرت االدله الكافية ان البنوك يف االزمة العاملية من خال
الذهيب الشركات بتسريح العمال لكي تدفع احلكومات إلعطائها املزيد من املعوانت يف تلك االزمة املفتعلة. فعندما تعرف ان الركود هو الصندوق 

سواق املالية يف االستفادة من هذه االزمات عرب الزمن االمثلة ال حصرهلا، وتعد تدرجت االلثراء اشخاص معينني ال يهمهم الناس وهذا اقرب مثال و 
 –نظراي  –، جيري أثر اقتصاد بلد ما برتاجع النشاط، او ارتفاع اسعار املواد اخلامعندما يت لتستفيد اكثر من سابقاهتا فماذا بعد اصطناع االزمة؟

حلديث عل ان هذا التقاسم يتوقف على القدرة التفاوضية لكل من هذه . ويدل التاريخ اكات والدولة)تقاسم( النقص يف الدخل بني العائالت والشر 
بة ) االطراف يف االسواق املختلفة )اسواق السلع والعمل( ، وابلطبع على السياسات االقتصادية السارية. ومن املفيد العودة لثالث أزمات قري

، ودراسة الطريقة اليت ، وازمة الفرتة القريبة املاضية( ، وأزمة بداية التسعينيات الصدمة البرتولية وما تالها من تراجع اقتصادي يف اوائل الثمانينيات
 جرى هبا هذا التقاسم يف فرنسا يف كل من احلاالت الثالث :

تتميز هذه الفرتة ابلنتائج املباشرة وغري  السبعينيات وبداية الثمانينيات وهي ازمة غري مفتعله انجته عن احلرب االسرائيلية االسالمية. أزمة -1
وقد مس هذا السعر يف احد االوقات حد الستني دوالرا  لربميل مزيج برنت( . وال تتوفر البياانت اعات املتتالية لسعر البرتول )املباشرة لالرتف

( على الصدمة أثرت بشدة ) وبشكل مستمر اانت أن. ويدل حتليل هذه البيلنسبة للصدمة البرتولية الثانيةاالحصائية يف حالة فرنسا، اال اب
. وكانت القوة التفاوضية لألجراء ع االجور احلقيقية يف وقت الصدمةارابح الشركات واستثماراهتا ، وذلك بسبب عدم القدرة على وقف ارتفا 

حتملت النتائج بعد  –وبعدها الطلب العائلي  –قوية بشكل مسح حىت ابرتفاع سريع يف االجور االمسية يف اوائل الثمانينيات . ولكن العمالة 
 ذلك . ويف الوقت ذاته ارتفعت تكاليف اداء اخلدمات العامة ، وابلتايل ارتفعت النفقات العامة .

ظام النقدي أزمة بداية التسعينيات وكانت تعود اساسا  يف بلدان اورواب بصفة عامة الرتفاع نسبة الفائدة ، املصاحبة لتوحيد املانيا ، وأزمة الن -2
، وزادت  1991و  1990االورويب. ويف حالة فرنسا اخنفضت االجور الفعلية ، والدخول الفعلية للعائالت بشكل كبري ابتداء من عامي 

 م .1993م اىل 1991البطالة . ومل تتأثر أرابح الشركات كثريا  ، وارتفع عجز ميزانية الدولة كثريا  يف 

يار اسعار االسهم يف البورصة، خاصة لشركات ، واهنهي تعود كما نعلم الزدايد مديونية الشركات(. و 2004-2001االزمة القريبة ) -3
الرتفاع اسعار املواد اخلام وقد خفت آاثر االزمة، يف مجيع البلدان بزايدة عجز  – 2002خاصة ابتداء من عام  –، وكذلك التكنولوجيا

ث تراجع كبري يف االجور احلقيقية، ويف . ويف فرنسا حدمسحت بزايدة مديونية العائالتسم سياسات اقتصادية شديدة التوسع، ، ور امليزانيات
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، االنتاجية مقارنة ابرتفاع االجور، مصحواب  ابرتفاع كبري يف 2003، مع ارتفاع ارابح الشركات ابتداء من عام الدخول احلقيقية للعائالت
كلفة الوحدة اما عجز امليزانية العامة، فقد دث ثبات كبري يف نصيب االجور يف ت. وابلتايل حك يف بقية البلدان اخلمسة الكباروحدث ذل
 .2001، يف حني اخنفضت بشكل كبري احلاجة لتمويل الشركات ابتداء من اوائل عام ارتفع كثريا  

القطاعات املالية مل تكن مستعده هلا وامنا النتيجة األوىل : يف فرنسا ، حتملت نتائج الصدمة البرتولية االوىل كل من الشركات والدولة والسبب ان 
 جاءت االزمة ابلرغم من القطاعات املالية واملصرفية. 

لعائلة حيث كانت النتيجة الثانية : يف فرنسا ، حتملت نتائج االرتفاع الكبري ملعدل الفائدة يف هناية الثمانينيات وبداية التسعينيات كل من الدولة وا
 ملالية وحاولت ان تربح من االحداث احلاصلة وقد جنحت.قد استعدت هلا االسواق ا

ب ان االسواق النتيجة الثالثة : يف فرنسا، حتملت نتائج ازمة فقاعة االنرتنت )وحدث نفس الشيء يف املانيا والياابن( كل من الدولة والعائالت والسب
التشوية الذي اصاب تقاسم الدخل ، حتسن موقف الشركات كثريا  بسبب مة جلين الكثري من املال اجملاين وابلعكساملالية هي من قامت هبذه االز 

. وما يثري االنتباه ابملقارنة ابحلاالت السابقة ، هو عدم حتمل الشركات أية أعباء املتحدة ، والياابن ، واملانيا( وحدث الشيء نفسه يف الوالايت)
حلادثة بشكل عرضي ال تسلم منها الشركات ، ولكن يف املثالني التاليني الن االزمة فنالحظ من خالل املثال السابق ان االزمة ا 1بسبب األزمة ."

 البنوك وحميطها.مصاحل مصطنعة فأهنا مل تصب 
ا يتم عندما حيتكر كارتل او )احتاد منتجني( يف االسواق احلقيقية فانه غري قانوين وعندما يدخل منافس جديد فقد يسعون الفشاله ولكن سرعان م

ك، ولكن البنك عندما حيتكر شيء فانه يقوم ابفشال كل املنافسني اجلدد قانونيا  وبال ادىن مسألة ميكن توجيهها اليه مهما كان اجلميع فضح ذل
املشاريع تصل  اما اذا مت منع الرافعة املالية يف النظام االقتصادي ومت االستثمار يف حالة منع الفائدة فان احلال تكون نسبة جناح متأكدا  من )اجلرمية(.

% من نسبة جناحها يف حالة عدم تواجد التضخم والفائدة مبعىن اذا قام احدهم بشراء اسهم من شركة وبعد عام حصلت الشركة على 30اىل 
لشرائية يف خسارة النقدية يف السجالت الرمسية ليست سوى تكلفة بديلة لنفقات صرحية مت حتصيلها مثل توظيف عمالة وانتاج حقيقي وتقوية القوة ا

% ويف نفس الوقت لن يفيد أي شخص آخر. ولعل هذا الشيء حىت مع 2.5السوق وافتتاح مشاريع جديدة فيما لو اذخرها فانه سوف خيسر 
 فشل املشروع سوف يقوم بتوسيع الطبقة املتوسطة بعكس وضع النقود يف فائدة بال مشروع؛ سبب اخر يستحيل معه ابقاء االسواق الومهية خاصه

شكلة أنه ال ميكن تقليل املنافسة املدمرة بني املؤسسات املالية وال اظن احد يستطيع القضاء على املتسلطني على العامل والذين يسببون كل م هو
وضع حد ادىن لألجور ومن مث تسمح هلم ان  انه ال يستحيلاقتصاديه وعلى مرى ومسمع من اجلميع سواء املثقفني او غريهم. اضف اىل ذلك 

دئني بوا للمقامرة بتلك االموال ، اليت اغتصبتها من صاحب العمل يف االسواق احلقيقية النه وكما ذكران سابقا  عندما يذهب املضاربني املبتيذه
رين على طللبورصة يكونون "واقعني حتت وهم تكوين الثروات ، وابلذات ابملضاربة الذكية، وهم جيهلون ان املضاربة ال يستفيد منها اال كبار املسي

ا صغار املدخرين الشركات )الذين يتالعبون ابلتقارير ربع السنوية اليت تصدر اليوم طبقا  للمعايري اجلديدة للمحاسبة املفروضة يف اورواب(، ويدفع مثنه
تبخرت وصارت صفرا  ، مبا يف  الذين يعيشون لفرتة ، حتت وهم ان مدخراهتم تنمو ، وأهنم صاروا أثرايء ، وفجاءة يصحون على ان ثروهتم املزعومة قد

انين استطيع ان اخربك عن مضار البورصة اىل الصباح ولن انتهي ولكن لن نستطيع ان نعمل شيء ضدها اذا مل أتمم  2ذلك مدخراهتم االصلية !"
 احللول. االسواق املالية الن قوة املنع والسماح يف ايدي اابطرة املال وليست يف ايدي السلطة احلاكمة لذا لنركز على

لى النظام هناك امر هام جيب ذكره قبل ان اختم هذى الفصل وهو هل يالم مالك البنوك ام اللوم يقع على النظام ذاته !! يف احلقيقة ان اللوم يقع ع
ريجع اليه ف اما اذا مل ميضي وقت االستحقاقالفائدة استحقاق وقت  اعطاء كل شخص نقوده يف حالة مضيذاته فلذلك عند اهناء البنوك جيب 

% وال يالمون على ذلك فهم على حق من 100املبلغ االصلي اذا مل تسلم له والسبب ان قناعه من يشتغلون يف البنوك ان هذا هو ربح شرعي 
 ميكن استبقاء انحية واحده اهنم سعوا ابلطريقة القانونية للربح يف حدود املتاح، لذلك و لتعقيدات القناعات عند هذه النقطة ، مهما حبثت فانه ال

واق مالية الثقة يف النظام املصريف احلايل يف شكل قطاعة اخلاص على املدى القريب او البعيد أبي صورة من الصور ، فما حنتاجه هو نظام مصريف واس
 .اىل جانب منع الفائدة بشكل هنائي وفرض نظام نقدي بقيمة حقيقية حكومية بشكل كامل

                                                           
 ـفحة.36- 34تدمير نفسها صـالراسمالية في طريقها ل1
 ـفحة .8الراسمالية في طريقها لتدمير نفسها صـ2
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 االسواق املالية احلكومية 

ر من  احلكومات دائما  حمط انتقاد مجيع االطراف االعالمية وسيكون عليها رقابة وتدخل يف طريقة سري عملها عندما متتلك االسواق املالية اكث ان
اتطلع  كوهنا يف ايدي خاصة ويف نظام غري دميقراطي فان الدولة هي من تتحمل تبعات تصرفاهتا فلذلك ال متلك الدافع لتدمري نفسها و لطاملا كنت

ملية ملعرفة ، اذا كان للحكومات حصة من اسهم تلك الشركات العمالقة، كيف كانت ستتصرف؟ وقد كان اجلواب يف احلكومة الصينية يف االزمة العا
ثال  يف اذا عين الرجل االول يف الدولة بنجاح شيء ومسعت هذا الشيء فسوف ينجح  فمفحيث كانت ردة فعلها قوية وفعالة ويف غاية االمانة. 

اخلاصة اليمن رغم كل االخفاقات املتعمدة اليت تسبب هبا اال انه عندما عين الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل بنجاح كاك بنك ختطى كل الشركات 
سوف ينجح بغض ، لذلك اذا وجد رجل الدولة األول يف الدولة احلافز الكايف إلجناح شيء فاالسواق املالية ليست استثناءيف نفس اجملال وابقي 

اذا توفر له احلافز الكايف وهو ما سنتطرق اليه الحقا  وكذلك احلال يف االسواق املالية. اذا اصبحت كل االسواق به ، فكيف النظر عن أي صعوابت
اهتمام املدخرين او  ، سنثرياىل منظمني( عن طريق منع الفائدةاملالية حكومية وهو سيفرض نسبة ربح صفرية على االيداعات فبتحويل )املدخرين 

، واملهارات والفعالية الرحبيةاملمولني بنجاح عمل املؤسسة او املدير التنفيذي هلا ومن مث ستتاح خربات اعظم للمنظمني ، تؤدي اىل زايدة املعلومات 
رض ضريبة الزكاة لفرض اخلطر يوجد حافز وكلما كان تنظيم املنظم اكثر انتاجية كان ذلك سببا  يف زايدة االستثمار لذلك فان فتح ابب املخاطرة وف

، او الطريق الوحيد امام رجل االعمال للتقدم التكنولوجي واالدارة اخلالقة وزايدة الفاعلية ، فاذا بقيت سائر االشياء االخرى على حاهلا كان هذا هو
%  16% و 15دى الطويل حيث تصل ارابحها اىل رجل الصناعة لتخفيض التكاليف وزايدة االرابح. ارابح االسهم اكثر من الفائدة على امل

ل ولكن الفرق هو ان االرابح تضيع اذا ضاع االهتمام وتتحول اىل خسارة لذلك جيب ان يلتفت اىل نشاط الشركة وانواع املنتجات وكذلك احتما
حلافز ألصحاب االموال يف حماولة حتسني االنتاج وبذلك اخلسارة يف املنشئة الفردية وارد وهنا وهذه نقطه حموريه حيث عربها يتم توزيع الثروة وينشأ ا

امتلكت مقدار يكون الناتج ملن ينتج فقط )بدنيا  او فكراي  يف حماولة حتسني املنتج او اخلدمة( بعكس الفائدة فال تضيع مهما كنت مهمال  طاملا انك 
%  فان املصروفات احلياة الفارهة تكون اقل من 2.5يل الزمين هو جرام ذهب ابعتبار ان معدل التفض 800كيلو و   40حمدد من الثروة يزيد عن 

افز الفوائد ؛ ستكون حالة الناس مزدهرة بشكل استثنائي جدا  عندما يعيشون جناح املشاريع احلقيقة فعندما تكون العملة حقيقية سيشكل ذلك ح
دفع الناس لالستثمار اكثر يف حال منع الراب والتضخم )العملة الورقية( هو لالستثمار الن العملة الورقية تثبط الناس عن االستثمار ؛ كما ان ما سي

يشمل )الربح + الفائدة + التضخم( ابملفهوم والذي لربح ابملفهوم االسالمي شامل لان العائد على راس املال ليس الربح ابملعىن الرأمسايل بل هو 
النه من الصعب امجال  اذا بذل اجلهد املطلوب ألي مشروع ان  ل االسهم + االقرتاض(ل(  )راس ماالرأمسايل او ما يسمى )العائد على راس املا

يبة الزكاة هذا يكون جمموع الفائدة والربح سلبيا  يف املشروعات وال سيما يف مجيع املشاريع اال يف حاالت استثنائية، لذلك يف نظام قائم على نظام ضر 
ة ، و ... ( اىل الدخول يف استثمارات لتعويض النقص يف ثروته بدل ان جيري االخرين على دوالب سوف جتربه نفسه )التنافسية ، واالستمالكي

ؤسسات االفقار. خطر االسواق املالية يكمن يف تدمريها لالسواق احلقيقية تدمري خالق حيث انه عندما تقرض هذه املنظومة املالية احدى  هذه امل
 تنفذه( فان هذه املؤسسة تنتهي اىل : )اذا مل تكن هذه املؤسسة من الفئة امل

 ان تفلس وتضيع فرصة استثمار حقيقي بسبب استثمار ومهي -1
 اىل االستثمارات الومهية  ان ترجع هذه املؤسسة ذلك القرض وتذهب املؤسسة احلقيقية -2

املال ليس ملكه اساسا  اىل )ان تكون هذه االستثمارات ملك للسلطة املتسلطة يف البنك( بال خماطر حقيقة او حافز حقيقي فراس  -3
جانب تضخمها الذي ميكنها عرب البنك من احتكار جمال معني يف حني ان املنشاة الكربى اذا واجهت مصاعب اعيدت جدولة 

 قروضها وختفيض معدالت الفائدة وزيدت القروض املمنوحة هلا.

 البطالة

سسة االقتصادية احلديثة، أي املنشأة الضخمة املميزة، حتتاج اىل تنظيم كبري للغاية يف االسواق احلقيقية احلقيقة الواضحة اىل حد ما، وهي ان املؤ  
االنتاج، والتسويق، واإلعالن والتمويل، وعالقات العمل، والعالقات  –حىت متارس نشاطها. وذلك يعين تقسيما  دقيقا  للعمل فيما يتعلق ابملهام 
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دة، واسرتاتيجية احليازة، والكثري جدا  غريها. كما جيب ان يوجد ايضا  تقسيم للعمل فيما يتعلق العامة والعالقات ابحلكومة، وتطوير منتجات جدي
 1قتصاد."ابلبحث عن املعلومات، وهناك اشخاص خمتلفون جيلبون للمنشأة مؤهالت شىت يف العلوم واهلندسة والتصميم والقانون واملالية والتسويق واال

الية فكل ما حتتاج اليه هو جمرم فقط او شخص بال ضمري او رمحة ، لذلك اعتقد انه قبل ظهور الفائدة مل يعرف وهذا كله ال يوجد يف االسواق امل
ول ادم الناس ابدَا شيء يسمى البطالة الن هناك طلب من االسواق احلقيقية وال يستطيع احد اهلروب اىل االسواق املالية واالن ظهرت البطالة يق

م ابنه كان كل ما يلتقي اصحاب االعمال يوصي بعضهم بعض بعدم اعطاء أي زايده يف االجور الن عماله سيطالبونه مسيث يف كتابه ثروة االم
ائدة سيتفق بزايده بدورهم ايضا  مبعىن مل يوجد ما كان يسميه ماركس جيش العمالة االحتياطي، ولعل أي متتبع دقيق للتاريخ االقتصادي للبطالة والف

 مع هذه االجابة.

مع الضريبة وذلك بتخفيض  الفائدةجياد حل جذري لكل مشاكل االقتصاد يف العامل واىل االبد وخصوصا  مشكلة البطالة جيب علينا دمج سعر إل
% اىل االبد ؛ وبناء عليه فان هذا النظام الضرييب سيساعد على كسر احللقة املفرغة للركود اليت حتدث عنها كنز ألنه 2.5-سعر الفائدة وتثبيته عند 

ريه، سيتم اخذ تلك الضريبة فيجب عند حتويل الضريبة من املؤسسات اىل االشخاص فان االشخاص يعرفون مهما كان الوضع سواء اكان ركود او غ
 ان يعوضوا ما سيخسرونه.

 مبعىن اذا فرضت الضريبة هبذا الشكل فان االاثر للضريبة السابقة عند عزهلا عن ابقي املؤثرات سيكون كالتايل:

 اختفاء البطالة يف فرته تقدر بعام بصرف النظر عن الوضع االقتصادي  -1
 انفجار استثماري -2

 يب على النقود وتوفرها لالستثمارات احلقيقية أختفاء الطلب املضار  -3

 انعدام االثر املانع ملعدالت الفائدة  -4

 استقرار الطلب الكلي على النقود -5

% منها او ان يقوم مبخاطرة حمسوبة ويستثمرها يف اصول مشاركة يف 2.5يبقى احلائز على السيولة املالية امام خيارين اما خسارة  -6
 د على االقل (الربح واخلسارة )اكتساب عائ

ابفرتض توقع ركود وشيك الوقوع "مع انعدامه يف ظل نظرية اخلطر" سيقوم املستثمرين ابخراج الدوله منه حىت اذا مل تتدخل الدولة مع  -7
وجوب تدخلها مبعىن ليس هناك رأمسايل غري رشيد اىل درجة يدخر معها االرصدة الفاضلة عن الصدقات واالحتياجات االحتياطية ، 

 .كي ال ختتفي النقود بسبب الضريبةكان من املمكن استخدام االرصدة املعطلة واستثمارها يف اصول مدرة للربح ل  طاملا

ال يوجد ما يدعو اىل جتميد االموال ) كسيولة ( ابنتظار ارابح السندات و املضاربة يف البورصة واالصول الربوية لتعطي عائد الن  -8
لى حينما ترتفع اسعار الفائدة ؛ فيما يرى الكثري من الناس اهنم سيحتفظون السيولة الختيار االنتظار قد يعين هنا وجود مكسب اع

الوقت املناسب لشراء اصول استثمارية معينة،كما ان معدل اقتسام االرابح يستند اىل اعراف اجتماعية واقتصادية وكل تغيري فيه البد 
ا ارتفعت التوقعات االقتصادية ارتفع الربح تلقائيا ،حيث ان الفائدة تلغي وان يتم من خالل قوى السوق بعد مفاوضات مطوله .فاذ

بني االنتاج واالستهالك  -فارق زمين بينهما  –قانون ساي حيث ان قانون ساي صحيح يف حالتني االوىل عدم وجود تسرب زمين 
والذي يولده االدخار بدال  عن االستهالك  اخلاصة ، وقد يوجد لكنه لن يوجد بني االستهالك واالنتاج اال يف حالة االسواق املالية

اثنيا  ان الطلب السلعي جيب ان يكون على كل شيء  ولذلك تروج االسواق املالية لإلدخار بينما تروج االسواق احلقيقية لإلستهالك
ض به ان يتم توجيهه اىل االسواق ينتج  اما االسواق الومهية ألهنا ال تنتج فأهنا أتخذ مقدار من الطلب للمضاربه وهو ما كان يفرت 

 ة وهذا ما يوسع فجوة الطلب السلعي.ياحلقيق

                                                           
 ـفحة.256تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالبرث ، صـ 1
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 يف نظام املشاركة املسامهة نعتمد فيه الربح على نسبة املشاركة ال ميكن ان يتقلب نصيب املنظم او املمول وال حىت من شهر لشهر. -9

لنا مشكلة هنا او معضلة ابألصح وهي كما ذكران سابقا  انك ال تستطيع ان  واالاثر ستكون مضاعفة يف التحسن يف االسواق املالية احلكومية. تربز
وابلتايل حتل مشكلة البطالة بشكل جذري  اىل االبد اذا كنت تتبع سياسة تضخمية او انكماشية او تستخدم عملة  -املخاطرة  –تطبق هذا النظام 

 ورقية. 
  العدالة

زيد من تركيز الثروة )عرب اعطاء القروض بفائدة اىل الفقراء( وهذا ما ادى جبانب البنوك املركزية اىل انه حتاول احلكومات انقاص حدة تركيز الثروة مب
مشكلة  ابلرغم من كل النشاطات االقتصادية منذ احلرب العاملية الثانية ومن كل انواع الصناعات املختلفة، الزلنا اىل حد االن مل نتمكن من حل

وفرت فيه التكنولوجيا يارات من البشر الذين يذهبون اىل الفراش ليال  بال عشاء ، وهو ما جيعلنا نتسأل ملاذا يف عصر تالفقر واجلوع ، هناك املل
الزال كوكب االرض يكافح بغري جدوى يف عملية اعادة توزيع الثروة بشكل عادل ومنع تركيزها ، وكيف ان البشرية قامت بتطوير نظام  واملعلومات

قتصادايت اليت ختدم االقلية يف االسواق املالية على حساب االكثرية ، حىت ظهر هذا القدر املزري من الفقر يف عصر الثروات ، من احلكومات واال
لالشرتاكية وستتحقق نبؤه  وما الذي ال يدفعنا لتغيري هذا اهليكل االقتصادي ، اذا مل تطبق هذه النظرية ففي هناية آتكل الرأمسالية سريجع كل الناس

تتم فيه عملية اعادة توزيع للثروة ، ويكون  االقتصاد لنان ماركس غياب نظام املخاطرة يعين ان يكون هناك اجتاه واحد للثروه وهو لإلعلى اي 
% من 50ميتلكه شخصا  فقط ميتلكون اكثر مما  60من االغنياء حيث اصبح العامل اليوم فيه االغنياء فيه اغنياء بشكل دائم والفقراء فقرهم دائم ، 

الف طفل كل يوم من الفقر واالمراض اليت ميكن  34% من ثرواته ، ويف اجلانب االخر ميوت 40 % من سكان العامل ميتلك1سكان العامل بل ان 
ل مخس البشر يف دوالر يوميا ، بينما فجوة الدخل بني مخس البشر يف اغىن البلدان، مقاب 2الوقاية منها ، اىل جانب مليار يعيشون على اقل من 

-1970% بني 40وال زالت الفجوة يف ازدايد ، ويف حني ارتفع الناتج االمجايل القومي العاملي بنسبة  1998يف عام  1:74افقر البلدان كان 
،  2000اىل  1985% يف نفس الفرتة أي ما يقارب مخس سكان الكرة االرضية بينما يف الفرتة من 17ازداد عداد الفقراء بنسبة  1985

عندما اقرض البنك  و % أي ما يقارب مخس سكان الكرة االرضية18ارتفعت نسبة اولئك الذين يعيشون على اقل من دوالر واحد يوميا  بنسبة 
 16مليون دوالر اىل  240% ، وارتفع الدين العام من 70% اىل 50سنة التالية ، منا الفقر من  30الدويل لالكوادور قروضا  كبرية وخالل الـ 

، كان ال بد من ختصيص 2000% ، يف الواقع ، حبلول عام 6% اىل 20مليار دوالر يف حني ان حصة املوارد املخصصة للفقراء اخنفضت من 
 الدولة% من امليزانية الوطنية لإلكوادور لتسديد ديونه، ولكن مهاتري حممد عندما رفض الدين من البنك الدويل جنحت ماليزاي ليس بسبب قوانني 50

ولكن ألنه مت تطبيق نظام املخاطر من حيث ال يدري ، وعليه فقد قفزت ماليزاي قفزات كبرية لألمام عمالق االقتصاد  يت كانت حمل اخلالفال
متوسط دخل  قد قفزالوالايت املتحدة يعد مكاان لعدم املساواة بكل املقاييس حىت مع بداية االلفية الثالثة ويزداد انعدام املساواة هبا بكل املقاييس، ف

م. ومع 1779م و 1979مخس السكان األكثر ثراء من تسعة اضعاف دخل اخلمس االفقر ليصل اىل حنو مخسة عشر ضعفا  يف الفرتة ما بني 
ا فقرا  ، دو بداية أطول فرتات االزدهار االقتصادي يف اتريخ الوالايت املتحدة، صار األغنياء أكثر ثراء، وبقي الفقراء على نفس حالتهم ورمبا ازدا

م )مع اخذ التضخم بعني االعتبار( 1997م و 1979% يف الفرتة بني عامي 3وابلفعل اخنفض متوسط دخل مخس االمريكيني االكثر فقرا  مبقدار 
اتج % من الن80% من السكان هم سكان اورواب وامريكا يستحوذون على 20قبل ارتفاعه حبدة يف هناية التسعينيات. تشري اإلحصائيات اىل ان 

% من الدول الرأمسالية اال انه لألسف 20% وكنت امتىن ان يكون هناك عدالة حىت يف 20% من سكان العامل لديهم فقط 80القومي العاملي و 
روة % فقط منهم حيظى بنصيب االسد واما البقية فهم اقرب لدول العامل الثالث منهم اىل العدالة املفرتضة يف ظل الث1يف ظل اسواق مالية خاصة 

د الضخمة و اذا كان االقتصاديني واخلرباء على يقني يف خالل مسريهتم ومعرفتهم من شيء واحد فقط فسيكون انه ليس إبمكاننا اصالح االقتصا
 او يف شكلة االشرتاكي او حىت يف شكلة الكينزي اما الشخص العادي سريى بوضوح ان -السوق احلر  -بوضعه احلايل سواء يف شكلة الرأمسايل 
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هناك شيء واحد اكيد وهو ان هناك شيء ما خاطئ بشكل جنوين يف هذا النظام فهذا النظام ابلتأكيد ليس افضل نظام اقتصادي بل ان الشخص 
يشعر ابخلجل عندما يقول ان هذا افضل نظام اقتصادي، فاحلقيقة ان هذا استعباد ليس اختياري بل انه فرض فرضا  على البشرية،  لذلك اذا 

عنصر املخاطرة من راس املال فان الكثري من املشاكل سوف تظهر ابستمرار. ال اظن ابنه جيب علينا ان ننتظر االزمة االقتصادية القادمة اخرجنا 
م ا يتوهفالبنوك سيكولوجيا  تريب عقلية اجرامية وعند حدوث ازمة عاملية فإهنا ستكون من صميم البنوك كما حصل سابقا  ال من الطبقة العاملة كم

% .يف مقابل العدالة اليت يوفرها نظام املخاطرة ال يضمن لك االستمرار 99% مقابل 1البعض وال خيفي ذلك التوتر املستمر يف الظهور بني طبقة 
من  يف بقائك غنيا   ففرتة تكاسلك قد تؤدي اىل فقرك فيجب ان جتازى بقدر جمهودك فال ميكنك ان تبقى غنيا  على حساب االخرين على النقيض

 عدم السماح لك ابلنجاة من املخاطرة.

 االسواق احلقيقية
عمل على الدولة ال حيق هلا ان تتدخل يف أي جتاره خارج االسواق املالية بعد فرض السوق احلر اال ابملنع او السماح فقط ال غري. ان االحتكار ي

نقضاض على تربية وحش ال قدرة للدولة على جماهبته يف املستقبل كما انه يرتك للمحتكر الوقت الكايف للتفكري يف االعمال التخريبية للدولة واال
كية احلكم سواء كان االحتكار بشكله التقليدي او الذي تفرضة االنظمة املصرفية عرب ضرب الشركات املنافسه. وهناك قوانني عديده كحقوق املل

 على احلكومة ان الفكرية وغريها ، ولذلك على احلكومة ان جتابه هذه التحدايت بقدر املستطاع حبث اهنا ال تقتل احلافز لألنتاج االبداعي فمثال  
يف ومتنع تقوم بشراء براءة اخرتاع وجتعلها سلعة قابلة للتطوير وختضعها للمنافسة يف السوق احلرة ابستمرار، وبذلك تشجع براءة االخرتاع والتأل

وماذا سيحدث اذا كان االحتكار. "ماذا سيحدث على سبيل املثال اذا كان احلد األقصى لصناعة ما، من حيث الكفاءة، هو وجود شركة واحدة؟ 
قل هناك احتكار )طبيعي(؟ ان الرد التقليدي على هذا السؤال يف بريطانيا هو قبول فكرة وجود عدد معني من االحتكارات الطبيعية، او على األ

 لضخ الغاز عرب أانبيب وجود قطاعات تكون فيها املنافسة مضيعة للوقت وغري جمدية. وكما كانوا يتجادلون حول الداعي لوجود شركتني متنافستني
كارية يف متجاورة المداد املنازل و املصانع واملكاتب، او وجود نوعني من كابالت الكهرابء، فاحلل يف هذه احلالة هو السماح بتواجد القوى االحت

لعديد من الصناعات احمللية يف هذه اجملاالت، ولكن على ان تكون يف ظل امللكية العامة، بغرض احلد من حصوهلا على أرابح ابهظة. لقد كان ا
م. ولكن بعد ان اصبحت حتت 1951 -1945بريطانيا يف األصل شركات احتكارية، مث جعلتها حتت لواء امللكية العامة حكومة حزب العمال 

طالق. لقد سبب وجود السيطرة صار من الصعب عليها حتقق أرابح على حساب املستهلك. ويف الواقع مل يستطع معظمها حتقيق أية أرابح على اإل
دما احتكارات للقطاع العام يف الغاز والكهرابء واملاء والفحم والسكك احلديدية واالتصاالت وجماالت أخرى مشكلة حلكومة حزب احملافظني، عن

كانوا حيلمون بتحقيق   أرادت خصخصتها يف الثمانينيات من القرن العشرين. فمن انحية، كانت طبيعتها االحتكارية عامل جذب للمستثمرين، الذين
 –ن األرابح احملتملة من هذه املشروعات مبجرد ان تنقل اىل القطاع اخلاص. ومن انحية أخرى، كانت هناك خماطرة تكمن يف خلق وحوش فرانكشتاي

وضوع مع الوقت فقد أي شركات ضخمة جدا  ولكنها مرحبة جدا  وتسيطر على املعروض من اخلدمات الضرورية. لقد تكون منظور الناس هلذا امل
م. وقامت احلكومة بوضع نظم 1984خصخصوا شركة االتصاالت الربيطانية لتصبح احتكارا ، وقد قامت احلكومة بطرح اسهم الشركة للبيع عام 

ه اهليئة املنظمة خاصة بشركة االتصاالت ومنحت اهليئة املنظمة لالتصاالت دور املراقب على سلوك تلك الشركة الكبرية احملتكرة، ولكن سيطرة هذ
قيدا  عندما متت على األمور مل تكن حمكمة يف البداية. مما ادى اىل جناح املستثمرين يف جين الكثري من األموال. وتدرجييا  تطور االمر أبسلوب أكثر تع

ملتاحة، ولكن مع زايدة صعوبة املنافسة يف خصخصة الغاز والكهرابء واملاء، مما أاتح هلذه الشركات النجاح يف ختفيض األسعار، فيما يتعلق ابألرابح ا
م، فقد كان من املعروف ان العملية قد 1996مرحلة مبكرة. يف الوقت الذي قامت فيه احلكومة خبصخصة السكك احلديدة يف بريطانيا يف عام 

يطانية وانقسمت بدورها اىل ثالثة اقسام  تطورت بدرجة كافية للسماح ابملنافسة منذ اليوم االول. لذلك فقد ألغي التأميم عن سكك احلديد الرب 
 كبرية: خيتص قسم منها ابخلطوط واإلشارات واحملطات واألرض ويسمى ريلرتاك، ويضم القسم الثاين سلسلة متكاملة من شركات تشغيل القطارات

طرات وعرابت الركان والبضائع من وتقوم ابخلدمات املختلفة، اما القسم الثالث فيضم شركات أتجري عرابت السكك احلديدية، حصلت على قا
البعض: شركة السكك احلديدية الربيطانية مث قامت بتأجريها للشركات املشغلة. مل تكن النتيجة فقط القضاء الفوري على االحتكار، ولكن قد يقول 

اك، مما أثر يف قرار حكومة حزب العمال إنه حدث تفتيت أدى اىل العديد من املشكالت املتتالية للسكك احلديدية، مبا يف ذلك قصور شركة ريلرت 
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م. من املمكن ان يكون االحتكار سيئا ، ولكن جيب ان أتخذ حذرك 2001الذي وضعها حتت سيطرة احلكومة يف أكتوبر/ تشرين األول 
أتميم الصناعات من املمكن عندماتقوم بتفكيكة. يف الواقع طرحت املناقشة حول خصخصة السكك احلديدية عددا  كبريا  من األسئلة عما اذا كان 

اال ان للحفاظ على املليكة العامة  1اعتبارة احتكارا ، واذا كان هناك حل أفضل الستثمار املزيد من االمول فيه، مع احلفاظ على ملكيته العامة ."
ة )عن طريق استبدال اصوهلا النادرة او يقضي التحول االقتصادي على رحبية الشركات القدميمضارها والتحول لألسواق احلرة ان امكن فوائدها فقد 

 اهلائل يف تكاليف تطوير اعماهلم مطابقتها( ، بينما تواجه الشركات اجلديدة اليت حلت حمل نظرياهتا القدمية خطر ارتفاع معدالت الفشل واالرتفاع
تهلكون يف صورة اسعار منخفضة او حصوهلم على سلع اما الثمار فيجنيها العمال الذين حيصلون يف املتوسط على رواتب اعلى، وجينيها ايضا  املس

نستطيع دائما  تقسيم ولتقليص اجلدال حول االحتكار الطبيعي واحلفاظ على امللكية العامة مقابل اخلصخصة  2وخدمات احدث وافضل"
ا واليت تتعلق ابحتياجات الناس االساسية ، االحتكارات الطبيعية اىل ثالثة اقسام رئيسية، وهي اوال  املياة وما يندرج حتتها من صرف صحي وغريه

ناس الوصول اثنيا  الطاقة والكهرابء وما يتبعها واليت تتعلق ابحتياجات الناس االساسية من اضاءة وطبخ وغريها، القسم الثالث هو ما ال يستطيع ال
، مثل مرعى احليواانت  وامنا تنتجه الطبيعة وتستخرجه الطبيعةاو استخراجه  يف انتاجههنائيا  جمهودا   اي لسبل العيش بدونه وال يبذل صاحب املورد

ض فيها وغريها الكثري جدا  واليت تستخدم كطعام او كوسائل انتاج يف احلراثة يف االرض، وهذه هي اجملاالت الوحيدة اليت تستطيع الدوله ان تفر 
حتت الثالثة االشياء املاء ومشتقات خدماهتا والطاقة ومشتقات  % للربح من هذه االشياء املشرتكة للعامة وهي تندرج2.5سقف ال يزيد عن 

او خدماهتا و الكالء ومشتقات خدماهتا ألهنا متس احتياجات الناس االساسية فهي مسألة حياة او موت كالشرب والتدفئة يف املناطق املتجمدة 
  سواق احلقيقية هو اخلصخصة مىت كان ذلك ممكنا .، وال يزال اخليار االمثل امام االالطبخ او ألهنا تعلق هبا حق ضرر العامة

 
 االدخار

خار عن لقد ذكرت سابقا  ان التشجيع لإلدخار يكون من قبل االسواق املالية وهذا صحيح متاما  اىل انه ليس كامال  فهناك حاالت يفضل فيها االد
بدون تطبيق الشروط االقتصادية  ال ميكن االجابة عنه "؟االستهالكم االدخار ام أيهما اهاالستهالك وقبل ذلك جيب ان نعرف ان السؤال "

اي ان مننع البضائع اليت ال ختضع للمنفعة احلدية والدعارة و الكهانة والسمنة خارج حد حمدد كما يف القانون  -للمجتمع اليت ذكرانها سابقا  
كل احلاالت عدا ثالث حاالت، احلالة االوىل هي االدخار املخطط، مبعىن   وخارجها يفضل االستهالك ال االدخار يف -الياابين على سبيل املثال 

لديك مشروع حقيقي سيدر عليك دخال  قمت ابلتخطيط له مسبقا  وقمت ايضا  بعمل دراسة جدوى له ولكنك حتتاج طرق لتمويله وال تستطيع 
جدا  واحسست ابنك اصبحت مبالغ جدا  جدا  يف شرائها فعندها تعرف ان  اجياد ذلك التمويل، واحلالة الثانية اشياء اكثرت منها بدرجة مبالغ فيها

ري لديك فائض جيب عليك حتويله لالدخار ألنه ال يوجد شيء حتتاجه من الكماليات وامنا هي حالة نفسيه فقط فاألفضل حينها ان تبدا يف التفك
 24ية وهو اوقية ذهب عيار ن مدين، على ان ال يقل انفاقك عن حد الكفايف فتح استثمار او املشاركة يف استثمار، احلالة الثالثة عندما تكو 

 شهراي ، وما دون ذلك فال يوجد اقتصادي يدعوا اىل االدخار مامل ينخرط يف االسواق املالية بطريقة او أبخرى.
 احلد االدىن لألجور

ولكن ما احب ان ابداء به هذا الفصل هو اجلانب االخر وهو جانب جيب يف احلقيقة ما سأتكلم فيه عن الطبقة العمالية اغلبه تقريبا  عن الكفاءة، 
( ال ان ال هنمله وهو جانب العدالة، ان الطبقة العمالية ابعتبارهم االكثرية )وبذلك مسيت الثورة الروسية ابلبلشفية وان كانت السباب اخرى

، مبعىن ان من حقوقهم ان حيصلوا على اقل حدود احلياة االنسانية السلمية واال يستطيعون ان يشهدوا ازدهار ال يشاركون فيه ابحلد األدىن على االقل
غري حقيقية فاالزدهار ال يعنيهم برغم اهنم االغلبية، واحلقيقة ان كارل ماركس قد فهم هذه النقطة جيدا  رغم ان حلوله افرتضها على وقائع متطرفة 

ضها اصبحت حقيقية سينفجر العامل الرأمسايل أبكمله )عاجال  ام اجال (. ولكي نفهم هذه النقطة ولكن اذا افرتضنا ان وقائع كارل ماركس اليت افرت 
هو ما يسمى ابلدولتني اإلسرائيلية  تحديدواقعي تقرييب؛ ان اقرب مثال مبسط لكي نستطيع ان نستوعب هذه النقطة ابلكتبسيط اكثر لنضرب مثال  

 نفس احلدود اجلغرافية )وكيف يتم ذلك؟ ال أدري!! اال اهنما كذلك(. ان ما يهمنا يف مثالنا هو انه قبل والفلسطينية ، وملن ال يعلم مها دولتان يف
ألنه   –انشاء اسرائيل كدولة كان هناك العديد من الساكنني يف تلك االرض )واعين شعب أبكمله( حيث كان ميتلك اإلسرائيليني صفر% تقريبا  
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م ومن مث ارتفعت امالكهم 1878من املساحة حىت عام   –نسمة تقريبا  أبمالك ضئيلة  19200شعب نفسه هم كان يوجد إسرائيليني من ابناء ال
م مث ارتفعت ابلشراء املشوه ) حتت ضغط املشاكل واالغتياالت 1947% عام 6.5م ، مث ابلشراء اىل 1923% عام 3ابلشراء الطبيعي اىل 

% 22% ، وفجأة امتلك الشعب االصلي 91.2م وامتلك الشعب االصلي من املساحة 1948%  عام 8.8جلماعات اهلاغاان وغريها( اىل 
% ابلقوة واصبح ابقي 98.7م حيث امتلك االسرائيليني ما يزيد عن 1967وامتلك الباقي اإلسرائيليني ابلقوة ومل يستمر ذلك طويال  حىت عام 

 جيب ان ال نغفلها ان كل عمليات الشراء رافقها هجرات واسعة للشعب % من االمالك ال أكثر اال ان هناك نقطة مهمه جدا  1.3الشعب يف 
مضاد للعودة  االسرائيلي من مجيع احناء العامل اىل الدولة اجلديدة. االن لنرى ، )شعب جاء من مجيع احناء العامل مبعىن ال يوجد لديه حافز او حافز

مليون  6.12؛ اذا حتدثنا عن العدد فهم شعب أبكمله  واثئق متلكها ض ميتكيف ار قل للعيش وذلك لكي ينتلبلده األصلية خصوصا  بعد العوملة 
مليون  1.93ال يقل عن  مليون شخص تضرروا بشكل مباشر واغتصبوا حقوقهم بشكل شخصي ، ويوجد ما 11.8مليار اال ان منهم  2مقابل 

اىل امالكهم املنهوبة ليل هنار وهو حافز( ومخسة ماليني على احلدود )داخل  قنابل موقوته ينظرونيعتربون ) داخل حدود ما يسمى ابلدولة اإلسرائيلية
ريهم من الدولة ال تسألين كيف اال اهنم خارج حدود اسرائيل داخل فلسطني( ينظرون اىل امالكهم املنهوبة ليل هنار )حافز( ، اىل جانب من مت هتج

امل يتحينون الفرصة لالنقضاض )حافز( ، واجلميع من مجيع االجتاهات يتطلعون السرتجاع ماليني يف احناء الع 5بالدهم قسرا  وهم على اقل تقدير 
ماليني( على اهنم الرأمساليني وانظر  6% من املساحة االمجالية للدولة .االن انظر اىل االسرائيليني )89.9تلك االمالك )حافز( وهذه االمالك تبلغ 

احقية كل من ميتلك وثيقة ملكية ألرضة  تحديدة العاملة ،وانظر اىل احلد األدىن لألجور ابنه يشكل ابلعلى اهنم الطبق مليون(1000) اىل املسلمني
( ففي حالة انك ال متلك احلد االدىن من بعيدا  عن حكمه الدوله % من االرض اىل شعبها االصلي كحد ادىن89.9يف اخذ حقه )مبعىن ارجاع 

املقدار  يف وألسباب مقاربه مع اختالف -سوراي  –ولة أبكملها )وقد فعلوا ذلك يف دولة جماورة اسرتجاع حقك االساسي سوف تقوم حبرق الد
( والدولة وازدهارها ميثالن النظام الرأمسايل يف صورته املاركسية اليت ال تعطي العامل اال ما يسد به يف فلسطني اضعاف مضاعفةحيث ان املقدار هو 

 ميوت(. خيربان علم االقتصاد )احلافز( ان دولة اسرائيل ستنفجر مثلها مثل الرأمسالية يف النظرة املاركسية وستنتهي احلد االدىن من اجلوع فقط )لكي ال
م ففي هناية املطاف ليس لديك ما ختسره عندما تكون يف هذه احلالة. ولذلك فان احلد األدىن 2024مثلها مثل الرأمساليه قد يكون ذلك عام 

 .لة، اال انه مهم ايضا  من جانب الكفاءة وقد يكون اهم بكثري من جانب العدالة )يف وجهة نظري على االقل(لألجور من جانب العدا
لقد حتدثنا عن سوقني ومها سوق البضائع وسوق راس املال ومل نتحدث عن سوق العمالة لذا سنتحدث عنه قليال  االن ؛ " ليس مثة شك يف ان 

ال لكفاءة النظام الرأمسايل فحسب، بل للسياسة االقتصادية عامة وللنظرية االقتصادية على وجه اخلصوص؛  القضاء على البطالة يشكل اكرب حتد
ل هذه الن هذه النظرية ، على وجه التحديد، هي املطالبة بصوغ املناهج القادرة على حل مشكلة البطالة ؛ هبذا املعىن فتطوير الدواء الناجح حل

"وتعكس البطالة املخيمة )اليت تسري على هديها ادارة االقتصاد الكلي(  1ختبار مصداقية النظرية االقتصادية وكفاءهتا"املشكلة هو احملك اجلوهري ال
قلنا سابقا  ان  2على االقتصادات الغنية يف الوقت الراهن مشكلة تنظيمية تضرب جذورها يف التوجيهات اليت تسري على هديها ادارة االقتصاد الكلي"

فان العرض والطلب على العمالة  –وهذا خطاء  –زمة للفائدة ، وفيما يظن االقتصاديني ان البطالة حاله مالزمة لالقتصاد احلديث البطالة مال
 ، ولكن ال ميكن ضمان ان يتم تطبيق نظام املخاطرة بشكل مستمر على مر العصور لذاائما  يف ظل تطبيق نظام املخاطرةسيظل يف حاله عجز د

؛ جيمع االقتصاديني على ان اهلدف ألي نظام اقتصادي هو العدالة والكفاءة ، اال ان املؤشرات الدالة على وجب التحدث اكثر عن سوق العمالة
اخل ...( ض االقرتاب من االهداف للعدالة أييت من خالل منع تركز الثروة وللكفاءة عرب التشغيل الكامل لعناصر االنتاج ) العمال وراس املال واالر 

 .واذا اردت ان ترتجم العدالة حلقائق فيجب ان تضمن بطالة صفرية )مبعىن ان معدالت البطالة تساوي صفر( وتضمن حد ادىن لألجور يساوي حد
د االدىن هو موضوع احليف احلقيقة ان من اكثر املواضيع جدال  يف االقتصاد  ة ، وقبل ان نذكر ما الذي نعنية حبد الكفاية جيب ذكر انهالكفاي

حقيقة اجلدل الدائر حول هذه النقطة ينطلق من افرتاضني متعارضني، االول هو التشغيل الكامل للعمالة، مبعىن عدم وجود احتياطي لألجور، ف
ىن فرصة لاللتحاق عمالة ينتظر الفرصة لاللتحاق بوظيفة ، واالفرتاض الثاين أييت من افرتاض ان هناك الكثري من من ال ميلكون االعمال وابنتظار اد

على ابي عمل يدر عليهم دخال ، وابلرغم من ان تطبيق هذه نظام اخلطر سيؤدي اىل بطالة صفرية يف فرتة ال تزيد عن عام اال اننا سنلقي نظره 
سرب اىل خارج الدولة االفرتاضني، ان حقيقة اجلدل الدائر هو انه من وجه نظر البعض ابنه عندما يتم حتديد حد ادىن لألجور فان االستثمار يت
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ة )اليت ال وذلك بسبب كلفة العمالة يف الدول اليت حتدد حد ادىن مرتفع لألجور مما يتسبب اىل ظهور بطالة مجاهريية عمالية من العمالة غري املاهر 
ك الوظائف أبجور ادىن لنفس دئ العرض والطلب وبذلك يفقد الكثري من العمال احملتاجني اىل تلامتلك حرفة( غالبا  وذلك نتيجة الختالل مب

الدولة من  الوظائف ، لكي حتتفظ جمموعة من املوظفني مبستوى رفاهية عايل ومن مث تبدا هنا مرحلة الركود واليت تولد ركود اكثر اىل ان يتم انتزاع
وجيري استغالل الطبقة العاملة، فاهنم ذلك الركود عرب تدخل حكومي غالبا . اما وجه النظر االخرى فانه عندما ال يتم حتديد حد ادىن لألجور 

دم يضطرون اىل انفاق مبالغ اقل مما ينفقها املستهلك العادي وذلك يسبب قصور يف الطلب على السلع واخلدمات مما يؤدي اىل تسريح العمال لع
زيد من العمالة والذي يوصلنا اخريا  اىل ركود وجود ارابح كافية يف املؤسسات وذلك التسريح للعمال يؤدي اىل ركود مما يؤدي اىل تسريح املزيد وامل

ريتني وبنفس الطريقة السابقة ال يتم انتزاع الدولة من ذلك الركود اال عرب تدخل حكومي. وعندما يقف املتأمل للنظريتني يف املنتصف جيد النظ
من التصورين املنطقي لتسلسل االحداث اال اننا جنمع صحيحتني واالصح هي اليت أتخذ االولوية يف السلم الزمين وال يوجد سلم زمين واضح ألي 

طر مجيعا  على اننا ال نريد ان نرى عامل يقوم ابلتسول يف أرصفة الطرقات، واال فما اهلدف ان يطلق على احدهم تسمية )عامل(، اذا كان سيض
جيب ان ينال أي عامل ما يسمى حبد الكفاية؛ للتسول او سيعيش حتت خط الفقر، وحينها فسنطلق عليه اسم عاطل بدال  عن عامل، ولذلك 

س وهذه ليست دعوة إلعادة النظم االشرتاكية فالنظم االشرتاكية شرعت اول ما شرعت به لرفع الظلم كان ابلظلم أبسواء صوره واخذ حقوق النا
امة وبني سبل منع تركز الثروة وبني هنبها ولكن عندما نذكر وأتميم ممتلكاهتم ومل تستطع التفريق بني احلقوق اخلاصة واحلق العام او الثروات واملوارد الع

اكثر من ظلم العماله ففي الدول االشرتاكية ال تستطيع أي نقابة عمالية تنظيم  القتصاديني دائما  االشرتاكية ابلرغم من اهناالعمالة يتبادر اىل ذهن ا
يعد خافيا مقدار كارثية االشرتاكية ليس على الصعيد االقتصادي فحسب ولكن مظاهره عماليه فيما ميكنها ذلك يف غري الدول االشرتاكية. ومل 

فيييت من احلقوقي واالنساين والسياسي وغريه ، واكرب دليل على ذلك الفشل الكارثي هو حتول اول واكرب دولة اشرتاكية وهي روسيا او االحتاد السو 
ن دفع املرتبات يف تسعينيات القرن املاضي ابعتبارها اكرب الدول مساحتا  وعليه فأهنا أقصى االشرتاكية اىل أقصى الرأمسالية بعد ان عجزت حىت ع

و صامده اىل حد تعترب نسبيا  اكثر الدول ثرواات  ايضا  وتبعتها الصني يف هذا التحول ، ولكننا عندما نلقي نظرة عن كثب يف عيوب الرأمسالية اليت تبد
يوب االشرتاكية. وكما قلنا سابقا  قال ادم مسيث )ان العمل السنوي لكل امة هو راس املال او الرصيد الذي ما فيبدو ان عيوهبا  ال تقل عن نصف ع

و مما يشرتى هبذا ميدها اصال  مبا تستهلكه هذه االمه سنواي  من ضرورايت احلياة وكمالياهتا، واليت تتكون دائما  إما من النتاج املباشر هلذا العمل، أ
خرى ..( وقد خلص بذلك ما فحواه ان )الفعل اجملرد( او الوظيفة هو املصدر الوحيد والفعلي لكل االنتاج االقتصادي يف أي دولة النتاج من امم ا

نقصد به احلركة البشرية يف طلب بل اشخاص يعملون ومنتجني وال نقصد ابلعمل هنا اجملهود العضلي،  ما حيتاج اليه االقتصاد هومن دول العامل فأذا 
مضروب يف جمهود الرتكيز الذهين  العضلي )العمل خمرجاهتا ت او الرزق بشكل حثيث يف مجيع اجملاالت وبشىت الطرق )املشروعة( واليت تكونالقو 

الحقا  يزيد من جمهود الرتكيز الذهين على حساب مقدار  عنه مضروب يف مقدار املخاطر( ، لذلك تكوين رأس املال البشري كما سنتحدث
ينما دعم املشاريع الصغرية يزيد من مقدار املخاطرة على حساب جمهود الرتكيز الذهين وخنرج بنفس النتيجة يف كليهما، ولذلك جيب دفع  املخاطرة، ب

كز كل فرد ألن يكون منتج أبكرب قدر ممكن والسبيل لذلك يكون عرب منع اكتناز أي نقد وتدوير النقد يف االسواق بشكل كامل بعيدا  عن أي مر 
 النقود، فقيمة أي سلعة عند الشخص الذي ميتلكها ، والذي ال ينوي ان يبيعها او ان يستهلكها بنفسة، بل يبادهلا بغريها من السلع، امناخلزن 

للقول  اكيةتساوي كمية العمل الذي خيوله حيازهتا او استحقاقها، فالعمل اذا هو مقياس القيمة التبادلية احلقيقية للسلع كلها وهذا ما يدفع االشرت 
ال بل قام به ابن الطبقة العمالية يتم استغالل عملها كله ألنه ال يوجد لديهم رأمسال، واجلواب هو ان راس املال يف حد ذاته هو عمل مل يقم به العم

لفوائد( منذ اول يوم له بداء صاحب راس املال ابي صورة من الصور )مامل مترر خالل السوق املالية( فهو مل حيز راس املال اال ابلعمل )اذا استثنينا ا
، ادخارها للحصول على فوائد منها بشغله اىل ذلك اليوم ، وحىت ان كان ورث بعضة فاألوىل انه مل يكن ليحتفظ به لو مل يبذل جمهودا  ابستثناء

على الغالب ، مبعىن اخر قبل ان  والشيء االخر ان جمهود الشخص الذي ورث عنه ذلك املال وكان عمال  يف اساسه وكان ينوي مورثيه توريثه له
وال ذهب بل تعمل الطبقة العمالية فان راس املال سعره احلقيقي وكلفته احلقيقية هو اجلهد والعناء املبذول حليازته يف االساس أي انه مل يكن فضة 

ن مبادله ببعض املنتجات اجلديدة ، امنا هي مساوية العمل هو ما مت به ابتياع كل ثروات العامل يف االصل، وقيمه عند الذين ميتلكونه، والذين يريدو 
يوجد ذهب بدقة لكمية العمل الذي تقدر اهنا مكنتهم من ابتياعها او استحقاقها ، والدليل هو مناجم التنقيب فتشغيل العقل وحتمل املخاطر اذا مل 

 ليست كبرية جدا  يف العادة،وعندما يعمد أي شخص اىل تشغيل يعد جمهود خرايف كما قلنا سابقا  حىت ارابح ملتزمي مناجم الفضة يف البريو مثال  
ر يف منجم جديد فان الناس أبمجعهم ينظرون اليه ابعتباره رجال  كتب عليه االفالس و اخلراب ، وهم لذلك يتحاشونه ويبتعدون عنه ، فاالستثما
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كافئ فيه قيمة اجلوائز قيمة االوراق غري الراحبة ، وان كان عظم بعض اجلوائز املناجم ينظر اليه )هناك( ، مثلما ينظر اليه هنا ابعتباره اي نصيب ال ت
ا  الن كل يغري الكثري من املغامرين ابن يرموا ثرواهتم يف مشاريع غري مضمونه كهده  وابلتايل فان استثمار بال خماطرة افضل من اي منجم ذهب طبع

ربح من بداية االستثمار بعكس البيع الذي حيتمل اخلسارة اكثر من الربح ،ابختصار الثروة هي شيء عدا اجللوس وانتظار النقود يف البنوك وضمان ال
ه الطبقة العمل اال اذا حزهتا من االسواق الومهية. من اسواء االفرتاضات االشرتاكية ان راس املال يذهب لطبقة متسلطة )عاطلة عن العمل( وان هذ

ؤالء ك من اساليب االكراه والسؤال الذي جيب توجيهه هلن خالل "االحتيال والعنف" وما سوى ذلاستطاعت ان حتقق لنفسها هذه املكانة م
؟؟ ان توفري رأس املال الذي هو عمل يف األساس كيف يستطيع عاطل عن العمل )يف سوق حقيقي وليس ومهي ( ان يوفر رأمسال  هو االشرتاكيني

نت االنتاجية تعتمد يف جزئها االكرب على االرهاق واجلهد الفكري وهو اجلهد االكرب والذي يعد اصعب جزء يف أي عملية انتاجية وكذلك واذا كا
( ال العامل وما يقوم به الرأمسايل )من متابعة وتقييم واعادة تقييم وتوجيه وحتفيز وحتمل مشاكل االخطاء البشرية اليت ال حصر هلا والكثري من االشياء

ط بكثري جدا  مما يتحمله الرأمسايل. ولذلك عندما نتعرض للعالقة بني العمل الضروري والعمل الفائض فان العمل على العامل اال حتمل اجلزء االبس
مل الضروري يرتكز على العمل الفائض الن اكرب جزئية وهي االساس ألهنا االهم يف العمل وفيها يوجد اهم شيء وهي املخاطرة واحلقيقة ان الع

ايل وليس العامل الن العامل مل يكن ليتحفز وال يستطيع ان ينتج فوق كفايته لوال التحفيز من الرأمسايل والتنظيم الذي الفائض هو من انتاج الرأمس
زايدة يقوم به وال زال العامل أيخذ فوق ما يسمى ابلعمل الضروري وحيظى دائما بشيء من الفائض يف أي مكان يف العامل ولذلك يوجد ما يسمى ابل

 واتب ومل يعد االمر العمال امام الرأمسالية بل الدولة امام الرأمسالية يقول االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث ان الدايلكتيك اوالسنوية يف الر 
بني املؤسسة  بني راس املال والعمل، إمنا هو –كما كان يفرتض يف املاضي، وكما ال يزال البعض يفرتضون   –اجلدل االساسي يف عصران ليس 

فالعدو هو احلكومة، اذا  ات األعمال، ومن يديرون عملياهتاكما ان العمال والنقاابت مل يعودوا هم العدو األساسي ملؤسس  صادية والدولةاالقت
 استبعدان ما لإلنتاج العسكري من دور يعود أبرابح تثري اإلعجاب وتشكل املخاطر يف آن واحد. إن احلكومة هي اليت تعكس مشاغل ومهوم فئة

بني إبجراء ز العمال بكثري؛ فئة تضم كبار السن، وفقراء الريف واحلضر، واألقليات واملستهلكني واملزارعني، ومن يسعون اىل محاية البيئة، واملطالتتجاو 
املطالبة ابلتعليم حكومي يف جماالت يعاين األفراد فيها قصورا، مثل عدم توافر املساكن او النقل العام او الرعاية الصحية، واولئك الذين يلحون يف 

ك واخلدمات العامة على وجه العموم. فبعض ما يدعى إليه مبثل هذا اإلحلاح من هذه األنشطة خيل بسلطة املؤسسة اخلاصة او استقالهلا، وهنا
املؤسسة اخلاصة، واما  على اختالف اما مع –بدرجة او أبخرى  –آخرون يطالبون ابن يتوىل القطاع اخلاص املسؤولية بدال من القطاع العام، وكلهم 

كون هناك مع املشاركني فيها. ومن مث أييت النزاع احلديث بني دوائر االعمال واحلكومة. ومن أجل الدفاع عن املؤسسة اخلاصة يف مواجهة احلكومة ت
الثبات يقع على عاتق من يدعون اىل أمهية رئيسية لاللتزام ابلسوق الكالسيكية، فاذا كانت السوق حتقق االداء االمثل مبعناه العريض، فان عبء ا

وكما ذكران سابقا  كيف يتم التدخل العام والتنظيم العام وقد محلنا عبء االثبات بشكل تفصيلي يف فصول سابقه  1التدخل العام او التنظيم العام."
ة وخمتلفة ؛ لذا فإنه سيكون من الصعب جدا  حتديد ان االنتاج املتاح للمجتمع يتم إجنازه بتعاون اعمال كثري  اال ان ما يهمنا يف موضوع العمل هو

؛ أي انه إسهام كل فرد يف حتقيق اإلجناز الكلي؛ من هنا، فان كل توزيع للناتج الوطين الذي حتقق بتعاون اجلميع لن يكون إال توزيعا  اعتباطيا  
ة. وتظل هذه احلقيقة قائمة حىت وان خدعتنا آليه التوزيع اليت سيحدد من خالل طبيعة القوى والنظرايت املهيمنة على احلياة االقتصادية والسياسي

 2ى سبيل املثال."يتقبلها املواطنون عادة ؛ اعتقاد  منهم ان هذه اآللية تفرز توزيعا  عادال  اىل حد ما؛ ألهنا حصيلة املنافسة السائدة يف االسواق عل
نصل لنتيجة عن العدل ولكن ما يفرتض به ان يهمنا حقا  هو حد الكفاية لذلك عندما  لذلك فإننا لسنا يف حاجة ألن نتطرق هلذا املوضوع ألننا لن

تاج لتذكره تدخل يف خضم النقاشات والتصورات املخيفة االشرتاكية العاطفية عن معدل الفائض واالنتاج للعامل والزائد على االنتاج اخل،  فكل ما حت
حتديد عدد  -2احلد االدىن لألجور يكون حد الكفاية   -1يف االجتاه املعاكس شيئني فقط إليقاف هذى السيل اجلرار من املشاعر وارساله 

انك الساعات بثمان ساعات ملده مخسة اايم يف االسبوع هلذا احلد من الكفاية )الرواتب(، مث عليك تذكريهم ابن الرفاهية جيب ان تكون حافز و 
سيكون احلافز االساسي لتغيري العامل لألفضل؛ وقبل ان انيت  -بل يريدون  –حيتاجون ما الالن اساسا  لست مضطرا  جلعلهم ينفقون ما ال حيتاجون 

ث للسؤال االهم يف هذا القسم ، وهو ما هو حد الكفاية ؟ جيب ان نعرف ان احلد االدىن لالجور الذي احتدث عنه ال يكون فعال اقتصاداي  حي
سوق  ظل نظام يفاليت ذكرهنا سابقا  وليس هذا فقط ولكن جيب ان تطبق ط االقتصادية للمجتمع يسبب ثورة اقتصادية اال يف حالة تطبيق الشرو 

                                                           
 ـفحة.305، 304جون كيثيث جالبرث ، صـ  تاريخ الفكر االقتصادي ،1
 ـفحة.23الرخاء المفقر صـ2
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ن السوق احلره وابلتايل املنافسة على ختفيض االسعار يعترب زايده يف دخول الطبقة العمالية اكثر من ال؛ يف االسواق احلقيقية حر مثايل ال احتكار فيه
السطواانت للنصف حتسنت حايل املادية حتسنا  ملحوظا ، ملاذا؟ قبل ختفيض السعر كان الدخل يوفر يل املاكل أي نظام اخر فاذا اخنفضت اسعار ا

ابالضافة  واملسكن وامللبس والسفر وما اىل ذلك، ابالضافة اىل شراء عشرين اسطوانه يف السنة. اما االن فنفس الدخل يوفر يل شراء اربعني اسطوانه
لذلك فان هذا االخنفاض يف االسعار يساوي زايده يف الدخل. ومن هذا املنطلق فهي تعترب مثلها مثل أية زايدة يف الدخل  اىل كل األشياء االخرى.

وهذه االسواق احلقيقية ال تشمل االشياء اليت ذكرهنا يف الشروط االقتصادية  1؛ لذلك لن اقوم بشراء املزيد من األسطواانت عندما يزيد الدخل"
تتناقص املنفعة احلدية ملا سأقوم بشراءة وكما قلنا سابقا  فانه يستحيل على السوق  فذلك ال يؤدي اىل يف تلك االشياء زاد الدخل فمهما للمجتمع

% فاهنا ستكون يف ظل نظام 16حتديد احلد االدىن للربح يف وجود فائدة او تضخم. ومبعرفة ان ارابح االسهم كانت سابقا  على املدى الطويل 
% وهو نقص توفره البيئة االستثمارية املستقره يف نظام املخاطرة حبيث يستطيع اجلميع ختفيض نسبة ارابحه بثبات ملواكبة املنافسة 12.5 املخاطرة

 بعكس بيئة تتذبذب فيها معدالت الفائدة اليت متول االستثمارات وتتضخم العمالت و تستقطع الضرائب واجلمارك منها وهذا النقص يف امجايل
ابح ابالضافة اىل جانب عدم وجود تضخم قيمة رواتب العمال او دفع فائدة او ضرائب دخل هو زايدة يف دخول العمال لذلك يف ظل نظام االر 

% مقابل تضخم وفائدة وضرائب وأتمني وغريها؛ اكتشف مكتب اإلحصاء 20املخاطرة فان اجور الطبقة العمالية تزيد تلقائيا  مبا ال يقل عن نسبة 
أسرة أنه يف هناية التسعينيات من القرن العشرين وألول مرة كان الناس  7000يف بريطانيا على أساس عينة من األسر عددها أكثر من  القومي

م و 1999ينفقون على وسائل الرتفيه أكثر من إنفاقهم على مأكلهم. خيتص هذا املكتب بعمل مسح سنوي إلمجايل نفقات األسرة. ففي عام 
جنيها  اسرتلينيا  على املأكل  60جنيها  على وسائل الرتفيه و  62جنيها  اسرتلينيا  يف األسبوع، منها  360ط إنفاق األسرة هو م كان متوس2000

جنيها  على  31جنيها  على املركبات ،  53جنيها  على العقارات )لسداد الرهن العقاري او لدفع االجيار ( و  57واملشروابت غري الكحولية و 
جنيها  على املستلزما  14جنيها  على املشروابت الكحولية و  15جنيها  على مرافق املنزل و  19جنيها  على امللبس و  21املنزل و  مستلزمات

تطبيق الشروط  عند افرتض انه يف ظل نظام املخاطرةو  2"قة وستة جنيهات على التبغ وهكذاجنيها  على الوقود والطا 11الشخصية )مثل احلالق( و 
+  62- 360الغاء القمار والدعارة والفوائد و والكحوليات والتبع. وتبعا  للدراسة السابقة اذا افرتضنا  تصادية للمجتمع وبذلك سنتمكن مناالق
% من ضرائب وتضخم وفائدة ، 20جنية ابالضافة اىل ما ال يقل عن 200و هذا ما سيعيطينا جمال للرتفيه يبلغ  167=  6+ 15+ 53+ 57
جنية وهذا ما يعطينا انسانيتنا ، جيب ان جيد الشخص ما جيعلة يشعر ابنسانيته من التمتع ابلرفاهية  250جنية تقريبا  أي  50اىل  40أي 

لبضائع اليت ال االنسانية املعقولة، واليت تكون عند حد الكفاية اذا مت تطبيق الشروط االقتصاية للمجتمع فما الذي سينقص ثروة الطبقة العمالية غري ا
ىن ختضع لتناقص املنفعة احلدية و غالء اجيار العقارات، واليت ستنخفض اسعارها بفعل ادخال عنصر املخاطرة على العقارات ! لذلك فان حد اد

والفائدة  فعةلألجور خيرج أي شخص من دائرة الفقر )مبعىن انه يدخله يف الطبقة املتوسطة(. وال ننسى اخلرافة فاخلرافة اشبه ما تكون ابلفائدة املرت
التني املنخفضة فان كانت صحيحة تلغي اخلطر وعندها سيكون خايل من املخاطر وتؤدي اىل تدفق الثروة ابجتاه واحد او ان تثبط االستثمار ويف احل

تيه والغالبية العظمى ستمنع من تدفق الثروة لألسفل , وان كانت غري صحيحة فهي مضره ابلطبقة العمالية وتؤدي اىل تركز الثروة لدى الطبقة الكهنو 
يف مبالغ من الذاهبني اليهم هم من البسطاء والعمال وهذه احد طرق االحتيال اليت ال ميكن للدوله السماح ابستمرارها. يقول املسلمون انه ال حظ 

او غري ذلك وذلك  الضمان االجتماعي ملكتسب واملكتسب هو الذي له دخل سواء اكان عامل او موظف يف قطاع خاص او له مشروعه اخلاص
يعين حتديد احلد االدىن لألجور حبيث يكفي الشخص لكي ال يعطى من ضريبة صدقه الزكاة او الضمان االجتماعي يف الدولة ؛ حد الكفاية هو 

وهو  -شي املبلغ الذي يكفي العامل او الشخص ذو الدخل احملدود حبيث يعيش حياة كرمية ، حيث ان حد الكفاية مينع ما يسمى تضخم انكما
وحد الكفاية هو اوقية ذهب و عندما قمت حبساهبا شخصيا  كانت النتيجة اليت توصلت اليها  -عندما يكون معدل التضخم اعلى من معدل النمو 

 24جرام و  17شهراي  وقد ذهبت اىل ان حساب مقدار االوقية قد تعرض للكثري من االختالف بني  24جرام من الذهب عيار  17 تحديدابل
وقد ذهبت مع حساابيت لسبب ان الرفع العام للقدرة الشرائية ليس املقدمة   24جرام ذهب عيار  34و  32و  31و  30جرام و  28رام و ج

خمتلف  للخروج من فخ النمو الضعيف، وامنا جيب ان تكون النتيجة السعيدة إلقفال الدائرة احلميدة، واثنيا  عندما قمت حبساب معدالت الفقر بني
 - دوالر يف اليوم 32 - ل يف ضل امكانيات البحث احملدودة جدا  املتوفرة لدي وجدت ان اعلى معيار استطعت االطالع عليه حلد الفقر كانالدو 
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 يف العامل جرام يف الشهر بقليل جدا  واذا كان احد يعرف معدل للفقر اعلى منه 17يف الوالايت املتحدة مثال  وهو ما يصل يف الشهر اىل اقل من 
شهراي  أي انه اوقية شهراي  فاذا ذهبنا  24جرام من الذهب عيار  34و  17، فهو ما نسميه حد الكفاية واعتقد ابنه سيكون بني الكميتني أبكمله

وع، ساعات يف اليوم مخسة اايم يف االسب 8مبعدل  24جرام ذهب عيار  17مع حساابيت يف االوقية ابعتبار ان احلد االدىن لألجور الشهري هو 
. حبيث تظمن ان ال 24جرام ذهب عيار  0.11, أي احلد االدىن يف الساعة هو  24جرام ذهب عيار  0.85أي ان احلد االدىن يف اليوم هو 

 تعطي الدولة مبالغ ضمان اجتماعي ملن توفر له عمل، وابلتايل تستطيع معرفة مقدار البطالة بدقه من خالل مبالغ الضمان االجتماعي و حيث
ية ع العامل ان جيد ما يكفيه على االقل بسبب ان رب العمل أيخذ كل وقته؛كما ان من سلبيات العوملة اهنا ضعيفة يف مواجهة االزمات العامليستطي

وضع جب وذلك الن عامل املال ليس من العلوم الصحيحة )الدقيقة( ابإلضافة اىل ضعفة يف مواجهة القوى املصرفية اليت تتحكم ابالقتصاد, وعليه في
لكل  حد ادىن لألجور ووضع احلد االدىن هو اوقية ذهب يف الشهر الواحد قد ال يكون كافيا  الن املستثمرين االجانب اذا مل نستقطع منهم اسهم

لبنوك ، فإهنا ستستغل تلك اشركة اجنبية بدوله هبا بنوك او ميتلك اسهمها بنك او تدخل اسهمها يف بورصة مضاربة او تصدر سنداتعامل من كل 
ضرائب الشركات لتوسيع االزمة العاملية لكي تضغط إلنقاذها من خالل رمي كل العمال اىل الشوارع، ان عملية فرض اعفاء الشركات اخلارجية من ال
م تكون يضطران ملضاعفة احلد االدىن لألجور هو ضعف الكمية ابجلرام ابلذهب اىل جانب انه جيب ان تلتزم هذه الشركات بتمليك كل عامل اسه

% سنواي  من االسهم اليت 20عائدات هذه االسهم السنوية معادلة ملقدار راتبه  اال ان التمليك ال يكون بشكل فوري مبعىن ان يعطى كل موظف 
بية تعادل عائداهتا راتبه احلايل على معدل سعر االسهم ملتوسط فرتة عشر سنوات مضت ألنه اذا مل نستقطع اسهم لكل عامل من كل شركة اجن

زمات بدوله هبا بنوك او ميتلك اسهمها بنك او تدخل اسهمها يف بورصة مضاربة ، فإن االسواق املالية و البنوك ستستغل تلك الشركات لتوسيع اال
ون حقهم العاملية لكي تضغط إلنقاذها من خالل رمي كل العمال اىل الشوارع كما قلنا سابقا  ولكن اذا ملك العمال اسهم فيها فاهنم سوف أيخذ

حىت لو رحلت تلك الشركات متعددة اجلنسيات اليت هي طريق عمل االسواق املالية. يف القطاع احلكومي يكون اعلى راتب شهري الي موظف 
% وذلك مقابل االمن اجلزئي الزائد الذي 12.5مع حد ادىن لإلجور يقل عن القطاع اخلاص مبقدار  24جرام من الذهب عيار  85حكومي 
طاعات احلكومية حيث اهنا اقل من حيث نسبة االستغناء عن موظفيها واقل رقابة على ادائهم. ومن بني مجيع القطاعات احلكومية هناك توفره الق

عن ابقي القطاعات، فالقطاع املايل له حالة خاصة جدا  سواء من حيث االجور او من حيث اختيار والقضاء استثناء يف القطاع املايل احلكومي 
فيه وهو ما سنتحدث عنه الحقا . جيب حتديد حد ادىن لألجور للعمالة املؤهلة اعلى من ابقي العمالة وذلك لرفع الكفاءة وابلتايل زايدة  املوظفني

( فريضة O levelمع ان التعلم او الثانوية ). خالل حديثنا عن العمالة املؤهلة حنسبة الثروة يف اجملتمع أبكملة؛ سنرمز للحد االدىن لألجور ابلرمز 
، احلد االدىن  24جرام ذهب عيار  1( او ما يعادهلا يكون ح+A levelاال ان احلد االدىن لألجور خلرجيي الثانوية او ) على مجيع املسلمني

بلوم سنتني ، احلد االدىن لألجور خلريج د 24جرام ذهب عيار  3( او بعد ما يعادهلا ح+ A levelلألجور خلريج دبلوم سنة بعد الثانوية او بعد )
جرام ذهب  7سنوات هو ح+ 3سنوات او خلريج بكالوريوس مدة  3، احلد االدىن لألجور خلريج دبلوم عايل  24جرام ذهب عيار  5هو ح+ 

، احلد االدىن لألجور خلريج ماجستري بعد  24جرام ذهب عيار  9سنوات هو ح+ 4، احلد األدىن لألجور خلريج بكالوريوس مدة 24عيار 
 4، احلد االدىن لألجور خلريج ماجستري بعد بكالوريوس  24جرام ذهب عيار  11سنوات هو ح+ 5سنوات او خريج بكالوريوس  3س بكالوريو 

 15، احلد االدىن لألجور خلريج ماجستري بعد بكالوريوس مخس سنوات هو ح+ 24جرام عيار  13سنوات هو ح+ 6سنوات او بكالوريوس 
سنوات  3 لألجور خلريج ماجستري بعد بكالوريوس ست سنوات او خريج دكتوراه بعد ماجستري بعد بكالوريوس ، احلد االدىن 24جرام ذهب عيار 

جرام ذهب عيار  20، احلد األدىن لألجور خلريج دكتوراه بعد ماجستري بعد بكالوريوس اربع سنوات هو ح+ 24جرام ذهب عيار  18هو ح+
 10، وما زاد عن فرتة  24جرام ذهب عيار  22ماجستري بعد بكالوريوس مخس سنوات هو ح+ ، احلد االدىن لألجور خلريج دكتوراه بعد 24

لعلك الحظت انه مقابل كل سنة تعليم  24جرام ذهب عيار 24سنوات تعليم حبسب املقرر من املؤسسات التعليمية فاحلد االدىن لألجور ح+
 1% سنواي  أي اعلى من نسبة التضخم )مبعىن أهنا زايدة فعلية( "2بنسبة راسات كما اثبتت الدففي حني "ارتفعت الدخول   جرام، 2سريتفع دخلك 

السؤال هو ملاذا جيب حتديد احلد االدىن لألجور لكن و يف ظل نظام املخاطرة  % سنواي  6يف ظل الرأمسالية فيتوقع ابن الدخول سرتتفع اكثر من 
مان االجتماعي له جيب ان ال يكون لدية عمل واال فما فائدة الوظيفة اليت اوفرها له السبب هو ان الشخص الذي سنقوم بدفع الزكاة او مبالغ الض

حتديد حد ادىن لألجور يقوم حبماية اضف اىل ذلك ان  ؟؟ مبعىن جيب ان اعرف ان الفقري هو شخص غري موظف وظيفة بدوام كامل على االقل.
                                                           

 ـفحة.21دعوة غداء صـ1
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يف مقابل املشروعات الضخمة من سالسل الصيدليات او شركات التكاسي او  املشروعات الصغرية مثل الصيدليات او التكاسي او البقاالت
قوم البقاالت الضخمة وغريها، فعندما يقوم مستثمر بفتح سلسلة حمالت جتارية او سلسلة مطاعم فان االعرتاض القائم هو ان هذه السلسلة سوف ت

 ا ومها: بضرب النشاطات الصغرية وحلل هذه املعضلة يوجد شيئني جيب مراعاهت
ستغالل ورفع اوال : حتديد احلد االدىن لألجور حبد الكفاية، فاذا كانت الشركات تعطي اجور مرتفعة فان املشروعات الصغرية تقوم بعملية مبالغة يف ا

فالس ، ويستطيع صاحب االرابح يشبه االحتكار وال يوجد طريقة اليقافها غري السوق احلر املثايل واما اذا مل يعط اجور مرتفعة فسوف تتعرض لأل
احد املدن مشروع صغري ان يعمل لديهم وجيين اكثر مما كان جيين منفردا  نظرا  الرتفاع الكفاءة، لنفرتض ان سلسلة صيدليات قامت بفتح حمالهتا يف 

يدية واالن اول شيء سوف جرام ذهب ومن مث نفرتض ان هذه السلسلة اصبحت تنافس الصيدليات التقل 17، ولنقل ان احلد االدىن لألجور هو 
 حيصل هو احتدام التنافس حيث سيقلل كل منهم الربح اىل ادىن مستوى له ، وعندها سوف يستقر السعر اال اذا كان احدهم يعمل بكفاءة اكرب،

لينفق على عائلته  جرام ذهب شهراي بعد اخراج كافة التكاليف 30مبعىن لنفرتض ان صاحب الصيدلية الصغرية يستطيع احلصول على ربح مقدار 
ال  ولنفرتض ان سلسلة الصيدليات هذه وضعت الصيدلية مبوقع جوار الصيدلية الصغرية فعندما تقوم سلسلة الصيدليات ابفتتاح الصيدلية اجلديدة

جرام  15ة اىل جرام ذهب يف حني قلت ارابح الصيدلية الصغري  20جرام ومن مث قام خبفض االسعار واصبح رحبه  5تستطيع ان تربح اكثر من 
جرام او اوقية وهو  17ذهب ووصلت االسعار اىل احلد االدىن حيث اصبح صاحب الصيدلية الصغرية ال يستطيع ان يستمر اذا مل يربح ما يعادل 

اذا اخرج   جرام 20احلد االدىن لكي يعيش حياة كرأمسايل او كنعصر من الطبقة املتوسطة ولكن صاحب سلسلة الصيدليات ال زال قادر على جين 
جرامات ، االن امامنا شيئان مها سؤال و خيار ، اما  3جرام ويتبقى لديه  17كل التكاليف بدون راتب العامل الذي لديه ، ويعطي العامل 

واجلواب جراما  ؟  20جرام فلماذا اذا يستطيع ان جيين  15السؤال اذا كان املفرتض ان صاحب سلسلة الصيدليات ال يفرتض به ان جيين اكثر من 
ت هي هو الكفاءة ، فالكفاءة جتعلنا اغىن ، وهذه الكفاءة ليست من رزق الصيدلية الصغرية فهما متكافئان يف كل شيء ولو مل تكن سلسلة صيدليا

جرام ذهب ، وهذه الكفاءة  15اليت قامت بفتح تلك الصيدلية ولكن قام بفتحها شخص اخر ليس له سلسلة صيدليات كان سيحقق فقط 
ها الرأمسايل وليس العامل ، فهي من حق الرأمسايل وليست من حق العامل ، والسيناريو الذي سيحصل سيكون كالتايل: على مالك الصيدلية حيقق

جرام وهو افضل  17الصغرية اما ان يبيع االدوية وال يستعيضها ويقوم بشراء اسهم يف سلسلة الصيدليات او ان يقوم ابلعمل لدى السلسلة أبجر 
كثر جرام كان حيققها منفردا  او ان يقوم ابالثنتني معا  ، مبعىن ان يقوم بشراء اسهم ويشتغل يف سلسلة الصيدليات وابلتايل سيحقق ارابح ا  15من 

ة العمال جراما  سابقة ، وهذه هي الكفاءة. فاحلد االدىن لالجور ليس حلماي 30جرام بدال  عن  32من خالل حتوله اىل رأمسايل وقد يربح ما يعادل 
اىل  ولكن حلماية الرأمساليني الصغار اال ان هؤالء الرامساليني الصغار جيب ان يتحملوا خماطرة، فاذا كان يكسب اكثر من حد الكفاية فسيضطر

يستطيع ختفيض رحبه، واما اذا كان يكسب اقل من حد الكفاية فوظيفة يف واحده من هذه احملالت ستكون افضل له ألهنا توفر له دخل افضل و 
ق استثمار قيمة استثماره يف أي شيء اخر مثل شراء اسهم يف سلسلة احملالت هذه اىل جانب عدم حتمله خماطرة ولن تستطيع سلسلة احتكار السو 

 مثال  ان تقوم برفع اسعارها الن ذلك سوف جيذب منافسني جدد وسوف يعود السوق اىل حالته الطبيعية.
هي االسواق املالية لدعم احتكار املشاريع العمالقة يف  بغرض افشاهلا ضرب املشاريع الصغريةقوم ة حكومية الن ما ياثنيا : ان تكون االسواق املالي

 حالة ان مالك السلسلة لديه بنك حبيث يستطيع اقراض أي مشروع جديد ومن مث يقوم بسحب قرضه ابي طريقة ألفشال ذلك املشروع.
  االشباع النسيب واالمتتة

اذا كان هناك حل ملشكلة يكمن عيب االشباع النسيب انه يدفع حنو االدخار والذي يقلل الطلب والذي كما عرفنا انه غري صحي لإلقتصاد لذلك 
ادخال املخاطرة على رأس املال من خالل النظام الضرييب وهو ما سيدفع استثمار هذه االموال بطريقة او ابخرى او  عرب االشباع النسيب سيكون

اىل جانب  -اقراضها ملستثمر اخر ومن الناحية االخرى جيب على النظام الضرييب ان ال يشمل وسائل االنتاج وهو ما سيدفع اىل املزيد من االمتته 
ب وابلتايل والدافع لالمتته يف النظام الضرييب الذي ال يشمل وسائل االنتاج سيكون من خالل حماولة التهرب من دفع الضرائ –احلد االدىن لألجور 

ع جديدة. شراء املزيد من اآلالت واالمتته بشكل عام تزيد من تشكيل السلع والبضائع وهو ما سيزيل االشباع النسيب للبضائع التقليدية بظهور بضائ
يرفع الكفاءة وال  لألجورعرب رفع احلد االدىن  بعكس االعتقاد السائد بني العامة وحىت بني عدد ال أبس به من االقتصاديني فالتحول اىل االمتتهو 

خيلق بطالة لنفرتض مثال  ان احلكومة اصدرت على حني غرة قانوان  حيدد احلد االدىن لألجور، سيستجيب اصحاب العمل على الفور خبفض عدد 
ري اصحاب العمل انشطتهم العاملني لديهم،وعلى املدى الطويل )طوال الفرتة اليت يظن اصحاب االعمال بقاء هذا القانون ساراي  خالهلا( سوف يغ
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يفته التجارية على حنو يقلل طلبهم على االيدي العاملة، فعلى سبيل املثال: ميكنهم تركيب معدات اكثر وادوات احدث تتيح لكل عامل احتفظ بوظ
يف الساعة اذا كانت بيئة العمل جمهزة بعد اصدار القانون اداء مهام اكثر،وهذا من شأنه ان يرفع انتاجية العامل، أي ان العامل يستطيع زايدة انتاجه 

مبعدات اكثر. على سبيل املثال: ميكن الحد مطاعم الوجبات السريعة اليوم توظيف عدد قليل من االشخاص ، ومع ذلك يقدم مئات الوجبات يف 
سيتطلب عددا  اكرب من العاملني، وردية عمل واحدة، بينما نفس هذا العمل يف احد مطاعم الوجبات السريعة يف مخسينيات القرن املاضي كان 

مكان عامل مدرب جيدا  تلقيم آلة فبإوينسب جزء من هذا االختالف اىل التقدم اهلائل الذي طرأ على التشغيل اآليل خالل الستني عاما  األخرية، 
علبة كرتونية موضوعة على حامل خمصص هلذا املياة الغازية بكوب فارغ وضغط احد األزرار، بينما يستخدم مغرفة خاصة لتعبئة البطاطس املقلية يف 

ة الغرض، ويف الوقت نفسه يتلقى من خالل مساعة متصلة أبذنه أحد الطلبات، ليبدأ على الفور تسجيل قيمة كل عنصر من عناصر الوجبة على لوح
الباقي يف صورة مزيج مناسب من الفئات النقدية مفاتيح. وإذا كان للزبون ابقي نقود، فلن يكون العامل مضطر ٍّا لعدٍِّها، ألن آلة النقود سُتخرج 

دوالرات يف الساعة يف ظل التجهيز القدمي، ميكن لصاحب املطعم أن ينفق عدة آالف  ٨عمال مثال  مقابل  ٨املختلفة. وهكذا، بدال  من توظيف 
دوالر ا يف  ٢٤عمال فقط، ومن مث يوفر  ٥ن يف وجود من الدوالرات يف حتديث املعدات والتجهيزات. وهذا االستثمار يتيح له حتقيق نفس الناتج لك

تجديد الساعة الواحدة. ومع تعاقب الوردايت، سيعوض الناتج ما أنفقه صاحب العمل يف إعادة جتهيز املطعم ابملعدات احلديثة. لكن بعد عملية ال
تبقى كن السؤال هو اين سيذهب الثالثة العمال االخرين بعد ان ول 1هذه، سيقل اعتماد املطعم دوم ا على األيدي العاملة يف إجناز العمل املطلوب."

مل مخسة عمال فقط من اصل مثانية؟! سيزيد الطلب على املعدات مبجرد طلب التجهيزات احلديثة مما يدفع اىل املزيد من لدى صاحب الع
التجهيزات احلديثة فبمجرد ان يعرف ى العمالة يف تصنيع الطلب عل ايدهز عمالة اكثر نتيجة لاالستثمارات طويلة االجل واليت ستكون حباجة اىل 

نقص يف االيدي العاملة  ة العامل كبرية سيكون اول ما سيتبادر اىل ذهنه هو استبدال هذا العامل آبلة وهو ما سيسببان اجر  صاحب العمل
تب افضل وهذا سيزيد من كفاءة النظام االقتصادي ككل وسيذهب الثالثة العمال للعمل يف مصانع تصنيع التجهيزات احلديثة برواوسرتتفع االجور 

اىل جانب زايدة الن زايدة الطلب على العمالة سرتتفع االجور اكثر واكثر وابلتايل يرتفع الطلب االستهالكي بسبب الطلب على السلع االستهالكية 
لسبب الوحيد للثورة الصناعية يف انكلرتا اذا استثنينا الفحم احلجري، فتزيد القوة الشرائية فيزدهر االقتصاد، وهذا هو االطلب على السلع الرأمسالية 

رفع احلد األدىن لألجور مما خيلق اذا فاحلل االخر ملنع االشباع النسيب هو  فقد كانت انكلرتا متتلك اعلى معدل لالجور يف العامل اابن الثورة الصناعية.
ل العمل من بشري اىل عمل اآلله ؛ويف السعي الخرتاع هذه اآلله يؤدي ذلك اىل مزيد من طلب على البضائع بعد الطلب على االمتته، وهو حتوي

لتايل اىل االخرتاعات يف حماولة الستبدال العمالة مما يؤدي اىل رفع الكفاءة الن العائد للفرد الواحد سيكون اكثر من ذي قبل ،و وهو ما سيؤدي اب
لبحث عن تعليم افضل لغلق فجوة الطلب على عمالة مؤهلة قادره على صناعة االله وهو ما يزيد طفرات اقتصادية ، و يؤدي اىل دفع اجلميع ل

ل من العمل الكفاءة ككل وابلتايل يؤدي اىل طفرات اقتصادية ايضا  حيث ان اآلله ال اتيت اال بعد عمل كثري وتلك الرباعة ال اتيت اال بعد وقت طوي
ولنعرف معىن رفع الكفاءة لنفرتض ان شخص جديد اتى لقرية يكفي حمصوهلا  هلا قيمتها اليت ترفع الكفاءةواجملهود ورفع الكفاءة العلمية لذلك 

ديد اىل لسكاهنا فقط ، حينها سيقوم سكاهنا ابلطلب من هذا القادم اجلديد املغادرة وحىت اهنم سيقومون ابفرتاق مثن تذكرة رحلة هلذا القادم اجل
ن هذا القادم كان مهندس زراعي ، وعندما جاء اىل القرية قام بزايدة احملصول هلذه القرية للجميع وقام اجلميع ابلدفع له خارج القرية ، لنفرتض االن ا

ثل دائما  ما مت مقابل زايدة حمصوهلم بنسبة من تلك الزايدة مما سيجعلهم مجيعا  افضل حاال  واملهندس الزراعي افضلهم حاال . كما ان اآلله حبد ذاهتا،
احياان  اكثر من اجملهود البشري للقيام ابلعمل الذي تقوم به اآلله ملده طويله اال انه وقد يكون هذا اجملهود اجيادها كبري وهذا اجملهود هو جمهود هود  جم

ية اذا مل حندد حد ادىن يقوم بذلك ابختصار يف الوقت وبنفس العائد اي عائد اكثر يف وقت اقل؛  يف احلقيقة اننا تقريبا  عاجزون عن زايدة االنتاج
جري يف لألجور ، ألننا لن نبحث عن امتتت االنتاج كما حدث يف بريطانيا قبل الثورة الصناعية، اذا عرفنا ان السبب الرئيسي اىل جانب الفحم احل

كان عشرة ابوند بريطاين للعامل   انبثاق ما يسمى ابلعصر الصناعي هو ان بريطانيا كانت حينها اكثر دولة يف العامل من حيث معدل االجور والذي
ابوند للشخص يف اهلند وكل الشروط االخرى اليت جيادل هبا بعض االقتصاديني كانت تنطبق على اهلند والصني ومناطق كثرية  2بينما كان اقل من 

ع الكفاءة بشكل داله اسية وليس داله اخرى يف العامل ويف اورواب ايضا  ، سنعرف ما مدى امهية وضع حد ادىن لألجور، احلد االدىن لألجور يرف
 عددية كما حيدث عند عدم وجود حد ادىن لالجور. 

 الرتاكم الرأمسايل
                                                           

 ـفحة.248دروس مبسطة في االقتصاد صـ1
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حقيقية ام هي ومهية ؟ اال جابة املختصرة ستكون "حقيقية" وهي اجابة غري مكتملة، اما االجابة احلقيقية  الفجوة اليت حتدث عنها كارل ماركس هل 
 :حتتاج ان نعرف اوال  ماهي هذه الفجوة اليت حتدث بني تراكم رأس املال واالجور اليت حتدث عنها كارل ماركس !! الفجوة ابختصار شديد هي

ركات يف العامل ينتجون سلع مبقدار مليار ، ومن مث لنفرتض انه ال توجد طبقة فقرية غري عاملة وال توجد طبقة لنفرتض ان كل اصحاب املصانع والش
يعادل رأمسالية ال يوجد لديها عمال وكذلك ان الطبقة الرأمسالية ال تنفق شيء فان امجايل االنفاق لكل الطبقة العاملة هو نصف مليار وهو ما 

سيحصل! ستزداد الفجوة بني السلع املعروضة واليت تساوي مليار دوالر والقوة الشرائية وامجايل ما تستطيع الطبقة العاملة ان امجايل االجور فما الذي 
سيضطر تشرتيه )ابعتبارها كل الناس( وهي نصف مليار ومن مث بعد ان تزداد هذه الفجوة اتساعا  من خالل تراكم رأس املال وضعف القوة الشرائية 

لتقليص االعمال و نفقات االعمال من خالل ختفيض االجور اكثر واكثر حىت تثور اثئرة العمال وحتصل الثورة ابعتبار ان العمال هم  الرامسايل
وهو هلذى الفرق االكثرية واصحاب الشركات واالعمال هم االقلية !! ويفرتض املؤيدين للنظرية اليت تقول ابلفجوة ان االزمة العاملية ما كانت اال نتاج 

ه يقف على انه عندما اتسعت الفجوة جلاء العامل لتغطية هذه الفجوة للديون على نطاق اوسع عرب بطائق االئتمان لتغطية الفجوة واصبح العامل أبكمل
متاما   فقاعة من الديون وعندما انفجرت هذه الفقاعه مثلما تنفجر كل الفقاعات حصلت االزمة العاملية ، ولكن هل هذا صحيح !! ليس صحيح

ق االساسي ابملعىن احلريف وال مينع هذى انه يوجد يف هذا التحليل الكثري من الصحة بسبب اغفال نظرية املخاطرة من عده نواحي لعل ابرزها ان الفر 
سوف يستلم راتبه ، لكن  بني الرأمسايل والعامل هو عامل املخاطرة مبعىن ان العامل ال يتعرض لعنصر املخاطرة الذي يتعرض له الرأمسايل فهو اخريا  

امهلتها  الرأمسايل يتعرض للمخاطرة وهذه هي النقطة الفاصلة واليت اذا مل تتوفر يف الرأمسايل سوف حتتم على االموال أبن تتسرب لألعلى فقط اذا
, يراه الكثري من االقتصاديني انه وابلتايل تكون تلك الفقاعة من الديون اليت انفجرت )حبسب وجه نظر مؤيدي فقاعة الفجوة(، وألهنا حتدي فكري

فسوف اتعرض للحلول بشيء من الدقة ؛ قال ماركس: لتحقيق الربح ، خيفض   -رغم انه ليس كذلك  –معجزة وخالصة الفكر االقتصادي 
  فهمت عنهلم. الوقائع اليت  الرؤساء ما يدفعونه للعمال وأتيت األزمة عندما ال جيد العمال ما يكفي من املال لشراء ما حياول اصحاب العمل بيعه

كما ان الوقائع اليت   من االموال، وهم اكثر الناس انفاقا   ينفقون أي شيء وكأن الربجوازيني ال يفرتض ابنه كان يتكلمكارل ماركس غري واقعية فمثال  
االعمال اصبحوا يعملوا ال ركات وكذلك اصحاب لكون اسهم يف شتميافرتضها يف تلك املرحلة ال تتسق مع كل املرحل التارخيية فمثال  اصبح العمال 

رأمساليا  غدا  وما يفرتض به انه يزيد من عمق هذه الفجوة اصبح يف جانب دفن تلك  نفسهم أما اذا طبقنا نظرية املخاطرة فسيكون العامل اليوم
العمال عن طريق الربجوازية لك االموال اىل ابناء ، سيأيت اليوم الذي سريجعون تىت اسره ستظل برجوازية اىل االبدالفجوة وال يوجد شخص او ح

الشخص غين وغدا  نفس الشخص سيكون فقري , ومهما حصل فتلك  سينفقون امواهلم ابي طريقه كانت وابلتايل فسيكونوالربجوازيني  ذاهتا,
له بني ورثته وسوف يشرتى هبا ما مت تصنيعه ، البضائع لن تتبخر وسوف تستهلك بطريقة او أبخرى حىت اذا أتخرت اىل موت الرأمسايل وتوزيع اموا

دا  هو ولكن جيب عليك ازالة احلاجز بني الفقر والغىن سواء كانت الفائدة البنكية او أي نوع من التأمني ضد املخاطر فالشخص الذي ال يفتقر اب
االزمات االقتصادية لذلك حيلمون هبا لذلك فهو  الصرييف ، فهو جيد يف اوقات السلم وهو جيد يف احلروب لذلك خيتلقوا احلروب وهو جيد يف

تثمارات يعترب حاجز بني ان تتدفع االموال يف االجتاهني ولكنها ستضمن تدفع االموال لألعلى فقط واىل تركز الثروة اكثر واكثر، فمشكلة كل االس
ي وال يوجد أي انتاج هنائيا  ويف نفس الوقت يضمن الثراء لفئة املالية او الومهية شيئني االول عدم وجود استثمارات حقيقيه وختفيف االنتاج احلقيق

مة اليت حمددة لألبد ويضمن الفقر لفئة مهولة لألبد , تقول النظرية املاركسية ان الضغط على االجور هو السبب األساسي لألزمة االقتصادية الضخ
ع اىل تدين االجور ستتوقع االزمة اليت قد تبدا حني ينفق الناس رواتبهم يف نعيشها ولكنك قد ترى مشكله يف التفسري املاركسي اذا كان كل شيء يرج

عاملي يف االقتصاد احلقيقي بطريقة او أبخرى ولكن مل يكن الشارع الرئيسي السبب الذي أغرق املدينة بل على العكس االنفجار الذي هز االقتصاد ال
, وكما قامت النظرية الكينزية على اسس النظرية املاركسية فان النظرية ية السابقةكما كل االزمات االقتصاد  حدث يف صميم البنوك 2008عام 

املاركسية قامت على تصديق الناس لقانون ساي )الذي ثبت خطاه خارج نظام املخاطرة( الذي يقول ابن العرض خيلق الطلب اخلاص به كما انه 
. شخصية يف التجارة او عرب الكفاءة يف ابقي القطاعات فائض املستهلك قيقي عربيف االقتصاد احلجتاهل مصدر رئيسي خللق االموال من ال شيء 

م حيتاج اىل ماركس اتسمت بتفجر الثورات يف اعماقها و رمبا مل يقلل ماركس من معارضة الرأمسالية لكنه ابلتأكيد ابلغ يف معارضتها، اعتقد ان النظا
كن الرتاجع عن هذا سنتحدث بشكل اقل عن ماركس بعد قرن من اآلن. تكلمنا عن التحليل أعادة تشكيل بنيته اآلن، ومرة اخرى ، اذا كان مي

من تلقاء  ابحلد االدىن ولكن يبدو ابننا حباجة حللول للجزء احلقيقي من هذه الفجوة مبعىن لن ننتظر كما يفكر انصار السوق احلر الن تذهب االزمة
 :التايل من خالل خبطوات نقوم بردم فجوة الرتاكم الرامسايلو سز، نفسها ، ولكن سنقوم بذكر احللول كما فعل كين
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% من 61.8وهي  النسبة الذهبية ابقصى دقه أوال : توحيد القطاع املايل حبيث يكون قطاع مايل حكومي وتوسيع االنفاق احلكومي ليصل اىل .1
% )ووفقا  ملنظمة التنمية والتعاون االقتصادي 40اتج احمللي تعترب نسبة اإلنفاق يف بريطانيا من مستوى إمجايل الن االيداعات حيثامجايل 
م( نسبة طبيعية ولكنها منخفضة 2002يف  %31.2% )30م( نسبة عالية مقارنة ابلوالايت املتحدة، حيث النسبة 2002% عام 39.4

ين يف احلقيقة ان مستوى النفقات يعترب %. وهذا ال يع53% والسويد 50.9%، وفرنسا ، 46.2مقارنة بدول االحتاد األورويب مثل املانيا، 
وبعد حبث طويل مل استطع معرفة نسبة الناتج االمجايل اىل امجايل  1من االختيارات السياسية عند عدم وجود أي أتثريات اقتصادية هلا."

االيداعات بعد عدة حماوالت لكن افرتض ان النسبة الذهبية ستكون اكثر من نسب االنفاق يف دول العامل يف ظل نظرية املخاطرة ، أي ان 
يغلق الفجوة ، الن كل االرابح وراس املال النقدي ن احلل وحده كفيل اباالنفاق سيكون عرب املدخرات والتوسع النقدي الكسري وهذا 

 ستتحول اىل مدخرات بطريقة او ابخرى داخل احلدود اجلغرافية ، مبعىن اذا احتفظنا بنسبة كاحتياطي نقدي وانفقنا النسبة الذهبية كنفقات
قطاعات الرحبية الرأمسالية كما انه ال أيخذ حكومية فهذا سوف يغلق الفجوة بدقه الن هذه النفقات ليست من اجور املوظفني والعمال لل

 ارابح من القطاعات املالية ، فليست قطاعات استثمارية بل هي قطاعات حكومية.

لردم فجوة عدم تكافؤ الفرص منذ املولد تقوم الدولة بتحويل كل عامل او موظف اىل رأمسايل الن اثنيا : عرب حتويل كل عامل اىل رأمسايل ،ف .2
% من ميزانية الدولة لتحويل كل موظف او عامل لدية الرغبة ان يصبح رامسايل اىل رأمسايل وليس العكس مثل 12.5صيص واجب الدولة خت

قاب( يف الدفاع عن حقوق العمال او السماح بتنظيم االحتادات العمالية او أتميم اموال الرأمساليني او غريها. وتسمى هذه اخلانة خبانة )يف الر 
بل ، يستمر راس املال يف التزايد فحسبعلى العمل يزيد بتزايد راس املال مهما كانت ارابحه ، وبعدها فمن اجلائز ال ان  االسالم الن الطلب

، كاحلال مع االفراد )اجلادين ( ، كما يقول عمل واملتقدمة يف امتالك الثروات، واحلال مع االمم اجملتهده يف الوان يتزايد بسرعه اكرب من قبل
ال يصنع املال ، فعندما حتوز القليل منه فمن السهل يف كثري من االحيان ، ان حتصل على املزيد ، والصعوبة الكربى يف احلصول على املثل ، امل

ا او اليت هل هذا القليل طبعا  هذا اذا مل تعرتض طريقك البنوك لتفشلك او االسواق املالية ككل , كما ان العمالة املؤهلة )احملرتفة او االحرتافية
يقا  بواحد حرفة( تصنف بني )الرأمساليني(، ولكن ملاذا يتمتع راس املال البشري بكل تلك األمهية؟ يف الواقع يرتبط راس املال البشري ارتباطا  وث

ع وخدمات. من اكثر املفاهيم امهية يف علم األقتصاد، وهو مفهوم االنتاجية، واالنتاجية هي الكفاءة ايل حنول هبا مدخالت اإلنتاج اىل سل
ساعة؟ هل  210ساعة لصناعة سيارة يف ديرتويت، ام يستغرق  2000بعبارة أخرى، ما مدى براعتنا يف القيام ابألعمال؟ هل يستغرق األمر 

، وهو بوشل؟ كلما زادت انتاجيتنا، اصبحنا أكثر ثراء. والسبب يسري 210تنتج مزارع الذرة يف والية ايوا ثالثني بوشل من الذرة لكل فدان ام 
ساعة، وكلما زاد انتاجنا خالل تلك االربع والعشرين ساعة، زاد استهالكنا، ويتم حتديد اإلنتاجية وفقا  للموارد  24ان اليوم سيظل دائما  

احلديث  ولكن تتأثر االنتاجية يف االقتصاد –فمن االسهل ان تنتج القمح يف والية مانزاس من والية فريمونت  –الطبيعية املتاحة اىل حد ما 
 2أكثر ابلتكنولوجيا، والتخصص، واملهارات، وكلها تنبثق من رأس املال البشري."

اخذ الضريبة من االرابح يزيد فجوة كارل ماركس اتساعا  بشكل منتظم اثلثا : عرب اخذ الضريبة من رأس املال ال من االرابح ، والسبب هو ان  .3
الرابح فاهنا ستشكل تلك الفجوة ، بينما اخذ الضريبة من رأس املال كما يف نظام املخاطرة حبسب نسبة الضرائب من االرابح مامل تنفق ابقي ا

كما ذكران سابقا  وبذلك لن من الثروة  % 2.5يردمها مبعىن ان الضريبة جيب ان تكون على رأس املال وليست على االرابح او الدخل وهي 
 ي شيء او حىت اذا تعرض خلسارة ال زلت اتخذ منه ضريبة وهذا سيقلص الفجوة حتما .تتسع الفجوة فانت ال تقتسم االرابح ، فاذا مل يربح أ

وهو يبلغ  اال ان الوصول اىل احلد االدىن احلرة وعدم وجود اي احتكار فرض سوق حر لتقليل هامش الربح اىل احلد االدىن من خالل املنافسة .4
%  من قيمتها و يتوقع ابهنا يف ظل نظام املخاطرة 16ملدى الطويل تصل اىل االرابح على ا ه ثبت ابنو مبا ان %12.5يف تقديري حوايل 

% لعدم وجود معدل فائدة وال تضخم اال انه يف وجود فائدة او تضخم ستكون تلك النسبة شبه مستحيله وسيظل عند 12.5ستنخفض اىل 
 %.15% ، ولن تنخفض اىل اقل من 16

خاطرة حيث ان الرأمسايل معرض للخسارة ففي عدم وجود املخاطرة ستذهب االموال كلها لشخص الرأمسايل قد يتحول اىل عامل عرب ابب امل .5
 اكثر ثراء لكن يف وجود املخاطرة ستذهب هذه االموال للعمال او املوظفني او الطبقات االقل ثراء وهو ما سيسد تلك الفجوة.

                                                           
 ـفحة.135،136دعوة غداء صـ1
 ـفحة.149االقتصاد عارياً صـ2
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م بتخزينها ألكثر من عام ، وال اتخذ من ميتلك اقل منها اومل خيزهنا ملدة جرام ذهب قا 85الضريبة أتخذ من الرأمسايل أي من ميتلك اكثر من  .6
فقرية ال تقل عن عام فالعمال ال أيخذ منهم شيء مهما كان راتبه كبريا  طاملا انه ال يدخره الكثر من عام وتوزع هذه الضرائب على الطبقات ال

 خارج نطاق االجور او االرابح وتنفق فيها.واليت توسع الطلب على السلع واخلدمات مبعىن اهنا أتخذ من 

انتاج الكماليات واليت يستهدف هبا اصحاب املمتلكات االكثر ثراء ال العمالة واملوظفني واليت ستزيد دخل العمال واملوظفني  أي تشجيع  .7
 اكثر.واالستهالك انفاق الطبقة الرأمسالية 

ال يوجد لديها عمال او موظفني أي اهنم ميتلكوا اعماهلم اخلاصة، ولذلك لن توجد تلك  حتويل العمال اىل طبقة رأمسالية ستوجد طبقة رأمسالية .8
 الفجوة الن الرامسايل هو العامل.

قات منع االجتار وانتاج االشياء اليت ال ميلك املستهلك فيها خيار او اليت ال ختضع للمنفعة احلدية مثل املخدرات واملسكرات والدخان و ال  .9
 روة عند املنتج وتقتل القدرة الشرائية لدى الطبقة العامله وتصبح امكانية الشراء عندهم ضعيفة فتكسد البضائع.الهنا تركز الث

الطبقة  تطبيق الشروط االقتصادية للمجتمع واليت تعين منع القمار واملضاربة و الكهانة و الدعارة واليت تقتل القوة الشرائية عند مراتديها من .10
 عدم االنتاجية عند املتفرغات ملهنة الدعارة وتعدم االنتاجية ملراتدي هذه النشاطات املشينه.العمالية كما اهنا ت

عند فرض سوق مالية حكومية غالبا  ما سيشتغل الرأمسايل لنفسه النه لن يدير بنك او جمموعة مالية منفصلة عن الواقع وهذا سيزيد شعورة  .11
 مبن حولة وأبحوال التوظيف والعمالة.

 وة ال وجود هلا يف ظل تطبيق نظرية املخاطرة والسبب ابختصار انه ال ميكن ان يتحقق الرتاكم الرأمسايل اذا مت تدوير الثروة بني طبقاتتلك الفج
هد ل اجلاجملتمع املختلفة من خالل املخاطر والسوق احلر؛ ما يتحمله الرأمسايل والذي يستحق عليه الربح هو يف احلقيقة زايدة حجم الثروة من خال
ا االشياء الفكري واالرهاق البدين وساعات الراحة واوقات الفراغ الذي يضحي هبا والقدرات التنظيمية املرهقة واالهم من هذا كله هو املخاطرة وهذ

اما العامل فهو اليت كان يتوجب ان يتحملها العامل اال ان صاحب العمل يقاسم كل عامل نصف هذا اجملهود ابستثناء املخاطرة فهو يتحملها كاملة 
عله يف اخر اخريا  ال يتحمل أي خماطرة ابستثناء احلد االدىن وهو الطرد وهذه املخاطرة هي الفرق بينه وبني العبد وكل ما على العامل او املوظف ف

اىل جانب ان العامل  الشهر هو ان يستلم راتبه فقط ولذلك الفارق الرئيسي الذي جيعل صاحب العمل يستحق رحبه عن جداره هو " املخاطرة "
ار ينقل اجلزء االكرب من اجلهد الفكري اىل صاحب العمل ، وغالبا  عملية الضمان من املخاطرة هي فقط ابلنسبة للعامل كل ما يسعى له يف اط

ة بتحويل كل موظف قناعته ابلبحث عن عمل بدال  عن حماولة انشاء مشروع صغري مهما كان صغر حجمة يف ظل نظام املخاطرة والذي يلزم الدول
 وعامل اىل رأمسايل.

 تعليقات على الضرائب

. ما او مواد خام كما يف قطاعات القيمة املضافة او القطاعات الصناعية % كالتجارة مثال  "بيع وشراء"2.5تكون ضريبتها هي  لبضائعان االجتار اب 
حلد االدىن بني اجلردين االول و االخري مضافة اليها كل ثروة مالك التجارة نقوم به هو حصر البضاعة من السنة للسنة شاملة البضائع يف املخازن وا

. اال ان ما يعيق هذى النظام شيئني ) بعد ان عرفنا ان 24جرام ذهب عيار  85% نقدا  اذا كانت قيمة البضاعة اكثر من 2.5خيرج منها 
 فائدةالنكماش احلاد اسواء من التضخم ( االول هو وجود بنك يعطي % وعرفنا استحالة ضبط التضخم بنسبة صفر % وان ا2.5التفضيل الزمين 

ز اذا على القروض ، الن ذلك سيحطم االساس الذي قام عليه نظام الضريبة الذي ذكرته سابقا  ، والشيء الثاين التضخم ، فيستحيل ان يعمل احلاف
عترب احدى حترك معدل قيمة النقود ابي نسبة ، فهذه معضلتان جيب حلهما اذا اردان الوصول اىل النظام االقتصادي االمثل ، لذلك مبا ان الفائدة ت

بنسبة  الطرق الكثرية اليت يعاجل هبا الناس املخاطر وهو ما سيقوم بتشوية احلافز  فاىل جانب ان انتظار الفائدة هو استثمار خايل من املخاطر
ك % ابملوجب والدولة ستأخذ من2.5% ابلسالب ، مبعىن لنقل اهنم سيعطوك نسبة فائدة 2.5% ، فأي نسبة فائدة سوف تشوه نسبة 100
% ابلسالب سيشوه احلافز لنسبة التفضيل الزمين , حىت اقتطاع رسوم خدمية او 2.5% ابلسالب اذا لن ختسر شيئا  وكما ان أي مبلغ اقل من 2.5

 رحىت رسوم حراسة النقود سيشوه النسبة ولذلك من واجب الدولة ان تقوم هبذه اخلدمة دون مقابل مهما كان رمزي. ولذلك ال تستطيع ان تستثم
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صل الثابت يف استثمار يتم فيه توزيع املخاطر من خالل البنك ألنك تغلق ابب املخاطرة هنائيا . حتدثنا عن العقارات سابقا  ولكن العقارات ليس اال
يدخل  % ال2.5الوحيد ، لذلك جيب التمييز بني االصل الثابت من االموال ، وذلك إلدخال عنصر املخاطرة على االصول الثابته، والسبب ان 

 يها املخاطرة وال ميكن تطبيقها.لع

 

 املنتجات الزراعية

ال يؤخذ منها وال من مثنها اال ف املنتجات الزراعية بقيةور والزبيب فقط اما % حصراي  يف كال  من احلبوب والتم10ضريبة املنتجات الزراعية تكون 
عام بدون تكلفة اضافيه كما اهنا تستخدم كوحدة  كن ختزينها ملدة تزيد عنن احلول وقد يكون احد االسباب ان هذه االصناف املذكورة ميبعد حوال

، وليس بال نقد اضف اىل ذلك ان انتاج مردوداهتا ال حيتاج اىل جمهود اكثر وامنا هي اصل يولد غالبا  حبد ادىن من اجملهود وحد ادىن من املتابعة 
الي سبب كان ، سواء بسبب  ع فيها وال بناء بداخلها او مسكن او غريه وليست مؤجرةجمهود كاألسواق املالية. االرض اليت ال تزرع وال مشرو 

% من متوسط املبلغ الذي ميكن ان 10جيب دفع  انشغال مالكها أبشياء اكثر كسبا  او بسبب بعده عنها او بسبب كسله من القيام ابستثمارها،
مالك االرض  اما اذا امتنع صاحب االرض عن حتمل هذه املخاطر حينها يقوم بوب% مما يفرتض به حد ادىن من انتاجها للح10او دفع تؤجر به 

فيجب عليه أتجري هذه االرض للدولة بعقد حبيث تستخدمها  للدولة لعمل أي نشاط فيها مؤقتا  حىت يستخدمها مالك االرض أجري هذه االرضتب
 .طبعا  الدولة ملصاحل الناس حىت يطلبها مالكها يف فرتة ال تقل عن عام 

 لنأخذ بعض اخلطوات العملية ونلخص العملية الضريبية

 اواًل حندد النسبة للضريبة
( وذلك الن فع من راس املال ، وليس من االرابح% من أي مال ميكن دفعه لالستثمار ) ميكن الد2.5النسبة هي كما بني لنا آلن روجرز هي 
% والسبب اننا نكرة 2.5الشخص سيدفع امواله لالستثمار اذا اعتقد ابهنا ستقل بنسبة % مبعىن ان2.5التفضيل الزمين كما بني لنا الن روجرز 

 اخلسارة كثريا .
 اثنياً حندد على ماذا ستكون تلك الضريبة 

عند عمل دراسة جدوى الستثمار بسبب الضرائب على االرابح يلغي املستثمرين استثمارهتم عند اضافة الضرائب ونسبة الفائدة لذلك نسبة 
نسبة  الضرائب الصفرية على االرابح سريفع احلافز لالستثمار ،ولكي نضمن ان تكون نسبة البطالة االختيارية )بطالة خيتارها العامل طوعا بسبب

 ضرائب على دخله( صفرية كذلك او مبعىن اخر لكي نرفع نسبة النمو يف االنتاجية نسبة تكون الضرائب على الدخل صفرية.
 يفضل االقتصاديني ضريبة الرأس مبعىن اهنا ضريبة تفرض على شخص بغض النظر عن دخله او أي شيء اخر ، اال ان هذه وكما ذكران سابقا   

ن اعمال الضريبة كما ذكران سابقا  عندما مت تطبيقها يف اايم رئيسة الوزراء الربيطانية مارجريت اتتشر خرج الناس اىل الشوارع وحصلت الكثري م
مما اضطرها إللغائها ، والسبب هو غباء طريقة فرض تلك الضريبة فهي مل متيز بني غين وفقري ، وهل هذه الضريبة يف حقيقتها مل الشغب واملظاهرات 

 % لالغلبية من االموال وهو ما ينطوي على شيء من القسوة!!2.5تتحدث عن النسبة بل كانت مبلغ اثبت وهذا املبلغ الثابت يتعدى نسبة 

 ى ثروات االشخاص النقدية تفرض ابتباع اخلطوات التالية:اثلثاً الضريبة عل
وابستثناء  فور انتاجها من انجتها مباشرةمنها الضرائب  النه مت استقطاع يتم حصر الثروة يف يوم حمدد يف السنة ابستثناء االراضي والعقارات .1

 .االسهم يف املشاريع اخلدمية او مشاريع القيمة املضافة النه ال بد من استثناء وسائل االنتاج
يف نفس اليوم  شاملة البضائع واملواد اخلام للمشاريع اليت ميتلكها وليس املساهم فيها جزئيا  وحبسب التحديد يف البند السابق يتم حصر الثروة .2

 .من السنة القادمة

ابستثناء العقارات  جرام من الذهب 85% من الثروة )احلد االدىن من احلصرين السابقني( كضريبة سنوية اذا جتاوزت ثروته 2.5ابقتطاع نقوم  .3
 .واالسهم
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اذا كانت وسيلة انتاج او كانت خدمية كالتسويق او وسيلة خدمة تكسب يف املواصالت   السيارات واملركبات على ضريبةال يتم اخذ  .4
والتكاسي مثال  حينها ال أيخذ منها زكاة وايخذ منها اذا كانت للتجارة مبعىن اذا كانت معروضة للبيع والتجارة وال تستخدم كالباصات 

استخدام شخصي اىل جانب عرضها للبيع كالتواصل هبا بشكل يومي او يتم استخدامها يف خدمات خدمية هلا عائد كتكسي مثال  او كباص 
 %.2.5تها اليت مت شرائها هبا  قيميأخذ من امجايلنقل ف

يتم شرائه ،  ضريبة االنعام تكون يف االنعام اليت ال تعمل يف احلرث او غريه وامنا اليت يتم تربيتها ابلرعي دون اخلسارة على تربيتها كالعلف الذي .5
حوالن احلول يتم دفع شاة عنها ، واذا كان فبعد  9اىل  5وتكون يف األبل اذا امتلكت اكثر من اربع ألكثر من عام ، فاذا كان عددها من 

فيتم  24اىل  20فيتم دفع ثالثة شياة عنها اما اذا كانت  19اىل  15فيتم دفع شااتن ، اما اذا كان عددها من  14اىل  10عددها من 
قد اكملت عامها االول ، اما اذا كان من االبل فيتم دفع ابل انثى مل تبلغ العامني و  35اىل  25دفع اربع شياة عنها ، اما اذا كان عددها من 

 46فيتم دفع ابل انثى مل تكمل العام الثالث من عمرها ولكنها اكملت عامها الثاين ، اما اذا كان عدد االبل من  45اىل  36عدد االبل من 
فيتم دفع انثى ابل  75اىل  61من  فيتم دفع ابل انثى مل تكمل عامها الرابع ولكنها اهنت عامها الثالث ، اما اذا كان عدد االبل 60اىل 

فيتم دفع اثنتني من انثى االبل مل تكمالن العام الثالث  90اىل  76امتت عامها الرابع ولكنها مل تكمل عامها اخلامس، اما اذا كان عددها من 
نثى االبل مل تكمالن عامهما الرابع فيتم دفع اثنتني من ا 120اىل  91من عمرمها ولكنهما اكملتا عامهما الثاين ، اما اذا كان عددها من 

ولكنهما اهنتا عامهما الثالث ، ومن مث يف كل اربعني من االبل يتم دفع انثى من االبل مل تكمل العامل الثالث من عمرها ولكنها اكملت 
من البقر  29الثالث. وال ضريبة يف  عامها الثاين ، ويف كل مخسني من االبل يتم دفع انثى من االبل مل تكمل عامها الرابع ولكنها اهنت عامها

ففيها صغري من البقر اهنى عامه االول ومل ينهي عامه الثاين سواء اكان ذكر ام انثى ، واذا بلغ  39اىل  30وما دوهنا ، اما اذا بلغ عددها 
ففيها اثنني من صغريي البقر  69اىل  60 ففيها انثى بقر اهنت سنتها الثانية ومل تنهي سنتها الثالثة ، اما اذا بلغ عددها 59اىل  40عددها 

ففيها انثى بقر اهنت سنتها الثانية  79اىل  70مل ينهيان عامهما الثاين ولكنهما اهنيا عامهما االول سواء اكاان ذكراان ام ااناث ، واذا بلغ عددها 
ه االول سواء اكان ذكر ام انثى واجملموع يكون اثنان ، اما اذا ومل تنهي سنتها الثالثه ابالضافة اىل صغري بقر مل ينهي عامه الثاين ولكنه اهنى عام

فيتم دفع اثنتني من انثى البقر اهنتا سنتهما الثانية ومل تنهيا سنتهما الثالثة ومن مث يف كل  ثالثني من االبل يتم دفع  89اىل  80بلغ عددها 
او انثى ، ويف كل اربعني منها يتم دفع انثى بقر اهنت سنتها الثانية ومل تنهي  صغري بقر مل يتم عامة الثاين لكنه اهنى عامه االول سواء اكان ذكر

ففيها انثى غنم ال يقل عمرها عن عام ، واذا بلغ عدددها من  120اىل  40فاذا كانت من  39سنتها الثالثة. وال ضريبة يف الغنم من دون 
 ام ومن مث يف كل مائة من الشاه يتم دفع شاه واحدة ال يقل عمرها عن عام.ففيها اثنتني من انثى النعم ال يقل عمرمها عن ع 200اىل  121

بعض االغراض اليت تكون لالستخدام الشخصي من ااثث او وسيلة مواصالت او ملبوسات اذا كانت ال حتتوي على من الضرائب يستثىن  .6
 ذهب او فضة.

اىل وقت التحصيل الدين  مبعىن يدفع عنها العام  قراض ومل يتم اسرتدادهاثر من عام من وقت االالديون اليت مر عليها اكمن الضرائب تستثىن  .7
ابعتبار اهنا كانت عنده وليس بعد ان حيول  مباشرات   االول املقرض ومن العام الثاين يدفع عنها املقرتض حىت يسرتدها فاذا اسرتدها يدفع عنها

 .ئتمان هو سبب كل التطور الذي وصلنا اليه كما ذكران ذلك سابقا  وذلك لدفع اجلميع حنو توفري االئتمان الن اال عليها احلول

 تفرض ابتباع اخلطوات التالية: ايرادات العقاراتالضريبة على  رابعاً 

 يتم احتساب االجيار االفرتاضي للعقار بناء على العام السابق او على سعر الشارع للوحدات العقارية املشاهبة. .1

جرام من الذهب  85فرتاضي لكل عقاراته ونستثين سكنه اخلاص اذا كان اجيار سكنه اخلاص ال يفوق مبلغ % من االجيار اال10يقوم بدفع  .2
ابستثناء ما ال يريد اجياره وال نستثين عقاراته اليت يستثمرها يف استثمارات خاصة به وليس استثماراها عرب أتجريها ألشخاص اخرين شهراي  

 اجياره العام التايل(. دة سنه قابل للتمديد اذا مل يكن ابالمكانالعقار جماان  للدولة )مل عندها يتعاقد مع الدولة الجيار هذه

مزروعة وقت احلصاد عن كل من احلبوب  % من موارد ارضة اذا كانت10يقوم بدفع عقارات االرض اليت ال بناء فيها ما مت زرعه منها  .3
ألكثر من عام لكي ال يتهرب من الدفع عن جزء من  اختزينهميكن  لنوع فقط النهكيلو جرام من نفس ا  654والتمور والزبيب اليت زادت عن 
 الثروة بعذر ختزينها وعدم بيعها.



116 
 

 اما ؛ % من املردود املتوقع يف حالة زراعتها10ضي لكل االراضي اليت مل يزرعها او يدفع % من االجيار االفرتا10يقوم بدفع ما مل يتم زرعة  .4
 يتعاقد مع الدولة ليؤجره هلا جماان  بفرتات سنوية قابلة للتجديد. او ال ميكنه زراعته فانه وال يريد زراعته يريد اجيارة او الما ال ميكن اجياره 

تفرض ابتباع اخلطوات  سهم يف الشركات املسامهة غري احملدودة وامنا املوضوعه لالكتتاب العام للجميعالضريبة على ايرادات اال خامساً 
 التالية:

الشركات املسامهة اىل ثالثة اقسام رئيسية وهي شركات مسامهة جتارية وشركات مسامهة خدمية وشركات مسامهة ذو القيمة املضافة ، تقسم  .1
يتم اخذ سهم من كل اربعني  % حيث2.5ولكل من هذه الشركات حالة خاصة ، يف الشركات التجارية يتم االخذ من االسهم ذاهتا ضريبة 

. الشركات اخلدمية ال يؤخذ منها ضرائب ابستثناء املواد اخلام املستخدمة يف تلك اخلدمات وليس وسائل الشخاصسهم من الضرائب على ا
لق انتاج تلك اخلدمات الغري مستهلكة او اليت يعاد استخدام نفس االداة يف كل مره يتم انتاج تلك اخلدمة، ويتبقى لدينا الشركات اليت تتع

  % سنواي .2.5، وهذه يتم حصر موادها اخلام وكذلك بضائعها واخذ الضريبة منها مبقدار ابلقيمة املضافة او املصانع 

% من االجيار االفرتاضي 10اذا كان العقار املستخدم يف الشركة مستأجرا  فيخضع للقسم الرابع ، اما اذا كانت الشركة متتلك العقار فيتم اخذ  .2
 للعقار ابإلضافة اىل الضرائب املتبقية.

اليت تستخرج ذهب او فضة او نفط او غاز او املنيوم او حديد او زئبق او أي مادة من ابطن االرض بعد  النفط والغاز واملعادنشركات  .3
روتينية  اخر اصبحت عملية االستخراجمبعىن  او بعد اكتشاف الثروة واكتمال عام على التشغيل الطبيعي من نفس املصدر او االستخراج االويل

% من جنس املنتج يف مقابل حتمل الدولة لتأمني املخاطر البيئية اليت تتسبب 20حمل خماطر كبريه هي لالستكشاف بت وليس هناك حاجه
 فيها هذه الشركات بشكل خاص واالستقرار السياسي الناتج عن املعارضة ملن ميلك هذه االرض واليت يفرتض ان تكون ملكا  للدولة.

 ع قبل توزيع ارابح وحوالن حول من شرائها وذلك ملنع املضاربة.% من االسهم اليت تبا 10يتم استقطاع  .4
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 الكتاب الثاين
 النظام السياسي اجلديد

يبدو اننا سنكون قادرين على بناء نظام سياسي وابلتايل سنتمكن من وضح هناية للحكمة التقليدية افضل نظام اقتصادي  ن عرفناو بعد أ
فاالنكماش والبطالة   غري متناسق من الناحية السياسية ، ثبت انهلناحية االقتصادية يف سري النظاممتناسقا  من اما بدا االقتصادية اليت تنص على انه "

ضخم االسعار كاان يتطلبان زايدة يف النفقات العامة وخفضا للضرائب، ومها إجراءان مقبوالن متاما  من الناحية السياسية، ومن الناحية االخرى كان ت
ن تكون انجحا  اقتصاداي  حىت جتد النظام ل ومن الناحية االخرى 1يطلب ختفيضا  للنفقات احلكومية وزايدة للضرائب، ومها امران غري مقبولني سياسيا "

ليس هذا فقط بل يبدو ان لن يكون ابالمكان تطبيق هذا النظام اال عندما  الذي سيسمح لك بتطبيق هذا النظام االقتصادي و السياسي االنسب
ع ان يوفره لنا بساطة نظام املخاطرة يف من الشعب هم اشخاص اقتصاديني يعرفون كل شيء عن االقتصاد االمثل وهو ما اتطليصري السواد االعظم 

للتضحية ابلدماء واالرواح وكل غايل  نظامة السياسي، وال يزال فهم النظام االقتصادي غري كايف مامل يولد لديهم طريقة تفكري تتمثل يف االستعداد
من ذلك ستكون كل اجلموع على استعداد اتم ل الرجل االول يف الدولة اذا قام بتطبيق هذا النظام االقتصادي وعلى النقيض من أج ونفسي

اظهرت االحصاائت ان  .مستوايت اعلى من هذى املستوى مثال  او بشيء من التطرف يصل اىل للتخلص منه اذا مل يتم تنفذ هذا النظام االقتصادي
اسيطر على السيارة فاان الذي احتفظ بسالميت، : مبا انين ر من خوفهم من قيادة السيارة، والسبب اهنم يفكرون كما يليالطريان اكث الناس خيشون

قد  الطريان ام قيادة السيار؟ اذن ايهما جيب ان خنشاه فعال ، .ة عدد كبري من العوامل اخلارجيةبينما ال استطيع السيطرة على الطائرة فاهنا حتت رمح
لكن اخلوف من املوت حيتاج اىل تضييق. طبعا  نعرف مجيعنا اننا  ؟ رمبا املوت. تحديديساعد يف البداية طرح سؤال اكثر جوهرية ؛ مالذي خنافة ابل

% فانك ستقلق أكثر، ورمبا ختتار ان 10مقدر علينا ملوت، وقد نقلق بشأنه بصورة عرضية. ولكن اذا علمت ان احتمال موتك يف العام القادم هو 
ان االحتمال االكرب للموت هو ما  % فانك من احملتمل ان تفزع. مبعىن10هو  تعيش بطريقة خمتلفة. وان علمت ان احتمال موتك يف الدقيقة اآلتية

فان كنت ستقوم  على أساس الساعة. الذي ميكن حسابةيدفعنا اىل اخلوف، وهذا يعين ان الطريقة املعقولة أكثر هي حساب اخلوف من املوت 
تفكر مبعدل املوت يف الساعة يف القيادة مقابل الطريان، فانك قد ترغب برحلة ، ولديك خيار قيادة السيارة او ركوب الطائرة، فانك قد ترغب يف ان 

ما ايت كل سنة يف حوادث السيارات )ان العديد من الناس ميوتون يف الوال ة يف القيادة مقابل الطريان. واحلقيقةيف ان تفكر مبعدل املوت يف الساع
الناس ميضون وقتا   ابأللف( ولكن من الصحيح ايضا  ان مجيع 1ئرات ) اقل من ادث الطامن حو ابلتأكيد اكثر وذلك العديد الف(  40يقرب من 

اذا كان اسواء ما حيدث يف اي نظام سياسي هو الفشل  -مبعىن ان نسبة الفشل االقتصادي  2اطول يف سياراهتم مما يقضونه يف الطائرات"
ابأللف( يف النظام السياسي اجلديد مقارنة  1لفشل هذه هي )اقل من فإن نسبة ا -االقتصادي وهو ما يساوي نسبة املوت يف مثالنا السابق 

                                                           
 ـفحة.285جالبريث ، صـ تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث 1
 ـفة.166-165االقتصاد العجيب صـ2
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الساسية اليت ابلدميقراطية فاذا كانت كل االنظمة السياسية تسعى لتحقيق نظام اقتصادي امثل فالدميقراطية ليست الطريقة املثلى الهنا كانت االداة ا
عام من االضطراابت املفتعلة قبل تشييده  100بنك مركزي شهدت ما ال يقل عن اي دوله قامت ابفتتاح استخدمت لتدمري االنظمة االقتصادية و 

 يتم الرتتيب، فاذا مل ميكن ذلك عن طريق النظام احلايل جنلرتا وبنك االحتياطي الفيدرايلبنك ا ه على ذلكمثلومن اال، لتشييد ذلك البنك وذلك
مبعىن ان النظام الدميقراطي هو امثل النظم  الدميقراطية بعد هذه الثورات كان اجلديدي النظام السياس و ،النظام النقديثورة لكي يتم ادراج ذلك ل

لذلك هذا النظام السياسي اجلديد سيكون افضل من الدميقراطية بنفس املعدل و  السياسية لتحقيق مصاحل االسواق املالية على حساب الشعوب
جديد وصار  اصبحت هوس وكأهنا دينان الدميقراطية والسبب  تطبيق هذا النظام السياسي بكل أتكيدسيتواجد عدد من الدول لن تستطيع 

اصبحنا نعاين احنراف شديد جدا  يف الفكر السياسي حيث اصبحت  أننااليت تقدح فيه، مبعىن  يتعرض للكثري من التلميحات للدميقراطية املعارض
اساطري ورثتها االسواق املالية منذ نشأهتا وافضل ترايق  اال هيفما لساذجة عن الدميقراطية اما الفكرة احماولة تعديل اعوجاجه ضرب من اجلنون. 

، فمثال  ، اما الرتايق ضد مذهب الدميقراطية الساذج فهو علم االقتصادهج العلمي هو الرتايق ضد التنجيمملثل هذه العقائد الفاسدة هو العلم فاملن
ن يف مصلحة االسواق املالية كما حصل يف اغلب الثورات ويف احلرب االهلية االمريكية وكذلك يف احلروب خيربان علم االقتصاد ابن احلروب تكو 

اكرب عدو لألسواق احلقيقية ، لذلك الغاء االسواق املالية جيعل العامل اكثر  كما ان هذه احلروب هي  ،االسواق املالية العاملية فكلها كان هلا دافع هو
 املرحله ت دول العامل الدميقراطية بثالث مراحل وهيمر وال يعلم الكثري عن مراحل حتول العامل اىل ما يسمى ابلدميقراطية حيث  بال خالف ، استقرارا  

ثورة القالقل واملرحلة الثالثة هي ال الضغط من خالل مرحلةهي ، واملرحلة الثانية االوىل االقناع املنطقي والسبيب لتحقيق اهداف هذه املنظومات املالية 
االمريكية والفرنسية والروسية  –يقول االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث يف كتابه اتريخ الفكر االقتصادي " وحنن نرى ان كل الثورات احلديثة 

من األعجاب  قد حصلت على النقود عن طريق إصدار النقد الورقي. وتلقى الثورات نفسها ، وخباصة الثوراتن الفرنسية واالمريكية ، كثريا   –
واليت كانت هدف اساسي لكل الثورات بال استثناء،  1واإلشادة ، يف حني ان املؤرخني مل يكفوا بعد عن التنديد أبوراق النقد اليت قامت بتمويلها "

الناس خيافون من املوت  ان فسهم احرارا  وهم خمطئون" مبعىنال يوجد من هو مستعبد اكثر ممن يضنون انجلوان ولفقانق تقول "وهنا حتضرين مقولة 
عندما مت حساب نسبة املوت ابلطائرة ونسبة املوت ابلسيارة فان النسبة ال وكما ذكران سابقا  ابنه  مثال  وابلتايل يفضلون السيارات على الطائرات 

يفضلون السيارات على الطائرة فقط نسبة املوت ابلطائرة ولكن ال زال الكثري من الناس من  نسبة املوت ابلسيارات تزيد عن الف ضعفتقارن ، ف
، وهذا التفضيل هو اوضح تفسري لتفضيل الناس للدميقراطية بينما الطائرة حتت سيطرة شخص اخرالهنم يظنون )خطاء( ان السيارات حتت سيطرهتم 

افضل نظام اقتصادي ميكن ان تصل اليه على النظام الذي سأقوم ابلكتابة عنه يف الصفحات القادمة والسؤال هو ملاذا نريد الدميقراطية اذا كان 
يسهل فهم هذه النظام السياسي لكل فرد مهما   ؟ وملاذا ال نريد استقرار سياسي اذا كانوال يقف يف طريقة سواء الدميقراطية البشرية هو هبذه السهولة

هي  االسواق املالية ال نعرف احلقيقية املره وهي انو  طيةيف ظل الدميقرا نسيطر على النظام اننا ؟ واجلواب هو ألننا نظن اننا وحنن خمطئونكان عامي
 يبدو املستفيد الوحيد من الدميقراطية ومن خالهلا تسيطر على كل شيء وابسط مثال جيمع عليه اجلميع هو ان النقود تشرتي االنتخاابت. ويف حني

ل اال ان فريوس الدميقراطية قد يقف يف الطريق احياان  فقط لكي كان الوضع االقتصادي يف وضع امث% من الناس ال يهتمون ابلسياسة طاملا  80ان 
تتمكن من عرض ابسط مثال على هذا النظام االقتصادي ، مبعىن لكي نتمكن من بناء نظام سياسي امثل يكون عرب نظام اقتصادي انجح وقد 

لة بينما عشرة ابملئه مما يقوله صحيح هو املستشار االقتصادي ، اعتاد الناس القول ابن الشخص الوحيد الذي يكون راتبه من اعلى املرتبات يف الدو 
هذا النظام  يتبع بنظام اقتصادي انجح حيث ان منفكيف  % تعد احدى معجزات السياسة50لذلك ان نظام اقتصادي تكون نسبة جناحه 

ة ، واختفاء املشاكل االجتماعينعدام البطالة ، واختفاء الفقرواكل املؤشرات واملعايري االقتصادية كمعدل النمو   رجوة يفالنتائج امل القتصادي سيحقق
 ، وحىت حتقيق اقل عدد مساجني!.والسياسية، وحتقيق اقل معدل جرائم

                                                           
 ـفحة.159،160تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالبريث ، صـ1
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لدولة تكون عرب االوراق النقدية هو اعتقاد غري صحيح مبعىن ان احلكومة اليت تصدر نقود ورقية تقوم ابن سيطرة الدى البعض ان االعتقاد االجوف 
ويتجلى ذلك يف سعي املنظومات املالية عرب التاريخ اىل االنظمة  واملنظمات املالية لبنوكل قيقةاحل بتضييع سلطتها من بني يديها وتعطي السلطة

ن يضيفا أي ا بني سامل وانصر اذا كان كالمها ال يستطيعان فمالفرق اليت تتيح هلم فرض العمالت الورقية وهو ما سنفرد له فصل الحق. الدميقراطية
؟.و خيربان علم % يف اكثر احلاالت تطرفا  1ريه لن يتعدى ، واذا مل يغري احدمها فيه بدون ختطي اخلطوط الرئيسية فان تغيشيء اىل هذا النظام

 قراطية إلن الدميقراطيةيف ظل ما يسمى ابلدمياالقتصاد ابنه ال ميكن استبقاء الثقة يف النظام املصريف احلايل وال حىت يف النظام املصريف احلكومي 
ية ختاف من اهنيار شخصفما حنتاجه هو نظام مصريف حكومي حتت قيادة  لذلك حنتاج اىل تغيري نظام احلكم سوف تعود لنا ابلنظام املصريف احلايل،

 أبكملها.  البالداالهنيار يتحمل مسئولية  هو فقط من ألنه النظام من دافع خدمة مصلحة الشخصية يف املقام االول واثنيا  

 كارثة اقتصادية تسمى الدميقراطية
جيمع االقتصاديني على سوء ويبدو ان علم االقتصاد حيرر من الدميقراطية لذلك  فهم شيء جيب عليك ان تتحرر منه اوال  لكي تتمكن من 

وخصوصا   احلالية األنظمة السياسية مجيع منوذلك ألبني مدى استياء كل علماء االقتصاد  قوال الكثري من علماء االقتصادمجعت اوقد الدميقراطية 
من التحليالت الفلسفية وهو ما توضحه كال   ابفرتاض ان عدو الشعوب االول هي االسواق املالية فان العدو الثاين سيكون الدميقراطيةو ، الدميقراطية

 اهلشيم اال ان نتشر انتشار النار يفويف حني ان نظام املخاطرة سي  على مرض الدميقراطية ليس دليال  على الصحة التكيفف ،واحللول املنطقية
يف الدميقراطية والسبب ان الغالبية العظمى من سكان املعمورة يعتنقون عقيده ان املخلص االعظم هي الدميقراطية ولذلك  التحدي االكرب يكمن

دول من اصل عشر دول حول العامل هي االعلى  8يف ان  اقتصاداي   راطيةسؤ اثر الدميق من يف هذه اجلزئية و ينعكساعتقد ان التحدي االعظم يك
 النصف السفلي منمن حيث متوسط الدخل مقاسا  ابلقدرة الشرائية هي دول غري دميقراطية ابستثناء سنغفوره والوالايت املتحدة والتان تقبعان يف 

ختلصها من الدميقراطية حيث اهنا يف خالل ما يقارب عقد من الزمن اجنزت ما اجنزته يف الكثري من الدوله  ابإلضافة اىل ما كان من جناح هذه القائمة
يقول ستيفن الندسربج "إن إحدى مشكالت نظرية حكم ال  والعديد من الدول االخرى. الدول الدميقراطية يف خالل مئة عام كالصني وروسيا مث

يارات متعددة ال حيظى أي منها بتأييد األغلبية، فمثال  لن يرغب الكثريون يف اختيار األغلبية أهنا ال تدلنا على كيفية التصرف يف حالة وجود خ
ان . %3% فقط من األصوات يف حني تلقت كل من السياسات االثنني والثالثني االخرى املطروحة 4سياسة خاصة ابالقتصاد القومي مل تتلق إال 

ندما تتعدد االختيارات، فلو ان لدينا عددا  من السياسات او عددا  من املرشحني لشغل أي عملية اقرتاع ال بد ان تتضمن قواعد جيب اتباعها ع
 منصب ما، هل خنضعهم النتخاابت أولية تليها انتخاابت إعادة جتري بني أفضل اثنني أو ثالثة من املرشحني؟ أم األفضل ان خنضعهم لتصفيات

فضل ان خنضعهم لتصفيات حبيث يتنافس كل اثنني والفائز منهما يتنافس مع مرشح اثلث حبيث يتنافس كل اثنني أو ثالثة من املرشحني ؟ ام األ
فوز وهكذا حىت يتبقى مرشح واحد فقط يكون هو الفائز؟ ام نرتك للناس احلرية يف وضع قائمة أبفضل اثنني او ثالثة او حىت عشرة مرشحني حىت ي

البدائل عشوائيا  ، كما ان االختيار على أساس امليول الشخصية غري املربرة ال يعد حال  من اخلطأ ان خنتار بني كل هذه  أحدهم أبغلبية واضحة؟
، مث نقوم بعمل قائمة هبا حبيث رغوب فيها يف العملية االنتاخبيةأفضل، احلل االمثل اذن هو اتباع خطة منهجية تقوم على سرد اخلصائص )غري( امل

  ميكننا استبعادها.
 حالة إمجاع الناخبني على تفضيل تينكر على تشانس، فلن يستطيع تشانس ابدا  ان يفوز يف اقرتاع يتنافس فيه مع تينكر أوال  لنتفق على أنه يف

جناح تشانس، ننا استبعاد احملاوالت السخيفة إل، وبذلك ميكان يؤدي اىل فوز تشانس على تينكروينبغي اال يقبل أي تالعب يف القواعد من شانه 
 .االخري يف ترتيب اختيار الناخبنيالفائز هو من حيصل على أكرب عدد نقاط حىت وان كان اكثرمن حصل على املركز مثل االدعاء ابن 

بعاد عمل اثنيا  نتيجة التصويت ال بد أال تعتمد أبية حال على اختيارات اعتباطية ابلنسبة لرتتيب خطوات العملية االنتخابية، وبذلك نستطيع است
، حيث ان املرشحني الذين يدفعهم سوء احلظ اىل دخول التصفيات يف مراحلها األولية ترتفع احتماالت خروجهم من اللعبة تصفيات بني املرشحني

 عن أقراهنم الذين يدخلوهنا يف مراحلها املتقدمة.
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د قاعدة ) الفوز ، وبذلك نستطيع استبعااثلثا : دخول مرشح اثلث فرصته يف الفوز ضئيلة اىل السباق جيب أال يؤثر على النتيجة النهائية لسباق ثنائي
فان قاعدة األكثرية النسبية جتعل احتماالت فوز احد املرشحني أعلى عندما يدخل السباق مرشح اثلث يسحب أصواات  من  ابكثرية األصوت(

 خصمة.
ط املنطقية اليت تؤدي اىل عملية انتخابية يف بداية اخلمسينيات وضع االقتصادي كينيث آرو )الذي فاز فيما بعد جبائزة نوبل( قائمة من الشرو 

تستويف هذه الشروط، فاكتشف دميقراطية، وكلها حتمل نفس األفكار الثالثة السابق ذكرها، مث بدأ آرو يف البحث عن اإلجراءات االنتخابية اليت 
 ار مرشح واحد ومنحه مجيع األصوات،ع الشروط هي اختيويف النهاية توصل ابحلساابت اجملردة اىل إثبات ان الطريقة )الوحيدة( الستيفاء مجي قلتها،

هذه النتيجة  را(!مبعىن آخر فان االجراء )الدميقراطي( الوحيد الذي يستويف احلد األدين من شروط العملية االنتخابية الدميقراطية هو ان خنتار )ديكتاتو 
انتخايب دميقراطي اىل إعادة التفكري يف ذلك الرأي، ويبدو يل ان هناك سببا  اليت توصل اليها آرو البد ان تدفع كل من يتصورون إمكانية قيام نظام 

ك مطلقا  ما أكثر أمهية يدفعنا اىل الشك يف إمكانية قيام الدميقراطية حىت وان كانت مصحوبة مبيثاق من احلقوق الفردية، هذا السبب هو أننا ال منل
وقد اوضحنا ما معىن  1راطية، وكيف نربرها وحنن ال نزال حنوم حول املعىن احلقيقي لكلمة )اجليدة(؟ " يربر النتائج اجليدة اليت نتوقع ان حتققها الدميق

، يكمل ستيفن الندسربج "فهل من املفيد ان تتغلب ميول األغلبية على املعارضة الشديدة ألقلية كبري؟ ال يرى النتائج اجليده يف الفصول السابقة
وكثريا  ما نؤكد ان نظام حكومتنا اجلمهوري يتعامل جيدا  مع هذه  ستطيع جتنب مثل هذه النتيجة،ا  انتخابيا  يمعظم الناس ذلك، ويفضلون نظام

بدو هذا التاكيد مقبوال  ي ا قد متارسة األغلبية املتباطئة،القضية، وذلك الن االقلية املتحمسة تستطيع ان تنتظم ملمارسة ضغط على ممثليها أكثر مم
 إذن ما الدليل الذي حنتاج إلية لنثبت أن نظام احلكومة اجلمهورية يؤدي اىل نتائج جيدة؟: صحته، هذا ال يثبت  ، إال انظاهراي  
عندما أقول نظرية قاطعة ، فاان اعين اهنا تستطيع التنبؤ ابلنتائج دون التعرض ، وسياسيني وجمموعات ضغط )حنتاج اىل نظرية سياسية قاطعةأوال : 

، ويكمل فان النتائج قد ذكرانها يف الفصول السابقة ما سأذكره يف الفصل القادم  هي النظرية السياسية القاطعة ومبا ان 2ا"ملدى تقبل الناس هل
يسعى السياسيون اىل زايدة فرص إعادة يني ، ومن أمثلة هذه االفرتاضات: )ستيفن " هذه النظرية قد تضع بعض االفرتاضات حول تصرفات السياس

يسعى السياسيون اىل زايدة سلطتهم اىل احلد االقصى خالل مدة شغلهم ملنصبهم( أو )يسعى السياسيون اىل إثراء د األقصى(، او )احلانتخاهبم اىل 
هلذه أصدقائهم(، أو أشياء أخرى من هذا القبيل. اما النظرية االقتصادية فتنقلك من مرحلة االفرتاضات لتصل بك اىل مرحلة النتائج املنطقية 

 ةضات، حبيث متكنك من التنبؤ أبنواع التشريعات املختلفة اليت قد تسن يف ظل ظروف متنوعة، وأغلب الظن أنك سرتغب يف اختبار النظرياالفرتا
 على أرض الواقع قبل ان تضع فيها ثقتك الكاملة. 

اس اللذان ال بد ان تتمتع هبا األقلية حبيث تستطيع اثنيا : سوف حتتاج اىل ان حتدد بدقة النتائج اليت تراها مرغوبة، وما حجم املعارضة ومدى احلم
ة الوقوف أمام رغبات األغلبية؟ الحظ ان االجاابت احملايدة من نوعية )متوسطة احلجم واحلماس( لن يعتد هبا، فال بد ان تكون اجاابت حمدد

ة(، متييزا  هلا عن النظرية )القاطعة( السابقة ، فهي تطرح النتائج ودقيقة دقة حسابية، هذه اإلجاابت احملددة الدقيقة تؤدي يف النهاية اىل نظرية )قياسي
وتستطيع يف النهاية ان تعقد مقارنة بني ما تنبأت به النظرية القاطعة حول النتائج الفعلية، وبني  املرغوبة وليس ابلضرورةة النتائج اليت سنحصل عليها.

غوبة، وأن حتاول الوصول اىل استنتاج بشأن عدد مرات تطابق النتائج، ومن جديد جند أنفسنا يف املعايري اليت وضعتها النظرية القياسية للنتائج املر 
ان النظرية القاطعة اليت تتناول موضوع جمموعات الضغط ال تزال نسبيا  يف  حاجة اىل الكثري من النظرايت، واألفضل ان تكون يف سياق رايضي.

رت كثري من األحباث اليت تناولت هذا املوضوع، وكان الكثري منها ابلفعل مثريا  لألهتمام، اال ان أاي  مهدها، ويف االعوام اخلمسة عشر األخرية ظه
ك نظرية قاطعة منها مل حيسم املوضوع هنائيا  ، وحىت اذا توافر لدينا ذلك الرتف الفكري )الذي يستحيل توافره يف الوقت الراهن( والذي يتمثل يف امتال

ليها اختبارات كافية، فسوف نظل حباجة اىل نظرية قياسية ختربان اذا كان نظامنا مرغواب  ام ال. وبذلك نرجع اىل نفس النقطة اتمة التطور أجريت ع
 .3فلسفة اخالقية لنميز الصواب من اخلطاءوهي أننا حنتاج اىل 

يف ذاته فلسفة اخالقية، او على األقل بداايت فلسفة  ان امليل البسيط اىل الدميقراطية أبي صورة من صورها حىت اذا كانت دميقراطية حمدودة هو
فهي حتكم على النظم السياسية وفقا  غري ان هذه الفلسفة األخالقية )ال هتتم ابلنتائج(  أخالقية، ويرى بعض الناس يف هذا قدرا  كافيا  من الفلسفة ،

                                                           
 ـفحة.81 - 79فيلسوف االقتصاد صـ1
 ـفحة.81فيلسوف االقتصاد صـ2
 هي المخاطرة. وقد ذكرنا سابقاً ان الفلسفة االخالقية التي نستطيع من خاللها تحديد الصواب من الخطاء 3
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 1)الدميقراطية فكرة حسنة(، دون ان هتتم أبثرها يف السعادة البشرية." ملعيار اعتباطي يفرتض وجود ميزة جوهرية يف العملية الدميقراطية، هي ان
كالمي ما يقوله ايضا  ستيفن" ال توجد أي نظرية واثرها سليب جدا  على السعادة البشرية وما يسند صحة  واحلقيقة ان الدميقراطية ليست فكرة حسنة 

 يقرتب حىت من الكفاءة او النجاح أبي صورة ، واذا كانت افضل االقرتاحات اقتصادية تشري اىل ان املؤسسات السياسية احلالية تؤدي عمال  
ومن خالل التحليل  2السياسية تبدو غريبة فقد يرجع هذا اىل سبب واحد هو عدم اعتيادان على رؤية افضل االقرتاحات السياسية موضع التنفيذ"

ان النظام السياسي احلايل فاشل بشكل كامل اما اذا سألتهم مبا ان اجلميع يفهمون االقتصادي السابق نستطيع ان نعرف ملاذا االقتصاديني يعرفون 
عندما يوافق خرباء االقتصاد ابألمجاع على سياسات معينة يقول تشارلز ويالن  "السياسة العامة فلماذا كل هذه الفوضى يف البالد فسيجيبك ابآليت: 

طدم تلك السياسات جبدار من املعارضة السياسية. وتعد التجارة الدولية خري مثال على ذلك. وال تص –واليت من شأهنا ان تؤدي ملزيد من الرخاء  –
دول الغنية والفقرية احتدث هنا عن رجل اقتصاد واحد اتبع لتيار فكري يعتقد ان التجارة الدولية ال تشكل ايه امهية ابلنسبة للتقدم االقتصادي يف ال

ابلفعل اىل خروج احملتجني وقيامهم أبعمال شغب ابلشوارع، وحىت قبل ان يقوم مناهضو العوملة حبركات ، بل اهنا قضية ادت على حد سواء
مثل  –، فقد تسببت اتفاقيات توسيع التجارة )بسبب املؤمترات اليت عقدت هناك(االحتجاج العنيفة يف اماكن مثل مدينة سياتل ومدينة جنوة 

، 3كل ذلك والكوجنرس يهتم بتشريع القوانني القائمة على احملسوبية واالسرتضاء  .يف معارك سياسية ضارية – ة احلرةاتفاقية امريكا الشمالية للتجار 
ة مدفوعات نقدية اليت تبدد املال على املشاريع الصغرية واليت ال ميكن ان تدعم املصلحة القومية ابية حال من االحوال. فقد تضمنت امليزانية الفيدرالي

فقد بدأ صرف تلك االعاانت  ن ماعز االجنورا وهو بديل للصوف()اييت املوهري متدت طوال اربعني عاما  تقريبا  ملوهيز خالل فرتة امملن يربون ماعز ا
م ابمر من القوات املسلحة لضمان توفري ما يكفي لصناعة السرتات العسكرية يف حالة حدوث حرب ومل يكن هذا تصرفا  سديدا  ؛ اذ 1955عام 

، استمرت احلكومة يف م. ومع ذلك1960اكر مع بداية عام املسلحة بدات تستخدم االلياف الصناعية لصناعة سرتات الضباط والعسان القوات 
ليس الن مريب ماعز املوهري ذوي نفوذ هائل او حمنكني سياسيا  ،  ملاذا ؟ ني طوال مخسة وثالثني عاما  اخرى،دفع تلك املبالغ السخية هلؤالء املزارع

 هذا وال ذلك. ولكن كان السبب يكمن وراء عددهم الصغري الذي ساعد على استمرارية حصوهلم على االعاانت السخية من احلكومة دون فهم ال
دوالر  100.000ان يالحظ دافعوا الضرائب. افرض ان هناك الفا  ممن يربون ماعز املوهري الذين يتلقى كل منم شيكا  من احلكومة الفيدرالية بقيمة 

ورمبا اكثر من اهتمامهم  –حلول كل فصل صيف ؛ فقط لكونه يريب ماعز املوهري،ستجد ابلطبع املتلقني هلذا الدعم احلكومي يهتمون به للغاية مع 
 وجتدان حنن ممن ندفع جمرد بضعة قروض اضافية للحفاظ على املخزون غري الضروري من املوهري ال نكرتث بذلك املبلغ أبية سياسة حكومية اخرى،

ولن  على االطالق. فاي رجل سياسة يعرف انه اذا جرى تصويتا  على ضرورة دعم صوف املوهري سيحظى بتأييد قوي من جانب املربيني ملاعز املوهري
 ولكن املشكلة ان مريب ماعز املوهري ليسوا فقط من .وضوح الشمس من الناحية السياسية يلقى محاسا  من املقرتعني اآلخرين،وهذا امر واضح

لذلك يستغل  ،4يصطفون للحصول على دعم حكومي ، او ختفيض ضرييب، او محاية جتارية ، او أية سياسة حكومية أخرى حتشو جيوهبم ابلنقود
، اقدم اان بدوري االعاانت لنشاط اخر يف يف بلديتفان قدمت انت االعاانت ملزارعي املوهري  –هذه النقطة اكثر السياسيني ذكاء لتبادل املصاحل 

، اعتدان ان نشري اىل ميزانية الوالية على اهنا مثل شجرة عيد امليالد افظ والية مايناذكر اثناء فرتة عملي ككاتب للخطاابت اليت يلقيها حم بلدتك،
مثلها دان روستنكاوسكي اما االن فانين اقطن يف الدائرة اخلامسة بوالية الينوي اليت  اليت يضيف اليها كل مشرع قانوين قطعة او قطعتني من الزينة،

اء فعندما احتاج متحف العلوم والصناعة عشرات املاليني من الدوالرات لبن نشيد مبا فعله روستنكاوسكي، -قاطين شيكاغو -فنحن لعدة عقود،
اما على دافعي الضرائب ، فهل كان لز ويالت الفيدرالية الالزمة لبنائة، استطاع دان روستنكاوسكي ان جيلب التمموقف انتظار سيارات حتت االرض

ابنيت ، ولكن اذكر عندما اصطحبت قف انتظار سيارات يف متحف شيكاغو؟ ابلطبع اليف مدينة سياتل او يف ريف فريمونت ان يدفعوا املال لبناء مو 
ملاذا ال يزال دان  روهذا يفس ، كنت مسرورا  لتمكين من ركن سياري يف الداخل،اىل املتحف االسبوع املاضي، واهنمرت االمطار الغزيرة

د انتهى الدعم اما االن فق .م يف احملافل السياسية يف شيكاغو، يتمتع بكل تقدير واحرتاجن الفيدرايل، الذي خرج مؤخرا  من السروستنكاوسكي
جواء اليت تسببت يف دفع ولكن اال ، ولكنه اصبح مثاال  على سياسات كسب التأييد الدعائية اليت لُعنت بسبب سخافتها احملضة،املقدم هلذة الفئة

، يفرتض ول وهو نوع من الوقود مستخرج من حبوب الذرةلنتحدث قليال  عن االيثان هذا الدعم ملدة ثالثة عقود ملريب ماعز املوهري ال تزال موجودة،

                                                           
 ـفحة  - 81فيلسوف االقتصاد صـ1
 ، وسيبدو النظام السياسي القادم غريب جداً طبعاً بالرغم من انه النظام السياسي المثالي.ـفحة227فيلسوف االقتصاد صـ2
 مثل انقاذ البنوك في االزمة العالمية. 3
 قدرة عدم تمويل الحمالت االنتخابية مثل االسواق المالية.فهناك مجموعات تمتلك ايضاً ليس فقط قدرة عدم التصويت بل ايضاً  4
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، ة املفروضة على اجلازولني اخلالصيبسنتا  عن الضر  4،5البعض انه آمن بيئيا ، فالضريبة املفروضة على جالون اجلازولني املخلوط إبيثانول تقل 
ومع  ، كما انه يقلل اعتمادان على النفط االجنيب،يف احرتاقة من اجلازولني اخلالص والسبب فيما يبدو هو ان اجلازولني املخلوط إبيثانول انظف

قد كشفت دراسة قام هبا املعنيون يف جهاز احملاسبة ف ، فان العلماء وكذلك انصار محاية البيئة غري مقتنعني ان االيثانول رائع اىل هذه الدرجة،ذلك
 -ثريا  ضئيال  على اعتمادان حنن ، كما انه له اتيثانول ال يقدم هذا النفع للبيئةان اال -اع التحقيق الذي يساعد الكوجنرس ذر  -كومي االمريكي احل

على اخلزانة  -من اجل صناعة االيثانول  -الذرة قدمة ملزارعي ، فقد اضاعت االعاانت احلكومية املعلى النفط االجنيب ومع ذلك -االمريكيني 
يتبخر اسرع من اجلازولني  ، فهويلحق التلوث ابهلواء بطريقة افظعواالسواء من ذلك ان االيثانول  مليار دوالر، 7.1ايرادات ضريبية تبلغ حوايل 

م اىل 1999علوم عام حلرارة،وقد توصلت دراسة أجرهتا االكادميية الوطنية لل، االمر الذي يسهم يف تفاقهم مشكلة االوزون مع ارتفاع درجة االصايف
م اآليت 2000لسباق الرائسي عام وال يقتصر االمر على الصعيد العلمي فحسب، فقد نشرت صحيفة النيويورك اتميز خالل معمعة ا .نتيجة مشاهبة

فهو ابلتأكيد يصنع العجائب يف محالت االنتخاابت الرائسية بوالية ايوا" فاخلفض وقودا  رائعا  للسيارات ام ال ، "بغض النظر هل كان االيثانول:
ة االمريكية ملزارعي الذرة ان الذي يعود ابملكسب على املزارعني؛ حيث تفيد الرابطاالمر  ل يزيد من الطلب على حبوب الذرة،الضرييب على االيثانو 

، فقد عارض تلك االعاانت خالل ل براديل يعلم ذلكوملا كان بي سنتا  من سعر بوشل الذرة، 30د برانمج اعاانت مزارعي الذرة لصناعة االيثانول زا
( وكان احد اهم اجنازاته كعضو جملس ية فقرية نسبيا  يف زراعة الذرةفرتة عمله عضو جملس  شيوخ ممثال  لوالية نيوجريسي لثالث فرتات )وهي وال

ولكن بعد توجهه اىل والية ايوا كمرشح  انت املالية احلكومية والثغرات القانونية اليت تضر اكثر مما تنفع،شيوخ إلغاء قانون الضرائب اخلاص ابالعا
، وذلك بعدما ادرك ان االيثانول ؤيد اخلفض الضرييب على االيثانولرائسي من احلزب الدميقراطي وحتدث اليه بعض املزارعني وجد من واجبه ان ي

لذلك قام كل املرشحني الرائسيني يف  ، ووالية ايوا على جانب كبري من االمهية يف السباق الرائسي،لناخبني يف والية ايوااالمهية ل على جانب كبري من
، الذي مل يقم حبملة رائسية يف ايوا ألنه كان يعلم ان موقفه ازاء تلك السياسة انت ملزارعي الذرة عدا جون ماكنيذلك الوقت بتأييد منح االعا

 ينتخب رئيسا  للوالايت ملالشيوخ مكني اليت حتوز االعجاب ومع نزاهة عضو جملس ) رصة ليحصل على اصوات الناخبني هناكسيمحو اية ف
مارفني فالير الذي  ديثا  مع مزارع الذرة ابلوالية هوت صحيفة النيويورك اتميز حم، اجر 2000ابية بوالية ايوا عام ( قبل انعقاد اللجان االنتخاملتحدة

ليس االيثانول  جاءوا فقط للمتاجرة بنا" مث اضاف قائال  :"ابلتاكيد هذا ليس اسواء مايف االمر". –أي املرشحني  –قال :" اظن احياان   اهنم 
، ابملائة من امجايل السكان 3و ا 2فاملزارعون ميثلون نسبة ضئيلة تكاد تكون  ابلقضية اليت ختدم بعض اصحاب املصاحل اخلاصة وتقمع ابقي االفراد،

حل اخلاصة على القوة الغامشة فقط، ولكن يعتمد على الذكاء فال يعمد استغالل العملية السياسية خلدمة املصا ومثة نسبة اقل منهم من مزارعي الذرة،
وا ابصواهتم يف االنتخاابت، مطالبني بتخفيض لكي يدل -أي االغلبية  -يون ممن يستخدمون ايديهم اليمىن ؛ اذ من املمكن ان يتجمع االمريكايضا  

 جتاه من يربون ماعز املوهري ، من املمكن ان حندد سياستنا وحينها -أي األقلية  -رين ممن يستخدمون أيديهم اليسرى ضرييب على حساب اآلخ
مع ما حيدث ابلفعل ، فعندما يتلق االمر  وقد توصل االقتصاديني اىل نظرية عن السلوك السياسي تتشابة .لكن ذلك ال حيدث على أرض الواقع

االقتصادي احلائز على جائزة نوبل الذي وضح لنا امهية راس  -كتب جاري بيكر   ، تصبح االعاانت احلكومية مبلغا  ضئيال ،ةمبصاحل رجال السياس
على ما ذهب اليه ميلتون فريدمان يف رسالة الدكتوراه استنادا   ث يف اواخر الثمانينيات يلخص بدقة ما يعرف ابقتصادايت التنظيم،حب -البشري املال 

؟ الن أي تكاليف تنتج من استغالهلم للنظام ملاذا ، يفيد بيكر فيه ان الفئات النقابية قليلة العدد تكون انجحة جدا  يف العملية السياسية،بهاخلاصة 
 7ديثنا عن االيثانول : فاالعالانت املتمثلة يف الدعم الضرييب اليت تبلغ نعود مرة اخرى حل .رحية كبرية غري نقابية من السكانلصاحلهم توزع على ش

، ابملائة املتبقني 98سكان، أي الـ مليارات دوالر متنح لفئة قليلة العدد من املزارعني، االمر الذي يدر عليهم عظيم الربح وتوزع التكاليف على ابقي ال
وسيكون العكس صحيحا  مع خطيت جلعل الناخبني ممن يستخدمون اليد  وسط مهومهم اليومية، االمر الذي جيعلهم غري مبالني بقضية االيثانول

لذلك ان  بني كل تسعة امريكيني تقريبا  ، ، منولكن مثة شخص اعسر واحد فقط اليسرى يدفعون االعاانت للناخبني الذين يستعملون اليد اليمىن،
، االمر االعانة دوالر كضرائب لتمويل 900، فكل انخب اعسر سيضطر لدفع والرد 100لى اعانة حكومية قدرها كان سيحصل كل انخب ع

عليه من  ، وسيبتهج من يستخدم ميناه ملا سيحصلهم القضااي السياسية اليت تؤرقهمالذي سيتسبب يف استشاطة امثالة غضبا، حىت اهنا قد تغدو ا
واليك هذا االكتشاف الغريب  .ز جلانب من يستخدمون اليد اليسرىاملهنية ابن ينحا اما السياسي املاهر فسيعزز توقعاته دوالر، 100اعانة قيمتها 

، توفر احلكومة ان، مثل الوالايت املتحدة واورابالذي يوضح ما انقشناه للتو: ففي الدول اليت يشكل هبا املزارعون نسبة ضئيلة من امجايل عدد السك
كون مبالغ دول اليت يشكل هبا املزارعون قطاعا  كبريا  من السكان نسبيا  ، مثل الصني واهلند، تاملبالغ الضخمة كاعاانت للمزراعني. ولكن يف ال
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، جيري اجبارهم على بيع احملاصيل ابسعار اقل من سعر السوق حىت يتمكن سكان املدينة من احلصول على االعاانت ضئيلة للغاية، بل على العكس
ان  ، هم الذين يدفعون للحكومة،اسية، ويف احلالة الثانية، حيظى املزارعون ابملساندة السيففي احلالة االوىل متطلبات الغذاء االساسية ابسعار رخيصة،

 هي اليت تتحكم يف االمور الكبريةاالمور الصغرية ا فاما يف السياسة ،  ما جيعل تلك االمثلة على نسق واحد هو ان الفئة الكبرية تدعم الفئة الصغرية،
قد تؤدي االف االعاانت اىل موت حمقق؛ تعد التكلفة اليت انفقها دان روستنكاوسكي على موقف انتظار  عمق يف االقتصاد.وقد يؤثر هذا ب

ذرة، من السيارات مبتحف العلوم والصناعة تكلفة غري كبرية مقارنة ابقتصادان البالغ حجمة عشرة تريليون دوالر، وكذلك منح االعاانت ملزارعي ال
االسعار ُلمصنعي  ثانول، واحلماية التجارية ملنتجي السكر، والتنزيل الضرييب لشركات األدوية اليت هلا نشاط يف بورتو ريكو، ودعماجل صناعة االي
فتلك االمثلة  لتصبح تكاليف ضخمة، -واآلالف منها على نفس املنوال  -تتجمع تكاليف كل تلك االعاانت  ولكن يف االمجايل، منتجات االلبان

من عدم الكفاءة ان اجتمعت مع بعضها البعض تبدأ من خرق وظيفة اقتصاد السوق االساسية اال وهي استخدام املدخالت يف انتاج سلع الضئيلة 
 كبرية من مصنعي منتجات ، تصبح املشكلة احلقيقية ان هناك اعدادا  ان اضطرت احلكومة لدعم سعر اللنبوخدمات ذات اكرب كفاءة ممكنة،ف

 ان افضل تعريف مسعته للملجأ الضرييب هو انه نوع من االستثمار او السلوك الذي مل يكن ليصبح ذي معىن يف غياب االعتبارات الضريبية، األلبان،
كل   ودوبوج .هبا لو مل تكن اعطتهم ذلك الدافعتعطي لألفراد دافعا  للقيام ابعمال مل يكوان ليقوموا  وهذه هي املشكلة هنا: ال جيب على احلكومة ان

ما يهتم الكوجنرس ابحدى ، فعندومع ذلك االسباب اليت جتعل احلكومة اجليدة ليست فقط على جانب كبري من االمهية ولكنها ضرورية ايضا ،
غو ، استاذ االقتصاد جبامعة شيكا -لقد قام الراحل جورج ستيجلر  ، ينتهي االمر بوجود الكثري من قطع الزينة على شجرة عيد امليالد،املشكالت

ابقرتاح واثبات احد املفاهيم اليت قد ال يتقبلها املنطق: وهو ان الشركات والصناعات تستفيد يف اغلب  -م 1982عام احلاصل على جائزة نوبل 
لحد من حرية اعدهتم او لاما ملساعات العملية السياسة لسن قوانني ، قد تستخدم الشركات والصنوابلفعل االحيان من القوانني التنظيمية احلكومية،

فكل والية يف الوالايت املتحدة تشرتط على  هل يبدو هذا احلديث غري مألوف؟ اليك ما حيدث مثال  مع ترخيص مزاولة مهنة التدريس، .منافسيهم
شروط للحصول والقت هذه الفكرة اعجاب معظم االفراد وزادت ال املعلمني ابملدارس احلكومية تنفيذ بعض االجراءات قبل حصوهلم على الرتخيص،

، ابت هذا معقوال  نظرا  الهتمام الوالايت املتحدة الشديد ابصالح التعليم لينوي بشكل متزايد مع مرور الوقت، مره اخرىعلى ترخيص يف والية ا
احدى اكثر القوى  وهي -الرتخيص، تغدو االمور اكثر ظلمة، فدائما  تساند احتادات املعلمني ولكن عندما نبداء يف تفحص سياسة هذا  احلكومي،

ولكن اقرأ املكتوب  االصالحات اليت تشرتط مرور املعلمني بتدريبات واختبارات اكثر صرامة قبل تعيينهم، -اعليه يف الوالايت املتحدة السياسية ف
خراج الرتاخيص للمعلمني تطرأ الست ة التدريس ابلفعل من أي شروط جديدة، تعفي تلك القوانني تقريبا  وبدون استثناء من يزاول مهنخبط صغري

ل ، وال يضطر للقيام بكاضافية او اجتياز اختبارات جديدة، يتعني على االفراد ممن يودون ان يصبحوا معلمني حضور حصص بعبارة اخرى اجلدد،
 ملعلمني ابجراءات معينة امرا  فان كان قيم ا نح الرتاخيص موضوعة ملصلحة الطالب،وهذا ال يهم ان كانت قوانني م هذا املعلمون املوجودون ابلفعل،

وحىت اجلوانب االخرى  ، فمن املفرتض ان أي شخص يقف امام الطالب ليلقي درسا  يتعني عليه القيام هبا هو اآلخر.ضروراي  ملزاولة مهنة التدريس
سنني من اخلربة ال ميكنهم التدريس يف من القانون منح الرتخيص ليست معقولة هي االخرى ، فاملعلمون ابملدارس اخلاصة، ومعظمهم لدية عشرات ال

( وغري الضرورية على االطالق وال حىت الساتذه ن ضمنها اختبارات التدريس للطالبواليت ممية دون اجتياز اختبارات قاسية )املدارس احلكو 
، ب املدارس الثانويةنونية لتدريس الفيزايء لطالعندما تقاعد الربت اينشتاين من جامعة برينكتون بنيو جريسي، مل يكن مؤهال من الناحية القا اجلامعة،

ا ان شروط احلصول على ترخيص العمل ابلتدريس ليست ذات عالقة ابداء و فنندهش حني نعرف ان الباحثني اكتشواذا نظران لواقع االمر س
، وليس الطالب يستفيد منها املعلمون تلك الشروط ملنح الرتاخيصد ستيجلر لنا على صحة هذه النقطة، فوسيربهن السي املدرسني يف الفصول،

فاي حاجز مينع  ، االمر الذي يستفيد منه املوجودون ابلفعل من املعلمني،يس يقل عدد املزاولني لتلك املهنةفعندما يصبح من الصعب العمل ابلتدر 
أي عندما تشرتط الوالية ان حيصل االفراد فية )س لكل انواع الرتاخيص الوظياان شخصيا  احتم .نني يبدو جذااب  ملن يقفون خارجةدخول افراد معي

؛ فقد كانت ط اليت بدت شاذة يف والية الينويلقد تناولت رسالة الدكتوراه اخلاصة يب شرحا  الحد االمنا (ى تراخيص قبل امتهان وظائف معينةعل
مل تفرض أي نوع من الشروط على عمال صيانة الكهرابء، ، و ليم وجتميل االظافر ملنحهم تراخيصالوالية تفرض شروطا  على احلالقني والعاملني بتق
، اما تقليم االظافر او قص الشعر على حنو سيء يبدو كارثة كن ان تتسبب يف اشعال حي ابكملةفاالعمال املتعلقة ابلكهرابء ان مل تتم كما ينبغي مي

النوع من منح الرتاخيص  يتلخص تفسري ذلك التابعون لنقاابت يف الوالية،، فاحلالقون وعمال جتميل األظافر هم ومع ذلك اكثر لطفا  بشكل نسيب،
فحجم وميزانية احتادات هذه املهن يف والية الينوي هي اليت تتحكم يف امهية حصول املمتهنني اجلدد على تراخيص  : اصحاب املصاحل،يف كلمني
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فحجم  د يتمتعون ابمليزة اليت يتمتع هبا مربو ماعز املوهري،فرا، لذا كل هؤالء االيةعدد مقارنة ابمجايل سكان الوال)كل العاملني مبهنة معينة قليلو ال
الرائع هو ان تنظيم ذلك االمر سياسيا  عن طريق منح  (راد لالنتفاع من وراء تلك املهنةوميزانية احتاد مهنة ما يعكس اىل أي مدى جيري تنظيم االف

فقد   كل وفقا  ألهليته اليت حيددها القانون(اتصال مباشر مع اجلمهور )ت ن اخلطر مزاولتهم ملهنة معينة ذالرتاخيص حيمينا من االفراد الذين يكون ما
تزاول الفئات النقابية قليلة العدد عملها على مسمع ومرأى  : تسعى الفئات النقابية لتنظيم مهنها عن طريق الرتاخيص.كان جورج ستيجلر على حق

تمون ابتساع نشاط وخاصة امله -جتلب النفع على بقيتنا يتسم أحياان  االقتصاديون  عني إلصدار تشريعا ليست ابلضرورةمن اجملتمع، بل وتدفع املشر 
ابلعدائية جتاه احلكومة. فكلما اتسع نطاق سلطة احلكومة، زادت املساحة ألصحاب املصاحل اخلاصة لعقد الصفقات لصاحلهم،  -األسواق احلرة 

ان كان ابمكان اجملموعات قليلة العدد استخدام العملية التشريعية لصاحلهم ،  .اشران اليها للوظيفة التشريعية للحكومة اليتتلك اليت ال متت بصلة 
 -الذي صاغ تعبري التدمري اخلالق  -هم ، او على االقل حماولة ايقافه، لقد وصف جوزيف شومبيرت فبإمكاهنم ايضا  ايقاف ما يتعارض مع مصاحل

، وخلق بنية اخرى جديدة. قد يستفيد العامل من هذا االمر، يف حني تتضرر منه الشركات لية تدمري متواصل للبنية القدميةعلى اهنا عمالرأمسالية 
 سيستخدمون شىت الوسائل –من وجهة نظرهم  او التدمري –يق تقدم الرأمسالية والصناعات اليت تشكل البنية القدمية. وان االفراد الذين يقفون يف طر 

تشريعية تساعد من يساعدون وملاذا ال يستخدموهنا؟ فالعملية ال احدة تلك الوسائل 1مري ، والسياسةاليت حيتمل ان حتول دون حدوث عملية التد
اد وقد تسعى لتحميل االفر  -وهي عملية انقاذ توفرها احلكومة  -د تسعى للحصول على محاية جتارية الفئات اليت حتاصرها املنافسة قأنفسهم، و 

فتسريح العمالة او التعرض  ، او بعض االجراءات من هذا القبيل،االخرين ضرائب تقدم اليهم كمساعدة، او لفرض القيود على التقنيات املنافسة
بنية االقتصادية ماملشكلة اذا؟ املشكلة اننا لن حنصل على الفوائد الناجتة من ال .ياسة لطلب املساعدة امرا  قهراي  لالفالس امور جتعل من اللجوء للس

، انئب رئيس جملس حمافظي البنك املركزي االمريكي ، هذه يعلل روجر فرجسوسون جونيور اجلديدة لو قرر رجال السياسة محاية البنية القدمية،
 –نافسية وبني تكوين الثروة النقطة قائال  :" ان واضعي السياسات الذين يفشلون يف تقدير قيمة العالقة بني االنتاج املتدفق الذي تصنعه االوساط الت

، يضعون سياسات هتدف اىل محاية الضعفاء والتقنيات هارات اآلخذة يف الرتاجع. ومن مثسينتهي هبم االمر برتكيز جهودهم على األساليب وامل
يدي املساعدة اىل من قصمت املنافسة تقوم السياسة بدافع من الشفقة مبد ا عتيقة الطراز اليت من شأهنا ان تعرقل مسرية االقتصاد عن املضي قدما ."

وان ازداد حجم الكعكة، فال  ظهورهم. فان كان حدوث تغيري ما سيؤدي بنا اىل التقدم، فال بد اذن ان تصبح الكعكة االقتصادية االكرب حجما ،
، او أي نوع اخر او اعادة التأهيل الوظيفي الية،بد ان حيصل اخلاسرون على نصيب منها : سواء يف صورة إعانة تساعدهم على اجتياز املرحلة االنتق

 شمالية للتجارة احلرة مستساغة لدىان ما جعل اتفاقية امريكا ال من انواع املساعدة ملن طرحتهم املنافسة ارضا  حىت يقفوا على ارجلهم مرة اخرى،
سيك يف خسارهتم لوظائفهم. ابملثل، تستخدم الكثري من الكثريين فقرة ابالتفاقية نصت على تعويض العاملني الذين يتسبب توسع التجارة مع املك

ومع ذلك، مثة فرق حاسم  الوالايت مبالغ التسوايت القانونية السخية مع صناعة التبغ لتعويض مزارعي التبغ ممن يهدد رزقهم تناقص استخدام التبغ.
اليك ما حدث مع لسياسة اليقافة يف املقام االول. وبني استخدام ا بني استخدام العملية السياسية لبناء شبكة أمان للمتضررين من التدمري اخلالق

صناعة التلغراف وشركة بوين اكسربس لتوصيل الربيد: فقد كان احلل الوحيد ملساعدة عمال الشركة الذين جرى تشريدهم )بعد دخول صناعة 
، تصنع العملية احياان اعدهم عن طريق منع صناعة التلغراف متاما ،التلغراف يف جمال االتصاالت( هو اعادة اتهيلهم ليعملوا كعمال تلغراف، او نس

، ولكنها النامجة عن املنافسة مكاسب ضخمة السياسية ما يشبه هذا اخليار الثاين؛ ألسباب شبيهه مبشكلة مريب ماعز املوهري. فاملكاسب االقتصادية
ولكنها مركزة للغاية. نتيجة لذلك، يصبح من الصعب على املستفيدين من التدمري توزع على شرحية كبرية من الناس؛ فالتكلفة تكون صغرية نوعا  ما 

ي اخلالق مالحظة ما يسببه من ضرر لبعض االفراد ؛ فنجد اخلاسرين حمتشدين عند مكتب احد اعضاء الكوجنرس طالبني احلماية ، مثلما سيفعل أ
التجارة الدولية اليت يستفيد منها املستهلكون،فنجدان ندفع أسعار اقل مقابل شراء وهذا ما حيدث يف عامل  منا اذا تعرض رزقه او معيشته للخطر.

بلدك األحذية، والسيارات، والغذاء وكل السلع االخرى اليت ميكن ان تصنع على حنو افضل او ابسعار ارخص يف مكان اخر يف العامل )او تصنع يف 
حياتنا لألفضل من وراء صغائر االمور اليت هلا أتثري تراكمي كبري. يف عهد الرئيس كلينتون، ابسعار اقل بسبب املنافسة(. من هذا املنطلق، تتحول 

وضات قال وزير املالية السابق روبرت روبني ذات مرة: " ان املكاسب االقتصادية العائدة من خفض التعريفات اجلمركية اليت كانت تبحثها املفا
رميا ما زالت االحذية األرخص مثنا  واجهزة التلفاز األكثر جودة غري كافية  ض ضرييب يف اتريخ البشرية."خالل الثماين سنوات املنصرمة متثل اكرب خف

الفيدرايل للعمال لتجعل املواطن العادي يهتف مؤيدا  لالتفاقيات اليت تربمها منظمة التجارة العاملية لنشر التجارة احلرة. يف غضون ذلك، أرسل االحتاد 
                                                           

 تنحصر السياسة هنا في الديمقراطية. 1
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وكانت حجتهم الواهية ان املنظمة تراودها خماف بشان  جاج ضد توسيع نظاق التجارة احلرة،ا  من اعضائة ملؤمتر سياتل لالحتقرابة ثالثني عضو 
فمزيد من التجارة يعين توفري سلع  هو اال يفقد االمريكيون وظائفهم، وهذا هراء، فما كان يقلق االحتاد ور وظروف العمل يف العامل النامي،االج

رع، مثلما وهذا ابلتأكيد سيدفع العمال للتظاهر يف الشوا كذلك فقدان الكثري لوظائفهم، واغالق املصانع،أرخص ملاليني املستهلكني االمريكيني، و 
ماكينات صناعة النسيج احتجاجا على  ،زل والنسيج الربيطاينوهم فرق من عمال الغ ludditesالالضيون  حدث يف التاريخ من قبل حينما حطم

مع بداية القرن اخلامس عشر، كانت الصني متقدمة تكنولوجيا كثريا  عن الغرب.  االجور املنخفضة والبطالة اليت تسببت فيها دخول تلك املاكينات؟
صينيون يسبكون احلديد قبل امليالد مبائيت عام، أي فقد كانت تتمتع ابلرايدة يف جماالت العلوم الزراعية واهلندسة وحىت الطب البيطري. فقد كان ال

ات قبل االوروبيني أبلف ومخسمائة عام. ومع ذلك، قامت الثورة الصناعية يف اورواب يف حني ضعفت احلضارة الصينية، ملاذا؟ يفرض احد التفسري 
ل هؤالء القادة دون ظهور امناط جديدة من التغيريات اجملتمعية، حا ستقرار على حساب التقدم. ومن مثالتارخيية ان القادة الصينيني كانوا مهتمني ابال

فعلى سبيل املثال منع احلكام الصينيون يف القرن اخلامس عشر التجارة ابلسفن اليت تبحر ملدد  لقيام الثورة الصناعية يف اورواباالمر الذي اعطى فرصة 
لقد جنحنا يف سن  طور االقتصادي، واالكتشاف، والتغيريات االجتماعية املصاحبة له.طويلة ملا يف ذلك من خماطرة، االمر الذي كبت التجارة، والت

ابلكوجنرس بعض القوانني اليت تساعد على ان تعم الفائدة على اجلميع،فعلى سبيل املثال، يسعى الرئيس االمريكي دائما  لوجود سلطة املسار السريع 
ولكن عن طريق التصويت ابالقرتاعز فلم  ة اتفاقية يصل اليها املفاوضون،صدق الكوجنرس على ايجيب ان ي فاوض يف جمال االتفاقات التجارية،للت

املنطق هنا هو ان املشرعني ليس لديهم الصالحية للتعديل يف االتفاقية  ع فيها املشرعون اضافة التعديالت،تعد هناك تلك العملية القدمية اليت يستطي
عليها تلك االتفاقيات؛ فاتفاقية التجارة، اليت توفر محاية للبعض من ذوي املصاحل اخلاصة ذوي االعداد القليلة ابعفاء صناعات معينة من ان تنطبق 

ان منظمة التجارة  يف كل منطقة ، ليست اتفاقية جارة على االطالق. فعملية املسار السريع جعل من السياسيني رجال افعال ال اقوال فحسب.
هي يف الواقع تفعل ما تفعلة سلطة املسار السريع ولكن على نطاق عاملي. فالتفاوض إلزالة  - البعض على حنو خاطئاليت يعيب فيها  -العاملية 

عمل يف غاية األمهية.  -من يريدون تعزيز مصاحلهم اخلاصة مع الوضع يف االعتبار ان كل بلد هبا  –العوائق امام التجارة يف الكثري من البلدان 
ملية جتعل من االتفاقيات التجارية امرا  ميكن التحكم به سياسيا ، وذلك بواسطة حتديد الشروط اليت جيب ان تتوافر يف الدول اليت فمنظمة التجارة العا

. هذا هو ترغب يف االنظمام اىل تلك االتفاقيات ، ومن بعض تلك الشروط: األسواق املفتوحة، والغاء االعاانت، والغاء التعريفات اجلمركية .. اخل
غيب عر العضوية، فالدول اليت تنضم اىل االتفاقية حتصل على حق املشاركة يف اسواق كل الدول األعضاء ابالتفاقية، االمر الذي يشكل عامل تر س

شك م، كنت على و 2000فلندع االن انتقاد السياسيني قليال ؛ يف خريف عام  قوي حيفز املشرعني على رفض االعاانت املقدمة ملريب ماعز املوهري.
لفعل؛ دث ابان اتقلد منصبا  سياسيا  ، فلقد جرى انتخايب رئيسا  جلمعية مالك املنازل يف بلدة سيميناري )رمبا تعد كلمة "مت انتخايب" اقوى مما ح

اعلنت هيئة  ،اذجا  مبا يكفي ألعتذر له رافضا ( خالل نفس تلك الفرتة تقريبا  هل كنت ارغب يف تويل هذا املنصب، وكنت س فلقد سألين الرئيس
، لتقرتب كثريا  من منازلنا حنن القاطنني يف هذا اجلوار. اتى هذا التوسيع املقرتح يف صاحل خططها لتوسيع حمطة القطار العلويالنقل بوالية يشكاغو 

مث ستنقل خط ومن  ،، كما ستسمح هيئة النقل بشيكاغو ابلتعديالت الستيعاب مزيد من الركابذوي االحتياجات اخلاصة جسمانيا   االمريكيني
، كانت تلك اخلطة جيدة ابلنسبة للنقل العام الثني قدما  من منازلنا، ابختصاربكل الضوضاء املصاحبة له( اىل مكان اقرب بثسري القطار العلوي )

وعقدان االجتماعات، واستشران ، يف شيكاغو وسيئة ابلنسبة الحتاد مالك املنازل. ولكن لو كان االحتاد حتت قياديت املمتازة ، لكنا كتبنا الرسائل
صين ان تبقي منطقة املنازل يف مكان اخر يف اجلوار ( فال خياليت كانت بعضها سيتضمن مصادرة وهدم منفذي املشروع، وقدمنا اخلطط البديلة )

يعا  أصحاب مصاحل خاصة، قد ال تكون واليكم هذه احلقيقة ايها السيدات والسادة: إننا مج فولريتون افينيو بال حمطة قطار علوي جديدة حىت اآلن.
ذات مصاحل خاصة: رمبا تكون مهنة ما، او فئة  -ورمبا الكثر من فئة واحدة  -، ولكنك ابلتاكيد تنتمي لفئة ما مربيا  ملاغز األجنورا، او زارع ذرة 

وضع الشخص حيدد اراءه" من السهل ان تقول ة القدمية :"ولوكما يف املق عريقة ، او فئة سكانية ، او حيا ابجلوار ، او صناعة ، او منطقة ابلدولة،
ر الذي تغلب أي القرا -لغابرة عن القرارات الصعبة صحيحة، فاختاذ القرار الصائب ان الفكرة ا اسة جيب ان يتخذوا القرار الصائب،ان رجال السي

رات يف حتسني اوضاعهم يالحظ االشخاص الذين تسببت تلك القرا من النادر جدا  ان لن جيعل االفراد يهللون له يف سرور، -منافعة على تكاليفة 
، ومن احملتمل جدا  ان جتد القالئل ممن تتضرروا من مثل هذا القرار حيتجون بقذف هو الذي تسبب هلم يف هذه الفائدة، ان هذا القرار االقتصادية

ان االموال ابلتاكيد  ء؟ اذ فعلت ذلك ستكون فقط تغيريات هامشية،هل تغري برامج االصالح املايل من أي شي سيارتك بسيل من مثار الطماطم.
فان كان مصنعو منتجات األلبان ) الذين يستفيدون  احد الوسائل اليت جتذب انتباه رجال السياسة ، ولكن هناك اخرين ميكن اللجوء اليهم ايضا ،
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ئل، والتهديد ، وقرع األجراس، وعقد االجتماعات، وكتابة الرسااىل اعضاء اللويب لجوءمن االسعار املدعمة فيدراليا( ال ميكنهم دفع املال، فيمكنهم ال
ال تغري محالت االصالح املايل من حقيقة ان مزارعي منتجات االلبان يهتمون للغاية  ، والتصويت لصاحل األحزاب املعارضة،ابإلضراب عن الطعام

هلذا السبب تنحاز الدميقراطية دائما  للفئات النقابية  لتمويل هذه االعاانت على االطالق،ابلدعم الذي يتلقونه، وال يكرتث هبا من يدفعون الضرائب 
زب الدميقراطي عن والية نرباسكا عضو جملس الشيوخ من احل -ذكر بوب كريي ذات مرة  .ر انتشارا  الفئات الكبرية األكث قليلة العدد على حساب

لن خيتفي اسوأ انواع الفساد الذي جنده يف االجواء حيث يقول يف صحيفة ذا نيويركر :" ،ايل قد تغري الكثريأنه ال يعتقد ان برامج االصالح امل -
" سأذكر امرا  سيجعلكم تستاءون مين : لو كان علي االختيار بني القاء مجلة ويل لتلك الربامج" ويضيفالت متالسياسة حىت لو قمنا ابقصى مح

لذا اذا سألين  اطرائية ملدة ست وعشرين اثنية جيعلكم تصفقون يل، وبني اخباركم ابحلقيقية ومساع أصوات االزرداء ، فسأختار اهلتاف والتصفيق"
ولذلك  1معرفتنا املتزايدة ابلسياسة العامة من هذا العامل عاملا  مثاليا  ؟ سيكون هذا الفصل هو اجابيت الكاملة " احدهم مرة اخرى : ملاذا ال جتعل

ال مناص من ان قادة الدول ليس لديهم مناعة فال يوجد ما يسمى بنظام سياسي امثل " ابنه يف ظل فشل الدميقراطية أبنه يؤمن االقتصاديني بشده
املصاحل: اذ ان تفضيل مصلحة مجهور الناخبني يف فلوريدا خالل االنتخاابت الرائسية االخرية يضمن احلماية ملصنعي السكر ضد سياسات مجاعات 

 والذي خيدم الصاحل العام جلميع الناس ، وليس هذا فحسب بل ان 2اذ ما من نظام يسمى ابلنظام السياسي املثايل" على حساب ابقي االمة،
هناك ما يسمى اشاعة او مة اسهمها هدفا  للهجوم الفكري )الربح املايل فعلى سبيل املثال تشكل قيمة الشركة وقي ف لتحقيقتعترب هدالدميقراطية 

( والسبب يف كوننا نساهم كل هذه املسامهات يف هذا احلزب السياسي وذاك ل لتكون اشاعات وأخبار غري رمسيةاخبار غري رمسية واالخبار تنتق
ذا الشخص يسعى ألن يكون العمدة وهذا الشخص يسعى الن يكون عضو جملس البلدية هو اننا عندما نستثمر يف هذه احلزب السياسي و ه

واملعلومات يف السوق تعين املال )هبذه املناصب سنتمكن من  صل بذلك على األخبار واملعلومات،االحزاب وحنصل على هذه املناصب فإننا حن
مة الناس وهذه احلقائق واالخبار ستمكننا من معرفة سري السوق وكيفية احلفاظ على املال وجتنب اخلسارة اىل معرفة حقائق وأخبار ال يعلمها عا

ريد طريق للوصول للمعلومات لتحقيق الربح على حساب املغفلني( واالسواق املالية ت ستمكننا من اطالق االشاعات عرب اجهزة الدولهاهنا جانب 
فني ببواطن االمور ، والعارفني ببواطن االمور هم حقيقة من يستحوذون على كل االرابح يف البورصة ، والبقية ال جينون وهذا العمل يسمى جتارة العار 

من عيوب متويل احلمالت االنتخابية  ابهنم يدعون اهنم يفكرون مبعايري بل ان الدميقراطية حتتوي على عيب جوهري يف اصل العملية ذاهتا فشيئا  ؛ 
وهو مستحيل يف نظام نقدي ، فاذا كان لديك املزيد من املال لإلعالن عن موقفك ، فهذه ليست دميقراطية ، فهي ختدم من هم يف دميقراطية ، 

من احلقائق سيطرين على القطاعات املالية، يقول ستيفن دوبنر "مراكز متميزة تفاضلية " فهي دائما  دكتاتورية خنبوية " للغين ماليا  او املصارفة امل
يوافق معظم الناس على ان للمال أتثريا  كبريا  يف  و بديهية املتعلقة ابلسياسة كلها تبقى واحده منها اكثر من البقية : املال يشرتي االنتخاابتال

، وهي تلعب وافزالعالقة بني املال واالنتخاابت ،فمن املفيد التفكري ابحلكي جند ول االنتخاابت وان الكثري من املال ينفق على احلمالت السياسية
، ان القصة هي انك تعطي املال يف حالة او يف سامهون ابلف دوالر لصاحل مرشح ماانك من االشخاص الذين قد يولنقل : دورا  يف متويل احلمالت،

ود ان تنعم ابلفوز حالتني: سباق قريب من حيث تعتقد ان املال سوف يؤثر يف النتيجة، او محلة يكون فيها احد املرشحني متأكدا  من الفوز وت
معتادون متاما  على التصرحيات العامة والكاذبة للسياسيني انفسهم. لكن الناخبني  وحنن 3ى بعضا  من االعتبار يف املستقبلاملنعكس او ان تتلق

، فيدعون اهنم فكر ابالنتخاب بني مرشح اسود ومرشح ابيض. هل ميكن للناخبني البيض، ان يكذبوا يف استطالعات الرأي يكذبون ايضا ،
( ورودولف غويلياين )وهو ابلواقع؟ ما بني ديفيد دينكنز )وهو مرشح اسود سيصوتون للمرشح االسود حىت يبدو اهنم غري مهتمني للون اكثر مما هم

استطالعات الرأي  فاز دينكنز بنقاط قليلة، ومع ان ديكينز اصبح اول عمدة اسود للمدينة، فهامش فوزة البسيط كان مفاجأة؛ الن ،مرشح ابيض(
وعندما ترشح ديفيد ديوك املتعصب لسيادة البيض جمللس الشيوخ يف  نقطة، 15قبل االنتخاابت أظهرت ان ديكينز سيفوز بفارق ما يقارب من 

اىل ان  % زايدة، حسبما قدرت استطالعات الراي اليت اجريت قبل االنتخاابت، وهذا اشارة20مجع ما يقرب من  1990الوالايت املتحدة يف 
مع انه مل ينجح ابلفوز يف املركز  لقد اثبت ديوك ،اآلف الناخبني من لويزايان كانوا يريدون القول ابهنم يفضلون مرشحا  يهتم ابلتمييز العنصري

ن فاستطاع ان جيمع السياسي انه كان غالبا  فيما يسعى اليه هو نفسه السيد ابستغالل املعلومات، وأنه كالساحر العظيم يف مجعية الكوكلوكس كال
نع ابستخدام تالنهاية قاعدته السياسية. ومل مي قائمة بريد آلالف من أعضاء اجلمعية )من املراتب وامللفات( واملؤيدين اآلخرين الذين اصبحوا يف
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ا ، لذلك ترك مؤيديه دوالر اىل حاكم لويزايان. وبعد سنوات سيستخدم ديوك القائمة شخصي 150000القائمة فقط لنفسة، لكنه ابعها مقابل 
ال سيادة يعرفون أبنه عاىن من اوقات عصيبة وافتتاح تربعاهتم. وهبذه الطريقة متكن ديوك من مجع مئات اآلالف من الدوالرات الستمرار عمله يف جم

ويف احلقيقة كان ديوك قد  بيته. اللون االبيض، وشرح ذلك اىل مؤيدية برسالة يقول فيها: انه مفلس جدا  اىل درجة كان فيها البنك حياول امتالك
ار عند ابع بيته بربح كبري )وال يعرف ان كان قد استخدم وسيطا  عقاراي ( ومعظم املال الذي مجعه من مؤيديه كان يستخدم الرضاء عادة لعب القم

واودع السجن االحتادي يف بيغ سربينغ، ديوك، وليس لرتويج قضية سيادة اللون االبيض. وكان ترشحه لعبة صغرية حلوة للكسب. اىل ان اعتقل 
وقد يتخيل أي شخص ابن للدميقراطية أي اثر ولك ان تتخيل هذه املساحه اليت حضي هبا ديوك كيف ميكن لألسواق املالية استغالهلا ،  1تكساس"

ملا انه ابستطاعتنا العثور على امثله عن جمتمعات يف الثورة الصناعية او يف أي تقدم شهده العامل ، وهذا غري صحيح متاما  ، يقول غريغوري كالرك "طا
كون ذلك مالثوسية ، مثل انكلرتا اابن العصور الوسطى ، حمفزة ابلكامل ولكنها مل تشهد وتريه تقدم تكنولوجي بطيئة يف عصر ما قبل الصناعة ، سي

للحقبة املالثوسية وفقا  للطريقة البسيطة اليت يتخيلها اغلب اخلرباء  مبثابة دليل على انه ال ميكن ان تكون املؤسسات الرمسية سبب هذه اهليمنة الطويلة
من املثري ان نالحظ كيف تربز شخصيات غري معروفة بشكل سحري على املسرح السياسي كمرشحني للرائسة يف  2االقتصاديني بشكل روتيين" 

سك مضطرا  لالختيار بني احد هذه الشخصيات او جمموعة صغرية من فاحشي امريكا مثال  )اوابما وريغن (، و قبل ان تنتبه لألمر بطريقه ما، جتد نف
واضح اهنا مهزلة ، عندما يتم ترشيح اشخاص معينني ، والسبب الالثراء والذين " بصورة مريبة " تكون لديهم نفس اآلراء االجتماعية العامة ، ومن 

غالبا  ما يظن الكثري من الذين يدركون وهم الدميقراطية هذا  اليت تدير العرض يف احلقيقةأهنا قد متت املوافقة عليهم مسبقا  من قبل السلطات املالية 
بع "لو كنا فقط نستطيع ايصال سياسيينا الشرفاء االخالقيني اىل سدة احلكم بعد ذلك سنكون على ما يرام" حسنا  يف حني ان هذه الفكرة ابلط

 لكنه من سوء احلظ مغالطة اخرى ، عندما ندرك ما هو مهم حقا  على ارض الواقع " املؤسسة تبدو معقولة يف نظران العاملي املوجه مؤسساتيا  
على املدى القصري يف ظل اسواق ماليه خاصة و يف  ليس لديهم اية صلة حقيقة مبا جيعل عاملنا وجمتمعنا يعملية وابلتايل السياسيني انفسهم " السياس

اطية وفشل النظرية االقتصادية يف التحدايت الفكرية وتركز قوة املال يف القطاع املايل ولعل ريغن و اوابما احد فرته انتخابية كما يف االنظمة الدميقر 
سالم عن االمثلة اليت سنتطرق اليها قبل هناية الكتاب واليت تثبت فشل نظرية سياسيينا الشرفاء. جيمس بوكنان جونيور احلاصل على جائزة نوبل لل

م السياسي سيفسد مهما عملنا كان يضع كل افرتاضاته يف ظل الدميقراطية، مبعىن ان السياسة يفسدها املال يف ظل الدميقراطية ومبا  احباثة يف ان النظا
دميقراطية ان الدميقراطية فاسدة ابي طريقة كانت وفاشلة ومل يكن هلا اثر يف حقيقة ما وصلنا اليه فاحلل يكمن يف نظام سياسي جديد ولكن عقيدة ال

اذا اردت مثال تدعمها ثغرة ابلغة اخلطورة وهو االمان الومهي املفرتض، مبعىن ان الناس يفضلون الدميقراطية ألسباب نفسية ايضا  وهي غري حقيقية، 
اين سنوات وامسها النظام السياسي يف الفصل القادم فاليك املثال التايل "فكر يف والدي ابنة عمرها مثاملخاوف من للمقارنة بني النظام الدميقراطي و 
ها، لذا منعا مويل من يعرف والدا مويل ان آمي حتتفظ مبسدس يف بيت ريبا  منها،ني هلا مها آمي وامياين، تعيشان قلنفرض )مويل( ، وافضل صديقت

 الكثري من وقتها يف مويلا مويل ان آمي حتتفظ مبسدس يف بيتها، لذا منعا مويل من اللعب هناك. وبدال  من ذلك، متضي اللعب هناك، يعرف والد
، مل يكن ولكن حبسب املعطيات اختذا هذا اخليار حلماية ابنتهما، حيث يوجد مسبح يف احلديق اخللفية، ويشعر اهل مويل سعادة ؛ الهنما بيت امياين

الوالايت املتحدة. )ويف قطر فيه  يسكنون يف املناطق السكنية يف 11000ففي سنة معينة غرق طفل واحد يف مسبح من كل  اختيارمها ذكيا  مطلقا  
) ويف ( هنا طفل يقتل من كل مليون مسدس طفال  حتت سن العشر سنوات يغرقون كل سنة. 550ماليني مسبح، هذا يعين ان ما يقرب من  6

احتمال املوت يف ان  يقتلون ابملسدسات(طفال  حتت سن العشر سنوات  175مليون مسدس، هذا يعين ان ما يقرب من  200بلد يقدر ان فيه 
مرة يف  100من مليون او اكثر( ليس احتماال  قريبا ،فمن احملتمل ان متوت مويل اكثر من  1( مقابل املوت ابملسدس )11000من  1املسبح )

هذه النقطة بيرت لكن معظمنا مثل والدي مويل، نقدر اخلطر تقديرا  مرعبا . اوضح  حادث ابملسبح يف بيت امياين من املوت ابملسدس يف بيت آمي.
بعدما أاثرت حالة من مرض جنون البقر يف  2004ساندمان، وهو يصف نفسه )مستشارا  بتوضيح اخلطر( يف برنستون، نيوجرسي يف اوائل سنة 

تل ، واالخطار اليت تقالوالايت املتحدة محاسا  ضد البقر. قال ساندمان جمللة نيويورك اتميز: )ان احلقيقة االساسية هي ان االخطار اليت اخافت الناس
وقدم ساندمان مقارنة بني مرض جنون البقر )وهو هتديد خميف جدا ، لكنه اندر جدا ( وانتشار الفريوسات اليت حيملها الناس، مها حقيقتان خمتلفتان( 

يع السيطرة عليها هي مصدر لغضب اقل ان االخطار اليت نستطان :يقول ساندمهو عام، ولكن ليس خميفا  جدا (. الطعام يف املطبخ املنزيل العادي )و 
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كان يف اللحم فريوسات   فال استطيع القول: ان عن سيطريتففي حالة جنون البقر، اشعر ان املرض خارج  الخطار اليت ال ليست حتت سيطرتنامن ا
طيع ان انظف االسفنجة واستطيع ان انظف فاست طبخي هي حتت سيطريت متاما  بينما االوساخ يف م يع رؤيتها، وال استطيع ان امسيهاوال استط ام ال

لسيطرة( عند ساندمان ميكن ان يفسر ملاذا خيشى الناس الطريان اكثر من خوفهم من قيادة السيارة، فهم يفكرون كما يلي : مبا ان مبدأ )ا االرض.
اذن  .ة عدد كبري من العوامل اخلارجيةا حتت رمحانين اسيطر على السيارة فاان الذي احتفظ بسالميت، بينما ال استطيع السيطرة على الطائرة فاهن

؟ رمبا املوت. لكن  تحديدقد يساعد يف البداية طرح سؤال اكثر جوهرية ؛ مالذي خنافة ابل ايهما جيب ان خنشاه فعال ،الطريان ام قيادة السيار؟
ولكن اذا علمت ان احتمال موتك يف  لق بشأنه بصورة عرضيةوت، وقد نقاخلوف من املوت حيتاج اىل تضييق. طبعا  نعرف مجيعنا اننا مقدر علينا مل

% فانك من 10وان علمت ان احتمال موتك يف الدقيقة اآلتية هو  مبا ختتار ان تعيش بطريقة خمتلفة% فانك ستقلق أكثر، ور 10العام القادم هو 
يعين ان الطريقة املعقولة أكثر هي حساب اخلوف من املوت جيعلنا احملتمل ان تفزع. اذن ان االحتمال االكرب للموت هو ما يدفعنا اىل اخلوف، وهذا 

فان كنت ستقوم برحلة ، ولديك خيار قيادة السيارة او ركوب الطائرة، فانك قد ترغب يف ان تفكر مبعدل املوت يف  نفكر فيه على أساس الساعة.
ت يف الساعة يف القيادة مقابل الطريان. صحيح ان العديد من الناس ميوتون الساعة يف القيادة مقابل الطريان، فانك قد ترغب يف ان تفكر مبعدل املو 

ابأللف(. ولكن من الصحيح ايضا  ان  1الف( اكثر من حوادث الطائرات ) اقل من  40ما يقرب من ايت كل سنة يف حوادث السيارات )يف الوال
لكن الفارق يظل كبري بشكل خميف جدا  ، ولكن ذلك حيصل الن الناس  1معظم الناس ميضون وقتا  اطول يف سياراهتم مما يقضونه يف الطائرات"

اال ان الطيار هو من  ضبط، وان مل نكن حنن ابلاننا ال نتحكم ابلطريان رغم امنهحيسون ابهنم يسيطرون على السيارة اال ان هناك حقيقة وهي 
! وكلها متوفرة يف النظام االقتصادي قر! املشاكل االجتماعية! انفالت االمنرمبا الفويف النظام السياسي مالذي خنافه ابلضبط ،يتحكم يف الطائرة 

خاصة االقتصادية يف ذي يستطيع حل املشاكل كلها )ليس املنطق البسيط للسياسيني هو ال .والذي سينتجها النظام السياسي اجلديد السابق
السوق الومهية ورفع يدها من السوق احلقيقية ( الهنم ال يعرفون اساسا  كيفية  القضااي اليت أوضحتها يف كال  من نظرية املخاطرة وتدخل الدولة يف

 ظل حلها ، حىت ولو كانوا صادقني ، فهم ال يعرفون كيفية حل تلك املشاكل , وكذلك نظام احلكم ال يعرف الناس ماهي الطريقة املثلى للحكم يف
ر هو اهلدف وما كانت النظرايت الدميقراطية واالشرتاكية سوى طريقا  هلذا اهلدف، وليس ان االزدها مة املختلفة وابألخص الدميقراطية،فشل االنظ

ك ان البنو  للنهاايت حبد ذاهتا وجيب ان نالحظ انه جيب ان ال يهتم احد لطبيعة الوسيلة طاملا أهنا تعطي النتيجة املطلوبة  ولكن تكمن املشكلة يف
لك املادة فاذا مل تستطع مترير ما تريده من خالل املال تستطيع ااثرة الشارع ضد الدولة وتستطيع ايضا  ان تدفع ، ألهنا متحتتاج حقيقتا  اىل الدميقراطية

ت ، واذا فشلت يف املرة القادمة تستطيع ان حتقق ما تريد من خالل الرشوة وحتاول يف املراعلى نتائج االنتخاابت اليت تريد اكثر واكثر للحصول
" سيضع االرابح قبل الناس كما نظام حكم "موقت أي ل يف قالقل، حىت حيقق املصارفة ما يريدون، وهو ما يسانده حقيقية انالقادمة وتستمر الدو 

وهذه حقيقة وهي ما ادركها الرئيس  ""دائم خيربان االقتصاد ما دمنا لسنا يف مدينة افالطون الفاضلة ، بينما ذلك اقل حصول بكثري يف نظام حكم
شكل النظام احلقيقي الذي حيتاجه الناس ولذلك توجه لروسيا بدال عن اورواب الدميقراطية بعد ان ذهب اليها مسبقا  اال ان روسيا يف  االوكرانىي يف

ضة ، الوهلة االوىل وبسبب خوف الناس )من ضمنهم االدارة الروسية( ورعبهم من أي شيء يقال ضد الدميقراطية ذهبت يف اجتاه التعاون مع املعار 
زيرة القرم. ملعرفة ما اقصده ما عليك سوى ، لوال ان اخذهتا العصبية القومية على جكما بينت كل التقارير االخبارية  نت تنوي االستمرار على هذاوكا

واهنم  نزاهته وذكائه وكل صفاته احلميدةالمجاع على أب عن شخص الرئيس ذاته واالجابه ستكونسؤال مجيع احمليطني ابلرئيس االوكراين السابق 
ظام تفاجأوا عندما قام بقتل املتظاهرين ولست مع قتل املتظاهرين ولكن اجتهاده املصحوب بذكاء كايف الن يدرك مدى امتداد اخللل يف شكل الن

لن  وك ابلطبعفان البناردت تطبيق السوق احلر يف ظل نظام دميقراطي وكما ذكران سابقا  ابلتفصيل ابن احلكومة اذا  الدميقراطي هو ما دفعه لذلك
 بذلك وسالحها الوحيد هو الدميقراطية.  تسمح

واضحة ال  وافضل مثال ملعرفة هشاشة الدميقراطية اقتصاداي  هي االزمة العاملية ولو مل يتغاضى املسؤلني القادمني من خالل الدميقراطية عن ثغرات
انه يف وضع كارثي مثل الذي رأيناه يف افز الذي تنتجه الدميقراطية مبعىن اظف اىل التبلد الناتج ان قل احلملا شهدان ازمة عاملية قط خالف عليها 

من  ؟ البنوك اليت تكسب الذي كان سيعارض االزمة العامليةاالزمة العاملية ويف طريق حدوثة ترى االنظمة الدميقراطية ختلق لك وضع من التبلد مثال  
ال احد طبعا   ؟اليت خيافون من زواهلاام الساسة اصحاب مقومات السعادة  ؟على منازهلم االسر الذين حيصلونام  النقود واخرتعت النظام برمته؟

                                                           
 ـفة.166-165صـاالقتصاد العجيب 1
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ان دميقراطية مليئة ابلثغرات اليت ال متلئها اال النقود فهي مثال  تضطرك الن خترج اىل الشوارع ! والسبب من جديد كما خيربان االقتصاد هي الدميقراطية
  .ال طائل من ورائها و ال طائل منها ومع كل هذه املظاهرات اال انه الذين فقدو اعماهلم يف نفس االسبوع للمظاهرات ألنك من بني مئات االالف

 خملوقات فضائية )جنودك املخلصني( : األيديولوجية
 الدولة االول عن حريتهعليك ان تتذكر ابن اولئك الذين يتخلون عن احلرية سعيا  وراء بعض االمن ال يستحقون امنا  وال حرية فاذا تنازل رجل 

فبعد ان ثبت فشل الدميقراطية كما بينا يف  مباشرات  ابلقوه لالسواق املالية فهو ال يستحق امنا  وال حرية وجيب ازالته  وابلتايل حرية الشعب أبكمله
كلمه واحده   اذا كان هناك جواب يف ؟الرجل املناسب للحكم والسؤال االهم هو من سيكون؟! بق السؤال املهم هو ما هو البديلالفصل السا

حيظى مبستوى ذكاء اقل نسبيا  كلما اقرتبت  رجل االقتصاد، لقد الحظت من خالل مسرييت يف علم االقتصاد انه كلما كان ستكون انت! نعم انت
على نوعني من البشر ، النوع االول هم  نظريته من الصواب ولذلك اعتقد انه على االقتصاديني ان يتعلموا التواضع. يطلق على املخلوقات الفضائية

اما  ال يوجدون على هذا الكوكب ولكن توجد امسائهم على قوائم املرتبات فقط ال غري املوظفني الومهيني )بسبب الفساد( ويقصد ان هؤالء املوضفون
يء اساسي وابلتايل يكون ابستطاعته ان النوع الثاين فهو من اخرتاعي وهو الذي يستطيع ان يرى اىل كوكب االرض بشكل كامل ويعرف كل ش

وهلذا اضفت هذا الفصل  ،جديد احلكم نظامعليها رجل الدولة االول يف ستند ب وهي القوة اليت جيب ان ييساعد الناس على ختطي اكرب املصائ
سوف اتطرق ألهم قضية وهي القضية  تهاهر االقتصادي لنرى ماهياجملحتت  الدميقراطية وضعفبعد ان قمنا ب الذي مل اخطط الدراجة منذ البداية،

 ى النظام االقتصاديفرض هذا النظام االقتصادي وما هو النظام السياسي االمثل لتطبيق هذ يف كيفيةيف هذا الكتاب واليت تتحدث عن الاجلوهرية 
ه ميكن للجميع فهمها ال تتعدى بنودها بسيط طو بشر  ت النظرية السياسيةقيد وقدفيما ال ميكن تطبيقة؟ وجود افضل نظام اقتصادي  فما فائدة

علماء وال ميكن تطبيق هذا النظام السياسي اذا مل نتمكن من استيعاب النظام االقتصادي الذي جيمع عليه االقتصاديني ومبا ان ، اخلمسة عشر 
ح هذه النظرية اوال  وعليه فسوف اوضح ماهي لذلك قمت بتوضية املخاطرة الهنم مل يفهموا نظري يف السابق ال يعرفون كيف يتفقون كانوا  االقتصاد

ولكن للوصول اىل هذا النظام السياسي االمثل  .ا ملصلحة اجلميعهلستغالوا اليت ميكن رجل الدوله االول استخدامها الطريقة املثلى الستخدام الطريقة
التقيد  هم مجيعا  امر مشرتك يتلخص برفض نه اوال  وهوجيب التخلص م لدى القادة الفاعلني التابعني للقطاع اخلاص او العامهناك عيب جوهري 

ووضع نظام  ضمن افضل النتائج االقتصادية لكل العصوران نابيديولوجية واحده والسعي اىل اجياد نتائج علميه اال ان ما يتمناه كل عامل اقتصاد 
الفئران كما قال رئيس الوزراء الصيين السابق.  تقوم ابمساك اا اهنال يهم لون القطه اكانت سوداء ام بيضاء طاملسياسي ابمكانه تطبيق هذا النظام ف

قانوان  تكون كل االمور  15وخارج هذه الـ وهي شروط اقتصادية قانوان  جيب ان تلتزم هبا 15ولكن لكي تكون انت الشخص الذي سيحكم هناك 
خارج هذه اخلمسة عشر شرطا  مهما كان يف كل العصور فاقتصادي سواء  مبعىن اذا استثنينا تلك اخلمسة عشر فقط وهي اليت تضمن افضل نظام 

قرارك خاطئ فكل االمور سواء حينها ومهما كانت القدرات العقلية لك فانت الشخص املناسب للحكم بل جيب ان تؤمن ابنك اذا قفزت خارج 
وطاملا اهلمتين يف مجيلة جدا  استوقفتين كثريا   ر. هناك نظريةي قراهذه اخلمسة عشر شرطا  من اعلى منحدر فانه ال يوجد قاع لرتتطم به لذا ال ترتدد اب

 :هي كالتايلهذه النظرية !! الكثري من مراحل حيايت وارجوا ان تلهم اجلميع

  A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U V W X Y Z افرتضنا ابن احلروف االجبدية ابللغة االجنليزية وهي اذا
 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تساوي 

 ، فان : 26ووزنه يساوي  Zواخر حرف  1ووزنه يساوي   Aأي اذا اعطي كل حرف يف اللغة وزان  بناء  على ترتيبه االجبدي، مثال  اول حرف هو 
 العمل اجلاد 

 H+A+R+D+W+O+R+K  =8+1+18+4+23+15+18+11= 98% 
 املعرفة

K+N+O+W+L+E+D+G+E =11+14+15+23+12+5+4+7+5=96% 
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 احلب
 L+O+V+E =12+15+22+5=54% 

 احلظ
 L+U+C+K =12+21+3+11=47% 

 اليت تريد ، اذا  هل هي النقود ؟؟ طبعا ال!!! %100ال شيء مما سبق سوف يعطيك نتيجة 
 النقود

M+O+N+E+Y=13+15+14+5+25=72% 
 القيادة ؟ ايضا  ال !!

 دةالقيا
 L+E+A+D+E+R+S+H+I+P =12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97% 

 ان سلوكنا واسلوبنا يف التعامل معها.لكل مشكلة حل ، فقط رمبا اذا غري 
 يكون السلوك او التصرفف

 A+T+T+I+T+U+D+E =1+20+20+9+20+21+4+5=100% 
 اذا اذا غريان سلوكنا جتاه احلياة ، سوف حندث تغيري حقيقي يف العامل 

كنت احلقيقة انت تتعامل مع سلوك االنسان ، وسلوك االنسان يبدو انه يتحدد بيئيا  ، معىن ذلك اذا متت تربيتك من قبل هنود السيمينول منذ   يف 
م ، ألن االسر حتاول تلقني أطفاهلا على دينه، فكنت ستحافظ على نظم قيمك تلك، وهذا ينطبق على االمم واألفرادطفال  ، ومل تر أي شيء اخر

هة نظر ميكن العمل انطالقا  منها، لقد انشؤوا وج ني ووطنهم، وجعلهم يشعرون أهنم جزء من ذلك، وقاموا ببناء جمتمع، ومسوه "مؤسس مسبقا "املع
شأهنا ان  ، اليت منولذا فهي حتارب األفكار اجلديدة "كل اجملتمعات يتم توجيهها وليست"مؤسسه مسبقا    لكن يف احلقيقة ،ويسعون لتكريس ذلك

الوحيد الذي شيء ان ال بقاء االمور على ماهي عليه،فالناس عادات  ال يبحثون عن الدولة لتغيري االشياء ولكن إلتتداخل مع "املؤسسة مسبقا " 
شل بل فشلت الغالبية لف، واجلنسية والوطنية والقومية بدأت ابنداءات القدمية للعصبية والعرقيةالهي ان  ه هو فكرك فاحلقيقةري تغيب ابمكانك ان تقوم

اما مسألة من اان وهل اان جيد او سيء حمقق ألهدايف ام ال   ،انك ال تستطيع ان تغري العرق او اجلنس او البلد اليت ولدت فيهاكما   العظمى منها
جيب ان تتأكد ابنك تلعب اللعبة لذلك وقت نريد، اهنا ليست سوى خيارات، )كل ذلك نتعلمه على الطريق اهنا جمرد رحلة وميكننا تغيريها يف أي 

 يعتمد ال نفم كتشاف من انت فيها،فاللعبة هي ان تكتشف ماذا تريد ان تصل اليه عرب ا  انك كنت تعلب اللعبة اخلاطئة( الصحيحة اذا اكتشفت
سك ابلقيود الفكرية احلالية لتمدعين اجعل االمر واضحا  اساس النجاح هو عندما ال متيل اىل ا ،أفضل حال على نفسه حيفظ الطالع حسن على

ان الشيوعية واالشرتاكية والفاشية ونظم املشاريع احلرة  جتد من انحية من النواحي فبالفعل على سبيل املثال" كالنظام االقتصادي العاملي احلايل"
وسرتى اىل أي مدى تبلغ  ،تعد للتغيريذلك جيب ان تكون مسل او كان هلا مجيعا  مصدر واحد مجيعا   ومجيع الثقافات الفرعية االخرى هي نفسها

اط القدمية او او االمن ها ان تتقبل القواعد القدمية ملدة اطولفاألزمة ازمة وعي واعتقد ابهنا ازمة ال ميكنيف العقل البشري، امهية ان حتدث تغيريا ثوراي  
كما كان   هناك عنصر ال زالالعظيمة اليت حصلت فريات واحلوادث مع كل التغوهذا التغيري جيب ان يعتمد على عنصر واحيد اثبت ، التقاليد القدمية

توازي مع هذه الصفات، ( وقد بنا جمتمعات ابلان فهو ال يزال استمالكي وتنافسيهذا العنصر هو االنسمل يتغري وسيستمر ألن يكون كذلك )
 لنقول يف استغالهلا هي مسة ضرورة البقاء، و اكثر مسة اساسية جيب هذه الصفات تعمل دائما  لصاحلك، ان جتعل من ان تتأكدولذلك جيب عليك 

عالقة تبادل منفعة مبعىن ان احلكومة حتتاجهم وهم حيتاجوهنا والكل مستفيد الدولة هي  اسواء احلاالت ان العالقات بني السياسة وبني االنسان
، وهو االفضل ايضا  ألغنياء فهم سيتخلصون من الضرائبل سياسيا  واقتصاداي   عامة الناس وهذا ما سأمسيه كاقتصادي املنفعة القصوى فهو االفضلو 

كما سنوضح  كل   % من امليزانية12.5 ألن سيكون نصيبةظل الرابح االكرب سي خلصون من الفقر اىل االبد اال ان رجل الدولةللفقراء فهو سيت
الهنا حق وليست فضل، وليس هذا فقط بل  سأل عنهاحتت تصرفه اخلاص ال ي تفاصيل املوازنة بشكل كامل قبل هناية الكتاب وهذه املوازنة تظل

خره دفاعا  عن ضرورة حفظ هذا الشعب مستعد ليفىن عن ا يتم إجبار الرجل األول يف الدولة على أخذها، واال فإن جيش كامل اعضاءة كل فرد يف
يف السياسة ومعرفة الصواب ع بقدراته العقلية او لديه الوقت الكايف للبحث ، ليس كل شخص يستطيان عبقرية النظام السياسي يف انهاال  احلق لك.
ابعادها يف  املتشكل السياسة بكلددات احمل ت وضع مخسة عشر حمدد من، فاذا استطعتاج كل شخص يف املعركة السياسية، ولكنك حتمن اخلطاء



131 
 

لنظام السياسي او االنقالب عليه كما ذكر ذلك لنا مسبقا  يف الفصل هو ما يستدعي سند ا واليت تضع خط واضح بني الصواب واخلطاءالدولة 
هي الذهب )املال احلقيقي بكل  ،ان الدميقراطية احلقيقية السابق ستيفن الندسربج ، فهنا تكون عبقرية تكوين النظام السياسي االمثل يف العامل

، فبوجود املال احلقيقي يتقلص دور احلكومة اىل حد اهنا تنفق لطة يف يد الشعباحلقيقي يبقي السحلكم فاملال نح السلطة يف اأشكاله( ان الذهب مي
ولكن اذا امكن  اعاهتم اذا ارادوا اسقاط احلكومةمن ايداعات الشعب والضرائب ويف هذه احلالة سيقاوم الشعب الضرائب ويقوموا بسحب ايد

اقل ويسهل على القطاعات املصرفية السيطرة على احلكومات و ان تنمو حني  احلكومة ان تطبع املال ببساطه وان تقرتض فعندئذ تكون املقاومة
 -، فالذهب كومة اليت يتسرت خلفها املصرفينيميكنها ان ختلق شيء من ال شيء وهكذا يكون الذهب ما حيمي الناس من السياسات املتهورة للح

كومات الفاشلة ومنظومات الصيارفة قف يف طريقها لذا فان الذهب هو عدو احلرقيب احلكومة فهو ي مها - ة للموازنة اليت سنذكرها الحقا  ابإلضاف
، هي منع الزكاة )  ان اخلطوة االوىل لتقويض احلكممبعىن سالح ضدهم كالدميقراطية،وليست  احلقيقي ، انه سالح االفرادلكنه صديق الشعوب

 الضرائب ( وعدم االيداع يف بنك الدولة.

السهل  ألجل تطبيق ذلك النظام االقتصادي املثايل الواقعي اصيتني ،االوىل اهنا مستعده للتضحية ابرواحهماذا ما ما حنتاجه االن هو اانس فيهم خ 
وذلك صادية يف النظرية االقت الفهم احملدد بسهولة وبوضوح شديد، ومن انحية اخرى مستعدين للتضحية ابرواحهم ايضا  يف حالة اخللل هبذه الشروط

مشكلة اال حبلها  ميكننا ان نعرض خالل قراءة هذا الكتاب ال من موق احلكم ال يقوم بتنفيذ تلك الشروط .وكما تعودان منألزاله أي شخص 
 احلايلعرف اكثر عن املسلمني يف الوقت لتسهيل عملية شرح كيفية التخلص من هذه املشكلة جيب ان نو  .،ولذلك سوف اعطيك احلل هنا ايضا  

مجاعات  ومن مث تطبيق وضعهم يف عالقتهم مع رجل الدولة االول على النظرية االقتصادية السابقة يف عالقتها ابلسوق. ينقسم املسلمني اىل ثالث
ر السوق وهذه الفرق الثالث تتعامل مع احلاكم كما يتعامل انصا )قاعدة وداعش...( اخلوارج -3السلفيني  -2االخوان  -1هي و فكرية رئيسية 

 -3ية السوق احلره وهم السلف -2الكينزية وهم االخوان  -1احلر واالشرتاكية والكينزية مع السوق أي اهنا مثلها مثل الثالثة التوجهات االقتصادية 
ول يتعامل مع الرجل ، فانك ستجد ثالثة توجهات رئيسية االاالشرتاكية وهم اخلوارج مبعىن اذا قارنت السوق برجل الدولة االول يف الشرق االوسط

ويسمون )اخلوارج( مبعىن اهنم يرون التخلص من السوق او احلاكم بتطرف وكل شخص  يف ازاحة السوق االول يف الدولة عرب ازاحته مثل االشرتاكية
مبعىن ان السوق ق احلر املثايل سو يتعاملون مع الرجل االول إبعطائه احلرية الكاملة مثل نظام ال )السلفيني( يتخلص من سابقة وهكذا. والفريق الثاين

تينا احلرة او السلفية ترى ابننا جيب ان نرتك كل شيء للحاكم وان ال نتدخل هنائيا  واي تدخل سيجعل االمور اسواء كما قالت مارجرت اتتشر )
وقت يعرفون انه البد ان ترتك م ويف نفس الب ان يقيدوا احلاكمبعىن ال يوجد بديل( واي بديل سيكون اسواء والثالث مثل الكينزية، يعرفون اهنم جي

االخوان ميكنهم ان يتدخلوا يف هذه احلرية مثل الكينزية ويدعون )مدى  اىل اي، ولكنهم ال يعرفون ابلضبط م طريق ليستطيع حتقيق اعلى نتائجللحاك
مثل الكينزية ترى ان الدولة  ون حدود هذا التدخلحد ما ولكنهم ال يعرفاملسلمني( حيث يرون انه جيب ان نتدخل يف حدود صالحية احلاكم اىل 

وكما رأينا  ف اىل أي حد وال ابي طريقة ابلتحديد ميكنها فعل ذلكلتجعل االقتصاد يسري بشكل افضل لكنها ال تعر  يف السوق تستطيع ان تتدخل
وق احلر املثايل والكينزية مع اصابة كال  منها يف جانب ، فهذه سابقا  انه قد ثبت خطاء كال  من الثالث النظرايت السابقة املتمثلة يف االشرتاكية والس

ملعرفة اىل  كبري جدا  من االصابة ومبا ان كال  منها هبا جانب من اخلطاء فأين الصواب اذا ،الثالثة ليست على صواب اىل جانب اهنا كلها هبا جانب  
او نظام  ثة االنظمة لتعرف اين النظام الصائب اقتصاداي  )االسالميأي حد يصيب كل منهم عليك ان تفهم االقتصاد اوال  ومشكالت الثال

ولكن هذا الكالم مطاطي جدا  وميكن تفسرية ابلكثري من التفسريات لذلك  م الصائب والصواب يف كل منهم.املخاطرة( فكذلك ستعرف النظا
واذا  ال خالف عليها سيجيبون مجيعا  ابهنا مخسة اركان السالما ماهي االركان اليت يقوم عليهالنفصل ما نقصده ابلضبط. اذا سئلت اي مسلم 

اكرب ذنب مينع من استمرار تنفيذ نفس هذا الركن،  وما هو من هذه االركان اخلمسة ركنكل ما هو اكرب ذنب مينع من بدء تنفيذ  عن  قمت بسؤاهلم
يف  الكتاب هذا يف اجلديدر مل يفكروا فيه من قبل ،وهنا حيض الهنم ، ليس الهنم ال يعرفون ولكن فقطيبك احدفلن جي "قط ذنب واحد فقطمبعىن "ف

% من امليزانية 12.5يف  هذا اجلانب ،كما أييت دور رجل الدولة االول يف الضريبة اليت جيب ان يدفعها لكي يتمكن من تثبيت حكمه وحقه
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بقة يف الكتاب من أي شخص مهما كان حجم املشكلة اليت أي مسئولية اذا طبقت النظرية السا السنوية حلسابه اخلاص دون ان يكون عليه
وال احد يستطيع ان يقرتب من موقعه مهما كانت الثروة اليت ميتلكها ذلك الذي يريد االنقضاض على الدولة اىل جانب ان رجل الدولة حصلت، 
 اايم يف االسبوع فسوف يقوم بواجبه 5وم ملدة ليساعات يف ا 8 كايف ليكون مثل أي شخص طبيعي اخر، مبعىن اذا اشتغلجد الوقت الاالول سي

يف مجيع اجملاالت  امسا  يف التاريخ كواحد من اعظم احلكام يف كل العصور سيتمكن من ان يصنع له ان كما  بل واكثر من مثايل، بشكل مثايل
ابوان  لفكري هو من خالل الفائدة فالوحي بداء معويبدوا ان مفتاح توحيد اجليش ا .الفكري اجليشتوحد يتاج الن لذلك حن. االقتصادية والعلمية

خالصة ما اعتربه ادم واستمر الالف السنني  وعندما اختتم الوحي وتوقف من السماء يف االسالم )اخر الدايانت السماوية( اختتم )بشيء اعطى 
مت اعالن حرب ايضا  ومل يعلن حرب يف وليس هذا فحسب بل ان هذا الشيء الذي جاء يف اخر ايتني ( مشل كل الوحيجلمع تكون هي السبب 

اذا اردت ان تعرف احلل لكل القران على أي ذنب حبد ذاته غري الراب وفيها بيان جلمع مشل البشرية اذا اهتدوا به ودالله حبسب اعتقادي على انه 
قبل ان يفسرها ويف ذلك حكمة ايضا  وهو ان ابب االجتهاد فيه هو   الرسل قد تويفىل جانب ان حممد خامتالعامل فعليك ان تركز عليها ، ا مشاكل

اساسية يف الشرع فاذا عرفت كما ذكران سابقا  ان النظام االشرتاكي مثال  يكون السوق  ان االجتهاد فيه يعترب شرح للبنة اهم ابب لالجتهاد حيث
دولة تعرف ان اخلوارج ال ينتجون ثروة كما هو يف النظام السياسي ال يوجد دولة والسوق احلر السوق املايل والسوق املايل والسوق احلقيقي بيد ال

، تعرف ان الدولة يف السلفيني تكون حتت ظلم أتثري لها تكون قابعه حتت ظلم الصيارفةاحلقيقي حتت سيطرة القطاع اخلاص تعرف ان الدولة ك
، تعرف ان االخوان التدخل يف كال السوقني يكون جيد ، ويف الكينزية عندما تعرف ان جزء منمثل االسواق املالية اكماجلماعات الضاغطة على احل

 يعتقدون ان اجلواب كانوا  ولذلك ولكن ال يعرفون كيف وال اىل أي مدى ميكن ان يتدخلوايعرفون اهنم جيب ان يتدخلوا يف حدود سلطة احلاكم 
، اما النظام الرابع الذي هو كنظام  كما حتدثنا عن فشل الكينزية ايضا    د حتدثنا عن فشل الدميقراطية يف الفصل السابقيف الدميقراطية وق يكمن

م ابخلمسة املخاطرة هو النظام االسالمي وهو مقيد مبا ساذكرة يف الشروط اخلمسة عشر ، مبعىن ال حيق الحد ان يتدخل يف احلكم ما دام احلاكم يلتز 
الالحقة. وهذه الشروط اخلمسة عشر هي امر منهي عنه يف القران عالنية وبشكل صريح وال خالف عليه بني علماء املسلمني مع عشر الشرط 

، ولكين قد محلت تلك االشياء وعددهتا ووضحتها نقطه نقطه وفعل صريح بتحرمي ذلك الشيءحديث صحيح واضح اكثر من وجود ما ال يقل عن 
ملخاطرة يعتمد على ان تكون االسواق املالية قطاع عام واالسواق احلقيقية قطاع خاص. ولكن قبل ذكر الشروط  جيدر فعل كما وضحت ابن نظام ا

 ان االسالم اتى كدين يقيم  دولة،هو  ، وهو فرق اقتصادي سياسي وذلك الفرقيب ذكر ان الفرق اجلوهري بني االسالم وابقي الدايانت السماوية
ا يقومون مبختلف مهنهم اال حممد رسول هللا فقد كان رسول وحاكم او رئيس الدولة او ما شئتم ان تسموه وعليه فان االسالم اي ان كل االنبياء كانو 

مل  قد عين اشد العناء بشكل الدولة واستقرارها وقد شدد على ذلك ابن وضع بعد كل امر من االوامر اخلاصة بشكل الدولة اشد وعيد للمسلم اذا
الفهم ألغىب رجل مسلم  ةكون سهلتلخص أببسط صوره واقل تفصيل لكي تلكي حيفظ شكل الدولة وهذه االوامر حري هبا ابن ت مرتلك االوا ينفذ

لزوم عاقل ابلغ وتلك االوامر تلخص يف عده نقاط اوهلا انه من مات وليس يف ذمته بيعه لويل امر مسلم مات ميته اجلاهلية )مات غري مسلم( اي 
 او رجل الدولة االول واثنيها وجوب طاعة ويل االمر رجل الدولة االول هباة ووجوب طاعته يف اخلمسةعشر الشرط اليت سينظبط اكم للدولوجود ح

شرطا  اي وجوب طاعه كل شخص لويل االمر مهما كان  15وان اخذ مالك وضرب ظهرك مامل يظهر كفرا  بواحا  والكفر البواح هو خمالفة هذه الـ
، شرطا  وعبارة كفرا  بواحا  عباره مطاطية بل ومطاطية جدا  ولذلك مت وضع اخلمسة عشر شرطا   15ه او غرابته مامل خيالف الـومهما كانت صعوبت

التعامل مع ويل االمر يوجد احد اخلياران االثنان الذي ال اثلث هلما وهو فرض عني )أي واجب على كل  ان يفواليكم السر، ان سر القوة يكمن 
وجوب الطاعة له او الثاين وجوب اخلروج عليه وال جواز بينهما اي ال يوجد شيء يف االسالم امسه جواز اخلروج  ومها االولكفاية   مسلم( ال فرض

، جوازعلى ويل االمر او جواز طاعة ويل االمر مبعىن انك اذا مل تلتزم هبذه اخلمسة عشر فان احلاكم ليس انت مهما حاولت والسبب انه ال يوجد 
السبب هو ان ذلك يهدم الدولة ويشق املسلمني ولكن يوجد ما يسمى بوجوب اخلروج على ويل االمر او سأل احدهم ملاذا ال يوجد جواز و وقد يت
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اال انه ايضا  يف  -واذكره هنا ألنه يعد امر من اوامر االسالم وهو كذلك يف حقيقه االمر  -مر اما ما يسمى ابلكفر البواح وجوب طاعة ويل اال
... اخل و اخلروج على ويل االمر ابليد ليس فقط عند وفكراي  واعالميا  وثقافيا  و ه هواحلد االدىن الستقرار الدولة سياسيا  واقتصاداي واجتماعيا  اصل

ب معارضه او القدرة ابلقوة العسكرية بل فورا  بوجود القدره او بعدم وجودها وابللسان من خالل املظاهرات واالحتجاجات السلمية وتشكيل احزا
مجاعات اسالمية بكل اشكاهلا معارضه واالعالم جبميع اشكاله وسحب كل االيداعات يف بنك الدولة واالمتناع عن دفع الضرائب وابلقلب وهو 

ابنه فيقول االسالم ، ومن مل ينفذها يف اخلروج عليه خاصتا  العسكرية احلديث يف املقاهي واجللسات االجتماعية والشوارع وغريه وان ال تستثىن طريقة
ل  ( ومل يقفر بواح عندكم فيه من هللا برهان، وبعد ضبط القواعد السابقة ما يسمى )يرى منه كاضعف االميان، أي ال يوجد مبن مل خيرج عليه اميان

واالن حان   الكفر البواح فيه غريها كفر ويل االمر  بل قال يرى منه مبعىن ليس يف تصرفاته الشخصية بل يف قوانني الدولة الرئيسية واليت ال خترج اىل
 :وقت ذكر الشروط

 

 

 

 

 

 خلعهشروط التمسك واملوت من اجل ويل األمر هي نفسها شروط 

 )رجل الدوله االول يف ميزان املخاطرة(

شخصا   40وبناء عليه ال يعلن او يشتهر عنه يف مالء كوسائل االعالم او اجتماع يزيد حاضريه عن  ان يكون من ابوين سنيني الشرط االول :
عي وابن الصحابه واالئمة الثالثة مالك والشافعليها ع ماثبت يف مجيع االحاديث الصحيحة و امج عنه مقاله ختالف رأي اهل السنة واجلماعة )وهي

لعصر احلديث( يف االركان هي نفس اقوال ما يسمى ابلسلفية يف ابن كثري وابن اجلوزية والنووي والذهيب و حنبل وابن حزم الظاهري وابن تيمية وا
السته  ( اما اذا كان ابويه غري سنيني ان ال يقل اعالنه عن اعتقاده بصحة اعتقاد اهل السنه ابألركانئكته وكتبه ورسله واألخرة والقدرهللا ومالالسته )

% وجيب اخلروج عليه 50مسلم ومينع توليته اذا كان عدد املسلمني يف الدولة اكثر من  بقاهتا، اما غريه فيعترب ويل امر غريعن ثالثة مواضع كسا
 ابلقوة فورا .

 ان ال يشرعن وجود السحرة والكهنة او جيعله رمسيا النه مينع الناس من الدخول يف االسالم ملن مل يكن مسلم.الشرط الثاين :
جع ان ال يشرعن الردة عن دين االسالم يف القانون او اجملاهرة ابلردة ، او استخدامها اعالميا  ومن ارتد يقتل بعد ثالثة اايم اذا مل ير :الشرط الثالث 

 ألنه مينع الناس من االستمرار يف االسالم. لإلسالم
 ان كطلب بطاقات املصلني.ان ال مينع املسلمني عن الصالة يف املساجد بقانون كوضع عائق مهما كالشرط الرابع :

 ان ال يشرعن ممارسة الدعارة يف قانون الدولة ألنه مينع الناس من الدخول يف الصالة ملن مل يكن يصلي. الشرط اخلامس :
 ان ال يشرعن اللواط يف قانون الدولة  ألنه مينع الناس من االستمرار يف الصالة ملن كان يصلي. الشرط السادس : 

 % من رأس املال ألدخال اخلطر على امواهلم وهو ما جيربهم على استثمار امواهلم.2.5يلزم مجيع املواطنني املسلمني بضريبة  انالشرط السابع :
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( ألنه مينع الناس من دخول اخلطر او االمان من املخاطر ان ال يسمح ابلراب )الفائدة البنكية ابي زايدة على االموال حتت أي عذرالشرط الثامن :
 .اي الذين ال يتعاملون ابلفائدة كما انه يركز الثروة يف غري املسلمني  وابلتايل فقر املسلمني امواهلمعلى 

يشوه عملية توزيع الضريبة على الناس ويولد هتافت على  ان مينع أي نوع من انواع املضاربة او أي نوع من انواع القمار ألنهالشرط التاسع :
 السلطة يدمر استقرار الدولة.

 ان ال مينع الناس من صيام شهر رمضان كمحاولة توزيع رمضان على ابقي العام او غريه.شرط العاشر :ال
 ان مينع الناس من تناول املسكرات ألنه مينع الناس من الصيام.الشرط احلادي عشر :
أنه مينع الناس من االستمرار يف  والسبب هو او دم مسفحوح حلم اخلنزيرالدماء ابي صورة كانت ميته ام ان مينع الناس من الشرط الثاين عشر :

 .بسبب املرض ويزيد كلفة التامني بشكل مباشر الصيام
 ان ال مينع الناس من اخلروج من حدود الدولة اليت حيكمها للذهاب للحج او للمدينة املنورة او للقدس.الشرط الثالث عشر :
. وهذا هو معىن قوله على مكة الن هذا مينع الناس من الذهاب للحج حدودها تويحت اليت دولهالان ال يعلن احلرب على الشرط الرابع عشر :

 واليت تعين كفر بواحا . )امل ترى كيف فعل ربك ابصحاب الفيل ...تعاىل 
ة ومل ان ال يعلن احلرب على دولة مسلمه اذا كانت تلك الدولة لديها حرب مع دولة غري مسلمة مامل يكون ميلك مك الشرط اخلامس عشر :

والذي سيشعل ثورة يف  الرابع عشر السابقة مجيعا  وخصوصا  الشرط طو الشر  –املسلمة اليت لديها حرب مع دولة غري مسلمة  -تنفذ تلك الدولة 
. فانه منهم ..) ومن يتوهلم منكم وهذا معىن قوله تعاىل  احلج. ذا يهدم وحدة املسلمني اليت حققهاالن ه تلك الدولة قبل ان تعلن عليها انت احلرب

 واليت تعين كفرا  بواحا .

ما اذا كان الشخص الذي فقدانه او قتل يف  –خصوصا  من اخنرط يف ثورات الربيع العريب  -وبعد معرفة هذه الشروط اخلمسة عشر نستطيع حتديد 
 خضم هذه االحداث يصنف بني الشهداء ام ال بصوره عامه وال ختصيص فردي للصفات الفردية لألشخاص.

وكل هذه الشروط اخلمسة عشر هلا اهداف اقتصادية كبرية جدا  وهذه هي الشروط اخلمسة عشرة ولكي اسهل االمر على اجلميع سأضع سيناريو 
 ثورة ال اعتقد ان تزيد عنتستمر  ينتظر اجلميع لثالثة اايم بعد التأكد من خمالفة الشروط ومن مث سوف نمفرتض ملن خالف هذه الشروط، اتوقع ا

الشروط اصبحت واضحه جدا  بعد  والذي مينع اخلالف عليها ان الن ثورة مسلحة سوف تندلع من الداخل إبمجاع اجلميع لتحقيق اهدافها سبوعا
سنة بني نظامني يف حني  400اذا كانت انظمة السوق الثالثة قد تصارعت ملا يقارب  ،من النقطة الفاصلة بني الطاعة واخلروج قرون من عدم الثقة

سنة يف حني ان النظام الثالث انظم  1400عام تقريبا  فان االنظمة االسالمية الثالثة قد تصارعت ما يقارب  200او  100نظم اثلث هلما قبل ا
راف ليت سيتم ادخاهلا ولكن عند وجود مثل هذا االحنا داخل حدود الفكر االسالمي و من االحنرافات الفكريةالدولة عام ، ولن تسلم  100هلا قبل 

ان تقطع عنه مصدر متويل غري شرعي على املدى القصري وركز  -2ان ال يستخدم سياسيا   -1تأكد من شيئني جيب على رجل الدولة االول ان ي
ستمر أي احنراف فكري سيموت اذا انقطع عنه التمويل ألنه ال يوجد حافز له ليخيربان االقتصاد ان اكثر على قطع مصدر التمويل على املدى البعيد 

، وال تقلق من فرض تلك القوانني على غري فكراي  مامل يكن هناك حافز مادي ويف اسواء حاالته سينتهي ابنتهاء اجليل الذي ظهر فيه املنحرفني
 كان فال زال املسلمني او حىت على امللحدين فالقمار والشرب وممارسة البغاء عادات منبوذة يف كل اجملتمعات وليست اخرتاع سيعارضه االغلبية ااي  

 قانون االمريكي كان مينع الشراب يف ذروته الفكرية يف القرن التاسع عشر وقد عرفنا مقدارالناس يشريون اىل السكري ابحتقار ، وكذلك للمقامر ، فال
نفعة احلدية مثل املشروابت ضرر هذه االشياء على الطبقة العاملة كما ذكران سابقا  ابن الدولة ال ميكن ابن تسمح ابلبضائع اليت ال ختضع للم

ن تلك اجملموعات والسجائر و غريها ااي  كانت ، كما عرفنا ابن العالقات العابرة ترفع معدالت اجلرمية كما اثبتنا ذلك سابقا  ، ولن يعارض اال اقلية م
سمى الشيعة او الشيعية وهي جمموعة عنصرية غري املسلمة وهم يعتربون اجلانب السيء يف نظر جمتمعاهتم اخلاصة هبم. بقيت جمموعة اخرية وهي ت

ال  من وقد رافق النجاح لإلشرتاكية والدميقراطية املذهل واملؤقت بشكل عام عدم وجود عنصر العنصريه فيها وقد كان هذا العنصر اساسي يف فشل ك
ومن بعدهم اصحاب الرسول احدهم حبشي يسمى بالل  الفاشية والنازية الفوري، واحذر من العنصرية فاملسلمني يبجلون االنبياء مبختلف عرقياهتم

نيب اسود البشرة   وهو وفارسي يدعى سلمان ورومي يدعى صهيب وهم من اهم رموزهم التارخيية على االطالق بعد االنبياء كما ان القران مدح لقمان
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ن عرقية اعز على هللا من عرقية اخرى لذكر هللا ابو جهل يف كما ان القران  قد ذم ابو هلب وهو عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو ان املذنب م
البيت القران ومل يذكر ااب هلب. اال ان املعضلة مع هذه الطائفة متتد اىل ابعد من هذا فاذا انقشت احدهم يف كيف نفسر القران سيقول لك اهل 

؟! بل هم بشر يعترب االسواء يف الفكر الشيعينسل معاوية الذي  يفهمونه قله فلماذا ليس مؤلف كتاب نظام املنفعة القصوى منهم ؟! بل هو من
ممن خلق! وال جيب ان يكون خالفك معهم يف هذه احليثية ولكن اجعل خالفك معهم حول نقطه وحيدة وهي انه ال خالف حول اي شيء مامل 

هي غنائم احلرب فغنائم احلرب تقسم على املقاتلني ابستثناء يتطرق املوضوع اىل احلقوق االقتصادية والسياسية عن البقية، ابستثناء نقطه وحيده و 
زايدة على معاشات الضمان من امجايل الغنائم % 5% منها فاهنا تقسم اىل اربعه اقسام القسم االول ألبناء شهداء تلك احلرب ويكون هلم 20

% توزع على املصابني يف تلك احلروب اصاابت ال تعاجل 5احلرب و االجتماعي وذلك مقابل اجملهود الذي بذله اابئهم واالرواح اليت قدموها يف تلك 
% تعطى لذرية الرسول صلى هللا عليه وسلم وذلك انه يف 5% يعاد بناء البنية التحتية اليت هدمت، ويبقى 5او اليت تسمى بعاهات مستدمية و 

توفر حىت مبالغ الضمان االجتماعي ويف حالة ذرية رسول هللا ت اوقات احلرب قد يضطر الناس للتسول لضعف الدولة يف مثل هذه االوقات وقد ال
اس ولقرابتهم من رسول هللا ال يسمح هلم ابلتسول ليس تشريفا  ولكنه سبب اقتصادي حبت، خيربان علم االقتصاد ان السبب هو منع استعطاف الن

واليت تستطف الناس يف احلرب والسلم جلين االموال ابسم  ك لقرونوكما قامت بذل ابلقرابة من رسول هللا للحصول على االمول كما تفعل الصوفية
، ومن مل يذكر صلة قرابته يف اوقات الشدة % من الغنائم لضرورة صربهم على عدم التسول5الدين وابسم القرابة من رسول هللا، ويف املقابل يعطون 

وهناك نقطة جوهرية ، االغلبية ال تشريف عنصري لالقليةن السبب هو محاية %، اي ا5برسول هللا فيحق له السؤال على الفاقة وال يكون له من الـ
يت ، ما اخرى قد ال متت لإلقتصاد والسياسة عن قريب او عن بعيد اال اهنا جوهرية يف االستقرار الفكري الديين وهذه النقطة تتعلق مبصلح آل الب

ل البيت وال اظن ابحد يستطيع ان خيالفين بنص صريح يف قضية حصر ال البيت، ان هم ا )الذين ذكرهم القرأن( ليست كل القرابهاقصتده هو انه 
ابناء عماته حصر ال البيت يكون يف من عاشوا اايم رسول هللا وعرفوه سواء صغارا  ام كبارا  وماتوا على االسالم ومنهم ازواج بناته واابء زوجاته و 

والعشره املبشرين وهم الذين نصلي عليهم يف كل صاله ولذلك ادخال اصحابه يف الصاله احملمدية ال وخاالته واخواله ومنهم اخللفاء االربعة من بعده 
اىل هللا ببغض تزيد شيئا  والصاله على اله ال تصل ذريته كما يعتقد اجلميع بل ان الصاله تصل اىل معاوية وال تصل اىل القليل ممن يعتقد ابنه يتقرب 

ومبا ان الرابط الوحيد بني اخللق هو الفكر فحب الصاحل واجب من اي جنس او  يته لكانت وصلت اىل مجيع اليهود،فلو كانت تصل اىل ذر  معاوية،
 قومية كان وبغض من كانت جتارته املعاصي واجبه بغض النظر ان اصله وعرقه وجنسة ولونه الن الشيء الوحيد الذي تستطيع ان تغريه هو فكرك

 حني يتم تبجيل رسول هللا واالستفاده ابمسه من قرابته من قبل بعض ضعيفي النفوس اال اهنم عندما تذكر هلم فعل ، ويفكما فصلنا ذلك سابقا    فقط
هللا وال  لرسول هللا او كالم قاله فتجد اجلواب يقرتب من قوهلم ، ان ذلك رأي رسول هللا واان يل رأي اخر لذلك يعتقد ان رأيه افضل من رأي رسول

اله او ان أيمتر ابمره الن الدين رجعية واصبح العامل متطور جدا  وجيب فصل الدين عن السياسة. يف حني التمسك بسالله رسول جيب ان يطبق ما ق
على الواقع  هللا يعد شرف ملن اراد طاملا انه مل يصل اىل الكرب الن الكرب يضمن له اجلحيم اال ان هذا التشريف له نتائج عكسية اذا اخذ بعد  يطبق

 .يقف اعلى جبل لريى الناس صغارا  سريونه الناس صغريا  وهم كثري وهو وحيدفمن 
 مميزات هذه االيديولوجية

وهذه االسباب ال ميكن الحد ان يتوقعه وهو اين منها  آخر جانب سبباىل لعدة اسباب اخرتانها  يار هذه االيدلوجية ابلتحديد؟ختإب قمنا ملاذا
  هي:

  يف العامل اوال : ألهنا االكثر انتشارا  
 وتضمن للجميع السعادة.احلكم  تضمن لرجل الدولة االول اثنيا :

  .واثلثا : انه اقل االداين تركا ممن ولد فيه او اعتنقه لفرتة طويلة نسبيا  
 يثبت لك االقتصاد املثايل جبميع جوانبة. ورابعا : ألنه

 .خامسا : الن اتباعها اكثر الناس متسكا  هبا
اخر حتديث نزل من السماء فليس لديهم مشكله مع عيسى او موسى او غريه اىل جانب كوهنم اكثر الناس حبا  لالنبياء وتنزيها  هلم سادسا : ألنه 

 اكثر من اصحاب دايانت اولئك االنبياء انفسهم.
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تصنع واحدا  وليكن هذا . ان عليك ان  وهلذه االسباب اذا كان هناك دين واحد فقط صحيح فسيكون هذا وان مل يكن هناك دين صحيح فيجب
من  يعتمد اساسا  على التولية ابلتتابع لنأخذ مثال لنظام ابلتولية ابلتتابع كماليزاي مثال  فمهاتري حممد مثال قام بتولية عبدهللا بدوي السياسي نظامال هذا

سنة ،  23كرها اذا مل ختالف هذا الكتاب يف اقل من   بعده وهو افضل من أي نظام دميقراطي مزعوم اال انك ال تستطيع ان ترتك احلكم طوعا  وال
سنة  69واال سوف يتم اغتيالك حبكم تفريق اجلماعة مامل تفقد حواسك اخلمس او العقل او القدرة على املشي واحلركة وال زال عمرك ال يتعدى 

ون كافيا  عزلك بل جيب التخلص منك مبعىن ان وال تستطيع خمالفة هذه الشروط لغرض التخلي عن احلكم النه لن يك وليس بك عاهة واضحة
وسنقوم بتقسيمة اىل قسمني االول يف وجود دولة مسلمه واحدة فقط والقسم الثاين . االن لننتقل ملوضوع انتقال احلكم تنتهي حياتك بنهاية حكمك

 يف ظل وجود اكثر من دولة مسلمة يف العامل.
لف رجلها االول القوانني اخلمسة عشر ومت ابعاده عن احلكم فالسؤال هو من سيكون خليفته !! لنفرتض ابنه كان هناك دولة وخاالقسم االول: 

 مة اخرى ابعلى نسبة جناح اقتصادي.يكون خليفته الرجل االول الي دوله مسل
عاما   23طيب خاطر لفرته فاقت عام او عن  69يتنازل عن عمر فاق   رجل الدوله السابق اواسرتاتيجية انتقال احلكم عندما يتوىف القسم الثاين:

عليه او التصويت بني كل عضو ممن طلبها هذا اجمللس عضاء يفة السابق او عرب امجاع ابقي افتكون ابختيار احد اعضاء جملس الشورى من قبل اخلل
جل االول يف الدوله ان ال يضيف لنفسه مامل جيمع اجلميع على شخص اخر مل يطلبها لنفسه منهم ابستثناء من طلبوها النفسهم، لذلك انصح الر 

وليس له ميول اكثر لألاننية املفرطة الن االاننية  فيه القدره على حكم البالد اذا علم اكثر عن اساليب احلكم الرشيد اىل جملس الشورى اال من يرى
 الطبيعية حس انساين طبيعي وهو منحه اكثر من كونه نقمه.

اكثر من التكرب ، وهي من الصفات الشخصية اليت جيب ان يتحلى هبا رجل الدولة ، وال يعفيك  ال اظن يف تقديري الشخصي ان شيء سيضرك
 وهذا املبداء االلتزام ابلشروط اخلمسة عشر من تفعيل مبداء الشورى وهو الذي قام بتفعيله ستالني والكثري من اداراة االنظمة االشرتاكية كالصني مثال  

اء يقوم على تشكيل جملس هذا املبدولكن ذكران الشورى ومل نشرح مفهوم هذا املبدء ، مفهوم ، ظمة الرأمساليةيتحولون اىل االن هو الذي جعلهم
اىل كل فرد منهم قبل اختاذ اي قرار كبري، ويف حني انه ال حيق هلم التدخل يف القرار الذي ستتخذه مهما كان االول  رجل الدولة ستمعاستشاري ي

مل عواقب ذلك القرار فان ذلك ال يعفيك ابي صوره من الصور من االستماع اليهم ابنصات كامل وفهم عميق لكل النك انت الوحيد الذي تتح
 ما يريدون ان يقولوه وافرتض ان ال يقل عدد اعضاء هذا اجمللس عن شخص لكل مليون من التعداد السكاين ، ويف حني تكون لك حرية اختيارهم

عن اكثر االشخاص أتثريا  ال شهرات  مبعىن قد يكون الشخص مشهور لكن ليس له أتثري وقد يكون  بشكل كامل ال يعفيك ذلك من البحث
 الشخص مشهور يف نطاق حمدد لكن له أتثري على كامل ذلك النطاق.

 التاريخ
تاريخ من خالل نظارات اقتصادية سرتى يعد التاريخ خالصة لطريقة سري االقتصاد ابلرتافق مع السياسة وكيفية أتثريمها يف تعاستنا لذلك بعد قراءة ال

نقلي لالحداث بتصرف سبب كتاب احجار على رقعة الشطرنج و   تقريبا  اغلب ما ساكتبه يف التاريخ مت نقله بتصرف منالعامل بشكل جديد متاما . 
أن  وافضل مكان نبداء منه هو معرفة يف طبيعة االسباب لالحداث والتسلسل املثايل اليت سردها يف كتابه. هو خاليف الشديد مع مؤلف الكتاب

أن السبب الرئيسي لصلب املسيح إن كان  عن نتحدثاالستفادة من اقرتاض املال؛ كما اننا س اليهودية واإلسالم واملسيحية وان كل الدايانت حترم
مل نتحدث عن مقولة الرئيس االمريكي تالف وذلك السبب هو الفائدة على االقرتاض ، فمنذ بداية هذا الكتاب حصل له أم لشبيهه بعيدا  عن االخ

رب توماس جيفرسون عندما قال ابن األمريكيني إذا مسحوا ملصرف خاص أن يسيطر على إصدار أمواهلم بداية ابلتضخم ومن مث ابلتفريغ وكل ذلك ع
فالبنوك والشركات سوف حترم الشعب من أمالكهم حىت يستيقظ أطفاهلم ذات يوم مشردين على القارة اليت استوىل  ديون بفوائد لالحتياطي الفدرايل
وال عن اغتيال جدادهم أصال ،أ وها هم والبعمليات حجز املنازل وألهنم ال يستطيعون سداد مبالغ مل يقرتض 2008عليها أجدادهم كما حصل يف 

االحتياطي اخلاص وليس  ه كان احملاولة الثالثة يف اتريخ كل الرؤساء األمريكيني الذي عزموا على إغالق البنكالرئيس األمريكي جون كندي ألن
رغم من ، ابلم إبغالق البنك الفيدرايلأيضا واندروا جاكسون الذي جنا من حماولة اغتيال وقا الرئيس ابراهام لينكولن والذي مت اغتياله، بعد الفيدرايل

، و اآلن لنتحدث عن التاريخ و يف حديثنا عن طريقة التفكري الرأمسالية البحتةولكننا حتدثنا عنها من ابب الكفاءة ب لب الفكرةأهنم قد خلصوا 
حدث كل تحدث عن اتريخ الفكر االقتصادي كما يتثلة يف الصيارفة من جهة أخرى لن نالصراع بني اجلميع من جهة واألسواق املالية املتم
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إىل جانب أن العديد من االقتصاديني حتدثوا عن اتريخ الفكر االقتصادي أبكثر  -تحدث عنه هو اتريخ املال والسبب ا  فما سناالقتصاديني غالب
هو أن اخللل الذي ال ميكن رؤيته يكمن يف املال والسبب  –حىت مما جيب وهو اتريخ أجده شخصيا   شيق جدا  وينم عن الكثري من نفاذ البصرية 

، دوان  عن كل جماالت االقتصاد، يستخدم التعقيد فيه إلخفاء أو جتنب كينيث جالربيث " أن دراسة النقوداالقتصادي املرموق جون   الذي يقول عنه
منها احلقيقة ال إليصاهلا" فالنظام النقدي ليس معقد وذلك التعقيد ما هو اال قناع صمم ألخفا واحد من اكثر اهلياكل االجتماعية اليت عانت 

يقول االقتصادي املرموق  التاريخية و إذا فهمنا التاريخ سيسهل علينا فهم البقية ومعرفة سبب استخدام ذلك القناع. لذلك لنتحدث عن االنسان
قد حصلت على  –االمريكية والفرنسية والروسية  –جون كينيث جالربيث يف كتابه اتريخ الفكر االقتصادي " وحنن نرى ان كل الثورات احلديثة 

، يف حني ان ية، كثريا  من األعجاب واإلشادة، وخباصة الثوراتن الفرنسية واالمريكنقد الورقي. وتلقى الثورات نفسهاعن طريق إصدار ال النقود
، واالقتصاد ات كلها انجته عن عوامل اقتصاديهيبدو اذا  ان احلروب والفقر والثور  1"أبوراق النقد اليت قامت بتمويلهااملؤرخني مل يكفوا بعد عن التنديد 

 يعتمد على عامل رئيسي هو النقود ، واليت يف عصران احلايل نستخدمها كل يوم يف كل معامله نقوم هبا ونقضي حياتنا أبكملها نعمل من اجل
اسيات اخالقياتنا االموال وقلقني عليها وعلى جتميعها وانفاقها وادخارها لبعد التقاعد كما اهنا اصبحت تعرف حالتنا االجتماعية وتغري حىت من أس

، تبدا القصة يف تم أنشائها ومن يتحكم بهفالناس اصبحوا مستعدين للقتال واملوت والقتل من اجله ولكن ما هو املال ابلضبط ومن أين أييت وكيف ي
بعكس األسواق احلقيقية  -ية اورواب  فاحلروب والثورات اليت كانت تعصف حبياتنا والفوضى اليت تسيطر على عاملنا ليست سوى مصاحل لألسواق املال

األسواق املالية حبسب درجه السيطرة على االقتصاد حيث كانت  و صيارفهالحيث أن جتار احلروب كانوا دائما  هم  -اليت من مصلحتها االستقرار 
ابستخدام أدواهتم  االقتصادية حبيث   تستخدم الدعاايت لتقسيم اإلنسانية إىل معسكرين متناحرين بدوافع ، سياسية أو اجتماعية أو قومية أو دينيه

ولكن هذا مل  كان إبمكاهنم دوما  استثارة كال املعسكرين حىت يصال بنا إىل درجة اهليجان اليت ينقضان هبا على بعضهما ويدمر كل منهما األخر،
جتنب ذكر هذا املوضوع   ول، لقد حاولنا جاهدا  يف ظهرت الفائدة يف املقام األ، ولكن كأوهلما الفائدة واثنيهما السندات، حيدث قبل حتقق شيئني

عن الفائدة وال تستطيع التحدث عن الفائدة بدون احلديث عن  أن يتحدث عن االقتصاد بدون احلديثكثريا  ولكن يبدو انه ال احد يستطيع 
 اليهود.

 د والنقداليهو 

يف األلواح أو  -والذي مسعوه أبنفسهم يكلم هللا ومسعوا هللا يكلمه  –عندما بدأت العقيدة اليهودية اليت جاءت مع موسى عليه السالم كليم هللا 
وافرتض أن احد اليهود قام بشيء خاطئ جتاه راب أو الفائدة على القروض "الكتب السماوية جبميع النواهي و األوامر ، كان من بني النواهي ال

. ان الفكرة اجلديدة اليت ظهرت هي ملاذا هنتم اذا مت رة اجلديدةوحينها ولدت الفك –شيء من شخص غري يهودي  ةسرقك  –شخص غري يهودي 
فكانت أول حماوالهتم بعد أن كانوا الفئة الوحيدة املوحدة هلل على وجه األرض يف حينها ان قالوا أنه من  ظلم شخص غري يهودي لفساد عقيدته،

نصبح أفضل من أولئك الذين رفضوا احلق وهم غري اليهود لذلك فعلينا أن خالل معرفة العلل احلقيقية للنواهي نستطيع استخدام تلك النواهي لكي 
وافرتض ابن من جاء ابلفكرة كان حسن النية جدا  بل انه  يع نشر اليهودية على نطاق أوسع نستخدم كل الطرق وامهها الراب للسيطرة وبذلك نستط

، ولكن بعد ذا يعترب من املبالغة يف التفاين وان كان بغباءوه حىت ابب النواهي"  إال وطرقهكان يف قمة اإلخالص حيث انه مل يرتك ابب يف نصره هللا
سبيل سواء قمت بسرقته او ظلمته وبعد مده أو عده أجيال من اخذ الراب  -غري اليهود  –مده قصريه وصل احلد هبم ان قالوا ليس علينا يف االميني 

أن هللا حينها أرسل إليهم الرسل ليخربهم ابين لست إهلكم وحدكم بل أان اله الناس مجيعا  لذلك ، إال لصيارفة وعاشوا روعتها و سيطرهتااستحالها ا
هنا نشب اخلالف بني الرسل وبني الصيارفة الذين كانوا يدعون أهنم خيدمون هللا بذلك، إال أهنم قاموا من ، و كنكم اخذ الفائدة على غري اليهودال مي

ذكركم موسى لو  وافرتض ابن  احلجه اليت استخدموها انه يوجد رسول مذكور يف التوراة )حممد( سوف أييت فلماذا مل يبتكذيبهم لكي ال يرتكوا الراب "
مع اهنم يف مرتبه العبودية ابهلرب من اخلطر   –!؟ بل حنن أذكى منكم وهلذا السبب أصبحنا نسيطر على القوه من خالل املال كنتم أنبياء و رسل
من خالل  ولكنهم واجهوا معضلة حقيقية عندما أرسل هللا املسيح عيسى ابن مرمي فقد أتى الرب يعرف ذلك وانتم كاذبون"و   -كما ذكران سابقا  

، وقد كان رسول وليس نيب مبعىن انه جاء بشيء جديد ومل أييت بتجديد دعوة الرسل السابقني فقط وعندما اشتد اخلالف معجزة وال جمال لتكذيبها
تقولوا عليه األقاويل وعلى أمه عليها السالم ، وهم يف يقني أبنه ليس نيب ألهنم أكثر ذكاء منه ويعرفون كيف خيدمون الدين  - بسبب الراب –بينهم 

                                                           
 ـفحة.159،160تاريخ الفكر االقتصادي ، جون كينيث جالبريث ، صـ1
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وذلك ابعتقادهم ابهنم عرب معرفه األسباب احلقيقية للتشاريع مثل منع الراب واخلمر والسحر والدعارة وغريها واستخدامها يف حرب غري  –اليهودي 
ليربروا له  ، اىل جانب عذر آخر استخدموهق املالية والراب على وجه اخلصوصوعندما تعصى عليهم املسيح بسبب شده انتقاده لألسوا  -نني املؤم

ذهب كاهن يهودي إىل امللك الرومي هريودوس واخربه أبن املسيح  وعندها ،ميالدية 70معبد اهليكل عام  وهو انه اخربهم ابنه سيتم تدمري العداء
 -بداءو يدبروا طريقه لكي يتخلصوا من عيسى عليه السالم حيث صلب شبيه املسيح كما يؤمن املسلمني سيكون خطر على عرشه وسيأخذه منه 

قبل  -ن ملك اسرائيل ال نيب كما كان أو املسيح كما يؤمن املسيحيني رغم اتفاقهم على عودته حىت اليهود يتفقون على عودته رغم قوهلم ابنه سيكو 
 ن يذيع صيته و يؤمن به الناس، وعندما تعصى عليهم التغلب على الدين املسيحي جاء الوقت الستخدام اسرتاتيجية جديدة تسمى حصان طروادةأ

خمتبئني يف قلب حصان  ، كما فعل حماربو اليوانن القدامى الذين دخلوا اىل مدينة طروادة احملاصرةلدخول اىل حصن اعدائهم خلف قناعالشهري اب
عاما  ظهر رجل يهودي رومي أمسه شاؤول الطرسوسي والذي اشتهر بعدها ابسم  15فبعد ان رفع أو ذهب عيسى عليه السالم حبوايل  شيب كبري،خ

عاما  ابن عيسى عليه السالم  15حبوايل  يه السالم يف أايمه ، إال انه ادعى بعد ممات عيسى عليه السالمبولس الرسول وكان يعذب أتباع عيسى عل
 يرى عيسى بعينيه أبدا يف حياته، ومن حني ألخر كان ظهر له وهو يف طريقه إىل دمشق فامن شاؤول الطرطوسي به وجعله احد احلواريني مع انه مل

ودي وسي ويقول قال يل عيسى كذا وكذا وأييت أبحكام جديدة عن إميان منه ابن املسيحية هي الداينة املنحرفة اليت تشوه الدين اليهأييت الطرط
ب ، واهم فكره جديدة جاء هبا هي ابن عيسى إله وبذلك يتأكد مجيع اليهود ابن املسيحية داينة ضالة ألهنم يعرفون أن مجيع الرسل أتوا لسبظيمالع

بانيني الذين قالوا ابن وحيد وهو أن خيربوا الناس أبنه ال يوجد اال إله واحد، وعندها نشب اخلالف بينه وبني مجيع احلواريني الذين كانوا يلقبون ابالي
، واصرارا  منه على حتريفها قام ابلدعوة اىل الداينة املسيحية احملرفة ليزيد من انصاره يف مقابل وجد يف االجنيل او أي كتاب مساويهذا الكالم ال ي

 او اليهود طبعا  وهو ما ضاعف عدد احلواريني وقد نشر املسيحية على اوسع نطاق ممكن على نظريته ابن عيسى اله يف غري املسيحيني االصليني
ان اليهود املسيحيني املؤمنني ابن عيسى اله يف مقابل الذين يؤمنون ابنه نيب وهم ال يقومون ابلدعوه للمسيحيه اال يف حميطهم املسيحي اصال  و ك

والذي سيكون من  حرهبم ضد املشركني والوثنينيبذلك منتظرين النيب األخري "وافرتض ابهنم ضنوا ابن هذا النيب سيقول هلم أبهنم على صواب يف 
". اىل ، وابنه جيب ان تستخدم كل السبل يف مصلحه الداينة السليمة وحماربه غري املؤمنني هبا وخاصة الراب واالغراءات اجلنسية واخلمر وغريهااليهود

يستخدمون الراب واالسواق املالية فمثال  قام الصيارفة يف  % فقط ، ومل تكتمل املشكلة بشكل مكتمل ، وظلوا50حد االن مشكله اليهود ال زالت 
ميالدية بعد قتل املسيح والكثري من االنبياء ، وقد مات ألنه حاول ردع  65االمرباطورية الرومانية بقتل الفيلسوف واملصلح االشهر سينيكا يف 

فيها وضع ذلك فمثال  االمرباطور جوستينيان اصدر قوانينه الشهرية اليت حاول واستمروا على  الصيارفة الذين تسربوا اىل روما كما حاول مجيع االنبياء،
هم يف وضع متميز ابلنسبة ملزامحيهم من التجار غري الصيارفة،  وكان اجملال تجعلما  ان يقومو هبا وهي لصيارفةحد لألعمال املشروعة اليت ميكن ل

لتهريب والتجارة الالمشروعه حبيث متكنوا من افالس منافسيهم والتخلص من كل العقبات اليت الذي ميدهم ابلثراء هو استخدام االسواق املالية يف ا
عاشر وضعتها يف وجههم قوانني جوستينيان مع االستفادة يف الوقت نفسه من مزاايها ومحايتها الشرعية، وقد بقي قانون جوستينيان حىت القرن ال

رفة كما هي طبيعة االسواق املالية يف كل العصور من اجل املال لتنظيم احتكارات للتجارات املصدر احلقوقي األساسي، و من مث توسع الصيا
حىت  الفاسدة من خمدرات ودعارة ومسكرات وجلأوا اىل رشوة كبار املسؤولني يف االمرباطورية البيزنطية وشراء الذمم والضمائر لتأمني مصاحلهم

متاما  بواسطة الرشوة و املخدرات، والنساء واملسكرات ، وترى من دراسة حكم جوستينيان انه عبثا  حاول استطاعوا افساد اجملتمع الروماين كالبيزنطي 
ذي كانوا وهو االمرباطور احلازم ايقاف هذا التيار العارم من الفساد ووضع حد للنشاط الذي سببه الصيارفة اليهود املخرب. ومن مث جاء الرسول ال

نطقة املوعودة اليت ذكرها هلم هللا يف التوراة ، واقاموا فيها طمعا من كل شخص ان يكون من عائلته، ولكن عندما جاءت ينتظرونه حيث رحلوا اىل امل
العرقي بعيدا  عن االمراض نفسيا ، الصاعقة الكربى ابنه كان من العرب ، هنا انقلبت املوازين رأسا  على عقب ، فهناك شيئني فقط يشعرانك ابلتفوق 

، والراب جيعلك تعتقد ابنك اذكى من االخرين افضل من غريك ولذلك فتارخيك افضل، فالتاريخ جيعلك تعتقد ابنك ية، والفائدة الربو يخومها التار 
 رغم اهنم قاموا بقتلهم –من األخرين، واليهود ميلكون احلافزين فقد كان من الصاحلني منهم يف الزمان السابق الكثري من االنبياء  ا  جشعشد وليس ا

لسوء ملا احتجنا لكل اولئك الرسل ولكن يبدوا ان لدينا الكثري وبدل ان يعطيهم هذا حافز عكسي مبعىن لو مل نكن هبذا ا -بعد تكذيبهم يف الراب 
يظن اولئك ابهنم اذكى  الثاين هو الراب ، فبدل ان يظن الصيارفة ابهنم قد خالفوا اوامر هللا ابلراب، و من السيئات فلذلك وجب تنبيهنا كثريا  اىل اخطائنا

، اخللل هو اهنم يف هذه املرحلة قرروا ان يستخدموا حصان طروادة مره الل االموال، ولكن اخللل ليس هناعلى العامل من خ ونسيطر الناس ولذلك ي
وافرتض اهنم هذه املرة "وظهر ما يسمى ابلشيعة يف حينها % فقط 2جناح نسيب فقط كاد يصل اىل يف املسلمني ولكن احملاولة نتج عنها اخرى 
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من  فيها نعوا الناسميأول مره ويقول ليس علينا يف اليهود سبيل" وافرتض اهنا كانت خافوا من يقوم احد بتقليد ذكائهم ابستخدام حصان طروادة 
ن يبغضهما أي شخص يف أي ذان الشيئني اللذان جيب االدخول يف الدين اليهودي اال اذا كنت من ام يهودية من سالله يعقوب عليه السالم وه

رق ، ومها ان يسمح ذلك الدين او العرق او القومية او أاي  كان بظلمك او انتقاصك ويف نفس الوقت ال تستطيع ان تكون من ذلك الدين او العدين
والنازية و الفاشية و القوميات  -ة خلاصيتني غري الداينة اليهودياو القومية او أاي كان. لذلك ال توجد داينة اخرى على سطح البسيطة متتلك هذه ا

قت التمسك ابلقومية ولكنها تدعو بكل املعاصرة مجيعا واليت ليست دايانت طبعا  اىل جانب ان كل الدايانت وهي اليت سيطرت على العامل أبمجعه مت
رية يف اعتناق اليهودية. واحلقيقة ان الغالبية وهنا اكتملت الكارثة ابلعنص -اختلط الناس اختالط عظيم ما اوتيت للتمسك ابلفكر وهو ما سبب ان 

ؤمنني نوا مالعظمى من اليهود وخصوصا  من ذرية اسرائيل عليه السالم قد حتولوا اىل االسالم والكثري منهم دخل املسيحية قبل حتريفها وهم الذين كا
وهو انه بعد ان جاء اخر  -من استمروا على نفس الداينة  هوخصوصا  ذري –، اال ان هناك عائق عظيم امام البقية ابملسيح على عقيده التوحيد

حاشا هلل  –بعد ان جاء ذلك النيب من غريهم ، وندم على ذلك  -حاشا هلل  –االنبياء من غري اليهود ، قال اليهود ابن الرب قد اصابته الشيخوخة 
م هللا نعهم منها هللا جيب ان تسخر خلدمتهم الهنم الشعب الذي اختارهوال ادري كيف عرفوا بذلك؟ " وافرتض اهنم اعتقدوا ابن كل املوانع اليت م –

وبذلك يف هذه اللحظة من الزمن اصبح استخدامهم كل االهداف من النواهي عن املعاصي شرعيا  وواجبا  اذا كنت مؤمن  واهنم على الدين الصحيح"
د لكنها مل ترتبط ابحلروب والقالقل اال من بعد عائله دميريتشي والذي سنتحدث حقيقي. وهنا ارتبطت يف هذه اللحظة االسواق املالية غالبا  ابليهو 

ليها املؤرخون عنها الحقا  ؛ واكتملت السيطرة املصرفية عندما سقطت االمرباطورية الرومانية اخريا  ، ودخلت أورواب يف املرحلة القائمة اليت يطلق ع
عة الربيطانية عن موضوع التجار واملرابني يف روما الذين هم من اليهود : )اجته املرابون والتجار اليهود تقول املوسو  العصور املظلمة او القرون الوسطى،

عض ، ومنها بصورة ال تقاوم اىل السيطرة على التجار الذين كانوا ميتلكون ابلنسبة اليها مؤهالت خاصة، منها تشعبهم يف كل مكان وارتباطهم بب
 ت التجارة يف القرون الوسطى يف ايديهم بصورة رئيسية(. وكان تعلقهم الشديد ابملال،

املرابني او الصيارفة  والتحرر من سيطرة املصريف اليهودي واالنعتاق اومة التسلطبع األمراء الزمنيون الذين اشرتكوا يف اجملمع املسكوين الرابع حركة مقتت
يائهم ، هذه احلركة اليت اشتد ساعدها واخذ يتسع نطاقها فاصدروا بدورهم قوانني تكرس عزلة اليهود بسبب الصيارفة ، وجتربهم على العيش يف أح

التدبري االخري منع الصيارفة من اخلاصة مث صدرت قوانني أخرى حظرت عليهم استخدام املسيحيني لديهم او توكيلهم يف معامالهتم وكان الدافع هلذا 
اليهم التملص من مسؤولية اعماهلم الهنم كانوا جيرون صفقاهتم املشبوهة بواسطه بعض االجراء املسيحيني الذين يتخذون منهم واجهة هلم ويلقون 

مؤسساهتم بغية محاية الفتيات املسيحيات  ، وقد حظرت القوانني على اليهود استخدام املسيحيات يف منازهلم اولفتات مث حيملوهنم مغبة اعماهلماب
سه هلم مث اللوايت كن يف السابق هدفا  لشراك الصيارفة واعماهلم فكان هؤالء يعملون على اغوائهن او االحتيال عليهن بشىت الوسائل حىت يصبحن فري

املالية يف كل العصور من اجل املال او اغراء ذوي  يستخدموهن بعد ذلك يف اغراضهم وال يتورعون يف املتاجرة أبجسادهن كما هي طبيعة االسواق
الية ، ومنعت قوانني اخرى بعد ذلك اليهود من ممارسة بعض الفعاليات املالية وتضييق اخلناق على االسواق املنفوس املريضة او استجالب الصفقاتال

وان املرابني يف سبيلهم اىل االضمحالل  ها اىل هنايتهارفة يف طريقالشعوب االوروبية ان املشاكل الناجتة عن الصيا من خالل تنظيمها. وهكذا اعتقدت
جدوى  ، غري ان االحداث اثبتت العكس : فقد عجزت هذه القوانني الصارمة املدعومة بقوة الكنيسة عن القضاء على الراب او اقناع املرابني بعدم

حقد الصيارفة  على الكنيسة املسيحية وظهور نواة مشروع اضعاف العقيدة  اساليبهم واحرتام شرعية القوانني وكانت نتيجتها على العكس اشتداد
سلطة الكنيسة ، هذه النواة اليت تبلورت فيما بعد يف خطة منظمة تقوم لوتقويض دائم  -ومن هنا ظهر خلق فكرة ما يسمى ابلعلمانية  -املسيحية 

او الدولة من انحية وهي أوال  بث فكره فصل الدين عن كل ارتباط مع انظمة احلكم على ثالث ركائز اساسية متكنهم من ممارسة اعماهلم املصرفية ، 
من خالل العمل على ااثره  ة مبا قد تتكفله من ارصده وجهدهذه احلملة على اوسع نطاق وبشكل دؤوب مستمر، دون مباال ، على ان تغذى

متويل االجتاهات الالأخالقية لدى اجلميع وبذلك تظهر عيوب الكنيسة اىل جانب ، وتشجيع و المراء والباروانت وبني الكنيسةوتنمية اخلالفات بني ا
اايم املسيح وبذلك تقوم مبسح كل اجيابيات الكنيسة الكثرية جدا  و الفعالة، ومن اجلانب االخر ميكن  لعقائدية اليت مت زرعها سابقا  بعداالحنرافات ا

اثنيا  ابعاد الناس عن الدين بكل الطرق املمكنه وخصوصا   لى ااتحت االسواق املالية اخلاصة،ارهم عاستغالل تلك االحنرافات يف اخالق االمراء إلجب
كان احلامي ابلسحر اىل جانب املشروابت الروحية و الدعارة واملخدرات وغريها ، اثلثا  تشويه انظمه احلكم واظهار نظام احلكم كعدو للعامة بدل ان  

كل ما يطمحون اليه بشكلها احلايل فقد كانت املرحلة االوىل فقط فقد كان  حينها و عمليا ، ومع ذلك مل تظهر املشكلة هلم كالعادة سواء اعالميا  ا
ان ميارسوا الراب فقط ال غري، ولعل ابرز مثال على تلك احملاوالت على طريقه حصان طروادة لتحقيق هدف فصل الناس عن  هو ان يتمكنوا من
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يث ان اهليكل هو مطلب يهودي يف املقام االول وليس مسيحي ابلرغم من اقامتهم يف التل املوجود جبوار آاثر معبد الدين هي فرسان اهليكل ح
ح اىل سليمان فليس سببا  كافيا  ان يتم تسميتهم أبكرب معتقد يهودي يف فرته كانت املسيحية ترى اليهودية من اكرب االخطار بسبب قتلهم املسي

سيحيني اىل القدس مل يقتصر قتلهم على املسلمني فقط فقد ذحبوا الكثري من اليهود ذحبا  شنيعا  كاملسلمني ابلضبط. فبعد عندما دخل املانه جانب 
ان جنحت احلمالت الصليبية يف احتالل القدس مت تشكيل اجلماعة إلحضار كتب السحر من حتت معبد سليمان عليه السالم الن السحر مينع أي 

وافرتض ان الغرض االخر هلا كان محايه اليهود هناك "و مساحه اكرب للتخلص من منع الراب " أي دين وهو ما يعطيهمشخص من االقرتاب من 
أعطا عندما وصلوا القدس بعد اخذهم مبالغ كبريه من احلجاج املسيحيني مقابل احلماية. اول شيء قاموا به عند وصوهلم اقراض املال بفائدة مع 

؟ ولكن اليهود جيب ان أيخذوا الفائدة على القروض من غري اليهود طبعا ، كما اهنم  يحية عند العامة فكيف ابملتديننيسالصكوك وهي حمرمه يف امل
قسوة  القدس فقد كانت مدخوهل قسوهتم اضعاف ما عمل املسيحيني عندكانوا من اقسى الناس على املسلمني فقط وليس على اليهود وكانت 

وليس ابستمرار كفرسان املعبد لذلك عندما استعاد صالح الدين القدس صفح عن املسيحيني ومل يصفح عن فرسان فقط  واحدة مره املسحيني هي
ال يلتزمون ابملسيحية وال يتورعون عن ارتكاب احملرمات فهم  يام الصوري رئيس اساقفة صور ابن فرسان املعبداملعبد، املتواجدين هناك، ويصفهم ول

اخلنزير ويقتلون ويسرقون احلجاج النصارى. واخريا  انفرط العقد حيث عمد ملك فرنسا فيليب الرابع والذي كان يسمى  يشربون اخلمر وايكلون حلم
مل ردهم مجيعا  ملخالفتهم القوانني حبكم اهنم مجيعا  من اليهود ، فقد امر بط 1253ابمللك العادل وامللك الوسيم اىل حل جذري ملشكلة الصيارفة عام 

اي  ومت القاء القبض عليهم وغالبا  املسيحيني منهم 1307ملعبد استثناء حيث اعلن حترمي هذه الطريقة والقاء القبض على اعضائها عام يكن فرسان ا
ح حيث اعرتف الكثري منهم أبهنم قد تركوا الدين املسيحي فعال  واهنم كانوا يهينون السيد املسي – من مل يستخدموا اسلوب حصان طروادة الذين فروا

واليت امهها الكثري من املمارسات ايضا  يتطلب الدخول يف السحر  هم من دينهم اال ارتكاهبم السحر وما ال يعرفه الكثري انوامه والذين ال خيرج
"افرتض اهنم مل  اال ان اهانه السيد املسيح وامه كانت تتم من قبل اليهود ايضا  والذيناخلروج من اي داينة مساوية واهانة الكتب السماوية وغريها 

فقد اجته قسم   -يكونوا ميارسون السحر احلقيقي ولكن يقومون إبهانة عيسى عليه السالم وامه فقط" لذا مت اعدامهم وعلى رأسهم جاكوس موالي 
عام  متكنوا يف الفرتة اليت سبقت م كانوا قدكبري من املطرودين الصيارفة وفرسان املعبد اليهود اىل انكلرتا مع جالء اليهود اليت اجلأهتم ، ال سيما واهن

من السيطرة على عدد كبري من كبار رجال السلك الكنسي االنكليزي وعلى الكثريين من النبالء والسادة االقطاعيني الذين كانوا حباجة  1255
نه تكاثر عدد اليهود كما ازدادوا رفاها  دائمة اىل القروض لتمويل حروهبم ومعاركهم املستمرة.  يقول شابري و فالنتاين يف كتاب هارون لينكولن اب

، فكانت معامالته املالية ترتبط بكل ركن يف البالد ويرتبط هبا عدد من  اغىن رجل يف انكلرتا كلها –اليهودي الصرييف  –واصبح هارون اوف لينكولن 
استوىل بعد موته على جمموع  الثالثة فقط ، ولكن امللكاملرحلة كانت    تظهر املشكلة بشكلها احلايل فقدكبار النبالء ورجال الكنيسة ومع ذلك مل

آنئذ إلنشاء جلنه خاصة يف وزاره املالية إلدارة امالكه. وقد وجد الربهان القاطع فيما بعد على قيام هؤالء الصيارفة كما  امللك واضطر امالك هارون
شوة وجرام متاجرة ابألجساد واالبتزاز اليت فاحت روائحها بعد موت هي طبيعة االسواق املالية يف كل العصور من اجل املال بفضائح احتيال ور 

احملاكمة هارون اوف لينكولن ، واثبت التحقيق ابلدليل القاطع ان مثانية عشر مصرفيا  يهوداي  كانوا هم الذين ينظمون تلك العمليات فقدموا اىل 
انكلرتا امللك ادوار االول الذي اصدر امرا  حرم مبوجبه الصيارفة او اليهود فخلفه على عرش  1272وحكم عليهم ابإلعدام ، مات امللك هنري عام 

قوانني خاصة جعل هلم مبوجبها اوضاعا  خاصة ومسيت هذه القوانني )االنظمة اخلاصة ابليهود(  1275من ممارسة الراب، مث استصدر من الربملان عام 
حىت من الفقراء ، ليس فقط من املسيحيني بل لصيارفة اليهود على كافه مدينيهمه املرابون اوكان اهلدف من هذه القوانني تقليص السلطان الذي ميارس

، ولعل األنظمة اليهودية هذه كانت القوانني االوىل يف التاريخ الربملاين االنكليزي الذي لعب جملس العموم دورا  فعاال  يف وضعها من اليهود انفسهم
الهنا محت يف الوقت نفسه املسيحيني واليهود العادلني ال سيما الضعفاء منهم وقد ظن  –او لليهود  –وال ميكن وصم هذه االنظمة معاديه للسامية 

، كما حتدوا قرارات يخ سيتمكنون من حتدي اوامر امللكمرات عديدة يف التار  –والحقا   –، وكما حدث سابقا  اليهود اهنم يف هذه املرة ايضا   املرابون
، اذ ان يةدولة. ولكن ذلك كان خطأهم األكرب لعدم وجود الدميقراطاجملمع املسكوين بفضل السلطة اليت ميارسوهنا على بعض رجال الكنيسة وال

، وجلبوا ان مينع عنهم نفوذهم وذهبهم الضرامللك عمد اىل اصدار قانون آخر بطرد مجيع اليهود من انكلرتا وبذلك جىن الصيارفة شر اعماهلم دون 
املؤرخني ) اجلالء االكرب( اذ يهود. كان ذلك بدء املرحلة اليت يسميها  واكان  ية اليهود العاديني الذين مل يرتكبوا ذنبا  سوى اهنمالويالت على رؤوس بق

، أي بعد فرته وجيزة من 1306اخذت الدوامة منذئذ تعصف ابليهود يف كل احناء اورواب اليت اسرعت رؤوسها املتوجه حتذوا حذو امللك ادوار ففي 
 – 1348احدى الدول اجلرمانية عام  –انتهاء احلروب الصليبية وظهور نتائجها عادت فرنسا فطردهتم مره اثنيه بصورة كامله ، وتبعتها سكسونيا 
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م 1492وأخريا  اسبانيا عام  1444مث هولندا عام  1420والنمسا عام  1380وسلوفاكيا عام  1370فبلجيكا عام  1360مث هنغاراي عام 
لناس يف اورواب يظنون اهنا اسست ، ذلك ان العديد من اضوء على حماكم التفتيش االسبانيةاذ انه يلقي ال ويتخذ طرد اليهود من اسبانيا أمهية خاصة،

اما الواقع فهو ان من اهم االهداف  من قبل الكنيسة الكاثوليكية هبدف تعذيب واضطهاد املنشقني على كنيسة روما ومنهم الربوتستانتيني فيما بعد،
استخدام حطان طروادة يف كل مكان  اليت قصدها البااب )اينوسنت الثالث( من انشائها هو جعلها وسيلة لكشف فئة من اليهود الذين جلأوا

النوع  ابستمرار أي اىل طريقة التظاهر ابعتناق املسيحية والعمل حتت هذا القناع لتهدميها من الداخل، وقد شعرت الكنيسة بوجود مؤامرة من هذا
ملزيفة. كما مت كذلك العثور فيما بعد لتحطيم دائم للمسيحية وامكن يف عده حاالت تقصي األثر واكتشاف املخادعني الذين انكشفت مسيحتيهم ا

 لعثمانية يف ظل التسامح االسالميعاصمة اخلالفة ا -اسطنبول حاليا   – على نص الرسالة اجلوابية اليت ارسلها احلاخام االكرب املقيم آنئذ يف االستانه
ت معظم االقطار االوروبية  على استشارته اايه بعد ان طردبروفانس الفرنسية ردا   -آن  –)احلااخام خيمور( رئيس اجلالية اليهودية يف مدينة اكس 

، تعليماته اليت  1486كانون الثاين عام   13وقد تضمنت هذه الرسالة اليت وقعها احلاخام األكرب إبمضاء )امري اليهود( وارسلت بتاريخ  اليهود،
، كما فعل حماربو اليوانن القدامى الذين حصن اعدائهم خلف قناع لدخول اىل)حصان طروادة( الشهري اباسرتاتيجية ينصح فيها مستشاريه ابتباع 

او بتعبري اوضح جعل ابناء اليهود قساوسة مسيحيني ومعلمني وحمامني واطباء  خمتبئني يف قلب حصان خشيب كبري، دخلوا اىل مدينة طروادة احملاصرة
انشاء اسواق ماليه خاصه ومن السهل مالحظة التشابه الغريب بني هذا  و اخل , كيما يتمكنوا من حتطيم املسيحية من الداخل لكي يتمكنوا من

ابنشاء مجاعات   االسلوب ومؤامرة الدومنة تلك الفئة اخلفية من يهود سالولينيك واستانبول اليت اعتنقت االسالم ظاهرا  هبدف ختريبه من الداخل
 قيقية وحماربة كل حركة اسالمية بعقيدة سليمةواخلرافات وتشوية تعاليمه احل لكي تستطيع انشاء اسواق ماليه خاصه عن طريق نشر البدع كالصوفية

لت غري ان حماكم التفتيش مل تقتصر على املهمة األصلية اليت انشئت من اجلها يف األصل ومل تتوقف عند هذا احلد بل حتولت اىل أداة بطش مش
ألرثدوكس اذا وجدوا هناك ، وعندما اسنت )املفتش األكرب( الشهري )تور كومادا( مراسم اجلميع بدون استثناء ومنهم املسلمني والربوتستانت واعتقد ا

( او اخليانة وما ما ثلها دون متييز بني اليهودي حقا   ارسمة اهلرطقة و )السحر الذي كان مياحلرق الرهيبة كانت احملرقة تتلقف كل من تلصق به هت
 اختالط العلم اىل حد بسيط جدا  بتهمه السحر واختالط العقوبه اىل حد كبري جدا  للمسلمني وغري اليهودي واعتقد ان ذلك كان صوااب  لوال

جاءت كردة فعل عامة على تصرفات الصيارفة  ابليهود. واىل هذا فان النقمة اليت تعرض هلا اليهود يف اسبانيا مل تكن انجتة عن اسباب دينية بل
نيا من اخلالص منها حينها لعدم وجود الدميقراطية واليت ال زالوا ميارسوهنا اىل يومنا هذا يف ظل ما يسمى االقتصادية واالجتماعية واليت متكنت اسبا

ففي القرن الرابع عشر متكن  لذي تبدو اسبابه جمهولة أحياان ،ان احلقائق الدقيقة هي اليت تلقي الضوء الكاشف على الواقع التارخيي ا ابلدميقراطية
رة األوىل يف التاريخ من جعل احلكومة االسبانية متنحهم حق )جباية الضرائب( من الشعب مباشرة وحلساهبم اخلاص كضمان الصيارفة اليهود للم

يث يقرضون الدوله للقروض اليت كانوا يقدموهنا للحكومة من الثروة اليت جنوها من االسواق املالية والفائدة واليت اردوا تطبيقها حبجم اكرب هذه املره ح
وضع األهايل حتت رمحتهم ، مما كما حيصل يف عصران احلايل تنفق من هذه القروض مث أتخذ الدوله الضرائب من الشعب وتسدد الفوائد لألبد  اليت 

استعملوا من القسوة والوحشية يف اال انه خطائهم الفادح اهنم كانوا جيمعون الضرائب شخصيا  وقد فاستغلوا هذا الوضع ابشع استغالل  املطلقة،
انت طلب )افه اللحم ( من السكان ما مال افتدهتم ابحلقد والغضب العارم حبيث اضحت شراره واحده كافية لتفجري الربكان الكامن يف القلوب فك

ا ، وهذا تههذه الشرارة اخلطاابت الالهبة اليت القاها )فرانند و مارتينيز( فهب الشعب على أثرها بصورة مجاعية الرتكاب جمزرة دموية متيزت بفظاع
آالف الضحااي من اليهود البؤساء  أنفسهم الذين مل  –وهم فئة قليله متوارية  –، الذين سقط جبريرهتم على بشاعة جرائم الصيارفة اليهودمثل صارخ 

ية عن ما تقوله املوسوعة الربيطان يرتكبوا ذنبا  بل أخذوا مبا اقرتفته ايدي تلك الفئة اجلانية اليت أيمرهم الدين اليهودي ابن يرتضوا زعامتها وفيما يلي
كان القرن الرابع عشر العصر الذهيب يف اسبانيا ولكن خطاابت احد قساوسة مدينة اشبيليا )فرانندو مارتينيز( أدت عام املوضوع اليهود يف اسبانيا )

( اما املتعهدون كانوا متعهدي مجيع الضرائب  هنماىل قيام اول جمزرة عامة لليهود الذين كانوا )حمسودين( بثرائهم وحمط كره اجلميع ال 1391
فتوضع السلطات  اء مبلغ مبني اثبت يدفعونه سلفا ،املذكورون فكانوا يشرتون من احلكومة احلق جلباية الضرائب من الشعب يف القرون الوسطى لق
يت يفرضون مقاديرها حسب اهوائهم اء مجع املبالغ الالعامة يف خدمتهم ومينحون حق التعذيب والتنكيل ابملواطنني يف السجون ومصادرة األموال لق

، فيجب ان جتين الدولة هلم الضرائب هنا ظهرت املشكلة بشكلها احلايل ومنجدا  ابن يكونوا هم يف الواجهة يبدوا ابهنا كانت طريقه صعبه وكما قلنا 
ومن هنا نشأت فكره البنك املركزي الذي يصدر النقود ومن مث وليس هم شخصيا  واال فان الصيارفة سيعانون من غضب الشعوب وهم اقليه مطلقه 

وابلتايل حيققون هدفني اوهلا االرابح واثنيها غضب الناس من  تعيد له الدوله القروض مع الفائده من الضرائب اليت تستقطعها من املواطنني
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طردهتم بلده ليتوانيا من اراضيها مث  1495ففي عام  اليهود، .واستمرت العاصفة يف واراب ضد احلكومات ليتمكنوا من التحكم يف تلك احلكومات
بعد ان وصلت اىل احلكم يف فلورنسا اسره من الصيارفة هي اسره املديتشي بعد ان اطاحت  1540مث ايطاليا عام  1498الربتغال عام 

فخالل معظم فرتات القرنني الرابع عشر واخلامس  1300ابجلمهوريني والذين كانوا ميولون مجيع احلروب يف ايطاليا عرب سوق السندات منذ عام 
له الرجال عشر عاشت مقاطعات فلورنسا وبيسا وسينا  التابعة إلقليم توسكاان يف حرب فيما بينها وقد كان الصيارفة حيركون هذه احلرب اكثر مما يفع

، اىل جانب العديد من االمور االخرى وسيله جديده لتمويل نيسةق املالية اخلاصة وتشويه الكفقد اوجدت ما تسمى )ابلنهضة اإليطالية( أي االسوا
كما اهنم جبناء احلروب اال وهي سندات اخلزينة فبخل الصيارفة ال ميكنهم من احلكم واملخاطرة أبمواهلم ولذلك لتمويل احلروب اخرتعوا السندات.  

الكوندو كيريي( حلث اجليوش على ضم متعدين عسكريني )ت خلوض احلروب استخدمت املقاطعاوال ميكنهم خوض احلروب ابنفسهم لذلك 
رجل واحد وهو ابن مقاطعه  م1370و  م1360االراضي وهنب ثروات االخرين وقد برز من بني املتعهدين الذين عملوا يف الفرتة املمتدة بني عام 

اليطاليني )جيوفاين اكوتو( أي جون احلاد الذكاء لكن يف متويل احلروب اىل تسميته لدى ا (جون هوك ورد) السيد اسكس الربيطانية وادت براعه
م كان هوك ود حيارب 1364هوك وود كان مرتزقا  مستعدا  للمحاربة من اجل أي مدينه تدفع له املال على غرار ميالنو وابقوا وبيزا او ابابروما يف 

جود املال يف فلورنسا حيث اوقعت تكاليف احلروب املستمرة هذه سنه انتقل اىل اجلبهة االخرى والسبب يعود اىل و  15دفاعا  عن بيزا ولكن بعد 
ولدفع الضرائب اليت يفرضها امثال  انجته عن الفائدة املضاعفة املدن اإليطالية يف ازمه وكانت النفقات حىت يف زمن السلم ختضع لضرائب مضاعفه

طعه فورنتينا حيث كان مخسني الف فلورين يف اوائل القرن الرابع السري جون هوك وود ابتت فلورنسا ترزح حتت عجز كبري وقد تضاعف عجز مقا
امسه )مونيت كوميونو( ولكن ممن اقرتضت جاء وعمليا  كان هذا املبلغ اشبه جببل من الديون ومن هنا 1427عشر وبلغ مخسه ماليني يف عام 

 ن شائنها تغيري عامل املال من تلك اللحظة حىت ظهور نظام املخاطرةم يف حينها حيث كانت فكره ثوريهذا املبلغ ؟ واإلجابة من نفسها، فلورنتينا ه
واليت ال يستعيدوهنا كاملة  فعوضا  عن دفع الضرائب املباشرة ابت السكان جمربين عمليا  على اقراض املال حلكومتهم ومقابل القروض اإلجبارية

ب ان الصيارفة اآلن استطاعوا ان جيعلوا الناس يراكمون ثروهتم عمليا  فيما اىل جان مستقبال  خصوصا  عند خسارة احلرب كانوا يتقاضون الفوائد،
  يسمى ابلبنك او االدخار وهو شيء جيد اذا كان القطاع املايل حكومي وال يقوم ابستقطاع الفائدة بطرق ملتويه ولكن عمليا  اىل جانب ذلك

و  م1509، فمثال  بني عام فصاعدا  احلروب جتاره مرحبه جدا  من االن كانت هذه اكرب نقطه حتول يف اتريخ االسواق املالية حيث اصبحت 
من قيمتها االمسية ، االن اذا اردت شراء سند اثناء فقط %  10هتاوت قيمه سندات منتون ويفوا الصادرة عن البندقية وابتت تباع بـ  م1529

لفائدة فيجب ان تتذكر ان الفائدة جيب ان تدفع حسب القيمة االمسية نشوب احلرب فانك ختاطر ابن ال تعيد لك املدينة مالك او ال تدفع لك ا
ات للسند فاذا متكنت من شراءه بعشره ابملئة من قيمته االمسية فستحصل على فائدة مرتفعة قد تصل اىل مخسني ابملئة ، هكذا يعمل سوق السند

واليت يستطيع حساهبا الصيارفة العارفني ببواطن االمور عن  ستعدا ألخذهابطريقه ما حتصل على عائدات نتيجة اجملازفة الغري حمسوبة اليت تكون م
ان سوق السندات هي ما حيدد نسبه الفائدة ابلنسبة لالقتصاد فاذا كان على املقاطعة دفع فائدة بنسبه  طريق الدميقراطية جلين الكثري من املال،

عت اسواق السندات للمساعدة يف دفع تكاليف احلروب اإليطالية لكنها اضحت االن مخسني ابملئة فان ذلك ينطبق على ابقي املقرتضني، لقد اخرت 
 السندات بتسلم زمام السلطة فخالل القرنني املقبلني سيحكم الصيارفة عاملنا هذا من خالل السندات. نسبه الفائدة على اجلميع وقامت تفرض

لفاحش مكنهم بطريقه هتجري جمموع اليهود من كل مكان اال ان ثراء بعض الصيارفة ا , وابلرغم منم1551اراي عام ومن مث مت اجالء اليهود من ابرف
( و ) أفينونون( و )مارسيليا( يف فرنسا مثال  ، و يف بعض احلصول على مراكز هلم يف )بوردو ، وقد استطاعوااو اخرى من يتدبروا امرهم للبقاء

( وتصف املوسوعة الربيطانية املوضوع كما يلي : )وهكذا وجد اليهود انفسهم من ا الشماليةس )ويف قسم من ايطاليمقاطعات الباب ويف مشال األلزا
ن القوا نفس جديد ومجوعهم تنصب يف الشرق فتستقر يف بولونيا او يف االمرباطورية العثمانية اليت استقبلتهم مع املسلمني العائدين من اسبانيا الذي

ود اليت تولدت يف احمللة الياهتم الضئيلة اليت مسح هلا ابلبقاء يف اورواب الغربية ، فقد فرضت عليها كافة القياملقدار الذين القوه الصيارفة هناك وج
وهكذا نستطيع القول ان القرون املظلمة اليهودية بدأت يف الوقت الذي ابتداء يف عصر النهضة يف اورواب ، ويتجلى لنا بوضوح منطقي يف السابقة( 

ة مدى صحه التحليل التارخيي الذي ينادي به بعض املؤرخني الذين يقولون ان امم اورواب الغربية مل تبدا عصر النهضة واالحياء هذه النتيجة األخري 
، فاألسباب اخرى حيح بشكل كامل، اال ان هذا الكالم غري صاثن السيطرة االقتصادية اليهوديةاحلظري اال بعد ان متكنت من حترير انفسها من بر 

احلروب الصليبية حيث ان االوربيني اخذوا كل العلوم اليت  لعل امهها من وجهة نظري الشخصية هي  ان والفحم واحلد االدىن لألجور وهي االئتم
ريت مثل اجلرب والكيمياء والوسائل اليت غ لها من اليواننيني اىل جانب العلوم الكثرية اليت اخرتعوهاان قاموا بنقكان املسلمون شغوفني بتطويرها منذ 
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وكانت ثروه هلم انطلقوا منها اىل النهضة ، وحصرت اجلاليات  العلوم لألبد مثل املختربات واملعامل وكذلك ما يسمى بفريق حبث او فريق عمل،
اليهود ان حيث فرض على  اخل احيائها اليت مسيت إبسم )الغيتو( واليت يسميها اليهود )الكاحال(اليهودية يف اورواب بعد حركات التهجري الكربى د

يعيشوا معزولني عن مجاهري الشعوب اليت يقطنون بني احضاهنا حيكمهم حاخاماهتم او من يسموهنم حكماءهم الذين كانوا بدورهم خاضعني 
الغيتو(  يف )وكان عمالء الصيارفة منبثنيللصيارفة الذين لبثوا يف مراكزهم اليت متكنوا من احلصول عليها يف بعض املدن األوروبية كما ذكران سابقا  
وليس  -اليهود اهنم شعب هللا املختار  -ينفثون مسوم احلقد و الكراهية وروح االنتقام يف قلوب اجلماهري اليهودية كما كان احلاخامون بدورهم يلقنون 

ن يوم االنتقام آت امة ا ليهود ابوابلتايل اشاعوا يف ع –يضن ابن هناك عرقه متفوق من يؤمن ابن هناك شخص افضل عرقيا  غري عرقه أبقل امثا  ممن 
مناطق االقامة( اليت يف العيش )اما اليهود الذين رحلوا اىل واراب الشرقية فقد كانوا جمربين بدورهم على  يب وسريثون فيه االرض ومن عليها،دون ر 

، وكان ىت سواحل البحر االسود يف اجلنوبالشمال ح، من سواحل البحر البلطيقي يف عامه على احلدود الغربية لروسيا ، والواقعة بصورهمسح هلم هبا
وهم الذين اشتهروا على مر العصور خببثهم وخبلهم الشديد واساليبهم املنحطة يف االمور املالية كعادة  معظم هؤالء من اليهود اخلزر يف االصل،

ذلك  ري صحيح متاما  فهي فئه منهم الصيارفة اليت اشتهر عنها، اال ان هذا غأبخالقهم الدنية يف كل معامالهتم، وكذلك يف كل زمان ومكان الصيارفة
الغيتو( وترعرع الظمأ اىل االنتقام حىت حتوال اىل عقيده وثنيه لقرون تراكمت داخل اسرار احياء )، ويقال ان احقاد افاخذ الباقني منهم وزر الصيارفة

، وهذا غري صحيح متاما  يف اعتقادي ولكن االهم من ذلك هو ين املوسوي عن حملهاح تعاليم الدسلبية قائمه على البغضاء والطغيان والتدمري , لتزي
ال ابختفاء ا اهنم لن يستطيعوا ان يسيطروا على اصدار النقد او االموال اذا كان الدين موجود فال جمال إلجياد نظام مصريف للدولة يقوم على الفائدة

ت رايه واحده بعيده عن اي ، فسوف يدعون العامل كله للعيش حتيسمح الحد ان يكون يهودي انه ال ويف هذه اللحظة مبااي دين من االداين، 
ة هذه النواهي السحر الذي حصل على  مثلومن ا، ري غري اليهود، فمن هذه اللحظة يعتقد ابنه ستستخدم كل النواهي يف الشرائع لتدمداينه مساوية

، وإلجناح ذلك جيب ان يكون اهلدف هتدمي االداين والشرائع السماوية وتقويض صل على مر العصور والراب كما حفرسان املعبد من القدس مثال   كتبه
، كل ذلك انتقام من نقمه الناس على الصيارفة واالسواق املالية اليت ال هدف هلا اال مدة منها و متزيق كيان اجملتمعاتاالسس االخالقية املست

جتريد اجلميع مما ميتلكونه مث حرماهنم حق التملك اىل األبد وقد يكون ذلك ال يزال سعيا  لنصره اإلله ، السيطرة على كافه خريات اجلنس البشري و 
، اال انه مل يستمر كما كان سابقا  وبقوه املال اليت حضي هبا الصيارفة استطاعوا تطوير ي يظهرونه مبظهر اجملرم والعنصري، بدال  عن العادل واخلالقالذ

ومن هنا نشأ مصطلح ارهايب والذي استخدم على مر رهاب احمللية او الفردية اىل حركات عصيان وهيجاانت منظمة مرتابطة اعمال الشغب واال
خططوا لعودة اليهود خفيه اىل البلدان اليت طردوا منها عن طريق التسلل املستمر العصور يف غياب ما يسمى ابلدميقراطية لوصف اتباع الصيارفة و 

مهمتها استقبال ، وهكذا انشئت ابلتايل شبكات خفيه يف مجيع املدن األوروبية الن عودهتم كانت حمرمه قانونيا   ،ديهمالوحيدة أبي الذي كان الوسيلة
، ويغذي هذه النشاطات وميوهلا منظمات الصيارفة اليهود, وملا كان من املستحيل على هؤالء اليهود املتسللني احلصول بعد عودهتم اليهود املتسللني

, لى عمل مشروع الن قدومهم غري قانوين فقد قدمت هلم هذه الشبكات الرساميل اليت مكنتهم من انشاء نظام السوق السوداء يف كل بلد اورويبع
كارية ، وكانوا يعملون حسب منهج الشراكة اخلفية االحتامالت املصرفية املمنوعة املمكنةومارسوا يف هذه االسواق السوداء كل انواع التجارب واملع

، وهكذا نرى كيف استخدم يسيطرون عليها حتت ستار الكتمان او –وقد لبثت امساء سادة املال الذين ميلكون هذه الشبكات  ما بينهم مجيعا ،في
 الطريق ، ليست يف الواقع سوى خمططات يفمن البشر يف حروب وثورات وجمازر الصيارفة اليهود خلدمه جشعهم يف اسواقهم املالية ابلزج ابملاليني

هود عائدين اىل انكلرتا عام تسلل اليفقد  الذي رمسته كل فئه يف زمنها واليت كانت ذات فكر مصريف احتكاري يف كل مرحله من مراحل التاريخ،
اثنية  ولكنهم طردوا منها م1562، وعادوا اىل تشيكوسلوفاكيا عام م1582ولكنهم طردوا منها اثنيه عام  م1500، واىل هنغاريها عام م1600

 اخل , ويف كل مره طردوا فيها كانت اموال الصيارفة تقوم بتحريك اهليجاانت والفوضى، م ...1700وعادوا اىل ليتوانيا عام  م1744عام ايضا  
 درجه سيطرة الصيارفة على التجارة واملبادالت الشرعية وغري الشرعية يف القرون الوسطى واشتدت وطأهتا واتسع نطاقها حيث وصل  اىل وزادت

، ك السيطرة املطلقة حني نرى مثال  ، ونستطيع ان نلمس بوضوح آاثر تلواب دون استثناء يف ايديهم وحدهماصبحت معها اقتصادايت كل بلد يف اور 
لحة للسيطرة على ويكشف لنا استهداف الصيارفة هبذه الصورة امل ان قطع العملة البولونية و اهلنغارية القدمية اليت حتمل نقوشا  وكتاابت عربانية،

، ان الصيارفة اعتنقوا منذ تلك األزمنة الشعار الذي اشتهر به بعد ذلك بردح طويل آمشل ماير ابور )دعنا قد، وجعل اصدار العملة يف ايديهمالن
واسرعها واكثرها رحبا  دون فاقصر الطرق نتوىل اصدار النقد يف أمه من األمم واالشراف عليه وال يهمنا بعد ذلك من الذي يسن قوانني هذه االمه( 

نا حنتاج اىل شيء وهنا انتقلنا اىل مرحله جديده من السيطرة وهي السيطرة على النقد ولكنبذل اي جمهود هو عن طريق الفائدة خلف اصدار النقد 
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)روتشلد( إذ ذاك هذا الشعار على شركائه ، وقد طرح آمشل ماير ابور انن ولنسميه الدميقراطية واحلرية، وال بد ان يكون له صدى ر يساعدان يف ذلك
ومن هنا  -من الصيارفة املتآمرة على ماليات العامل يف ذلك االجتماع املشهور جدا  والذي كان كل اعضائه الصيارفة يف ذلك الوقت من اليهود 

لنظر عن  يف اعتقادي اال ان اشهارها والرتويج هلا يبعد ا، واليت ال وجود هلا اساسا  قد كثريين اهنا قدمية قدم اليهودنشأت كل نظرايت املؤامرة اليت يعت
جوهر الدافع الذي محل الصيارفة مدفوعني بثروة طائله من خالل انشاء ما يسمى ابلبنوك  وقد طرح هذا الردح ليبني لباقي الصيارفة –البنوك املركزية 

واليت هلا او قيام ثوره لتسمح ابنشاء بنك مركزي سبقتها مائه عام من القالقل املركزية يف تكريس مؤامرات تلو املؤامرات فقبل انشاء أي بنك مركزي 
ك انكلرتا ، ومن هنا للسيطرة على بن 1640، متاما  كما مت تكريس املؤامرة خالل مرحلة من التاريخ استمرت حىت عام اسباب اقتصاديه مفتعله

 عه واألخرية.بشكلها املعاصر احلايل او املرحلة الراب نشأت هذه املعضلة
 

 الثورة االنكليزية
كلرتا ابلذات هي ملا كان امللك ادوارد االول ملك انكلرتا هو االول الذي طرد الصيارفة من بالده فقد قرر الصيارفة يف فرنسا وهولندا واملانيا ، ان ان 

البنك الصغري على البلد أبكمله وهكذا شرعوا إبجياد اليت جيب ان تكون اهلدف االول الذي يطبقون فيها بنك مركزي بعد اسبانيا يف تطبيق نظام 
فدب النزاع اوال  بني ملك انكلرتا وحكومته مث تبعته املشاحنات بني  اد بنك مركزي من خالل االضطراابت )او ما يسمى ابالرهاب(املربرات إلجي

 اثر اخلالف بني الدولة والكنيسة للقضاء على كليهما مث )ومن هنا نشأت فكرة االشرتاكية( ملستخدمني وبني العمال واملالكنيارابب العمل وا
ت نفسها مقسمة واستغلوا الثغرات يف التغيري يف الدين املسيحي يف نظرايته املتناقضة حبلول خمتلفة يف امور السياسة والدين ومل تلبث انكلرتا ان وجد

عسكر نفسه اىل اقسام عدة: فقد انقسم الشعب االنكليزي املسيحي اىل معسكرات عديده يتحفز كل منها لالنقضاض على اآلخر، بل قسموا امل
واهنمر الذهب يف ذلك كله من الصيارفة لتزمون( و )املستقلون( اىل معسكرين بروتستانيت وكاثوليكي مث انقسم املعسكر الربوتستانيت اىل طائفتني )امل

عندما مت االيقاع بينه وبني الربملان اتصل احد رؤوس مجاعة املرابني العامليني اليهود ، و كان ملك انكلرتا آنئذ شارل األولعلى احملرضني ورؤوس الفنت.  
ي اوليفر كرومويل( وعرض عليه املبالغ الطائلة من املال لتنفيذ املشروع اخلفي الرامي الشهري )يف هولندا املدعو )مناسح بن اسرائيل( ابلقائد االنكليز 

وقد تقبل كرومويل هذا العرض  ي كان هدفة اقامة بنك انكلرتا املركزي بعد ان فشلوا يف اقناع شارل االول بذلك،اىل اإلطاحة ابلعرش الربيطاين والذ
ال( الذي وأتلفت جمموع من الصيارفة لتمويله ومساندته كان فيها اىل جانب مناسح بن اسرائيل الزعيم اليهودي الربتغايل األشهر )فراننديز كارفاج

ار كرومويل الذين اشتهروا ، وقد نظم هذا انصس املستشارين العسكريني لكرومويل( والذي اصبح فيما بعد رئيـ )اليهودي العظيمتلقبه كتب التاريخ ب
، وعندما بدا تنفيذ القسم املسلح من فرهالرؤوس املستديرة( وحوهلم اىل جيش نظامي اهنالت عليه اإلمدادات ابلسالح والعتاد واالموال بو ابسم )
تدفق اىل انكلرتا عن طريق التهريب مئات من الثوريني احملرتفني املدربني وانضم اجلميع اىل اخلالاي اليهودية  )او ما يطلق عليه االرهاب( املؤامرة

الفوضوية اليت برزت آنئذ على شكل منظمات ارهابيه ، شرعت حاال  يف عمليات االرهاب على نطاق واسع يهدف اىل ترويع السكان واشاعه جو 
، وتكشف الدراسة الواعية ألسلوب التدفق الفوضوي هذا لح مع قوات االمن واجليش النظاميالذعر والقلق ميهد للحرب األهلية والصدام املسمن 

، يعس عمليات االرهاب والرتو عن طريق التهريب واستخدام افواج املخربني املدربني بواسطة اخلالاي والشبكات وتكوين املنظمات االرهابية اليت متار 
، كانت خالاي الثورة مجيعا  يف انكلرتا آنئذ بقيادة زعيم يهودي امسه )دي سوز( وكان هذا يف الوقت نفسه سفريا  ويل اخلطة كلها من قبل الصيارفةومت

، وبذلك ى هذا املنصبله من احلصول له عل للربتغال يف انكلرتا بفضل اليهودي العظيم فراننديز كارفاجال الذي متكن بنفوذه واالعتمادات املفتوحة
، واخريا  بدأت الثورة اإلنكليزية وقد بدأت ابلنزاع الديين الذي أثري بلوماسية مقرا  ملخططات الصيارفةاصبح مسكن )دي سوز( احملمي ابحلصانة الد

، وعلى ايه حال فان امسه احلقيقية هو كوهني الذي داي  يف األصلبني الكاثوليكيني والربوتستانتيني من مذهب )كالفن( ومنشئ هذا املذهب كان يهو 
ه حرفه اللفظ الفرنسي اىل كافني مث اصبح كالفن فيما بعد مث شرعت اخلالاي اخلفية بتنظيم مظاهرات مسلحه تنطلق يف كل مناسبه ودون مناسب

خفااي الثورة اإلنكليزية والتفاصيل املرتبطة هبذه الفرتة يف  . جند الشرح الوايف هلذه الناحية منلقالفوضى والقال فتسمم اجلو العام يف البالد وشاعت
ي الذي جزئي الكتاب الضخم )حياة امللك شارلس الثاين( الذي وضعه )اسحاق دزائيلي( احد كبار اليهود االنكليز فيما بعد ووالد بن ايمني دزائيل

( وقد بني اسحق دزرائيلي يف كتابه انه ومنح لقب )لورد بيكوسفيلدة مرات اصبح من اقطاب الدولة و السياسة وتوىل منصب رائسة الوزارة عد
لس حصل على معظم املعلومات من سجالت )مليخور دي سامل( الزعيم اليهودي الذي كان سفريا  لفرنسا يف احلكومة الربيطانية يف عصر امللك شار 

وهكذا  بة او التماثل اليت تربط بينهماالفرنسية فيما بعد مشريا  اىل صلة القرااألول كما اوضح ايضا  نواحي التشابه الغريب بني الثورتني االنكليزية و 
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اىل يوم منظمي حركه اهليجان العاملية يف كلتا الثورتني بل يف كل حركات الفوضى واحلروب املفتعلة كانوا هم الصيارفة  ان فأننا نستطيع ان نرى جبالء 
، هو الذي اك يف املؤامرة يف ثورة الصيارفةبعدئذ بتهمة االشرت  ثورة ودمية احلكم يف انكلرتاومويل( زعيم الان الربهان املطلق الذي يدين )كر  .الناس هذا

يف لة حصل عليه اللورد )الفريد دوغالس( الذي كان يشرف على اجمللة االسبوعية اإلنكليزية )بلني انقلش( والذي اعلنه يف مقال نشره يف هذه اجمل
فقد شرح اللورد دوغالس يف هذا املقال كيف وصل اىل حوزه صديقه السيد فان فالكرت اهلولندي جملد اندر   م1921ل ايلو  3عددها الصادر يف 

، وحيتوي هذا اجمللد على سجالت الرسائل اليت ارسلها وتلقاها احلاخامون يم يف هولندا خالل حروب انبليونكان قد فقد من سجالت كنيس موخل
وتقول احدى هذه الرسائل احملررة ابللغة االملانية واملرسلة من اوليفر كرومويل اىل رئيس هذا الكنيس آنئذ  ا الكنيس،املتعاقبون الذين ترأسوا هذ
، ولكن ذلك مستحيل  انكلرتا مقابل املعونة املالية)سوف ادافع عن قبول اليهود يفم ابحلرف الواحد :1647حزيران  16احلاخام )اينزبرات( بتاريخ 

ت احلاضر اساسا  وجيها  للمحاكمة، يكفي الستصدار حكم ، وال منتلك يف الوقزال حيا ، ال ميكن اعدام امللك دون حماكمةارلس ال يطاملا امللك ش
( وحيتوي السجل على رد ري اننا سوف نساعده يف حالة هربهغ نتدخل يف الرتتيبات لتدبري قاتل لذلك فإنين انصح ابغتياله ولكننا لنإبعدامه 
ك شارلس وقبول سوف اقدم املعونة املالية منذ خلع املل، ويقول يف اجابته لكرومويل :) 1647متوز  12رات على هذه الرسالة بتاريخ احلاخام ب

، وعندئذ سيعطينا القبض عليه اثنيه سببا  صه للهروب حيث كان مسجوان  حينئذوجيب اعطاء شارلس فر  اليهود يف انكلرتا، واالغتيال خطر جدا  
لمحاكمة واالعدام وسوف تكون املعونة وافره ولكن ال فائدة من مناقشة شروطها قبل بدء احملاكمة( ويف الثاين عشر من تشرين الثاين من وجيها  ل

هوليس و لودلو( على لكبريان )، ويتفق املؤرخان الربيطانيان اابلطبعوقد القي القبض عليه  الفرصة للملك شارلس االول للهرب ذلك العام مهدت
اء هرب امللك مث ايقافه كاان من تدبري كرومويل. وقد جرت االحداث بعد ايقاف امللك بسرعه وعلى ما اراد كرومويل الذي صفى اوال  مجيع اعض ان
عضائه ، قرر ابلرغم من هذه التصفية وأبغلبية ا1648ايلول  5يت عقدها طوال ليلة ، ولكن اجمللس يف جلسته الربملان االنكليزي املخلصني للملكال

بارها كافية لعقد اتفاق جديد معه، مبعىن ان اعتبار بريطانيا ليربالية ووجود برملان ابلرغم من انه حيتوي على قبول التنازالت اليت اعلنها امللك واعت
لنسبة لكرمويل انتهاء ذلك ابفقد كان  اعضاء خملصني للملك اال ان ذلك مل يكن كافيا  ملنع تغلغل الصيارفة لفرض تنازالت على امللك ومع ذلك

برايد( الشهري يف التاريخ اىل احد اتباعه وهو الكولونيل ) ، فاصدر امره ابلتصفية وعده هبا سادة املال العامليوندوره وحرمانه من االموال اليت
وعملية التصفية الكربى هذه اليت قام  لك،وافقة على عقد االتفاق مع املاالنكليزي وهو ايضا  الذي قام بتصفية مجيع اعضاء الربملان الذين صوتوا ابمل

مخسني عضوا   50هبا الكولونيل برايد هي اليت تسميها كتب التاريخ املدرسية يف انكلرتا تصفيه برايد،مل يبق يف اجمللس بعد انتهاء هذه التصفية سوى 
حمكمة مسيت )مبحكمة العدالة العليا( عهد اليها مبهمة ، اعلن تشكيل  1649كانون الثاين   9، ويف ساب كرومويل على السلطة املطلقةاستولوا حل

، وعندما مل يستطع املتآمرون اجياد حمام انكليزي واحد يقبل ابلقيام ذه احملكمة من اعضاء جيش كرومويلحماكمة ملك انكلرتا، وكان ثلثا اعضاء ه
بن اسرائيل يف مسه اسحاق دور يالوس الذي كان عميال  ملناسح بدور مدع عام ضد امللك كلف اليهودي العظيم كارافاجال احد اليهود االجانب وا

ويف يوم  ريخ اليت قررها الشعب االنكليزيوهكذا ادين شارلس االول ابلتهم اليت قررها بشأنه الصيارفة وليس كما تقوله كتب التا لندن هبذه املهمة
مت للصيارفة ما ارادوا مره  ساحة )هواتيهول( يف لندن ابلتايل دي القائم يفقطع راسه ابلبلطة علنا امام املصرف اليهو  م مت1649كانون الثاين   30

ركزي نتبني هذه النتائج بسهوله منطقيه بتتبعنا لتسلسل االحداث الزمين يف انكلرتا انكلرتا املاخرى ومتت السيطرة على اقتصاد انكلرتا وانشاء بنك 
: فقد ازداد مبلغ القرض الوطين االنكليزي ازدايدا  مطردا  من انحية 1694ك انكلرتا عام حىت أتسيس بن 1649منذ اعدام امللك شارل األول عام 

خ ، ومتكن الصيارفة من انحيه اخرى من جعل شعوب اورواب ينقض بعضها على البعض االخر ولعل خري وسيلة إلدراك حقيقه تلك الفرتة من التاري
 ذه االحداث حبسب تسلسلها الزمين.هي استعراض االحداث املتعاقبة وفيما يلي جدول هب

ه االيرالنديني الكاثوليكيني من جراء الكوارث اليت نزلت هبم على يد نقمم كرومويل ايرالندا معتمدا على متويل الصيارفة وانصبت جها م1649
 الربوتستانتيني االنكليز.

 على كرمويل ولكنه فشل وقبض عليه. اثر القائد االنكليزي ) سونرتوج( 1650
 ، هجوما  على انكلرتا، ولكنه فشل بدوره ايضا  واحبر عائدا  اىل فرنسا.عد شارلس الثاين ابن شارلس االولأ 651

 دخلت انكلرتا احلرب ضد اهلولنديني. 1652
 .ورد احلامي إلنكلرتا( او مبعىن اخر سيد انكلرتا املطلقواختذ لقب ) الل نفسه دميه)حاكم( اعلن كرومويل 1653
 . عدد من احلروب االوربية االخرىانكلرتا يف اشتبكت1654
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 بدأت االضطراابت يف املستعمرات االمريكية اليت متتلكها واليت كونت فيما بعد الوالايت املتحدة االمريكيه. 1656
 موت كرومويل واعالن ابنه )ريتشارد( احلامي اجلديد النكلرتا. 1657
 .احلكم من التأمر املستمر ويعتتزلريتشارد يشمئز  1659
 اجلنرال االنكليزي مونك حيتل لندن واعالن شارلس الثاين ملكا  على انكلرتا. 1660
امثال )ايرتون(  بش الشعب جثته وجثث كبار اعوانهكشف الستار عن املؤامرات اليت اشرتك فيها كرومويل وحدوث هيجان يف لندن حيث ين  1661

 و )برادشو( ويعلقها على املشانق.
 ديين بني خمتلف الطوائف الربوتستانتيه واضطهاد الطوائف الدينية اليت مل تقبل ابخلضوع للكنيسة الرمسية )االنكليكانية(.الشقاق ال 1662
 اشتباك انكلرتا من جديد ابحلرب مع هولندا. 1664
دمر لندن مث تفشي الوابء الذي عرف ، يالة واجملاعة أتخذان خبناق الشعب، ونشوب حريق هائل، والبطمه اقتصاديه شديده حتيق إبنكلرتااز  1665

 ون االكرب( توقف بعد نشوب احلريق.ابلتاريخ ابسم )الطاع
 انكلرتا تشرتك حبرب جديده مع فرنسا وهولندا. 1666
نشوء نوع جديد من التحزب السري يف االوساط احلاكمة عرف يف التاريخ االنكليزي ابسم كاابل على اسم السحر الذي ذهب إلخذها  1667

وقد ااثر موجه جديده من االضطهاد الديين  سمى ابهليكل يف احلروب الصليبيةسان املعبد من القدس من حتت معبد سليمان عليه السالم املفر 
 والسياسي.
نكلرتا: ألشخاص جدد وايقاف احلرب بني هولندا وا هاقتضى اسناد ادوار جديد إلنشاء البنك املركزي ختطيط جديد جلماعة املؤامرة العاملي 1674

مث رتب لقاء  واصبح لقبه دوق اوف اورانج ( الذي رفع اىل رتبه القائد العام للقوات اهلولنديةعهد ابلدور االول اىل اهلولندي )وليام اسرتاد هولدرفقد 
 .)دوق اوف يورك( اوراق فبينه وبني األمرية ماري ابنه وريث عرش انكلرتا املنتظر الدوق او 

: امللك شارلس الثاين والدوق اوف يورك ينه وبني عرض انكلرتا سوى حائالنب دوق اوف اورانج الذي اصبح ال يقف ب زواج األمرية ماري 1677
 .رش بني يديه لو مت القضاء عليهماحبيث يصبح الع

 واخفا املؤامرة. يورك معا  لس الثاين والدوق اوف تدبري املؤامرة اليت عرفت يف التاريخ االنكليزي مؤامرة منزل رايل الغتيال امللك شار  1683
هذا امللك  ، مث نشوب محلة اشاعات وتلطيخ شاملة ضداين اىل العرشموت شارلس الثاين وصعود الدوق اوف يورك ابسم امللك جيمس الث 1685

وهزمية الدوق اوف مومتوث يف معركة  بتزعم ثوره ضد جيمس الثاين –ألسباب جمهولة  –وقبول الدوق اوف مومتوث  حال صعوده اىل العرش،
، وقد تلى ذلك محله حماكمات واعدام ابجلملة متوز نفس العام 15)سبدججور( الشهرية يف التاريخ االنكليزي والقاء القبض عليه واعدامه يف 

د نقمه عارمة ضد اجليش الثاين الذي  ، وانتج هذا االضطهاالصيارفة اليت غريت اسرتاتيجيتهاواضطهاد عارم ضد اعداء امللك هبت فجأ بفعل خطه 
 ، وفتح طريق العرش لدوق اوف اورانج.مصممني على القضاء عليه ابي مثن كان الصيارفة

تشرين الثاين على شاطئ )تورابى( مما  5فقد هاجم االمري وليام اوف اوارنج انكلرتا ورست سفنه يف  اقدام الصيارفة على خطوه جديده 1688
، بعد ان اصبح مكروها من قبل الشعب بسبب محلة االقاويل املنتظمة العرش ومغادرته بالده اىل فرنسا ثاين على التنازل عناجرب امللك جيمس ال

 .ه بعد سحق ثوره الدوق اوف مومتوثاملستمرة ضده من انحيه وبسبب محله االضطهاد واالعدامات اليت هبت ضد اعدائ
وملا كان امللك  زوجته ملكا  وملكه على انكلرتا اعالن وليام اوف اورانج واألمرية ماريوعودة بعد واخريا  حصل الصيارفة على جائزهتم امل 1689

م اوف اورانج كبطل جيمس الثاين كاثوليكيا مما قد يدفع الكاثوليكيني االنكليز اىل حماولة اعادته اىل العرش فقد اظهرت القوات املصرفية وليا
( احلامسة الشهرية يف التاريخ حيث مل تلبث ان جرت معركة )بوين شباط يف هذا العام 15يرالندا )الكاثوليكية( يف ، وابلفعل وصل اىل االربوتستانتيه

وال يزال  م1698متوز  12االنكليزي اليت وقف الكاثوليكيني والربوتستانتيون االنكليز فيها وجها  لوجه وسحق فيها املعسكر الكاثوليكي يف 
دون ان يعلم احد منهم ان اولئك الذين حاربوا فيها مل يكونوا سوى العوبة يف  هحيتفلون كل عام منذئذ بذكرى هذه املعرك الربوتستانتيون االنكليز

هو الوصول  1689حىت عام  1640ايدي املرابني اليهود العامليني الذين كان هدفهم من كل املعارك واهليجاانت اليت نشبت يف انكلرتا منذ عام 
رتا وترسيخ القروض القومية اليت كانت انكلرتا مدينه هلم هبا لقاء األموال اليت اقرضوها اايها للقيام ابحلروب، هذه احلروب اليت إلنشاء بنك انكل

 عندما كان لويس الرابع عشر عندما وجد نفسه يف مواجهة اريخ كيف مضوا قدما  يف افتعاهلاويبني لنا الت ا وحرضوا على قيامها هم أبنفسهمخططوا هل
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، بينما ملك انكلرتا وليام الثالث كان يف وضع حاجه شديده بصدمته من هزميه اسطوله وحاجه بية دفاعا  عن حممياته ومقاطعاتهاغلب القاره األورو 
ارف ن رصيد وليام يش، فقد كانت احلكومة منهكه بسبب تكلفه احلرب وكالكن هناك مشكله واحده وهي النقودإلعادة بناء االسطول االجنليزي و 

% ابإلضافة اىل 6تشكيل شركه إلقراض مليون ابوند للحكومة مبعدل ارابح اسكوتلندي كان له حل مصريف وهو "، ولكن مصريف على االنتهاء
ع م كانت الفكرة قد مت تعديلها تعديال  طفيفا   فقد ارتف1694وحبلول عام عطاء احلق إبصدار النقد الورقي "رسوم اداريه تبلغ مخسه االلف مع ا

صوره شهمه بنك % فوائد و اربعه االف رسوم اداريه ولكن الفكرة مضت اىل االمام البنك الذي مت تسميته ب8مليون ابوند مبعدل  1.2املبلغ اىل 
له ، فاالسم مت اختياره بعنايه فائقة ليظهر كذبه وهي ان يظهر البنك كبنك حكومي اال انه ليس بنك حكومي بل بنك خاص و انكلرتا مت انشاءه

ده بنك مسامهني صيارفه ألرابحهم اخلاصة مع تصريح من امللك بطباعه النقود للعامة من ال شيء والقيام بقرضه للعامة بفائدة والذي حصل عند وال
ن ابقراض م هو خلق منوذج ليتم تكريره يف دوله بعد اخرى يف مجيع احناء العامل وهو بنك مركزي يتحكم به الصيارفه حيث يقومو 1694انكلرتا يف 

ى اكرب االموال للحكومة بفائده حيث ان هذه النقود يتم طباعتها من ال شيء واهلدف من  الصيارفة من خلق هذا النظام هو السيطرة االقتصادية عل
 حلروب بعد ذلك بنيوكان هدفهم التايل ااثره عدد من ا هي تلك الدولة، الوالايت املتحدة ايت العامل وكما هو احلال االن مصادفة ان تكوناقتصاد

، وذلك ان احلروب تتطلب مبالغ ضخمه من االموال يضطر احلكام االوروبيون الستقراضها من الصيارفة انفسهم انكلرتا وخمتلف الدول االوروبية
ازدايد القروض الوطنية اليت ستثقل  اوال  حصول هؤالء املصرفيني على بنوكهم املركزية وابلتايل ارابح خيالية و فاحش وهذا ما يؤدي اىل نتيجتني: ابلراب ال

وتكشف لنا االحداث ان الدول والشعوب اليت  اجة ابلنسبة للصيارفة،واثنيا  وضع حكام اورواب مبوقف التبعية واحل كاهل خمتلف االمم االوروبية،
يف النهاية على ايه نتيجة ذات فائدة حقيقيه ومل اقدمت على ااثره احلروب ومهامجة الغري والتحريض على الثورة واهليجان والزج بنفسها هبا مل حتصل 

، سواء كانت مشكلتها سياسيه او اقتصاديه او حضارية. اما شكلة تعاين منهاتتمكن من حتقيق أي ربح اثبت فعلي او الوصول اىل حل ألية م
، وتؤدي دراسة هذه ت ولعبوا فيها دور احملرض اخلفيالرابح الوحيد املستمر فلم يكن دوما  سوى الصيارفة والذين مولوا مجيع تلك احلروب واهليجاان

ما ان وصل ، ذلك انه امهيه خاصه –على ضوء هذه الدراسة  –االحداث ايضا  اىل العودة ابلذاكرة اىل حقيقة معروفه يف التاريخ الربيطاين ترتدي 
ربيطاين اىل استقراض مليون وربع جنيه اسرتليين بعمله ذلك العصر وليامل اوف اورانج( اىل عرش انكلرتا حىت اضطر اخلزانة الذلك القائد اهلولندي )

، ولكن هذه الكتب التاريخ اليت يدرسها يف املدرسة ويستطيع أي طفل انكليزي ان يرى هذه احلادثة يف كتب الصيارفة الذين نصبوه يف مكانه، من
وليام ابترسون( وال تشري حبرف واحد اىل امساء الصيارفة )جون هوبلن( و )رتا مبعواثن مها تذكر له ان املفاوضات من اجل القرض اجراها عن انكل

، وقد كانت الشروط اليت صرفيني يف احلفاظ على سرية العملالذين قدموا هذا القرض الضخم، واجريت املفاوضات داخل كنيسه مغلقه مبالغة من امل
، وتضمن لربيطانيا ملديري بنك انكلرتا احلق الشرعي بوضع ح هلم بتأسيس بنك انكلرتاقا  يسمفرضها الصيارفة هي ان تبقى امسائهم سريه ومينحون ميثا

اوال  يستطيعوا اصدار قروض بقيمه عشره جنيهات اسرتلينيه مقابل كل جنيه من الذهب معادلة من العملة، وهذا ما يضمن هلم : سعر الذهب وسعر
اثنيا  ان يسمح هلم بتوثيق القرض  وسع النقدي، االحتياطي النقدي الكسري لصاحلهمضعونه يف ارصدهتم اخلاص يف البنك، وهو ما يسمى ابلتي

عها هلم هي الدولة الوطين الربيطاين واتمني دفع االقساط الرئيسية منه ومبالغ العوائد عن طريق فرض ضرائب مباشره على الشعب اال ان من يستقط
 رى. حيدث هلم ما حدث يف اسبانيا مره اخ وليس هم لكي ال

، وحيث اهنم هذه املرة أيخذون الضرائب بصوره غري  التحكم يف اقتصاد دوله أبكملهاوهكذا وبصوره جليه وصلت اول قوه مصرفيه بعد اسبانيا اىل
الء اخريا اىل ، ووصل هؤ وال اليت اقرتضتها الدولة بفوائد، فاستقطاع الضرائب كما قلنا سيقود إلرجاع تلك االمباشره اىل جانب الفوائد املباشرةم

ومن البديهي ان القوانني اصبحت عاجزه عن ان  لربيطانية، وحصلوا على حق اصدار العملة اانكلرتا حتت سيطرهتم االقتصادية مآرهبم جبعل بنك
 –ألول وهلة  –وغرقت احلكومة اإلنكليزية يف القروض , قد ال يدرك  قاليد السلطة املالية يف ايديهممتسهم او تعيقهم بشيء بعد ان اصبحت م

يطة سوى اخلبري االقتصادي املعىن احلقيقي لسيطرة فئه ما على اسعار الذهب وتعادله مع العملة ، ولكن يكفينا لذلك ان نذكر عمليه واحده بس
الذهب يضعونه  ( جنيه اسرتليين مقابل كل مائه جنيه من1000تنجم عن هذه السيطرة من ان ابستطاعة مدراء بنك انكلرتا اصدار قرضهم مببلغ )

جنيه ، ال عن املبلغ احلقيقي الذي رصدوه وهو عشر  1000يف ارصدهتم كضمانه وهذا يعين اهنم بذلك حيصلون على الفائدة عن كامل القيم أي 
% من 50ل على جنيها  يف العام ، وهذا يعين بوضوح ان مدراء البنك حيصلون منذ هناية العام االو  50هذه القيمة ، وتعادل هذه الفائدة مبلغ 

ني جمموع املبلغ االصلي الذي رصدوه فعال  الجل القروض ... اخل , وعندما يتقدم احد االشخاص او املؤسسات فان البنك يفرض عليه تقدمي أتم
د او االقساط عن ، ويقدر قيمتها غالبا  ابقل بكثري من احلقيقة واذا أتخر املقرتض عن دفع الفوائى شكل عقارات او اسهم او ممتلكاتاو رهن عل
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ن على اصل القرض فان البنك حيجز على التأمينات حاال  وهذا اجراء يشرتطه البنك سلفا  عاده يف العقود فتكون النتيجة ان ساده البنك حيصلو 
 قيمه قرضهم اضعافا  مضاعفة.

القرض كامال  وامنا استمرار الدفع اىل االبد  ، بل ان اهلدف هو عدم السماح بدفعاىل دفع الشعوب لدفع تلك القروض ال يهدف خمطط الصيارفة
من مليون  1698اىل  1694، اما يف انكلرتا فقد قفز القرض الوطين يف اربعه اعوام فقط من الفئرانأبعلى قدر ممكن وابلتايل اجلري على دوالب 

، هذه احلروب اليت مل تلبث ان صر بسبب احلروب املتواصلةذلك العمليون جنيها  اسرتلينيا ، وقد جتمع آنئذ هذا املبلغ الطائل بعملة  16وربع اىل 
عني الدوق  1701امتدت اىل معظم اقطار اورواب فقد جلب الصيارفة احلروب األوربية اليت عرفت ابلتاريخ ابسم )حروب الوراثة االسبانية(،ويف عام 

ية ابلذات وهي خري من يعلم ابملوضوع ان الدوق مارليورد كان يتلقى آنئذ ، وتعرتف املوسوعة اليهودعاما  للقوات املسلحة اهلولندية مارلبورد قائدا  
 اليهودي اهلولندي سلومون مدينا. آالف جنيه اسرتليين بعمله العصر يف العام من الصرييف 6000بسبب خدماته اجللية مبلغ 

خم مقدار القرض الوطين الربيطاين حىت وصل اىل مبلغ كيف تض  1789وترينا احداث التاريخ اليت تسلسلت حىت قادت اىل الثورة الفرنسية عام 
ونصف تريليون جنيها  اسرتلينيا   22فان هذا القرض وصل اىل مقدار خيايل هو  1945، اما يف عام  1815مليون جنيها اسرتلينيا  عام  885

 .لغ نصف ترليون جنيها  اسرتلينيا  مب 1946 – 1945وكان مقدار الفائدة السارية فقط عن عام 
اال كسورا  فرديه ال تذكر جبانب املبلغ االصلي الذي  -على ضخامتها -ان هذه اآلالف األخرية من اجلنيهات اىل جانب املاليني ليست يف الواقع 

 ان ظهر ، على االقل مت التخطيط له يف بريطانيا بدون اي نوااي اخرى اىلال يزل املوضوع عشوائي وغري منظميفوق طائلة اخليال. اىل حد االن 
. تشمل وهو من اكثر االشخاص أتثريا  يف التاريخ على االطالق ، وأتثرية يسبق أتثري ماركس بكثري آمشيل ماير ابور روتشيلد او روتشيلد األول

ق واخلطط اليت سيسري املوسوعة اإلنكليزية على اتريخ اسرة روتشيلد الصيارفة اليهود فمنذ نشؤ هذه األسرة لعبت دورا  هاما  يف أتسيس االسس والطر 
كان مؤسس هذه األسرة )آمشل موس ابور( مصرفيا  كبريا  واحد اثرايء الصاغة   اىل املرحلة املعاصرة يف العامل،عليها الصيارفة يف التاريخ اخلفي وصوال  

ورت يف املانيا حيث اسس يف شارع )وندن يف مدينه فرانكف 1743اليهود الذين اهنكهم التجوال الطويل يف كافه اقطار اورواب الشرقية فاستقر عام 
وقد علمه  1743فخلفه ابنه الصغري ) آمشل ماير ابور( املولود عام  1754مث تويف عام  ا  للمعامالت املالية واملصرفيةسرتاس( متجرا  جعله مركز 

ان جيعل منه حاخاما  يف هب ابلرغم من انه كان ينوي االب منذ حداثه سنه كل املعلومات األساسية عن مهنه الصريفة ودربه على املراابة وجتارة الذ
ه بدا االبن حياته كمستخدم يف مصرف اوبنهامير اليهودي ومل متض فرته طويله حىت برهن على حذاقه وموهب ، غري ان موته حال دون ذلك،املستقبل

، مث مل يلبث ان عاد اىل فرانكفورت بعد ان اشتد عوده ، ئيصرف اىل ادخاله معهم كشريك جز ، مما حدا أبصحاب املخارقه يف شئون االعمال املالية
ومل يكن اختيار االب هلذا الشعار عبثا  فقد   , كان يعلو هذه املؤسسة شعارها املكون من درع أمحر اللون،سة املصرفية اليت ورثها عن ابيهواستلم املؤس
ابور من هذه الكلمة ذات الداللة اليهودية ر تلفظ ابألملانية )روت شيلد( فاختذ الدرع االمح ، وكلمهه معينه بني يهود اورواب الشرقيةكان ذا دالل

عندما وفد اثنا عشر من الصيارفة العامليني اىل  1773اخلاصة امسا  ألسرته اليت اصبح امسها روت شيلد او روتشيلد. تكونت امهيه روتشلد عام 
والكلمة  -، وعقدوا مؤمتر لتأسيس احتكار عاملي كان آنئذ من الثالثني من عمرهذي  فرانكفورت بدعوه من آمشل ابور او روتشيلد االول ال

، وكما ذكران سابقا  انه من هنا نشأت كل املايل وامكانيات كل منهم يضم مجاعه سلطاهنم -االساسية هنا اليت تنم عن عبقرية روتشيلد هي عاملي 
شهارها والرتويج هلا يبعد النظر عن البنوك اال ان إ -هلا اساسا  يف اعتقادي ، واليت ال وجود يهودقد كثريين اهنا قدمية قدم النظرايت املؤامرة اليت يعت

ومن مث توحيد العامل يف دوله واحده بعقيده ملحده هلا بنك مركزي واحد وعمله يصدروها هم وابلتايل تعميم نظرية الفائده على العامل  –املركزية 
رتسل ليبني هلم جوهر الدافع الذي محل الصيارفة مدفوعني بثروة طائله من خالل انشاء ما يسمى ابلبنوك املركزية ابكمله لصاحلهم هم فقط. فقد اس

، متاما  كما واليت هلا اسباب اقتصاديه مفتعلهؤامرات تلو املؤامرات فقبل انشاء أي بنك مركزي او قيام ثوره سبقتها مائه عام من القالقل امليف تكريس 
، ومن هنا نشأت املشكلة للسيطرة على بنك انكلرتا 1640ام ؤامرة قبل هذا االجتماع خالل مرحلة من التاريخ استمرت حىت عمت تكريس امل

وهي اكرب مرحله من  بشكلها املعاصر احلايل او املرحلة الثالثة واألخرية حيث ان البنك املركزي هو مبثابه اقراض اجلميع النقود لكي يعيدوها بفائدة
متكنت اخريا  من  اليت رية روتشيلد تكمن يف دراسته العميقة لكل نواحي اللعبة مع كل عفويتها وتدرجاهتا وان الناحية االخرى لعبق الراب.مراحل 

االجتماع املصرف االنكليزي وتطبيقها خللق البنك املركزي العاملي والذي ال ميكن تطبيقه اال بدوله عاملية واحده. وقد بني هلم روتشلد يف هذا  خلق
ت اليت جيب الدور الذي لعبته الرغبة يف خلق املصرف االنكليزي يف تدبري الثورة اإلنكليزية كما قدم هلم دراسة عن االخطاء اليت ارتكبت و املخططا

 ان تطبق يف اخلطوات التالية. 
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 كانت االخطاء تنحصر يف االيت : 
 .سيطرة مطلقه شامله بسبب نظام احلكم رغم ادخال الليربالية اال اهنا مل تكن كافيةنتيجة ذلك اىل : البطء يف التنفيذ وعدم الوصول باوال  
ة والدايانت والعقائد وغريها يسبقاء عناصر كثريه ذات نفوذ قوي وقادره على الوقوف يف وجه انشاء البنك مثل احلكومات واالنظمة والكن :اثنيا  

وف يف وجه الصيارفة اليهود التنفيذ بال هوادة والتخلص من العناصر املعارضة واليت قد تتمكن من الوق: سرعه تها وهذا ما يقتضي برايهم ما يليوحمارب
 ومن مث السيطرة املطلقة العمياء على اجلماهري وتسهيل قيادهتا عن طريق فرض االرهاب الفكري واملادي عليها. يوما  

الثورة اإلنكليزية فقد متكن الصيارفة من السيطرة على االقتصاد الوطين االنكليزي  على ان هذه االخطاء مل متنع من حتقيق اهلدف االصلي ملدبري
منذئذ  واثقلوا كاهل انكلرتا ابلقرض الوطين الذي رسخوا دعائمه اوال  مث عمدوا عن طريق املخططات اىل تضخيم هذا القرض ابطراد ، وهكذا اخذوا

، وبعد ان ا اجملربة على اللجوء اىل قروضهم، ويقدمون يف الوقت نفسه اىل انكلرت هنا هم أبنفسهم خفيهجيرون انكلرتا اىل غمار احلروب اليت كانوا يثريو 
تعد شيئا  مذكورا  اىل  بسط للصيارفة براهينه املبنية على احلجه والواقع مثبتا  هلم ان النتائج املالية اليت مت احلصول عليها بنتيجة الثورة اإلنكليزية ال

واليت ستطبق بعدها ابستمرار ليعقب كل ثوره يف كل دوله  -نتيجة اشعال نريان الثورة يف فرنسا  ليت سيتمكنون من االستالء عليها جانب الغنائم ا
 ومن مث العامل ابكملة يف املستقبل واكتملت حجج اجملتمعني حبجج روتشيلد الواقعية ومت التفاهم بينهم –يف العامل بنك مركزي وروسيا ليست استثناء 

تآمرين لة للمعلى توحيد هدفهم وتبين خمططه الثوري املدروس بعناية لتفجري الثورة الفرنسية. ويقوم هذا املخطط على توحيد االمكانيات املالية الطائ
 ، فتنصب طاقه هذه الشركة املالية العاملية للصيارفة على تنفيذ املشروع. وكل ما يتبعها من تسهيالت

يعتمد املخطط على املناورة هبذه الثروات الضخمة املتحدة مما سيؤدي بصوره ئي على املخط بسط هلم روتشيلد خفاايه حيث لنهاوعندما مت االتفاق ا
، وتدفع البطالة هذه اجلماهري اىل جباريه بني مجاهري الشعب الفرنسيحتميه اىل خلق ظروف اقتصاديه مشبعة ابلقلق حبيث تتفشى البطالة بصوره ا

، حبيث تنصب العالقة ومسؤولية االهنيار جهة خفيه من قبل مجاعة املصرفيني، فتنهال اذ ذاك الدعاايت املرسومة واملو جملاعةمن ا حاله قريبه
، وينبث احملرضون والدعاة املأجورون بني صفوف الشعب الكنيسة والصناعيني وارابب العملاالقتصادي على عاتق ملك فرنسا والبالط والنبالء و 

كل احلقد والبغضاء ويطالبوا ابالنتقام من الطبقات احلاكمة اليت يشهرون ابلفضائح اجلنسية اليت ينسبوهنا اليها ويلصقون هبا امام املال  ليشيعوا مشاعر 
من ميكنه ان كل انواع االهتامات احلقيقية و الباطلة ويكيلون هلا االهتام ابلظلم والعدوان واالضطهاد مث يلفقون قصصا  مشينه يلطخون هبا علنا  مسعه  

سوى فكره الدميقراطية حديثا ( ليست م روتشيلد ان احلرية السياسية )واوضح هل يقف يف وجه خمططاهتم حىت ولو مل يكن من اخصامهم املباشرين،
فكل ما يقتضيه الوصول اىل  ،مع اين اعتقد ان حدوثها واقعيا  اسواء من وقوعها صوراي   ، أي اهنا ال ميكن ان تصبح امرا  واقعيا  فهي ليست امرا  واقعيا  

 سلطان السياسي هو ان يبشر شخص ما او هيئه ما اتبعني للصيارفة ابلتحرر السياسي بني اجلماهري ، وعندما تعم هذه الفكرة تقبل اجلماهري
ازل العامل أبكمله عن حقوقه كما ذكران وهو ما حيصل من تن ابلتنازل عن امتيازاهتا وحقوقها اليت متنحها اايها األنظمة الشرعية دفاعا  عن هذه الفكرة

ويستطيع الصيارفة آنئذ االستيالء على مجيع هذه االمتيازات واحلقوق، وال خوف من حتقيق احلرية السياسية ابلفعل،  سابقا  يف قسم منع املخاطرة
ح طويل آمشل مااير ابور ) دعنا نتوىل اصدار النقد يف كما ذكران سابقا  ان الصيارفة اعتنقوا منذ تلك األزمنة الشعار الذي اشتهر به بعد ذلك برد و 

رة على أمه من األمم واالشراف عليه وال يهمنا بعد ذلك من الذي يسن قوانني هذه االمه ( وهنا انتقلنا اىل مرحله جديده من السيطرة وهي السيط
، وقد طرح آمشل ماير ابور )روتشلد( إذ نسميه الدميقراطية واحلريةانن ولالنقد ولكننا حنتاج اىل شيء يساعدان يف ذلك ، وال بد ان يكون له صدى ر 

قد، وجعل اصدار ذاك هذا الشعار على شركائه من الصيارفة املتآمرة على ماليات العامل استهداف الصيارفة هبذه الصورة امللحة للسيطرة على الن
املسيطر على اجملتمع  ت هيكان  التغلب على سلطه احلكام األحرار، وقال ابن الدايانت ، وقال ابن سلطه الذهب متكنت دائما  منالعملة يف ايديهم

، وهذه حقيقه كيف يتصرفون هبذه احلرية ابعتدال، ولكن الناس مل يعرفوا  حلريةفيما بعد يف العديد من البلدان بفكره ا اذات يوم مث استعيض عنه
من املنطق ان يعمدوا  هذه احلرية جتعل وبني ايذاء االخرين اليت تستند على نظام املخاطرة ابلتايل يف عدم معرفتهم الفرق بني احلرية الشخصية واقعه

 من كان سوف اىل استخدام واستغالل فكره احلرية حىت يثريوا النزاغ داخل اجملتمع الواحد .وقال ال يهم من يدمر احلكومة القائمة الن املنتصر كائنا  
امله أبيدينا حنن، وقال هلم ان حيازهتم للبنوك املركزية يربر استعمال أي وسيله كائنه ما كانت الن احلاكم الذي حيكم مبوجب حيتاج اىل املال واملال بك

ذا ثبت عليهم القواعد اخللقية ليس ابلسياسي املاهر يف املناورات ألنه يلتزم ابحلق والشرائع وال يقبل ابلكذب على اجلماهري وال يعاقب خصومه اال ا
وهي حقيقه ولذلك فال احد يستطيع جماهبة الصيارفة من الطرفني سواء اخلريين او  -على الصيارفه ابلطرق التقليدية وال ميكن اثبات اجلرم  –جلرم ا

للتمكن الدمى ابيديهم فاذا مسحت للنظام املصريف ابن يكون خاص فانت ذاهب اىل قدرك احملتوم. وقال بوجوب تبين نفسيه التجمعات اجلماهريية 
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ت رمحه أي هو ان اجلماهري عمياء وعدمية التفكري وسريعة االنفعال واهنا دوما  حت هري وبني هلم ان السبب يف ذلكمن السيطرة على زمام اجلما
اليت تسيطر وقال ابنه يف اللحظة اال اهنا ليست من انحية اقتصادية  حتريض من أي طرف جاء وهي ما نسميها سياسة القطيع اليت حتدث عنها كينز

الفساد االخالقي واجلنسي وقال ابنه جيب االعتماد على اخلمر واملخدرات و  فيها هذه اجلماهري على حريتها تنقلب هذه احلرية حاال  اىل فوضى،
وموجهه لتدمري البنيان ، وذلك كأمثله على الرذيلة بكافه انواعها اليت يرتتب على الصيارفة تبنيها وختطيط استعماهلا بصوره نظاميه مدروسة والرشوة

ارة من عاخللقي للشباب يف االمه اليت تتسلل اليها إلقامه أي مصرف مركزي. وقال ابنه جيب انتقاء نساء لكي يعملن يف امكنه اللهو والفجور والد
جملتمع اللوايت سوف يتطوعن من بعض سيدات ا –نساء املتعة  –واضاف قائال  اضيف اىل هذه الفئه األخرية من النساء  اجلوييم )أي غري اليهود(

واخليانة تلقاء انفسهن ملنافسه االخرايت يف ميادين الفساد واملتعة ، على انه ال جيب ان نقف عند أي حد ، يف ميادين الرشوة والفساد والفضائح 
حيث اهنا ليست سوى  ة واملساواة واالخاءيسمى ابحلريوجيب ان نستغل كل شيء يف سبيل اهلدف النهائي. وقال ابنه ليس هناك مكان يف العامل ملا 

حروب معينة بصوره مدروسة  واضاف ابن هذا املبدأ يقوم على ااثره واه اجلماهري لرتددها الببغاواتشعارات كنا اول من تظاهر تبنيها ووضعناها يف اف
فتوجه بصوره تغرق معها االمم املتحاربة يف الديون اليت تتكفل  ،لفا  ، اما احلرب ذاهتا، مت توجيه مؤمترات الصلح بعدها ابلصورة املرسومة هلا سمنهجيه

وترتبط هذه الديون بصوره خفيه بنا )الصيارفة( وذكر حينها االنتخاابت والتسميات للمناصب والطريقة  –املنظمات املذكورة سابقا  بفرضها وعقدها 
حترريه مزعومة للتحريض على الفوضى والعصيان وأتليف اجلماهري  للصول اىل املناصب عن طريق استخدام الدعاايت الواسعة ابسم شعارات

خنلقها مجيعا   حبمالت متوهلا االموال العاملية التابعة للصيارفة. وقال ان ازمات البطالة العامة الناجتة عن توقف االعمال وازمات اجملاعة اليت سوف
، وستؤدي اىل والده حق جديد هو حق راس نعدام املواد الغذائية من البالدل اونفرض على اجلماهري بفضل ما منتلكه من سلطان يكفل لنا افتعا

، وكيف يصبح من املمكن ابلتايل اكتساح كل من جيرؤ بتسيري اجلماهري والسيطرة عليها واتبع مبينا  للمؤمترين كيف ستقوم املنظمة املال يف السيطرة،
يقف يف وجهها الدايانت  املركزية انشاء البنوك  لالنقضاض عليها. ويبدو ان عمليةه اجلماهريعلى الوقوف يف وجه املنظومة املصرفية عن طريق توجي

املسيحية او غريها فقال ابنه سيقوم إبنشاء حمافل يشرتك فيها اعضاء وسيعهد اىل هؤالء االعضاء بعد التدريب والتعليم مبهمة كانت سواء  السماوية 
، ومن هنا ظهرت كل نظرايت املؤامرة وما يسمى ابلنورانيني وحمافل اهلياكل وما اىل ذلك من كل تلك ري اليهودإلحلادية واملادية يف غنشر العقائد ا

تسمع عنها يف دهاليز البحوث عن املؤامرات اليت متتد عرب التاريخ مستخدمني يف ذلك كتب سحر فرسان اهليكل بعد تصوير هللا عدو هلم قد اليت 
ان والنه خلق من انر فهم يعبدونه النه نور النار فهم نورانيني ببعض من شعارات احلرية والتحرر من العبودية سواء هلل او ومبا ان عدو هللا هو الشيط

ية وليست مزيفة، للدوله او لغريمها ذهبوا ليكونوا عباد للشيطان وهذه ستكون دائما  نتائج احلرية ابملعىن املصريف والذين تدفعهم رغبه حقيقيه يف احلر 
، وحينئذ تعابري خالبة مثل احلرية و التحرر اىل آخره يث ذكر ابنه سوف يثريون محاسه اجلماهري وانفعاهلا اىل درجه قصوى عن طريق استعمالح

مثل منع  يةميكن توجيه مجاهري اجلوييم اىل حتطيم واكتساح كل شيء حىت القوانني الطبيعية واإلهلية واخللقية وعندها سيكون سهل حمو القوانني اإلهل
يف  )حينها مت اخرتاع االرهاب يف تنظيم معد( وامهيته وجاء بعد ذلك دور تفاصيل العصيان املسلح الراب من الطبيعة واسم هللا من معتقدات اجلوييم،

كاليفا  واشدها فعالية اىل ضرورة حكم االرهاب ألنه اوفر الطرق تسيستخدم الحقا  يف احتالل فلسطني ايضا  ، فأشار روتشيلد حرب الشوارع والذي 
ويف االخري السيطرة على النقد العاملي ابسره حيث قال سيكون من  بر لنشر الذعر يف أفئدة اجلماهريحبيث ال ميكن االستغناء عنه بعد أي مترد مد

ن السلطان واهليمنة ال ميكن الضروري انشاء احتكارات عامليه ضخمه تدعمها ثرواتنا املتحدة مبجموعها حبيث تصل هذه االحتكارات اىل درجه م
، وعندما حيني الوقت الذي نضرب فيه اقتصاد تلك االمه الضربة كاراتاال ان تقع حتت وطأة هذه االحت يم يف البلدانثروه وطنيه ميتلكها اجلوي يال

ان مجيع احلاضرين هنا حينئذ الفتا  انتباه املؤمترين: )ف واضا ، وتتهاوى معها مجيع الثروات الوطنية فيها.وى هذه االمه اقتصاداي  وسياسيا  القاضية تتها
وانتقل بعد ذلك اىل تفاصيل احلرب االقتصادية اليت تائج اليت ال تقدر هلذه العملية ( وهذا يعين اننا مجيعا  ندرك النخرباء االقتصاد واملال الصيارفة من

م الزراعية والعقارية مة الرامية اىل االستيالء على اراضي اجلوييم وانتزاع ملكياهتحيرتفها اكثر منهم فطرح على بساط البحث خمتلف املشاريع املرسو 
وكان املخطط فرض ضرائب مرتفعة عن طريق املنظومه وافتعال  والصناعية )وان كان إبسم الدولة كما حاولوا ذلك عندما تبنوا انشاء فكرة االشرتاكية(

رب استثماراهتم ومصاحلهم والنتيجة احلتمية هي اهنيار احلياه االقتصادية لدى اجلوييم وض –ة الداخلية ظروف يسود معها الظلم يف املنافسة االقتصادي
ويتم الوصول اىل ذلك  سها بنفسها من االسواق العامليةاما يف اجملال الدويل فعلينا تضييق اخلناق على االمه املقصودة شيئا  فشيئا  حىت تطرد نف املالية

لى اسواق املواد األولية اليت تتعامل هبا هذه االمه مث تدبري االضطراابت الداخلية يف صفوف العمال ودفعهم اىل التوقف عن عن طريق السيطرة ع
عوا للعكس االن ولذلك مت دعم االشرتاكية يف بداايهتا ويبدو ان الصيارفة اصبحوا يس)العمل واملطالبة أبجور غري معقوله وشراء املتنافسني ابألموال 
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وقال ابنه جيب ااثره اجملازر بني امم اجلوييم واستعمال افظع األسلحة املمكنة فيها حىت أييت الوقت الذي تصبح فيه هذه االمم صه يف االجور ( وخا
كثري من وقد ثبت خطاء هذى االفرتاض ايضا  فالثروة هي العمل ومل يسلم ال)منهكه ليس فيها سوى الفقراء والكادحني الذين يستثمرهم املصرفيني 

لذلك بعد حماوله  نتحدث عنها الحقا  مع االشرتاكية(كما فشلت النظرية يف روسيا واليت س  زر يف احلروب العاملية او غريهااليهود من هذه اجملا
حساس ابلتفوق د لديهم االوالذي ول اول بنك مركزي وهو بنك انكلرتا الصيارفة السيطرة على اصدار العملة اإلسبانية ومن مث جناحهم يف أتسيس

سنصري اغىن الناس وال ادري ملاذا اال اصبحت الفكرة االن اذا استطعنا ان نسيطر على اصدار العمالت يف مجيع احناء العامل او العملة العاملية  العرقي
كانت تطبيق هدف ديين كحكم   وال ادري ما الفائدة من ذلك اال اذا العامل اقتصاداي   انه قد يكون من بعدها انه سيكون ابستطاعتهم ان حيكموا

وكان له مخسه اطفال درهبم مجيعا  منذ نعومه اظافرهم حىت يصبحوا  1812عاش آمشل ماير ابور او )روتشيلد االول( حىت عام  الساللة املختارة.
مما محل والده ومجاعه الصيارفة على  وكان أقدر هؤالء االبناء )اناثن( ذات يوم من اعرق املتخصصني ابلراب واملعامالت املصرفية املالية الضخمة،

ان يكون احد املسيطرين على بنك انكلرتا،  وتعليمات والده عرب احلمام الزاجل اىل انكلرتا منذ مطلع حياته العملية وقد استطاع بدعمهم ارسالة
تايل واألبعد ان يستخدم هذه السيطرة فيما والدخول يف اسهم البنك واالحتكار الذي يسيطر على بنك انكلرتا من الصيارفة هناك وكان اهلدف ال

بشكل مصغر ملا كان خيطط له والده من بنك مركزي بعد ليؤسس ابالشرتاك مع ابيه واخوانه االربع احتكارا  ماليا  عامليا  للصريفة وجتاره الذهب واملال 
لدى سفره مبلغ عشرين الف جنيها  اسرتلينيا  فاستطاع اثبات  وقد تلقى اناثن روتشلد كاألخطبوط يف كل احناء اورواب،  هذا االحتكار ميتدعاملي و 

زمنية النقطه ال لذين ارسلوا اناثن اىل انكلرتا همحيث كانت مجاعه الصيارفة ا مقدرته املالية بتحويلها اىل ستني الف جنيه بعد ثالث سنوات فقط،
نوا اقوى نقطة صيارفة يف كل العصور بوجود عبقرية روتشيلد الطموحه جدا  بينهم اال اهنم كا رفية اجلديدة يف جمموعة الصيارفةفاصلة للمنظومة املصال

تنفيذ ، ولكي يقوموا بفع الناس مجيعا  بعيدا  عن الدينوال يوجد لديهم املعرفة الكافية لكيفية د ة من الصيارفة املتدينني نسبيا ،وقد كان اجملتمعني جمموع
كي وذلك ل ابنفسهم ستجار خمتص لوضع الربوتوكوالت االرجتالية اليت وضعوهاالالهوت، وقد قاموا ابذلك كانوا حباجة اىل متخصصني يف جمال 

كي يستطيعوا للتمهيد إلنشاء دولة عاملية هلا بنك واحد ابيديهم وال بد ان تكون ملحدة لابلدين اجلديد وذلك  يقوم بتخطيطها على أسس حديثة
أجار آدم وايزهاوبت الذي كان اكلريوسيا جزوتيا واستاذا  لالهوت والقانون الديين يف جامعة انغولد شتات ، ولذلك قاموا ابستان يقيموا ذلك البنك

متهد لقيام الدولة العاملية واليت ستفرض  يفرتض هبا ان اليتهي عبادة الشيطان و  نه اجلديده اليت تسمح ابلراب وهذه الداينة كانتلكي يضع الداي
وسبب اختيار هذه الداينة يعد احد اهم اسباب شتات مجيع مراكز الدراسات والبحوث عن السبب الرئيسي لكل ما  راملذهب الشيطاين على البش

املخطط الذي رمسه  اي بعد ثالث سنوات. ويقوم م1776. وأهنى وايزهاوبت مهمته يف االول من مارس جيري من حولنا وهي البنوك املركزية
، ويتم الوصول اىل هذا اهلدف عن طريق تقسيم اجلوييم اىل معسكرات متنابذة تتصارع اىل واألداين املوجودة مجيع احلكوماتوايزهاوبت على تدمري 

، ط تسليح هذه املعسكرات بعد خلقها، ويقتضي املخطاجتماعيةاألبد حول عدد من املشاكل اليت تتولد دومنا توقف، اقتصاديه وسياسية وعنصرية و 
، وحيطموهنا وابلتايل حيطمون على بعضها بعضَا فيضعفون أنفسهم يكون من شأنه ان تنقض هذه املعسكرات مث جيري تدبري حادث يف كل مرة

 الشيطان انر ابسم نورمت تسميتهم ، وكان هذا املخطط هو مولد ما يسمون ابلنورانيني والذين ؤسسات الدينية والقواعد الدينيةاحلكومات الوطنية وامل
ي نور مبا ان الشيطان من انر ا لصون من هيمنة هللا، والذي نظمة يف خمططاته ابلقول انهسيتخ وابلتايل خلق من انر حبسب اعتقادهم النه اخلافت

 ،ت اسم هذه الدعاية، وابلتايل عندما يبدأ هؤالء يف اعتناق مذهبهم فاهنم جيدون ابلفعل مربر حقيقي لإلنظمام، حتفسوف يكون عكسه اله الظالم
لصحيح فاهلل نور السماوات واالرض، والشياطني ال يعيشون اال يف الظالم واالماكن العكس هو ايعرف اجلميع ان و  النار وهي احلرية حتت نور

، للبدء يف تنفيذ مت اعطاءه هلذه اجملموعة الفاشلةنظم وايزهاويت مجاعة النورانيني او محلة النور وايله من اسم مجيل  1776ويف عام  املظلمة والكئيبة
ان ملؤامرة وكان اهلدف الوصول اىل حكومة عاملية واحدة تتكون من ذوي املقدرات الفكرية الكربى ممن يتم الربهان على تفوقهم الفكري ومبا خمطط ا

بدو ان  يو  د طاملا ان نظامها ال مينع الراباهلدف ليس الدولة اجلديدة بل النظام املصريف فيها فلم يهمهم من حيكمها بل من يسيطر على اصدار النق
ان يضم ما يقرب من الفني من االتباع من بينهم أبرز املتفوقني يف ميادين الفنون واآلداب والتعليم والعلم  من خالهلا استطاعكانت لديه كارزما قوية 

عليمات اآلتية اليت واالقتصاد والصناعة. وأسس عندئذ خمفل الشرق األكرب ليكون مركزا  يتضمن رجال املخطط اجلديد الذي نظمه وايزهاويت للت
متكن من عبادة الشيطان غري السحر جيب على الصيارفة استعماهلا للوصول اىل اهلدف، وقبل ان اذكر التعليمات ، جيب الذكر ابنه ال يوجد طريقة 

 :فهيالتعليمات  اما
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ى خمتلف املستوايت يف مجيع استعمال الرشوة ابملال واجلنس للوصول إىل السيطرة على األشخاص الذين يشغلون مراكز حساسة عل -1
احلكومات يف خمتلف جماالت النشاط االنساين، حيث يستنزف هؤالء للعمل يف سبيل الصيارفة ابالبتزاز او الدمار املايل او الفضائح او 

 التهديد ابالغتياالت او اغتيال اسرهم.

عقليا  واملنتمني اىل اسر حمرتمة ليولدوا فيهم االجتاه حنو نظام عاملي جيب عليهم السيطرة على التعليم وان يولوا اهتمامهم اىل الطالب املتفوقني  -2
م هذا عرب ترسيخ فكره ان تكوين حكومة واحدة يف العامل ابسره هو الطريقة الوحيدة للخالص من توي جديد واحد ومن مث تدريبهم عليه

على  ذوي املواهب وامللكات العقلية اخلاصة هلم احلق يف السيطرة احلروب والكوارث املتوالية و بعد ترسيخ الفكرة التوضيح هلم ابن االشخاص
 .ال يعرفون ماهو صاحل هلم ، الن الناسمن هم أقل كفاءة وذكاء منهم

، حبيث يكون ابمكاهنم تقدمي حلكومات بصفة خرباء او اختصاصينياستخدام عمالء واحالهلم يف املراكز احلساسة خلف الستار لدى مجيع ا -3
 بار رجال الدولة لتطبيق سياسات تنتهي بتدمري مجيع االداين واحلكومات يف هناية املطاف.النصح اىل ك

 حماولة السيطرة على الصحافة واالعالم والرتويج للحكومة الواحدة يف العامل حلل كل مشاكل العامل. -4

وهو كاتب املاين وذلك ليجمع  (تفاك)فقد ذهبت اىل  اما الدفعه الثانية من اموال الصيارفة بعد كانت الدفعة االوىل قد ذهبت اىل وايزهاوبت
صادفت حدوث حوادث ادت اىل معرفة حكومة ابرفيا بكل املخططات بكل و  لوحيدة.خمططات وايزهاوبت يف كتاب امساه املخطوطات االصلية ا

واعتربت مجاعة النورانيني خارجني  م1785يف كل املخططات النورانية واغلقت حمفل الشرق الكبري تفاصيلها وابلتايل قامت حكومة ابرفيا بفضح  
، وارسلت االصلية ملذهب ومنظمة النورانينينشرت سلطات ابفاراي تفاصيل املؤامرة وكان عنوان هذه الوثيقة الكتاابت  م1787عن القانون ويف عام 

رانيني ، ان املاسونية ليست كالنو خلف اسم جديد هو املاسونية وقفوا، وابلتايل انتقل النورانيني اىل اخلفاء و اىل كبار رجال الدول والكنيسة نسخا منها
، ان فكرة املاسونية تقوم على فكرة بسيطة جدا  وهي انه يف العصور الغابرة مل يكن او كاحلركة الصهيونية او كمحفل اجلمجمة والعظمتني او غريها

اليت كانت تثري لعاب  عجائب الدنيا السبع على ذلك هو لامثوكهناك تقدم فعلي وعملي يف اي علم سواء علم وحيد وهو علم العمارة والبناء 
هندسني املعماريني عمل احتكار هلذه املهنه بعد ان شاهدوا االهرامات ومعبد اهليكل للنيب ولذلك عندما حاول املاجلميع لروعتها وكانت تبهر اجلميع 

نبوئته ابنه سيتم تدمري  سلميان قاموا ابنشاء هذه اجملموعة بطريقة عفوية اال اهنا كانت ممن كان يدعم فكرة قتل عيسى عليه السالم الهنم خافوا
من املاسونية  علنية فكرةميالدية ، واندثرت  70يف ذلك الوقت عندما بشر ابنه سوف يتم تدمريه يف معبد هيكل سلمان  افضل بناء معماري وهو

اخراج الفكرة ارادوا  روعة االهرامات، عندما شاهد املهندسني املعماريني م1600 لتصري عملية احتكار ملهنة ا هلندسة املعمارية ولكن يف عام حينها
وان حيرتم  وال يكون مفكرا  حرا  غري متدينموعة تتبىن فكر تقدمي افضل وان املاسوين ال يكون كافرا  عابثا  انشاء جممن جديد اىل العلن عرب 

له الواحد الذي يرى كل شيء ابعلى هرم وكانت تضم السياسية، وكان شعارها توحيد اإلله عرب عني اإلالسلطات املدنية و ال يشرتك يف احلركات 
رواجها يف امريكا بشكل كبري اوهلا غالبا  بصورهتا الربوتستانتيه حتت فكرة الصالح وهو ما ادى اىل شيئني  ين مت تعديلهاالذاليهوديه مع املسيحية 

امريكا بعد هجرة اليهود والربوتستانت اليها واثنيا  كانت دافع كبري  قدار تواجد يفجدا  حيث ان هذا اخلليط املثايل ملثل هذه الفكره اجليده هبذا امل
حله يف االساس ا  للثورة الصناعية واليت تقوم على ان فكرة اهلندسة تعترب فكرة اساسية للتطور يف العامل أبكملة .اي ان املاسونية هي فكرة دينية صاجد

يا ابملاسونية النورانية ولكنها مل تستمر على هذى النحو كثريا  حيث بعد فشل النورانيني وفضيحتهم من قبل سلطات ابفاراي مت تسمية املاسونية يف املان
و الذين  ذو الدولة الوحيدة للتخفي وراءها الن هلا اتريخ جيد وفكر قومي وابلتايل بدات تتحول فكرهتا اىل تلقني الناس على النظام العاملي اجلديد

ب اورواب وامريكا الالتينيه. واصدر وايزهاويت يربهنون ميلهم اليه وكذلك يربهنون عن هجراهنم لكل فكرة إهلية او دينيه ، ومت تركيزها يف فرنسا وجنو 
هنا مجعيات قانونه اجلديد للصيارفة ابن يتم التسلل اىل صفوف اجلمعيات املاسونية واليت كان هلا طابع احتكاري ألسرار مهنة البناء فكان يعتقد اب

، واستاذ حد كبار املاسونية يف استكوتلنداعوة اىل جون روبنسون وهو اسرية. عندما شرعوا يف التمهيد للتسلل اىل احملافل املاسونية االنكليزية وجهوا د
امساه املؤامرة  1798الفلسفة يف جامعة  ادميبورغ وامينا  عاما  للجمعية امللكية يف ادميبورغ، والذي اخذ خمطط مؤامرة وايزهاويت ونشر كتاب سنة 

 لتدمري كافة احلكومات واالداين.
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 الثورة الفرنسية
هي فرنسا كما كان خمطط فلم يكن هلا بنك مركزي وكانت قريبه  يف تطبيق نظرية تغيري نظام احلكم من اجل فرض بنك مركزي له مت البدء هبااول دو 
اما  اهري،, فتم يف فرنسا تعميم روح التمرد على السلطة الشرعية آنئذ وتثار هذه الروح يف افرده وافكار اجلميا او فرانكفورت ومن بنك انكلرتامن املان

كماء القضاء الفعلي على تلك السلطة وعلى كيان اجملتمع القائم فيتم يف ظل حكم ارهايب وخمطط مرسوم سلفا  من قبل الصيارفة ، او ما يسمى حب
كار روح التمرد واالفكار يوزع الصيارفة افوتكون كالتايل اوال  ان ، ني االحرار او ما اردت ان تسميهماليهود او النورانيني او املاسونيني او البنائ

حنتاج  اء نظام نقدي معتمد على الراب واثنيا  اإلحلادية او املادية الهنم لن يستطيعوا عمل شيء اذا مل يتم كسر ظهر الكنيسة ألهنا ستمنعهم من بن
وهو ما يعطيهم مساحة لكي يتحكموا يف  ,طيةحتقيق ذلك عربها اال الدميقرا، وال طريق ميكن  بعدها احلكم مشاعا  ال مسئوليهدميقراطية او ثوره يصري

يتم اكتشاف اخلطة من  سية وخاصه اصدار العمالت، رابعا  نشيع ابن السلطات االقتصادية منفصله ومستقله متاما عن السلطة السياالدول، اثلثا  
نظام الفوائد ال ميكن ان يكون منفصل عن كل ما اكتشف شخص ان النظام االقتصادي وخصوصا  العملة القائمة على قبل احلكام بعد مده و 

مثان سنوات  لسياسة نقوم بتغيريه من خالل االنتخاابت، فاذا مت تقدير ان الشخص يف موقع احلكم حيتاج ليدرك ذلك اربع سنوات وحيتاج اىلا
لقد مت اجياد واثئق كما يذكر عن  يتني فقط،، فرتتني رائسميقراطياملدة اليت جيب ان حيكم فيها اكثر رئيس د فلنجعل هذه، ليتمكن من تغيري ذلك

اشرافه اىل  الثورة الفرنسية قبل حدوثها كانت مرسله من املانيا اىل دوق فرنسا للمحافل املاسونية وهو الدوق دور ليان الشهري وحتولت احملافل حتت
هها فيها اىل وجود خمطط عددا  من الرسائل املتتالية تنب نيتة انطوانيت اىل امللكة انطواارسلت شقيقه امللكظمات سريه هتيء لالحتقان. شبكات ومن

ت ، ولكن ماري انطوانيوهي احملافل املاسونيه الفرنسية ، املطية اليت متكنوا من اختاذها، واضطالع املرابني وارابب الذهب العامليني فيها واىلاملؤامرة
اليت ان تصدق مثل هذه االشياء املخيفة  –وهي ربيبه القصور امللكية  –سا مل تستطع فرانسوا األول( امرباطور النمملكه فرنسا وابنه االمرباطور )
, وعندما احلت عليها شقيقتها يف رسائلها منبهه اايها اىل الرباهني القاطعة اليت مت احلصول عليها واليت تثبت ان تتحدث عنها اختها يف العامل

احدى رسائلها  واعماهلا اخلريية هبدف تدمري الدولة والكنيسة يف فرنسا اجابتها ماري انطوانيت يف النورانيني يعملون يف فرنسا حتت ستار املاسونية
وقد ، فهي هنا أضأل امهيه من أي مكان اخر يف اورواب ...( ن قلقك مبالغ فيه بشان املاسونيهاما فيما يتعلق بفرنسا فإين اعتقد ااملطولة مبا يلي :

، هذا ا التاريخ مدى خطا ماري انطوانيتقد بني لنريا  خصوصا  يف ظل وجود اسواق مالية خاصة يف هذا العامل اخطأت ماري انطوانيت خطاء كب
اب  انساقت اخلطأ الذي اودى هبا وبزوجها امللك لويس السادس عشر اىل املقصلة ويعتقد معظم هواه التاريخ ان امللكة ماري انطوانيت كانت امراه لعو 

، كما يتحدثون عن قصص غراميه كثريه و مثريه ينسبوهنا اليها كحقيقه واقعه وعن خياانهتا ات الذي كان يسود البالط الفرنسيلذوراء تيار املرح وامل
ها )ابلسامو( لزوجها مع اعز اصدقائه وعن حياهتا اخلليعة املتهورة .. اخل،اما احلقيقة الواقعية فهي ان هذه الصورة عنها ليست اال الصورة اليت رمس

، حىت رسخوا يف عقول اجلماهري كل ما نسبوه اليها من فضائح ومباذل ، والسبب ان زوجها  لتشهري الواسعة اليت شنوها عليهاعاته يف نطاق محله اود
املتظاهرين على املطالبة  هي فكانت امراه ذات قرار ورؤيه واضحه وقويه الشخصية وبذلك متكنوا من محل اكان رجل ضعيف وطيب القلب ام

لرتفع الذي قابلت به ، وقد برهن املؤرخون على هذه احلقيقة اليت يوكدها لنا اجللد الشديد الذي ابدته يف حتمل اآلالم اليت سببها هلا اعداؤها واسهابرأ
راه ينسبون ا ام, فهذه مجيعا  من اخلصائل اليت ال ميكن ان تتصف هبجهت هبما املوت حتت سكني املقصلة، والثبات واألنفة اللذان وامصائب القدر

هري ليت انصبت على ، وكانت القضية املشهورة اليت عرفت يف التاريخ ابسم قضيه عقد امللكة مبثابه السم الزعاف يف محله التشاليها اخلالعة واخلفة
قتصادية على شفه ولسان : كانت االزمه االت( و )ماندلسوهن( وتتلخص مبا يلي، وقد نبتت فكره هذه القضية يف خميلة )وايزهاوبماري انطوانيت

فة العامليني ليمدوها بقروض ويف ذلك الوقت الذي كانت اخلزينة الفرنسية فيه شبه خاليه وكانت حكومة فرنسا ابلتايل جمربه على استخدام الصيار 
عوما  ابسم امللكة ليصنع عقدا  مرصع املؤامرة هذان ذاهتما اىل جوهري البالط امللكي الفرنسي حامال  اليه طلبا  مز  اخرى، اجته مندوب ارسله رؤساء

، فقام اجلوهري بصنع ه ذلك العصر وهو مبلغ طائل خيايلابجلواهر الثمينة شبيه بعقد الكنوز األسطورية اذ ان مثنه بلغ ربع مليون لريه فرنسيه بعمل
عه كما نفت علمها أبية رساله منها هبذا الصدد ، هذا العقد وقدم به اىل البالط لعرضه على امللكة ولكن ماري انطوانيت رفضت العقد بصوره قاط

قواه  بيد ان االقاصيص عن هذا العقد اخليايل كانت قد شاعت يف كل مكان كما شاء هلا الصيارفة ومتت له الدعاية اليت يشرف عليها ابلسامو بكل
واالنتقادات الالذعة لشخصيتها وتصرفاهتا وسقطت مسعتها  فلم تلبث ماري انطوانيت ان غرقت يف حبر عرمرم من االستهجان لبذخها اخليايل املزعوم

, وكان من املستحيل كما هي اآلده يف مثل هذه اجملاالت وضع اليد على الشخص الذي انطلقت منه حال نتيجة حلمله اهلمسات القارصةيف االو 
فدارت مطابعه لتطبع اآلالف تلو اآلالف من االشعار  وعندما وصلت احلملة اىل هذه الذروة ضرب )ابلسامو( ضربته الرئيسية شائعات التشهري،
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قد اعجااب  مبفاتنها املبذولة له, ومثنا  لالستمتاع ، هو الذي اهداها هذا العا  سراي  هلاواالهازيج الشعبية اليت تندد ساخرة حاقده ابمللكة زاعمه ان عشيق
: فقد لفقوا رساله التشهري فكره اخرى شيطانيه تصغر امامها الفكرة األوىلخمططو ، بل وجد االمور مل تقف عند هذا احلد فقط , على انهبذه املفاتن

هذه الرسالة اىل احد كبار امراء فرنسا ، وهو يف الوقت نفسه من امراء الكنيسة ، هو الكاردينا دي رومان ، زيفوا فيها توقيع امللكة اليت تطلب يف 
تصف الليل يف احدى اخلمائل املنعزلة يف حدائق قصر الباليه روايل , للتحدث بشان العقد وعهد املزعومة من االمري الكاردينال مالقاهتا يف من

واالهازيج  املتآمرون اىل احدى غانيات هذا القصر ابلتنكر بزي امللكة ومقابله الكاردينال االمري ليال ، وكان ان اهنمر سيل من املطبوعات السرية
ممرغه ابلوحل مسعه ملكه فرنسا واحد كبار رجاالت الكنيسة، ويبني لنا التاريخ كيف نقل هذا العقد بعدئذ  اجلنسية الرخيصة عمت فرنسا أبكملها

ه اىل انكلرتا وجيء به اىل هنالك  بعد ان ادى الغرض املنشود منه يف فرنسا واملعتقد ان معظم جواهره الثمينة حفظت لدى صرييف يهودي امس
وقد ظل هذا الربهان  هان قاطع اخر على ارتباط الصيارفة االنكليز ابملؤامرات اليت ادت اىل قيام الثورة الفرنسية،الياسون ومكثت يف لندن، هنالك بر 

احباثها قيد التمام اعواما  طواال  حىت نبشته الالدي كونبسبورو زوجه اللورد كوبنسبنور ومؤلفة كتاب حكم الكهنوت اخلفي وقد مت هلا ذلك خالل 
ومتكنت الليدي كونبسبورو بفضل  اليهودي بنيامني غولد مشيلد، 1849العداء للسامية كتبها عام طبوعة قدمية امسها )ا عثرت على معندم

اخ هذا  املعلومات اليت استخلصتها من هذه املطبوعة من الربهان على ان غولد مشيد املذكور واخاه ابراهام غولد مشيلد وشريكهم موسى ميكاات واب
كانوا اتبعني يف ا  من كبار املمولني يف انكلرتا  ، واصبح امسه السري موسى مونتيفيور وهم مجيعلى لقب نبيل انكليزي فيما بعدل عاالخري الذي حص

، وقد وجدت براهني اخرى ايضا  فيما بعد اثبتت نظومة اليت اعدت للثورة الفرنسيةالواقع لساده املال اليهود يف اورواب القارية ويعملون ضمن نطاق امل
غرييب كانوا بدورهم ان املتجول اليهودي االملاين اجلنسية الشهري يف برلني دانيال ايشتينغ وابن زوجته داوود  فريد الندر واملرايب اليهودي االلزاسي هرز 

ون يف ذلك وهكذا ينكشف لنا القناع عن االشخاص الذين كانوا يشكل ايضا  يشكلون حلقه تعمل مباشره يف ذلك العهد حتت اوامر روتشيلد،
احلكومة ولسنا حباجه الن نشري اىل امهيه دراسة الوسائل اليت استعملها الصيارفة يف مناوراهتم اليت اوقعت  الوقت قوه الصيارفة اليت تشد حبال املؤامرة،

واسبانيا وامريكا. يقول املؤرخ  والكاتب , وميكننا عن طريق املقارنة والتفكري استنتاج الوسائل اليت اتبعوها منذئذ يف روسيا امللكية يف العجز املايل
لون احلكومة الفرنسية امللكية كما و ، لقد عامل هؤالء املمسائل يف معرض حتليله الوضع عندئذالربيطاين االشهر السري والرت سكوت عن تلك الو 

، ويقبضون ابليد االخرى االرابح غري املعقولة ه لنفقاته الباذخةموال الالزمة ل, اذ يقرضونه ابليد وابلراب الفاحش االاملرابون واراث  مسرفا  متالفا   يعامل
ازات لقاء هذه القروض مما يؤدي به بصوة مباشره اىل االفالس. وهكذا تتالت سلسله طويله من قروش هؤالء الصيارفة اهلدامة تعقبها حقوق وامتي

الدولة  الفرنسية  وابلرغم من املكانة الكربى اليت يتمتع هبا السري والرت خمتلفة حصلوا عليها كضماانت لوفاء ديوهنم وبذلك مشل االرتباك مالية 
سكوت فان هذه احلقائق اليت كشف الستار عنها جعلت املهيمنني على دور الطباعة والنشر وقسم كبري من الصحافة يضربون نطاقا  من الصمت 

، وبعد ان جرت احلكومة الفرنسية اىل وضع اصبحت جمربه لثورة الفرنسيةعاجل فيها موضوع اوالنسيان حول قسم من انتاجه مكون من تسعه كتب 
 هذه وكان هؤالء يقبلون عن طيب خاطر تقدمي فيه على استجداء القروض املرتفعة ابلراب الفاحش لتدبري نفقات احلرب املتواصلة اليت زجت فيها،

، اال ط ال تثري شبهه ما للوهلة االوىل، وكانت هذه الشرو لشروط اليت يروهناصكوك القرض اب : هو السماح هلم بكتابهالقروض هلا لقاء شرط اساسي
ندوهبم اىل قلب ، أي ادخال مل الغرفة كما يقول املثل الفرنسياهنا مل تكن يف الواقع سوى فخ منصوب استطاعوا معه ادخال الثعبان اىل داخ

يكر( الذي عينه امللك وزيرا  مطلق الصالحية للشؤون املالية،كان الصيارفة قد افتعلوا , ومل يكن هذا املندوب سوى املايل االشهر )ناحلكومة الفرنسية
احلقيقة الواقعة هي ان  ولكن من وحدهتا املالية يف وقت سحريفرنسا  ر الشخص الوحيد القادر على انتشالدعايه ضخمه حول نيكر أظهرته مبظه

زاره املالية اىل وضع بلغ من السوء بلغ معها مقدار الدين املرتتب على احلكومة الفرنسية مبلغ دت خالل السنني األربعة اليت تلت توليته و فرنسا تر 
, يصف املؤرخ االنكليزي الكابنت آ.رامزي فوق حسب قيمته آنئذ مقدار التصوروهو مبلغ ي ت اإلسرتلينيه بعمله ذلك العصرمليوان  من اجلنيها 170

، ذلك ان خمالب الديون  فرنسية ضربة انقضت على جسم مشلولكانت الثورة الدون اسم كما يلي ) يف كتابه حرب هذا الوضع وصفا  حساسا  
 كانت قد نشبت يف اعماق ذلك اجلسم وتبعتها سيطرة املصرفيني على كل وسائل االعالم والنشاط السياسي. ومل تلبث هذه املخالب ان نشبت يف

( وبذلك كان املسرح اتم االعداد للبدء ابلثورة وحني ارتفعت اليد اليسرى للصيارفة وهي الثوار عمالبطريقها يف ارابب العمل وال الصناعة الفرنسية و
، كانت اليد اليمىن هي الفساد اخللقي العام الذي مت نشره عرب احملافل االحلاديه خلنجر على اجلسم امللكي املتداعي، لتنقض ابمبجموعهم انفسهم

تقطبوه سابقا  واختصران قصة جره اىل كل انواع االحنالل اخللقي من خالل الديون اليت اقرضوها له لعدم اإلطالة والذي اسوعرب قصر ابن عم امللك 
وهذه ، العائلة املالكة ايضا   كان مديون هلم فاخذو قصره ليكون من اشهر مراكز االحلاد والدعاره على مر العصور ابسم احلرية وكذلك لتشويه  فقد
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وهكذا فيما كانت منشورات )ابلسامو( التحريفية تستمطر اللعنات على رؤوس امللكة  هذا اجلسم ومنعته من احلراك،كانت قد شلت اهلجمة  
 والكنيسة كان عمالء املؤامره ينظمون ويدربون االشخاص الذين تقرر جعلهم زعماء حكم االرهاب الذي سيتلو اهنيار العهد امللكي، وكان بني

اخل كان االشخاص املنتقون للهجوم على الباستيل إلطالق ال يقل عنه شهرة وكذلك )مارا(...شهر و )دانتون( الذي هؤالء الزعماء )روبسبري( األ
امسه دير سراح السجناء واآلخرون املهيئني خللق اجلو الذي سيؤدي اىل قيام حكم ارهايب معد سلفا ، كانوا يلتقون لتنسيق خططهم يف دير يف ابريس 

، وهناك وية بني جدران ذلك املبىن الديينيسمى ابألحزاب اليوم بناء على منوذج العاقبة" وهكذا رمست تفاصيل اخلطط الدم اليعاقبة "فتشكل ما
، وقد تقرر فيه ان ينطلق احملرضون ويف اعقاهبم بعض اجملرمني واجملانني العهد القدمي الذين جيب تصفيتهم وضعت القوائم أبمساء النبالء وانصار

أي  –، ويف الوقت نفسه يقضي مانويل الذي عني مدعيا  عاما  )كومون( مما ينشر الرعب يف افئدة السكان بح والقتل واالغتصاب العلينفيعملون الذ
دوا واىل هذا فقد مت يف نوادي اليعاقبه تدريب الرجال الذين اع على مجيع الشخصيات املعروفة بوالئها للملك والبالد، –حكومة ابريس الثورية املقبلة 

ة حني اوعز هلم الصريفيني ائع ابجلملهاب ليقودوا فيما بعد عمليات الفضلالنطالق من خالاي املؤامرة املنظمة ودربوا على يد خرباء يف تنظيم االر 
بنك مركزي فرنسي ، كان اهلدف كما قلنا من الثورة الفرنسية هو مام يف طريقها احملفوف ابلويالتوهكذا حتركت املؤامرة خطوه اخرى اىل االبذلك ،

اورليان مطيه هلم   تتالت االحداث بعد ان تفجرت الثورة كما بينا سابقا  فاستوىل اليعاقبة اوال  على احلكم كما كان مبيتا  واتبع هؤالء استخدام الدوق
، وكانوا قد محلوه لويس السادس عشرم ابن عمه امللك ، حىت جاء الوقت الذي طلبوا منه فيه ان يصوت يف اجلمعية الوطنية على اعداكما يف السابق

بينما على االعتقاد ابهنم سوف ينصبونه ملكا  دستوراي  لفرنسا عوضا  عن ابن عمه وهكذا صوت الدوق على اعدام امللك متحمال  بذلك املسؤولية 
مغايره ملا يعتقده الدوق , على ان التعليمات اليت تلقاها اليعاقبة من الصيارفة اليت تسري الثورة الفرنسية كانت آمرون احلقيقيون يف خفااي الظالمظل املت
, وكان ان دارت عجله اآلله اء البنك املركزي و ال فائدة منه، فقد اوعزت هذه التعليمات بتصفيته بدوره بعد ان اصبح عائقا  يف وجه انشاورليان

فلم تلبث حبال الفضائح والتلطيخ ان التفت حول  هري ضد الدوق اورليان هذه املرة كما دارت يف السابق ضد ماري انطوانيت،الرهيب: آله التش
ذ ليهم ابإلعدام وحينئعنقه جمتذبة اايه رويدا  رويدا  حنو سكني املقصلة اليت مل يطل هبا االمر حىت اقتيد اليها ضمن قافله من القوافل اليمينية احملكوم ع

، فقد فكان االمر خمتلفا  ابلنسبة اليهاستمع أبذنيه وهو على طريق املقصلة اىل صراخ اجلماهري وهي تندد بفضائحه وتعرب عن بغضها. اما مريابو 
طع ان يتقبل ، فشعر ابلندم ابلرغم من اهنياره اخللقي ومل يستلئك الذين يكمنون وراء هذا اخلطراحس ابخلطر الداهم وادرك انه كان آله يف يد او 

عشر ويعلم انه كان رجال  ساذجا ،  ، وكان اىل ذلك معارضا  اسلوب اتباع العنف ضد لويس السادساليت يرتكبها اليعاقبه يف كل يوممشاهد الفظائع 
قة من امللك وجعله ، وكان كل ما يهدف اليه مريابو شخصيا  هو انتزاع السلطة املطلطيب القلب، ضعيف اإلرادة، ال يدري شيئا  مما جيري حوله

، ولذلك فانه عندما حتقق من ان هدف الصيارفة هو مقتل املستشار األول آنئذ هلذا امللك واجهة دستوريه ميلك وال حيكم على ان ينصب هو مريابو
ولكن هذه اخلطة فشلت وكانت  لويس السادس عشر اقدم على حماولة لتهريبه من ابريس اليت كان سجينا  فيها ونقله اىل مقر القوات اليت ال تزال له،

بك ، ألنه مل يكن لدى منظمات التشهري الوقت الكايف حلة اصدروا امرا  بتصفيته هو ايضا , على ان االمر اختلف ابلنسبة لهنتيجتها ان الصيارف
اءت بعد ذلك الفرتة املرعبة اليت ج ، فلجأ املنفذون اىل تسميمه بصوره بدت معها اجلرمية كأهنا حادث انتحار،شبكه الفضائح واالهتامات حوله

فيها اىل املقصلة يوميا  ابملئات, وجتسد االرهاب يف شخصني عرفت يف التاريخ الفرنسي ابسم حكم االرهاب تلك الفرتة اليت كان الضحااي يساقون 
بزميله دانتون اىل املقصلة مث مل يطل به االمر فما  ، فارسل روبسبري اوال  الدان مهمتهما جاء دورمها ايضا  دانتون و روبسبري وعندما ادى هذان اجلمها :

التاريخ لبث ان حلقه اليها عندما جاء دوره. ادرك املؤرخ الربيطاين الكبري السري والرت سكوت من خالل حتليله العميق ألحداث التاريخ ال سيما 
ع من يتاح له االطالع على مؤلفه الضخم )حياه انبليون( متابعه ، ويستطيفيه وراء واجهة الثورة الفرنسيةاالورويب الدور الذي لعبته القوى اخل

، وقد اشار والرت سكوت يف كتابه اىل حقيقه تبعث على التساؤل اليهودي وراء الصيارفة للمؤامرة التفصيالت الدقيقة لألحداث اليت تكشف االصل
دد من التعابري اليهودية , هي استعمال هؤالء لعه كمالحظة مستغربهو ينو وهي ان معظم وجوه الثورة الفرنسية كانت وجوها اجنبيه عن فرنسا وه

م ، وقد جذب انتباهه بشكل خاص حدث معني هو ظهور الشخص املدعو )مانويل( بطريقه غامضه وتعيينه يف منصب املدعي العااخلالصة
، وهم بعينهم الذين قضوا حنبهم يف اجملزرة الكربى ساسجون فرن، هو املسؤول عن اعتقال آالف من الضحااي يف )كومون( ابريس وكان مانويل هذا

من اولئك السجناء يف سجون ابريس وحدها.  8000يف داخل هذه السجون وذهب ضحيتها  1792املدبرة اليت جرت خالل شهر ايلول عام 
اريسية اليت اشتهر خالل رة االمن القومي البوكان يساعد مانويل هذا شخص اخر يهودي امسه )دافيد( او )داود( وهو احد االعضاء املتنفذين يف دائ

كما اشتهر دافيد( بنداءاهتا الداعية للمطالبة ابملزيد من الضحااي وسفك الدماء. ودافيد هذا هو الذي ادخل مبدأ عباده الكائن االعظم الثورة )
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شري السري والرت سكوت اىل )كودير لوس دي الكو( , ويلغائه)الشيطان( الذي احلته الثورة الفرنسية حمل الدين املسيحي الذي صدر االمر إب
ضخم  لباليه روايل( الذي حوله اىل مقرالسالف ذكره والذي كان يهوداي  اسبانيا  كما يذكره دوره يف اعداد اجلو للثورة عن طريق القصر امللكي )ا

السري والرت سكوت بعنوان حياه انبليون والذي يكشف فيه  اىل ان هذا السفر الضخم املكون من تسعه جملدات الذي الفه رة والفساد. ويشارللدعا
ر الفه عن جانب كبري من احلقائق قد اختفى متاما  تقريبا  حبيث نستطيع القول انه قد ضرب حوله جدار من النسيان .جيب التنويه ايضا  بكتاب اخ

تفوه هبا روبسبري ذات ادله عميقه, و منها قل يف هذه الفقرة كلمات رينيه ابسم حياه روبسبري فهو يتضمن فقره على جانب كبري من األمهية : فقد ن
، ففي هذا اليوم االخري  1714متوز  27 –نيسان  27: بلغ حكم االرهاب ذروته القصوى يف الفرتة بني ي مع الفقره اليت جاءت يف الكتابما يل

اهلجوم اهتامات  جوما  عنيفا  على من امساهم ابإلرهابيني املتطرفني يتضمن هذاخذل روبسري امام اجلمعية الوطنية فالقي آنئذ خطااب  طويال  شن فيه ه
، أي ضد اشخاص جمهولني و يعتقد ان الكلمات اليت تفوه هبا حرفيا  كانت التايل )انين ال أجرؤ على تسميتهم يف هذا املكان جاءت بصيغه عامه

ي هذا اللغز يف الثورات منذ اجيال سحيقة؟ غري انين استطيع ان اؤكد واان واثق كل ويف هذا الوقت, كما انين ال استطيع كشف احلجاب الذي يغط
, ومها أكثر وسيلتني فعاله بني مجيع الوسائل اليت اخرتعها ملنهج القائم على الفساد والرشوة، اثر فيهم ذلك اان بني مدريب هذه املؤامرة عمالءالوثوق 

: لو مل يتلفظ روبسبري هبذه الكلمات ملا  نسني( ويضيف املؤلف رينيه معلقا  ء كهنة االحلاد والرذيلة الداجانب عنا لتفسيخ هذه الدولة واعين هبؤال
مليه حىت كانت هنايته امرا  حمتوما ،كان وربسبري قد تلفظ يف الواقع أبكثر مما جيب ولذلك فقد تلقى ابلفعل طلقه انريه يف فكه اخر سنه بصوره ع

ابستثناء افراد  –، وال يزال اجلميع جيهلون خر اتيح له ان يعلم اكثر مما جيب، وهكذا مت القضاء على اجري اه اىل املقصلةالتايل الذي سبق فياليوم 
 ان روبسبري و مارا ودانتون الذين كانوا رؤوس مرحلة حكم االرهاب مل يكونوا يف الواقع سوى آالت بيد الصيارفة. بعد ان انتهى الصيارفه –قالئل 

، فارسل ا مرحلة جديده من التآمر العامليبدأو  او اي شخص عارض وجود بنك مركزي ء على مجيع الضحااي الذين قرروا التخلص منهممن القضا
العامليني يف  آنشليم مايرروتشيلد ابنه اناثن ماير اىل انكلرتا مبهمه افتتاح فرع ملؤسسة روتشيلد يف لندن وكان اهلدف من ذلك اتمني اتصال الصيارفة

 ن بنك فرنسانكلرتا واورواب القارية و ترسيخ هيمنتهم االقتصادية وأتمني االتصال بصوره خاصه بني املهيمنني على بنك انكلرتا واملهيمنني على كل ما
عاما. مما يدل على  26وقد عهد اىل اناثن ماير روتشيلد هبذه املهمة وسنه ال تزيد على  اليت انشئت سلفا   وبنك هولندا وبنوك املانيا املنشأ حديثا  

وة قرر الصيارفة ، ومن مث بدء ظهور الرجل اجلديد الصاعد انبليون بوانبرت و مبا ان احلروب تعين الثر ريب الذي تلقاه منذ نعومة اظافرهمدى التد
اجتاح انبليون جبيوشه  العروش االوروبية،، وبدأت منذئذ سلسلة احلروب النابليونية الشهرية اليت كان هدفها اإلطاحة بعدد كبري من استغالل انبليون

ني اخوته ملوكا  للدول األوروبية: جوزيف ملكا ململكة انبويل، اىل الذروة فنصب نفسه امرباطورا  على فرنسا وع 1804اورواب مجيعا  حىت وصل عام 
ن روتشيلد فدبر االمور حبيث جعل من اخوته األربعة ملوك املال احدى املمالك االملانيه آنئذ( اما اناثولويس ملكا  هلولندا، وجريوم  ملكا  لوسنفاليا )

وقرر الصيارفة حينها اختيار سويسرا جلعلها مركزا  آمنا  ألمواهلم واليت تصدر  يف اورواب واصبح هؤالء ابلتايل الصيارفة وراء العروض اليت احدثها انبليون،
لكي جيدو على االقل مكاان   ,نازعات وجعلها حياديه اىل االبدخراجها عن نطاق مجيع احلروب وامل، فقرروا ابلتايل الب النقود الورقية اىل يومنا هذااغ

مث اجته ارابب العمل والصيارف اىل جتاره احلروب اليت تعود عليهم ابألرابح يف كل  امنا  هلم ولعائالهتم من االحرتاق بعد ان يشعلوا النار يف كل مكان
عليهم  ساده املال على عجالت ذهبيه وتدفق، و قد سارت مشاريع ي حيارب و من خسر احلرب او رحبهايء من الذاالحوال ودون ان يهمهم يف ش

يون مراتاب  يف سيل األموال من تقدمي مواد احلرب اىل كافه املتحاربني دون استثناء غري ان عائقا  جديد ظهر يف االفق: االمرباطور انبليون, كان انبل
اصحاب االموال الضخمة الذين ميدنه ابلقروض واملؤن كلما احتاج اليهما لتمويل جيوشه واعداد محالته ولكن الشك خامره يف  –البدء من حلفائه 

فقد كان ار،طبيعة العمليات اليت يقوم هبا هؤالء وادرك بنظره الثاقب ان شيئا  ما جيري يف اخلفاء وان هنالك جهات غامضه حترك هؤالء من وراء الست
لريات  8مقيما  يف املانيا حينئذ يدير منها أعماله وميد احلكومة الربيطانية جبنود حمرتفني جيمعهم من الريف االملاين مقابل  اير روتشيلدآميشيل م

يه جانب احلذر جتاههم منذئذ واخذ يرتصد الفرص لضرب جتار احلروب واخلالاي السرية للصيارفة ضربه قاض انبليون فالتزم، اسرتلينية لكل جندي
منذئذ جتاههم نواايه لكنه كان منهمكا  يف احلرب الروسية وكان مصريه هلم ظهرت مات والرباهني وحبثه عن هذه املعلومات احني يستكمل املعلو 

 ون منه، كما يفعلون دائما  مع كل من يستشففرصة مواتيه لتسديد ضربتهم اوال  ، فوجد الصيارفة الاجلرار معلقا  بنتيجة هذه احلرب ومصري جيشه
يسود االعتقاد ابن شتاء روسيا وبردها  الروسية انقالب  جملرى االمور.، وكان اهنيار اجليش النابليوين يف احلملة رائحة معرفته ملخطط اصدار املال

ب اهلزمية كانت ختريب خطوط ، اما احلقيقة فهي ان سباكرب فاجعه عسكريه عرفها التاريخالقارص مها اللذان قلبا محلة انبليون الظافرة يف مطلعها اىل 
واصبحت هذه اخلطة اليت اتبعها الصيارفة لتحطيم جيش انبليون  يه الذخائر على اجليوش القيصري،االتصال أبيد خفيه يف الوقت الذي تدفقت ف
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وصف هذا املنهج يقوم على تسلل , و من املمكن ة يتبعونه يف كل حركاهتم التاليةواجباره على التنازل عن العرش منذئذ منهجا  تقليداي  للصيارف
ين اجليش العمالء السريني اىل مناصب يف املواصالت والتموين والنقليات وغريها من املراكز احلساسة اليت متكنهم من بث الفوضى واالضطراب يف متو 

ن فقد متت تسميته بوانابرت عامل املال ألنه كان احملارب وامداداته ومواصالته وااثره االضطراابت اجلماعية آنئذ والبلدان يف غمار املعركة. اما اناث
مم امرباطور اسواق السندات يف القرن التاسع عشر فقد كان صاحب ثروة مطلقه حيث كان يتباهى ابنه احلكم بني السلم واحلرب وان اعتمادات اال

اسس فرع لندن الذي اصبح اكرب مصرف يف  لربملان والراديكايل يف ارهن اشارته فرؤساء احلكومات حتت امره كما وصفه توماس دونسكند العضو 
ت اكثر منها من بعد كل اجملهود للتحكم يف املصارف اتت ثروه روتشلد من السندا ه، ويبدو انميالديه 1836و  1810عد بني عامي العامل فيما ب

س ما اعتقده حيث انه كان شديد االجتهاد بينما ابوه كان حاد د الذكاء بعكا، اما اناثن فقد كان قصريا  وبدينا  ويعتقد ابنه كان حاملصارف املركزية
ان امرا  ممتعا . وقدر ارسل رساله اىل اخيه ونص هذه الرسالة يدلنا على كالذكاء وهو من اوصله اىل ما وصل اليه وليس هو وال يعتقد ابن التعامل معه  

فيها ) عزيزي امتشلد اان اكتب لك ألعرب عن رأيي الن واجيب اللعني ميلي  شخصيه اناثن وال شيء يوضح ذلك اكثر يف رساله ارسلها ألخيه يقول
 اذهب عليا ذلك عاده ما اقراء رسائلك مئه مره ال مره واحده فحسب  ألنين كما ميكنك ان تتصور ال اقراء الكتب بعد العشاء وال العب الورق وال

، ومره اخرى برزت فرصه مجع ن الذكاء كانت احداهناالجتهاد والتصميم وال اعتقد ا اىل املسرح فمتعيت الوحيدة هي يف عملي( فنرى انه كان شديد
الف جندي بريطاين وهولندي واملاين بقياده لينغنتون حنو  67م توجه 1815املال الوفري عن طريق احلرب يف صباح الثامن عشر من يونيو من عام 

الفرنسيه بقياده االمرباطور الفرنسي انبليون بوانابرت حيث مثلت معركه واتر لو ذروه نزاع  اراضي واتر لو لاللتحام بعدد مماثل تقريبا  من القوات
احدمها متقطع استمر اكثر من عقدين بني بريطانيا وفرنسا لكنها كانت اكثر من جمرد معركه بني جيشني كانت مباراة بني نظامني ماليني متنافسني 

الضرائب اليت الضرائب لرفض انبليون االنصياع للطرق املاليه اليت كان يرى فيها محل مبالغ فيه اىل جانب النظام الفرنسي املرتكز على )النهب( او 
، واالخر الربيطاين املرتكز على الدين ابلفائدة او السندات ولتغطيه تكاليف احلرب استحق على احلكومة عددا  ال نظري له من تسدد للبنك املركزي

ه السندات، ة فان عائله روتشيلد رحبت اول مليون جنيه عرب تصور كيفيه أتثري نتائج معركه واتر لو على اسعار هذالسندات وحسب اسطوره قدمي
ثروهتم من وتر لو  وامعمبعىن ان روتشيلد مل جي ت ان روتشيلد كان قد خطط جيدا  الحتمال انتصار انبليون او احتمال انتصار ويلنغتونكاناحلقيقة  

فاألسواق املالية وحدها تتيح لك املقدرة على الربح من احلرب ابلرغم عنها لقد رد بيع السندات  يكن ليخسر يف كال احلالتني فلم بل ابلرغم عنها
ه عامليا  الكثري من املال للشعب على احلكومة الربيطانية لكن مل تكن السندات وال اوراق البنك مفيدة لولينغتون فقد كان حباجه اىل عمله متداول

، لقد اوكلت اىل نيثان روتشيلد مهمه اخذ االموال اليت مجعت من سوق السندات وايصاهلا ذهبا  اىل وللدفع حللفاء بريطانيا ضد فرنسال قواته لتموي
ادي عشر من ولينغتون وكان مصري االمرباطورايت املتحاربة وقد كان مصري االمرباطورايت املتحالفة واورواب أبكملها منوطا بنجاح هذه العملية يف احل

م ارسل وزير املال رساله اىل الضابط االعلى عن متويل اجليش لتعيني اناثن روتشيلد مندواب  عن احلكومة الربيطانية وكانت مهمه 1814يناير عام 
وا وشقوا طريقهم للتو عرب اناثن مجع كل ما تقع عليه يده من ذهب وفضه يف القاره األوروبية وارساهلا اىل دوق ولينغتون وجيشه الذين كانوا قد حارب

وازي قدره اسبانيا ابجتاه اجلنوب الفرنسي. كانت عمليه تعتمد كثريا على شبكه اعتمادات روتشيلد األوربية وعلى قدره اناثن على مجع الذهب اليت ت
ال روتشيلد فان حتكمهم يف  ولينغتون على حشد القوات. ان نقل كميات كبريه من الذهب اثناء احلرب كان خماطرة كربى لكن من وجهة نظر

، مل يعد ممكنا  ربر اخلطر الذي يعرضون انفسهم لهاحلكومات يقلل من املخاطر اىل جانب ان العمولة الضخمة اليت ميكن ان يتقاضوها كانت ت
اجليش فان روتشيلد نفذ االستغناء عن آل روتشيلد يف اجلهود املبذولة من اجل احلرب الربيطانية وحسب الضابط االعلى املسؤول عن متوين 

ويبدو انه اناثن قد خان هذه الثقة عندما سيطر  ،نه يهوداي  فإننا نثق به كثريا  اخلدمات املختلفة املوكلة اليه بطريقه تبعث على التقدير وابلرغم من كو 
شبكة املصرفية الكربى اجلاهزة ضمن العائلة ان عمل آل روتشيلد كممولني للحرب كان فعاال  جدا  نظرا  اىل ال على االقتصادي االنكليزي بكاملة

سبيل بوجود اناثن يف لندن وامشن يف فرانكفورت وجيمس يف ابريس وكارل يف امسرتدام وسليمان املتنقل حيث ما جيد اناثن مكاان  مناسبا  فعلى 
م عاد 1815يشرتي يف مارس اذار من عام املثال اذا كان سعر الذهب يف ابريس اغلى من لندن كان جيمس يبيع يف ابريس واناثن يف لندن 

سبائك انبليون من منفاه يف البا اىل ابريس مصمما  على أحياء طموحاته اإلمرباطورية وفورا  سرع ال روتشيلد عمليه شراء الذهب فاشرتوا كل ال
، افرتض ان هذه احلرب الذهب بسيطا   شراء هذه الكميه الضخمة منوالقطع الذهبية اليت متكنوا من وضع ايديهم عليها كان هدف اناثن من 

يف التقدير كاد يقضي على خطة  ، لكن ذلك كان سوءوراء ذهبه وهو ما سيزيد من قيمتهستكون طويله على غرار مجيع حروب انبليون وسيسعون 
لعنيفة واهلجمات املضادة والدفاع البطويل  ، قال ولينغنتون عن معركه واترلو اهنا اسرع معركه شاهدهتا يف حيايت بعد يوم من اهلجمات ارحبه الرئيسية
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يف بدء االمر اال  ولكن ليس ابلنسبة اىل آل روتشيلدكان وصول اجليش الربوسي ولو متأخرا  حامسا  للنتيجة وابلنسبة اىل ولينغتون كان نصرا  جميدا  
روتشيلد قد اختذ مقرا  له يف العاصمة الفرنسية جيمس كان   قيا  على ماليات اورواب:اهنا كانت الفرصة اليت مكنت اناثن من ان يسطو سطوا  حقي

عمد قصرا  يطل مباشره على نوافذ القصر الذي يقيم فيه لويس الثامن عشر وريث عرش فرنسا حبيث اصبح ابستطاعته مراقبه احلالة فيه عن كثب، و 
، الشك يف ان كة احللول عن طريق احلمام الزاجلار معركه واترلو الوشيمن انحيه اثنيه اىل تنظيم شبكه اجلواسيس والعيون لتنقل اليه اوال  أبول اخب

ساعه من وصول الرائد  48قبل اخبار اناثن روتشيلد قبل غريه هبزميه انبليون بفضل سرعه بريد ال روتشيلد كان امرا  مرضيا  فقد مسع اناثن اخلرب 
يطانية ولكن ال يهم مدى سرعه وصول اخلرب اىل اناثن الن اخبار واترلو مل تكن ساره له برسي حامال  برقيه رمسيه من ولينغتون اىل احلكومة الرب  هنري

لدفع تكاليف حرب قد انتهت  لى كومه من نقد ال يرغب فيها احدفقد راهن على امتداد احلرب فرته اطول بكثري واصبح االن واخوته جيلسون ع
انت مثة طريقه واحده ممكنه لالستفادة من ك  ،اىل الذهبالفورية انبليون أي انتفاء احلاجه  وحبلول السالم صار ابإلمكان تسريح اجليوش اليت حاربت

من يوليو متوز عام  20إبمكان اناثن استخدام ذهب ال روتشيلد للقيام برهان كبري فيه الكثري من اجملازفة وذلك يف سوق السندات يف  الوضع
لندنيه ان اناثن اشرتى كميات كبريه من االسهم أي سندات اخلزينة الربيطانية وراهن اناثن على م صدر يف العدد املسائي من صحيفه كوراي ال1815

اذا كانت جرمية  –ار ملفقه ، نظم روتشلد يف الوقت نفسه شبكه اخرى لنقل اخبدات الربيطانيةان يرفع النصر الربيطاين يف واترلو من سعر السن
وهكذا   ، عن طريق احلمام الزاجل ايضا ،عن املعركة اىل انكلرتا -صنع االزمات وهنب الدول فليوقفين احد تلفيق االخبار مألوفه يف العصر احلايل ل

، فاصدر اوامره حاال  اىل وقرب انتصاره االكيد على انبليونرت اليه االنباء عن تفوق )ولينغتون( قائد اجليش الربيطاين كان كل شيء معدا  حني طا
, عم الذعر الشعب االنكليزي هلذه االخبار واهنارت ر انبليون ومتزق اجليش االنكليزيوسة متاما  اىل انكلرتا تؤكد انتصامندوبية أبرسال اخبار معك

رتا أبسرع ما ميكنه السوق املالية اهنيارا  كامال  حبيث هبط سعر اللرية اإلسرتلينيه اىل شلن واحد يف الوقت نفسه كان انثنان روتشيلد يف طريقه اىل انكل
، وهكذا عمدوا اىل امره بشراء مجيع ما ميكنهم شراؤه، وما ان وطئت قدماه لندن حىت اصدر او صغريه استأجره خصيصا  هلذا الغرضعلى منت مركب 

ر اخل وابلرغم من رغبه اخوته امللحة على البيع عندما بدأت اسعاديهم من اوراق ماليه واسهم واسندات وصكوك ملكيه...شراء كل ما وقع حتت اي
% ابع 40م بعدما ارتفعت االسعار بنسبه 1817السندات ترتفع حافظ اناثن على رابطه جأشه ملده سنه اخرى ويف النهاية يف يوليو متوز من عام 

ومات ، بذلك اظهر ال روتشيلد ان السندات مل تكن وسيله متول هبا احلكيون جنيه اسرتليين يف اايمنا هذهمل 600سنداته وبلغت ارابحه ما يساوي 
دروا على حروهبا فقط بل ميكن بيعها وشرائها وكسب املال من ورائها ومع املال أتيت السلطة ولطاملا كرر ماير روتشلد على مسامع ابنائه ان مل تق

افوهنم ، يف منتصف القرن التاسع عشر وبعد ان ابت ال روتشيلد اسياد سوق السندات اضحى الناس خيالناس حيبونكم فاجعلوهم يهابونكمجعل 
اكثر ما ااثر سخط الناس على آل كما يكره الناس الصيارفة يف كل زمان و ،  م لكن االن ابتوا يكرهوهنم ايضا  لتصرفاهتم كصيارفةاكثر مما حيبوهن

احلرب ففي هناية اىل اندالع  مهتحاجيف ال روتشيلد  السماح ابندالع احلروب او منعها، ومنها ظهرت رغبة روتشيلد والصيارفة عموما  قدرهتم على
يف  .، فلوال احلروب ملا احتاجت الدول يف القرن التاسع عشر اىل اصدار سندات يشرتيها ويبيعها آل روتشيلدمر ان صفقات اناثن سببتها احلرباال

ظة كبريه من سندات فمنتصف القرن التاسع عشر مل يعد ال روتشيلد متعاملني يف السندات بل ابتوا مديرين ماليني يف جماالت عده من بينها حم
 .ساهم ال روتشيلد يف حتديد نتائج حروب انبليون بوضع ثقلهم املايل من جهة بريطانياوقد ، خزينه حكومتهم اي البنوك املركزية

 
 

 االستقالل واتريخ البنك املركزي االمريكي)االحتياطي الفيدرايل(
حلكومات منذ اايم "احلقيقة احلقيقية اليت نعرفها انت واان هي ان )عنصر مايل( يف املراكز الكربى قد ملك ا س االمريكي فرانكلني روزفلتيقول الرئي 

ويف عصران احلديث حياول الصيارفة دائما  خلق انطباع ابن االقتصاد ممل وال يستحق الوقت الذي نستغله يف معرفه العلوم  اندرو جاكسون"
ال يكمن فقط يف كوهنا تسبب لك االزمه تلو  وعدائها معها االسواق املاليه مات عدوها بشكل دقيق وهورف احلكو جيب ان تعاالقتصادية. "

ولذلك مهما   ده بغض النظر عن نوع هذا البنك.االخرى ، واملشكلة تلو االخرى ، ولكن ماهو اكرب من ذلك هو تركز سلطة املال )االيداع( يف ي
ا ستنتجح يف التخلص من تلك القيود او تغيري احلاكم او نظام احلكم او حىت تنفيذ ثورة او التخطيط الصطناع كانت القيود على االسواق املالية فاهن

اذا احتاج االمر لذلك الهنا اوال  واخريا  متتلك السلطه والقدرة على ذلك. يف اواخر القرن السابع عشر بعد  -وهذه ليست مبالغة  -هجوم فضائي 
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والصيارفة الذين حياولون التحكم  وبالصراع بني الشعيصف بوضوح ي من العديد من النواحي يعد التاريخ االمريكي اتريخ خلق بنك انكلرتا املركز 
انت ال تزال ابصدار النقود ،بداء الصيارفة حماوالهتم لبسط نفوذهم على الوالايت املتحدة الناشئة حينها قبل ان تظهر هذه اىل الوجود كدولة وحني ك

الث عشرة مستعمرة انكليزية. بدأ تفكري جمموعة الصيارفة يتجه اىل املستعمرات االمريكية منذ العهد الذي وصل فيه بنيامني فرانكلني مكونة من ث
، ايطرة قد متت هلم على بنك انكلرت رجل الدولة االمريكي الشهري اىل لندن مندواب  عن هذه املستعمرات فقد التقى به هناك الصيارفة الذين كانت الس

تقريرا  كتبه )روبرت اوين( الرئيس القدمي للجنة البنوك والنقد يف الكونغرس االمريكي  23من وثيقة جملس الشيوخ االمريكي رقم  98جند يف الصفحة 
يف  –السبب  ، ويذكر هذا التقرير كيف اخذ هؤالء يف االستفسار من املندوب االمريكي عنشركاء روتشيلد وبنيامني فرانكلنيعن مقابلة جرت بني 

ان االمر بسيط فنحن نصدر عملتنا ىل فرانكلني ابإلجابة التالية: )الذي يعود اىل ازدهار احلياة االقتصادية يف املستعمرات االمريكية ، وقد اد –راية 
رت اوين ان هذه االجابة ويالحظ روب يات الصناعة والتجارة لدينا(ابنفسنا، كما اننا حني نصدرها نفعل ذلك بصورة تتناسب مبقدارها مع حاج

، اذ يكفيهم لذلك استصدار قانون مبنع املستعمرات من اصدار نقدها ى املتاحة هلم جلين ارابح طائلةلفتت انظار مجاعة روتشيلد اىل الفرصة الكرب 
 املانيا حينئذ يدير منها أعماله وميد ، وكان آميشيل ماير روتشيلد ال يزال مقيما  يفاىل بنك انكلرتا الذي يكلف بذلك بنفسها واجبارها على اللجوء

، فكان نفوذه واحلالة هذه كافيا  الستصدار القانون لريات اسرتلينية لكل جندي 8قابل احلكومة الربيطانية جبنود حمرتفني جيمعهم من الريف االملاين م
ن وقامت سلطات االحتالل الربيطاين يف املستعمرات املطلوب من احلكومة االنكليزية بشان  اصدار النقد االمريكي. صدر اخريا  هذا القانو 

ه املستعمرات االمريكية تنفيذا  له ابيداع املبالغ ابلنقد االمريكي السابق لدى بنك انكلرتا كغطاء نقدي للقروض ابلفائدة اليت سيقدمها املصرف هلذ
: )انقلبت االوضاع بعد 23، كما وردت اقواله يف وثيقة الكوجنرس رقم اتهعملية اىل بنيامني فرانكلني ذابلنقد اجلديد، ونرتك احلديث عن نتائج هذه ال

 عام واحد من صدور هذا القانون اىل عكسها متاما  فانتهى عصر االزدهار وحلت حملة أزمة اقتصادية حادة بلغت من السوء مبلغا  اصبحت معه
% من قيمة االوراق املالية 50نك انكلرتا فقد رفض ان يقدم اكثر من وتضيف الوثيقة: )اما ب ة ابلعاطلني عن العمل(شوارع املستعمرات غاص

ينسب املؤرخون  خفضت اىل النصف متاما  جبرة قلم(، وهذا يعين ان قيمة النقد االمريكي د هبا اليه مبوجب القانون اجلديداالمريكية اليت عه
حد الوجوه البارزة يف هذه ، وهو الشاي الشهرية كما يشيع الصيارفة، اما فرانكلنيانكلرتا اىل ضريبة اوالباحثون السبب املباشر للثورة االمريكية على 

لى ، فيحلل االسباب كما يلي: كانت الوالايت االمريكية مستعدة عن طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة البسيطة وما ماثلها لوال اقدام انكلرتا عالثورة
، ولكن احدا  منهم ء شيئا  فشيئا  كل سكان الوالايت، عم هذه االستياخلق حالة البطالة واالستياء مما ،دار النقد من الوالايت املتحدةانتزاع حق اص

مل يدرك ان الضرائب الباهضة اجلديدة والسلب االقتصادي كانت نتيجة فعالية عصابة من اللصوص العامليني كانت تسلب يف الوقت نفسه 
ة ان تفجرت وحدث الصدام االول املسلح بني الثوار االمريكيني والقوات االنكليزية يف )لكسنغتون( اقتصادايت انكلرتا ذاهتا، وهكذا مل تلبث الثور 

يف . مث تناولت االحداث املعروفة جيدا  مما ال لزوم لذكرة حىت عني جورج واشنطن قائدا  لقوات الثورة واعلن الكونغرس )بيان االستقالل( م1775
، فرصة اجتذبت ب االستعمارية اليت كانت اىل جانب ذلك سبعة تعهد الصيارفة خالهلا بتمويل هذه احلرو م. دام الصراع بعد ذلك اعواما  1776

، وانتهت احلرب ابستسالم قوات حملرتفني من مقاطعة هس االملانيةخالهلا جمموعة روتشيلد أمواال  طائلة عن طريق امداد احلكومة الربيطانية ابجلنود ا
ل الوالايت ، واعرتف فيها ابستقالاالمريكي الرئيسي فيها فرانكلني كورنواليس وعقد معاهدة ابريس اليت كان املفاوض  القائد االنكليزي اجلنرال

م اي قبل عامني من 1781بحلول عام م، ولكن ذلك مل يكن انتج اال عن اجناز مهم جدا  اجنزه الصيارفة قبل االستقالل ف1783االمريكية يف 
عملة النقد ، حصل الصيارفة على امنيتهم بطريقة اخرى بدال  عن ان تكون ااحملميات ال زالت تقاتل من اجل استقالهل انتهاء احلرب حينما كانت

م كان وضع الوالايت املتحدة املايل يف تدهور فعمله )الكونتيننتال( 1781من اجلها ففي عام  احلرب، واليت افتعلوا مباشرة من خالل بنك انكلرتا
، ويف حماوله ملحه قبل صيارفه يقال اهنم بريطانيني اليت مت اصدارها بواسطه جملس نواب القاره لدفع نفقات احلرب فقدت قيمتها بسبب تزويرها من

، ولكن بعد ني بتهمه استغالل احلروب لألرابحموريس كما خطط الصيارفه والذي مت التحقيق معه قبل سنتلتمويل احلرب اجته الكوجنرس اىل روبرت 
، ويف مقدراته اليت مسحت له بتمويل احلرب طلب موريس ذا  يف امريكا جبانب جورج واشنطنان مول احلرب مت اعتباره االن كالشخص االكثر نفو 

، والذي كانت املستعمرات تقاتل ضد ج الذي مت تنفيذه يف بنك انكلرتا، متعمدا  جعله بنفس النموذ خلاصيكون ملكا  للقطاع اأبنشاء بنك مركزي 
  على االقرتاض من املصرفيني ولكن الكوجنرس مت حصره يف زاويه ضيقه من متطلبات احلرب حيث كان جمرب ،النتائج الناجته عن اي شيء مقارب له

، بداء البنك مليون ابوند 1.2إبقراض احلكومة  ، وابلضبط كما بدء البنك املركزي إلنكلرتااول بنك مركزيملك وليام عندما مت أنشاء اكان كما  
مليون دوالر للكوجنرس وبنهاية احلرب اصبح موريس خارج نطاق مفضالت  1.2املركزي االمريكي الذي كان يسمى بنك مشال امريكا إبقراض 
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ومل  فاشتد الضغط الشديد على هذا البنك املركزي عندما كان الشعب واعيا   هور متشككيف اوساط مج  بدأت العملة ابلسقوطالسياسيني وابلتايل
هم من جهد واللجوء اىل كل ما ميكن من مناورات لتفادي تضمني الدستور عيستسلم الصيارفة ابلطبع بل عمدوا عن طريق مندوبيهم بكل مايف وس

، وهذا ما متنبهني ملؤامرات اولئك الصيارفة، و مريكي كانوا متيقظني هلذا اخلطربطال االستقالل اال ان أقرة تتعلق ابصدار النقد، غرياالمريكي اية ف
ؤسسني م واملعروف ابسم اجتماع االابء امل1787تربهن عليه مناقشاهتم احملفوظة يف سجالت االجتماع الذي عقدوه يف مدينة فيالدلفيا عام 

: )الكوجنرس هو صاحب السلطة يف املادة االوىل للدستور االمريكي نص الفقرة اخلامسة من القسم الثامن من، وهذا ما جاء يف للوالايت املتحدة
الذي حققه الصيارفة  ومت  اجلشع وبذلك سقط االجناز القوانني املتعلقة بتنظيم النقد( وهذا كان سبب حروب االستقالل يف املقام األولاصدار 

اصدار  – يف املقام االول بنك خاص ومسي بنك امريكا و ضاع اهلدف الرئيسي الذي مت من اجله افتعال احلربحتويل البنك من بنك مركزي اىل 
وذلك الن الدستور اختذ منذئذ طابعا  مقدسا  يف اعني االمريكيني  –انشاء بنك مشال امريكا املركزي  –ومن مث قبول االستقالل  -النقد من انكلرتا 

، وقبل ان جيف احلرب على ورق الدستور قامت نفس ينفضوا ايديهم و مل يستسلموا بعدول اىل مآرهبم مباشرة على اهنم لن فلم يعد ابستطاعتهم الوص
 امريكا و  جمموعه الصيارفة من املانيا والذين كانوا مديرو بنك انكلرتا بتعيني مندوب هلم يف امريكا ضمن مجاعه واليت تزعمها الكسندر هاملتون يف

ة بصبغة الزعيم الوطين التحرري وابلنسبة اجلديدة اليت مت تشكيلها مؤخرا ، ومت صبغ ن لبناء بنك مركزي خاص اثين للوالايت املتحدةكانوا خيططو 
هاملتون لتمييع املخاطر واجلرائم الناجته عن انشاء هلاملتون مل يسعى إلخفاء أجندة انشاء البنك املركزي بعكس من سبقه ومن جاء بعده حيث يقول 

م حيث 1781له يف عام ، سيكون لنا رمحه للوطن أبكمله " كما كتب جلميس دوين يف رساالبنك املركزي"ابن الدين الوطين، اذا مل يكن مبالغ فيه
ون ىل درجه من غري ان تكون اضطهاديه, ستكسيكون قوه دعم قويه لوطننا، وسوف ختلق ايضا  حاجه ملواصلة اقتطاع الضرائب اقال هاملتون ايضا  "

تها اىل " واقرتح ابن يقوم ابصدار العملة واالشراف عليها عوضا  عن احلكومة وان يكون هذا املصرف مؤسسة خاصة تعود ملكيحافز للصناعة
ماليني  10مليون دوالر يقدم منها بنك انكلرتا مبلغ  12واضاف هاملتون اىل اقرتاحه ان يكون رأمسال هذه املصرف  ،اشخاص وابلتايل الصيارفة

موليني االمريكيني اما الباقي فيسمح لل %83مبعىن ان يكون مالكي بنك انكلرتا هو مالكي البنك االمريكي بنسبة  –بعملة ذلك العصر  –دوالر 
 م يف الواقع اال وكان هاملتون وشريكه روبرت موريس قد نظما بنك امريكا وكان موريس هذا املراقب املايل يف1783مل أيت عام  ابالكتتاب به.

االستقالل اىل جانب احلرب  الكونغرس االمريكي فتمكن حبكم اشرافة املايل على النفقات من ان جيعل اخلزينة االمريكية يف حال عجز مايل حني
ي  ، ومع ان توماس جيفرسون والذالكتتاب به يف رامسال بنك امريكاالف من الدوالرات عن طريق ا 250، وقام موريس ايضا  ابالجهاز على طبعا  

 وكان الذي كتب بروتوكوالت الصيارفة يف انشاء البنك العاملي كان احد مؤسسي الوالايت املتحدة ورؤساء مجهوريتها اصبح تلميذا لوايزهاوبت
س شديد الدفاع عن لوايزهاوبت عندما اعلنته حكومة بالدة خارجا  على القانون حيث ان لوايزهاوبت كان يلبس قناع احلرية وهو ما قد جيفرسون

شديد شخصية لوايزهاوبت يف عيين توماس جيفرسون فقد اختذ احلرية سببا  يف رغبته يف عبادة الشيطان ويبدو ان لوايزهاوبت كان له أتثري شخصي 
ذه كتب إعالن االستقالل عاد اىل فرجينيا ليدخل تعديالت على نظام احلكم وأول ما اخت  ان على الكثري من الناس حيث ان توماس جيفرسون بعد

 توماس جيفرسون هو قانون حرية العقيدة واليت تدعو اىل التسامح الديين وتدعو اىل فصل الكنيسة عن الدولة ومثل هذه التعديالت سرعان ما
، وكان جيفرسون يدعم ميهد الطريق لقيام بنك مركزياخذت هبا الوالايت االخرى مث ادرجت يف دستور الوالايت املتحدة كلها، والذي من شأنه ان 

ق الفكر الربويب وهو االفكار املاسونية ال االفكار النورانية اال ان تغلغل تلك االفكار النورانية اىل البيئة املاسونية اثر فيه بشدة حيث انه اصبح يعتن
، االساس للحركة النورانية برمتها ي يعدوجود اله واحد مع عدم  وجود دين ولكن ذلك التغلغل مل يتمكن من السيطرة على فكره االقتصادي والذ

، قادها جيفرسون وف للوالايت املتحده ال حاجه هلاخما ونظامه القائم على الديون لتأسيسلذلك كانت املفاجئة ان املعارضة ألكسندر هاملتون 
. وجتمع اتباع جيفرسون ليكونوا احلزب االحتاديتون وراءه وكونوا ، وجتمع انصار هاملجهة نظر اقتصادية متعارضة متاما  وماديسون حيث كانت هلم و 

حتت  احلزب الدميقراطي اجلمهوري الذي اصبح بعد ذلك احلزب الدميقراطي. ولذلك فان املصرفيني ونظامهم القائم على الدين والعبودية مت وضعهم
ية احلديثة املراكمة للديون اغرقت االرض ابلدماء روح احلروب واالهتامات منذ ظهور النظر تابه جيفرسون، قال جيفرسون ان "طائله التدمري بك

صوصا  وحطمت سكاهنا حتت وطاءه ثقل مل حتتمل مثله اطالقا " والن جيفرسون الذي كان حيظر تلك احملافل املاسونية أتثر ابالفكار النورانية وخ
 – م واوضح هلم النفوذ املتزايد للنورانيني1798للمتخرجني عام بفكرة احلرية يف ثناايها واليت كان قد حذر منها دافيد اببالن رئيس جامعة هارفارد 

يف االوساط السياسية والدينية يف الوالايت املتحدة وهو ما ادى اىل خسارته امام جون كوينسي ادمز الذي كان يسعى لفرتة  -وابلتايل الصيارفة 
يف انكلرتا اجلديدة اىل الكولونيل وليم استون شارحا  كيف استخدم  رائسية اثنية وكانت رسائل جون كوينسي ادمز الذي نظم حمافل املاسونية
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ب للرئيس جيفرسون احملافل املاسونية ألهداف ختريبية وال تزال الرسائل حمفوظة يف مكتبة ديتنبورغ سكوير يف مدينة فالدلفيا. واصبح جيفرسون انئ
كم فهو رجل معتدل وأميل للمصاحلة مع كل خصومة ولذلك ابالضافة اىل بنص الدستور وعندما اصبح رئيسا  للجمهورية اتضحت فلسفته يف احل

واملستند اىل قرض وطين سيكون عدمي القيمة يف اخلارج يف  جه ان النقد الذي يصدره الكونغرساحملافل واتثره ابالفكار النورانية فقد فاز هاملتون حب
، وانشاء بنك مركزي وملا كان ملالية اخلارجية وقابال  للتحويلبال  لكل انواع املعامالت احني ان النقد املستند اىل القروض العامة واخلاصة سيكون قا

مليون دوالر  35، وقد حدد الرأمسال اجلديد للمصرف مببلغ فان النتيجة املنطقية كانت حتمية –ابلطبع  –مدراء بنك امريكا مندوبون لبنك انكلرتا 
عة من الصيارفة خاضعة لروتشيلد وكانت هذه اجملمو % 80اي ان الصيارفة كانوا مسامهني بنسبة مليون  28اكتتب فيها املمولون االوربيون مببلغ 

م بنفس الطريقة لبنك انكلرتا وبنك مشال امريكا ، بنك خاص مع صالحيه إلقراض 1791ما يهمنا هو انه مت انشاء بنك امريكا املركزي االول يف ،
البنك اجلديد هم نفس االشخاص الذين انشأو البنك القدمي بنك مشال امريكا شؤا قيقة نفس الناس الذين انمال خلقته من العدم للحكومة يف احل
يكون موريس املشرف االعلى املايل ان  هو من اقرتح -الكسندر هاملتون  –ساعد روبرت موريس السابق وهو ملوريس فقد كان الكسندر هاملتون م

اجلدد هم  ال امريكا توماس ويلينق االثنني مت احضارهم يف جملس اداره بنك امريكا االول فنفس املدراء، والشخص االخر هو مدير بنك مشللبنك
. حبلول %72مليون من البنك وارتفعت االسعار  8.2يف اول مخس سنوات من وجود البنك اقرتضت احلكومة األمريكية و  ،نفسهم املدراء القدامى

اسهمها يف بنك  املتبقية من% 20الـ املالية اجلديد اعلن ابن احلكومة حتتاج اموال اكثر وعليها ان تبيع  عندما تقاعد هاملتون وزير م1795عام 
اجا  ابلبنك تهرفة كانوا يضحكون مبلء افواههم ابامريكا االول مما جعله بنك خاص بشكل كامل ومره اخرى مت سلب االقتصاد االمريكي بينما الصيا

فاوعزت جمموعة روتشيلد اليت اصدرت  على اوسع نطاق ابالقتصاد د انشاء البنك بداءت عمليات التالعبعاده بع، وكالاملركزي الذي انشأوه
، كما ر ابلرفاه املقبل والرخاء للجميعاوامرها اىل مندوبيها االمريكيني الذين وضعتهم يف الواجهة امام الرأي العام ابطالق محلة دعائية ضخمة تبش

، وهكذا عمد االمريكيون اىل االكتتاب بكل ما لقروض والكفاالت واعتمادات الثقهمريكية التعليمات ابلتوسع يف منح اتلقى مدراء البنوك اال
، وعندما وصل االمر اىل هذا احلد اصدرت جمموعة روتشيلد تعليماهتا السرية ابالمتناع عن اجلديدة اليت انبثقت يف كل مكان يستطيعونه يف املشاريع

اذا كان هذه  –واالعتمادات وضغط مقادير العملة املتداولة يف االسواق مما ولد ازمة مالية حادة ادت اىل اهنيار اقتصادي مريع تقدمي القروض 
اما الصيارفة فقد تكدست صناديقهم ابالرابح اخليالية والسندات والضماانت وواثئق ملكية العقارات من كل نوع.  –الكالم مألوفا  فليوقفين احدكم 

ن ان هذه االزمة مل متر دون ان تثري انتقاد عدد كبري من االمريكيني وقادهتم وعلى رأسهم جون ادامز وتوماس جيفرسون واندرو جاكسون الذيعلى 
ت : )إنين مؤمن ابن هذه املؤسساجاء فيها فقرات من رسالة كتبها جيفرسون اىل آدامز ومن االنتقادات، ثالثتهم رؤساء للوالايت املتحدة اصبحوا

، تتحدى بسلطاهنا احلكومة ، وقد خلقت بوجودها ايضا  ارستقراطية مالية اصبحتد خطر على حرايتنا من جيوش غازيةاش –البنوك  –املصرفية 
البنك  عندما جاء الوقت لتجديد فرته اىل الشعب صاحب احلق االول فيه( وارى انه جيب اسرتجاع امتياز اصدار النقد من هذه املؤسسات واعادته

يف ذلك  يبدوا انه الصيارفة مل ميلكوا سند هلم سياسي تبادل اطالق انر مع هارون بورغ، و قتل هاملتون يفمت ،كان قد م عرب التصويت1811يف عام 
دة للبنك املركزي ائ، واالكثر من ذلك مل يكونوا يروا أي فر امتالك بنك مركزي من قبل اجانباكثر اطالعا  مبخاط حينها الناس كانواالوقت ايضا ، ف

، وابلفعل قام الصيارفة بوضع هتديدهم موضع التنفيذ وااثرت احلكومة الربيطانية مدفوعة من قبل وعليه فالتصويت مت أبغالق البنك ،يف اوقات السلم
رب اليت كان اهلدف منها ، وبعد سنتني من احلعادت احلرب بني امريكا وبريطانيا، و ك بعد اقل من عام من أغالق البنكبنك انكلرتا حرب وذل

، مليون دوالر 119.2يون دوالر اىل مل 44.2، تضاعف الدين اىل ثالثة اضعاف تقريبا  من يكية نتيجة مصاريف احلرب الطائلةافالس اخلزانة االمر 
صوت بصورة كاملة  ان حتقق هذا املخطط دالتضخم، وتراكمت جبال من الديون، وبع، وارتفعت نسبه وركدت التجارة ، وارتفعت االسعار

ه بنك امريكا الثاين عام الكوجنرس على جتديد امتياز بنك امريكا وحينها وقع الرئيس ماديسون على وثيقه إلنشاء بنك مركزي اخر ومت تسميت
لكي تعيدها  ،ال شيء واقراضها بفائدة للحكومة ، ويضمن خلق النقود منبقهما كان مملوك من قبل الصيارفة، وكما البنكني الذين سم1816

، هو ان الكابنت وليام مورغان قام اليت حصلت يف فرتة البنك الثاين من احلوادثبعدئذ من الشعب عرب كل وسائل اجلباية ويف مقدمتها الضرائب. 
هو قتله النه خائن هلم حكمهم و  ، وهو انكليزي امسه )ريتشارد هوارد( بتنفيذكلف الصيارفة واحدا  منهمابعالن خمططات النورانيني وهدفهم النهائي ف

، وقام شخص امسه آفري آلن ابلقسم ابنه مسع ندا ومت اغتياله يف وادي نياغارةوحاول مورغان اهلرب اىل كندا ولكنهم متكنوا منه ابلقرب من حدود ك،
ين يعبدون الشيطان عرب كتب السحر اليت مشتقه من النورانيني الذ –املعبد هووارد وهو يقدم تقرير يف اجتماع جلميعة سرية يف نيويورك امسها فرسان 

، ومت نقل القاتل اىل انكلرتا وال يعلم سوى القليلون اليوم ان هذا احلادث ادى اىل استياء تشرح كيف نفذ حكم االعدام -استخرجها فرسان املعبد 
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مات وايزهاوبت بعد ان قال انه قد  1830 ويف عام ايت املتحده وهجراهنم للماسونية% من املاسونيني يف مشال الوال40وغضب ما يقرب من 
م ولكن 1836اتب وعاد اىل احضان الكنيسة ونتمىن ان يكون ذلك صحيحا  على اية حال،  واستمر البنك لعشرين عاما  حبسب العقد حىت عام 

كان قد صوت بعدم جتديد   –طبقة املتوسطة والذي قام حبملته االنتخابية كممثل للرجل من ال –يف الفرتة االنتخابية االوىل للرئيس اندرو جاكسون 
الفقراء  فرته البنك املركزي ، فبعد ان انشاء ما يسمى ابحلزب الدميقراطي والذي كان يسمى حزب جيفرسون الدميقراطي والذي كان اعضائه غالبا  من

الغنياء واليت كان يعتقد ابهنا بسبب ثوره السوق احلر وكانوا والطبقة املتوسطة غالبا  من الفالحني والذين كانوا قلقني من اتساع اهلوه بني الفقراء وا
فة يف قلقني خصيصا  خبصوص الصيارفة واملضاربني والذين كانوا يبدون كمتحولني اىل اشخاص فاحشي الثراء بدون انتاج أي شيء " واليت تبدو مألو 

م قام الصيارفة بعمل التصويت على 1832ه رائسيه اثنيه يف عام اايمنا هذه " وعندما اعتقد الصيارفة ابن جاكسون لن خياطر بفرصته يف فرت 
، حيث ااثرت انتقادات جاكسون املكشوفة خماوف الصيارفة اربع سنوات من انتهاء فرته البنكالتجديد لفرته البنك يف يوليو من ذلك العام أي قبل 

م فعمد اناثن روتشيلد اىل توجية هتديد 1836از )بنك امريكا( عام ونبهتهم اىل قرب قيام صعوابت يف وجههم مبناسبة حلول موعد جتديد امتي
، فقة على جتديد االمتياز او الرفض: فاما املوالى الشكل التايل: )هناك حالن فقطبنفسه اىل الرئيس االمريكي آنئذ اندرو جاكسون جعل مضمونة ع

، واجاب وفد ينصع هلذا التهديد الذي مل يصدقهالرئيس جاكسون مل ولكن  دة نفسها وقد دامهتها حرب مريعة(وعندئذ ستجد الوالايت املتح
ف اعمل على حتطيمكم بل واقسم ابهلل انين سوف و لستم اال جمموعة من اللصوص واالفاعي وسمليني بكلمات قوية حيث قال هلم )الصيارفة العا

ات الداعمة لقراره حيث كتب يف رساله اعرتاضه مبصطلحاحطمكم( وحينها قام جاكسون ابلتصويت إلغالق البنك واعتمد على اصوات الشعب 
، ال ميكن اجيادها ال اعطى احلق ابلوجود هلذا القانون ، الذيو أتثريه للعامة او للقطاع اخلاصمهما كانت فائدة اغري واضحه يف معارضته للبنك "

اخلطوة تعترب غري انضجه و قوه االقرتاح ليست فقط غري ضرورية ولكنها قدام على هذه مال او الضرورة للسلطة التنفيذية، حيث ان اإلمن انحيه اآل
، اذا مل نستطيع ياسات احلكومة ألغراضهم األاننيةخطريه للحكومة والدولة ايضا  وسوف نندم عندما يكون املتسلطني واالغنياء غالبا  ما يوجهوا س

، فعلى االقل جيب ان أنخذ موقف ان تكون بسبب قوانني قصريه النظرض هبا بشكل كامل ان نرسخ بعدالة مصاحل الشعب وجعل حكومتنا ما يفرت 
، وبتقدمي ألقلية املستفيدة على حساب الشعب، واليت تظهر احلكومة مبظهر العاهره بتقدمي ااالحتكاريني و التمييزات احلصريةضد كل ضماانت 

" ان القوه اسي" وقد قال يف عبارة أخرى عبقرية خلص فيها نظام املخاطرةمصلحه الشركات عرب تغيري تدرجيي يف القانون ونظام االقتصاد السي
ن املاليني من والتفضيل والتشريف املمنوح يف قانون منح البنك املركزي الثاين للوالايت املتحدة برفع قيمه االسهم فوق قيمتها احملددة واليت أتخذ م

احلصرية املمنوحة واليت مت ضماهنا هلم على حساب العامة كان يفرتض هبا ان تكون من  الناس اىل مالكي االسهم فكل احملتكرين وكل التشريفات
بنك نصيب العامة واليت سيكون هلا نصيب عادل. ان املاليني العديدة من االموال واليت يفرتض هبذا القانون ان يضعها يف حساب مالكي اسهم ال

او غري مباشر من عرق وجمهود الشعب االمريكي. من غري املعقول كيف ان ابستطاعة مالكي  املركزي الثاين للوالايت املتحدة جيب ان أتيت بشكل
ذا واليت اسهم البنك املركزي ان يكون هلم أي مطالب ملنافعهم الذاتية على احلكومة. هل جيب ان يكون أتثري البنوك مرتكز كما ستكون يف قانون كه

ن اموال البنك كانوا سيستخدمو ة االنتخاابت؟" حيث  أبنفسهم؟ الن يسبب ذلك هزه كبريه لنزاهستكون يف ايدي جمالس اداره ينتخبون انفسهم 
وحينها مت انشاء احلزب اليميين )الويقز( والذي جاء هذه املرة ابسم الدميقراطية كالعادة  كما يتم استخدامها يف كل االخناابت،  ،ضده يف االنتخاابت

إلظهاره  ثغرة للمرور من خالهلااليت خاضها وشهرته العسكرية وهو ما شكل  احلروب كل  من خالل احلكم قبل توليه حيث ان جيفرسون اخذ شهرته
واملفارقة املضحكة يف االمر ابهنم كانوا يقولون ابن جيفرسون حيول نفسه اىل ملك ألنه يقف امام  مبظهر الديكتاتور حتت قرقعه صوت احلرية،

، وكان داعموهم االساسيني من نني اقتصاديه مثل اجلمارك وغريهاوا داعمني حكومة فيدرالية قويه انشطه بقوامصاحلهم األاننية ويف نفس الوقت كان
الصيارفة والذين كانوا املستفيدين من اجلمارك ومن البنك املركزي  وبعدها وقف الناس جبانب جاكسون ومت كتابه "جاكسون ال البنك" خلف 

 1828 ، وعندما مرر الكوجنرس يفعن استخدام البنك وستدفع ديوهنا م قال ابن احلكومة ستتوقف1833ونفذ الرئيس وعده ويف عام  شعاره،
الصناعات احمللية ولكن القانون رفع  كان يفرتض ابنه سيفيد  الذيلضعف خلفيته االقتصادية و دعم جاكسون هذا القانون  قانون التعرفة اجلمركية

مل يستطيع الصيارفة  ذلك ارتفاع االسعار عرب لكي يتمكنوا من جتنباج متطلباهتم احمللية من مالبس وغريها انت لالناس  ه الواردات وعندها اضطرقيم
وقاموا ابلتهديد بنقض القانون وعندما مرر الكوجنرس القانون وطبقه مرفهه من ذلك والسبب ان الصيارفة اساسا  ال يستطيعون انتاج اي شيء 

، قامت حكومة ابمليتو احمللية بنقضه وكان رد جاكسون ابلطلب من الكوجنرس مترير قانون مجع جباتم والذي خفض الوا1832يف  اجلديد
عندما  من انحية اخرى الصيارفة املزارعني والطبقة املتوسطة من انحية واتباعالضرائب ابستخدام القوه، ومت جتنب األزمة بني جاكسون وداعميه من 
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االخري ، ولكنه انتصر يف مه االستبداد عليه عرب اليمنينيضطر الصيارفة للني حينها ولكنهم قاموا بلصق هتم وا1833مرر الكوجنرس القانون عام 
، ولكن اخلطة يف حماوله لوضع اللوم على جاكسونعمل ازمه اقتصاديه م قاموا ب1834ففي عام  على مجيع املستوايت. واستمر الصيارفة يف حماوالهتم

متكنت من اليت  الوالايت املتحدة ه وكانت املرة الوحيدة يف اتريخجنح الرئيس جاكسون يف دفع الديون وألول مر م 1835يناير  8مل تعمل ويف 
عندما كان حيتضر جاكسون على فراش املوت مت سؤاله ما هو اعظم اجناز لك يف حياتك؟ كل  م،1836التخلص من قيد الديون للصيارفة ويف عام 

ق البنك املركزي(. انتهى البنك بعد انتهى عقده وظل الصيارفة حياولون لسبعه وسبعني عاما  قبل ان ينجحوا مره ما استطاع قوله هو  )قمت إبغال
اتجهم بشكل مباشر ولكن ليس بسبب قل احملاولة ولكن الهنم رجعوا للطريقة اليت كانت مستخدمة قبل االستقالل اخرى من وضع اجملوهرات على 

وس ، وازاله رؤ اهلا يف انكلرتا مبقاوله التجارةفمباشرات  بعد اغالق البنك  قامت عصابه الصيارفة عرب التحكم يف امو  اعرب التحكم ابلنقد من انكلرت 
طلب اال ان كلمة السر يف اعادة النظام الذي كان قبل االستقالل يكمن يف سر يتم تطبيقه يف العامل ابمجعه اليوم وهو ، االموال من الوالايت املتحدة

م ومره 1937، مما ادى اىل العديد من االزمات االقتصادية املعروفة أبزمه عمالت صعبه لكل الصادرات كما قاموا خبنق االئتمان وتقليصهالدفع ب
عقد يف لندن زواج  1875اخرى  مت القاء اللوم على جاكسون بسبب محلته إلغالقه البنك املركزي. ولكن يبدو ان ذلك مل يكن كافيا  ويف عام 

ناسبة  ورا( ابنة عميد الفرع االنكليزي السرة روتشيلد وهولونيك من قريبها الفونسو روتشيلد عضو اسرة روتشيلد يف فرنسا وكانت حفلة الزواج م)ليون
ري الذي ، وكان بني هؤالء االخريين دزرائيلي السياسي اليهودي الشهاملال العامليني واقطاب السياسة كربى مجعت يف لندن عددا  كبريا  من ارابب

ع عشر، وقال يف  وأشهر رجال الدولة االنكليز على االطالق يف القرن التاس –ابلرغم من يهوديته  –اصبح فيما بعد رئيسا  لوزراء انكلرتا عدة مرات 
، واستطرد موجها  اورواب وكل ركن من اركان العامل جيتمع االن حتت هذا السقف اسرة روتشيلد اليت امتدت شهرهتا اىل كل مدينة يفكلمته يف احلفل )
لفرع رئيس اىل شطرين نعطي احدمها اىل جيمس )اذا اردمتا فسوف نقسم الوالايت املتحدة ا): رعي اسرة روتشيلد يف ابريس ولندنحديثة اىل رئيس ف

ببسمارك مستشار امرباطور  فعل ما اشري عليه به، وفيما يتعلقفسوف ي –امرباطور فرنسا آنئذ  –، اما انبليون الثالث الفرنسي( واآلخر اىل ليوفيل
ا فيامني وهو املانيا فان اخلطة اليت اعددانها له هي من ثقل الوطأة حبيث ستشغلة عنا متاما (. يبني لنا التاريخ كيف عني آل روتشيلد بعد ذلك يهوذ

. نفذ الصيارفة ابلفعل حلرب األهلية واصبحت حقيقة واقعةبعد ذلك حىت نشبت ا ، وكيف تتالت االحداثم مندواب  رئيسيا  هلم يف امريكااحد اقارهب
، واقتنعت احلكومة اطوريته ضماان  النشغاله وسكوته، انه اقنع انبليون الثالث ابحتالل املكسيك وضمها اىل امرب ئيلي بطرق منهااخلطة اليت نوه دزرا

، وكان هدف الصيارفة انشاء بنك مركزي جديد وايضا  ختلق هلم فرصة لبيع حدة بنتيجة هذه احلربشمالية املتالربيطانية إبعادة احتالل الوالايت ال
، وكان هدفهم ايضا  اعادة احتالل الوالايت الشمالية من قبل لقوات الوالايت اجلنوبية الفتية الراب الفاحش لنابليون من اجل حربه يف املكسيك و

، فقد وجدت قوات اجلنوب نفسها بعد كما اشتهاها املرابون العامليون  ، ومل تسر احلربت سلطاهنم املباشرذه الوالايت حتبريطانيا وبذلك تصبح ه
فاجته الصيارفة اىل انبليون الثالث بغية زجة ابحلرب اىل جانبها وعرضوا عليه مقابل ذلك مقاطعيت لويزايان  ني من احلرب حباجة اىل املساعدة،عام

عه اثرت يف وجههم هي قيصر روسيا الذي وصلت اليه اخبار هذه احملاوالت فوجه انذارا  اىل احلكومتني الفرنسية وتكساس ولكن عقبة غري متوق
، وارسل أتكيدا  لتحذيره عددا  من راضي االمرباطورية الروسية ذاهتاواالنكليزية ابلغهما فيه ابنه يعترب اهلجوم على الوالايت الشمالية هجوما  على ا

، وهكذا سقط يف يد املتآمرين ولبثت كولنالروسية اىل موانئ الوالايت الشمالية )نيويورك( و )سان فرانسيسكو( ووضعها حتت امرة لينالسفن احلربية 
 شاء البنكاحلرب مقصورة يف اجملال العسكري االمريكيني انفسهم من مشاليني وجنوبييني وانتهت ابنتصار الشمال، ويبدوا ان احلرب مل جتربهم على ان

ية هم الهنم اصبحوا يستخدمون اموال البنوك االوربية يف عدم وجود عمله وطنية بل عمالت خاصة تصدرها بنوك خاصة وابلتايل كانت البنوك االورب
ي فانتقلت املعركة اىل صعيد اخر حني عمد الرئيس االمريكي لينكولن اىل التمسك بتطبيق الدستور االمريكي والذ من يتحكمون ابلنقد عن بعد

ية اليت جعل غطائها القرض مليوان  من الدوالرات الرمس 450، واصدر القسم الثامن من املادة االوىل 5مينح الكونغرس حق اصدار العملة يف الفقرة 
فعل ما دعا وقرر ان يارتفاع الفوائد على القروض اليت توفرها البنوك االوروبية منع  ل احلرب األهلية االمريكيةخالمبعىن ان الرئيس لينكولن  ،الوطين

 theديون بطبيعتها مبعىن ان اليكون االفالس يف اصل النظام النقدي واطلق عليها اسم )، وهو إقامة عملة مستقلة وخالية من الاآلابء املؤسسني إليه

greenback) مريكية يف العمل اين واملصاحل األ، مت تداول وثيقة داخلية بني القطاع اخلاص املصريف الربيطد وقت قصري من اختاذ هذا التدبريوبع
أن اخلطة االوروبية، هي ان يسيطر رأس املال على العمال عن طريق التحكم يف األجور، وهذا ميكن ان يتم عن طريق السيطرة على املصريف تقول "

نكولن الذي يارف جبميع قواهم ملواجهة لوحينها استعد الصي ا"( ألننا ال ميكن ان نسيطر عليهgreenbackاملال، وال ميكننا ان نسمح أبستمرار )
، وقد القضاء على لينكولن ذاته ابلتايلاصبح خطرا  شديدا  عليهم وشرعوا مبناوراهتم ودسائسهم اخلفية هبدف جتريد العملة اجلديدة من قيمتها اوال  و 
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، ن املواد املستوردة هبذة العملةالقرض الوطين او مث وصلوا اىل هدفهم االول عن طريق استصدار قانون من الكونغرس من انحية مبنع تسديد فوائد
،  متدنية اىل ثلث قيمتها األصلية، حىت هبطت قيمتها هبوطا  شديدا  املالية واملصارف من انحية اثنيةوعن طريق شن حرب شعواء عليها يف األسواق 

ك ضربوا ، وبذلهبذه االوراق سندات حكومية ابلسعر الكامل للدوالر واشرتوا، يع اوراق هذه العملة من التداولوعندما وصلوا اىل هذا احلد اشرتوا مج
يف رسالة وجهها صيارفة اورواب اىل صيارفة امريكا  قوا ارابحا  كبرية من انحية اخرى جاءار العملة احلكومية من انحية وحقعصفورين حبجر فسببوا اهني

، ونستطيع ان نصل اىل هذا اهلدف مريكا اال اذا اصبحت حتت اشرافنااول العملة اجلديدة يف احنن ال نستطيع ان نسمح بتدذكر الفقرات التالية )مت 
 ريق السيطرة على سندات القرض الوطين مما يؤمن لنا ابلتايل السيطرة على النقد احلكومي( ومل يقف الصيارفة عند هذا احلد بل عمدوا اىلطعن 

م على قانون املصارف الذي وضع 1863، وهبذا متكنوا من محل الكوجنرس على التصويت عام الشيوخنتخابية لعدد من النواب و متويل احلمالت اال
وهذه رسالة اخرى السيطرة على االقتصاد االمريكي ،، مسجلني بذلك ظفرا  آخر يف معركة ن معارضة الرئيس لينكولن الشديدةملصلحتهم ابلرغم م

ورك حىت ، مقر املؤسسات الكربى يف نيوية كربى يف شارع وول سرتيت الشهريدن اىل مؤسسات ماليوجهتها مؤسسة روتشيلد واخوانه للصريفة يف لن
: كتب الينا السيد جون شريمان من مقاطعة اوهايو يف الوالايت املتحدة العالمنا عن تقديراته لالرابح م )ساديت االعزاء1863عصران احلاضر يف 

، ويقول السيد شريمان أهنا فرصة مل يتح الصحاب الرساميل العاملية لذي اصدره الكونغرس بشأن املصارف االيت ميكن اجتباؤها بنتيجة القانون االخري
، ويبدو ان هذا القانون يؤمن لبنك امريكا السيطرة الكاملة على االقتصاد االمريكي( ويستطرد روتشيلد يف رسالته لها ابدا  من قبل لتجميع األموالمث

اتباعنا للحصول على بعض  ا  : )ان القالئل يدركون ان النظام اجلديد للصريفة سيجعلهم امام حلني ال اثلث هلما ، فاماحىت يبدي رأيه هو اخري 
، عارضة من هذه الفئة ستكون معدومة، وهكذا فان أية محبيث ال مفر هلم من انتظار مثارة، او ان يصبحوا وقد ارتبطت شؤوهنم هبذا النظام االرابح

 عب فاهنم غري قادرين فكراي  على تصور املزااي اخليالية اليت تعود لرأس املال العاملي بنتيجة هذا النظام، ولن يصدر عنهم اي تذمر اواما جمموع الش
وهذه فقرات من الرسالة اجلوابية اليت ارسلتها  " املخلصون روتشيلد واخوانه"( شكوى ولن خيامرهم اي شك يف ان هذا النظام ضد مصاحلهم

، ويبدو لنا ان السيد جون شريمان يتصف بصورة ملحوظة وفاندرقولد اىل روتشيلد واخوانه: )ساديت االعزاء: تلقينا رسالتكم ميو ومورتونابكلها
، وهو اىل ذلك شاب حاذق ان حتول نظرة عن االرابح الكربى ابلصفات اليت متيز رجل املال العاملي الناجح فهو ال يقيم وزان  ألية مشاعر ميكن

، وقد قادة تفكرية الصحيح الن يدرك ان وهاهو منذ اآلن عضو يف الكونغرس ،وصول اىل رائسة الوالايت املتحدةموح، وقد وضع نصب عينية الوط
، هاتصرون على الوسائل العادية وحداهنم ال يق املالية الواسعة، الذين يعلمالربح األكرب هو ابحلفاظ على صداقة االشخاص واملؤسسات ذوي املوارد 

املمكن  ويتلوا ذلك تعداد ملواد قانون الصريفة اجلديد والفوائد او ملعاقبة من يتصدون ملصاحلهم(اذا اقتضى االمر اما للحصول على دعم احلكومة هلم 
 ، كما منحت حقشاءزايدة العملة املتداولة كما تلقد منحت البنوك حق انقاص او اخلالصة التالية. )، وتنتهي الرسالة احلصول عليها من كل منها

، ومبا ان للبنوك منظمة عامة فهي تستطيع ان تعمل ضمن سياسة واحدة فتكيف السوق املالية كما تريد فتسبب اعطاء القروض او سحبها كما تراه
عفيت من الضرائب ، واىل هذا فان املصارف اخالل اسبوع واحد او يوم واحد حىتتدين كل منتجات البالد على االطالق يف  –اذا شاءت  –مثال  

، رسالة خاصة مكتومة بصورة قطعية "بكل احرتام واخالص، وحنن واثقون من ان هذه الرسالة ستعتربوهنا اهتا وعلى رساميلها وعلى ودائعهاعلى سند
ارف اصبحت بنتيجة هذا ، ومن انفلة القول ان نذكر ان املصحتتاج هااتن الرسالتان اىل تعليقال  ن، وفاندر غولد "(، ومورتو املخلص ايكلهاميو

، وهي تعين بدروها حني ال تكون الرساميل الوطنية ف تعين ابلتايل املؤسسات املالية، واملصار لى االقتصاد االمريكي ال احلكومةالقانون هي املهيمنة ع
صارف العاملية. اما الرئيس لينكولن فلم ، تعين صيارفة عامليني مسيطرين على معظم املؤسسات املالية واملالدولة معتمدة على دخل كبري اثبتقوية و 

، وهكذا شن ي سوف يصغي لصوت العقل هذه املرةيعد امامه سوى توجية تنبيه علين للشعب فلجأ اىل هذا الطريق معتقدا  ان الشعب االمريك
 ، وهي ازمة تثريينفق نذر أزمة تقرتب شيئا  فشيئا  انين ارى يف االجاء يف هذا اهلجوم ما يلي حرفيا : )، و  شديدا  على الصيارفة العاملينيهجوما  علنيا  

، كما ستصبح ثروة البالد ابكملها يتبعها الفاسد اىل اعلى املناصب ، فقد اصبحت الرشوة املنهج السائد وسوفوجتعلين ارجف خشية سالمة بالدي
آنئذ يف هناية مدة رائسته ولكن االنتخاابت اجلديدة محلته اىل حتت سيطرة فئة قليلة لن تتورع عن ابتالع وعن حتطيم اجلمهورية بعدها. كان لينكولن 

صيارفة العمل بسرعة لتدارك ، مما حتتم معه على هؤالء الشريعي للقضاء على سلطان الصيارفةالرائسة مرة اثنية وهو معتزم هذه املرة ان يقوم بعمل ت
، وجيهل معظم االمريكيني سبب هذه اجلرمية كما امسه جون ويلكزبوث قبل شخص يهوديم يف املسرح من 1865، وكان ان اغتيل لينكولن اخلطر

هذه الشيفرة حبوزة يهوذا ان كتب التاريخ ال تعطي اي تفسري هلا وذلك ابلرغم من ان احملققني انئذ عثروا على رسالة ابلشيفرة يف امتعة القاتل ووجدوا 
القة الرسالة مل تتضمن اية اشارة اىل اجلرمية اال اهنا تشكل برهاان  قاطعا  على وجود ع ، عميل روتشيلد االول يف امريكا، ومن احلق ان هذهبنيامني
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، انزاحت ابختفاء لينكولن العقبة الكربى اليت كانت تسد الطريق امام الصيارفة واصبحت املسالك ممهدة للسعي اىل مابني القاتل وبني الصيارفة
اال اهنم استطاعوا  اقل كسبا  من البنك املركزيقد يبدو ا ظل الصيارفة يعملون هذه املره من رواء ستار ، وهكذطرة على اقتصاد الوالايت املتحدةالسي

استغالله يف االسواق بشكل كامل الصطناع االزمات لكي ميتصوا ثروات الناس مع خوفهم من صدور عملة وطنية ال تصدر بفائدة الهنا ستعيق 
اىل ان حيني القرن القادم. وابمتداد اواخر القرن التاسع عشر حصلت العديد من اهلزات االقتصادية  مستمر قوهتم يف تدمري االقتصاد وقد كان ذلك

، كان النظام النقدي واملايل للوالايت املتحدة قائما  على أساس معدن الفضة ضاربة ومقاوالت حاده يف االئتماناليت افتعلها الصيارفة من خالل امل
، ذلك ان الوالايت ة حمضةواالنكليزي بصورة خاصة الذي كان قائما  وال يزال على اساس الذهب ويعود االمر السباب طبيعيخبالف النظام االورويب 

ن تلك ابلعقبة السهلة  ، ومل تكسبة لربيطانيا والورواب بوجه عاملك مقادير كبرية من الفضة والقليل من الذهب والعكس ابلعكس ابلنتاملتحدة كانت مت
، ت النقدية االوروبية او العاملية، الهنا كانت تؤدي بصورة طبيعية اىل حفاظ الوالايت املتحدة على استقالهلا املايل دون ان تتأثر ابلتقلباكما قد يظن

 لضع. ارس، ولذلك قام الصيارفة بتغري الو ايل ابقتصادايت الوالايت املتحدةكم الصيارفة العامليني ابلنقد االمريكي وابلتحتان تفتظل مبعزل عن 
شاوى ، ووضعوا حتت تصرفة مبلغ نصف مليون دوالر بعملة العصر لتقدمية ر  عنهم اىل امريكا هو ارنست مايدالصيارفة هلذا الغرض احدهم مندواب  

، وبدأت سلسلة من عمليات شراء الضمائر واالفساد حىت متكن املرابون من طرح مشروع بقانون على ونفقات حسب متطلبات مشروعهم
: قانون اصالح العملة املعدنية وقد مشل على مواد ال م هو1873ه وصدر هذا القانون عام جنرس وكان الذي طرحة السيناتور جون شريمان ذاتالكو 

، وعمل كان يتضمن يف ثنااية السم الزعاف، بيد ان هذه القانون  ا ليس هلا سوى غرض اصالحي حمدودتلفت النظر للوهلة االوىل ، وتبدو وكأهن
، وكان مايد هذا يعمل ابلطبع احلكومة االمريكية ارفة من انحية اخرى على ايصال ارنست مايد اىل منصب املستشار النقدي للجنة املالية يفالصي

 شراف مستشار اللجنة املالية مماحسب اوامر جمموعة روتشيلد وبدأت عمليات سحب العملة الفضية من التداول تتواىل حبماية هذا القانون واب
بيد  هذه االزمة املصنعة لفرتة وجيزةم على اصدار دفعة جديدة من العملة الفضية اوقفت 1879ب أزمة اقتصادية متزايدة محلت الكونغرس عام سب

وقد وجهت جمموعة روتشيلد نصائحها وتعليماهتا اىل احتاد البنوك  لصدد من احتكار روتشيلد االورويبان البنوك تلقت تعليمات جديدة هبذا ا
مريكية الذي لعب دور الوسيط بني روتشيلد وجمموع هذه البنوك وقد نصت هذه التعليمات على ضرورة اصدار سندات جديدة على اساس ذهيب اال
يف الوقت نفسه الذي تعمد فيه البنوك اىل سحب االوراق املالية  ومنح قروض على اساس هذه السندات يث تصل قيمتها اىل مليار دوالرحب

خرباء روتشيلد ان هذه العملية ستسبب ذعرا  شديدا   لفضة وقد قرروكذلك االوراق املالية املختلفة املغطاة اب ستندة اىل الفضة من التعاملامل احلكومية
طاء ذهيب غ يف احلياة االقتصادية االمريكية حبيث لن يتبقى من االوراق ذات القيمة يف االسواق سوى االوراق الصادرة من قبل البنوك واملستندة اىل

الصحافة املأجورة من وقد حدث هذا الذعر ابلفعل ورافقته محلة دعائية ضخمة عهد هبا املرابون العامليون اىل خالايهم وعمالئهم من انحية واىل 
نتهاء القرن كان معظم ، حبيث محلوا الشعب االمريكي على االعتقاد عن قناعة ابن مسؤولية االزمة االقتصادية تقع على عاتق احلكومة. ابانحية اثنية

من السيطرة على مما مكن  -ابلرغم من عدم امتالك بنك مركزي  –املال يف االقتصاد االمريكي قد تركز يف ايدي جمموعه صغريه من الصيارفة 
ردز ، و اهلريمنز واالستانفرنقيز والشوابز يف احلديد والصلب، والكعلى قطاع السكك احلديدية للدولة ، فقد كان االسرتز مسيطريناالقتصاد احلقيقي

، وقام كل هؤالء الصيارفة برتكيز ثروهتم يف النظام املصريف وشكلوا شبكه ماليه تركزت والروكلفيلرز يف النفط ، وامليلنزو فاندربلز يف السكك احلديدة
سبنسر مورجان وهو مصريف اخر مما  ن جونريحول رجل واحد فقط اخطبوط الصريفة يف غياب البنك املركزي جون بريبون مورجان الذي كان اب

واليت  ، فقد قام مورجان ابستغالل احتكار ابيه ليشكل مؤسسته اخلاصة فيما يسمى اليوم بـجي يب مورجانيطلق عليه انجح مبنعى حمتال حمرتف
مليون دوالر من  62بيع بعمل الصفقة مع الرئيس كروفر كليفلنت حلفظ احتياطي ذهب الدولة من خالل  م فهو من قام1871انشائها عام 

ية ، ويف ذهبهم للخزينة مقابل سندات حكومية. وبدا طور اخر ابلنسبة للصيارفة من التغلغل االقتصادي بعد ان انزاحت عمليا  كافة العقبات الرئيس
عن البنوك االمريكية وعندما عادا م عقد اصحاب البنوك العامليون مؤمترا  هلم يف لندن حضرة جي يب مورجان و انتوين دريكسيل مندوبني 1899عام 

، وقد برهن على كفاءته هلذا املنصب هرة واخلفية يف الوالايت املتحدةاىل امريكا عهدت مؤسسة روتشيلد اىل مورغان بتمثيل وادارة مصاحلها الظا
ى خبالف هذه فقد تكون احتكار عاملي من ، وكان هلذا املؤمتر نتيجة أساسية اخر ة القدمية اىل احلكومة االمريكيةعندما ابع كميات من االسلح

مورغان هارجيس وشركائهم يف ، و شركة ركة دريكسيل وشركاة يف فيالدلفيا، وشقة التالية: شركة مورغان وشركاءة يف نيويوركاملؤسسات املالية العمال
توى العامل وكانوا اكثر قدرة من روتشيلد بل كانوا الرأس وكانت واربورغ تعترب االكثر سيطرة على مس ، ومؤسسة م.م.واربورغ يف املانيا وهولنداابريس

، ات متلك مرافق االقتصاد االمريكي. تتالت بعد ذلك خطو الحتكار حتت اشراف مؤسسة روتشيلد. ووضع هذا ااجلديد يف حركة الصريفة يف حينها
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 -زومتكنوا من اجبار الشركة الكربى )هابن –ميدان الصناعة دريكسيل  –، فقد اقتحم االحتاد املايل مورغان م عمليتهم الكربى1901متت يف عام و 
 –، فاصبحت مجيعا  حبوزة مورغان ن ومصانع احلديد والفوالذ وغريها، وكانت هذه الشركة عددا  من املصارف والسفمورز( على بيع مجيع اسهمها هلم

، وهكذا متكنوا من االنتخاابت االمريكية االحتادية ، التدخل يفلضخمةسيطرهتما على هذه املرافق ا، بنتيجة كسيل. واصبح ابمكان هذين ابلتايلدري
، ومل يكن هدف االحتكاريني من ايصال تيودور روزفلت اىل ة يف الوالايت املتحدة االمريكيةحىت وصل اىل سدة الرائس –تيودور روزفلت  –دعم 

رؤوس االحتكار من يد العدالة االمريكية اليت كانت قد حتركت وبدأت  ، بل كان هناك غرض آخر هو محايةة الرائسة احلصول على النفوذ فقطسد
، منافسية يف االسواق احلقيقية بصورة منظمة من خالل االسواق املالية التحقيق يف امر هذا التكتل غري املشروع ووسائلة املريبة اليت كان يسحق هبا

لتحقيق السناتور )نيلسون الدريك( الذي تبني فيما بعد انه كان شريكا  خفيا  يف احتكار ولدى وصول روزفلت )األول( اىل الرائسة عني رئيسا  للجنة ا
، وهكذا مل يؤد التحقيق اىل نتيجة. وعندما وصل اىل الوالايت املتحدة مندوب مؤسسة دريكسيل –التبغ واملطاط الذي كان فرعا  الحتكار مورغان 

اسات دقيقه عن االوضاع املالية يف كل قطر اوريب ويف امريكا، ومل يلبث ان اصبح شريكا  يف جمموعة  واربورغ املذكوره هو بول واربورغ مصحواب  بدر 
الية كوهني لوب املالية الكربى يف نيويورك وانضم اليهم بعد فرتة وجيزة شريك آخر مل يكن سوى )يعقوب شيف( الذي تعرفه اوساط املخابرات امل

، وقد م1917 قيام الثورة الروسية عام م حىت1883االرهابية والفوضوية يف شرق اورواب وروسيا منذ عام  جيدا  فقد كان هو الذي ميول احلركات
ذ تشري اليه كأغىن م اىل الوالايت املتحدة الذي كانت شهرته آنئ1907، عندما وصل بول واربورغ عام  هذه الشركة مندواب  عن روتشيلدانضم اىل

الذي دفع اجلميع للدعوة لتنظيم االسواق املالية  م اليت كانت السبب1907ت اىل ازمه د التحركات اىل اوصل، كان مورجان قد اعرجل يف العامل
بنشر  يف تلك السنة قام مورجان الحتياطي الفيدرايل.نشاء بنك اوانشاء عملة حملية خالية من الديون كعملة الكونتننتال او اخلضراء الظهر مبعىن إ

كر ترست وهو منافس ملورجان وواحد من اكرب املؤسسات املالية يف الوالايت املتحدة يف ذلك الوقت وقد كانت االزمه اشاعات عن شركه نيكر برو 
، ومن مث قام مورجان بتمثيل نفسه كبطل ايل للوالايت املتحدة حىت النخاعم مما هز النظام امل1907الناجتة عن تلك االشاعات ادت اىل ازمه 

وقد اتبع العامة  مت تعيني جلنه للتحقيق يف االزمهلبنوك وبيوت السمسرة الضعيفة ملنعهم من السقوط وبعد تعدي االزمه تقريبا  عارضا  املساعدة لبعض ا
والذي جاء من املانيا وكان  –املوضوع ابهتمام شديد ومن مث مت تعريف عدد من الصيارفة املتمكنني يف النظام املايل للدولة ومن ضمنهم بول ولربغ 

وبنجينمني سرتونق جونري و جي يب مورجان. اندرو مارشال معد  -شيلد وبنفس تلك االسرتاتيجيات عالقه مباشره ابالجتماع الذي عقده روتله 
م وهذا التحقيق كان فيما يسمى ابلثقة االئتمانية 1907: يف بداية القرن العشرين كان هناك حتقيق بعد ازمه مشروع كتاب الناس شرح ذلك قائال  

سييت بنك اوف نيويورك تقوم اساسا   ان البنك الثالث هو عتقديب مورجان و انشوانل سييت بنك و يمجالية مما اظهر ان ثالثة بنوك وهي جي اإل
ق يف ، وكان هناك امجاع ساحعامة هلذه الثالث املؤسسات شائعهابلتحكم ابلنظام املايل واملصريف أبكمله وهي هذه الثالثة البنوك وكانت كراهية ال

عن البالد على انشاء بنك مركزي ولكن كانت هناك العديد من املصاحل يف الدفع هلذا وكل شخص كان له نوعا  ما من اهلدف احملدد خلف الدفاع 
احملافل  التقدميني )الذين كانوا من حمبنيحيث يوجد لديك مصاحل املزارعني، واملروجني والصحفيني، و  انشاء بنك مركزي لذلك لتمثيل اغلب الناس

تحكم الدولة يف ت ان ارادوا  يكن ابستطاعتهم حتمل ازمه اخرى، مبعىن اهنم( الذين كانوا يروجون لبنك مركزي والسبب انه ملفةاليت انشأها الصيار 
البنوك النه اصبح لديها ، وارادوه ان يكون حصراي  حتت اداره العامة والسبب اهنم خافوا من اصدار النقود كما طالبوا بذلك يف حروب االستقالل

اذا اصدر عملة ال ترتكز على الدين وال يتحكم هبا القطاع اخلاص  الكثري من التأثري والتحكم والذي يزداد يوما  بعد يوم لذلك فان البنك املركزي
سسات اخلاصة نفسها كانوا يروجون لبنك ، ويف اجلانب االخر هذه املؤ من هذه املؤسسات املالية اخلاصة قوه التأثريابلنسبة هلم ستكون طريقه لثين 

، وبذلك لن يضطروا ملواجهة اهنيارات لكن ايضا  لكي النظام وكي يكون كملجاء اخري هلممركزي لكي خيدم كـمصدر الستقرار سيطرهتم على 
ن اي منافسة من اي شخص جديد ا جبين الضرائب من الشعب لصاحلهم بدو يتحكموا اكثر من خالل البنك املركزي واالهم من هذا كله لكي ينعمو 

، وبوجود كل هذه املصاحل املختلفة واليت تتقارب اكثر واكثر فقد كان ة ارادت بنك حتت سيطرة حصريه هلم، فلجنه نيويورك اخلاصيقوم إبفتتاح بنك
الساسي لكل شيء واليت كانت اكثر اتساقا  هي املؤسسات املالية يف نيويورك وهي احملرك اهم من يتحكمون ابموال اجلميع و االكثر أتثريا يف الساحة 

خلف اجياد بنك االحتياطي الفيدرايل كان بول والربج والذي  ةالرئيسي ية أكثر من أي شيء اخر يف امريكا، الشخصيةمع املؤسسات املالية األوروب
واخوانه كانوا صيارفه رئيسيني يف املانيا يف ذلك الوقت  ،ركه كوللوننب بيت املال االورويبجاء من املانيا كما ذكران سابقا  والذي كان شريكا  مع ش

مع وكان لديه ابلطبع اتصاالت قريبه مع كل مؤسسه مصرفيه يف الوالايت املتحدة واغلب تلك املوجودة يف اورواب وكان يناقش كل تلك االفكار 
والذي بعدها كانت له عالقه مصاهره مع عائله  -الدريدج م قام والربج بدعم من السيناتور 1910الباقيني يف الرتويج لبنك مركزي ويف عام 
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اولدريدج قام بدعوه والربج وعدد اخر من الصيارفة الجتماع خاص سري حيث انه حتت  -الروكوفالرز ورمبا كانت املصاهرة فقط جمرد مصادفة 
سلطه يف امريكا تنتظرهم سيارة خاصه يف حمطه قطار ال م كانت جمموعه من اغىن واكثر الناس 1910غطاء الظالم يف الثاين والعشرين من نوفمرب 

، السيارة  واليت مت تعتيمها لكي ال يتمكن احد من الرؤية اىل داخلها واليت كانت ختص اول بسهوله هي حمطه هويكن يف نيوجرسيميكن توقعها 
شخصيه مركزيه يف الكرفيلر جونيور حيث ان اليدريدج كان الواصلني اليها وهو السيناتور نيلسون اليدريدج والذي كما قلنا سيكون محو جون دي و 

، وقد كان يشار اليه يف الصحافة ابملدير العام للدولة وقد وصل برفقة احد كبار د السياسة النقدية للدولة عن قربكان يشاه  جلنه املالية مبعىن انه
لك االجتماع يف تلك الليلة سكرتري الدريك وهو شلتون وخنبه الصيارفة يف الدولة ، وقد انظم لذومساعد وزير املالية وهو آ.بيات وزارة املالية االمريكية

، وبنجمني ا، و هندي يب دايفيسون شريك قدمي يف شركه جي يب مورجان وممثل هلس  انشنوال سييت بنك اوف نيويوركوهم فرانك فاندرليب رئي
ورئيس ابنكينق ترست كو وهو الذي وكلت اليه مهمة ااثرة ازمة الذكر املالية سرتونج جونيور احد اقطاب وولسرتيت و مساعد يف جي يب مورجان 

، و اكثر رجل يف العامل ثراء وهو بول والبريج احد صيارفه  عائله واليربج وزوج ابنه  احملتكرون منها ارابحا  خياليةم واليت جىن1907الكربى عام 
، وقد مت اخبارهم أبن يصلوا اىل هناك شخص بعد يف نيويورك املسماة شركه كونلوبنشهورة سليمان لوب الشخصية املشهورة يف مؤسسه االستثمار امل

فقط االخر من بعد غروب الشمس جلذب اقل انتباه ممكن يف احلقيقة كانت السرية مهمه جدا  لدرجه ان اجملموعة مل تستخدم اال امسائها االوىل 
بينما الجتماع وذلك لكي حيفظوا هويتهم احلقيقة كسر فقد استخدم مورجان اسم هوال قريل والبعض استخدم امساء مستعارة على طول الرحلة وا

أي حركه ألي شخص منهم كانت ستكون سبب كايف جلذب انتباه صحافه الن ، استخدم روكفلر اسم لوب جوب، حىت بني خدمهم وطاقمهم
، اما اجتماع هلم مجيعا  هذا تعترب قضيه حموريه ملستقبل البلدالنقدية نيويورك الدقيقة خاصه يف عصر حيث كانت الصريفة واصالحات السياسة 

فيبدو انه اهم اجتماع للصيارفة على االطالق بعد االجتماع الذي عقده روتشيلد يف  ابلتأكيد كان سيكون قصه القرن وقد كانت قصة القرن ابلفعل
رجيا يف اندي جاكلل ألصحاب الربستيج والذي كان اعضاءه يضم عائله .اما وجهتهم فقد كانت جزيرة جاكلل ابلقرب من شاطئ جو  املانيا

ط لكن يف مورجان وعائله روكلفلرز وعائله ويلربجز و عائله روتشيلد ويف حني اعلنوا لبعض الصحفيني احملليني الذين صادفوهم اهنم ذهبوا لصيد الب
د واقرفن مؤلف اكثر الكتب مبيعا  املسمى املخلوق من جزيره جيكلل ايالند ، يقول جينظام صريفه الدولة يف سريه اتمه احلقيقة اجتمعوا لوضع

: ما حدث هو ان الصيارفة قرروا طاملا انه سوف يكون هناك قانون ليتحكم درايل ملده طويله شرح ذلك قائال  وابحث يف شؤون بنك االحتياطي الفي
ا يقوم به مبحيصل ومن مث يتمنوا ان كل شيء سوف يكون جيدا  لذلك قرروا ان يقوموا يف الصريفة املالية فاهنم لن جيلسوا فقط وينتظروا ماذا سوف 

يسهل خداع العديد من التكتالت اليوم وهو ان أيخذوا زمام املبادرة وحيققوا حلم طال انتظاره طويال  وسيقومون بذلك من خالل املناداة ابإلصالح و 
وضع تلك الكلمة يف ، فقط كل ما عليك القيام به هو لة كما كانت الدميقراطيةيف تلك املرحالناس ابستخدام كلمه اصالحات فقد كانت املوضه 

سوف يقومون ابستغالل فرصة حبث عنها  ، لذلك قرروا ابهنمن مث سوف يصوتون هلا او يقبلوهنا، ومن مث الناس سيساندون ذلك ومأي قانون فاسد
، وسنعطي احتكاران قوه احلكومة ابحتكار طالت حماوالت الصيارفة إلجياده ، بعباره اخرى سنقومالصيارفة لقرن وذلك هو عرب أعاده تشكيل )جمالنا(

، وعليه سنقوم ابلتنظيم وفقا  ملصاحلنا اخلاصة وسنسميه قانون لبنوك املركزية فلم يكن شيء جديد، وسنأخذ موافقه احتكارانوهو ما تقوم به كل ا
ذه ابلضبط كانت االسرتاتيجية وكانت ، وهاولئك االغبياء هناك جلعله قانوناالتفاق اىل واشنطن ونقنع  االحتياطي الفيدرايل ومن مث سنأخذ هذا

وعليه فقد قام االحتكار املصريف بكتابه قوانينهم اخلاصة وامسوه قانون االحتياطي الفيدرايل وقاموا بتمريره كقانون  ذكيه ألننا نشاهدها حتدث دائما  
م النظام ه الهنم قاموا بكتابته ويف االساس ما قاموا إبنشائه كانت جمموعة قوانني مما جعلته من املمكن هلم ان يقوموا بتنظيوكان ابلضبط كما يتمنو 
, ولكنهم مل يكتفوا بذلك لقد ذهبوا ابعد من ذلك يف احلقيقة لقد كان واضحا  ابلنسبة يل عندما كنت اقراء رسائلهم و املايل ملصاحلهم اخلاصة

، حية إلصدار اموال الدولة أبكملهام يف ذلك الوقت واجلدال بينهم اهنم مل حيلموا حىت ابن الكوجنرس سوف يوافق وايضا  ان يعطيهم الصالحماداثهت
لوا على فقط بتنظيم االسواق املالية يف مصلحتهم وهو ما بدأوا حماولني فعله يف الدرجة االوىل حبسب ما قالوا ولكنهم حصاالن يقومون  مبعىن اهنم لن

ضوا من اجلها والذي حصل ان و ابلرغم من اهنم كانوا يفا لفشل حماولتها منذ االستقالل اهلديه الكبرية اليت ال يصدقوا او حىت حيلموا ابحلصول عليها
أبكملها لسلطه اخرى  مفاجأة لقد اعطى الكوجنرس اصدار اموال الدولة ار نقد البلد أبكملها ، اي هلا منالكوجنرس قام إبعطائهم الصالحية إبصد

ولذلك فكل هذا الذي كان يف قانون االحتياطي الفيدرايل وكان االمريكيني سعيدين جدا  ألنه مت اخبارهم ومت  بعكس القانون خاصه غري الدولة
م استخدم غيض العامة 1907 اقناعهم ابن هذا كان اخريا  الوسيلة للتحكم يف  النقد ويف النهاية ازمه الثقة يف املال الذي كان خلف احداث ازمه

م قام 1911ضدهم ليكملوا خطتهم أبجياد بنك مركزي لكنهم مل يعرفوا ابنه سيكون ابلطبع مملوك من قبل الصيارفة وخيدم مصاحلهم اخلاصة ويف 
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العامة شكوا يف صالت الدريج الدريدج بتسميتها خطه الدريج او فاتورة الدريج يف الكوجنرس االمريكي وقد مت التصويت عليها ابلنفي والسبب ان 
تسميتها  مع الصيارفة وقاموا برفض احتكار جاكلل ايالند املسماة خبطه الدريدج ولكنهم مل يستسلموا على أي حال فقد قاموا مبراجعه اخلطة واعاده

ء جملس م عندما كان اعضا1913سمرب دي 23، وقد قاموا بضربتهم يوم ور روبرت اون و ممثل احتكار قالسواعطوها وجه للعامة اخر ابسم السينيت
قني ، ويد روب ويلسون والذي تلقى االتفاجلديد على مرشحهم اجلديد للرائسة، كان هؤالء املصرفيني يعرضون القانون االشيوخ أيكلون حلوى العيد
، اتفاق بنك االحتياطي الفيدرايلو  الذي سيجين الضرائب هلم وزاره اخلزينة وااليراد الداخلياتقاف ا ذان االتفاقان مه، وهلتوقيعهما قبل انتخابه اصال  

، وعندما اقرضوا النقد اىل املصارف واحلكومة بفوائد واضعني دين مباشر على النقد مما اضطران لطلب هم احلصري لطباعه النقد االمريكيواالن حبق
، فالضرائب ال تذهب كومة الدين لالحتياطي الفيدرايلوستدفع احل طباعه املزيد واملزيد لذلك لك دوالر طبعوه اصبح اقل قيمه من الذي سبقه

لضرائب عرب احلكومة ، فخزينه االيراد واالحتياطي الفيدرايل ال أيخذون اا اعظم سرقه يف التاريخ االنساين، اهنللحكومة بل تذهب لعصابه الصيارفة
هذا االختالس جيعل الناس ميلكون ب بدون أي زايده يف الدخل و يدفعون ضرائ ، وبذلك فان الناسولكن أيخذوهنا عرب التضخم ايضا   ،مباشرات  فقط

يني يف مركز اقل وبذلك فقد قاموا أبخذ ممتلكات الناس امام اعينهم متاما  كما قال توماس جيفرسون، اىل جانب انه وضع الصيارفة االمريكيني واالورب
لدى صدور قانون االحتياطي املذكور  1914مل تلبث ان نشبت وجرت امريكا اليها. ففي عام يسمح هلم بتمويل وتوجية احلرب العاملية االوىل اليت 

، مليوان  من الدوالرات 134ت مبلغ يمة هذه السندابنكا ، دفعت ق 12ون بني توزعت مقادير من سندات االحتياطي األمريكي مبوجب هذا القان
مليار دوالر، اما  23م مبلغا  هائال  مقدارة 1939مارس  29بتاريخ  8896قم وقد بلغت ارابح هذه السندات حسب إحصائية الكونغرس ر 

م مخسة واربعني مليار دوالر، وهذا 1946 دوالر فاصبح عام مخسة ملياراتم 1940ابلنسبة للحرب العاملية الثانية فان مقدار االحتياطي كان عام 
الف مصرف عادي وفرع  14نذ انشاء البنك االحتياطي حىت السبعينات افلس ىن ان االرابح من هذه احلرب كانت اسطورية. ومعرقم علين مب

، ولكن هناك حقيقة واحدة ال مراء فيها وهي ان النقود او الثروات ال ني من ودائع املدخرين الصغار سدىمصريف يف امريكا وذهبت ماليني املالي
وقف بوجه االحتياطي !. كان اخر رئيس اهرة اليت انتقلت اليها املدخراتخرى امل، فما هي اليد االواء بل تنتقل من يد اىل يد اخرىتتبخر يف اهل

وهذا االمر يعطي احلق للخزينة  11110وقع على االمر التنفيذي رقم  1963يونيو  4جون اف كيندي حيث انه يف  الفيدرايل هو الرئيس
تفكيك االحتياطي ىن انه كان يقوم مبا قام به لينكولن وكانت سينجح يف مبعاألمريكية يف اصدار مال حقيقي بدون الرجوع لالحتياطي الفيدرايل 

، واما الرئيس اجلديد ليندون جونسون قام ابلغاء اوامر  هناكاشهر ذهب الرئيس اىل داالس ومل يرجع بعدها فقد اغتالوه  6الفيدرايل ولكن بعد 
دجموا مصارف اكرب واكرب وطبعوا ماال   اقفني خلف االحتياطي الفيدرايل، ومن ذلكلو كيندي ومنذ ذلك اليوم مل جيرؤ أي رئيس على جماهبة الصيارفة ا

 اكثر مما اهلك الثروة احمللية لصاحل الصيارفة.
 وعصابة الصيارفةوهتلر االشرتاكية 

ات الفرنسية واالمريكية ثور لقد ذكران سابقا  أكثر من مره ما قاله االقتصادي املرموق جون كينيث جالربيث حول اصدار االوراق اليت دعمت ال
مله وقاموا ، مبعىن ان الثورة الروسية مت دعمها من قبل الصيارفة ولكن هل يعقل ان يدعم الصيارفة االشرتاكية اليت قاموا بتدمريها يف العامل أبكوالروسية

حيث يف احلقيقة ان السعي لتكوين مجاعات ملحدة  بدعم هيتلر لتدمريها بل اهنم اطلقوا قنبلتني نوييتني ال لشيء ولكن فقط إلرعاب االشرتاكيه؟
واالضطراابت حىت يصل ابحدى الطرق، إلنشاء حكومة على أي شكل  جتد مشكله يف الراب واعتزام استخدام احلرب  ان افكار هذه اجملموعات لن

ده بل جيعل من االشرتاكية للوهلة االوىل فكرة جي، نستطيع انشاء بنك هلا نستطيع من خالله اصدار العمله للعامل ابكمله كان، تسيطر على العامل
 بني العمال واصحاب العمل قد جنحت جزئيا  يف الثورة االنكليزية يف انشاء االضطراابت اكثر من ممتازة الجناز ذلك، حيث ان فكرة االشرتاكية

ب دعوان ،  و لكن قبل ذكر االسبال هذه النظرية لسببنيثبت فش لكن احلقيقة انه قد انشأت الكثري من االضطراابت ووكذلك يف الثورة الفرنسية ف
جاء كارل ماركس من عائلة يهودية حيث كان ابوه يهوداي  غري ملتزم اهم عنصر يف الفكر االشرتاكي كان كارل ماركس وقد ، نتكلم قليال  عن التاريخ

تفرض على غري املسحيني، اما ماركس نفسه فقد كان ملحدا   ائب اليتابلداينة اليهودية ولذلك قام ابلتحول اىل الداينة املسيحية للتخلص من الضر 
دخل اىل حياته متأثرا  ابالفكار االحلادية نتيجة لالفكار اليهودية العنصرية وحتول والده للمسيحية وهو ما جعلة شخصية مثالية إلستغالهلا، ومن هنا 

رى ماركس للوهلة االوىل بعد ية لصاحل عصابة الصيارفة. عندما نس ماركس وقوته الفكر الرأمسايل االحرتايف فريدريك اجنلز الذي استطاع توجيه محا
، ويبدو ذلك مرة اخرىالشخص املناسب بل املثايل لتطبيق نظرية حصان طرواده  لألحلاد وانه كان يف املانيا يبدو وكانه حتول والده للمسيحية ونشره

يؤمن ابلفكرة اليت كان حيارب من اجلها وكانت له نظرايت حقيقية  ماركس مل يكن كذلك. فقد كانمثاليا  جدا  ابستثناء شيء واحد وهو اال انه 
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هو نقطة الشبة بينه وبني ديفيد ريكاردو  ا كان يكرس حياته له، وكان شديد االخالص مل  انه ، كمامبعىن ان هلا اسباب واقعية وليست مصطنعه
من حبه لتوماس مالثوس وأتثره  لداينة اليهوديةلعنصرية املوجوده يف عمق اه لمقتان ديفيد ريكاردو جاء  تثناءابسمقت العنصرية يف الداينة اليهودية 

، ورغم أيضا   به يف املقام الثاين بعد حبه لزوجته اليت كانت مسيحية واليت طرده والده بسببها من عمله ليقوم إبنشاء عمله اخلاص والذي كان مصريف
وقد كان كثري اخلالف مع الصيارفة اليهود وشديد االجنذاب اىل  كما يعتقد الصيارفة دائما    ان يعتقد ابلصريفة كمهنه حقيقيةانه كان مصريف اال انه ك

قيقي الطبقات اليت كانت تتضرر من الصريفة اال انه كان يرجع ذلك اىل التملك ومثله مثل ماركس فقد كاان متمسكان مبعتقدات خاطئة عن اميان ح
يبدو ان امياهنما هذا قد وصل اىل مئات املاليني من البشر. ما يهمنا هو ان ماركس قام أبنشاء فكرة االشرتاكية ومن حيث مل يعلم فقد  يف صالحها و 

ا واليت توجد فكرهت كان الصيارفة يدعمونه عرب اجنلز لكي يكمل الفكرة اليت خيططون يف استخدامها ألنشاء النظام العاملي اجلديد حتت دولة واحده
، يف ة يف اوراب اىل بعضهام حيث سيتم ضم احلركات اهللنسية واجملمتعات االحلادي1829، وهذا الدعم مت االعالن عنه يف نيويورك عام يف االشرتاكية

راس غريلي كلينتون روزفلت و ، وقد مت تعيني ثالثه اشخاص وهم  سيمهد إلاثرة احلروب واهليجاانت ، مماعاملية يطلق عليها اسم الشيوعية منظمه
اليت مولت اجنلز ليقوم بتمويل ماركس.  وبعد ان اصبحت النظرية جاهزة متاما  حيث اهنا نظرية ملحدة ال تلتزم بقومية  وشاس وهذه املنظمة هي

ثر نظرايت احلكم عرضة مبعىن اهنا اك اي احلرية فيما ميلك االخرين حمددة تدعوا حلكم عاملي ال حترم الراب وتدعو اىل احلرية يف اكثر صورها تطرفا  
، فقد وجد الصيارفة ضالتهم يف الكسندر كريينسكي يف اعقاب احلرب العاملية االوىل لألستغالل من قبل الصيارفة، بدأت حماوالت تطبيقها يف روسيا

وكان ميتاز ابستخدام ت على لينني وعندما فشل كانو قد قاموا بتجهيز ليون تروتسكي صاحب نظرية الثورة الدائمة و الذي كان له الكثري من احملاوال
اد ، فقد كان لزاما  عليه الرجوع اىل لينني بعد فشل مارتوف يف اجناز املهمة وهي اشرتاكية تقود اىل املزيد من الدعوة اىل احلرية واالحلحصان طروادة

، ومن قبل تروتسكي كانوا قد قاموا ابعداد لومي ركزيةنظمة احلكم لفرض البنوك املعلى النظرية الدميقراطية واليت يستطيعون من خالهلا التسلل أل
يف  اطنيالذي كان حاخام ومارتوف وفريازا سوليش و اكـلرود وكلهم كانوا يهود يدعون اىل ثورة ملحدة ذلك ان الصيارفة ادخلوا تعاليم عبادة الشي

، مث ينتقى اشخاصا  قالئل فيتلقون االسرار الكاملة لس الطقوس الباالديةالتابعة جملا، التابعة حملافل الشرق األكرب او املراتب السفلى من املاسونية
، وكان املمولون لنشاط وفعالياته اصحب البنوك العامليون يف يسينيواحلقيقية لإليديولوجية اليت تقوم عليها املؤامرات ويصبحون بدورهم من كهاهنا الرئ

احلكومة الروسية حتاول من انحيتها يف احلقبة االخرية ارضاء الطبقات العمالية اليت كانت تعاين بريطاين وفرنسا واملانيا والوالايت املتحدة. كانت 
ني من ابلدرجة األوىل من االوضاع االقتصادية املتدهورة ولذلك شجعت أتليف النقاابت واحتادات العمل دون ان تغفل عن منع املتطرفني والفوضوي

، الذي التفت حولة قلوب العمال واصبح الناطق ل هو القس االرثوذكسي االب غابونايل زعيم نقايب فعاالدخول فيها، وبرز نتيجة النشاط العم
يف اي وقت  –من القيصر حىت الوزراء  –، غري انه كسب احرتام اجلهات الرمسية اليت اصبحت تستقبله أاثر حفيظة املنشفيك والفوضويني ابمسهم مما

يف صفوف العمال ، سرت االضطراابت وقوف الصيارفة اىل جانب الياابن وعندما هزمت روسيا امام الياابن بسببلتتناقش معه يف الشؤون العمالية. 
، فقرر االب غابون تنظيم مظاهرة سلمية كربى تتجه اىل االقصر االمرباطوري لتقدم عريضة القيصر مبطالبها وكانت مكونه من مطالبني ابالصالح

، وعند وصول املظاهرة قام احد املدفوع هلم من قبل الصيارفة ني الفتات تعرب عن الوالء للقيصرم واطفاهلم حاملالعمال الذين صحبوا معهم نسائه
ف العمال ابرتكاب جمزرة يوم االحد الدموي استغالال لعدم تواجد القيصر يف قصرة. وانتشرت روح الثورة كالنار يف اهلشيم بعد هذه اجملزرة يف صفو 

نتخاب جملس تشريعي عدو الشعب الذي حاول جاهدا  اظهار برائته فامر بتشكيل جلنة حتقيق يف االحداث مث اصدر قانوان  ال واصبح نيقوال الثاين
، حيث روسيا ليزيدوا اشعال النار فيها ، واستفاد اجلميع من هذا العفو وعادوا مجيعا اىلما  عن مجيع اجملرمني السياسيني، واصدر عفوا  عاامساه الدوما

لت مارتوف ببدء حركة االضراب العام  يف كافة مدن روسيا الرئيسية اليت خرج سكاهنا احتفاال  ابالصالحات فما لبثت تلك االحتفاالت ان حتو قام 
ما لبثت ان اقوى من الثورة ف االمرباطورية كانت تروتسكي برائسة حكومة ثورية ويزعم ابن اىل اضراابت ومن مث يف سان بطرسربغ او لينينغراد اليوم قام

ويبدو ان الصيارفة تراجعوا يف اللحظة االخرية عن الدفع بكل قوهتم خوفا  من ان  ،من زعماء احلركة 300اف تروتسكي واىل العاصمة ومت ايق عادت
ندما جتددت وع اجع فقط ويسلم نفسه وسوف خيلصونه،يستويل على احلكم لينني الذي لديه االغلبية وامروا تروتسكي ابن يسلم العاصمة ويرت 

على اثر االضطراابت مره اثنية يف سان بطرسبورغ وموسكو متكن اجليش االمرباطوري مره اثنية من سحق احلركة واعادة توطيد النظام. مت عقد مؤمتر 
 44بولوين مع ، وحضرت اليهودية روزا رئيسة احلزب الشيوعي المندواب  عن البلشيفية 81ارتوف و م يف موسكو وحضره م1907فشل احلركة عام 

ا اجلانب مندواب  واليهودي روفائيل ابراهيموفيتش رئيس احلزب الشيوعي االملاين وهم شخصيات متدينه تدعوا حلركة احلادية مبعىن اهنم صيارفه. ام
، وقد تكرس ذو امهية حينها بلينني ومل يكن عضوا  من بينهم ستالني الذي كان متعلقا  جدا   312االخر فقد كان بزعامة لينني وكان عدد اجملتمعني 
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م اصدر البلشيفيك 1908، وبعدها يف عام هود وبني االكثرية او البلشيفينيانقسام احلركة الشيوعية من هذه اللحظة بني املنشفيك او الصيارفه الي
يك او االقلية وهم جمموعة الصيارفة جريدهتم الناطقة ابسم الطبقة العمالية ابشراف لينني ودوبرو فينسكي وزينوفيف وكامينييف كما اصدر املنشف

، ولعله جيب ان نذكر هنا ان  بليخانوف واكلورد ومارتوف ودانجريدهتم ابللغة االملانية غولوس وستسيال دميوكراات واليت عهد ابالشراف عليها اىل
، اما تروتسكي وهو يهودي ايضا  فقد اختذ لنفسه نوفاليهود ابستثناء لينني وبليخامجيع هؤالء احملررين وزعماء الشيوعية املذكورين كانوا كلهم من 

لى الثورة خط شبة مستقل وانشاء يف فينا عاصمة النمسا جريدة انطقة بلسان اجتاهه امساها فيينا برافدا على امل ان يسبق لينني ليستطيع السيطرة ع
كال  من زينوفييف و كاميغيف هبجر كتلة الزعماء اليهود واالنظمام   لصاحل الصيارفة ولكنه فشل وما لبث ان اعاد الصيارفة التفكري مره اخرى وامروا

رابطها حىت ، وقد استمرت هذه اجلبهه على تاحه يف الثورة ووصوله اىل احلكمدون قيد او شرط اىل لينني لكي يتمكنوا من التأثري عليه يف حالة جن
املدنية للفالحني ونص على قوانني ة اقتصادية صحيحة وكفل احلقوق ري . وبعد ذلك قام القيصر ابجراء اصالحات كثم1924وفاة لينني عام 

وذلك ابلطبع مل يعجب الصيارفة الن هذا يعين عودة  مساعدات مالية لشراء اراضيهم... اخلاصالح زراعي تقوم على اساس منح الفالحني 
ان اكرب وزير مصلح عرفته روسيا يف اترخيها واليت فجرت عدة االستقرار اىل البالد وسريها يف حكم اصالحي هادئ فقرروا اغتيال الرجل الذي ك

يف مسرح كييف من قبل حمامي يهودي امسه مرداحي يوغروف بنفس طريقة اغتيال لينوكولن يف  م1911حماوالت الغتياله حىت جنحوا بذلك عام 
ت ستوليني بعد مقتله لكن الصيارفة مل يرق هلم ذلك ، ومع ذلك حاول القيصر تطبيق اصالحايهودي اخر مدفوع من قبل الصيارفةمسرح من قبل 

، ومترغ يف كبار شخصيات وسيدات االمرباطوريةفبدء العمل على طريقة الثورة الفرنسية وفجاءة اخذت الفضائح االجتماعية واخللقية واجلنسية حتيق ب
كما اصبحت الرشوة والفساد قاعدتني عامتني واخذت   صادو... اخلاجملتمع واحلكم واالقت االوحال مسعة وحياة امريات االسرة املالكة وزوجات رجال

، عن الدعارة وحفالت اجملون اجلماعية اليت تقام يف كل ليلة يف يطغى عليها اخليال طابعا  مثريا  تسري بني صفوف الشعب اقاصيص خيالية او حقيقية 
ك ، وعن خياانت وهتتضان العشيقات او عن طريق الوسطاءتباع وتشرتى يف اح، وعن مناصب الدولة اليت ادع القصور والبالط امللكي ذاتهاهباء وخم

سية هو حمور شبكات ، بل كانت هنالك شخصية اساصيص مل تكن مجيعها من قصص اخليال... ولكن هذه االقاالطبقات العليا يف اجملتمع اخل
طاع اقناع زوجة القيصر ابنه الشخص الوحيد القادر على شفاء ابنها، ، فقد استالراهب املزيف راسبوتني، وليست هذه الشخصية سوى الفساد مجيعا  

، على قسم من سيدات اجملتمع الروسي، وقد متكن راسبوتني من السيطرة وجته واالمرباطورية الروسية كلهاوبذلك متكن من السيطرة على القيصر وز 
، وكان شهوانيا  اىل درجة حيوانية  هتديدهم ابلفضائح او ابالنتقا يقوكذلك على قسم من الشخصيات الروسية بسبب صداقته للقيصر او عن طر 

روح بعد ذلك وقد تبىن مذهبا  اابحيا  شيطانيا  عزاه اىل فلسفة مزعومة تقوم على وجوب اغراق اجلسد والروح ابقصى انواع الرذيلة حىت ميكن تطهري ال
وسات واحملرتفات للرذيلة من كافة االوساط االجتماعية ومتكن من خالل سيطرته على اوساط وانقاذها وانقاد هلذا املبدأ عدد كبري من االابحيني واملهو 

 –ايل القصر امللكي من جعل هذه االوساط مقرا  لإلابحية وامللذات الفاسدة اجلماعية مما مل يشهد له مثيل من قبل ذلك سوى يف قصر البالية رو 
تكفل الصيارفة حبمايته حىت اللحظة االخرية بعد ان اسلمته زمام االسرة املالكة. كانت اخلطة  ، وقديف ابريس قبيل الثورة الفرنسية –امللكي 

غلغل يف االساسية يف روسيا هو ان حيصل شيء مشابه متاما  ملا حدث يف املانيا حني متكنت اخلالاي التابعه هلم يف جمموعة روزا لكسمبورغ من الت
م بني 1918، وهكذا انتشرت الشائعات فجأة يف مطلع عام رية اليت ركز املخطط جهوده عليهاف البحاوساط اجليش احملارب وال سيما يف صفو 

نكليزية حبارة االسطول االملاين ابن القيادة االملانية قررت التضحية مبعظم السفن احلربية يف هجوم انتحاري شامل على االساطيل االمريكية اال
وذلك متهيدا  لغزو  –ولو ادى ذلك اىل انتحار االسطول االملاين ابكملة  –رار فادحة تشلها عن العمل والفرنسية حىت تصيب هذه االساطيل ابض

انكلرتا بعد ان تصبح شواطئها دون محايلة وعملوا على تغذية هذه الشائعات والتحريض على العصيان هامسة ابن هذا اهلجوم سينتهي ابلفشل 
اىل وصف األهوال اليت ستصبها طائرات احللفاء وبواخرهم ابلوسائل الكيماوية احلديثة اليت ستحيل كل حتما  وموجهة هذه الشائعات بصورة خاصة 

، لبحارة االبراي، اىل قطعة من اللهب تشوي فيها شيأ أجسام من مل ميت خنقا  او غرقا  من اادة اجليش االملاين اىل االنتحارابخرة املانية تدفع هبا قي
توم الناجم عن ىل اشدها اخذ دعاة العصيان يتحدثون علنا على سطح السفن كوسيلة وحيدة للنجاة من هذا املصري احملوعندما وصلت الشائعات ا

، وتلى ذلك فرار افراد وحدة حبرية كبرية كانت يف طريقها اىل اجلبهة الفرنسية حبارة االسطول االملاين العصيان ، ومن مث اعلنخطة حربية فاشلة
، ويف ذلك الوقت نفسه قامت اضطراابت طليعة اهلجوم االنتحاري املزعوم شائعة تقول اهنم ذاهبون ليؤدوا دور كبش احملرقة يف فانتشرت بينهم فجأة

، وهذكا رون روح االهنزاميةشديدة يف عدد من القطاعات الصناعية ادت اىل تعطيل انتاجها وظهر أشخاص كثريون يف أمكنة متعددة أخذوا ينش
املانيا اىل درجة مل جيد معها القيصر بدا من التنازل عن العرش حاال  قامت بعد تنازل القيصر حاال  حكومة اشرتاكية كان اول ما أتزمت احلالة يف 
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هزمت  األملانية، مث ان القيادة االملانية مل تطلب اهلدنة ألن القوات رق بعيد جدا  بني هاتني احلالتنيفعلته توقيع اهلدنة بعد يومني وليس االستسالم والف
ن بنادقهم ورفضوا كل اجلنود الفرنسيو  مل تدحر أبدا  يف ميادين القتال، بينما القى ، فقد كانت اجليوش االملانية صامدةاو كانت معرضة حىت للهزمية

، يني االشرتاكيني هذه املرةجلمهور ، ومل تكف االضطراابت بل ازدادت عنفا  ضد اطلبتها حىت تتفرغ للخطر الداخلي ،  ولكن املانيااوامر احلرب
عندما ولعبت روزا لكسمبورغ ورقتها الكربى حني اشرتطت على احلكومة اجلمهورية تسريح اجليش االملاين وحل القيادة مقابل اهناء االضطراابت، و 

ودية على االشرتاكيني فاعلنت الثورة يف اصبحت املانيا خالية من جيشها النظامي املدرب القادر على قمع االضطراابت انقلبت الزعيمة الشيوعية اليه
، وكان هلذه الثورة اثر خارجي طبعا  يف روسيا فقد اختلف اهنا الذين كان معظمهم من اليهودم وانتزعت احلكم مع عدد من اعو 1919برلني عام 

. دعمها بكل قوى االحتاد السوفيايتيطلب  لينني وتروتسكي بشاهنا حني رفض لينني رفضا  ابات  مساعدة ثورة روزا لكسمبورغ الذي كان تروتسكي
اثرت فيهم وفاز لينني وانعزلت روزا لكسمبورغ مع اعواهنا اليهود يف احلني الذي ادت فيه هذه الثورة اىل رد فعل عنيف لدى القوميني االملان فقد 

يبا  من مقر كتابة بروتوكوالت الصيارفة اليت وجدها ووجد ااثر تنفيذها بعد ان تشربوا كتاابت كارل بينز الذي كان املانيا  قر  اثئرة القومية االملانية اآلرية
، وقبض على روزا ورغ وامعنوا فيهم القتل والتذبيحعلى انصار روز لكسمب نقض القومينيفا يف املانيا وهو ما اشعل فيه القومية بشكل متطرف جدا  

وانقلب االمر اىل جمزرة شاملة تفجر فيها احلقد الكامل على اليهود بسبب الصيارفة لكسمبورغ ومعاوهنا االول كارل ليبكنخت وافرغوا الرصاص فيهم 
ة يف ساميالهنم اعتربوا سبب خسارة احلرب واعدم االالف الرجال والنساء واالطفال وقال لينني ان روزا لكسمبورج هي املسؤولة عن عاصفة العداء لل

، دخل القيصر نيقوال الثاين ان ما حصل يف روسيا كان خمتلفا   ي يقتضي عمل شيء مماثل اال، كان املخطط االساساملانيا. ما يهمنا هي روسيا
، اي الدفاع عن اخوة الروس من السالفييني ة شعروهم الوطين واحساسهم القوميورعاايه يف احلرب العاملية االوىل حبماسة يدفعها الصيارفة عرب استثار 

ة الروسية سي املانيا لدعم اجليوش الفرنسية، وصور الصيارفة احلكوم، ويف اغسطس دخل اجليش الرو ردوكس والصرب ضد معكسر دول احملو االرثو 
، قمتهم على الدولة والنظام احلاكم، وسرعان ما ادى ذلك اىل ااثرة غضر الكثري من الناس وزايدة نبالد والعبادعلى اهنا غري كفء لتويل شؤون ال

طريق حلفائها واالسواق  بلطيق والسيطرة االملانية العثمانية على البحر االسود وصول املدد اىل روسيا عنقطعت السيطرة األملانية على حبر ال
م ومره اخرى نشر الصيارفة شائعات بنفاذ املواد الغذائية والوقود وابزدايد عدد الضحااي على الرغم من 1915، واخنتفضت املعنوايت حبلول اخلارجية

، ومن الناحية االخرى ارتفع عدد االضراابت اليت قام هبا تحاربة وابن معدل التضخم يتصاعدعدد ضحااي ابقي الدول امل بقاء عدد الضحااي اقل من
، واخنفضت ثقة الشعب ابلنظام احلاكم بعد ظهور تقارير وسائل ضاق صدرهم واهنم على وشك الثورة عمال املصانع ومت نشر تقارير ابن الفالحني

ولكن اتثريه كان م هذه الفضيحة 1916حكومة واليت تفيد ابن راسبوتني له أتثري سياسي عظيم داخل احلكومة واهنى اغتياله عام االعالم املعادية لل
م مت تنظيم اضراب من قبل عمال احد املصانع يف سانت بطرسربغ ويف غضون اسبوع تقريبا  1917م يعد للدولة هيبة. ويف قد اخذ مداه كامال  فل

وامر املضربني ابلعودة ، مث تفجرت الثورة عندما حل القيصر جملس الدوما ني يف املدينة من متابعة اعماهلم، واندلع القتال يف الشوراعاملتوقف مجيع الع
عقد ، و الحنالل الذي ااثرها بعض االعضاءل من اراد الصيارفة اىل بعض اروقة احلكم رفض جملس الدوما اادختقوم إب، والن الدميقراطية اىل العمل
، وبعد بضعة اايم نشأت حكومة مؤقته برائسة غريغيوري لفوف وقف اجليش علنا  اىل جانب العمال، و اجتماعات مجاهريية حتداي  للنظاماملضربون 

بنه وبناته االربع ، وقتل نيقوال الثاين وزوجته وايصر واعلن انه قد تنازل عن احلكماملسمى من قبل جملس النواب، ويف اليوم التايل القي القبض على الق
م وشكل 1918يوليو من سنة  17وطبيب العائلة وخادم القيصر وسيدة االمرباطورية واسرة الطباخ مجيعا  يف غرفة واحده على ايدي البالشفة يف 

لدى البالشفة بعد توطد  االشرتاكيون جملسا  من العمال لتزويدهم ابلشعبية والسلطة اما غيورغي فقد خلفه الكسندر كريينسكي وهو ما ااثر الشكوك
ما الروسي حكمهم مث اطلقوا سراحه بعد ان عرفوا انه مل يكن من ضمن الدائرة اما كريينسكي الذي كان عضوا  يف اللجنة املؤقتة املمثلة جمللس الدو 

هبا من اجل تنظيم اهلجوم الروسي والذي رفض االحنالل فكان وزير للحرب للعدل يف احلكومة املؤقته لغيورغي لفوف وقام ببذل جهود ال يستهان 
الوقت ظل وزارة  م حل كريينسكي حمل غيورغي يف منصب رئيس الوزراء ويف نفس1917يف اجلبهة االملانية االروسية الذي ابء ابلفشل ويف يوليو 

يلوف ادخل وحدات اجليش اىل برتوغراد ، ويبدو ان الصيارفة قد وجدوا صندوقهم الذهيب، اال ان القائد االعلى للقوات املسلحة الفر كورناحلربية
نني بتشكيل حكومة هو ، الذين عقدوا مؤمتر السوفيت لعموم روسيا وقاموا بتكليف ليلفوضى فاضطر للتحالف مع البالشفةللحيلولة دون وقوع ا

برتوغراد ضد احلكم اجلديد، لكن ضواحي  ، واطاحوا حبكومة كريينسكي الذي هرب من املدينة وحاول توجية بعض الوحدات املرابطة يفوانصاره
، واظطر كريينسكي بعد ذلك اىل مغادرة روسيا سرا  متوجها  اىل بريطانيا، لكن هذا مل يكن كل شيء ابلنسبة لروسيا، فيبدو احملاولة مل تكلل ابلنجاح

 تقوم على العنصرية العرقية كانت مثالية للسيطرة على ان الصيارفة قد قاموا ببناء اكرب مشكله ستواجههم يف القرن القادم، ان فكرة االشرتاكية اليت ال



172 
 

وابلتايل اغلقت الفجوة اليت يف طريقها السياسية ، االوىل ان االشرتاكية مل تكن دميقراطية لكن يبدوا اهنم امام مشكلتني هناالعامل من خالل من ارادوا 
لكن يبدوا  ل ابمكاهنم التسلل من خالل الفكر االشرتاكي، اال اهنم ال زاىفقد كانت تقرتب من نظام ما يسمى ابلشور يتسلل من خالهلا الصيارفة 

قرار النهائي يكون شيء استثنائي سيقوم إبغالق هذه الفجوة وذلك اهنم كانوا يتخذون القرارات من خالل جملس اال ان ال قدرت الشورى تعدان 
ال أساس او حدود لذلك القرار النهائي مثل تلك الشروط  بسيطة جدا   ، وهذا اقرب ما يكون لنظام الشورى ولو انه بصورهلشخص واحد فقط

، اال انه اجنح نظام سياسي وجد حىت االن، لكن الصيارفة وجدوا ضالتهم يف الثغرة االقتصادية واليت من خالهلا اخلمسة عشر اليت ذكرانها سابقا  
نقلوا العامة لوضع افضل بعد سقوط االحتاد السوفييت، ويبدو ان قورابتشوف وابليس  اطاحوا ابالحتاد السوفيييت اال اهنم مل يطيحوا ابلعامة بل اهنم

اييس كما كان سقوط االشرتاكية اكرب يلسن كاان الدعامتني االساسيتني لتفكيك االحتاد السوفييت والذي كان تفكيكه شيء جيد على مجيع املق
ي شيء جيد هنائيا  ابستثناء اسقاط االشرتاكية. ومل تكن كلمة السر يف االشرتاكية هي جائزة حضيت هبا البشرية من الصيارفة الذين مل يقوموا أب

ه ، رغم انه املؤسس اال ان كلمة السر كانت يف ستالني والذي كان لديه حس داخلي ابلعظمة مل يستطع التغلب عليه رغم حماولته والذي ادى بلينني
عديد من الكوراث ورغم كل هذا استمر نظام الشورى ليكون الرائد على مستوى العامل يف التصدي اىل جانب النظام االقتصادي الفاشل للقيام ابل

، فقد عهد لينني ابالشراف عليهم مرة اخرىلعصابة الصيارفة، وقد حاول الصيارفة شب انر اخلالف بني لينني وستالني اال ان مبداء الشورى تغلب 
، كانت قيادة شلل اثنية فارق احلياة على اثرهاني وزينوفييف وكامينيف ومل يلبث لينني ان اصيب بنوبة على احلكم اىل ادارة ثالثة مكونة من ستال

، وكان زينوفييف كي وبوخارين وتومسكي وستالنياملكتب السياسي تتألف لدى تكون االدارة الثالثية من لينني وزينوفيفف وكامينيف وتروتس
ارة، واخللفني الطبيعيني احلكم مما جعلهما ينظران اىل نفسيهما بصورة طبيعية كالعضوين الرئيسيني يف هذه االد وكامينيف اليد اليمىن للينني منذ توليه

فكانت ، ان زينوفييف كان يعامل ستالني معاملة الرئيس للمرؤوس اما كامينيف الذي الف فيما بعد بعنوان ستالني، ويذكر تروتسكي يف كتابه للينني
، ولذلك عهد اليه ف كعضو اكرب يف االدارة الثالثيةوكان اجلميع ينظر اىل زينوفيي لرؤية خطر صعوده وأتثريه الشخصي، ابلسخريةمعاملته له مشوبة 

حيتفظ هبا لينني لنفسه قبل مرضه، ولكن  ، وكانت تلك املهمة عشر للحزب الشيوعيبصورة منطقية ابلقاء اخلطاب االفتتاحي يف املؤمتر الثاين
 لسات واسرع ستالني مبحاولة اغالق هذه الفجوة فادار اجللسات عوضا  عنه، وعندما انتهى املؤمتر خرججدارته لقيادة اجل مهر عداظ زينوفييف

كي من منصبة كمندوب ، وبقي الوضع على ذلك حىت وفاة لينني ، وقام ستالني ابزاحة تروتسملركز االول يف االدارة الثالثيةستالني وقد سيطر على ا
، مث قام بتقريب كال  من بوخارين وريكوف وتومسكي وذلك ما ادى اىل ان تروتسكي وزينوفييف وكامينيف احتدوا ليعارضوا ستالني الدفاعلشؤون 

، وجاء دور كامينيف وتروتسكي بعده راد مث من رائسة االممية الثالثةالذي قام بطرد زينوفيف من املكتب السياسي مث من رائسة سوفيات لينينغ
اىل طردهم من  ، ويف العام التايل طردهم الثالثة من اللجنة املركزية للحزب الشيوعي مث انتهى به االمرطردمها ستالني من املكتب السياسي، فةاشر مب

ية والنزوع ، وجاءت االوامر لرتوتسكي ابالنتفاضه االخرية للتمرد على ستالني متهما  اايه ابالحنراف عن االيديولوجية املاركسصفوف احلزب أبكملة
، رغم ان حس العظمة اظهره هبذا املظهر يف اغلب املواقع وكان رد ستالني عنيفا  جدا  فقد بدأ محلة شخصية وذلك مل يكن سليما  متاما  اىل دكتاتورية 

تالني على املوسوسني الذين بعثهم التطهري الكربى الشهرية اليت كلفت املاليني من االرواح وأرسل فيها اآلالف املؤلفة اىل املنفى يف سيبرياي. قضى س
وا أول من الصيارفة قرب اذن كال  من لينني وستالني، حيث قضى على معظم الزعماء الشيوعيني األوائل اليهود وعلى أقطاب االممية االوىل الذين كان

ييف وكامينيف ومارتينوف وزاسوليش وآكلرود بدأ ابلثورة الشيوعية وكان من بني من قضى عليهم ابلنفي او ابالعدام او ابلسجن تروتسكي وزينوف
ول من من  ومارتوف والكثريين  وابلتايل ختلص من كل اطاف الصيارفة يف ابدئ االمر اال انه بعد ذلك قام بقتل كل من كان ساندا  له يف املقام اال

عتقد ستالني انه هو املفتاح احملرك لكل تلك املشاكل ، ولكنه فاز جمددا  وبقيت شخصية مؤثرة اخرى كان يهلم دوافع حقيقية ملعاداة ستالنيكان 
ولة الغتياله تنبه الصيارفة لذلك، ولكن ستالني جنح ابغتيال تروتسكي اال انه حني اغتاله كان بيت وعزم على اغتياله وهو توروتسكي وبعد اول حما

طرح بعد احلرب العاملية الثانية وتويل ستالني يف روسيا اكي!. ، فيكف استطاع توفري كل تلك احلماية رغم انه اشرت ه بثكنة عسكريهاشب تروتسكي
العمال مث شاط االصيارفة امواال  ضخمة يف اسواق الدول املنتصرة يف احلرب العاملية االوىل واحملادية مما ادى اىل ارتفاع االسعار وتزايد االنتاج ون

وعندما طرحت املنظمات املالية امواهلا اثنية يف  هبوط اسعار القيم املالية ت اىلم واليت اد1925، فنشبت أزمة عام سحبت هذه االموال فجأة
اح . أتكد الصيارفة آنئذ من جنملنظمات املالية االرابح الطائلةاالسواق عن طريق القروض والشراء عادت القيم املالية فارتفعت اثنية وجنت بذلك ا

 مشلت معظم الرئيسية اليت تشكل حمور خطتهم واليت ادى اىل االزمة االقتصادية العاملية اليت ، فاقدموا على العمليةخطتهم بعد هذه التجرية االوىل
مريكية خاصة والغربية بصوره ، التمويل من شركات النقل الربي االالكربى. بدأت هذه العملية بتحويل، وأمسيت أبزمة الكساد م1930الدول عام 



173 
 

، مما ادى اىل انتعاش حركة السفن خاصة والياابنية وااليطالية عامةالت كربى اىل السفن االملانية ، وتقدمي قروض ضخمة بشروط مغرية وتسهيعامة
، وبصورة خاصة سفن نقل احلبوب واللحوم اجملمدة االمريكية والياابنية يف حبار العامل اليت جتوهبا دون ت املال العاملية اهتمامها اليهااىل وجهت منظما

احلبوب ثانية امتنعت البنوك الكربى وفروعها واملؤسسات املصرفية التابعة هلا عن تقدمي القروض والسلف الالزمة لتسويق انقطاع. ويف املرحلة ال
، حىت تكدست هذه مبقادير هائلة يف الصوامع واملستودعات لفة يف امريكا والغرب بصورة عامة، وأتمني مراحل انتاجها املختواللحوم املربدة واملعلبة

الذي طرحت فيه القوى املالية كميات  ة هبا اخل ... يف نفس الوقتكاليفها واملصروفات النامجة عنها والفوائد املرتتبة على القورض املتعلقوازدادت ت
 هذضخمة من اللحوم واحلبوب يف مجيع اسواق العامل ابسعار متهاودة بشكل مفتعل تقل بصورة مستغربة عن مستوى األسعار العاملي، وكان مصدر ه

، واحلبوب كان مصدرها االحتاد السوفييت اليت قام بتصديرها ستالني لتخفيف العبء على من كان يضن انه يساعدهم اللحوم من اسرتاليا واالرجنتني
ذ جمهود ، اىل جانب ضرب الرأمسالية وهو ما سيسبب ثورة اشرتاكية يف الغرب  واليت استغلها الصيارفة أبخالفقرءا حول العامل ابسعار خمفضةمن 

ى الشعب الروسي لعمل ازمة اقتصاديه يستفيدون منها يف سوق االسهم والسندات جلين الكثري من املال حيث ان االزمة انصبت بصورة مباشرة عل
ية العقارات القطاع الزراعي والغذائي وعلى االقتصاد الريفي وهكذا عم االهنيار االقتصادي وتداعت القيم املالية واالسهم والسندات وواثئق ملك
 قدمتها اليتواالراضي لقاء الرهوانت والتأمينات والفوائد اليت ترتبت للبنوك ومؤسسات القروض والصريفة يف مجيع احناء العامل لدى استحقاق القروض 

ا وبلغ ت االزمة اىل ذروهت، وعندما وصلائها كنتيجة حتمية للكساد الشامل، وعجز املزارعون والفالحون واملنتجون عن وفلتسيري االنتاج الزراعي
ألسعار ، او تشرتيها ابة لقاء روهوهنا وقروضها وفوائدها، اخذت البنوك واملنظمات املالية العاملية تبتلغ خمتلف القيم املالياالقتصاد العاملي احلضيض

، ويبدوا ان مل اىل خزائن املرابني العاملينياحناء العا، وهكذا تسربت ماليني املاليني من الدوالرات من حوزة اصحاهبا يف مجيع الزهيدة اليت وصلت اليها
ني واىل خراب عدد  ف املنكوباعطائهم الدفعه الكربى لعمل ذلك، وادت االزمة اىل انتحار اآل ستالني كان له الفضل يف فهمة اخلاطئ االقتصادي يف

، ولكن هذا هدف الصيارفة طبعا  جلين مال اكثر مستقبال  اما واسع الدعارة واللصوصية على نطاق، واىل انتشار الرذيلة والفساد و كبري من البيوت
واهتم. ستالني فكالعادة عندما نسيء فهم االنظمة االقتصادية قدم خبز ماليني الفالحني من الروس اىل الصيارفة لقمة سائغة ليضاعفوا هبا من ثر 

الناس يف أقطار  ، يف حني تفتك اجملاعة ابملاليني منها عاجزة عن احلراكجمدة يف موانئ، والسفن متاملنتوجات يف املستودعات دون شاروتكدست 
، حىت يف البلدان املنتجة للحبوب واللحوم نفسها ، ولكن مت استثناء املانيا وايطاليا والياابن من االزمة ، فاحتكرت سفنها النقل عديدة من العامل

، وظهر فرانكلني روزفلت وقام بتحويل امريكا انتعاش صناعاهتا واشتداد ساعدها مما ادى اىل البحري وال سيما احلبوب واللحوم واملصنوعات الياابنية
م طرح الصيارفة االموال مره اخرى يف االسواق لكي يقوم الناس 1933اىل دولة صناعية بعد ان نظم االسواق املالية ابحكام شديد جدا  ، ويف 

، بل جنح فقط يف طبع يف ااثرة الشيوعية يف الغرب، اما ستالني فانه مل ينجح ابلاالزمة اليت سببوها س االمثان يفبشراء ما حصل عليه الصيارفة ابخب
 حتويل عدد من اصحاب املاليني من الدوالرات وجمهودات العديد من الفالحني اىل اجلانب االخر من العامل ولكن ليس لكل الشعوب وامنا فقط

، فبعد ان شارك الصيارفة يف تسليح نت يف اوهلا فقطكم مت استغالله، اال ان حرب الصيارفة ضد ستالني كابة الصيارفة، وبعدها ادرك ستالني  العص
، اصبح اقتصادها يعتمد بصورة اساسية على القروض االجنبية املرتبطة بصورة مباشرة او اىل الصناعات االملانية الناشئة املانيا بتقدمي القروض الضخمة

، وعن طريق البنوك الكربى وكانت الفوائد املركبة ترتاكم لكي تصبح اضعاف اضعاف الية، عن طريق تشعباهتا الكثريةالعاملية املغري مباشرة ابملنظمات 
، وملا كانت الطريقة الوحيدة لتسديد املبالغ املستحقة هي فرض الضرائب املباشرة على لسداد الفوائد الثانوية هلا فقط القروض واليت تصبح غري كافية

امل فان لشعب وعلى الصناعة والزراعة والتجارة وموارد الدخل القومي االخرى مما يدفع مثنه املواطن العادي يف خامتة املطاف كما يف كل دول العا
ضاع يف ، وقد كان رجال الدولة وخرباء االقتصاد االملان مدركني حلقيقة هذه االو وض هو االستعباد االقتصادي لألمةاملعىن احلقيقي هلذه القر 

الناجح النقاذ املانيا من االقتصاد ومدى األخطار النامجة عنها وهكذا حدث بينهم ما يشبه االمجاع على ضرورة اخلروج من هذا املأزق واجياد العالج 
نية ال تستند اىل القروض واالهم من هذا هو خلق عملة املا ، وهكذا صعد هتلر الذي كان يدعوا بتحرير االقتصاد االملاين من القيود االجنبيةازمتها

اي انه كان على  ،عية وعلى الطاقة االنتاجية لألمةبل تعتمد على الدخل القومي واملمتلكات الوطنية وعلى موارد الزراعة والتجارة والثروات الطبي
، وتدمري كل ن هدفهم كان ستالنيومية هلتلر الاما الصيارفة فقد شجعوا الدعوة الق اطالع كامل بتاريخ الصيارفة وطرقهم يف التحكم الدول،

، وذهبوا اىل ابعد من ذلك فقد سحبوا الشروط القاسية من قروضهم ابلتنازل عما ي رغم انه جعل حمور نقمته اليهودحكومات اورواب بشكلها التقليد
ن كينز كان قد قلب الفكر العاملي وهو ما اغتصبة هتلر منها بل ومنحوه املزيد من القروض بشروط متساهلة للصناعة والتجارة االملانية، ويبدوا ا

مل انية و استغله الصيارفة  جلعل الغرب يلتزم صمت اكثر امام رفض هتلر دفع الغرامات واحتالل منطقة الرور الصناعية وبناء الصناعة احلربية االمل
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كان ستالني مياال  للغرب ضد هتلر كان هتلر   كماحتالل السوديت واالنقضاض على تشيكوسلوفاكيا اخل .. و يتوقف هتلر عند ذلك فقد ذهب ال
للغرب اال انه يذكر  مياال  للغرب ايضا  ابعتقاده ابلتفوق العرقي االنكليزي ويرى احنطاط الشرق ومنهم اليهود وكان هدف هتلر هو روسيا ورغم ميوله

، قام هتلر ببسط موقف املانيا ابلتفصيل عده غورنغ يف برلنيمع هتلر ومسا انه يف االجتماع الذي حصل بني الوزير الربيطاين اللورد لوندو نديري
علقة وال سيما من الشيوعية ومن املنظمات الرأمسالية الكربى كما اوضح له االسباب اليت جتربها تللورد لوند نديري يف هذا االجتماع من املشاكل امل

، واخربه ان هدفه املباشر هو القضاء بصورة جذرية على جمموعة اب وامريكاغلغل الصهيوين يف اورو على التصدي لليهودية العاملية وقلقها من الت
نها مذكراته )ان الصيارفة العامليني ذاكرا  له على سبيل املثال اقواال  ادىل به )درازئيلي( رئيس الوزراء االنكليزي االشهر يف القرن التاسع عشر وضم

تخيلهم اولئك الذين جيهلون ما يدور وراء الستار( وحتدث فون ديبنرتوب بعد ذلك مؤكدا  الذين حيكمون العامل هم اشخاص خمتلفون جدا  عمن ي
م ابلتحقيق يف اوضاع اجلمارك الكندية برائسة 1928 – 1927اقوال رئيسه فذكر اللورد لوند نديري بتقرير ) اللجنة امللكية ( اليت كلفت عامي 

، فقد برهن التقرير على ان عصاابت التهريب املرتبطة مبنظمات املرابني العامليني حتصل سنواي  صيا  فون ديبنزوب آنئذ يف كندا شخاملسرت ستيفن وكان 
، تسرقها من الشعب الكندي عن طريق التهريب املنظم الذي يتم ابشراف عمالء املرابني ئة مليون دوالر بعملة تلك الفرتةعلى ارابح تفوق ما

از االداري يف  لرشاوى وشراء الذمم على كافة املستوايت مما يؤدي اىل تعميم الفساد يف احلياة االجتماعية ويف اجلهالعامليني وبواسطة متهيد الطريق له اب
ان الفساد يف الوالايت املتحدة ويف اورواب نفسها يفوق هذا القدر اضعافا   –االنكليزي  –ائال  مستندا اىل التقرير كندا واضاف فون ديبنرتوب ف

، اي على ء على اصلهىل احلديث قوله ان من اجللي واحلالة هذه ان الطريقة الوحيدة الجتذاذ الفساد من جذورة هي القضامضاعفة. واضاف ا
، وانتهى هذا احلديث عندما عرض فون ديبنرتوب جمموعة املرابني العامليني ذاهتا ويبدو ان هتلر مل يعرف ان النظام سيعيد اليه صيارفة املرة بعد االخرى

زير على اللورد لوند نديري جممال  ألحباث وآراء الربوفسور كارل ربنز ، وغريه من فالسفة النازية ، اختتم هتلر االجتماع مبا طلب اىل الو  وغورنغ
 اطورية الربيطانية.االنكليزي ان يعود اىل انكلرتا ليقنع احلكومة الربيطانية بوجهة نظرة ويقدم اليها رمسيا  عرضه ابنشاء حلف يضم الرايخ الثالث واالمرب 

، ورغم ان هتلر  بسبب وجود الدميقراطية فيما ال يزال بنك انكلرتا ملك لعصابة الصيارفةاجابت احلكومة الربيطانية ابلرفض ومن غري املستغرب ان 
ة اليهود الذين مت اخذهم جبريرة اابدتقتضي  كان ال يعرف عن نظام املخاطرة شيئا  اال انه كان يشعر ابن اخللل يف االسواق املالية وكانت اجابته

، وكان يرى ان الدولة جيب ان تتدخل يف السوق ولكن ال يدري اىل اي حد فكان يرى فكرة الدولة اآلله الهنا لصيارفة واالسواق املالية اخلاصةا
، ولعل كارل بينز كان له التأثري م بذلكيعلم كيف يقو ستأخذ دور كامل يف االسواق املاليه او يف التحكم يف االسواق دون الدخول يف عملها وال 

 ان رسالة البااب الكبري عليه يف حتليالته للصيارفة اترخييا  والسبب اهنم قاموا ابجتماعهم املشهور االول يف املانيا فكانت املصادر متوفره عن قرب اال
هو عكس الفكرة وهنا حصل االحنراف االكرب، وبعيدا  عن  ن ان الدينه ظبيوس اليت رفضت فكرة الدولة اآلله كان هلا أتثري اخر علية حيث ان

اال ان ما كان يقصده بدون ان يعرف هو دولة ابسواق مالية حكومية رغم خطاء الفكرة العنصرية اليت كان  –الدولة اآلله  –املسمى كمسمى 
دة املوحدة منذ ازل التاريخ يف الفكر املسيحي اليد الطوىل يف حماربة ميتلكها عن االعراق وخاصة اآلري والربيطانيني. ولتاريخ القبائل اجلرمانية يف العقي

، مره ثغرة التحريف الديين عرب التاريخ، واستغل الصيارفة كالعادة من اجل عقيدة التوحيد التثليث بل اهنم اسقطوا االمرباطوريه الرومانية ابكملها
، فعمد هتلر بغية هتدئة النازيني اىل اصدار قانون صارم حظر شبه حراب  أهلية دينيةىل ما ياخرى وهو ما اغضب النازيني املتطرفني وهو ما كاد يؤدي ا

 1939، اجرى ستالني عام لدولة حتت طائلة العقوابت القصوىفيه على رجال الدين انتقاد االوضاع السائدة او التعرض لفكرة السيادة املطلقة ل
لى عدد من العناصر اليهودية اليت نظمت الشبكات السرية، وكان ستالني يرى خطر هتلر و ، عري اخرى قضى فيها فيمن قضى عليهممحلة تطه

ى رفضا  ولكن كان يقابل الذي كان حيرتمه كثريا  يف نفس الوقت لذلك كان دائما  يطلب من الغرب تشكيل جبهه يف مواجهة هتلر ومل يكن يلق
، ولكن مل تكن كتلك اليت حدثت عندما جاء ة الصيارفة حيث اجتمع عدوان هلمااكتملت مشكل، وهنا ابلتجاهل، فقام ستالني ابلتحالف مع هتلر

نيا وبلجيكا وبولو  ر جام غضبه على اليهود يف املانيا، وهكذا صب هتل قبضة املانيا اهلتلريةغزو بولونيا الن احلرب جعلت اروراب ابسرها تقريبا  يف
، وقد صبت الدعاية اليت يشرف عليها منذ هناية احلرب العاملية االوىليعا  ضحية دفع الصيارفة للحرب كان هؤالء مج  وفرنسا وهولندا اخل يف حني

البولوين طالبا  املرابون العامليون اليهود سيوال  من االكاذيب واالوصاف امللفقة جعلت الرأي العام يعتقد ان هتلر هو الذي فرض قضية دانزينغ واملمر 
ا  الوصول اىل حل سلمي دون نتيجة، وهذا اجلة القضية بصورة ودية للوصول اىل حل سلمي ، وكان قد حاول قبل ذلك مرار فيها للمرة االخريى مع

، وعمدت احلكومة البولونية اىل جتاهلها متاما  حىت نفذ صرب هذه ايضا  دون جواب اشهرا  عديدةوقد لبثت مذكرته االخريه ما هتمل الدعاية ذكرة ،
، وبعدها تطورت نظرة هتلر واصبح م1939الصيارفة فهاجم بولونيا يف لة الدعاية العنيفة اليت شنتها عليه الصحافة املوجهة من قبل هتلر واخريا  مح
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رسخ اعتقاده هذا فشله يف تلر يؤمن ابلعرق االري اىل جانب االنكليز، و قد يقارن نفسه بنابليون ودب فيه جنون العظمة اكثر واكثر. كان ه
ولكن قبل ذلك كانت واعطاه الدافع ابلتوجه لروسيا ، يطانيا بسبب استخدامهم للرادار وهو ما رسخ اميانه بصعوبة احتالل بريطانيااحتالل بر 

ل خال خمابرات ستالني ختربه عن قرب هجوم هتلر على روسيا وكان يشكك يف خمابراته النه كان يعتقد ان الصيارفة يسعون الشعال احلرب بينهما من
، ورغم كل وعود الغرب للدخول مليوان  نسمة للتخلص من هتلر 27 ، ووصل اىل حدود موسكو ودفعت روسيابات املخابراتيه، وهجم هتلرالتسري

 ، تدخلوا لكي يتجهزوا للمرحلة التالية وهي ضربون بغية ان يقضي احدهم على االخر، وعندما اقرتب ستالني من برلنيظلوا مياطللكنهم يف احلرب 
ه من ازمات الذي ظل صامدا  اال ان الصيارفة نفذوا اىل ستالني من ثقب اخر وهو البعد عن الدايانت واالحلاد حيث استغلوا ما تسبب ،ستالني

ا مل اشره، فحني مل يقدر لزواج ستالني الثاين ان يصبح موفقا  النه التقى فيما بعد ابمرأة يهودية حسناء امسها روزا كامناتوفيتش فعاجتماعية ونفذوا اليه
، وقد اثر فيه ذلك كثريا  حيث مل يرى يبكي علنا  اال يف موهتا، ويبدو ان انتحارها كان انتج عن اسباب سياسية كم تلبث زوجته انداي ان انتحرت

تالني االشراف يسمع يف وسائل االعالم فقد كان شديد القسوة على خصومة، اما روزا كامنافوفيتش فهي شقيقة آلزار كامنافوفيبش الذي اعطاه س
كما ان مولوتوف كان متزوجا من اصبح يعيش يف أسرة شبه يهودية : ، ويبدوا ان ستالنيابنته سيفتالان من ابنه ميخائيل على الصناعات الثقيلة وزوج

، وكثريا  ما ني فاسيليطيبة ابن ستاليهودية هو ايضا  وهي شقيقة سام كارب صاحب شركة االسترياد االمريكية كارب اكسبورتنغ وابنة مولوتوف خ
، واليت تقول الدالئل على عدم صحتها يف نظر االعالم النه ابلرغم من كوهنم يهود اال اهنم وقفوا جبانبه يف احلك اودين فكرة ان ستالني مت اغتيالهتر 

ام مؤرخي الدول على حدة لربط عملية لقد تعرضت لتاريخ اهم ست دول اقتصادية اترخييا  ابستثناء أيطاليا ولكن ابب البحث مفتوح ام املواقف.
م 1962يف  فقد قامت اليمن م اىل يومنا هذا، اما يف بلدي1777اصدار النقد الورقي بتاريخ القالقل والثورات يف كل بلد على حدة منذ عام 

، وقد م مل يتم التجهيز هلا1962ورة ن ثاب يف مذكراته يروي احد الثوار وهو الرئيس السابق القاضي عبد الرمحن االرايينسبتمرب حيث  26ثورة 
مت  انشاء البنك املركزي اليمين بعد ان رفض االمام امحد استصدار اي نقد حصلت بشكل مفاجئ للثوار انفسهم، مبعىن اهنا كانت خمططه مسبقا  و 

الرئيس املصري حينئذ مجال عبد الناصر وطلبوا منه  ورقي حىت تويف قبل قيام الثورة أبايم معدودة وقد كان غري خمطط للثورة لدرجة ان الثوار ذهبوا اىل
 ان حيكم اليمن.

 احتيال االزمات االقتصادية العاملية و االزمة املالية العاملية

ا  يبدو ان اكرب وأهم مثال ملعرفة سؤ االسواق املالية اخلاصة يكمن يف اكرب كارثة واجهها العامل سابق نعود مرة اخرى اىل الوالايت املتحدة حيث
يف هذا الفصل بتارخية وكل  2008ويواجهها حاليا  وسيواجهها الحقا  وهي االزمات العاملية لذلك سنذكر تفاصيل ازمة االسكان العاملية لعام 

 تداعياته وقد اقتبست االحداث من عدد من االفالم الواثئقية مع بعض التعديالت و االضافات.
فقد سببت نظراي  ولعل افضل مثال عملي على ذلك هو االزمات العاملية  كما ذكران ذلك سابقا    طبيعة االسواق اخلاصة اجراميهم: ان 1929

ول الحداث نقطة يف اليوم اال 38م مبقدار 1929اخنفض مؤشر داو جونز عام  حيث الكساد العظيمإبمجاع االقتصاديني واملؤرخني االسواق املالية 
 وهو ما ادى اىل اربعة اعوام من الكساد % من متوسط االسعار12نقطة متثل  30التايل مبقدار  ووصل اخنفاضه يف اليوم% ،13االهنيار بنسبة 

-glassاالندماج " بعدد من القوانني الصارمة مثل قانون إبحكام شديد من قبل الرئيس فرانكلني روزفلت لذلك فقد مت تنظيم االسواق املالية

steagal actلديها نقود يتوالذي مينع البنوك ال 1930لفيدرايل( والذي صدر بعد االهنيار العظيم عام " )قانون التامني على االيداعات ا 
 سبب تنظيم االسواق املالية وقد مرتفعة مثل اليت ذكرانها يف قسم منع املخاطرة سابقا   مودعني من الدخول يف أي استثمارات هبا نسبة خماطرة

 ت، وكانبعيدا  عن تركز الثروة النسيبصادي بدون أي ازمه اقتصاديه من بعد الكساد العظيم سنه من النمو االقت 40أبحكام ان عاشت امريكا 
 ستثمارية واليت كانت اهتماماهتا تكمن يفمعظم البنوك العادية والشركات املالية احمللية ممنوعني من املضاربة مبدخرات اصحاب الودائع بينما البنوك اال

ولكن ذلك لن  -ومل تكن هذه املصارف فعالة على أية حال حال صغرها  -مهه صغريه يف القطاع اخلاص االسهم والسندات كانت شركات مسا
كما حصل منذ اتريخ االستقالل اىل ان متكنوا من انشاء بنك االحتياطي الفيدرايل   يستمر طويال  فطبيعة االسواق املالية اخلاصة تضخميه يف حجمها

اىل جانب قناعاهتم الشخصية احلقيقية بكل العمليات  يعطيهم دائما  اسباب ماليه تبدو منطقيه إلقناع العامة كما ان غياب نظريه املخاطرة  اخلاص
في اخلدمات املصرفيه االستثماريه التقليديه واليت تعتمد على منوذج الشراكه يقوم الشركاء بوضع نقودهم ويقومون مبراقبه االجرامية اليت يقومون هبا ف

هراب   -االسواق املالية  –فهم اساسا  دخلوا هذا اجملال  ايه فائقه الهنم ارادو العيش بشكل جيد ولكنهم ال يريدون املراهنه أبي شيءتلك االموال بعن
ة اليت ونقل اموال االخرين اليهم ببطاء بدرجة امان كاملة ومل يكن يرتاود اىل ذهنهم االمان من املخاطرة عن طريق استخدام االسرتاتيجي من املخاطره
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 12يقارب  موظف يف مكتب واحد ورأس مال 110 م1972كان لديه يف   بنك مورجان ستانليفمثال   .تقتضي ابن يصبحوا اكرب من ان يفشلوا
 الف موظف ورأس مال ابملليارات ولديه مكاتب يف مجيع احناء العامل. 50مليون واالن اصبح لديه 

حيث انه هو الذي قام ابختيار وزير مالية جديد وهو املدير التنفيذي لبنك " مرييل لينش"  م 1981م: وبعد ان قام روالند ريغن يف عام 1981
املدير  – صرح وزير املالية مدعوما  بباقي زمالئة يف عصابة الصيارفة إبيصال ريغن اىل سدة احلكم من خالل سلطة املال اليت ميتلكوهنا وحينها

وول سرتيت تنطبق مع وجهة نظر الرئيس وأبنه قد حتدث مع كثري من كبار وول سرتيت وكلهم يقولون ابن " وجهة نظر  -التنفيذي ملرييل لينش 
ة احلكومة عاما  من الغاء سيطر  30قامت ادارة ريغن مؤيدة ابللويب املايل واالقتصادي ببداية مرحلة ومن حينها " يف املائةأهنم سيساندون الرئيس مائة 
 النظام. تغيريم املصريف يف البدء بعلى القطاع املايل وجنح النظا

لقد جنح )البعض( ، حيث صرح بقوله "عموما  حققنا جناح ممتازا  وحينها غمرت الرئيس ريغن سعادة كبريةم 1982ل النظام عام ديعمت ت م:1982
من القيام ابستثمارات حمفوفة  متكن الصيارفةاالدخار والقروض )البنوك( ادارة ريغن إبلغاء سيطرة احلكومة على شركات  وبعد ان قامت جناحا  ابهرا "

ن ابلثراء وبدأ املصرفيو نقود ممتلكي االسهم عموميه وهو ما منحهم كميه هائله من وحتولت البنوك االستثمارية اىل بنوك  ،ابملخاطر بنقود املودعني
الف كان معدل دخل املصريف  40ا كان معدل دخل الفرد فعندم  الثمانينياتيفبدون عمل اي شيء يف املقابل ونتيجة لذلك تضخم القطاع املايل 

ان هناك بعض االبواب املفتوحة جلين بعض املال الوفري من جتارة التسليفات العقارية اليت كانت مملة دائما   . ووجدالف دوالر سنواي   100يفوق 
الودائع كراس مال لتقدمي قروض بقدر ما  ن مث قامت بتوظيفمن اموال املودعني ومالشركات الكثري  نسبة الفائدة على الودائع استقطبتوبرفع 
الودائع  فاذا كانت احلكومات هي دائما  من تقوم بضمان ،حلكومة هي اليت تضمن ودائع الناس، ال زالت ا، يف احلقيقة هناك شيء مل يتغريتشاء

راء لألغنياء من هذه الودائع ، ابلطبع ال يوجد سبب ومن الناحية فلماذا ال زال  قطاع البنوك قطاع خاص وملاذا ال زلنا نستقطع الفوائد من الفق
ناس من بطرد ال احلكومات هل ستقومفم 2008 تقوم احلكومات بضمان القطاعات املالية  وحدث ان حصلت قضيه مشاهبة إلزمةاالخرى اذا مل 

احلكومة ال ، ومبا ان وهذا ما يسعى الستغالله الصيارفة   بكامله؟هل ستسمح ابن ينهار العامل منازهلم حىت لو مل تضمنها؟؟ ويف حاالت اكثر تطرفا  
 من قد حصلت داالس على احلصة االكرباملال حلضور وليمه جمانية هائلة، و  جمرد دعوه ال اسياد زالت تضمن ودائع الناس فهذا يعين اهنا كانت

هلا نزول ميداين لكل شخص اىل منزلة لكي تتأكد اللجنة بلجنه حكومية ، ففكره قروض االسكان اذا مل تكون مدعمه الودائع والقروض االحتيالية
وعدم تسليم هذه القروض نقدا  بل اختاذ اجراءات توجد اكرب نسبة من الضمان ابن هذه القروض منزل سابق  هنائيا   احلكومية من عدم امتالكة

شركة امباير للودائع  قصة احتيال داخل احلكومات. مت زرعها مصرفيةفهي عباره عن عملية احتيال منظمه من قذارات ستذهب لبناء بيت جديد، 
امسه داين فولقنر الذي كان يهوى وحتول اىل جمال تطوير العقارات )والقروض بداءت عندما عمل سباينسر ابين مع طالب نشيط ترك دراسته الثانوية 

،  فائدة عالية ومغريةه االموال على شكل ودائع ودفعت شركة امباير نسبة ( لقد حصلوا على هذكما كل الصيارفة  التبذير لكن من اموال االخرين
من شركة امباير  كانت خطة الشركة هي شراء بعض قطع االرض بثمن خبس مث بيعها الحقا لبعض املستثمرين السذج الذين كانوا قد استدانو املال

خذهم بطائرته ليحلق فوق املنطقة اليت ان فولقنر كان اي م عن كثب والسببرهت، مل حيصل املستثمرين على فرصة ألن يرو استثماللودائع والقروض
تزيد عن عدد  يفرتض ابن يوجد هبا املنزل ويشري اىل املنطقة بعشوائية بني عدد املنازل مبعىن انه مل حيط بطائرته مطلقا ، وكل االستثمارات كانت ال

 بشكل متكرر.االصابع وكان يتم الذهاب بكل االشخاص لنفس املنطقة 
كانت متول عرب الودائع اليت تضمنها احلكومة وتصب هذه مكان السيطرة على سوق العقارات )اليت  م ، مل يعد ابال1984حبلول عام و  م:1984

، تكمن املشكله يف مليون دوالر خالل سنتني فقط 257 مليون دوالر اىل 12ول شركة امبري من الموال مباشرة يف جيوب املقاولني( ومنت اصا
تلقت احلكومة االمريكية  1984يف مارس من عام  ووالعرض الفائض من امباير واخواهتا  30عدم التوازن بني الطلب على الشقق يف انرتستيت 

رج مدينة يقع خا) ت وهو اندرستيت ثالثنينسخة من شريط فيديو يظهر املباين شبة املنجزة املمتدة على طول أميال على طريق سريبط بني الوالاي
انه ضرب من االحتيال سيؤدي اىل االستهزاء من فكرة  رب الفضائح املالية يف التاريخ،( وبعد التحقيق حصلت احدى اكداالس خارج والية تكساس

دق الوراق وال توجد يف الواقع. تتعلق ابلعقارات غري الواقعية واليت توجد على ا، املسئلة ال تتعلق ابلعقارات بل ستمالك اليت تعد استثمارا  امنا  اال
ان اآلاثر بليغة جدا  حيث  ،املباين املشيدة احلرق او اهلدم املسئولون انقوس اخلطر مصرحني بعدم جدوى االختباء خلف الغرابل وابت مصري مئات

كة من شركات الودائع والقروض وتعرض واهنارت يف اعقاهبا مخسمائة شر  من عملية االحتيال الزالت تكساس منطقة خراب، بعد ربع قرنانه االن و 
مليار اىل  153وذهبت  ئرمليار دوالر وسجلت اكرب اخلسا 153ما ال يقل عن نصف املواطنني العتداءات اجرامية، وبلغت حصيلة االزمة 
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درالية العواقب، واحلقيقة انه مل ملت احلكومة الفوحت مرة اخرىو  وافقت واشنطن على ازالة اغلب القروضوكالعادة  جيوب اسياد املال كهدية جمانية
 ذلك سنقوملو  يتم متويل محلة ريغن اال لكي تتحمل احلكومة الفيدرالية العواقب، مبعىن ان احلكومة قامت بتسديد الديون من اموال دافعي الضرائب

كرانه سابقا  من فقراء وعمال ضرائب وتطوير أي مصارف غري ما ذ  ة قبل هناية هذا الكتاب حبيث ال ميكن ان يكون للميزانيةبتحديد ميزانية الدول
 .نوعي للسالح وغريها

ه قام كيتينج بتوظيف عندما بدأ املدققون الفيدراليون يف التحري عن 1985، عام احلاالت كانت حالة تشاريلز كيتنجواحدة من اشذ م: 1985
ويف خطاب مرسل اىل املدققني الفيدراليني اشاد الن غرينسبني خبطة   وهو الرئيس احلايل لبنك االحتياطي الفيدرايل اقتصادي امسه "الن غرينسبني"

الف دوالر 40بدفع مبلغ ، وقام كيتينج رمسيا اح لكيتينج ابستخدام نقود عمالئهانه ال يرى أي خطر يف السمية وخرباته وقال "كينينج الراق
ينسبان فقد تعرض إلشد العقاب نتيجة هلذة واجلرمية كانت العقوبة بوقت قصري، اما الن جر ، ولقد مت سجن تشارلز كيتينج بعد ذلك جلرينسبان

مت أعادة تعيني جرينسبان يف  يل" واستمرت العقوبة حنياالحتياطي الفيدراه مدير للبنك املركزي االمريكي "قام الرئيس ريغن بتعيين القاسية هي ان
ووزير املالية روبرت روبني والذي   حتت اشراف كال  من "غرينسنبخالل ادارة كلينتون  يةارة الرئيسني كلينتون ودبليوبوش. استمر إلغاء الرقابة احلكوماد

ومن   من القوة املالية يف وول سرتيتانطالقا  صاد جبامعة هارفارد" و استاذ االقت –الري مسرز املدير السابق لبنك "قولدمان ساكس" واشراف  كان
االولية اىل جانب التوسع النقدي الذي يشكل االيداعات  ليت تتضخم يف البنوك مع ايداعات الناسحيازهتم مراكز القوة و" الكثري من االموال" ا

وليست هذه حالة خاصة ابلوالايت  يف اجلانبني اجلمهوريني والدميقراطينياكثر واكثر من غزو النظام السياسي  وخطوه خبطوة متكن الصيارفة، الثانوية
 الدميقراطي كما تطرقنا لذلك سابقا .  املتحدة بل هي حالة مالزمة للنظام

قود املستقبلية سواق العم: يعترب عام فاصل اترخييا  يف اتريخ االسواق املالية حني مت تطوير اسلحة مالية جديدة لإلحتيال بظهور ما يسمى اب1987
م والذي كان اشد سوءا  من احداث 1987مدمرا  يف احداث االهنيار الذي اجتاح االسواق العاملية يف اكتوبر  رئيسيا  و دورا  واليت لعبت  واخليارات

ول الحداث نقطة يف اليوم اال 38م مبقدار 1929. ففي حني اخنفض مؤشر داو جونز عام 1929اجتاح هذه االسواق عام  ياالهنيار الذ
، اال انه ال وجه للمقارنة كما ذكران سابقا  % من متوسط االسعار  12نقطة متثل  30التايل مبقدار  ووصل اخنفاضه يف اليوم% 13االهنيار بنسبة 

حيث سجل مؤشر   مدمرا  م والذي لعبت فيه املشتقات دورا  1987اكتوبر  19االسواق يف  ك احلني واالهنيار الذي شهدتهبني اهنيار السوق يف ذل
، وجتاوزت بذلك اخلسائر نقاط 508جعا  غري مسبوق لينخفض مبقدار " تراdow jones industrial averageداو جونز الصناعي "

 .% من متوسط اسعار اليوم السابق22
وكلفت كثري من الناس  مليار دوالر،  124، وقد كلفت هذه األزمة دافعي الضرائب املئات من شركات االدخار والقروض، افلست وبنهاية العقد  

ف من االالذه اكرب سرقة بنكية يف التاريخ " ومت توجيه هتم احتيال اىل قد تكون هبعض القنوات االخبارية بقوهلا " ، وقد علقتكل مدخراهتم
يارفة مل املديرين التنفيذيني للبنوك بتهمة اختالس وسرقة شركاهتم، بدون وجه حق فقد كانوا يقومون بعملهم وهو االحتيال فقط ال غري. هؤالء الص

رايضيات والفيزايء الكثري من علماء الان منذ هناية احلرب الباردة ر، ولكن عندما نقول ان اخللل يف النظام نقصد بذلك انه أيتوا من كوكب اخ
يف شيء قانوين يعود عليهم ابلثراء كان هذا الشيء يف االسواق املالية  تطبيق مهاراهتم ليس يف حرب تكنولوجيه ابرده ولكن السابقني عندما ارادو

احلكوميون والسياسيون املنظمون  قال وارن بوفيت اسلحه دمار شامل،، وكما اىل جنب مع البنوك االستثمارية قاموا بصنع اسحلة خمتلفة متاما   جنبا  و 
حينها. كما يف يف استقرار النظام املايل ويبدوا هنم قد نسوا الكساد العظيم اجلديدة ورجال األعمال مل أيخذوا على حممل اجلد خطر االبتكارات املالية 

كان كل من بنك سييت كوربريشن وبنك ترافيالرز عمالقان اواخر التسعينات   استمرت عملية دمج القطاع املايل يف بضع هيئات عمالقة فمثال  يف
بنك سييت  مت دمج هتم لكي يزدادوا ضخامة، و مساعدمع ذلك فقد قامت ادارة كلينتون على ميكن ان يهدد النظام أبكمله و  لدرجة ان اهنيار احدمها

، هذا االندماج خالف قانون االندماج م ليصريا بنك سييت قروب "اكرب شركة خدمات مالية يف العامل1998كوربريشن مع بنك ترافيالرز عام 
"glass-steagal act والذيذكرانه سابقا   الذي 1930" )قانون التامني على االيداعات الفيدرايل( والذي صدر بعد االهنيار العظيم عام  

ويف حني كان دمج ترافلريز غري قانوين مل يقل "غرينسبان" أي  مينع البنوك ايل لديها نقود مودعني من الدخول يف أي استثمارات هبا نسبة خماطرة
م وحتت احلاح 1999عام  ، ومن مث قاموا بتمرير القانون،ثناء ملدة عاماست هلذا الدمج قد قدم االحتياطي الفيدرايلشيء، وعلى العكس من ذلك ف

" او ما يعرف للبعض gramm-leach-bliley actسامرز روبني" مرر الكوجنرس قانون حتديث اخلدمات املالية وهو ما يعرف ابسم "طلب "
يق " واخلى الطر glass-steagal" وهو ما عكس قانون التأمني على االيداعات"citigroup reliefابسم قانون صالحية " سييت قروب 
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ن عملة كنائب رئيس بنك سييت قروب  وليست املشكلة يف مليون دوالر م 126جىن روبرت روبني  اندماج الشركات، وكانت املكافأة انامام 
ة ابإلضاف ريه رغم عنها وليس ابختيارهاان البنوك تصبح كب اشخاص حبد ذاهتم بل ان املشكلة تضرب يف جذورها يف اصل النظام االقتصادي حيث

تعلم اهنا اصبحت  للتأثري على القرار يف النظام الدميقراطي كما ان مجيع البنوك سياسة األروقة ك تعشق السلطة االحتكارية كما اهنا تعشقنو الب اىل ان
طبيعتها االسواق" املالية" ب، وسنظل يف ازمات طاملا تواجدت االسواق املالية يف القطاع اخلاص فعندما تكون كبرية جدا  فستتم كفالتها وقت األزمة

اصدرت هيئة التنظيم  حصل ان بعد الكسادقل هي غري مستقرة بشكل مستمر، فعندما عرف الرئيس فرانكلني روزفلت ذلك غري مستقرة او على اال
ة جدا  لذلك جيب هنا كبري والالبواخر" انقالت البرتول البحرية " واليت تعين ان ،لة يف الناقالت البحرية" الصارمةبتفعيل سياسة قاعدة "الغرف املنفص

، وجيب اخذ هذه القاعدة يف ب الناقلة ويغرقها يف قاع احمليطتقسيمها اىل غرف شديدة االحكام ملنع الزيت من التخبط ابلداخل حىت ال يقل
هذه البنوك ورغم عن وتضخمت  احلسبان عند تصميم الناقلة ولقد ادى إلغاء رقابة احلكومة اىل هناية نظام "الغرف املنفصلة يف الناقالت البحرية"

 اجلميع.
السلطة لنفسه لتنظيم قطاع الرهن العقاري من خالل  إبعادة اجمللس الفيدرايل االحتاديوبعد ان عرف اجلميع الطبيعة االجرامية لألسواق املالية قام 

ومبا اننا  ، حيث قال انه ال يؤمن يف أي قيودمهاالحتياطي الفيدرايل "الن غريسنب" استخدارئيس  املنازل و محاية املساواة وحينها رفض قانون ملكية
نعرف انه ال يؤمن الصيارفة بشيء غري االحتيال فقد رفض استخدامة والغرض من عدم استخدامة هو محاية عصابة الصيارفة، حيث ان الن 

طفرة رواج غري مربره يف جمال االسكان العقارات بغرينسنب كان يعرب عن شهوة القطاعات املالية جلين املال على طاولة املال اجملانية اكثر من خالل 
 .ادت اىل ما فعلة كل الناس واليت بدورها القطاع املايل على التمويليف شهية  باين ال معىن هلا على االطالق وهو خلقوتشييد امل

 املشتقات املالية
اىل انفجار يف تعقيد  ذلك ابإلضافة اىل التقدم التكنولوجي احلاصل ادى بداية التسعينات بعد ان مت الغاء السيطرة احلكومة على املنظومة املاليةويف  

 " قات املالية )االستثمار البديل( املنتجات االقتصادية وهو ما يسمى املشت
 معىن املشتقات

الذين يرغبون يف  -ويقول بعض الصيارفة  ،د او من السلع او مؤشرات االسعاراملشتقات هي ادوات مالية تشتق قيمتها من االوراق املالية حمل التعاق
ة اخلاصة االحتيال بطابع اجرامي على الناس وليس بقناعات توفرها تعارضات الفكر االقتصادي وفكرة املساواه املتمثلة يف السماح ابالسواق املالي

م ذلك اهنم ال يستطيعون شرحها بسهوله عندما يقولون ابن املشتقات معقده والسبب يف قوهل -لكي يقومو ابالحتيال ابستخدام هذه املشتقات 
يقومون بذلك، وحقيقة عدم متكنهم لشرحها ليس بسبب تعقيدها ولكن ذلك يرجع لسببني االول اهنا ال تالمس واقع يعرفه الناس لكي جيد من 

ي هلا بتاات  وال يستفيد منها احد الهنا ال حياول شرحها مدخال  سهال  لشرحها من خالل ذلك الواقع الذي يالمسه الناس مبعىن اخر اهنا ال داع
لب تالمسهم اال من جانب االحتيال عليهم والثاين الهنا تتعلق بشيء من اشتقاق املعادالت يف حساابت التفاضل والتكامل واليت يستطيع اي طا

 او املضاربةوهي احد عمليات اهلروب من املخاطر  للتحوط  اثنوية يعرف ما يفعله يف مدرسته ان يفهمها اكثر منهم وميكن استخدام هذه املشتقات
اتساع مساحة امكانية تطبيق اساليب احتيال ابإلضافة تؤدي اىل زايدة خماطر االئتمان و  وليس هذا فقط فهذة املشتقات ومجيعها عمليات احتيالية

اهنم جعلوا االسواق اكثر امنا  من خالل  رة زعم املصرفينيوالبد من اجياد مربر كالعادة إلقناع العامة وقد كان هذه امل املخاطر السوقية اىل تلك
ة اهنا جعلتها غري مستقرة كعادة االصالحات املصرفية يف القطاعات اخلاصة. ابستعمال املشتقات احلقيقاي عكس احلقيقة متاما  فاملشتقات 

ول او يراهنوا على طاعوا املراهنة على ارتفاع او اخنفاض سعر البرت ، فقد است ان يقامروا على أي شيء تقريبا  االستثمار البديل( استطاع املصرفيني)
. وظهر لنا كوكب جديد امساه االقتصاديني الكوكب املايل حيث يكرب الكوكب املايل عن كوكب االرض بعدة ، او حىت على املناخافالس شركة ما

( ان SOPأظهر مؤشر ) 2006حبلول  السوق احلرة )غري منظمة(. تريليون دوالر يف 15في اواخر التسعينات كانت قيمة هذه املشتقات مرات ف
اؤه بواسطة نظام ، مت انشهنا مل تكن فوائد حقيقية، مل تكن دخل حقيقي، لقد كان فقط مالا املؤسسات املالية اال% من كل األرابح نتجت من 40

تقوم بنقلها فقط ولذلك عليها االنتظار حىت يولد الثروة اصحاهبا احلقيقيني  ارقام يف كمبيوتر ومت حجزه كمدخالت فاالسواق املالية ال تنتج ثروة وامنا
 لكي أتخذها منهم.

 املشتقات يف القانون االمريكي 
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تانفورد للقانون، وقد  كانت بروكسلي بورن االوىل على صفها عند خترجها من كلية سم.  1998حاولت بروكسلي بورن تنظيم هذه االسواق يف 
تجارة يف عينها الرئيس كلينتون لرتأس جلنة "العمال املشتقات لدى ارنولد وبورتر بعد ادارة او ، وىل اليت تنقح مسودة قانون رئيسياال كانت السيدة

سألتين ارة السلع أبسعار مستقبلية( قال"لجنة جتلاملدير السابق السلع أبسعار مستقبلية" حيث اهنا اشرفت على املشتقات، يقول مايكل جرينربج )
وبعد العمل سواي    "هذا ابلفعل سوق غري مستقر وقادر على زعزعة االسواق بشكل جدي ذا كان من املمكن ان اعمل معها النكسلي بورن ابرو 

ية  املشتقات )االستثمار البديل( وكعادة االسواق املال مشروع قرار لتنظيم إبصدار جلنة التجارة يف السلع أبسعار مستقبلية م عرب1998قاما يف مايو 
اىل مكتب بروكسلي عندما كانت تضع مساعة التليفون وقد كان  فعل فوري من وزارة مالية كلينتون، وقد صادف ان كان حينها يدخلكان هناك رد 

وب وقح أبن تتوقف عما ، وقد اخربها أبسلمن رجال البنوك 13ز، وكان لدية ، كانت املكاملة من الري مسر ه وقالتوجهها شاحب ونظرت الي
اليت متكنها من االحتيال على لية الغري منظمة االبنوك اصبحت معتمدة يف رحبها بشكل رئيسي على املشتقات امل تفعله ويبدو ان السبب هو ان

يفيت و روبني وأرثر ل ليفونية، قام غرينسنب، وبعد مكاملة مسرز التملنع مشروع قرار تنظيم املشتقات ، وقد ادى ذلك اىل معركة خياليةنطاق واسع
امام  جاء مثال  يف تصريح غرينسنب فقد ،شتقات املالية بدون اشراف حكوميإبصدار بيان إبدانة بورن ويوصي إبصدار قانون ليبقي على امل

و ان ويبد االشراف احلكومي على معامالت املشتقات املالية واليت يتم التفاوض فيها سرا  بني اخلرباء املاليني امر غري ضروري"الكونغرس "ابن 
قام السناتور "فيل جرام" بدور رئيسي يف مترير مشروع القانون  2000يف عام  الضروري من وجهة نظر غرينسنب هو العموالت اليت يتلقاها فقط،

ويقللون عبء  قاهنم يوحدون االسوالكالم اليت صرح هبا فيل قرام "، ومن االعذار التافهة هلذا اتقات املالية من االشراف احلكوميالذي يستثين املش
اراء وزير  الن غرينسنب انه يدعم بكل ما ميلك من قوهاالشراف احلكومي" مبعىن اهنم يتحكمون يف العامل ومينعون اي محاية حكومية للناس وأكد 
ن )بيع السلع س قانو مرر الكوجنر ان  2000يف عام املالية الري مسرز، وحتت أتثري كل هذه املاليني اليت تنساب من االسواق املالية حصل 

ع االشراف احلكومي على املشتقات و عندما حدث الذي من دة لويب الضغط يف القطاع املايل وهوكتبه املتخصصون املاليون مبساع  املستقبلية( الذي
 2004 عام يفم. 2000اعات بعد صدور القانون عام ملن يستعمل املشتقات املالية وتلك االخرت  املايل يتجه بصوره أسرع القطاع ذلك اصبح

أس أي ة االوراق املالية والبورصات )جنى تكوين مجاعة اللويب الضاغطة للساعد هنري بولسون عندما كان املدير التنفيذي جلولدمان ساكس عل
ملالية يئة االوراق ااجمللس االعلى هل للبنوك بزايدة اقرتاضهم بشكل حاد كما ان مما يسمح ،الفاعلية او الفائدة امليكانيكيةسي( لتقليل القيود على 

نوين اذا كنت رجل هتتم بدولة، الن ابسط شيء فد ، وكان ذلك جالستثمارية ابملقامرة اكثر بكثريالسماح للبنوك ا والبورصات )اس أي سي( قرر
لعشرين  ابزمة عاملية. يتسبب به ذلك هو ان يصبح ابمكان األسواق املالية رفع معدل الفائدة على ماليني الناس بشكل مفاجئ وابلتايل التسبب

بل غرينسنب بشكل قد كان يقالدعم املستهلك والدفاع عنه" و  " وهي جمموعة قوية للدفاعتنينققرين اليسنه كان "روبرت جنازذا" رئيس لشركة "
ية ذات الفائدة ون العقار مثل مبدينة كانرتي وايد كمثال مع مائة ومخسني نوع معقد خمتلف من الره -غرينسنب  - ابنه اعطاهوقال روبرت " منتظم

 ملعرفة اجليد من غري اجليد" حىت اذا حصلت على دكتوراه يف الرايضيات فلن يكون ابستطاعتك استيعاهبم بدرجة كافيةالقابلة للتغيري ورد غرينسنب "
، وقد قابلوه مره اخرى يف أبيديولوجيتهحا  انه كان عالقا  ، بدا واضشيئا  ولكن مع استمرار احملادثة لذلك فقد ظن ابنه سيتخذ موقف ويفعل

 .والسبب انه ليس ذل كلم يكن رأي وامنا كانت خطة يه ابدا  جيتمعون مرتني سنواي  ومل يغري رأم وعادة ما 2005
 املشتقات يف القانون االمريكي قانونمكافات مترير 

اما وزير املالية  يف ادارة انرون، 1993فقد عملت منذ  وجته ويندين الكوجنرس اصبح انئب رئيس بنك "يو يب إس" اما ز مفيل قرام وبعد ان خرج "
، حيقق عام اصدار تشريعات بطريقة مالئمةان املنا العظيم انه سيكون من املمكن هذا الالقرار معلقا  على مترير القرار بقوله " الري مسرز والذي مرر

شركة تعتمد على املشتقات املالية، مليون دوالر كمستشار يف  20جىن الري مسرز  ة انقانونية للمشتقات املالية " ومره اخرى كانت اجلائز  مصداقية
طويلة  لديه خربة ه ليكون وزير املالية حبجه اناعلنمليون دوالر اىل جانب ان بوش االبن  31هي  2005اما هنري بولسن فقد كانت مكافئاته يف 

ه قد عرف عنه االخالص واالستقامة ابن يف االمر هو قول بوش عن بولسن، و املضحك اق املاليةله معرفه عميقة ابألسو ، و يف جمال األعمال التجارية
، ولكن قبوله مركز وزير املالية هو ون ان يتقبل مرتب احلكومة اهلزيلوقد تظن انه من الصعب على بولس وهو الذي اشتهر عنه اسم الثعبان الغدار،

 مليون 485مان ساكس اليت قيمتها دكان على بولسون ان يبيع سنداته لدى جول   حياته، والسبب انهالقتصادية اليت اختذها يفافضل القرارات ا
، مل يكن عليه ان يدفع أي ضرائب على ذلك وهذا ق اقراره يف عهد الرئيس بوش االب، ولكن نتيجة لقانون سبدوالر عندما قبل املنصب احلكومي

 .مليون دوالر 50ما وفر عليه 
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 اسهم االنرتنتازمة و  انرون
حتظى مشاكلنا مع االسوق املالية ال تقتصر على ذاهتا فهي تتحكم بقطاع واسع من السوق احلقيقي فشركة انرون مل تكن لتقم مبا قامت به لو مل 

ية يف هنااليت كانت االزمة التالية و  فنتيجة لفك القيود احلكومية ووالدة املشتقات املالية ودمج املؤسسات املالية حدثت مبسانده وول سرتيت
م 2001حيث قامت البنوك االستثمارية بدعم الفقاعة الضخمة عرب املشاركة يف "أسهم االنرتنت"  وحلق ذلك االهنيار الذي حصل عام  التسعينات

ة االقتصاد احلقيقي تريليون دوالر يف االستثمارات يقول ابتريك عن استمرار تزييف احلساابت يف الوول سرتيت لتشوي 5والذي تسبب يف خسارة 
والذي كان سيستحيل حصوله يف ظل اسواق مالية حكومية ووجود الرافعة املالية وعدم وجود نظام املخاطرة "حدثت مجيع فضائح بداية القرن 

االيطالية يف  احلادي والعشرين يف مرحلة موجة االنرتنت، حيث انفجرت بعد احنسار املد. وهكذا كشف حماسب مستقل  بعد افالس شركة ابرمالت
وذلك بعد مرور  مليار فقط( 1.8مليار يورو)يف مقابل االعالن عن ديون مقدارها  14.3م ان الشركة كانت ديوهنا الصافية تبلغ 2003ديسمرب 

مبا يصل اىل  مزيفة –عمالق االتصاالت االمريكية  –اعوام من التالعب يف احلساابت. وابملثل، كانت حساابت الشركة االمريكية وورلد كوم  10
هتم حوايل عشرة مليارات من الدوالرات، االمر الذي كلف محلة اسهمها ثروة كبرية، كما كلف موظفيها عدة مئات من ماليني الدوالرات من مدخرا

نوك حىت منتصف عام ومل حتدد القيمة الكاملة خلسائر البمليارات من الدوالرات ) 6ل معها املوظفة يف اسهم الشركة، كما كلف البنوك اليت تتعام
حيصلوا  مليار دوالر، مل 40رة بلغت حوايل مسامهي الشركة اخلمسني الفا  خسا 2001(. وكذلك محل االفالس ابلتدليس لشركة انرون عام 2005

مديري ، و ت البساطيفة، والديون املخبأة حتاال على جزء صغري منها. وهكذا جند وول سرتيت يشجع النماذج االقتصادية املشوهة، واحلساابت املز 
سوية قام عشرة من البنوك االستثمارية بت 2002يف ديسمرب  1"الشركات الالمعني اعالميا ، والذين ملعهم اعالم الصيارفة ولكن الكثري منهم فاسدون

اق املالية والبورصة لإلدارة جلنة االور  وبوجود اسواق مالية خاصة ليس من املستغرب ان ، ووعدوا بتغيري اساليبهممليار دوالر 1.4قضية مببلغ 
انه مل يكن هناك  حيث -ويف غياب أي اجراءات فيدرالية  شيئا   وضبط البنوك االستثمارية" مل تفعلالفيدرالية "اليت انشئت خالل فرتة الكساد لتنظيم 

يزرز ان بنوك االستثمار قامت برتقية شركات فشل الواضح يف القدرة على التنظيم وقد اظهرت حتقيقات اليوت سبيتظهر اىل العيان ال – أي اجراءات
، على ن خمتلف متاما  عن ما قالوه سرا  انرتنت يعلمون اهنا ستفشل وقد مت الدفع حملللني االسهم بناء على كمية االعمال اليت جيلبوهنا، وما قالوه علنا كا

ير ملا وصف ابلتافه على تقدأ، وكذلك اكسايت ايضا  اعطت القيمة ميسبيل املثال اظهرت "انفو سبايس" اعلى تصنيف ملا اعتربه احملللون اتفه عد
الذي مت تفضيله من قبل  الدفاعولنعرف نوعية العقلية اليت تولدها االسواق املالية وهو ما سنتطرق اليه الحقا  علينا ان نستمع اىل ، عدمي الفائدة

اجلميع يفعل ذلك، واجلميع يعلم الدفاع املفضل هو ان " بل كان إبهتمنا هبذه التهمةانك خمطئ" البنوك والذي مل يكن كما يتوقع اجلميع ابن يكون "
سامح مع البنوك ولكن تكمن ان القانون مت حقيقة يف اصل املشكلة ال يكمن ".للني االعتماد على هذا التحليلما حيدث لذلك ال ينبغي الحد احمل

بناء على طبيعة االسواق  ماليه تبدو صادقه يف تربير اجلرائومنطقيه وللمنخرطني يف الشؤون امليف ان البنوك بشكل عام هلا مربرات حقيقية  املعضلة
الذين ساعدوا هيئة انرون على أخفاء املؤامرة هم سيي بنك وجي يب مورجان ومرييل املالية احلقيقية واليت ميكن استخدامها للرد على أي اداانت. 

ال جيب على البنوك االستثمارية ان تعرتف أبي اخطاء تفعلها  ات غرامات غري مسبوقة،الشرك تواجه مليون دوالر، وبينما 385لينش وهربوا 
سؤال هو والسبب اهنم ليسوا خمطئني عندما يقوموا بعملهم، فقطاع اخلدمات املالية يتمتع مبستوى من االجرام مرتفع اىل حد ما الن ذلك عملهم فال

 ام املعهود على املنظومة املالية؟كات سيكسو او انتل او ابل او جوجل او أي يب ام قامت بشيء من االجر مىت كانت اخر مره عندما اي من الشر 
الصناعات احلقيقية تتميز ابهنا صناعات خالقة حيث ان القيم االخالقية ابإلضافة اىل االيرادات يقوم إبنتاج شيء او استحداث شيء جديد 

رتمه مثل جنرال موتورز افسدت شركات حم كما ان البنوك قد  .االحتيال وعدم جعل الكعكة اكرب وليس فقط بنقل الثروة من خالل وخمتلف
 وكراسيلر.

 ازمة االسكان
مصرف مت الرتتيب لإلزمة العاملية يف قطاع االسكان والعقارات مع انضمام صرييف اخر حلفلة الصيارفة وهو ابن صرييف كان اثين اكرب مساهم يف  

ابنه من حق كل امريكي ابن حيصل على منزله وهو الذي اعلن فور ترشحه الرئيس جورج بوش االبن   احلرب العاملية الثانية وهواملاين مول هتلر يف
ومن هنا برعاية من احلكومة الفيدرالية  فئة املالكني هناية العقد احلايلاخلاص مؤكدا  للراغبني يف التملك ان مخسة ماليني ونصف منهم سيضافون اىل 

 ، ولقد سيطرا  واكثر تركيزا  وقوه من أي وقتاىل احلكم اصبح القطاع املايل اكثر رحب 2001عندما وصل بوش عام م. 2008التخطيط إلزمة  بدأ
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لتان او جمموعتان مالية عمالقه ( وكتبروذرز، مرييل لينش، بري سترينزقولدمان ساكس، مورغان ستانلي، ليمن على هذى القطاع مخسة بنوك وهي )
، ( وثالث وكاالت تصنيف )موديز، ستاندرد اند بوورزAIG, MBIA, AMBAC( وثالث شركات اتمني وهي )مورقان جي يبييت قروب ،)س

 (  securitizationالذي يسمى )التوريق نظام جديد الهو عا  )سلسلة من الرهون العقارية( يربط هؤالء مجيمافيتش( و 
 التوريق

مع مستثمرين من كل احناء العامل بعكس يربط تريليوانت الدوالرات من الرهون العقارية والقروض االخرى  الذي يسمى التوريق هذا النظام اجلديد
، لقد اقرتضت ضك املال يتوقع منك ان تعيدها له، فان الشخص الذي يقر النظام التقليدي فمنذ ثالثني عام مثال  اذا اردت ان تقرتض لشراء منزل

قود لسدادها كان املقرضون ، والن قروض الرهن العقاري أتخذ عالشهري اىل املقرضقسط فقد كان يذهب الع ان تعيد له ماله توقيمن مقرض 
ايضا  وما يفرتض ان يقوم به القطاع املصريف هو ان يوفر للمقرض  بفائدة اثبته يز النظام القدميمت على اختيار من يقرتض امواهلم، كما ،حريصون

يف النظام اجلديد يبيع املقرضون الرهن اىل بنوك االستثمار وتقوم (. securitizationقبل اجياد النظام اجلديد الذي يدعى )التوريق  وهذا احلماية
( منتجني بذلك املشتقات املالية طلبة اجلامعيني وبطاقات االئتمانقروض السيارات وقروض الف الرهوانت والقروض االخرى مثل )البنوك بدمج االل

التزام اتمني القروض تقوم البنوك االستثمارية ببيع ) مث(  CDO collateralized debt obligationعقدة وتسمى )التزام أتمني القروضامل
CDOاملستثمرين يف كل أحناء العامل،  ، وبعد ذلك عندما يقوم مالك املنازل بدفع أقساطهم الشهرية ستذهب هذه االموال اىل( هذا اىل املستثمرين

ا بدال من تعريض امواهلم للخطر قامت هذه ابع مالكو القروض غري االمنه هذه القروض للمصارف املوجودة يف وولسرتيت وضواحيه ندمافع
بعد اذا  ابعت املصارف االوراق املالية كما شرحنا ذلك سابقا  و   قسمتها حبيث اصبحت اوراق مالية لالستثمارمث قامت بمعها معا  مث جب املصارف

رية وحيصلون على نسبة من ستثمرين يبعدون االف الكيلومرتات عن ديرتويت وشعر اولئك املستثمرين ابلسعاده لكوهنم سيدفعون مبالغ صغهذه مل
وحتت ضغط فصل الدوالر عن الذهب يف السبعينات و بداء  خلطر عدم اسرتداد نقودهم، الفوائد مبعىن انه يعطي شعور اىل املقرضون اهنم ال يتعرضو

اكثر واكثر تقلص امد القروض  يف البلدان الناطقة ابالجنليزية حيثتعديالت كثرية على نظام متلك العقارات  مثانينيات القرن العشرين مت ادخالمن 
ابملقرتضني من الدرجة الثانية مل يبايل الدائنني فاع نسبة الفوائد اقلقهم كثريا  لذلك حنو نسبة الفوائد عن اختيارهم للقروض الن ارت ليحول اهتمام الناس

اضعاف تلك  على مشاكل خفية انطوت الدفعات من االقراض عايل املخاطر ، واحلقيقيةالذين سيتخلفون عن دفع االقصاد اذا ارتفعت نسبة الفوائد
تفصل املدينني )يف اليت  نوك يف نظام التوريقاجلغرافية والتنظيمية داخل نظام الب التوريق يف املسافة االحتيال يف يكمن سراملوجودة يف النظام القدمي 

، فعندما اشرتت بلدات نروجيية صغرية هذه االوراق كانت يف غفلة عما ختفيه هذه ولئك الذين يتلقون دفعات الفوائداديرتويت مثال ( عن 
ويف حني ان هذه تعترب نظراي  اكرب ، قليال  عن التوريق  رات اكثر من اولئك القريبني من االسواق املالية االمريكية الذين ميكنهم املعرفة اكثراالستثما

ان البنوك واالسواق املالية عملية توزيع خماطر ممكنه حيث انه حرفيا  يضع خط بني االغنياء والفقراء ال ميكن ان تنساب معه الثروة لالسفل هنائيا  اال 
 هم شيء ال يذكر من القيمة واذا ما فشلت العملية فاملتضررين ني على سبيل املثاللنروجيفاذا مت التسديد سيدفعون لال يهمها اذا مت التسديد ام ال 

بشكل مباشر وسيستولون يف دهاليز النظام املايل على اجلزئية اليت مل تسدد  اصحاب النرويج وسوف يستفيدون هم من اجلزئية اليت مت تسديدها
لالعلى من الفئة املتوسطة اىل الفئة االكثر ثراء واملتمثلة فيهم وابلتايل مل يسرتد املودعني يف ويلقون ابللوم على املقرتضني مبعىن ان االموال ستذهب 

  .% من اصول ايداعاهتم بال ارابح اىل جانب ما جنوه من اجلزئية اليت سددها املقرتضني15النرويج مثال  سواء 
 التصنيف االئتماين

هي البدلة الباذخة اليت سبب ملاذا اشرتيهم؟ وال subprimeت ان هذه االسهم من النوع اخلطر رمبا تظن ان هيئة صندوق معاشات التقاعد قد قال
. لن يتمكن املصرفيني من االحتيال على هذا العدد املهول  AAAلك بور الذين قيموها أبعلى تقييماملختصون من مودي وستاندارد و كذالبسها 

من يلبسوهنا لنظامهم االحتيايل هذا، وهذه البدلة مل تكن سواء التصنيف االئتماين و يف ظل قطاع مايل من احملاسبني واملستثمرين بدون بدلة ابذخة الث
مبا ان وضع االسواق ( و CDOالتزام أتمني القروض ابلدفع لوكاالت التقييم لتقييم )تقوم البنوك االستثمارية  خاص ما حيصل وال غرابة يف ذلك ان

ك سابقا  مبعىن ان املفرتض به ان يكون املتحكم يف القرار دائما  هو )الزبون( كباقي االسواق والن الزبون ليس املالية خاص جدا  كما ذكران ذل
، وهي AAAمت تقييم الكثري منها بدرجة الشخص الذي يدفع النقود لشركات التصنيف االئتماين بل من يدفع لكي يتم التقييم هي البنوك لذلك 

 مت تقييم  CDOر( خللق التزامات الدين املضمونة)االقرتاض عايل املخاطهذه القروض او عندما مت دمج االالف من مبعىن انه  ،أعلى مرتبة ممكنه
مل يصدر  امر شائع يف أموال التقاعد واليت تشرتى فقط أبعلى الضماانت. CDOوهذا جعل التزامات الدين املضمونة  . AAAا بدرجةالكثري منهم
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ارابح موديز واس او يب قائمة على وضع تقارير مبالغ فيها وكلما  ،ت بدون ترخيص من هيئة احملافظة على املنازل ووكاالت التقييمأي من هذه السندا
، ختيل انك ذهبت اىل جملة نيويورك اتميز وقلت هلم اذا نشرمت مقال كلما ارتفعت ارابحهم   AAAات اليت يقيموها أبعلى تقييم وهوزاد عدد املستند

 تنشروا شيئا  فلن اعطيكم شيئا ، ابلطبع ستنشر نيويورك اتميز وكذلك احلال مع وكاالت التصنيف ، اما اذا ملالف دوالر 500يب فسأدفع لكم اجيا
ف " وفورا  سيتم ايقاف التمويل احملفو قائلة "انسف عن ذلك الن معايريان قاسية ، كان إبمكان وكاالت التقييم ان توقف هذه العمليةاالئتماين

وعند احلديث عن  مئات املليارات من الدوالرات مت تقييمها سنواي ، تضخمت من عدد ضئيل اىل االف و  AAAملخاطر .ان الية التقييم ابلفئةاب
، AAA، وكانت حجتهم انه عند تقييم امر ما أبعلى تقييم مون بتعديل الدستور االول الشهريتمسك احملاوكاالت التصنيف االئتماين يف الكوجنرس ي

 اهنا الهم يف هذه الرهون اصبحت آرائهم "ومن مث عندما يسألوا امام الكوجنرس بعد االزمة عن رايرأيناه وال جيب ان تعتمد عليه. "فهذا جمرد رأي 
املالية يكون هذا  وكالعادة عندما يتم انشاء اي نظام يف االسواق "، وال مصداقية اسعارها ومناسبتها كاستثماراتمتثل القيمة السوقية للمستندات

كانت تبيع كميات كبرية من املشتقات املالية اليت تدعى التبادل االئتماين   رب شركات التأمني يف العامل( وهي اكAIG)حيث ان  ،النظام قنبلة موقوته
كبوليصة  CDSملت ع CDOلكون الـتزامات الدين املضمونة ( ، ابلنسبة اىل املستثمرين الذين ميcredit default swapsاالفرتاضي )

ما خسرت التزامات اذا ف، أقساط ربع سنوية AIG( يدفع لـcredit default swap، املستثمر الذي يشرتي )تبادل االئتمان االفرتاضي اتمني
 تستطيع الشركات املضاربة  AIG، ولكن خالفا  لشركات التأمني العادية يف شركة ةتعد بدفع اخلسار  AIGفان شركة التامني   CDOالدين املضمونة

، اذا فاان كه، لنقول مثال  اين امتلك منزلالتأمني تستطيع فقط التأمني على شيء متل . مبعىن انه يفAIGشراء تبادل االئتمان االفرتاضي من ب ان تقوم
أكيد أي شخص ابلتالتأمني على هذا املنزل ،و  كان مني  أل يولد االمكانيةعامل املشتقات املالية  ن اؤمن على هذا املنزل مرة واحدة ولكناستطيع ا

ائر يف النظام ؟ عدد اخلسذا ماذا سيحدث اذا احرتق املنزل، اشخص اخرون مثال  التأمني على منزيل 50اخر يستطيع ان أيمنه، مبعىن انه ابمكان 
سائر احملتملة بل بوضع أي مبلغ احتياطي لتغطية اخل AIG، ومبا ان تبادل االئتمان االفرتاضي ال تشرف عليه احلكومة فلم تقم تصبح كبرية نسبيا  

  CDO، ولكن اذا ما ساء وضع التزامات الدين املضمونةالت ضخمة مبجرد توقيع تلك العقودمبكافئة موظفيها بعمو   AIGعلى العكس قامت
ى ومع ان ينتج ذلك ارابح وعوائد قصرية املديث ال ابملخاطرة يف الوقت املناسب حامل يف مشكلة. مبعىن ان الصيارفة جينون AIGماليا  فستكون 

اىل افالس املؤسسة مع مرور هذا سيؤدي هذه االرابح هائلة بشكل مروع اال ان هذا ليس كل ما جينوه من ذلك بل اهنم جينون عموالت ايضا  و 
قسم متويل ا ذلك سابقا . على سبيل املثال قام فالتامني عملية مثرية للشفقة كما شرحن متاما  والتامينات وهذا سيفسد نظام التعويضات الوقت 

من اجل )التزام أتمني القروض  خالل الفقاعة, والكثري منها مت اصدارها CDSمليار دوالر من  500ر ما قيمته اصدابيف لندن  AIGاملنتجات 
CDO ( املدعوم من )االقرتاض عايل املخاطرsubprime مل يكن تم رشوهتا من البنوك االستثماريةيوكاالت التقييم و اليت ان ( العقاري حيث ،

قة ومل يكن هناك قيود او ما مل تكن لتصبح يف املشنو  ثبت خطائها CDOعليها أي مسئولية يف حالة اذا كانت تقديراهتم اللتزامات الدين املضمونة 
، فكلما البنوك االستثمارية مل تعد هتتم ، وكذلكأخطر ومن مث فقد بدأوا مبنح قروض، يهتمون بقدرة املقرتض على السدادمل يعد املقرضني و  ،شابه

، واهتموا حىت القمة مل يبالوا جبودة الرهنكل العاملني يف النظام من القاع   مبعىن ان ،اكثر كلما زادت ارابحهم  CDOابعوا التزامات دين مضمونه
، وكل ما عليك فعله هو ان تضخ املزيد واملزيد من اخضروء و لذا فقد كان هناك ض الرهون واحلصول على عمولة من ذلك،فقط مبضاعفة قيمة 

م 2000بني عامي حىت ينهار النظام ويستفيد خمرتعوا هذا النظام برمته من ذلك ثروات ال حصر هلا دوان ان ينتجوا اي شيء بتاات  ف القروض
بشركة  ورتشن "ان احد اصدقائه والذي كانت له اتصاللة فيقول الن سلوان رئيس حترير جم العقارية تضاعف اربع مرات،م عدد القروض 2003و

جلسة  صديقه عقد " وابلتايل فقدالرهون العقارية عالية املخاطر اكثر عن حسنا  لقد حان الوقت لتتعلم" ضور قوي يف املنظومة املالية قال لههلا ح
ع اىل كمبيوتره واخرج املعلومات منه يف ثواين حيث كانت اوراق وهر  التقين الذي عمل هذه التجربةصديقه  جدا   قد انفعلزميل له وبني الن و  بني

مبعىن الذين مل يرهنوا منزل مقابل  –اجلدد وهم العدد االصغر  ، يف املتوسط اقرتض املقرتضونرثة بكل ما حتمله الكلمة من معىنجولدمان املالية كا
املنزل مما يعين اهنم ال ميلكون ايه اموال يف هذه املنازل فاذا حدثت أي مشكله  من قيمة 99.3ما قيمته  -منزل اخر لكي يتم اتميم البيتني الحقا  

ويستحوذ عليها الصيارفة وال يعيدوها ملن اقرض املال الن سلسلة التوريق قد عزلتهم متاما   بعد ان دفعوا اقساطا  منه فسوف ينسحبون ويرتكوا الرهن
ويف هناية هذه العمليات يف جولدمان ساكس  رهن 8000ول قبمت لكان جمنوان  ولكن بوسيلة ما ولن يوافق احد على مثل هذا القرض طبعا  واال 

وحتت قوة أتثري التصنيف . احلكومية انه جنون كاملمما يعين اهنا آمنه مثل السندات  AAAووكاالت التقييم حصل ثلثي هذه القروض على تقدير 
الول من مليار دوالر يف النصف ا 3.1السامة مبا ال يقل عن   CDOوحدها من هذه الـن ساكس ابعت قولدماالعايل الومهي هلذه القروض السامة 
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صاحب اعلى مرتب يف وول سرتيت( والذي كان وزير املالية يف هو املدير التنفيذي جلولدمان ساكس )م حينما كان هنري بولسون 2006عام 
 االزمة العاملية. 

 القروض عالية املخاطر
يل املخاطر والذي كان هناك زايدة ضخمة يف بداية القرن الواحد والعشرين يف االقرتاض عاالتوريق خلق ما يسمى بقروض عالية املخاطر و ان نظام 

اخذت بتقدمي العروض املغرية من اجل تسهيل شروط االقراض عجت املناطق بشركات القروض السكنية واليت و  (subprimeاسم ) يطلق عليه
تقدم للشخص  اي اليت قروض نينجا ملمنوحة اسم القروض غري األمنهتب على املقرتضني ديوان  مرتاكمة لذلك اطلق على القروض ا، وكانت ترت جدا  

باين كانت يف بفقاعة اسكان وتشييد م وعاطل عن العمل وال ممتلكات لديه ويف حني كانت اخر مره مرت هبا الوالايت املتحدةالذي ال مدخول له 
ة كان ارتفاع اسعار املنازل يف تلك املر ينات صنفت كأكرب سرقه يف التاريخ واليت تضائل امامها الكساد العظيم من انحية املؤشرات اال انه اواخر الثمان

قولدمان م تضاعفت اسعار املنازل فعليا  وال يستغرب ان 2006حىت عام  م1996منذ عام اال انه ، ضئيل، وادى ذلك اىل ركود حاد نسبيا  
يف االقرتاض عايل املخاطر  كانوا كلهم متورطني ابعمق املستوايت يف جرمية اشرتاكهموبري سترينز و ليمان براذرز ومرييل لينش  ساكس 

"subprime lendig"  ال تزيد عن  مليار دوالر سنواي  يف مدة 600مليار سنواي  اىل ألكثر من  30حيث ارتفع التمويل من اليت اخرتعوها
، وادى هذا اىل زايدة عاصفة ( ألن عائداهتا أعلىsubprime loansاالقرتاض عايل املخاطر ) هذى بنوك االستثمار لتعشر سنوات فقد فض

من القروض مت اعطائها لناس يعلم اجلميع  بال داعي يف وضع االقرتاض عايل املخاطر وكثري وابلتايل مت وضع املقرتضنيمن التسليف اجلشع واملدمر. 
كل احلوافز اليت منحتها هلم املؤسسة املالية املقدمة لسماسرة الرهن العقاري بنيت على ف ارجاع تلك القروض، ان يتمكنوا منابنه من املستحيل 

ارابحا  اكثر اذا وضعتك يف قرض عايل  تستفيد من الضعيف لصاحل االسواق املالية، فالبنوك جتين اساس بيع اكثر املنتجات رحبا  واليت كانت قروض
نه كان ، حيث االل سلسلة التوريقفجأة تدفقت مئات من مليارات الدوالرات سنواي  من خ وهذا هو املكان الذي سيضعونك فيه واملخاطر 

، ويبدو ان ، وكانت النتيجة اكرب فقاعة مالية يف التاريخاملنازل واسعارها بسرعة صاروخية ارتفعت عمليات بيع و ،ابستطاعة أي شخص االقرتاض
ون فقاعه اكرب منها لنا يف خالل السنني القادمة، و حينها سنقول اثين اكرب فقاعه مالية بعد ان كانت االوىل وسريجع الكساد العظيم الصيارفة ميلك

و  ات ضرورةاىل املرتبة الثالثة وهكذا فاالقتصاد خيربان ابن احلافز لتنفيذ عمليات اجرام اوسع ال زال موجود. قد يعتقد البعض ان القروض واملشتق
خماطرها احلقيقة اليت يعرفها السياسيني واالقتصاديني مجيعا  هي ان هذه املشتقات ليست ضرورة ابي صورة من الصور، وحىت مع وجودها ميكن تقليل 

القدرة على تقليل ل مل حياولوا عمل تلك اليت حتم اقل نسبيا  ولكن الصيارفةخاطر اد منتجات للمشتقات املالية مبمن املمكن اجي مبعىن انه كان
اال اهنم مل  يفعلوا ذلك يف حيث انه كان لزاما عليهم  بوهلا يف نظر العامل اليوم وهلم جرا،، وحيث توجد حدود لألخطار اليت ميكن قاملخاطر نسبيا  

الموال اال بوضع العامل كله يف خماطر اكثر، املالية اخلاصة تريك اخلطاء صواب، كما اهنم لن جينوا الكثري من ااألسواق كما يعتقد املثاليني فطبيعة   فعله
ا ليجنوا ارابح هذه ومبا ان االرابح تساوي املخاطر مضرواب  يف الكفاءة مضرواب  يف رأس املال كما قلنا سابقا  فقد وضعوا العامل كله يف خماطر مبالغ فيه

هناك بدله اخرى  يت مت الباسها لعملية االحتيال هذه ولكن كان ايضا  املخاطر هلم شخصيا . ومل يكن التصنيف االئتماين هو البدلة الوحيدة فقط ال
، ميكنك ان ترى اصوهلا، م مثل "امللكية للعقارات حقيقيةاملشروع بكال يراها من ال يعرف نظام املخاطرة اهنا بدلة حقيقية وهي الرتويج هلذا

مروا يف قول مثل هذا الكالم حىت يتمكنوا منك ومن مث تصبح االصول " وسيستوابستطاعتك ان تعيش يف ممتلكاتك، وإبمكانك أتجري ممتلكاتك
ا اسواء فقاعة وانت واقف اعالها وعندما تنفجر الفقاعة تسقط وحيدا  او يسقط العامل امجع ابستثناء الصيارفة الذين سيتم دفعهم لالعلى وليس هذ

والسبب يف ذلك هو  اىل اقناع الناس برهن بيت مقابل بيت اخراللجوء  كرب فقد متمايف االمر ولكن هناك فئة مالكي بيوهتم القدامى وهم املتضرر اال 
لكي يشرتوا بعض املمتلكات  الناس اىل استدانة املال وسيضطر اهنم سوف يتمكنوا من ان يسيطروا على العقارات االصلية وهي الكارثة االكرب

الذي  ، وكان املفتاح غري سوق العقارات تعترب جمازفة كبرية لالسواق املاليةلرياهنوا يفاال ان اغرائهم يف مقابل تلك البيوت اليت رهنوها الباهظة 
وازن املناسب بني الدخل والدين، حبيث ان ما حتصل خارج نظرية املخاطرة هو حتقيق الت استخدمته االسواق املالية لتربير عملية االحتيال هذه اي

 حب الدين.حقيقة االمر هي ان ملكية املنزل ليست ضمان لك بل لصا فقط و عليه من دخل جيب ان تعطية لألسواق املالية
مدير من مدراء االف يب اي فيه من اعلى املناصب   500والذي كان اهلدف من ضرب برجي التجارة العاملي هو تغيري  - FBIكان الـ   2004يف 

ق االنرتنت حيث ان هذه املعلومات قد تودي ابكرب الشخصيات ويصل اىل كانوا على دراية كامله بكل ما جيري يف االسواق املالية وانرون واسوا
ها االسواق اعلى املستوايت يف االحتياطي الفيدرايل ورموز الصيارفة يف الدولة اىل جانب سبب اخر رئيسي وهو اعادة جتارة االفيون اليت كانت متارس
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م واليت متثل اكثر من 2000ستوى العامل وهذه التجارة قامت طالبان مبنعها عام املالية يف افغانستان كما كانت متارسها يف كل العصور على م
ومع ذلك فقد   –% من جتارة االفيون يف العامل وقد رجعت جتارة االفيون عندما سيطرت القوات العسكرية للصرييف جورج بوش على افغانستان 90

م 2005، يف ندات مزيفه وانشطة احتياليه اخرىينات مضخمة للقروض ذات مست، وابلغوا عن تثممن تفشي وابء الرهون املغشوشة FBIحذر الـ
قدم تقرير يف الندوة  و ،طرية اليت ميكن ان تؤدي اىل أزمةر من احلوافز اخليحذابلت، قتصاديني يف صندوق النقد الدويلم راجان كبري االقام روجا

" وكانت نتيجة التقرير... املالية جتعل العامل اكثر خطورة هل التطوراتنوان البحث "رات املصارف(. كان عالسنوية بقاعة جاكسون ) وهو صفوة مؤمت
، ولكنها مل تفرض أي عقوابت على ، بناء على األرابح قصرية األجل لقد ركز تقرير راجان على هيكل احلوافز الذي ينتج عنه عموالت ضخمة نعم،

وافز شجعت املصرفيني لتحمل املخاطر واليت ستؤدي يف النهاية اىل تدمري املنظومة املالية ان هذه احلالناجتة الالحقة حيث قال راجان "اخلسائر 
". لقد ، ولكن ما حتتاج لتقوم به هو التعويض لألداء حيث املخاطر معدلهاالداء ابختاذ خطوات اكثر خطورة أبكملها. انه من السهل جدا  حتسني

، ولكنين ح اكثر مبخاطر اقلما أخربمتوان به هو اهنم  انكم وجدمت وسيلة للحصول على ارابتحديد هو "، حيث ان ما قاله ابلضرهبم راجان يف مقتل
مبخاطر اكثر، وهناك اختالف كبري" والن راجان وضع يده على املشكلة فبطبيعة احلال اهتمة اخربكم انكم وجدمت اسلوب للحصول على ارابح اكثر 

حدث فيها االقرتاض عايل  ، وهي اعلى سنهي رئيس هيئة االحتياطي الفيدرايلاصبح بن برياننك 2006 يف فرباير مسرز ابنه حيطم النظام.
، عندما اجتمع هيئة االحتياطي الفيدرايل أي شيءوابلرغم من التحذيرات العديدة مل يفعل بن برياننكي وال   subprime lendingاملخاطر

، ومل يشر براننكي اىل انه قد تكون هناك بعد ان اصبح بن برياننكي الرئيس الفيدرايل ثالث مراتروبرت جنايزدا مع بن برياننكي وهيئة االحتياطي 
جاء حتذير نوريل  ومن مثاي بعد االزمة العاملية أبكثر من عام.  م2009مشكله حىت وان على احلكومة ان تبحث فيها اال يف املرة االخرية يف 

يف مايو  ، وحتذيرات صندوق النقد الدويل املتكررة،2007جملة فورتشن واشنطن بوست يف ن يف ، وبعدها مقاالت الن سلو م2006روبيين يف 
من الذي ميسك ابحلقيبة ؟( بتعميم منشور عنوانه )( hedge fundقام )بيل اكمان( مدير جلنة التجارة يف السلع أبسعار مستقبلية ) 2007

كتابه عن األزمة وشيكة احلدوث ابسم "ذوابن اثنني   م نشر تشاليز موريس2008 ويف اوائلذا املنشور كيف ستنفجر الفقاعة ،حيث وصف ه
من االسواق مقاالت لكاتب كان  2008اق واهنيار االعتمادات العظيم(" كما تسربت قبل أزمة االئتمان امليسر واملقامرة الواسعة النطترليون دوالر )

، كتاب فىت املدينة يقول ان االسواق املالية مشلت ما اعتربه نةمث قام بتأليف كتاب امساه فىت املدي يدعى فىت املدينة يف االسواق املالية الربيطانية ومن
، قال ان التجار كانوا يتأمرون لنشر شائعات كاذبة عن سبق اصرار عن نتشار يف القطاع املايل يف لندنالكاتب تصرفات شائنة وجرمية واسعة اال

, كما قال ان التجار كانوا يوميا  ميررون لبعضهم رهاانت اليت كانوا يضعوهنااالسهم فيها وكان ذلك يرتكز على الشركة ما وذلك لرفع او خفض اسعار 
 . البعض معلومات سرية على حنو غري قانوين هبدف حتقيق ارابح غري قانونية

 االزمة
بوظائفهم منخفضة حيث يعتقد املواطنني ابهنم ابمكاهنم ان حيتفظوا  ة ما دامت نسبة الفوائدراحب احتيال الكيمياء املالية كانت ابلفعل منوذج لتجارة

فقط طرح  2006أاي من هذا ففي عام  ويف نفس الوقت تستمر اسعار العقارات يف االرتفاع ولكن احلقيقية ان ديرتويت على سبيل املثال مل تشهد
يف هبوط وكانت نسبة البطالة ونسبه الفائدة على قروض املنازل  نت اسعارماحنو القروض غري االمنه قرابة مليار دوالر يف ارجاء املدينة حيث كا

عندما بداءت صفقات القرض غري االمنه ابلرتاجع يف اوائل  قة لتتبعها مدن اخرى يف وقت قريب واالسكان يف ارتفاع وكانت ديرتويت هي السبا
الشركات االستثمارية املتخصصه يف عمليات اموال املغفلني املتعاملني مع توالت اهلزات مستهدفة االسواق العاملية وقضت على  2007صيف 
 الناجنيبعض ومكبدة  واليت هي عبارة عن كمية مهولة من اموال العامة مصارف االستثمارات املهمة وابلتايل أتميم او بيع وهم عدد مهول التحوط

مع اخيها  اجلديده يف سوق التمويل العقاري وراء االصالحات تكان  ماي اليت والرات، تعاونت شركة فاينمئات املليارات من الد من املودعني
لتجنب اهنيار سوق القروض  م2008يف  يمهاموض السكنية االمريكيه، ولذلك مت أتايديهم على حوايل نصف القر  وااالصغر فريدي ماك ووضع

، تالشت االمساء اليت كانت قد انتشرت يف وولسرتيت مثل ملالية قطاع حكوميومره اخرى اضطرران للتأميم وجلعل االسواق االعقاريه اهنيارا  اتما  
 قد استثمرت ضرائب املواطنني يف اربع بلدايت نروجيية كانتاحناء العامل فمثال    ، وانتشرت هذه االزمة يف كلسرتينز و وليمن برذرز ومريولينتشبري 

مليون  100بلغت  % مما دفعوه، أي ان خسارة اربع بلدات فقط15اد تبلغ اراهتا ابلك، اما اليوم فان استثمسندات مدعومة من الدرجة الثانية
لرهان املضمون فان دوالر اليت ذهبت اىل جيوب اسياد املال يف دعوه جمانية. يف العامل الناطق ابللغة االجنليزية مييل الناس ابالعتقاد أبن امللكية هي ا

وقبل ان نتحدث عن صحة هذه النظرية اال ان سوق العقارات ومن الغباء ان تستثمر اموالك يف غري ذلك  الطريقة االسهل جلين املال هي اخلوض يف



185 
 

وهذا الكالم قد يكون سليم جدا  ليس من حيث البيع  االسواق املالية تعرف ذلك متام املعرفة وبذلك تعرف كيف تستخرج االموال من اجلميع
حيث ستظل يف ارتفاع جنوين اذا مل يتم ادخال عنصر املخاطرة او الزكاة على العقارات واجيارات املنازل والشراء فقط بل ايضا  من حيث االجيارات 

تراجعت اسعار العقارات يف االزمة العاملية وهي حالة مؤقته من كما وضحنا ذلك سابقا  بنسبة عشرة ابملائة من متوسط االجيارات يف املنطقة فرضا   
مجهورا  من املناصرين للرأمسالية وهذا ما يظهر الرأمسالية بطريقة مغلوطة وذلك بسبب اللجوء اىل اقناع الناس برهن بيت التشجيع على التملك سيخلق 

،  غري سوق العقارات جمازفة كبريةلكي يشرتوا بعض املمتلكات الباهظة اال ان اغرائهم لرياهنوا يف الناس اىل استدانة املال مقابل بيت اخر وسيضطر
وازن املناسب بني الدخل والدين، خارج نظرية املخاطرة هو حتقيق الت الذي استخدمته االسواق املالية لتربير عملية االحتيال هذه اي فتاحوكان امل

حقيقة االمر هي ان ملكية املنزل ليست ضمان لك بل لصاحب الدين  حبيث ان ما حتصل عليه من دخل جيب ان تعطية لألسواق املالية فقط و
تجربة الدكتور بيكنقهام يف اربعينيات القرن التاسع عشر ووفقا  ملا يعيشه مالكو ديرتويت من الدخل فوفقا  ل مار االكثر امنا  هو ذلك الناتجفاالستث

لك يثبت االن ووفقا  ملا سيحصل مع مواطين ايرس لذلك من غري املفروض على كل مقاول يف العامل النامي ان يرهن منزله كي ال نقع يف التمييز وذ
اذا مل يكن لريهن عقاره فان االستمالك حل  اذا كان جيب على مالك العقار القيام برهن عقاره اماان االستمالك ليس احلل االمثل لبناء جمتمع ثري 

 امثل لبناء جمتمع مكتفي.
ه الفقرة اليت صدرت خالل االشهر االخرية من عمل بولسون كمدير تنفيذي " لقد صدرت هذ CEOنشر أالن سوالن مقاله عن  2007يف عام 

قد سبق التخلف عن دفع وكان  ذات القروض عالية املخاطر سيئة" ، اغالق اتفاق واحد يدل كيف هلذه الرهون العقاريةم" بيت النفاية2007يف 
م نزع ملكية منازهلا( وقد كان ذلك ما حيدث ملعظم هذه الرهون. احدى اجملموعات اليت مليار ألالف العائالت اليت يت 200خاسرة ثلث الرهون )

 80ات شهرية ألكثر من اشرتت هذه السندات عدمية القيمة كانت هيئة التأمينات االجتماعية للمتقاعدين يف املسيسييب واليت كانت توفر معاش
ين يف هيئة املسيسيب ، متوسط املعاش السنوي للمتقاعدحياكمون قولدمان ساكس االن، وهاهم دوالرات، لقد فقدوا ماليني الالف متقاعد
 الف دوالر. 600في جولدمان ساكس ، اما متوسط الراتب الشهري ملوظدوالر 18750
اء يف لقد بد، ولكن مونة" السامة فقط" التزامات الدين املض  CDO، فلم يبع فقط ذ قولدمان ساكس خطوات اكثر خطورةاخت 2006يف اواخر 

، وبقيامها بشراء عقود "تبادل املراهنة هبا يف نفس الوقت، وكان قولد مان ساكس يقول للعمالء ابن هذه االستثمارات هي استثمارات عالية اجلودة
خسارة اليت ال متتلكها، لتقبض عند   CDOستطاعت جولدمان ساكس املراهنة بـا  AIG"منcredit default swapsاالئتمان االفرتاضي 

مليار  22(. لقد اشرتى قولدمان ساكس على االقل ما قيمته ليت جعلت ساروس ثري بشكل ال يصدق)عمليات بيع قصرية االجل ا  CDOهذه
د تفلس، نفسها ق AIGلقد كان املبلغ ضخما  جدا  لدرجه حىت انه جولدمان ساكس الحظ ان   AIG)قروض قصرية االجل( من CDSدوالر من 

متادت جولدمان ساكس اكثر ، حيث اهنم بدأوا يف  2007، ويف عام احملتمل AIG، لتأمني انفسهم ضد اهنيار مليون دوالر 150لذلك انفقوا 
مصممه خصيصا  من أجل )انه كلما خسر عمالئهم اكثر( كلما ازدادت ارابح جولدمان ساكس ويعتقد االقتصاديني ان هذه حالة  CDOبيع 

. جون اللحظة الراهنة وال يعرفون ابن هذه هي الطريقة الوحيدة اليت تعمل هبا كل االسواق املالية يف العامل ابمجعه خاصة يف قولد مان ساكس يف تلك
وعندما مل جيد جون ابملراهنة على خسارة الرهوانت،  مليار 12( ربح hedge fundبولسون مدير جلنة التجارة والسلع أبسعار مستقبلية )

، خللق املزيد من هذه عمل مع غولدمان ساكس وبنك دويتش ،صرية االجل( لرياهن على خساراهتاروض ق)ق بولسون أي سندات رهوانت
متقاعدي احلكومة  ، ولقد قامت هيئةسندات رهوانت وهي تراهن )تضارب( على خسارهتا ايضا  شركة مورجان استانلي كانت تبيع املستندات،

( كانت نفاية، ابلرغم  CDOقروض الديون املضمونة عمة ان مورجان استانلي تعلم ان )، زاتضليلقضية عليها بتهمة الغش وال برفع بفريجني ايالند
كسبت مئات املاليني من مورجان ستانلي( قد  لي على اهنم سيخسرون، وبعد عام كانت )، راهنت مورجان استان AAAمن تقييمها ابلفئة

)جلنة التجارة يف السلع  ون بولسون ومورجان ستانلي وحدهمومل يكن جولدمان ساكس وج ،تثمرون خسروا كل امواهلم تقريبا  ، بينما املسالدوالرات
واليت    CDO( رحبت مليارات من املراهنة على خسارة هذه الـthe hedge funds tricadia and magntarأبسعار مستقبليه 

ارتفعت رهون  م2008حبلول لعمالء على اهنا استثمارات آمنة. بيعت ل CDOوهذه الـ صممها كال  من مريل لينش وجي يب مورجان وليمان براذرز
السواق ، فساءت حالة اة الصاروخ واهنارت سلسلة التوريق، مل يعد ابمكان املقرضني ان حيصلوا على قروضهم من البنوك االستثماريةاملنازل بسرع

اليت   CDاملليارات من الدوالرات و الـ مبئاتتقدر قروض ب عمالء بنوك االستثمار اتركا  وراءه CDO، فاهنار سوق وافلس العديد من املقرضني
حيث اهنم قد االستثمارية خالل فرتة الفقاعة "اس أي سي( أبي حتقيق جاد عن البنوك ية تنظيم بيع السندات العمومية )مل تقم مجعضاعت قيمتها. 
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خالل الفقاعة كانت البنوك االستثمارية تقرتض بكثافة من اجل شراء قروض اكثر متعمد"  وقاموا بتقليص العدد بشكلفصلوا الكثري من املوظفني 
النسبة بني النقود املقرتضة وبني نقود البنوك االصلية مسيت معدل الفاعلية او معدل الفائدة   CDOزيد من التزامات الدين املضمونةوخلق امل

ابريل 28لفاعلية او الفائدة امليكانيكية او الرافعة املالية. يف زادت قروض البنوك كلما ارتفعت ا كلما"  leverage" او الرافعة املالية امليكانيكية
لقد  لبنوك االستثمار او الرافعة املالية للبحث يف رفع حدود الفاعلية او ميكانيكية الفائدة SECاجتمعت جلنة االوراق املالية البورصة  م2008

نظراي  مبعىن  ستتسبب يف افالسهم % فقط يف قيمة االصول3فاض نسبة والذي يعين ان اخن 33:1لية اىل مستوى ر نسبة الفاعرفعت بنوك االستثما
، ستكون هناك فوضى كبرية، يف احلقيقة هذه هي فاذا حدث أي شيء خاطئ ،يل تصبح مرعبة للغاية اكثر واكثردرجة املخاطر يف النظام املا ان

جهة االفالس ا. مل يقم ليمان وال احلكومة الفيدرالية بعمل أي ختطيط ملو قات املالية يف الوالايت املتحدةملشتاملؤسسات اليت تقوم مبعظم أنشطة ا
، لذلك من املضحك اهنم قالوا انه جلين املالاالستفادة من االفالسات  عند صنع االزمة ليس مواجهتها وامنا عمل االسواق املاليةوالسر يكمن يف ان 
 ان يعلن ليمان افالسه. ويف نفس الوقت اجرب بولسون وجيثنري شركة ايه أي جي على ان تتنازل عن حقها يف مقاضاة قولدمانلتهدئة السوق جيب 

، وصلت نتشار الركود يف العامل% وتزايدت سرعة ا10بطالة يف امريكا و اورواب اىل بينما ارتفعت البعد كفالتها  وك االخرى بتهمة الغشساكس والبن
واليت قلنا  ماليني اخرين اىل الشوارع 9م مع توقع ان يطرد 2010مليون عملية يف بداية  6الناس اىل الشوارع من بيوهتم الوحيدة اىل عمليات طرد 

 يف نظام املخاطرة ان واجب الدولة يكمن يف اغالق ابب املخاطرة فيها.
 خسائر الصيارفة

ومن مث مليون دوالر 2اذا كنت تربح زايدة سنوية حلطام ورائهم ومعهم كامل ثرواهتم، فتركوا ا الرجال الذين دمروا شركاهتم ودفعوا ابلعامل اىل الكارثة
، اذا كانت ءوانت لن تدفع شي يف مقابل ان تضع مؤسستك املالية يف خطر وسيدفع شخص اخر التكاليفمليون دوالر يف السنة  100تصبح 

طبعا وهذه هي  موظفي وول سرتيت سيقولون نعم ساراهن على ذلك الصيارفة وحلالة وسألك احدهم "هل سرتاهن على ذلك؟" كل هذه هي ا
فساد االسواق املالية ابختصار شديد وال يهمهم كم سيبذلون يف سبيل ذلك مقابل افساد احلكومات الن االموال ليست امواهلم يف املقام االول و 

م 2007و  2006مليون دوالر خالل  90 دير التنفيذي لبنك مريل لينش قبضاستاان ونيل املاحلكومات هي مصلحة االسواق املالية ابلتأكيد. 
ليمان  مليون دوالر مكافئات هناية اخلدمة. 161، وكالعادة مسح جملس االدارة ملرييل لينش ابالستقالة  وقد مجع ط بعد ان قاد مؤسسته اىل اهلاويةفق

ه التنفيذي رئيس( subprime lendingيف االقرتاض عايل املخاطر ) ذه قروضبراذرز والذين كانوا على قمة الضامنني وهم اكثر من منح ه
م وعندما 2007م و2000اكرب ثالثة مديرين يف ليمان براذرز كسبوا ما يزيد عن مليار بني عام الر؛ مليون دو  485حصل على "ريتشارد فولد" 

ا اساسا  عرب افالس مؤسستهم لالستحواذ على ى كل امواهلم اليت جنوهافلس البنك كانوا قد خططوا إبحكام إلفالسها مع متكنهم من احلفاظ عل
مائة واربعني منها جاءت من بيع اسهم   م2008و  2003مليار دوالر بني عامي  10حه مبا يزيد على ضاعف بنك فاين ماي اراب اموال الناس.

، رحبوا مليارات لثالثة، موديز واس او يب و فيتشت التقييم اكل من وكاال  .شهر سابقه الهنيار الشركة 12كنرتي وايد أبقل من سعرها خالل 
ملوظفني يف اما ا م.2007م و2000دة ارابحها اربع مرات بني الدوالرات إبعطاء اعلى تقييم لسندات عالية املخاطر ، فقد متكنت مودي من زاي

AIG  رئيس  م اما2007م و2000مليار دوالر بني  3.5فقد جنوا( جوزيف كاسانوAIGفقد كانت ارابحه ) مليون  315هي  شخصيهال
سانت دينيس والذي  ، احدهم كان جوزيفحتذير AIGأطلق مراجعي شركة  2007في عام ف دوالر مع علمة الكامل ابن مؤسسته ستفلس

عندما متت كفالة أيه أي جي  انه مل حيصل على أي عمولة. مرات متكررة مبعىن  AIGما منعه كسانو من التحقيق يف حساابت  د، بعاستقال حمتجا  
مليار دوالر يف اليوم التايل وارغم  61دفع هلم مت الوابرزهم كان جولدمان ساكس  -اخلاصة هبا  CDSمالك القروض قصرية االجل  -البنوك فان 

، ويف هناية املطاف كانت قلبدال من املفاوضة على أسعار ا سنت على كل دوالر 100بولسون وبرياننكي وتيم جيثنري شركة ايه أي جي على دفع 
وكعادة االسواق املالية حصل يف وول سرتيت ان ارتفعت العموالت  مليار دوالر من جيوب دافعي الضرائب. 150تكلفة انقاذ ايه أي جي 

ل فاحش من خالل الفقاعة بشكالتجار واملديرين التنفيذيني ارتفع ثرائهم  واملكافأة النقدية السنوية جبنون ملدراء البنوك يف وول سرتيت حيث ان
مؤسسة كنرتي وايد املالية وهي اكرب مقرض لقروض ، فمثال  فقاعة االسكان واالئتمان هذه كانت تعود عليهم مبئات املليارات من االرابحف
"subprimeر كنتيجة مليار دوال 11، وقد حصلت على ارابح تزيد على مليار دوالر من القروض 97يساوي  ، اصدرت ما" العايل املخاطر

، ودفع مليار دوالر 14ظفيه ما يزيد على ، دفعت مورجان أستانلي ملو سنة 17بطالة اعلى رقم قياسي منذ عندما تعدت ال م2009يف . لذلك
سؤولية يف الشركات خارج املنظومة املالية جملس االدارة حيمل امل. كانت املكافئات أعلى  2010، ويف مليار دوالر 16ساكس ما يزيد عن  قولدمان
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، لكن ى القرارات االسرتاتيجية الكبريةبصفه مطلقه عندما يفشل عمل الن جملس االدارة هو املسؤول عن تعيني واقالة املدير التنفيذي واالشراف عل
قاء افراده بواسطة ، فاجمللس يف اغلب االوقات يتم انتلس االدارة يف املنظومات املالية، هي طريقة انتخاب اجمللساملشكلة املضحكة يف تكوين جم

ام وعمال وراس مال ملموس واي شيء، ال شيء ولكن توجد اموال الناس حتت تصرف املدراء املدير التنفيذي ألنه ال توجد بضاعه واالت ومواد خ
املاليني من هندسة اروع التنفيذيني ليقوموا بشراء جملس االدارة من خالل اعذار مثل التسهيالت االئتمانية بني البنوك وبذلك يتمكن املهندسيني 

، اما قي؟ املهندس احلقيقي يبين جسورضعف اكثر من املهندس احلقي 100ملاذا جيب ان ندفع للمهندس االقتصادي  عمليات االحتيال يف التاريخ
ملده عقود كان النظام ة و للمرة الوحيد ، يدفع الثمن اانس اخرين،كتشف ان هذه االحالم كانت كوابيساملهندس االقتصادي يبين احالم، وعندما ن

ات املنظومة املالية ان تتخلص من القيود مرة اخرى كما فعلت ادار استطاعت ، اذا استثنينا تركز الثروة ولكن تغري شيء املايل االمريكي مستقر وآمن
دينا ات اقتصادية متتالية وبتكلفه هائلة تفاوافسدت النظام السياسي وجرت العامل اىل ازم ذلك مئات املرات سابقا  وكما ستفعل ذلك مرارا  وابلتايل

وهذا جيب الذي مينحهم عدم تطبيق نظام املخاطرة ، ولكن الرجال واملنظومة اليت تسببت يف االزمة سيظلون يف مراكز القوه الكارثة، وحنن نتعاىف االن
االول الهنم ال خيدمون احدا  ابي شيء سوا انفسهم بعكس ن اهنم لن يفعلوا ذلك مره اخرى ولكننا ال حنتاجهم يف املقام سوف يقولو ، ان يتغري

بة أي حماولة لإلصالح وسينجحون ،لن يكون سوف ينفقون املليارات حملار االسواق احلقيقية اليت ختدمنا وبشراسة ايضا  يف سعيها ملصاحلها اخلاصة ،
ان العامل كله اصبح مدين   املايل برمته فاتباع الصيارفة قادان اىل نتيجةاصالح النظام  ولكن هناك اشياء تستحق القتال من اجلها مثلسهال حماربتهم ،

!! ابلطبع مديونني لعصابة املصارفة وا كلهم مديونني وملن هم مديوننيكيف ميكن ان يكون  كومات مدينة و كل االشخاص مدينني ولكنكل احل
 الذين اخرتعوا النظام برمته.

 املاليةمالذي تقوله الصحف عن االسواق 
 حال حديثها عن األسواق املالية:شكل مستمر لعناوين اليت جتدها يف الصحف با هذه بعض

 ستعد لدفع مليار كغرامات"" مؤسسات وولسرتيت ت
 ا خمدرات " سييت بنك تسجل نفسها كجزء من الطلب املكسيكي" ويقصد هب

 لبنوك انرون على اخلداع "" تفكري هنب البنوك : كيف ساعدت ا
 بني انرون ومريل يتم التحقيق فيه"ل الوكاالت هناك اتفاق اخر تقو "
  قروب املالية يف اتفاق انرون"البحث يف دور جمموعة سييت"
 الوالية واالحتاد" شركة التامني أي أي جي تتلقى استدعائني من"

 مليون لتسوية قضية انرون" 300" بنكني ضخمني يدفعان 
 يستمع اىل مصرفيي انرون"" احلاكم 

 ة مع املوظفني احلكوميني"مليار للتسوي 1.6شركة التامني االمريكيه أي أي جي تعرض "
 ليمان ادعاء يقول اهنا وجدت متارس اعمال احتيال""
 مورجان ينهي قضية رشوة االابما"ايضا  بعد ان رشا جي يب مورجان موظفني حكوميني "جي يب  

 " بنك كرديت سويس "غسل اموال ايراد خمالفا لقرار احلكومة" تشيلي اوجستو بينوشيهاموال رئيس وايضا  بعد ان قام بنك رجيز بغسيل 
مليون دوالر فعالقة القطاعات املصرفية  536مت تغرمي البنك قد لصنع صواريخ ابليستيه و  غسيل االموال اىل هيئة الصناعات اجلوية االيرانيةوكذلك 

 اطاحت ابلشاة لتحقيق مصاحل الصيارفة كما اطاح هو مبصدق إلسباب اقتصادية ايضا  تتعلق ابلنفط. إبيران محيمة جدا  يف اخلفاء منذ الثورة اليت
 "منذ الغاء القيود )الرقابة احلكومية(مليار دوالر غرامات  1.5لدفع  وول سرتيت تستعد"
، وتزوير كشوف حساابهتم مره بعد اخرى بعد ى العمالءغسيل اموال واحتيال عل  القاء القبض عليهم يف عملياتمتاكرب الشركات املالية يف العامل "

 "اخرى
عندما سئل رئيس بنك سييت ابنه هل طلبت منها و  من اموال املخدرات خارج املكسيك مليون دوالر 100اما بنك سييت فقد ساعد يف تسريب  

 ذلك يف املراحل االوىل وقد قال ذلك مازحا "انه ينبغي عليها فعل ذلك" تتلف أية واثئق متصلة ابحلساب" واجاب رئيس البنك" كان 
 أمثلة على سيكولوجيا الصيارفة
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 سوف نذكر بعض اجاابت الصيارفة واليت هي انمجه عن ممارسة مهنة الصريفة اليت تشكل طريقة تفكريهم.
كان فريدريك ميتشكني: سؤال   2006عام  وشاحد املديرين السته يف هيئة االحتياطي الفيدرايل الذي يعمل مساعد لبرياننكي الذي عينه الرئيس ب

 حتياطي الفيدرايل؟ ك فيها روبرت جنايزدا جرينلينج مع هيئة االرت وية هذه اليت اش: هل اشرتكت يف االجتماعات النصف السنمليتشكني يف املقابله
 معينة بلجنة مجعية شئون املستهلك، لقد كنت يف اللجنة اليت كانت اجلواب: نعم اشرتكت

النوع الذي يتم عمله جريلينج( وجاء اىل هيئة االحتياطي الفيدرايل مبستندات قروض من  لقد حذر بكل وضوح مما كان حيدث )يقصد: السؤال
 ليه أبدب ومل يتم اختاذ أي اجراء!، ولقد مت اإلنصات إبصفة متكررة

، ولكن اان ال استطيع تذكر هذه املناقشةن ألكون صادقا  معك ، لكليت قدمها فاان غري متأكدا متاما: يف احلقيقة مهما كانت املعلومات ااجلواب
 لسؤال هو اىل أي مدى هي مؤثرة؟، ولكن اناك بعض املستجدات تظهر يف االفقابلطبع كانت ه

 ؟السؤال: ملاذا ملا حتاولوا البحث
 جمموعة كاملة تبحث يف هذا االمر ، لدينا فريقاجلواب: اظن ان البعض حبثوا

 ه: عفوا  ال ميكن ان تكون جادا ، لو انك حبثت، كنت ستجد اشياء!سؤال او مقاطع 
 .، وان تقول انك ابستطاعتك ان تعرف االمراجلواب : من السهل جدا  قول هذا

ن ون دوالر م: لقد بعت ما قيمته ستمائة مليرس كان السؤال الذي مت توجيهه لهجولدمان ساكس امام الكوجناملدير التنفيذي لبنك عندما شهد 
يق لديكم خيربون بعضهم ابلتايل ، ولكن قبل البيع كان كل فريق التسو سندات االحتيالية من هذه العمليةمترب ولف" من هذه الاالوراق املالية لـ"

 ملية التيمرب وولف هذه حقرية "ع"
 د الكرتوين وصل يف اواخر يونيو: كان هذا بريفقاطع

 !!رب وولف بعد ذلك ايضا  اليس كذلك، لقد بعث متللتمرب وولف بعد التنفيذقد روجت ومن مث اكملوا له السؤال: حسنا  ل
 مقاطعه: نعم لقد بعنا بعد ذلك

لوية لديكم هذه لقد كانت االو  ن تكون األولوية للتمرب وولف"م " أيمر ادارة املبيعات أب2007يوليو عام  1: الربيد التايل كان تكملة السؤال
؟ وان ختربه عن ما هو هذا التعارض ؟ هذا هو ل يكون من واجبك ان تكشف له ذلكصاحلك مع مصاحل عميلك هاذا تعارضت مالعملية العفنة 

 سؤايل ؟؟ 
  رئيس انين فقط احاول الفهم: اي سيدي الاإلجابة
 تفهم السؤال جيدا  وال اعتقد انك تريد االجابة عليه. ال انك  ...: الالسائل

 ن تتصرف يف مصلحة زابئنك ؟؟ : هل تعتقد انه جيب عليك اسؤال آخر
 بوا ذلك: حسنا  سوف اكرر كما تعلمني ان واجبنا خدمة عمالئنا أبن نريهم أسعار التحويالت كلما طلاجلواب

 هل يضايقك ذلك ؟  سؤال أخر: ما قولك يف بيع اسهم يعلم زمالئك أهنا نفاية
  اعتقد ان هنالك شيء قد حدث خطأ، ومل امسع أي شيء جيعليناالجابة: اعتقد نظراي  سيضايقين، حسنا  اذن لن يضايقين حقيقتا  

ة ما بعته وال خترب العميل بذلك! اال ترى أي مشكلة يف ذلك على خسار  مث تقرر ان تراهن د تعارض يف ان تبيع شيئا  لعميل: اال يوجمتابعة السؤال
 ؟

 ويق فعل هذا االمر ال ميثل تعارض.: يف جمال التساالجابة
احملزن يف االمر انه يقول احلقيقة وليس العكس فال يوجد تعارض يف االسواق املالية بني  اجاابت املدير التنفيذي لقولد مان ساكس عندما تالحظ

دار قية فان مقاالخالق الشائنة و سيل طبيعة سري العمل الرئيسي الن االسواق احلقيقية كما قلنا سابقا  ال تنتج شيئا  فاذا الغينا كل االسواق احلقي
 ستحيل فلن يربح شيئا  اذا حينها.وهذا م هنم يقولون له ال أتخذ جمهود احدالثروة لن يزيد بتاات  لذلك يبدو السؤال املوجه له كأ

 ة القمامة ؟" هل شعرت أبي شيء ؟ماهذه العمليذه الرسائل االلكرتونية يقولون ": عندما مسعت موظفيك يف هسؤال اخر
 شيء سيء ان يقول أي شخص يقول ذلك، اعتقد انه من ك يف بريد الكرتوين ومؤسف للغايةظ ان يكون ذل: اظن انه من سؤ احلاالجابة

 ؟ نافسيك انغمسوا يف نشاطات مماثلة: هل تعلم ان مسؤال اخر
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 بكثري يف معظم احلاالت. جلواب: نعم ابلطبع اىل مدى ابعد من املدى الذي وصلنا اليها
ان هذا هو  ، والسببكانت اجاابهتم مجيعا  ابن اجلميع يقوم بذلكبل   "ابهنم اسفون على ما حصلال تكون "االسواق املاليه يف جاابت مبعىن ان اال 

فقط فمهما  40، ولو مل تكن كذلك ملا استطاعوا مره اخرى ان يتخلصوا من القيود بعد كارثه مثل الكساد العظيم يف خالل طبيعة عملهم األساسية
 .عة التضخم يف االسواق املاليه ال ميكن جتنبها ابي صوره من الصورحاولنا فان طبي

فقط لوضعك مؤسستك املالية يف خطر، مليون دوالر يف السنة  10مليون دوالر ومن مث تصبح 2اذا كنت تربح زايدة سنوية وكما قلنا سابقا  
معظم موظفي وول سرتيت سيقولون تأكيد سرتاهن على ذلك "حلالة ابل، اذا كانت هذه هي اء، وانت لن تدفع شيوسيدفع شخص اخر التكاليف

يستطيعوا ان يسيطروا على ما يريدون وما ال يريدون يف وجود الطاقة اليت يولدها  ، فهم الايضا ، ولن يقتنع املصرفيني ابدا   نعم ساراهن على ذلك
، ويريدون ، بل يريدون ان ميتلكوا كل املنازل، وبيت )للرسم( يف ابرك افينوال يريدون ان ميتلكوا منزال  واحدا   ختزين كل اموال العامل لديهم وابلتايل

 اخلاصة. طائراهتم
 لنأخذ امثله .. 

، ولديه هو لك منزل صيفي يف صن فايل إبيداهومليون دوالر وميت 40منزل على احمليط مثنة  ريتشارد فولد ميتلكاوال  املدير التنفيذي لليمن براذرز 
، بل لقد  هناك دائما  مستشارين فنون ، وكان لهارد فولد مل يظهر ابدا  يف العلنريتشواحده منها مبليون دوالر بل وزوجته جمموعة لوحات فنيه مثن كل 

، ه، يبقيه االمن منتظرا  خلاص ودائما ال ميكن الوصول اليه، حيث ان مصعده يربجمه افضل التقنيني، حىت سائقه بعد ان يتصل بكان لديه مصعده ا
ب مباشرة فان املصعد يذه اخلاص حيث ان املدة الفعلية اليت ميكن للناس ان تراه فيها هي اثنيتني او ثالث ثوان ابلكثري وعندما يدخل اىل مصعده

واظف اىل  767إلضافة اىل البوينج وكان ميلك جمموعة من الطائرات النفاثة اخلاصة ابلشركة يقدر عددها بست طائرات اب اىل مكتبه 31اىل الدور 
 ذلك هليكوبرت. 

، هذه الشخصيات تعرف كل شيء يف العامل تصل اىل مرتبة العبودية يف عقليتها يف التهرب من املخاطرانك تتعامل مع شخصيات من الطراز االول 
مسابقة تبول، بويل اكرب من بولك، ما  يفلديهم  املالية يف ظل الفراغ الذي يولده طبيعة االسواق ، واصبحت املنظومة املاليةمن اساليب االحتيال

 برية فلنجعلها مبائة ومخسني مليار دوالر.مليار ليست ك 15اذا كانت صفقات ماثل هذا النوع من املسابقات بني كل املصرفيني ف
هذه التصرفات جزء من شخصيتهم وهذا ل "قو لنستمع اىل جواناثن الربيت وهو طبيب نفسي وعمالئه من أعلى املستوايت يف وول سرتيت حيث ي 

رات وقد يظهر يف تصرفاهتم خارج فرتات عملهم ومن الطبيعي جدا  اهنم عندما يتنزهون فاهنم يذهبون اىل ابرات وحاانت التعري وان يتناولون املخد
ابلطبع  "ىل االدارة العليا للمؤسسات اجابات اعندما سئل هل متتد هذه التصرفالكثري منهم يستخدموا الكوكايني، والكثري من العاهرات و  رأيت

 اىل اعلى درجة واعلى املستوايت".، وميتد ميتد وهو يعرف حقيقة ذلك
 مبعىن اهنم صيارفة. هم من طراز وول سرتيت ا% من زابئنه80الحد النوادي الراقية يف تشيلسي ان  هاملالك تقال

، ووجدوا انه بون لعبة تكون فيها اجلائزة نقود، وجعلوهم يلعملغناطيسيجبهاز الرنني ا اجرى جراحون األعصاب جتارب حيث اختربوا أشخاص عدة
ر )بدون جمهود يذكر مثل القمار والراب( فان اجلزء الذي يستثار من الدماغ هو نفس اجلزء يكسب شخص نقودا  على حساب شخص اخ عندما

، لريفعوا من شأهنم التصرفات )تعاطي املخدرات( ان يشرتكوا حقا  يف هذه ةي يففالصيارفة خيلق طبيعة عملهم االرادالذي حيفزه الكوكايني. 
تتضمن ابرات % من العائدات اليت أتيت من "وسطاء املشتقات املالية يف نيويورك" وغالبا  ما 5ويشتهرون. وفقا  ملقال بلومربغ " الرتفيه يف العمل ميثل 

، زاعما  انه كان مطلواب  منه جلب عاهرات للرتفيه عن عمالئه سستهمن نيويورك رفع قضية ضد مؤ  ، على سبيل املثال مسسارتعري ودعاره وخمدرات
، حيث عاهلم على اجملتمع وعلى العائالت. انه هذا احتقار صارخ يوضح االثر البالغ الذي نتج بسبب افعندما يستمع اليها القضاة اي هلا من فكاهةو 

روا العاهرات وبعد ذلك يذهبون اىل منازهلم وزوجاهتم )املؤسسات االنتاجية االخرى ال جتد من الوقت ما انه اصبح ال مشكلة لديهم يف ان يعاش
ال حتصد ما يزرعه االخرون ولكن وقت الزراعة  سوف حتصده اما يف البنوك فانت فقطيكفي ملثل هذه االعمال يف الغالب ألنك مشغول يف زرع ما 

 واملخزية (.  ملثل هذه االفعال الشائنة جتد وقت
ان  لنستمع اىل كريستني دافيس " واليت ادارت شبكة راقية للعاهرات يف شقتها واليت تقع على بعد شوارع قليلة من بورصة نيويورك " حيث قالت

، % لزوم كرت االئتمان15دوالر،  1600دوالر حىت  1000م"، حيث يبدا السعر من 2007الف يف ذلك الوقت " 10لديها ) حوايل 
الف شخص تقريبا " وكانت كل مؤسسات وول سرتيت الكربى  5000% " 50اىل  40الت اهنم كانوا من الفئة الرفيعة واملرموقة حوايل وق
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قد انغمس بشكل كامل يف هذا اما قولدمان فمنهم يل فقط ل، كذلك مورجان ستانلي كان اقل بق، ليمان براذرز كلهم ذهبوا هناكجولدمان ساكس
، هؤالء ين" ملدة ليلة من اجل تلك الفتاة، اذا كان ميكنها ان حتضر هلم سيارة " ملربقيمن العمالء يتصلون هبا ويسألوهناالكثري ، حيث كان االمر

ت تدرج ، حيث ان كل اخلدمات كانوداء من خمتلف املنظومات املاليةكان لديها الكثري من الكروت الس  وقد ،الشخاص كانوا ينفقون اموال العملا
، عاده ما يعطوهنم احدى االوراق الرمسية ويقولون هلن اعملن ء، استشارات تسويق او أي شيب اصالح للكمبيوتر، احباث جتاريةحتت حسا

 فاتورتكن اخلاصة ابلطبع فهم يستطيعون فهم خرباء منظومه ماليه يتعاملون مع املال فقط.(
 وماذا بعد!؟

تلك االسواق مت اغالق معظم البورصات العاملية يف الوالايت   حصلت للمتعاملون معوبعد ان حلت الكارثة رغبة من قف نزيف اخلسائر اليت
الهنيار اليت من احداث ا وابلتايل عدم تطبيق نظام املخاطرة املشتقات ج وغريها. وعلى الرغم من ذلك ذهب البعض لتربئةاملتحدة والياابن وهونج كون

، والدعاية السيئة وامليل حنو اجياد  ا بعض املؤسسات، وكذلك االفراداخلسائر الفادحة اليت منيت هب، فذهب بعضهم اىل ان شهدهتا هذه االسواق
 ولكن اخللل يكمن اساسا  يف النظام ذاته. 1" يف االسواق على ادوات املشتقاتادى اىل القاء التبعة من قبل املتعاملني scapegoatكبش فداء 

, ويف السندات املرتفعة العائد ذات املخاطر الكبرية ، ية بسنوات يف صفقات عقارية خاسرةقبل االزمة العامليف امريكا مثال  تورطت تلك املؤسسات 
 ت ويف النهايةويف االوراق املالية املضمونة برهن عقاري ، ويف جمموعة غفرية من استثمارات املخاطر اليت ادت اىل افالس الكثري من تلك املؤسسا

مليار دوالر )وحتملت خماطرها  100ة مالية ) كما ستفعل ذلك مرارا  وتكرارا  ( وعوضت املودعني مببلغ وصل اىل مؤسس 747اغلقت احلكومة 
واملثري للعجب وسط كل ما حدث ان تلك الكارثة كانت  واهتم دون مساس للثروات او هلم(كالعادة حيث يذهب كل اصحاب هذه املؤسسات بثر 

يف االزمة العاملية للبنوك كان هدف هذه البنوك وول سرتيت هو الظهور مبظهر اخلاسر امام العامة   .متوقعةفحسب بل كانت اكثر من  متوقعةليست 
 ابن ذلك كما ان مصلحة أعضاء جملس الشيوخ سواء كانوا من اجلمهوريني او الدميقراطيني يف الظهور ابهنم كانوا اقوايء يف مواجهة وول سرتيت علما  

صفحة من التحقيقات سنالحظ كم من الثغرات ال تزال موجودة وقد ربح  1500دقق يف الصفحات البالغ عددها عندما نفخمالف للحقيقة. 
ويبدو ان االمل  .اليت تولدها طبيعة عمل االسواق املالية وولسرتيت بشكل مذهل بعد ان خسروا يف املسابقة اخلطابية وفازوا ابملسابقة التنظيمية

كسي املشهور حيث انه سيقوم بتدمري عصابة الصيارفة اليت طاملا توعدها يف محالته االنتخابية لسؤ اخالقها او على املار  اوابماالوحيد يكمن يف 
موثي جيثنري كوزير للمالية حكومة وول سرتيت حيث اختار تي األقل سيقوم إبعادة تشكيل القطاع املايل. لكن يبدو ان اوابما ايضا  قام بتشكيل

ساكس )مائة  ، واحد حمركني االحداث الرئيسيني يف اختاذ قرار الدفع جلولدمانلفيدرايل يف نيويورك خالل االزمةاالحتياطي االذي كان رئيس البنك 
يس السابق القتصادي قولدمان هو وليم داديل الرئفالرئيس اجلديد لبنك نيويورك الفيدرايل اما ، سنت لكل دوالر( ملضاربتهم ضد الرهن العقاري

هو مارك ابترسون وهو كبري املوظفني يف االدارة فرئيس جيثنري  اما التقرير املشرتك مع جلني هابرد الذي نصح ابملشتقات املالية،، وصاحب ساكس
، وهي شركة وهو الذي اشرف على شركة تراكيداياملالية ورئيس مجاعة الضغط السابق يف جولدمان ساكس واحد كبار املستشارين هو لويس ساكس 

لتسليمات اآلجلة أبسعار قطاع ا ليكون رئيسيف املراهنة ضد سندات الرهوانت اليت كانت تبيعها. اختار اوابما جراي جينسلري تورطت بعمق 
اجلمعية االمريكية  إلدارةبعاد أشراف احلكومة على املشتقات، و ، وهو احد املديرين السابقني يف جولدمان ساكس والذي ساعد على استمستقبلية

حصل رالف اميانويل كبري موظفي  املركزي لصناعة االستثمار البنكي،، وهي التنظيم ان، املديرة السابقة لفري اختار اوابما ماري شابريو لبيع السندات،
ن جملس اوابما لإلنعاش ، كل من مارتني فيلدشتني ولورا اتيسون هم اعضاء ميف عملة يف جملس ادارة فريدي ماكالف دوالر  320اوابما على 

, منذ االزمة العاملية وحىت االن مل يتم اوابما اعاد تعيني بن براننكي 2009يف  .، اما كبري مستشارين اوابما االقتصاديني هو الري مسرزادياالقتص
ة بتهمة ، ومل يتم اهتام أي هيئة اقتصادي يتم تكليف أي مدعي عام للتحقيقجترمي أي من كبار املديرين االقتصاديني او حىت قبض على أي منهم ومل

يف وجود سلطة الغش او التضليل احلسايب اداره اوابما مل تبذل أي حماوله اعاده أي من املكافات اليت اعطيت اىل املديرين التنفيذيني خالل الفقاعة. 
، عليكم فقط اهنم اسفون واهنم مل يقصدوا ذلك، ولن نفعل ذلك مره اخرى الكوجنرس )دميقراطية( كل ما عليهم عمله هو فقط الذهاب هناك والقول

 ا، فيبدوا ان اوابما هو خليفة ريغن املثايل وهو النوع من الرؤساء الذين ليسوا من اابطرة املال وفجاءة وبدون سابق انذار يظهرون علىان تثقوا بن
الية بعد ان وجهتهم التوجيه املتسق مع مصاحلها على املدى الطويل، فيبدو ان الدميقراطية الساحة ليصبحوا مرشحي الرائسة واليت اظهرهتم االسواق امل

البنوك االن اصبحت اكرب وأقوى واكثر تركيزا  مما ختذلنا مرة بعد اخرى كعادهتا، ويف كل مرة ختذلنا اكثر من ما خذلتنا فيه يف املرات اليت سبقتها. 
                                                           

 ـفحة.65المشتقات المالية صـ1
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، اصبح مثال  جي واذ عليها من قبل البنوك الكبرية، واصبح هناك الكثري من البنوك الصغرية مت االستحون اقلاالطالق، اصبح هناك منافسسبق على 
 على  ، اما بنك اوف امريكا فقد استوىللى بري سترينس اوال  مث على وامو، فقد استوىل جي يب مورجان عورجان اكرب مما كان عليه قبل ذلكيب م

العاملية ويف ظل احلافز الذي يوفرة االستحواذ على ثروات  االزمة لز فارجو فقد استوىل على واكوفيا. منذاما بنك وي، كنرتي وايد مث مرييل لينيش
موظف من مجاعات  3000تبذل جمهود اكثر من أي وقت مضى ملقاومة أي تغيري فيما تشغل املنظومة املالية االخرين اصبحت املنظومة املالية )

او ، م املنظومة املالية بكتابه شيكاتثر من مخسة لكل عضو يف الكوجنرس وهذه احد نتائج الدميقراطية واالسواق املالية. تقو ، أي اكاالروقة الضاغطة
مليارات دوالرات للتأثري على القرارات السياسية وعلى  5، حيث انفقت املنظومة املالية يف امريكا لوحدها اكثر من يشرتكوا يف التربعات السياسية

املنظومة املالية تبذل جهدها لبسط نفوذها بطريقة اكثر ذكاء وهو عرب  ات لدعم السياسة الرأمسالية ومن بعد االزمة اصبحوا ينفقون اكثر،املسامه
لقرن املاضي ت اافساد الدراسات لتعمل ملصلحتهم. القوه املتزايدة للمنظومة املالية يف الوالايت املتحدة ادت اىل تغري اوسع يف امريكا فمنذ مثانينيا

، اما شركات مثل جنرال موتورز وكريسلر وشركة احلديد تحدة جمتمع غري متكافئ بشكل اكرب، وتدهورت سيطرته االقتصاديةاصبحت الوالايت امل
ما فتحت بالد مثل الصني ، وعنداالمريكي اصبحت تدار بكفاءة اقل، وختلفت عن منافسيهم االجانب واليت كونت سابقا  قلب االقتصاد

، حيث ان كليات القمة ليم بعيد املنال لألمريكي العادي، واصبح التعاهلا خارج البالد لتوفري النفقات، ارسلت الشركات األمريكية اعماقتصادها
، فمثال  ارتفعت ، ومصاريف التعليم ترتفع داد تقليص متويل اجلامعات العامةاخلاصة مثل هارفارد مثال  لديها مليارات الدوالرات من املنح اجملانية يز 

، واصبح العامل 2010الف دوالر يف  10ما يزيد عن دوالر يف السبعينات اىل  650مصاريف التعليم يف جامعة كاليفورنيا العامة ارتفعت من 
امعات خترج وهو ومن خترج من هذه اجل ،هتم على اجياد املال الالزم لذلكاحلاسم يف تقرير ما اذا كان االمريكيني سيذهبون اىل الكليات هو قدر 

لى االن من أي اما ابلنسبة لرتكز الثروة فقد اصبح اع مديون هلذه املؤسسات املالية ابلتايل ذهبت افضل العقول للعمل يف هذه املؤسسات اهلدامة.
ع وذهب ذلك كله اىل صفوة % اليت يف القا 90، خسر كثريا  الناس الواقعني يف من الدول املتقدمة يف وجود اسواق مالية خاصة بدون قيود حكومية

 .% يف القمة وألول وللمرة االوىل يف التاريخ ستكون الطبقة املتوسطة اقل تعليما  واقل ثراء من اابئهم1
 انه مت والعلمانية اال ميقراطية والدكتاتوريةيف الربيع العريب ابلرغم من ان االنظمة احلاكمة يف اليمن ومصر وسوراي كانت تتمتع بكل عيوب االنظمة الد 

ال يستغل النوااي تفجري الثورة يف تونس جبوار  ليبيا واليت كانت ستصدر عملتها املصكوكه الذهبية بنهاية ذلك العام ويبدوا ان النظام املصريف كان والز 
الية اليت يتخذوها فعليهم ان حياولوا ، كما ان كينز قد غري نظر االقتصاديني اىل الطرق االحتياحلسنة والثغرات يف االنظمة السياسية واالداين احملرفه

م االحتيالية تنتفيذ تلك العمليات دون يفقد الناس اعماهلم الن الثروة هي العمل، وابلتايل مل يتسببوا بكساد طويل جدا  لذلك جتدهم يركزوا عملياهت
رة وبرواني ومها جارااتن هلا، ويف حني ان مصلحة االسواق على الدول ذات الكثافة السكانية العالية فمثال  جتدهم يستهدفون ماليزاي اكثر من سنغفو 

هنبها ال يعد  املالية افساد االنظمة اال ان افسادها اىل درجة تصل اىل ان ال جيد الناس اعمال وابلتايل ال يقومون بتوليد ثروة تستطيع هذه االسواق
ديني اىل الطرق االحتيالية، فبعد ان عرفوا ان توقف املؤسسات املالية عن من صاحلهم. وليس هذا فقط ايضا  مليتون فريدمان قد غري نظر االقتصا

تضع  وضع النقود يف االسواق كان السبب يف الكساد الكبري، قرروا ان ال يتوقفوا عن وضع النقود يف االسواق وابلتايل جيب على مجيع الدول ان
 مة ترعب العامل. االموال يف اسواقهم مبعىن ان تعطيها هلم بعد ان يتسببوا ابز 

ح الذيني قاموا بصلب شبيهه وابلتايل فقدانه ابي اصحاب البنوك العامليني اليوم هم انفسهم الصيارفة املرابون يف عهد السيد املسي مبعىن انه الزال 
احلروب والثورات اليت نشبت منذ  ار حصلت املخابرات االمريكية والربيطانيه على واثئق تربهن ان الصيارفة هم الذين مولوا كلصورة كانت فباختص

بعد ان كان م 1776م وذلك عن طريق مؤسساهتم املالية املنتشرة يف كل أرجاء العامل. ويبدوا اهنم بدأو ذلك من فرانكفورت ابملانيا يف 1776عام 
عه ارادوا ملجاء اىل جانب ظهور انبليون وبذلك عندما ارادوا اشعال العامل إبمجو اتريخ املصارف يرتبط إبيطاليا منذ ظهور الفكرة كنظام اسواق مالية 

جناح نيثان من السيطرة اليت يوفرها بنك انكلرتا مع  . ولكن القدر قد ساقهم اىل انكلرتا والذي وفره هلم السيطرة الكبريةاىل سويسرا قرروا الذهاب
الثانية هربوا من هتلر ليستقروا يف نيويورك، ويبدوا ان اسرة روتشيلد  على االقتصاد الربيطاين وكذلك فرنسا واغلب الدول االوربية ويف احلرب العاملية

ركفلر عائلة الويلربج و عائلة ابتعدوا قليال  عن الصريفة وذهبوا لالسواق احلقيقية اال ان السيطرة على البنوك املركزية ال زالت النقطة املركزية وابلتايل بدا 
يارفة االخرين. عندما حلت مصائب هتلر على اليهود مت انشاء ابالضافة اىل الكثري من الص االحتيال ة على ماليات العامل وتوجية خططيف السياد

افرتضوا اهنم سوف يقومون جبمع اليهود يف وطن قومي فرجعوا اىل االعتقاد االساسي الدافع لكل هذا فولدت الصهيونية  وطن قومي لليهود بعد ان
اال ان ذلك مل يدم طويال  فسرعان ما انتشرت فكرة العلمانية يف اسرائيل  مت التخطيط إلنشاء دولة اسرائيل بوابلتايل اىل جانب العديد من االسبا
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العملة الورقية اليت بداء الصيارفة يستغلون اسرائيل ايضا   تسللت الدميقراطية إلسرائيل اىل جانب وابلتايلواصبح الناس يريدون فصل الدين عن الدولة 
 وخفت نربة –اجلشع  –، كما ان االسواق املالية وحدت اهلدف وهدف اكثر من كوهنا فكرة وعقيدة االموال منها فاصبحت غنيمةجلين الكثري من 

مع الوقت حيث ان البعد عن الدايانت اصبح جيمع صيارفة من مجيع االعراق لتنفيذ اجنداهتم وهم من مجيع االداين واالعراق  قليال   العنصريه
الذي يستطيع ان جيين الكثري من االموال ولذلك فان االسواق املالية بعد انشاء البنوك املركزية مل تتوقف  هو منواصبحوا مجيعا  لديهم هدف واحد 

مستمرون يف خطة  يبدوا اهنموال احلد، بل ان الصيارفة اصبحوا يسعون جلعل الناس يبذلون جهدا  اكرب ليتضخم حجم الثروة ويزداد العائدعند هذا 
بنك مركزي عاملي بنفس مستوى احلماس السابق فبعد كل شيء من سيعيش حىت يرى العامل دولة واحدة! ومالذي ميكن ان حيصلوا عليه اكثر مما 

 اىل داينه موحدة تبعد عن مجيع الدايانت اليت تتكلم عن الراب ةجعليه من طرقهم االحتيالية حيث وصلت ارابحهم اىل الرتيليوانت ولكن احلاحيصلوا 
رم الراب النه حيبعكس احلقيقية هللا  لعبادة الشيطان او رب التنويريني، والنه جيب ان يتم اظهارولذلك ستكون داينه لوسفرية  ال زالت حاجة ضرورية
 سابقة جعل نفس السبب الذي ، وهوعن خطه اكرب وهي نظام عاملي جديد، وهذا ما جعل بوش االب يتحدث لظالمفقالوا ان هللا هو رب ا

 املاملمثل الضريف ريغن يتحدث عن الغزو الفضائي الذي اذا حدث فان العامل سيتوحد وابلتايل يستطيعون انشاء ذلك البنك الذي يقوم بنهب العو 
بل . أبكمله ويبدوا ان هناك العديد من العوائق فبعد االحساس الذي دب اىل نفوس الكثري من الصيارفة لعظم هول هذه املصائب اليت يفتعلوها

ن عو واصبح كبار الصيارفة الذين يهتمون ابلبنوك املركزية يف خالف يف بعض النقاط مع ابقي الصيارفة يف ابقي االسواق املالية الن اولئك يس
لطريقة لالستقرار ليزداد حجم الثروة بكمية العمل وابلتايل عائداهتم من خالل البنوك املركزية واولئك يسعون لألزمات حلصد الكثري من املال اب

بة على ابن العامل يستهدف االسالم من خالل مؤامرات خفيه كثريه فهل ذلك حقيقي؟ لإلجاشعور السريعة. يعرتي الغالبية العظمى من املسلمني 
، واردت اان ان ادمر ير تنفيذي ولديك ايضا  عشره عمالهذا السؤال جيب ان نستند مره اخرى اىل االقتصاد لنفرتض ان لديك مصنع ولديك مد

تقبال  ، ذلك املصنع، يف حني ان العمال سوف حيسون خبطر حماولة تدمري املصنع اال ان االمر خيصهم جزئيا  فقط وذلك اهنم لن يكون هلم رواتب مس
دف احلقيقي النه مالك ابنه املسته ثر الن عائده اكرب من ذلك املصنع، اما املالك للمصنع فسيشعراال ان املدير التنفيذي سيشعر ابستهدافه اك

فان هدف  ،ل الدين يف توجه العامل العلماين، ولن حيس ابن املستهدف هو املصنع وكذلك املسلمني حبكم قرهبم اىل التمسك ابصو ذلك املصنع
 البنوك املركزية هلدم االداين يعطيهم ذلك الشعور ابن االسالم مستهدف وليس االسالم بذاته مستهدف ولكن كل االداين مستهدفه حملو حترمي

حترمي الفائدة يف ، وهو من خالل ذا كان اصل الداينة مساوية ام الالفائدة املوجود يف اصل كل الدايانت السماوية ولعل هذه احدى الطرق ملعرفة ما ا
 تشاريع تلك الداينة.

رية نستطيع االن املقارنه بني هللا الذي خلق االنسان ليعيش سعيد وميوت سعيد ويبعث يف احلياة االخرة سعيد وبني االنظمة االقتصادية البش
ىل حد االن ان احللول االقتصادية كلها تكمن يف يظهر ال دميقراطيتهم وبنوكهم املركزية وكما وخصوصا  السعادة اليت يتمناها لنا الصيارفة من خال

وعليه فاعتقد ان االقتصاد سوف يتجاوز الكثري من العلوم بعد تطبيق نظرية اخلطر وسوف حيبه الناس مجيعا . حيث اتوقع  ونظام املخاطرة اخلطر
أمسايل؛ بعكس الرأمسالية، كما انه يف نظام املخاطرة منع شخصيا  انعدام توقع ركود يف ظل نظام املخاطرة او قصور يف االئتمان او يف التكوين الر 

وة ستنتقل اىل الفائدة او توزيع املخاطر او منع املخاطر هو ما يدفع الرأمسايل او من له ثروة اىل العمل حماوال  ان ال يعود اىل الفقر حيث ان الثر 
ان جيري على دوالب الفئران لتوليد ثروته هو وليس الشعوب، فاذا اضفنا  الطبقات االقل دخال  وهو الوضع الطبيعي ابن الرأمسايل هو الذي جيب

ن تدفع اليها النظام الضرييب فستحصل الثورة االستثمارية كما ان تطبيق نظام املخاطرة وفرض الضريبة ابلطريقة هذه ال تدفع فقط لالستثمار ولك
جد سبب لتأخري االستهالك أاي  كان ولذلك لن يوجد قصور ال يف جانب العرض وال يف ايضا  لالستهالك ايضا , مما يسبب ثورة استثمارية, ألنه اليو 

مل يقوم بصنع جانب الطلب كما ذكران سابقا . وكما ذكران سابقا  فان صاحب العمل جيب ان يدخل يف املخاطرة فانه ال يستطيع توظيف احد اذا 
اساسا  يتخلون عن اهم شيء لديهم وهو تقريبا  احلياة املرتفة مقابل االمن اجلزئي من املخاطر مل يتحمل خماطر مقارنة ابلعامل فالعمال الثروة او اذا 

يث فاذا تساوى صاحب العمل مع العامل فال حيق الحدمها ان يوظف االخر او يشتغل لألخر من وجهة نظري وأييت يف املرحلة الثالثة العبودية ح
مهما   ذا افلس احدهم( تقضي عنه دينه، مبعىن )اتضمن الدولة حد الكفاف لكل مواطنن اصله ان ان تدخل الدولة فيما يسمى اخلطر يضمن او م

لبس فاذا اعطته الدولة سكن وقام ببيعة وعاد ولكل شخص على الدولة حد الكفاف من توفري االكل والشرب والسكن وامل ت حيثيات الوضعكان
ينفقها على احدى عادات االدمان بشكل سري او وجد وهو يقرض املال بفائدة او وجد  لينام يف الشوارع مع استالمه ملبالغ ضمان اجتماعي

فعلية ان يصبح عبد ومالكه سيضمن له مأكلة ومسكنه لذلك العبودية  اراد ضمان املخاطر متاما   مبعىن انه يتعامل مع شركة أتمني خارج حدود الدولة
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طريقة ، فقد بذلت اقصى جهدك وال كن ال توجد او غريها، اعذرين اي هايكعرب الفوائد  ضرورة لكي مننع الشعب من حماولة االمن من املخاطر
اذا كان للعامل يف  عرب اهلروب من املخاطر مثل ان تصبح مصريف ، فمن اراد ان يصري عبدا  فطريق العبودية مفتوحاخرى متكنا من اقناعهم هبا

تثمار تشمل الربح واخلسارة ففي حالة الربح يقتسم الطرفان الربح اما يف حالة اخلسارة فيخسر االستثمار نسبة من الربح وليس مرتب فان نتائج االس
، وامنا املخاطرة على الرأمسايل ب او معاش حمدد فال تلزمه خماطرةاما اذا كان للعامل مرت ،هد وخيسر رب املال ما ضاع من مالالعامل ما بذل من ج

يف فرتات  -النساء ؟ ان حتمل الرجل ملخاطر تلك النساء او اجلواري واليت قد حتتاج لشيء من االطعام او املأوى  العبودية يف فقط. وماذا عن
فيجب ان تنظم النساء للجيوش  هو ابب املخاطرة الذي جيب ان تتحملة النساء. من احملارابت او اليت حتضر ساحات القتال -احلروب وبعدها 

، اما الصنف االخر من النساء االيت يوجد لديهن ابب لدخول نظام العبودية هن اجملرمات اليت عليهن فرتات سجن طمقابل تقبل هذه املخاطرة فق
تستطيع ان حتظى بنصف التسامح يف العقوبة او االمان من املخاطر مقابل كوهنا بعمىن اهنا  اليت ترغب بتعدد العالقات اجلنسيةا واخريا  اولئك النسوة

 كما يقل السؤال عن مكان تواجدهاسهل بني العالقات اجلنسية عرب البيع والشراء اليت تستطيع الدفع ابجتاهه أبساة التصرف  االال جارية او االنتق
كالزوجة فهي تكون اقرب )للقرل فرند( منها للزوجة مع وجود شخص واحد حمدد   مالكها هتماممبعىن ان اجلارية  ال تكون حمور امن قبل مالكها 

بدال  عن  خاطر كاملة وال أيخذ العار لكنه يستطيع ان يغضب كشعور شخصي ال اكثر او يقوم ببيعها كرده فعل لذلك الشعور الشخصييتحمل امل
وقد حتظى بعالقات جنسية كثريه مع ) -إساة التصرف معها كما يقوم بذلك كل من اراد التخلص من )صديقة( القرل فرند للحصول على اخرى 

% من النساء دون زواج يف فرتات ما قبل الثورة الصناعية يف فرنسا 13لعزوف عن الزواج كما حدث ان توفيت ما يقارب مالكها ولن تضطر ل
فهو  ويف املقابل على من امتلك جارية حتمل املخاطر للولد حىت وان مل يكن ابنه حيث ان كان الولد ملالك اجلارية وانكلرتا و اسكندانفيا وغريها(

اكرب حيث يعرف ابنه سيكون والد االطفال وجيب ن وان كان لغريه حتمل خماطرة كإبن ايضا  ونسب اليه فالوالد عليه حتمل خماطر بيتحمل خماطرة كأ
، ومن استطاع ان حرب يستطيع ان يتحمل خماطر اكرب فمن حتمل خصوصا  من حصل على جارية من خالل احلروب ان يتحمل مسؤوليتهم الكاملة

ان املتزوجة تستطيع ان تطلقها اذا اعيتك اما اململوكة  ايضا  يستطيع ان يتحمل خماطر اعلى. ويف حني -جمرمات  –راء جواري لش يدفع مبالغ اعلى
غالبا  وهو امر من الناحية اجلنسية فاذا اجنبت لك اوالد فتقريبا  انت بني احد اخليارين االول انك ستتزوجها وهو ما سيقوم به الزوج اذا حظيت بثقته 

منا انك اال ان ما يهالهنم ال يريدون ان يكونوا ابناء جارية وهو الغالب او ان اوالدها سيعتقوهنا   من قبل مجيع الدايانت السماوية احلث عليه كثريا  مت
يقل عن اربعة  او قضت حكم سجن الال تستطيع استمالك متزوجة مامل تكن حماربة  ؟، ماذا اذا كانت متزوجه مسبقا  جيب ان تتحمل كافة املخاطر

حبيث اهنا ستنقطع عن زوجها وحتتسب يف عداد املفقودين مثلها مثل الرجل الذي ذهب للحرب ومل يرجع فسوف تتزوج زوجته متاما  ال فرق  اشهر
ع عنها وال حيق له االقرتاب ،و ابلنسبة للجارية قد يتزوجها احد االبناء مثال  او قد يزوجها مالكها لعبد ويتكفل بنفقتهما وكافة خماطرمها وحينها ميتن

ومبا ان طريق العبودية مفتوح فطريق اخلروج من العبودية مفتوح ابتساع اكرب وهو ما سنتطرق اليه  منها كما انه مل يكن يقرتب منها واال ملا كان زوجها
ء نظرايت فحسب وامنا )اشبه أبطباء االسنان( كان جون ماينارد كينز يتوق اىل اليوم الذي ال يصبح فيه علماء االقتصاد علماابلتفصيل الحقا .  

يف  ذا اقتفينا اثر بنثامفإحبيث يستشريهم الناس يف مشاكلهم اليومية وارجوا انه بعد وقت قصري ستتحقق هذه االمنية بسبب تطبيق نظام املخاطرة 
ملعرفة الصواب من اخلطاء فما عليك فعله اال لطريقة الوحيدة فاعتقد ان الوسيلة الوحيدة لكي جتد ا حماولته ملعرفة الصواب من اخلطاء من خالل االمل

 .قياس هذا الشي على ميزان املخاطرة
 املوازنة بني املركزية والالمركزية  

كما ان توزيع امة  ويف حني ان على الدولة ان تنفق بسخاء اال ان حتديد بنود املوازنة جتنبنا احتيال االسواق املالية واالشخاص على الدولة وابلتايل الع
من حيث التأثري املوازنة من االمور احليوية يف حياة الناس واليت متس كل شخص تقريبا  يف اجملتمع وتعكس طريقة توزيع املوازنة نوع من انواع العدالة 

ن الفقراء واملتقاعدين وقاطين املناطق املباشر للدولة على اجملتمع اال اهنا ايضا  تظهر وجه الدولة احلقيقي من حيث اهتمامه بطبقة واسعة من الناس م
احليل  الريفية وغريهم ، وتظل املوازنة هي النقطة االكثر جدال  بني صانعي السياسات ، والسبب اهنا تعترب منجم للمال ملن ميكنه استخدام بعض

فمن انحية ال يتم االتفاق على تلك البنود فيما  للحصول على ذلك املال ، لذلك تكون القناعات حول توزيع املوازنة بني بنودها غاية يف التعقيد
اشخاص يريدون ادخال بنود واخراج اخرى يرى اشخاص ان هذه البنود اخذت اكثر مما حتتاجه واخرى مل أتخذ املقدار املالئم هلا ، ويف هذه 
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زيع هذه البنود بني املركزية والالمركزية ولعل اهم مايف الصفحات القليلة التالية سنذكر بنود املوازنة كما سأحاول جاهدا  من وجهة نظري الشخصية تو 
ات اليت ال حصر هذه البنود هو اغالق منجم النقود اجملانية والذي يدفع الكثريين لإلهتمام بتغيري السياسات وابلتايل يتسببون يف الكثري من االزم

شح للحصول على املعلومات فاملعلومات تعين الثراء كما قلنا سابقا ، ويف داعي هلا حيث تصبح مثلها مثل البورصة اليت جتعل اجلميع مهووسون ابلرت 
ان القيمة اليت حنصل عليها من املدارس والشرطة اكرب من تكلفتهما اليت ندفعها يف صورة ضرائب، ولكن هذا االعتقاد ال يرقى اىل  حني يعتقد الكثري

ان ال تقوم الدولة بتمويل هذه القطاعات ولكن جيب التفكري فيما هو اكثر من الضرائب وال يعين ذلك  عن عدد اخر من االقتصاديني مرتبة اليقني
فليس كل شخص  على الدولة ان متول الشرطة واملدارس من مصادر متويل اخرى واالقتصاد خيربان ابنه جيب علينا عمل ما هو اكثر من ذلكمبعىن ان 

لديه مخسة ابناء فهناك من ليس لديه ابناء وليس كل شخص يقع حتت محاية الشرطة يقطن يف الريف لتمويل الطرق الريفية وليس كل شخص 
االنفاق بسخاء يف هذه  بشكل دائم كاملدن فهناك اشخاص يف مناطق ريفية قد ال يرى رجل شرطة واحد العوام، ويف نفس الوقت جيب على الدولة

ناء عليها واال فما سبب وجود الدولة ان مل يكن هلا نفقات ووظائف تقوم هبا حتتاج اىل اليت سنذكرها واليت جيب ان توزع املوازنة ب البنود الثمانية
بطريقة مبعىن انه سيتمكن للفساد ان يتسلل اىل النظام  البنود الثمانية للميزانية حينها سيتم السماح هذه خارجاذا مسحنا ببنود اخرى اما  نفقات!!

، 2008يف عام  ، ومثال لذلك ما حدثالبنودهذه حتديد عدم تنزاف امليزانية كالقطاعات املالية عند ان يستغل قدراته العقلية يف اس احدهم من
كما ان حتديد املوازنة من اصل النظرية   حيث مت استغالل نظام هو عرضة لإلستغالل وتكاد جتد الئحة موضوعه عليه كتب عليها " الرجاء استغاليل"

ئجه على املدى البعيد الن أي توزيع خمالف للنظام املايل املذكور ستكون نتا االقتصادية الكوارثكرية و التحدايت الفسيقلل عليك الكثري من 
مبا اننا سنمول النفقات من االيداعات ،  .سيؤدي مع الوقت اىل ظهور خلل هنا وخلل هناك املايل وذلك يف اصل هيكل الدولة مشاكل متأصلة

وقد ذكرانها سابقا  وسنعيدها مرة  ،يف نسبة التوسع النقدي اليت ستشكل دفعات جمانية خارج احلساابت فانه جيب ان حندد نسبة التوسع النقدي
% من امجايل االيداعات بدون حساابت او حاجه إلرجاعها وهو ما نسميها ابلنسبة الذهبية 61.8ان نسبة التوسع النقدي تكون  اخرى هنا.

% 12.5% يتم شراء اسهم من خالهلا مللكية الدوله من السوق احلقيقي و 12.5قيقية ، بينما الهنا ال تؤدي اىل تضخم اذا كانت العملة ح
اململوك للدولة  ته غري مسامهه لذلك ال يستطيع التمويل عرب االكتتاب او غريه ، ولكنه تصنيفه االئتماينية االئتمان ملن كان له رهن ومنشألتغط

تكون  %13.2يتقى العجز يف االئتمان يف وضعه العادي اذا استثنينا اخلوارق اخلارجه عن العادة ، و مبعىن انه ميلك املقدرة على اعادة موثوق 
نفقات الدولة  ليت تشكل نفقات الدوله جيب حصرها يف البنوك اليت ذكرانها سابقا  وهياحتياط البنك النقدي للمودعني ، بينما نسبة التوسع ا

 يل.اجملانية يف مثان خاانت فقط وهي كالتا

% كضمان اجتماعي للفقراء والذين ال مال هلم وال عمل، تكون مبالغ الضمان االجتماعي النصف من احلد االدىن لالجور 12.5 فقراء:ال -1
جرام من  8.5جرام  على سبيل املثال حينها يكون مبلغ الضمان االجتماعي هو  17يف القطاع اخلاص فاذا كان احلد االدىن لألجور 

كل مواطن عاطل عن العمل و يعيش حتت خط الفقر )مبعىن انه ال يدفع ضرائب( حيث ان من دفع زكاة او ضريبة ال ل 24الذهب عيار 
يها يدفع له مبلغ ضمان اجتماعي ويف حني ان الفقراء هم جانبك االنساين االلزامي وهو ما يظهر الدولة مبظهرها احلقيقي من االهتمام مبواطن

كلفها اي شيء فهي ال تدفع شيء هي فقط تستخدم نقود املودعني مبعىن ال حيق ألحد ان مين عليهم مبا فانه من الناحية االخرى ال ي
 يعطى هلم ، النه ال احد يعطيهم ذلك املال مبعىن ال فضل ألحد عليهم ابستثناء هللا حيث انه هو من خلق هلم هذا النظام

وهم ما يطلق  مثل االطفال واملتقاعدين و املعاقني و االرامل وغريهموالكسب نفقات للفئات العاجزة عن العمل ك%  12.5 املساكني: -2
ا لذلك يكون البند االول والثاين والذان عيشة وغريهاملصحه و التعليم و المن  عليهم ابملساكني اي العاجزين عن الكسب وينفق عليهم يف كل

تب ومشاريع تعليم وصحة رواك  واليت تصرف من امليزانية% 25ليم يشمالن كال  من مبالغ الضمان االجتماعي والتقاعد والصحة والتع
يف كل القطاعات سواء تعليم او صحة او  سنة او كبار 18حتت سن  ( العاجزين عن العمل سواء صغار قاصرينومعاقني )رعاية اجتماعي
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ا  خالل حياته هو من اهم عناصر اجملتمع احتياجات اساسية او معاشات تقاعد او غريها. املتقاعد من عمله والذي يكون قد عمل جاهد
قبل  حيث قد عمل كل عمره جاهدا  خلدمة هذا اجملتمع وافىن عمره يف ذلك وعليه فانه جيب ان حيصل على اخر راتب كان حيصل عليه

 ب تدريبا  مناسبا  يؤهلهجرام شهراي ، ومن مث أتيت اثين اهم فئة وهم االطفال، فخلق جمتمع متعلم ومدر  85ط ان يكون اقل من تقاعده بشر 
عرب اجبارية التعليم االبتدائي واالساسي  -كما هو يف كل دول العامل االول   –لكي حييا حياة سوية تنطبق عليها ادىن معايري االنسانية يكون 

ن اإلنفاق على فئة اعتقد اب حلصته الكاملة من الثروة االمجالية. مناسب للوصول والثانوي وبذلك نضمن القدرة لكل من سيبذل جمهود
م او تعليمه االطفال ثالث وجبات يف مقر فرتة التعليم خالل اليوم فرته طويلة تكفي لكي يتناول االطفال لن يكون مثايل مامل تصبح

ول وهذا يعين نظام تعليمي امثل حبيث ان االطفال يف د ،مدارسهم ولكي يتلقوا رعاية صحية ايضا  يف حالة اصابة احدهم ابي مرض كان
كنه مثل اليمن بنظامها التعليمي احلايل ، يشتكي فيها االطفال من الذهاب للمدرسة صباحا  ومن مث يعود يف الظهرية لبيته لكي ال جيد من مي

ان ان يستعني به كثريا  ان اعاقه شيئ اثناء مراجعته دروسة وهو ما يدفعه إلمهال تلك الدروس لكي يعود يف اليوم التايل اىل مدرسته دون 
 يعود يقوم أبداء وظائفة املدرسية اليت كان يفرتض به ادائها يف منزلة وهو ما يعرضه للعقاب من قبل املدرسني واعطائه درجات متدنية وابلتايل

جيعل طبقة اىل منزلة ليجد والدية ليعاقبانه على درجاته الدراسية املتدنية ويستمر يف العيش من حلقة من العقاب بني املدرسة والبيت وهو ما 
واسعة جدا  من االطفال يف بلد مثل اليمن يرتك التعليم ، لذلك اقرتح من وجهة نظر شخصية فقط واالمر راجع خلرباء التعليم يف ان يتم 
تدريس الطالب يف املدارس وايضا  يقومون بتخصيص حصص ملراجعة الدروس اليت شرحوها مسبقا  هلم هناك و من مث ختصص حصص 

ها من الطالب حل وظائفهم املدرسية هناك ايضا  قبل ان ينسى الطالب ما تعلموه، وعندما يعود الطالب اىل منزلة ال يعود اخرى  يطلب في
ن عشر اال للعب ورؤية والدية فقط ال غري. اال ان هذا النظام كنظام وظيفي يبدو قاسيا  جدا  فلن يتمكن املعلم من االستمرار يف دوام ميتد م

لن ينطبق على املعلمني الذين سيكرسون نصف وقت الطالب للتعليم،  النظام هذاعة لسته اايم يف االسبوع مبعىن ان اىل اثنيعشر سا
هناك  يكون  لرتسيخ تلك الدروس ومراجعتها وحصص رايضة وتناول وجبات الطعام وغريها من االنشطة، لذلك جيب ان والنصف االخر

وهو ما سيخلق جممتع بقدرات اقتصادية ذو كفائة عالية جدا  فالتعليم  .ة الدوام الدراسيليغطي النصف االخر من فرت  اخر كادر تدريس
 يرفع الكفاءة وابلتايل الثروة االمجالية من خالل رفع االنتاجية لكل فرد.

خاطرة يف انحية من القطاع االخر الذي خيص فئة املساكني والفقراء وهو اهم قطاع على االطالق يف حاالت الطوارئ وبه يتم غلق ابب امل
، خيربان االقتصاد ابن قطاع الصحة هو -وهو ما يدفع املستثمرين لإلستثمار دون اخلوف على ادىن حاجيات احلياة  –النواحي وهي التأمني 

حيا  وجود قطاع صحي حكومي غري فعال اقتصاداي  فلن يستيقض احد الدكاتره بعد منتصف الليل ليقوم بعملية عاجلة لك وغري فعال ص
لذلك ايضا  حيث صرح احد املسئولني الربيطانيني انه اصبح يصاب ابلفزع عندما يتذكر كمية االدوية املهولة اليت يتناوهلا الشعب الربيطاين و 

وال يستنثى  –سواء كان من فئة الفقراء او املساكني بعد حصرهم  يتم صرف بطائق حكومية لكل شخص جيب ان يعاجل ابجملان اقرتح ان
انه عندما يذهب احدهم للعالج يف احد املستشفيات  حبيث -او والد شخص حبكم التقاعد على سبيل املثال ليس من هذه الفئة   ابن

وضوع اخلاصة ، يقوم فقط بعرض البطاقة وحينها يقوم هذا املستشفى إبرسال فواتري عالجة اىل الدولة لتقوم بتسديد تلك الفواتري واملهم يف امل
وال تلتزم أبسعار تلك الفواتري والسؤال املهم هنا هو كيف ميكن ان تقوم الدولة بتحديد سعر تلك  دد الدولة سعر العالجحت هنا هو ان

اليت تعاجل تلك احلالة وابلنسبة لألدوية  عرب املتوسط ملعاجلة احلالة يف كافة املستشفيات الفواتري، اعتقد ابنه جيب ان يتم حتديد تلك االسعار
يتم التعامل مع تكاليف هذى العالج من % على سعر التكلفة الذي تلقاه مبعىن ان 12.5اليت صرفت تقوم الدولة ابحتساب نسبة ربح 

لكل اسعار عالج هذا املرض  خالل وحده متابعة طبية واليت تقوم ابلتايل : تدرس احلالة اليت مت عالجها )حبيث يكون عندها قاعدة بياانت
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اذا مل يتم الكشف عن ان العالج  املستشفى على املتوسط ، املتوسط بني كل املستشفيات وتدفع لذلكيف كل املستشفيات(  ومن مث أتخذ 
 . مل يكن سليم وفقا  للحالة املرضية

ترتكز عليها الدولة فاملال هو ما يبقي كل شيء واقف على اليت  % مجيع موظفي القطاعات املالية الهنم حمور االمانة12.5 العاملني عليها: -3
قدمية، ويبدو ابن هذه الفئة ستحتك مع كل شخص يف اجملتمع الهنا ال بد ان تعرف ثروة كل شخص ابلتفصيل لتعرف املقدار الذي جيب 

ليس لدية ثروة مبعىن اهنا بطريقة او ان تقتطع منه الضرائب ومن الناحية االخرى جيب ان تسلم مبلغ من الضمان االجتماعي لكل شخص 
أبخرى ستظطر للتعامل مع كل شخص ابلغ يف اجملتمع ابدق تفاصيلة االقتصادية واليت يرتبط هبا احلافز يف االساس والذي يسري احلياة 

لني عليها سيعرفونك على كل العامالبشرية أبكملها مبعىن انه لن يوجد شيء داخل حدود الدولة ال تعرفة هذه الفئة من العاملني مبعىن ان 
واطن يستحق جزء متساوي من اهتمامه وعليه جيب ان عترب االب لكل مواطن حبيث ان كل موال ننسى ابن الرجل االول يف الدولة ي شيء

تما  حيصل حاالقتصادي اىل كل فرد وتكتمل احللقة ابن تعرف من يعمل ومن ال يعمل وتعرف ان من ال يعمل او ال ميلك ثروة  يصل النظام
حتتاج نظام  فانك  تضمن وصول تلك املعلوماتولكي ضمان اجتماعي )حد الكفاف أي الطعام ، واملاء ، والكساء ، واملأوى (  على مبلغ

الشعب يف ابقي يف برج عاجي و  الرجل االول يف الدولة عيش بصورة منظمة ودقيقه ، حبيث ال يشبه خمابرايت حملي ، يتمثل يف كل السابقني
رتباهتم متساوية مجيع العاملني يف مجيع القطاعات املالية تكون موتصبح دعاية االسواق املالية عن احلكومات حقيقية. لذلك  ر بئر متسخقع

يبدو ان تطبيق نظام و  للزايدات السنويةهذا املرتبات وال ختضع  شهراي  للسببني الذين ذكرانمها سابقا   24جرام ذهب عيار  85 وهي
. اجلباية عند عقال احلارات واجملالس احمللية واحملصلني وموظفني البنوك وغريهاجتميع املعلومات و من  طلب ان متتد القطاعات املاليةاملخاطرة يت

ان يكون متخرج من جامعة من قسم واحد فقط وهو قسم احملاسبة مبعدل  الكفائة مبعىن اوال   وهؤالء مجيعا  جيب ان خيضعوا لشرطني ومها
توسط إلمجايل معدالت خرجيي ذلك العام، مبعىن انه جيب ان يكون لديه رأس مال بشري النه يصنف معيشيا  ضمن طبقة اعلى من امل

على كل موظف ان يقوم بتسميع جزء من القران  مبعىن ان  الرأمساليني يف وضعه االقتصادي وهو افضل وضع يف الطبقة املتوسطة. اثنيا  االمانة
ا قام بتسميعه اليوم السابق او الذي قبله مبعىن ان يقوم بتسميع ما ال يقل عن ثالثة اجزاء خمتلفة من القران كل كل يوم ال يكون مماثل مل

 عاما  من اخلدمة. 23أخطاء تزيد عن اثنني يف اجلزء يتم طرده مباشرات  وبدون مبلغ تقاعد مامل يتعدى او  عن التسميع ثالثة اايم واي ختلف

او كراتب رجل الدوله االول اخلاص ومبا انه ال يستطيع ان أيكل طعام يعادل هذا  % من امليزانية كنفقات الرائسة12.5 املؤلفة قلوهبم: -4
ة الدولة املبلغ مهما كانت قدرته االستيعابية للطعام فنقول ينفقه فيما ال ميكنه االفصاح عنه ااي  كان وهو يعترب حافز يف املقام االول حلماي

فعلينا ان حناول ان نقدم هلم   -ولن نستطيع  -ختربان النظرايت االقتصادية أبننا اذا مل نستطيع مراقبة أفعال صناع القرارات م "واستقرار احلك
% من امليزانية هي مرتب احلاكم ولكن مت تسميتها يف الرقاب لسببني االول لكي حيث 12.5ولذلك فان  1احلوافز املناسبة على األقل"

احلاكم على انفاقها أبكملها لتجنب حصول ركود مبعىن ان ال يتبقى معك اكثر من نصاب الزكاة حبلول موعد املوازنة القادمة الن ذلك 
فاصنع هبا أي شيء كمشروع أو مبىن أو منتزه او أي شيء قبل بداية املوازنة اجلديدة  سيسبب ركود ، فاذا بقت معك الكثري من االموال

وال يصل اليك العاملني عليها يف طلب الزكاة منك ووضعك يف موضع حمرج نسبيا  الهنم يعرفون كل شيء وسيعرفون لكي ال حيصل الركود 
. ان لذلك مت تسميتها ابملؤلفة قلوهبم أي ضعيفي االميان جل الدولة االولو حث الباقيني على عدم قبوهلا من ر والسبب الثاين هابلتأكيد 

ساس ان امن الدولة يف خانة العاملني عليها يقتصر على مجع املعلومات عن كل ما يتعلق ابلدولة وامنها ولكنه ال ميتد اىل التنفيذ فاأل
قة كانت وابي صورة مبالغ فيها قد تتخيلها كديوان احلكم وخارجية ابي طري لتثبيت اركان الدولة هذه اخلانة يف وضعها الطبيعي تستخدم

او حىت تعطى وهو ما سنتحدث عنه الحقا   وجملس شورى خارج نطاق الدولة دوليةابستخدام املخابرات اي وخمابرات دولية واغتياالت 

                                                           
 ـفحة.222فيلسوف االقتصاد صـ1
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جرام  85لك الراتب اقدره شخصيا  ابن يكون لرئيس جملس االمن اواالمم املتحدة و أي شخص ميكن إعطاءه راتب ملصلحة املسلمني وذ
ظ على للحاكم ليبذل كل جهده للحفا ووسيلة أي هي موازنة مفتوحة وحافز الن اي زايده عنه لن حتفزه اكثر ابي طريقة كانت من الذهب

لثاين من هذا الكتاب اضف السياسي وهي ما سنتحدث عنها يف اجلزء اسوف تغري وجه العامل حكمه وهذه االسرتاتيجية يف حتفيز احلاكم 
جيب ان ينفق الرجل االول يف الدولة من املؤلفة قلوهبم ليظهر بكامل فخامته وابلتايل يؤلف قلوب كثريين ممن يتأثرون ابملظاهر  اىل ذلك انه
 .وهم االغلبية

لثالث قضااي وهي حجم نتطرق جيب ان اىل ثالثة اقسام % خللق األعمال ، وقبل ان نتطرق لتقسيمها 12.5ختصص نسبة  يف الرقاب: -5
ال ميكن ان يتم تطبيق هذا البند من املوازنة مامل يتم تطبيق الشروط العمل احملدود واالسواق املالية والشروط االقتصادية للمجتمع حيث 

الحقا  حيث ان  ة وهو ما سنتحدث عنهاالقتصادية للمجتمع حيث ان احلرية احلقيقية تكمن يف خانة يف الرقاب وليست يف الدميقراطي
 انك ال تستطيع تنفيذ بند تكوين رأس املال اذا كانت البنوك ال تزال يفاضف اىل ذلك تدمر الشروط االقتصادية للمجتمع ،  الدميقراطية

ل الوجود وليس السبب عدم وجود التمويل الكايف ولكن السبب يكمن يف ان أي مشروع انجح ستحاول املشاريع االكرب منه يف نفس اجملا
انه يستحيل اعطاء مثل هذه القروض اذا مسحت الدولة  مبعىن مشروع اكرب ان يفشله اال عرب بنك مما خيلق احتكار افشالة ، وال ميكن ألي

او بوجود اسواق مالية ابستهالك سلع غري خاضعه للمنفعة احلدية او ابلدعارة او الكهانة او القمار بل والسمنة ايضا  عند مقدار حمدد 
سيذهب ادراج الرايح وستقل نسبة جناحة اىل الذي ذلك املشروع السبب ان انعكاس وجود مثل هذه الثغرات ستنعكس سلبا  على خاصة و 

عادا  سخ لدى البعض عن امجايل حجم العمل، وهو واحد من اكثر مفاهيم السياسة العامة ابترت للمفهوم اخلاطئ املواخريا  سنتطرق  %،30
وظيفة جديدة أتيت لتحل حمل وظيفة فقدها  طوي على حجم عمل حمدود، ولذا فأيفكر اخلاطئ اىل ان االقتصاد ينويشري هذا ال عن الواقع،

احدهم يف مكان آخر. وتزعم تلك الرؤية انين اذا كنت احبث عن وظيفة فسأجد واحدة فقط، ان كان احد االفراد يعمل لساعات أقل، واال 
احلكومة الفرنسية ان العامل يعمل هبذه الطريقة ، وهو اعتقاد خاطئ؛ فالوظائف ميكن خلقها يف فلن اجد عمال  على االطالق. هكذا تظن 

أي وقت يقدم فيه الفرد خدمة او سلعة جديدة، او عندما جيد طريقة أفضل )أو أرخص( لتقدمي السلع او اخلدمات املوجودة ابلفعل. وتؤكد 
حدة عشرات املاليني من الوظائف اجلديدة يف التسعينيات مبا فيها قطاع االنرتنت، اإلحصائيات مقصدي، فقد وفر اقتصاد الوالايت املت

)مازالت بعض تلك الوظائف شاغرة حىت اآلن(. انضمت ماليني النساء للقوة العاملة يف النصف الثاين من القرن العشرين ، ومع ذلك ما 
ريخ الوالايت املتحدة. وعلى حنو مشابه، اتت جمموعات كبرية من املهاجرين زال معدل البطالة فيها منخفضا  مقارنة ابملعدالت السابقة يف ات

 للعمل يف امريكا طوال اتريخ الوالايت املتحدة دون ان يؤدي ذلك اىل اية زايدة طويلة املدى يف معدالت البطالة، فهل توجد عملية إحالل
ئفهم او تنخفض أجورهم اخنفاضا  حادا  عندما يوضعون يف منافسة مع قصرية املدى للعمال األمريكيني؟ ابلتأكيد، يفقد بعض العمال وظا

الدخالء اجلدد على القوى العاملة ، ولكن هذا خيلق املزيد من الوظائف وال يقلصها. تذكر انه ال بد ان ينفق العمال اجلدد رواتبهم يف 
  اعادة توزيعها فحسب تزيد الكعكة االقتصادية وليس ،نشاط اقتصادي اخر، األمر الذي خيلق طلبا  جديدا  على منتجات اخرى، ومن مث

. واليك املثال التايل: ختيل ان هناك جمتمعا  يعمل يف الزراعة، وفيه متتلك اعداد غفرية من العائالت األراضي وتزرعها، وتنتج  كاالسواق املالية
ا ال توجد ارض غري مستصلحة ، وميتلك كل فرد يف هذه كل عائلة ما يكفي احتياجاهتا املعيشية فقط أي ال يوجد فائض من احملاصيل كم

فهم البلدة قوت يومه، ولكن ال يعيش أي من هؤالء األفراد حياة مرفهة، فكل عائلة تقضي اوقاات طويلة يف القيام أبعمال املنزل الروتينية: 
حوهنا ... اخل، مث افرض ان رجال  اتى لتلك البلدة يصنعون مالبسهم، ويذاكرون ألبنائهم، ويصنعون ادوات الزراعة اليت يستخدموهنا، ويصل

للبحث عن عمل، فقد أييت هذا الرجل وهو ال حيرتف القيام أبي شيء، كما أنه ال توجد ارض زائدة ليزرعها، لذلك يطلب منه افراد هذا 
ة )ليست هبا وظائف خالية.( اما اذا دخل اجملتمع ان يعود من حيث أتى، ورمبا يبتاعون له تذكرة ذهاب فقط اىل خارج البلدة، فهذه البلد
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ره املدينة شخص حاصل على الدكتوراه يف اهلندسة الزراعية، ابإلضافة اىل انه صمم حمرااَث يزيد من حصاد الذرة، فسيبيع احملراث الذي ابتك
مكان خبري اهلندسة الزراعية أن للمزارعني مقابل حصوله على نسبة صغرية من حماصيلهم. وهذا سيعود ابملكسب على اجلميع حيث يصري إب

 املقام يعول نفسه، ابإلضافة لزايدة قوت املزارعني، حىت ابلرغم مما يدفعونه لقاء حصوهلم على احملاريث اجلديدة ( وإال مل يكونوا ليشرتوها يف
رين اىل تلك البلدة، وسيعرض ان األول(. فقد وفر هذا اجملتمع وظيفة واحدة جديدة ، وهي ابئع احملاريث. وسرعان ما سيصل احد النجا

م يقوم بكل الوظائف الزائدة ليوفر الوقت للمزارعني ليتفرغوا لالهتمام مبحاصيلهم، وستزيد احملاصيل مرة أخرى؛ ألن املزارعني قد تسىن هل
ديدة. من هنا، يزيد انتاج املزيد من الوقت للقيام أبفضل ما ميكنهم إتقانه من عمل، وهو الزراعة، ومن مث فقد جرى توفري فرصة عمل ج

املزارعني ليفيض عن احتياجاهتم اليومية، ولذا )ينفقون( الزائد عن حاجتهم يف تعيني معلمة يف البلدة، وهي وظيفة اخرى جديدة، لتقوم 
ر الزمن، سيتخرج يف بلدتنا بتعليم أطفال البلدة، األمر الذي سيجعل اجليل القادم من املزارعني اكثر تثقيفا  وأكثر إنتاجية من آابئهم. ومبرو 

 الزراعية، اليت )ليس هبا وظائف خالية(، الكتاب الرومانسيون، ورجال املطافئ، والعبو البيسبول احملرتفون، وحىت املهندسون ممن يصممون
ري املتزايد الدول آالت توزيع املشروابت. هذا ابختصار هو التاريخ االقتصادي للوالايت املتحدة. فقد مكنت مستوايت رأس املال البش

زارعني الزراعية من إنشاء أماكن غنية ومتطورة، مثل مدينة ماهناتن ووادي السيليكون. وابلطبع ال يبقى احلال مشرقا  دائما ، افرض ان احد امل
ول اىل التقاعد، وخيلق املتعلمني قام بتصميم حمراث يساعد يف انتاج حماصيل افضل من احملراث السابق، األمر الذي سيدفع ابئع احملاريث األ

هذا نوعا  من التدمري اخلالق. صحيح ان هذه الطفرة التكنولوجية متحو وظيفة واحدة على املدى القصري، اما على املدى البعيد، فستجعل 
. تذكر ان كل املزارعني ورأس املال البشري مثل التكنولوجيافرفع االنتاجية يستحيل حتقيقها بدون وسائل تؤدي اليها  حال البلدة أفضل

أصبحوا اآلن اكثر ثراء )ابلقياس مع زايدة حماصيل الذرة(، األمر الذي مكنهم من توظيف خبري اهلندسة الزراعية يف عمل آخر، مثل تطوير 
ها ال تتسبب يف بذور مهجنة جديدة، )وهذا من شأنه ان جيعل البلدة اكثر ثراء (. حتل التكنولوجيا حمل العمال على املدى القصري ولكن

بطالة مجاعية على املدى البعيد، ومن مث نصبح اكثر ثراء . وهذا يؤدي خللق الطلب على وظائف يف األنشطة االقتصادية األخرى. وابلطبع، 
قتصاد دائم سيبلى العمال املدربون افضل بكثري من غري املدربني يف تلك العملية، فهم اكثر مهارة يف القيام ابلكثري من الوظائف يف ظل ا

وبعد ان تطرقنا لذلك املفهوم اخلاطئ حان الوقت لتقسيم هذا البند  1التغيري، األمر الذي جيعلهم اكثر صمودا  خالل فرتة التدمري اخلالق."
 وهي  اىل ثالثة اقسام

العايل وهو ما يسمى خبلق رأس  التعليم لتعليم اجلامعي اوالتحرر من عبودية اجلهل او ما يطلق عليه احلصول على فرصة ل القسم االول:
أس املال املال البشري ففي حني كان يتبادر اىل ذهين تسميه هذا البند يف امليزانية ابسم تنمية راس املال )املادي والبشري( اال انه يبدو ان ر 

اصل على جائزة نوبل يف البشري يظهر امهية اكثر من وجهة نظر اقتصادية ، اثبت جاري بيكر يف "حبثه عن رأس املال البشري" احل
% من ثروة االقتصاد احلديث ، ويقول يف احدى 75االقتصاد، ان امجايل حجم التعليم والتدريب واملهارات حىت صحة األفراد تشكل حنو 

ية يف حني خطاابته )جيب ان نسمي اقتصادان ابقتصاد رأس املال البشري؛ الن هذا هو حاله حقا ، ويبقى رأس املال البشري هو األكثر أمه
تنطوي شىت انواع رأس املال األخرى على جانب آخر من األمهية مثل راس املال املادي الذي يضم اآلالت للمصانع ، وراس املال النقدي. 

تلك النقطة بشكل رائع يف احد  –يشرح مارفني زونيس "استاذ جبامعة شيكاغو بكلية التجارة ومستشار االعمال واحلكومات حول العامل 
سوف يصبح التعقيد مسة العصر وسيزداد الطلب على مستوايت راس املال البشري العالية يف كل جملتمع االعمال بشيكاغو قائال  "ابته خطا

مكان ، كما ان الدول اليت حتقق ذلك على حنو صائب ، والشركات اليت تعرف كيفية تكتيل جهودها واالستفادة من راس املال البشري 
، فستظل قابعة يف مزيد بحان اكرب الفائزين يف عصران هذا، اما الدول االخرىرس اليت تنتج هذا النوع من رأس املال ستصابالضافة اىل املدا
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مليون فرد يف اهلند ، وانتقلوا مجيعا  ابلتدريج  500من التخلف والشقاء ملواطنيها وخلق املزيد من املشاكل لنا مجيعا . مبعىن اذا زادت انتاجية 
ىل الطبقة املتوسطة ، فكيف سيؤثر ذلك على الوالايت املتحدة مثال ؟ ستصبح الوالايت املتحدة هي االخرى اكثر ثراء، فالقرويون من الفقر ا

الفقراء الذين يعيشون على دوالر واحد يوميا  ليس ابمكاهنم شراء منتجاهتا من برجميات وسيارات وموسيقى وكتب وصادرات زراعية، فاذا  
من ضمن كل هؤالء ممن لديهم طاقات معطلة بسبب عدم  –، سيصبح ابمكاهنم شراء كل هذا ، وسيتحول بعض االفراد كانوا اكثر ثراء

اىل منتجني يقومون ابنتاج سلع وخدمات اكثر جودة مما تنتجه الوالايت املتحدة ، ومن مث ستستفيد هي االخرى من  –تلقيهم ألي تعليم 
لقاحا ملرض االيدز او وسيلة مشكلة  -حولون من فالحني غري متعلمني اىل اشخاص متعلمني ممن سيت -انتاجهم ، وقد يكتشف واحد 

 500ارتفاع درجة حرارة االرض ، وجيمل ممثلو صندوق متويل كلية الزنوج املتحدين االمر يف قوهلم : انه من اخلطر اهدار طاقة متمثلة يف 
يف االقتصاد احلديث يعد اهم نوع من انواع راس املال الذي يزيد الثروة ويدفع عجلة ؛ وابلفعل فان راس املال البشري  1مليون عقل بشري."

يقدر الباحثون ان التعليم اجلامعي جيلب عائدا  يزيد اما على اجلانب الشخصي ف .النمو فامريكا دولة ثرية الن االمريكيني يتسمون ابإلنتاجية
فإن احلد  رام ذهبجب والذي يقتضي زايدة سنوية تقدر يف احلد االدىن لألجور رة يف اذا قمنا بتطبيق نظام املخاط % عن تكلفته مبعىن10

من كل ما سبق ، عشرة ابملائة االدىن لألجور ابإلضافة اىل الزايدة السنوية ابإلضافة اىل التكلفة اليت مت دفعها للتعليم اجلامعي ابإلضافة اىل 
رأس املال البشري )الكفاءة( هي خالصة جمموعة  . لذلك قلنا انه من املراتب التعليميةمن سبقو سيكون مرتب املتعلم اجلامعي مقارنة مع 

قدرة على قذف كرة البيسبول من املهارات املتمثلة يف الفرد مثل التعليم والذكاء واجلاذبية واالبداع واخلربات العملية واحلس التجاري وحىت ال
هارات يف حالتني مها االشرتاكية لعدم وجود حافز ألي منها او يف االسواق املالية الن بقوة، ومن الواضح انه ال ميكن استغالل هذه امل

استغالل هذه القدرات يف االسواق الومهية ستؤدي اىل نتيجة وحيدة سنجنيها منها وهذه النتيجة هي األزمات فقط ال غري، لذلك اذا 
يف سوق  مال على االطالق فعلينا ان نشغلة بطاقته الكاملة ي هو اهم رأسالثروة ابعتبار ان رأس املال البشر  ةضاعفوجدت الرغبة يف م

 اليت تزيد حجم الكعكة وكلما زادت القدرات يف هذه االسواق زاد حجم الكعكة بصورة اكرب واسرع. حقيقية
وليس  املادي مى خبلق راس املالما يسدعم املشاريع اجلديدة الصغرية و التحرر من عبودية الفقر او ما يسمى احلصول على  القسم الثاين:

 خدم لتقدمي قروض مشاريع صغرية وابلتايلهذه اخلانة هي اليت تردم فجوة الرتاكم الرأمسايل كما اوضحنا ذلك سابقا  حيث اهنا تست النقدي و
لفعالية يف آن واحد هو نظرية "بدء حتقق العدل واملثالية يف آن واحد. الشيء الوحيد الذي حتتاجه يف عامل االسواق املثالية لتحقيق العدل وا

ذا السباق قبل اآلخرين" وهو الربانمج الذي يفرض الدعم ذا القيمة الثابتة النسبة اليت من شأهنا ان تضع اجلميع على قدم املساواة وعلى ه
لها بند يف يعدبت يقوم اليتو دلة فان السوق املثالية تبحث عن كل فرصة ممكنة من أجل جعل اجلميع أفضل حاال  من خالل نقاط بدايتهم املع

ناك فكرة التجارة احملدودة وان فكرة االجتارة الرقاب حيث تقدم نقاط املتأخرين من خالل القروض، وكمثال سابق على متويل املشاريع ه
بييت  فمثال  تعترب% بدون اي ضماانت 100دوالر بفائدة مرتفعة تصل اىل  100احملدودة تقتضي اعطاء قروض صغرية جدا  ال تصل اىل 

ايت يستدن املال بدون أي  هي واحدة من االف النساء اليت يتزايدن يف العدد واللو انشأته من خالل قرض مشابه مقهى  واليت متتلكفورس 
 100% ملبالغ ال تزيد عن 96تبلغ  ان الفائدةدة ومهمة واليت اصبحت تنتشر بشكل كبري ابلرغم من متثل حركة مالية جديكفالة واليت 

هو اساسا  عبارة عن  فمثل هذا القرضدوالر والعجيب يف االمر ان هؤالء النسوة مجيعا  يقمن إبعادة هذه االموال اليت اقرتضنها مع الفائدة، 
حنا اىل طبقة العامل عرب فجوة املخاطرة كما شر  يف حني ان الرأمسايل ميكن ان ينحدر لإلسفلألن يكون رأمسايل، مبعىن انه  فرصة لكل فرد

وليس هذا هو السبب الوحيد فهناك سبب اخر وهو ان .  بة الرأمسايل عرب بند يف الرقابسابقا  ، فكذلك العامل يستطيع ان يصعد اىل مرت
مشكلة االدخار واليت تنشى يف االدخار بسبب طموح الفقراء ليصعدوا يف سلم االقتصاد الشخصي يسبب قصور يف الطلب السلعي انتج 
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ان االدخار جيب ان ال يكون انتج عن قل استهالك وامنا  اخر مبعىنكما انه يسبب مضاربة على اسعار العقارات ايضا  ،   عن قل استهالك
 .وكذلك امتالك عقار يكون لغرضة احلقيقي وهو العيش فيه وليس املضاربة فيه عن اشباع احتياجات

وحقيقة ضرورة وجود العبيد وعدم السماح مبنع العبودية  دية التقليديةمن عبودية اجلرمية وضعف النفس او العبو  رالتحر  :القسم الثالث 
تكمن يف ثالث نقاط اساسية وهي اوال  اهلروب من املخاطرة ، فمن حياول اهلروب من املخاطر يصنف ضمن العبيد وميكن استعبادة حرفيا  

لة ال تستطيع التحكم يف تصرفاته خصوصا  الصرييف مهما من قبل الدولة والسبب اىل جانب كل االسباب اليت ذكرانها سابقا  فإن الدو 
احكمت مراقبته ولكن عند وضعه يف وضع العبودية سيتمكن مالكه من مراقبة تصرفاته اكثر وقد فصلنا ذلك سابقا  ، والنوع الثاين هم اسرى 

ا سنتطرق اليه الحقا ، اال ان الفكرة هي ان من احلروب وقد حتدثنا عنهم سابقا  والنوع الثالث من عليهم احكام سجن طويلة املدى وهو م
  اراد ان حيرر نفسة سواء كان من غري املسلمني الذين جاؤا اىل االسر عرب احلروب او حىت من املسلمني انفسهم سوا ان يعتنق االسالم ملن

 .يف امليزانيةبه دولة ويوضع بند خاص هو واجب الكان غري مسلم مث التوجه بطلب اىل الدولة إلعطاة قرض لتحرير نفسه من العبودية ف
هذه املبالغ نقدا  يف اي من الثالثة االقسام السابقه اىل ال تسلم قبل ان نتطرق للمقدار وعدد املرات املسموح هبا جيب ان نؤكد على ان 

ج املتقدم ابلطلب النقود من اجلها املتقدم ابلطلب اي تسلم للجهة اليت حيتا  ، ما اقصده ابنه جيب ان تسلم للغرض الذي يريدهمقدم الطلب
من اخلطاء الفادح  فمثال  يف القسم الثاينحد موظفي العاملني عليها الذين ذكرانهم سابقا  أل من خالل الدولة اي حتت اشراف مباشر وكامل

فقر مامل يتم التأكد ابنه يف جمال ان توزيع القروض ال يقضي على ال نوع من انواع السحر االقتصادي مبعىنالتجارة احملدودة  نوع افرتاض ان
يف ما يسمى هو ما يتم تطبيقه يف انظمة البنوك االسالمية  وليس جمال استهالكي او ادمان واقرب مثال لتطبيق هذه العمليةاستثماري 

لصريفة على نظام ما يسمى ابلبنوك واليت اثىن عليها الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يف االزمة العاملية بقوله انه سيتم فتح نوافذ لابملراحبة 
عدد املرات اليت يعطى فيها القرض هي ثالث مرات فقط ال غري ولعل ابرز نتيجة هلذا هو انه لكل شخص ثالث فرص سواء االسالمية. 

كم يف تصرفاته اكان عبد ليصبح رأمسايل متعلم او كان جمرم فله ثالث فرص قبل ان يفقد حريته ليجد من يقوده النه ال يستطيع ان يتح
ومبا ان مسألة اعطاء  .االجرامية او ملن اراد ان يصبح اكادميي ويدرس من التعليم اجلامعي اىل املاجستري اىل الدكتوراة عرب الثالث املراحل

رب تقدير املال اجملاين مسألة حساسة جدا  فال بد ان نتطرق للمقدار بشكل دقيق، لقد قمت بعدد من التقديرات اال انين وجدت ان اق
سيفي جبميع هذه االغراض دون مبالغة يف قتل احلافز لدى احلاصل على هذا القرض هو ان يكون سقف القرض نصف كيلو ذهب يف كل 

كما ذكران سابقا  وال تعطى له دفعة واحدة مبعىن جيب ان ال تقل فرتة بداية احلصول على دفعة وبداية احلصول على   ال تسلم له نقدمرة منها 
 ة الثانية عن مدة سنتني.الدفع

% موازنة خماطر الديون اليت حتدثنا عنها سابقا  واليت قلنا ان غرضها االساسي توفري االئتمان اىل جانب احلفاظ على 12.5 الغارمني: -6
احلقوق واليت تتعامل مع اجلرائم و النفقات املتعلقة هبا من شرطة ونيابة وحماكم قضاء وسجون وامن وسلطات حمليه ومرور ومباحث ودفاع 

وتكون  الغارمني ميرون عرب كل قطاعات السلطات احملليةفيبدو ان  ابقي اخلدمات القضائية والعسكرية يف خانة الغارمنيمدين وغريها فتدرج 
ته مصروفات حملية من اعادة ديون على الساكنني يف حدود املنطقة اجلغرافية للسلطة احمللية او املساعدة يف تكملة الدايت ملن ال تكفي ثرو 

لقتل اخلطاء فاألخطاء حتدث. فالسلطات احمللية هي من واجبات الدولة لتشهد استقرارها ابالضافة اىل ان أفضل الستكمال الدية يف ا
الطرق لكي تقلل املشاكل من حولك كونك رجل الدولة االول وحتضى ابملزيد من الوقت لتعيش حياة طبيعية جتد فيها الوقت الكايف 

خالل الالمركزية. يف احلقيقة الغارمني نصيبهم يف الزكاة يتم عرب تسديد القروض املتعثرة من  لعائلتك ولتستمتع مبركزك يف الدولة هو من
اجلمهور يف بنك الدولة فهي حلقة مغلقة تبدا االموال يف بنك الدولة وستنتهي فيه بعد تسديد ديون املفلسني. قد جيادل البعض ابنه جيب 

هو ما لذي خسرانه إبفالسه ؟؟ ال شيء فاألموال ال زالت يف بنك الدولة ومل خنسر له شيء معاقبة املفلس الذي اخذ اموال الناس والسؤال 
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 بسداد قرضه ذلك اىل جانب انه خيربان علم االقتصاد ابنه ما الذي ستستفيدة الدولة او اجملتمع او املقرض من حبس املقرتض املفلس ؟؟ ان
إن االقتصاد خيربان ابنه جيب اخراجه لكي ينتج شيء او على االقل سيزيد االنفاق يف وجودة يف السجن يعين ان  ال ينتج شيئا  وابلتايل ف

اجملتمع من خالل مبالغ الضمان االجتماعي اليت سيتلقاها. وخيربان االقتصاد اكثر من ذلك عن نظام السجون وهو ابن نظام السجون احلايل 
قص يف الثروة ونفقات ميكن تقليصها وتكديس لعقول بشرية ال تبذل جمهود، ، غري فعال متاما  فالسجن كما خيربان االقتصاد عباره عن ن

 فتكديس قوة بشرية مهولة يف مباين يعترب تكديس لقدرات كثرية ال ينتفع منها اجملتمع بينما ينفق عليها اجلميع حيث تعترب هذه الفئة هي
اهنا اسواء فئة يف ظل تطبيق نظام املخاطرة وليس حتت ظروف البيئة اسواء فئة يف اجملتمع إبمجاع اجلميع حتت الظروف الطبيعية مبعىن 

الرأمسالية او اي بيئة ظاملة للمجتمع قد يظطر احد افرادها الدخول للسجن فقط لسبب ان االفالس موجود يف اصل النظام النقدي املعتمد 
ن زار السجون سيجد ان هناك قطاع عريض من املساجني من على الفائدة. فال ميكن للدولة ان توفر هلم كل سبل الراحة مقابل ال شيء فم

خيرجون من سجوهنم لكي يعودوا اليها وال يفرق معهم االمر ففرتة املكوث يف السجن تعترب فرتة راحة فقط ال غري. لذلك نقول ان من متت 
تم بيعه يف االسواق للعبودية لكي يقوم خبدمة حماكمته يف احدى احملاكم ومت احلكم عليه ابلسجن تكون افضل احللول االقتصادية هي ان ي

احدهم او يستخدمه شخص لشيء ذو فائدة وابلتايل يتحكم مالكه يف تصرفاته اليت ال يستطيع ان يتحكم فيها  شخصيا  اال ان هذه املنفعة 
بحث عنه اولياء الدم ليقوموا بقتله وما االقتصادية ال تنطبق على ثالثة اشخاص ، ومها القاتل ، والسارق ، واملضطرب جنسيا  فالقاتل قد ي

لذلك من خماطر قد تسبب يف الكثري من القتلى على سبيل املثال ، ويف القتل املضاد اما السارق فقد يسرق من الشخص الذي سيقوم 
مث اعطاءة حريته مرة اخرى الن بشراءة، لذلك جيب قطع يدة واليت ال تنتج شيئا  وامنا تقوم بنقل الثروة فقط مثله مثل االسواق املالية ومن 

بيعه يعترب عملية تدمري للمجتمع واقرب مثال له هو وضع سم يف طعام ملن سيقوم بشراءة قد يؤدي اىل افالسة او هنايته احلتمية. ويتبقى 
 يعرف شيئا  شخص اثلث ، وهو الغري منضبط جنسيا  واحلديث عن هذا النوع يطول ولكن سأذكر نوعني رئيسيني ومها الشخص الذي ال

عن الوضع اجلنسي يف الوضع العائلي الطبيعي مبعىن ان الدافع هو الغريزة اجلنسية فتقل عندها عقوبته لتتوقف عند هدف وحيد وهو لفت 
ديث معه االمتناع عن احل -انتباه اولياءة اىل مشكلته ليلتفتوا اىل عالجها ال اىل مفاقمتها وقد يكون مفاقتمتها انتج عن حلول خاطئة مثل 

وابلتايل فال تزيد عقوبته عن اجللد وهو ما سيضمن توفري حلول ملشكلته او مشكلتها. والنوع األخر هو اجملرم وهو الذي يكون على  -
اطالع اتم على حدود الوضع اجلنسي يف وضع اقتصادي سليم يف الوضع العائلي فال عذر إلنفالته وتكون عقوبته القتل النه ال يستبعد 

لى حمارمة وال ميتلك حتكمة يف ذاته حيث ان الدافع ليست الغريزة اجلنسية وامنا الطابع اإلجرامي وقد يعمد اىل االنتقام من جارة وقوعه ع
مثال  مبعاشرة حليلته دون رغبة جنسية على سبيل املثال، او قد يتعرض لألطفال جنسيا  وال يستنثي الرجال وال البهائم حىت وغريها من 

 ليس دافعها جنسي بقدر ما خييل للبعض ولكنه اجرامي وملا هلا من اخطار حتيق ابجلميع. ما استثنينا من هؤالء الثالثة فان له االعمال اليت
ثالث فرص لكي يستعيد حريته بعد جرم ارتكبه تكون عقوبته السجن. وابالضافة اىل كل الفوائد السابقة تبقى فائدة فريدة لنظام العبودية 

ون وتكون يف الرجل او املراة الذي او اليت يتم اسره واستعباده من خالل احلروب فال تنفق عليه الدولة من خالل نظام على نظام السج
 السجون والذي يزيد النفقات على السلطات احمللية غالبا  ولكن تدفعه الحدهم كعبد خيدمه ، واذا اراد حترير نفسه فعليه اعتناق االسالم

على قرض لتحرير نفسه لذلك سيدفع نظام العبودية اجلميع اىل اعتناق االسالم. افرتض ابن مرتبات القضاة  والذهاب للدولة للحصول
 لكي ال جيد ما يغرية يف موقعه احلساس. 24جرام ذهب عيار  85ومجيع االشخاص املؤثرين بشكل مباشر على النظام برمته تكون 

ع والبحوث العلمية املتعلقة به واحدث التقنيات العسكرية وامن احلدود اي يف التقنيات % من امليزانية تنفق يف الدفا 12.5 يف سبيل هللا: -7
% وتكون 100% يف اخلانة الوحيده اليت تكون صناعية وعلمية بنسبة 12.5العسكرية لتستعد للحرب )بني العلم والقوة( فيجب ختصيص 

ذه اخلانة ملا امكن ان توجد اخرتاعات تغري جمرى التاريخ مثل االنرتنت مثال  فلو مل حتت رعاية الدولة املركزية مثلها مثل املؤلفة قلوهبم ولوال ه
فاع توجد خانة )يف سبيل هللا( للبحث العلمي يف اجليش االمريكي ملا متتعنا هبذه النعمة، جيمع االقتصاديني واملسلمني على ان ميزانية الد
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ية العسكرية وغري العسكرية التقنية اليت تستخدم لتطوير الكفاءة العسكرية من  % للتصنيع العسكري النوعي والبحوث العلم12.5تكون 
كافة النواحي، وليس لتكديس القوة البشرية عرب انشاء ثكنات عسكرية مبرتبات ال يبدو ان احدا  سيقوم ابستخدامها لعشرات السنني 

ع على الشباب حال التحاقهم ابجليش ، وقيمة هذه الفرص والسبب ان " تكلفة اعاشة جيش أبكمله تساوي قيمة فرص العمل اليت تضي
تساوي املبالغ اليت قد يكون اجلنود على استعداد لدفعها مقابل اسرتجاعها ، فعندما يلتحق ميكانيكي ، او طالب ، او حىت واحد من حميب 

او استكمال دراسته ، او االستمتاع أبمواج  الشواطئ ابجليش ، فهذا معناه ضياع فرصة كل منهم سواء يف اصالح املزيد من السيارات ،
البحر العالية ، وهذه الفرص ختتفي فعال  ؛ حيث ينقص عدد السيارات الصاحلة للعمل يف اجملتمع، وينقص عدد من اكملوا دراستهم ويقل 

اء االقتصاد ، فهي متثل الكلفة متثل التكلفة يف أي تقديرات حسابية ، اما يف تقديرات علم –حجم االستمتاع فيه، هذه الفرص الضائعة 
لذلك فان الثروة البشرية اليت يتم تكديسها يف القوات العسكرية هي هدر ال يقابله اية منفعة، ولذا تشتهر مقوله يف السلك  1الوحيدة "

ى السلك العسكري اليمين فقط العسكري اليمين مفادها اننا مل نكتفي من النوم اال بعد التحاقنا ابلسلك العسكري وال يقتصر هذا التأثري عل
بل ميتد اىل كل قطاع عسكري وجد يف القرنني املاضيني وال ننسى ان املبالغة يف التصنيع العسكري الكمي وليس الكيفي بعد االنتهاء منه 

ن خالل اختالق فانه يصبح ثروة مكدسة ال يستفاد منها النه سيظهر دائما  سالح احدث ال تتحرك اال عرب ختريب ابقي دول العامل م
النزاعات إلنفاق تلك الثروات املكدسة اذا مل تكن دولة التصنيع يف حالة حرب وهو ما يقود اىل ركود  لذلك عندما تتحدث عن التصنيع 
النوعي وليس الكمي لألسلحة فإننا جيب ان نستخدم تلك االسلحة بطريقة ما وافضل طريقة ان ال يوجد جيش اساسا  غري احلد االدىن 

مكن من حرس احلدود والعلماء الذين يقطنون يف ثكنات خمترباهتم العلمية. اقرتح ان يتم تدريب مجيع فئات الشعب على االسلحة اليت مت امل
اخرتاعها وابلتايل مت تصنيع عدد قليل منها على سبيل التجربة ملعرفة ادائها ال للتكديس، ويف حني يتم ذلك التدريب يف فرتات الكساد 

ي عوضا  عن الدفع هلم لعمل حفر مث دفنها يف اليوم التايل او هدم جنوب املدينة واعادة اعماره من جديد وذلك لكي يتم الدفع االقتصاد
هلم لتحفيز الطلب يف االقتصاد ، فاالفضل تدريبهم ومن مث الدفع هلم يف مقابل حضور هذه الدورات وافرتض ان هذه الدورات لن حتتوي أي 

هي دورات نظرية مقابل بعض التطبيقات على بعض االسلحة مثل دورات تعلم اللغات وبعض االستخدام العملي  تدريب جسدي وامنا
لألسلحة لذا جيب ان تتجنب صنع جيش يكون قوه عاطلة ألهنا مضره اقتصاداي  اىل جانب انك لن تستطيع ارضاء اجليش كما خيربان 

طريق السندات كما عرفنا والن االسواق املالية حكومية فال يوجد مكان لإليداع غري  التاريخ. وال تستطيع احلكومة ان متول احلروب عن
السوق املايل احلكومي وعليه فتستطيع متويل احلرب كيف ما اردت و ألنك ال تستطيع ان تتجنب احلرب دائما  لسببني االول سبب يعطيك 

كون نسبة االقرتاض للعقارات مع عدم انتاج شيء مبعىن املضاربة عدوك وسبب يعطيك شعبك ويتحمل عواقبه فنسبة احلاجة اىل حرب ت
% وابلتايل سيظل هناك تسرب يساوي نسبة 100أبسعار العقارات ، واليت مع كل احملاوالت للتحكم فيها فانه ال ميكن ضبطها بنسبة 
، وعندها حنتاج حلرب ملوازنة االقتصاد كما قام بذلك ضعف االمانة يف اجملتمع وهذا يشمل ان يرتفع الدين العام وال يرتفع الناتج االمجايل 

هتلر وروزفلت وستالني والياابن فاجلانب العسكري يعترب ضرورة يف حالة نقص االمانة يف اجملتمع فلم يستطع اي شيء انتشال الوالايت 
ان اجلميع يشتكي من الوضع االقتصادي فان املتحدة من الكساد العظيم اال احلرب العاملية الثانية ، وكذلك احلال الملانيا ففي حني ك

 التصنيع العسكري اعاد هتلر اىل الواجهة.ومبا اين ذكرة التصنيع النوعي لألسلحة فيبدو انه من واجيب ان اذكر اين ينتهي هذا السباق يف
ح النوعي واين  ينتهي سباق التسلح اىل جانب انه ستظل الدول دائما  يف حرية اىل أي درجة جيب ان تتم عملية تطوير تضخم السال

التسلح، ولإلجابة على ذلك يبدو إبننا حنتاج اىل مرجع نرجع اليه، تنتهي مسابقة التسلح عندما تكون قوة السالح عند االستخدام يف 
و ان الرسول امر ابن % من تلك القوة ال تستطيع ابي طريقة من الطرق جتنب أتثريه على املدنيني غري احملاربني واملرجع ه90احلرب احلقيقية 

% ال ميكن استخدامة مهما كانت قدرات 100ال يقتلوا طفل او امراه او شيخ يف احلرب، وسالح ال ميكن ان يتجنب هؤالء بنسبة 
التسليح لدى العدو اضف اىل ذلك انك كرجل الدولة االول غري مستعد ان تدخل للتاريخ من اسواء ابوابه عرب منافسة هتلر وترومان يف 

 جرام احلريب.اال

% ختصص للمشاريع احلكومية خارج نطاق التعليم والصحة اليت ذكرانها سابقا  وخارج نطاق النفقات احمللية وابلتايل 12.5 ابن السبيل: -8
افذ من ستكون مرتكزة اكثر حنو الطرقات واجلسور واملنافذ البحرية واجلوية والربية واخلطوط السريعة ونفقات محاية اخلطوط السريعة واملن

                                                           
 فحة.ـ99فيلسوف االقتصاد صـ1
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دورايت وخفر سواحل ومصاريف انقاذ احلوادث يف الطرقات واملطارات وموانئ وترميمها وكذلك توفري مبىن ادارة حملية الجناز معامالت اي 
واصل او مغادر ومرافق عامه على طول اخلطوط السريعة مثال  وغريها هي افضل الطرق لبناء الكثري من املشاريع وغريها والسبب ان افضل 

 طرق لتحفيز الطلب هي البنية التحتية االساسية.ال
 كيف وملاذا جيب ان تدفع االقتصاد إلسلمة الدولة والعامل

شركة اجنبية اذا مل نستقطع اسهم لكل عامل من كل النه يضمن له استقرار سياسي. اذا مل يوجد االسالم جيب على الرجل االول يف الدولة اخرتاعه 
فإهنا كما قلنا سابقا   ، او ال نعرف اين تودع كل نقدهااسهمها بنك او تدخل اسهمها يف بورصة مضاربة او تصدر سنداتبدوله هبا بنوك او ميتلك 

ومثه خمطط اثن  لكي تضغط إلنقاذها من خالل رمي كل العمال اىل الشوارع. اليت تقوم هبا العاملية تلك البنوك الشركات لتوسيع االزماتستستغل 
امل مع املنافسة هو االندماج، وهذا هو الغرض من الشركة الدولية او املتعددة اجلنسية. وقد كان يعتقد اىل وقت طويل ان هذه موضوع بعناية للتع

ها غة األمهية بوصفاألخرية تعد أداة للعدوان، بل لإلمربايلية، على املسرح العاملي. غري ان ما هو اشد امهية بكثري هو مقاصدها احلمائية وخدماهتا البال
ان عملية فرض اعفاء الشركات اخلارجية )دول غري مسلمة( من الضرائب  فانه يضطر ان يكون احلد االدىن  1وسيلة لإلفالت من قيود السوق."

% سنواي  لكل موظف 20جرام ذهب وجيب عليها ان متلك اسهم  2.15لألجور هو ضعف الكمية ابجلرام ابلذهب والزايدة السنوية ا تقل عن 
ش احلايل على معدل سعر االسهم ملتوسط فرتة عشر سنوات مضت ألنه اذا مل نستقطع اسهم لكل عامل من كل شركة اجنبية بدوله هبا من املعا

قاذها بنوك او ميتلك اسهمها بنك او تدخل اسهمها يف بورصة مضاربة ، فإهنا ستستغل تلك البنوك الشركات لتوسيع االزمة العاملية لكي تضغط إلن
مي كل العمال اىل الشوارع ولكن اذا ملك العمال اسهم فيها فاهنم سوف أيخذون حقهم حىت لو رحلت تلك الشركات. ان الشركات من خالل ر 

وهناك متعددة اجلنسيات يتم استخدامها من قبل القطاعات املصرفيه لالحتكار واالفالت من قيود السوق احلرة )نسخة لعمل االسواق املالية( .. "
ة لإلفالت من انضباط السوق، مبا يف ذلك االنضباط الذي يفرضه املنافسون األحدث عهدا  واألكثر قدرة على التكيف مع خمططات متعدد

ملنافسة اخلارجية، األوضاع اجلديدة، واألكثر إقداما . ويف مقدمة هذه املخططات العودة اىل احلماية اجلمركية. فالشركة الصناعية الكبرية، عندما تواجه ا
له اىل الرسوم اجلمركية، وكذلك اىل احلصص اليت خيفف عنها ضغوط السوق. بعد اإلشادة االحتفالية ابلسوق احلرة ينشأ اإلحلاح على استثناء تسعى 

تقبل. ملسجدواه. وقد احييت ابلفعل املشاعر والتشريعات احلمائية يف البلدان الصناعية االقدم، بل ان ذلك االحياء سوف يتم حىت بدرجة اكرب يف ا
طويل بعد ان كانت الرسوم اجلمركية تفرض يف املاضي من اجل محاية الصناعات الوليدة، فاهنا تفرض اآلن حلماية الصناعات اليت مضى عليها وقت 

 وتوشك ان يتخطاها الزمن.

% جرام ذهب عيار 1.3مضروب يف  2.15اما الزايدة السنوية ملوظفي الشركات االجنبية واليت متتلك منها البنوك نصيبا  فيجب ان ال تقل عن 
مل سنواي .وال تنسى الرتكيز على املشاركة وتقسيم العمل فكلما مت تقسيم العمل اكثر تصبح نسبة التسامع مع اخلطاء اقل ويصبح البحث عن عا 24

على شركات النفط والغاز واملعادن  جيب، حينها الضرائب على املؤسسات اذا كانت اجنبية ومالكيها ليسوا يف حدود الدولة اجلغرافية افضل اكرب.
% من 50هي  -عملية روتينية وليس هناك حاجه لالستكشاف بتحمل خماطر كبريه ان عملية االستخراج اصبحت مبعىن  - بعد االستخراج االويل

لشركات اليت تستخرج ذهب او فضة % من امجايل امالك الشخص آلخر يوم من العام املاضي ابلنسبة ل2.5االموال اليت يتم استقطاع  ؛ما استخرج
% للدولة مباشرات  جماان  مقابل السماح هلا 20او نفط او غاز او املنيوم او حديد او زئبق او أي مادة من ابطن االرض تغطي وقت االستخراج 

 % تغطي معاجلة التكاليف البيئية الناجته عن ذلك. 20ابالستخراج فقط وهذه 

%، 15رييب للتعامل مع غري املسلمني من املواطنني بعد ان ثبت ان االرابح لالسهم على املدى الطويل هي بني ميكنك االستعانة ابلنظام الض
, لدينا دوالرا  ، االن لنقوم بعملية حسابية بسيطة 16دوالر وحققت ارابح هي  100% ، دعوان نفرتض ان لدينا شركة واحده راس ماهلا 16

دوالر , من الدخل  116دوالر اذا كانت  2.9بـدوالر مقارنة  2.5% واليت ستكون 2.5والر وهي د 100دوالر ، لنأخذ ضريبة من  116
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% ملن كان 40% من الدخل او الربح لغري املسلم و 20+% لذلك سنقوم ابقتطاع 19دوالر تصبح  116من  2.9عند حساب كم هي  16
كيلو ذهب سنواي  ألعطاه احلافز العتناق االسالم  وهبذه   2رحبه اكثر من % ملن كان دخله او 60دخله او رحبه اكثر من كيلو ذهب سنواي  و 

سك لدولتك يف أي دين غري وال ميكن ان جتد التما هو االسالم الطريقة تقل االزمات يف الدولة الن االشخاص املؤثرين كلهم سيكون هلم دين واحد
او غري معرض لإلهالك او ينبت من االرض او يستخرج من ابطن االرض سواء ، لذلك اما املستثمرين االجانب فاذا كان االصل اثبت االسالم

% من نفس جنس املنتج وليس من االرابح ,وذلك لدفع 50اكان زرع او نفط او ذهب او فضة او عقارات او اسهم او غريها ففيها ما ال يقل عن 
مني او إلعطائهم احلافز الكايف للتفكري جبد وانصاف يف حقيقة االسالم الشركات إلحضار املسلمني من تلك الدول للعمل لديها لكي يستفيد املسل

 والدخول يف االسالم الن ذلك سيخفف عنك الكثري من التوتر يف الدولة كما انه 

اذا ظننت انك د اخطاءت و ننت انك تستطيع ان تتحكم يف الغاء البورصة او املشتقات املالية او أي مشكلة اقتصادية بدون أتميم البنوك فقاذا ظ
أتميم البنوك بدون اتميم السوق الومهية ابكملها فقد اخطاءت واذا ظننت انك تستطيع ان تتحكم يف االسواق الومهية احلكومية او غريها  تستطيع

 .%100مامل تكن خريية بنسبة  فقط اخطاءت جدا   او اي رسوم وان تستمر حتت السيطرة بوجود معدالت الفائدة
 
 
 

 وتوصياتخامتة 
ل من قام ان اندفاع العامل أبكملة اىل تطوير طرق التامني من املخاطر هو اهلاوية اليت يندفع اليها اجلميع بكل محاس ويعطون اجلوائز القيمة لك

ميع واىل االبد ولكن وهو ما سيؤدي حتما  اىل اهناء حياة اجل –بتطويرها بطريقة افضل اال ان السيء يف االمر ان اسفل هذه ا هلاوية ال توجد ارض 
عاجلت ما يوجد اسفل اهلاوية حقيقتا  هي محم بركانية جيب ان يتذوق اجلميع اشد العذاب الشديد قبل ان ينتهوا اىل املوت. لقد حاولت جاهدا  م

عليه فاان على يقني ابين قد العديد من القضااي واليت كان عددها كبريا  جدا  ولذلك خيربان االقتصاد ابن السر يف االتقان يكمن يف التخصص و 
لك موارد اخطأت اخطاء كبرية جدا  يف عدد من املواضع واليت امتىن ان يغفرها يل القارئ. ان النظام النقدي القائم على الفائدة يدفعنا الن نسته

اذا كان االقتصاد خيربان شيئا  عن الكوكب اكثر من حدود جشعنا وخلف تلك احلدود يوجد مايسمى االحتيال، ولكن يف ظل وجود نظام املخاطرة ف
لذلك ال تستطيع ان  االنقراض فعلينا ان نقراء اكثر، وابلتايل فان شركات انتاج الورق ستقوم بزراعة غاابت اكثرالبيئة فهو اذا اردان محاية الغاابت من 

االقتصاد وهذا ما مل يدركة عرف وهذه هي حدود تدعي انك تعرف شيء وانت ال تعرف ما هو ابلضبط ولكن ما جيب عليك فعله هو ان تفعل ما ت
قال ابننا جيب ان نرفع ايدينا عن االقتصاد ألننا ال نعلم ما يكفي عنه ، وابلفعل سنرفع ايدينا عن كل ما ال نعرف عنه اال اننا االن  هايك حني

اال ان هذا الكتاب يف ليس له اساس اقتصادي فرض رائيا  ويف ختام هذا الكتاب ال نريد ان ن وجيب ان نرفع ايدينا عن الباقي نعرف نظرية اخلطر
وال يعين هذا  جتزئتها سيؤدي اىل تشويه يف النظام االقتصادي مما سيؤدي مستقبال  اىل تعقيدات انت يف غىن عنهاوحماولة نظرايته اييت كحزمة واحده 

شكيل جلنة استشاريني من االقتصاديني فمثال  عند ذكران منع البضائع اليت ال اىل التدرج يف تطبيق النظام والذي يستلزم ت ان ال يتم االلتفات بعناية
اقص ختضع للمنفعة احلدية مثال  يكون استخدام الكحوليات يف االدوية والعطور مسموح به إلنتفاء العله وهي تبديد االموال الناتج عن عدم تن

ة السلطات احمللية او ما يسمى ببند الغارمني ولكن هذا ال جييز التجارة فيها حىت وان  املنفعة احلدية وذهاب العقل والذي يسبب اىل ارتفاع ميزاني
ريقة املثلى كانت هلذا الغرض فقط، كما انه ال يسمح ببيع االعضاء البشرية او الدم مثال  بعكس التربع واذا متكنت من تطبيق النظام االقتصادي ابلط

خص اىل مليونري بنقد حقيقي يف عام. عندما ذكران احلد االدىن لألجور مل نتطرق للزايدة السنوية فتستطيع القول ابنك استطعت ان حتول كل ش
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حية اخرى لإلجور والسبب اهنا ترتبط بتوصية سنذكرها وهذه التوصية ستقوم برفع الكفاءة حيث ان السباق بني التكنولوجيا من انحية والتعليم من ان
التقدم غري طبيعة العامل الصناعي  خمتلفه وهذاالتعليم فمثال  خالل القرن العشرين كانت التكنولوجيا يف تقدم بطرق يبدوا ان التقدم التكنولوجي يسبق 

، مبعىن عمال يعرفون كيف يصنعون املواد الكيميائية على سبيل املثال او الذين يفهمون لعمال خبالف الفالحنيحيث اصبح يتطلب نوع جديد من ا
 او ابالصح عمال مؤهلني ورده الفعل عاده تكون عرب انفجار يف الطلب على التعليم للقيام بعمليات غري روتينية او عماله مؤهله الطبيعية الكهرابئية

الذين يستطيعون تغيري الطريقة اليت تصنع هبا املنتجات او تغيري الطريقة اليت تباع هبا املنتجات او العمل كصحفيني او   -هلا فكر خالق  -
او او اكادمييني او حمامني وهذا هو النوع اجلديد من الوظائف اليت يتم خلقها بينما العمليات الروتينية سواء كانت للعماله غري املؤهله  كمستشارين

وبنفس  ا  للعمالة املؤهلة اصبحت تستبدل ابالله والتكنولوجيا مبعىن لسنا حباجه لشخص يقوم جبمع حساابت فواتري الن كمبيوتر سيقوم هبا ديناميكي
الوظائف اليت تتطلب عماله  ومل يتبقى لنا االالطريقة الوظائف اليت تتطلب املهارة اصبحت تستبدل ايضا  خبليط من التكنولوجيا والعوملة واملنافسة 

خرجيي الثانوية الذين مل  % من35مؤهلة هلا تعليم افضل او الوظائف الروتينية اليت ال ميكن اجنازها عن بعد مثل احلدائقي على سبيل املثال فمثال  
! ذه الفئة ان تكون املنافس االكربال جيدون وظائف اليوم يف الوالايت املتحدة فكيف ميكن ملثل ه 26و  24جامعي بني عمر  بتعليم حيضو

، لذلك اقرتح ان قية بعد التضخمحقي% سنواي  يف املتوسط مبعىن اهنا زايدة 2يف الزايدة السنوية، كانت الزايدة السنوية تقدر  يكمن ومفتاح االجابة
يل السنوي تكون الزايدة ملن التزم بساعة قراءة يف مقر العمل يف مكتبه مقر العمل ان ال تقل الزايدة الدورية لألجور عن معدل منو الناتج االمجا

مل الرتفاع كفائتها ومنافستها كما ان % وهو ما سيجعل هذه الفئة بعد اربع سنوات من االخنراط يف العماله غري عاطلة عن الع1.3مضروب يف 
ن البقية! اقرتح ان الزايدة يف الناتج االمجايل السنوي انتج عن جمهود هذه الفئة مباشرات  وكذلك ارابح هذه املنشئة اليت تقدم الزايدة السنوية. وماذا ع

 ن مل يقراء ساعة يف اليوم.سنواي  مل 24جرام ذهب عيار 1تكون الزايدة السنوية هي 

ميكن هبا  وتظل الكفاءة هي التفسري النهائي ألغلب اسباب ظهور الفجوة يف املداخيل بني الدول الغنية والفقرية يف االقتصاد احلديث و الطرق اليت
 ان نزيد معدل منو االنتاج السنوي ) نزيد انتاج البالد ( هي كالتايل: 

 نعمل ساعات اكثر -1
 (يهم املهارات اليت يتطلبها السوقانه ليس كل املتاح من العمال لدمع مالحظة توظيف العاطلني عن العمل ) -2

 ندخل مزيد من االفراد اىل القوه العاملة من املهاجرين  -3

اولة نظيف املزيد من اآلالت وذلك يكون عرب حتديد حد ادىن لألجور والذي سيدفع اصحاب العمل ملا يسمى ابالمتته أي حم -4
  .يد البالد ثراءيز  استبدال العامل ابآللة وهو ما

املزيد اىل راس املال البشري )قبل استخدامه( عرب خلق جعلهم اكفاء من خالل التعليم ويساعد على ذلك ايضا  رفع  نقوم إبضافة -5
 .، وتوفري التعليم االساسي يف نفس الوقت، واليت ترفع االنتاجللتعليم احلد االدىن لألجور لتوفري احلافز

  .نظيف املزيد اىل رأس املال البشري )وقت استخدامه( عرب فرض القراءة على العمال يف املنشأة مثال  نصبح اكثر انتاجية مع أي  -6

 الطفرات التقنية. ننتج اكثر ابستخدام ما هو متوفر لدينا من امكانيات متاحه عرب االبتكارات او -7

اب االقتصاد العجيب حيث يقول كاتبا الكتاب انك ستجد مجيع يف احلقيقة ان اكثر عبارة معربة يف خامتة هذا الكتاب هي عبارة قراهتا يف كت
، ومن مث يدرك انه مل يكلف احد نفسه الوقت واجلهد يف اصالح آله معطلةاالقتصاديني ينطبق عليهم املثل التايل " كل املهندسني الذين يضيعون 

حد يستطيع ان يصله ابلكهرابء غري رجل الدولة ابلكهرابء وال ا وهي عبارة معربة جدا  وقد حان الوقت لكي نصل االقتصاد 1بوصلها ابلكهرابء"
عند تطبيق نظام املخاطرة غري الكثري من  ك ما خيسرة رجل الدوله االول، عرب مفتاح اخلطر وقد يكون مفتاح يوصل اىل السماء وليس هنااالول

قتصادي )املعتمد على السوق( فعال جدا  لكنه غري عادل ولذلك كسبه. ان النظام االوهناك الكثري والكثري جدا  لكي ي املشاكل ووجع الرأس
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لدميقراطية وجدت الدولة يف املقام االول لتحقيق العدالة واالنصاف ومبعرفتنا ابمجاع علماء االقتصاد على سؤ كل االنظمة السياسية احلالية و ان ا
، وبعد ان عرفنا ما هو النظام يف افضل نظام اقتصادي واقعيقمنا اوال  بتعر ليس النظام السياسي االمثل ولكي نعرف ماهو النظام السياسي االمثل 

 االقتصادي االمثل وضعنا النظام سياسي امثل لتطبيق هذا النظام االقتصادي. ان افضل حتليل للرأمسالية جاء من ماركس و الذي يعترب اعظم
ومن خالل حتليله اوضح االزمة اليت ستمر هبا الرأمسالية. وقد جاء الكثري من احملللني فيلسوف اال انه مل أييت ابي حلول ايضا  وهو ما مييز كينز عنه، 

يوجد لدينا ورسل الشؤم واوضحوا لنا الكثري من الكوارث يف سعيهم وراء املعرفة العلمية اخلالصة اليت يسعى اليها الفالسفة ولكنهم مل يدركوا انه 
، لدية على االقل احتمال ان تكون نظريته القتصاد الذي يعتمد على نظرية ما. ان عامل ااستطعنا قد بسطنا منه ما مشكلة حتتاج اىل حل عملي

ل يف سليمة اما العامل الذي ال يعتمد اال على قراءة االحصائيات فال فرصة لديه على االطالق اال ان االحصائيات عندما تثبت العكس فان اخلل
اعتاد ختضع نظرية املخاطرة للتجربة وقد  ا  جديدا  فستثبت فشل تلك النظرية ايضا ، ولذلك جيب انالنظرية حىت ان مل تثبت االحصائيات شيئ

عله ميثل عنصر جذب االقتصاديني تربير فشلهم دائما  ابلطبيعة البشرية وهذا العذر هو ما جيعل عامل االقتصاد يبدو من العوامل املليئة ابأللغاز والذي جي
ضات ولذلك قمنا إبجياد حلول لتناقضاته. علينا ان نعرف بدقه معلومة يرتكز عليها االقتصاد ابكمله فاذا مل نعرفها لن نستطيع ال يبدو فيه غري التناق

ان نقدم أي حلول اقتصادية وهذه املعلومة هي عن االسواق ومفادها ان االسواق تقسم اىل سوقني ، سوق حقيقي وسوق مايل )او سوق ومهي(؛ 
و كل االسواق املنتجة ، اما االسواق املالية فهي كل االسواق غري املنتجة لذلك نسميها اسواق ومهية وللتفريق بينهما بدقه جيب ان السوق احلقيقي ه

ة اما ليد الثرو نعرف ان اوال  االسواق احلقيقية تتاجر بكل شيء عدا شيئني فقط ومها النقود واملخاطر ، واثنيا  ان االسواق احلقيقية تعىن إبنتاج وتو 
السواق االسواق الومهية فهي تعىن بنقل الثروة فقط )كالبورصة(. وجوهر النظرية االقتصادية يكمن يف ان كل االسواق احلقيقية ختضع للسوق اما ا

الناحية االخرى ، املالية فكلها ختضع للدولة وهذا ابلضبط الفرق اجلوهري بني النظام الرأمسايل والنظام االشرتاكي من انحية ونظام املخاطرة من 
ل الودائع فاالشرتاكية تدعو اىل ان تضع الدوله يدها على السوقني والرامسالية تدعو اىل ان يرتك كل شيء للسوق فامتياز تعبئة موارد هائلة من خال

وذ قوي يف اقتصاد وسياسة بلداهنم يؤمن لالسواق املالية، واالسر املهيمنة عليها )الوصول اىل رؤوس اموال االخرين( ومن مث القدرة على امتالك نف
قطاعات والبلدان املضيفة هلم؛ يفوق أي نفوذ مما حيقق اقل نسبة عدالة ممكنه مع عدم احتياج هذا القطاع للكفاءة على االطالق والذي يتطلبه ال

ستقر فوقها الودائع )األولية( اليت تدعم حجما   املنتجة ؛ وينشأ اهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف من قاعدة ضيقة من رؤوس اموال املصارف ، ت
البنية االساسية كبريا  من الودائع )املشتقة( فان رؤوس اموال املصارف يف النظام املصريف التقليدي قليلة جدا  ، وال تكاد على العموم تؤمن احتياجات 

من مصارف اخرى ومبجرد ان يتم توريد الودائع يستطيع اعادة هلذه املصارف ، اظف اىل ذلك ان القاعدة الضيقة تستطيع هذه املصارف اخذها 
الغ من تلك القاعده الضيقه اىل تلك املصارف، فنسبيا  تعترب االسواق املالية هي ابب دمار اقتصادي رمسي عندما يكون يف القطاع اخلاص، وال يب

صرف. اذا  الفكرة االساسية هي ان كل االسواق املالية سواء من بنوك يقول انك اذا اردت ان تكون لص بربطه عنق فما عليك اال ان تقوم ابفتتاح م
او شركات اتمني او جمموعات مالية او شركات تصنيف ائتماين او ... اخل جيب ان تكون مجيعا  حتت يد الدولة وهو ما سيخفي ما يسمى بعجز 

نها معدالت تضخم مرعبة، تضطر اليها احلكومات الن البديل هو معدالت امليزانية اليت تعاين منها كل الدول عند االنفاق احلكومي واليت ينتج ع
د عارضك احبطالة مرعبة ايضا  , من االشياء الغريبة يف احلكومات اهنا متنع كارتل وال متنع حمركات الكارتالت وهي البنوك.ابلنسبة للحكومات اذا 

 حتتاج ال أي شيء بعيد عن الوضوح فمثال ختربهم انه ال تكمن السلطة املطلقة يف ،  تستطيع اجملادلة حبقائق والحبكم انك ستملك السلطة املطلقة

و % من امليزانية ولكن تكمن يف متكينه من خلق نقود من ال شيء واخذ اموال الناس مبجرد طبع النقود 12.5متكني ادوات محاية امنكم من 
جيمع االقتصاديني على ان النظام الضرييب مثبط هم ويصبحوا اكثر ثراء من اابئهم. اابئ سوف يثبت هذا النظام انه انجح عندما يتعلم االبناء اكثر من

مه لتحفيز االستثمار ال ، ولذلك ليكون النظام االقتصادي امثل فعلينا ان نستخدلالستثمار عند عمل دراسات اجلدوىلالقتصاد حيث يقل احلافز 
% 2.5واالجيايب يقف عند م بطريقة علميه ان التفضيل الزمين السليب 1994آلن روجرز يف  االقتصاديني كما اكتشف ذلك وجيمع ايضا   .لتثبيطه
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% وعليه فان افضل ضريبة ميكن ان تفرض ليس على 2.5وابسط االثبااتت على ذلك هو ان معدل التضخم املرغوب لدى احلكومات هو حتديدا  
، الهنا سوف تتاكل ولن خيشوا ذلك التاكل افز للمستثمرين الستثمار امواهلمحنقق ح% سنواي  وبذلك 2.5االرابح ولكن على رؤوس االموال هي 

%، ان الدافع االقوى ليس الربح بل خسارة االموال عرب 2.5% وكما اهنم سيفضلون انفاق امواهلم على استثمارها عند اكثر من 2.5عند اقل من 
الربح الذي حتققه االسواق احلقيقية هو يف اصله جائزة  م االول فنحن نكرة ان خنسر بشده.يف املقاانفاقها وحتوهلم لفقراء ولذلك منا الرأمساليني ثروهتم 

اذا كان وضعها املايل  -% 12.5جلعل الكعكة اكرب يف املقام األول. جيب ان ميتلك كل شخص مسكنة اخلاص وستكون مسامهة الدولة مبعدل 
اعطاء القرض الكايف لبناء وحدة سكنية واحده وتقسيطه على فرتة عشرين عاما  وأتجيل أي قسط يف وكذلك  هلذا البناء اجلديد من القيمة -ممتاز 

 فرتة الركود او عدم توفر وظيفة او دخل من بعد اخلمس السنوات االوىل من التسديد لكل من ال ميلك مسكنة اخلاص.

هو التضخم وايضا  ما يسمى ابلفائدة اليت جينيها املودعني من ايداعاهتم ،  –ة بعد اتميم كل االسواق املالي –ما يعيق نظام املخاطرة او حتقيقة هو 
اليت  %2.5الستثمار امواهلم سيسعون الدخارها ولن خيافوا اتكلها الهنم جينوا عائدا  من ادخارها بسبب تشوية النسبة  ان يسعوافحينها بدال  من 
، او العملة اليت ال حتمل قيمتها احلقيقية لورقيةلنسبة فما يشوه العملية الضريبية حقيقتا  هي العملة اومبا اننا عرفنا ان الفائدة تشوة ا جيب ضبطها بدقه

ال تضع او لنقول النظام النقدي العاملي احلايل والذي ال داعي له. من اساسيات املخاطرة اغالق ابب االحتكار. اذا كانت هناك دولة غري مسلمة 
العراقيل بينك وبينهم مثل اجلمارك وغريها فاذا مل هتتم مبوطنيها فكيف ستهتم مبصلحة منهم يعتربون خارج حدودها  حد ادىن لألجور يفضل ان تضع

االشرتاكية فقد رمست هنايتها ابحرتاف منقطع النظري. وعند الوصول اىل خانة يف  هام فهي ختربان عن هناية, اذا كانت اجلدلية اهليجلية ختربان بشيء 
ربز ما يسمى ابلبنوك االسالمية او املراحبة، حيث ان املقرتض يربح مشروع والدولة تربح ازدهار اقتصادي. يف حني ان كتاب ادم مسيث الرقاب هنا ت

فتح علم االقتصاد حيث كان كتاب اقتصادي حبت فهذا الكتاب سوف يفتح ابب علم االقتصاد احلقيقي وسيفتح ابب اقتصادي حبت للبحث يف 
ارجوا ان يساعدين القراء والنقاد على اجياد عثرايت يف كتايب هذا.  ومرة اخرى ضي عن اثبااتت كلها ستصب يف مصلحة نظرية املخاطرة،االقتصاد الراي

، لذا ستضطر ان تدعي )كاذاب (  ابنك زم ابنك لن تستطيع حساب ايراداتك يف دولتكهل تطبيق النظرية او نظام املخاطرة سيغري العامل !! اكاد اج
انه يستغرب ملاذا يؤمن به  دة مثل القرآن، وما كان يقصده بقوله هذا هوصيتها ولن تستطيع احصائها، قال كينز ابنه قراء كتاب رأس املال ووجاح

 ، ولكنه اخذ فكرته الرئيسية اليت جعلته اشهر اقتصادي يف كل العصور يف قصور الطلب السلعي من كتاب رأس املال حني حتدثالكثري من الناس
وركز على فكرة القران ابلتأكيد كان سيكون الشخصية االكثر قليال  ، فلو تغلب على تكربه ل الدولة الن السوق لن يقوم بذلكعن ردمها عرب تدخ

سنة يبحث عن سر بسيط خلقة هللا ملعرفة كل شيء عرب شيء بسيط جدا   35أتثريا  يف الف عام مضت. روى عن اينشتاين انه قضى نصف عمره 
اكثر املنظمني ملنظمات يكون هو اخلطر, االن بعد قراءة هذا الكتاب ستعرف ملاذا يف االقتصاد و تقد ان ما كان يبحث عنه ليس يف الفيزايء بل واع

ما  دمثل داعش أيتون من دول العامل األول واغلبهم من ذوي تعليم عايل وختصصات راقيه جدا  وملاذا قد يقوم بعض الناس املختلني عقليا اىل ح
ون غري ، فال جيدلنظام اىل العاملبتفجري انفسهم حني حيسون بنظام مثايل ولكنهم وال يستطيعون التعبري عنه ابي طريقة اخرى ويريدون اخراج ذلك ا

لقضية ، انه الكبت. ارجوا ان ال يتسبب هذا الكتاب يف عصور ظالم جديدة يف الغرب كما حصل بعد ظهور االسالم عندما كانت اتلك الطريقة
ل، ظهر االسالم بعقيدة وبعد ان انتصر املثلثني بشكل كام ؟!"على حق هل هم املسيحني املوحدين ام املثلثني الذي منهي "الكربى يف اورواب 

 ، ما اثبت ذلك خطاء اجلميع بشكل واضح غري قابل للجدل وهو ما سبب انطواء للغرب فكيف حيتمل اهنم كانوا يستأصلون املسيحينيالتوحيد
 احلقيقيني!.
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