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ـتوقع عـمـا سـيـكون نـظـر تـخص ا
ويـؤول الـيه الـتـحـشـيـد والـتـهـديد
ـرتــقــبــة بــ ايـران ــواجــهــة ا وا
ـتحدة االمريـكية التي والواليات ا
بـلغت اوجـها اثـناء اسـقاط طـائرة
الـتـجـسس االمـريكـيـة واسـتـهداف
بعض مواقع ومراكز وسفن النفط
في اخلـــلــــيج وقـــد وصــــلـــنـــا الى
نتيجـة مفادها حتـمية عدم احلرب
ـبـاشـرة ب ـواجـهـة الـكـبـرى ا وا

الــنـــظــامـــ ( ايـــران وامــريـــكــا )
باعتبـارهما يستـندان الى نظام
ـصـالح ـؤسـسـات وا حتـكـمـهـمـا ا
الـعلـيـا لـبـلـديـهـمـا أوال ومـا يـحتم
ذلك من اسـتـنـفاد جـمـيع الـوسائل
ــرئــيـــة والــســريــة .... ــتــاحـــة ا ا
وغــيـرهــا .... قـبل اتــخـاذ أي قـرار
ــصـالح س الــسـيــادة وا كــبـيــر 
اخلــــاصـــة بــــهـــمــــا.. أي انـــهــــمـــا
يــحـــتـــكــمـــان الى مـــيــزان الـــعــقل
تـعلق باس وفـلسفة البراغـماتي ا
ـواجـهـة نـظـامـيـهـمـا .. عـلـمـا ان ا
احلــقــيــقــيــة بــدات مــنــذ بــواكــيــر
انــتــصــار الــثــورة وانــشــاء نــظـام
اجلـمهـوريـة اإلسالميـة عام 1979
ولم تـــنــتـه في مـــنــظـــور قــريب او

كن التنبؤ بها .. بطريقة 
فـفي حـكــايـة من الـتــاريخ الـعـربي
وان شـرحت و تــدويـنــهـا بــلـغـة
شعـبية اال انـها تخـتزل الكـثير من
ـنــطق فــيـمــا يـتــحـكم فــرضـيــات ا
ــــصـــــالح االنــــســـــان عــــلى مــــر
الـعـصور بـأعـتبـاره كـيان االنـسان
وذاته التي لم تـتغيـر منذ اخلـليقة
حـتى مـا شــاء الـله في مـا يــتـعـلق
بشـؤونه ومـصاحله وحتـقيق ذاته
التـي يقـدمهـا على كل شيء .. فـقد
ســال احـدهم احـد شـيـوخ عـشـائـر
ن يجيد فن التدخل وحل األمور
ــا يـــرضي األطـــراف الــيـه الــتي
عــادة مــا يــخــرج مــنــهــا مــسـرورا
راضـــيـــا ومـــعـه بـــقـــيـــة األطـــراف
ــتـخـالـفــة . وقـد قـال له احـدهم : ا
(كـــيف تــســتــطــيـع الــتــوقف عــنــد
االزمات وقطع دابر فتيلها وإيجاد
حـــــلــــــول لـــــهـــــا وانـت راض وهم
راضــــون عـــمـــا يـــجــــري من حـــكم
عصي على غـيرك?) .. فقـال الشيخ
: ( حـــيــنــمــا احــكـم بــ مــجــنــون
وعــاقل أحــاول ان اخــذ قــلــيال من
حـق الـــعــــاقـل واضــــيـــفـه الى حق
اجملــــنــــون كي تــــمـــشـي األمـــور ..

وحينما احكم ب مجنون اضطر
ـتـخـاصـم اعـطي من حـقي لـكال ا
كي اقرب بينهما واحل مـشكلتيهما
) .. فــرد عــلـيه الــســائل : ( واذا مـا
حـكــمت بـ عــاقـلـ )..  فــقـال له :
(الـــــــعـــــــقـالء ال يـــــــاتــــــــون الي وال
يـتخـاصمـون وال يتـحاربـون بيـنهم
ســيــمــا من يــجـيــد ويــحــتــرم قـدره
وقــــدراتـه .. فــــانــــهم ال يــــدخــــلــــوا
خــــصـــــومـــــات تــــخـــــســــر قـــــواهم

وامكاناتهم ) .
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في قراءة لـلمـشهد الـسيـاسي العام
والعسكري أيضا ... جند ان زوبعة
تقابل ب ايران وامريكا التهديد ا
قــد هـدات تــقـريــبـا وخــفت حـدتــهـا
الــــتـي بـــلـغ اوجــــهــــا قـــبـل وبــــعـــد
اسـتـهـداف الـشـهـيـدين ( سـلـيـماني
هندس ورفاقهما ) .. وما رافقها وا
من زيـارات مــكـوكــيـة لـبــعض قـادة
نطقة من والى طهران وسياسيي ا
تبادلة وواشنطن ولغة السفارات ا
هـنـا وهـنـاك الـتـي حـجـمت تـبـعـات
اســـتـــهـــداف ايــــران لـــعـــ األســـد
وجــعـلــتـهــا تـبــدو كـانــهـا ( فــديـة )
سياسـية وضربة عسـكرية يجب ان
تبلع برغم مـرارتها اإلعالمية  –في
اقل تـــقــــديـــر  –ومـــا تــــعـــنــــيه في
احلسابات والتوافقات والتوازنات
ـسـتــقـبـلـيـة لـيس عـلى احلـالـيـة وا
ــــواجـــهــــة بـــ ايـــران صــــعـــيـــد ا
تحـدة بل تشـمل أيضا والواليـات ا
ــــتــــابــــعـــ ــــتــــربــــصــــ وا كل ا
والـطـامـحـ لتـبـوء مـنـصـب قـيادة
ـرتقبة العالم اجلـديد وتقـسيماته ا

بوقت قريب او بعيد .. 
ـتــحـدة عن هــنـا تــعـلن الــواليــات ا
فـاوضات السالم جناح مـا سمي 
مع حـركـة طالـبـان وتوقـيع اتـفاقـية
ستـؤدي الى رحيل وانـسحـاب عدد
كــبــيـر مـن الـقــوات االمــريــكــيـة من
ا قـواعدهـا في افغـانـستـان ... ور
ـــاثـــلـــة مـــا في اتـــخـــاذ مـــواقـف 
ــنـطــقـة ومـا تــعـنــيه من ســيـاسـة ا
أمريـكيـة جديـدة كان تـرحيب ايران
برم ب طالبان وامريكا باالتفاق ا
مــؤشــراً يـــحــمل ابــعــاداً قــد يــربط
الــــبــــعـض بـــيــــنـه وبــــ كــــوررنـــا
بهـجماتـها الفـايروسية واعـالناتها
ــتــفــشــيـة ... ــرضــيــة واثــارهــا ا ا
ـعـلـنـة مـنـهـا واخلـفـيـة حـتى االن ا

وما خفي كان اعظم .

الص برغم انـها ابعد مـكانا واكثر
تـطور وامـانـا من دول فقـيـرة أخرى
مـــكــتــظـــة بــالــســـكــان مــثـل الــهــنــد
وبنـكالدش وباكـستان وأفـغانـستان
وغـــيـــرهـــا لـم تـــعش حـــالـــة اربـــاك
كــورونــا كــمــا الــتــهم وغــزا الــواقع
اإليراني .. علـما ان ايران بـلد منظم
إداريــا ومـتـمـكـن طـبـيـا واالغـرب ان
االعالم اإليراني يتـعامل مع كورونا
بــانه مـرض حــقـيـقـي ووبـاء واقـعي
ـعزل عن اتهـام امريـكا فيه خطـير 
او غير ذلك من أمور متعلقة .. حتى
ان اعـالمــهم الــرسـمـي واألهـلـي بـدا
يــنــشــر عـــلــنــا وبــشـــكل بــدى كــانه
متقصد وفيـات شخصيات مهمة بل
ـرض ويــؤكـد انـهـا مـاتت مـتـاثـرة 
كــورونـا  –مع ان ابــسط ابـجــديـات
االعالم تــتـــطــلب تــقــنــ وتــشــذيب
صــيـاغـة مـفـردات االخـبـار اخلـاصـة
ـهـم بـالدول بـشؤون األشـخاص ا
الـتي تعـد نفـسـها بـحرب او حـصار
او مـواجـهـة مع اخـر تـتـطـلب اتـقان
واجادة فن التـعاطي مع كيفـية نشر
مـوت او مرض شـخـصيـات تـعد من
قـــيــادات الــدولــة واخــبــارهــا تــاثــر
بـالـراي العـام وتـمس مـصالح االمن
ــتـلــقي يـقف ــا يـجــعل ا الـقــومي 

حائرا بتفسير ما يحدث  ..
 فـــاعالن ذلك دائــــمـــا مـــا يـــنـــبـــغي
ـــعــــايـــيـــر اخــــضـــاعـه لـــعـــدد مـن ا
ـــطــلــوبــة قــبل واالســتــحــكــامــات ا
إعالنها او باألحرى إيجاد تخريجة
معـينة لـها سيـما لكبـار السن الذين
باإلمكان اجياد اكثر من عذر وسبب
اخــر لــوفــاتـهـم ... وغــيـر ذلـك الـذي
يصب ويـنسجم مع تـوجه اخلصوم
وفي وقـت ومـيـدان مـعــركـة مـا زالت

قائمة بل في اوجها ..
ـــكن ان نـــقــرا خـــطــورة مـن هــنـــا 
(ابهامية) معاني اعالن وفاة حس
ــــرض شــــيـخ اإلسالم مـــــتــــأثـــــرا 
الــكــورونــا بـرغـم حــجـمـه وعـنــوانه
وثــقــله الــسـيــاسي والــدبــلــومـاسي
ــــتــــد مــــنـــــذ تــــأســــيس بــــعــــمـق 
اجلـمهـوريـة اإلسالمـية  1979حتى
ــعــنى انه من جــيل خط الــيــوم .. 
االمــام كــمــا يـطــلق عــلــيــهم وله من
األهمـية الـقصـوى في اركان الـنظام

وتاريخه واسراره .. 
WO¦×Ð WÝ«—œ

في دراسـة بحـثـية سـابقـة نـشرنـاها
قـبل ستـة اشهر تـقريـبا بـينـا وجهة
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ـوازنة فال ـالـية اال بـاعـادة هيـكـلة ا ال طريق امـام الـسيـاسة ا
االقـتـصـاد يـتـحمل الـدين الـعـام وال اجملـتـمع يـتـحـمل الـفـساد
ــبـرر ــوازنـة بــحــجــة زيــادة االنـفــاق غــيــر ا ــوجــود داخل ا ا
بالـنـتيـجـة النـهائـيـة على مـجـلس النـواب اتخـاذ قـرارات جريـئة
ومـنـصفـة لـلـشـعب الـعـراقي وبـأعـتـقـادي سـتـكـون نـقـلـة نـوعـية
اليـة في ظل هذه االزمات ومن هذه لتـعديل مسار الـسياسـة ا

االجراءات:
ن بدرجـة مدير ئة   1- تخـفيض الرواتـب الكلـية بنـسبة 50 با
عـام فـمــا فـوق ويـغـيـر هـذا االجــراء بـاثـر رجـعي شـرط حتـول
الية وازنة الـعامة من حالـة العجز اخملـطط في بداية السـنة ا ا
ـالـيـة في كل الى حـالـة الـفــائض احلـقـيـقي في نـهـايـة الـسـنـة ا

موازنة مقبلة.
2- تـســويـة احلـسـابـات مع االقـلـيم وتــسـديـد مـا بـذمـة االقـلـيم
ركزيـة والبالغة تقريبا  60مليار دوالر وفي حال لم للحكومة ا
يـسدد االقـليم تـلـغى نسـبته من مـوازنة  2020والتي تصل الى

اكثر من 15ترليون دينار.
3- منع االقليم من بـيع النفط غير الـقانوني والشرعي وادخال
وازنة يلتزم اي برميل يباع في السوق السوداء ضمن قانون ا

االقليم بدفع قيمته.
ـشتـريـات احلكـومـية من بـنـد االنفـاق اجلاري 4- الغـاء كـافة ا
ستلـزمات اخلدميـة وصيانة ستـلزمات السـلعيـة وا ـتمثلـة بـا ا
ـوجـودات والـنـفـقـات الـرأسـمـالـيـة وكـذلـك الـنـفـقـات احلـاكـمة ا
س حــيـاة بـاســتــثـنــاء الـقــطـاع الــصـحـي والـضــروري الـذي 
تـقاعدين وظـف وا واطن ويـستـثنى من ذلك ايضـاً رواتب ا ا
وشبـكـة احلمـايـة االجتـماعـيـة وهذا االجـراء قـابل للـتـغيـير في

الية. حال تغير االوضاع ا
ـئـة  من ـوازنـة االسـتـثـمـاريـة الى 50 بـا 5- تـخـفـيض نـســبـة ا
قدرة بـ  40او 35 وازنة  2020وا قرة  وازنة االستثمارية ا ا
ترلـيون ديـنـار وحسب حـجمـهـا وقابـلة لـلـزيادة في حـال تغـير

الية. االوضاع ا
ـنـافــذ احلـدوديـة واولـهـا مـنـافـذ 6- الـسـيـطـرة الـكــامـلـة عـلى ا
االقـلـيم وثـانــيـهـا اجلـنـوب وبـتـركـيـز وحـمــايـة عـسـكـريـة لـهـيـئـة
الكمارك الـعامة لضمان وصـول جميع االيرادات غيـر النفطية

وازنة. الى ا
7-دفع اقساط الدين العام البالغة  17ترليون دينار على شكل
نح دفـعات مـنـخفـضـة للـدول دائـنة الـعـراق وتخـفـيضـهـا مع ا

ستقبل. ئة  وقابلة للتغيير في ا واالعانات بنسبة 50 با
ـصــارف احلــكـومــيـة 8- اصـدار ســنــدات مـالــيــة عن طـريـق ا
وازنـة االستـثماريـة وبسـعر فـائدة سـنوية 10 لالفـراد بقـيمـة ا
ربح نتج الى االدخار ا ئة  لنقل االموال من االكـتناز غيـر ا با
ــوازنـة االســتــثـمــاريـة لــلـمــواطـنــ وتــوجه هـذه االمــوال الى ا
حــصــراً  وهــذا الــدين لن يــؤثــر بــشــكل كــبــيــر عــلى ارتــفـاع
الــتـــضــخم او حــدوث االنــكــمــاش او انـــخــفــاض االحــتــيــاطي
ـركزي االجنـبي الن هـذه الـنـقـود سبـق وان اصدرهـا الـبـنك ا
ئة  من احلجم الكلي لـعرض النقد لكنها عـاطلة وتقدر بـ70 با
صرفي موزعـة ب االكتناز والتداول وكذلك وخارج اجلهاز ا

ستسدد بالدينار وليس بالعملة االجنبية.
ــئــة  من اربــاح وزارات واجلــهــاز 9- حتـــويل نــســبــة 100 بــا
صـرفي احلكومي ومؤسـسات وشركـات وهيئات الـدولة كافة ا
ومـنع تـوزيع االربـاح واحلـوافـز لـلـعـامـلـ واالكـتـفـاء بـالـرواتب

التي يتقاضونها.
10- الـغـاء دعم  121شـركـة عــامـة خـاسـرة وغـيــر مـنـتـجـة او
االبقـاء عـلى دفع رواتب الـعـاملـ فـيـها فـقط حلـ تـوفر ادارة
مـشتركـة مع القـطاع اخلـاص حتقق الـكفاءة في االنـتاج عـلماً
ان شركـات القـطاع الـعام تـبلغ  165شركـة مدروسـة منـها 44

شركة رابحة فقط.
ـوازنة ـتواضـعـة حلل مـشكـلـة عجـز ا ـقـترحـات ا هذه بـعض ا
ــوازنــة بـحــجم يــقـدر 165 الــتــاريــخي الــبـالغ  85تــرلـيــون و
ا دون 35 ترلـيون تزامـناً مع انخـفاض اسعـار النفط الـدولية 
دوالر/بـرميل وانتـشار فـايروس كورونـا اخلطيـر وتأثـيره على

قترحات: باعة وستوفر هذه ا الكميات النفطية ا
ـوازنة اذا تـكـلمـنا 1- 10 ترلـيـون دينـار كـخصم لـنـسبـته في ا
عن موازنة 2019في حال لـم يقوم االقـليم بتـسديـد مستـحقات
ـوازنة عن قـيـمة  250الف قـرة بـقانـون ا ركـزيـة وا احلكـومـة ا

. برميل يومياً
2- 5 ترلـيون عن قـيمة مـا يصدره االقـليم في السـوق السوداء
ـا يعـادل اكـثر من  300الف بـرمـيل يـومـياً اذا مـا قـدر سـعر

البرميل النفطي بـ35$.
ـنح 3- 13  تــرلـيــون ديــنـار نــتــيــجـة تــخــفـيـض عبء الـديـن وا
ئة  من مجموع  26كمـا في موازنة سـاعدات بنـسبة 50 با وا

ستقبل.  2019وتعدل النسبة في ا
سـحوب من االفراد 4- 10 ترلـيون دينـار من الدين الـداخلي ا

وازنة االستثمارية. ئة  لتمويل ا فقط وبفائدة 10 با
وازنـة اجلـارية عـدا الرواتب 5- 12 تـرلـيون ديـنار بـعـد الغـاء ا

واالجور.
وازنة االستثمـارية نتيجة خصم 50 6- 20 ترليون دينـار من ا

وازنة 2020. قدر  ئة  من مجوعها الكلي وا با
ــوازنــة و وبــذلـك يــكــون مــجــمــوع مــا خــفـض وهــيــكل في ا
احلـصـول عـلـيه وفق االجــراءات اعاله وكـذلك بـاالعـتـمـاد عـلى
بيـانات مـوازنة  70 =2019تـرلـيون ديـنـار وبحـدود االمـكانـيات
ـوازنـة الـعـامـة وسـيـكـون ـتـاحـة وبـهــذا سـتـتـغـيـر مـعـادلــة ا ا
االنــفـاق الـعــام بـحـدود  95تـرلـيــون ديـنـار وااليــرادات الـعـامـة
ســـتــكــون  60تــرلـــيــون ديـــنــار نـــفــطـــيــة بـــســعـــر مــقــدر 35$
دوالر/بـرمــيل وااليـرادات غـيــر الـنـفـطــيـة بـحـدود  20تـرلـيـون

دينار.
وازنة مقاربة للشكل االتي:  وبعبارة آخرى ا

االيرادات العامة =  80ترليون دينار.
النفقات العامة=  95ترليون دينار.

النفقات التشغيلية =  70ترليون دينار.
النفقات االستثمارية =  25ترليون دينار.      

وازنة=  15ترليون دينـار يتم تغطيته عن العجز  اجلديد في ا
طــريـق الــدين الــداخـــلي بــاصـــدار ســنــدات الــديـن الــداخــلي

لالفراد.
ستنصرية. { طالب دكتوراه علوم في االقتصاد- اجلامعة ا
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بغداد

مـــا زالت مـــتـــواجــهـــة مـــتـــأجـــجــة
كن والبـرامـيل قريـبة من بـعض و
الي شـرارة تـطيح بـعـقـليـة الـصمت

والهدوء مهما تسيست .. 
 اكــــثـــــر الـــــدول تــــضـــــررا وفـــــقــــا
لإلحـصــاءات وتــاثـرا بــالـفــايـروس
هي الصـ التي انـطلق مـنهـا وفقا
ا يـشـاع وحكي بـوسائل االعالم ..
ائـة او اكثر من علـما ان تسعـ با
االعالم مـــوجه ومــفــبـــرك ومــصــاغ
بـعنـايـة ودقة فـائقـة تـنسـجم تمـاما
مع فـلـسـفـة الـغـايـة تـبـرر الـوسـيـلة
ــا يــجـعـل الـضخ اإلعـالمي لـيس
عفوياً وال ارجتالياً وال عشوائياً ...
ـــلــــفـــات وتــــوجـــيه بل هــــو إدارة 
ــا وســيــطــرة عــلى الــراي الــعــام 
يــدخـل ضـــمن مـــنـــظـــومـــة احلــرب
الـكــبــرى ومــقــتــضــيــاتــهــا وهـو ال
يـــتـــوانى عن اســـتـــخـــدام الـــكـــذب
كـوسـيـلـة طـبـيـعـيـة تـكـاد تـكـون قـد
ــيــة األولى حــســمت احلــرب الــعــا
ا قررت مصير احلرب الثانية. ور
عـنى اقناع  التـصديق هـنا لـيس 
ـا يجري ... بل هي االخر وافـهامه 
عــمــلـــيــات فن تــرويــضه واجــبــاره
ـتـاحـة واخــضـاعه بـكل الــوسـائل ا
من أفكـار واراء وتقنـيات تواصـلية
مــطـروحـة يـجـب ان تـكـون جـزء من
عزل سيـاسة تبـحث عن السيـادة 
عن اخالقيـات ومباديء مـرفوعة او

مشفوعة ..
الـغـريب ان ايران الـتي يـفـترض ان
كن ان تكون اكثر حذرا مع كل ما 
يـخص أمريـكا ومـا يصـدر منـها ...
وحـقـيـقة تـضـررهـا األكثـر وتـاثـرها
األخــطـــر من مــرض كـــورونــا بــعــد

اخــــبــــاره ومــــخـــاوفـه وتــــبـــعــــاته
وضـحـايـاه بـشـكل هـنـدسـي مـتوال
مـبـرمج لـدرجـة تـوقـفت احلـيـاة في
بعض الـدول بصـورة هزت كـيانـها
واقـــتــــصـــادهــــا فـــضال عـن تـــاثـــر
ا امـنها وسيادتها استقرارها ور
الحقا ... اذا استمر او تطور مسار
ا مخـطط وموجه له كورونـا وفقـا 
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( الــــــصــــــ وايــــــران ) دولــــــتـــــان
متصـاعدتا القـوة في اسيا واخذت
حــيــزا كــبــيــرا من الــتــحــدي خالل
ا جعـلهمـا بتماس سنوات خـلت 
واضح جــبـهــوي بــأكـثــر من جــهـة
ـيـة األخرى ومـلف مع الـقـوى الـعـا
الـتي تــقف عــلى راســهـا الــواليـات
ــتـحــدة كـنــتـاج رد فــعل طـبــيـعي ا
لـلــقــطــبـيــة الــواحــدة ومـا قــبــلــهـا
وبــعــدهــا.. كــمــا ان أزمــة اغــتــيـال
ـهنـدس وما اجلـنرال سـليـماني وا
رافـقــهـا وتــبـعـاتــهـا لم تـنــته بـرغم
مــــرارة احلــــســــرة واحلــــزن الــــتي
سـادت قـلوب من يـحـبـهمـا ويـعرف
قــيـمــتـهـمــا .. ومـا حلــقـهــا من بـلع
ــوس اإليــراني بــكـــامــله من قــبل ا
طبق تحدة وصـمتهـا ا الواليـات ا
عـهود اثـر ضرب قـاعدة ع غيـر ا
األسـد بــجـراة ودقـة لم تــتـحـمــلـهـا
ـتحدة خالل وتواجـهها الـواليات ا
عـقـود قـريـبـة خـلت ...  وان فـسرت
وفـــقـــا لـــلـــخـــلـــفـــيـــات واالمـــزجـــة
والقراءات هنا وهـناك ... وبعضها
وضعها حتت قوسـي ( دبلوماسية
اســــــتــــــعــــــراض الــــــقــــــوة وقــــــوة
ـواقف الـدبــلـومـاسـيـة )  .. اال ان ا

مع تـصـاعـد مـد الـدعـايـة والـتـاثـير
والفـعل وما بـ احلقـيقـة واخليال
والــتـــكــذيب والــتــصـــديق والــقــلق
واالسـتــقـرار والــقــنـاعــة والـشك لم
تـتوقف الـتـصريـحـات واالراء التي
ــتــحـدة تــشــيـر الـى ان الـواليــات ا
تقف خلف صناعة جرثومة كورونا
الذي عده البعض جزءاً أساساً من
احلـــرب اجلــرثــومــيـــة واالســلــحــة
ـيـة ـتـبـادلـة مــا بـ الـقـوى الـعـا ا
ـقـدرات .. فــبـعـد ـهــيـمــنـة عـلـى ا ا
تـصريـحـات صـيـنـية مـتـتـالـيـة وما
دار بـفـلـكـهـا من بـلـدان أخـرى تـقف
ضد سـياسات الـسيـطرة االمريـكية
ـتـحـدة اتــهـمت روسـيـا الـواليـات ا
بانهـا تقف وراء حرب كـورونا بعد
ان اعـــلـن صـــراحـــة زعـــيم احلـــزب
الـلـبـرالي الـروسي جـيـريـنـوفـسكي
فـي تصـريـحـات لـصـحـيـفـة "بـرافدا
الـروســيـة ان ( األمـيــركـيــ كـانـوا
ـرض وان بــالـتـأكـيـد وراء تـفـشي ا
الــصــيــادلــة يــكــســبــون مــلــيـارات
الــــدوالرات من وراء ذلك بــــيـــنـــمـــا
حــــصل اجلـــيـش األمـــريـــكـي عـــلى
فــــرصـــــة الخــــتـــــــبــــار تــــســـــلــــيح

الفايروس).
من يـقــرا الــتـاريـخ بـصــورة أخـرى
ـنــشـورة وفـقـا ــعـروضـة وا غـيـر ا
لـرؤيـة  الـقوى الـتي كـتـبته سـيـجد
ان احلروب اجلرثوميـة تعد مسألة
طبيعية متـاصلة باإلنسان والقوى
التي هدفـها واستراتـيجيتـها تقوم
عـلى االحتـالل طوال عـمق الـتاريخ
البشري بل ومنذ بواكير الوعي  ..
لـذا فـان مـرض هـيـمن عـلى وسـائل
االعالم بهذه الصورة وبدات تنشر
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ـالذات/األصــول اآلمــنــة" الــذهب "ا
ـئة  في هذه والـفضـة بـنسـبة 3 با
األيـام. حتى الـذهب انـخـفض على
هول بـينما ي ا خلفـية الذعر الـعا
يــبــحث اجلـمــيع عن مالذات آمــنـة!
دينـ باعوا كل مـا لديهم أي أن ا
ـا في ذلك الذهب وآخـر مـا يسـتر
أجــســادهم لــســداد الــديــون. واآلن
تعـاني كل الـبنـوك والشـركات حول
الــعــالم نــقــصــاً حــاداً في األمــوال
ــــــفـــــارقــــــات أن الـــــدوالرات ومن ا
حتــديـــدا هي مــا يــعـــاني اجلــمــيع
نـــقــصـــهـــا ألن جـــمـــيع الـــقــروض

بالدوالر.
سـوف تـكـون اخلـطــوة الـتـالـيـة في
ـالي هـي فـقـدان انـهــيـار الــنـظــام ا
رء عن الثقة الثقة حينما يتوقف ا
في وضع شريكه الـتجاري وما إذا
كان سـيفـلس غدا أم ال?. ثم تـتوقف
ــــصـــانع الـــبـــنــــوك عن إقـــراض ا
وإقراض بعضـها بعضـاً ألنها غير
واثـقة فـي أي أحد أو أي مـؤسـسة
وهـو مـا سيـوقف حـرفيـا أي نـشاط

الي. اقتصادي فينهار النظام ا
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مـوجـة كهـذه كـادت تدفن االقـتـصاد
ي عام  2008 لكن االحتياطي العا
الــــفــــدرالي خــــلق تــــريــــلـــيــــونـــات
الـدوالرات من الــعـدم لــيـغــرق بـهـا
يـة بالكـامل بحيث لم السـوق العا
يـعـد لـدى الـبـنـوك فـرصـة لإلفالس
وبـالــتـالي أجّـلت عــمـلـيــة االنـهـيـار
مؤقـتا. بـعد أزمـة عام  2008ارتفع
ـتداولـة في الـعالم عـدد الدوالرات ا
لــعــدة ســنــوات من 0. 8تــريــلــيـون
دوالر قـبل األزمة إلى 4. 5تريـلـيون
دوالر. اآلن وفي غضـون أسبـوع
ــكن أن يـزداد ونــصف األســبـوع 
ــقـدار  4تــريـلــيـونـات هــذا الـرقم 
أخـرى !!!! وال تــنــسـوا أن الــبــنـوك
ـركــزيـة األوروبـيــة واإلجنـلــيـزيـة ا

واليابانية قد فعلت األمر نفسه.
ــــكن ألحـــدهـم أن يـــقـــول: ومـــاذا
هنـالك طبـعوا  4تريـلـيونـات عقب
انـدالع أزمـة  2008ولم يــكن هـنـاك
تــضـــخم مــفــرط وســيــطــبــعــون 4
تـــريـــلـــيـــونـــات اآلن الـــبـــورصــات

تنمو...

يوم وهو ما يـعادل ضعفي حجم
ـتــداولـة في االقــتـصـاد الــدوالرات ا
ي قبل أزمة عام 2008. وحتى العا
ــاضي كــان حـجم يــوم اخلــمـيس ا
ــتـداولـة في الـعـالم هـو الـدوالرات ا

4. 2 تريليون دوالر.
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لـــكن هـــذا لـــيس كـل شيء! فـــوفـــقــا
لالحــتــيــاطي الــفــدرالي األمــريــكي
ــــبـــلغ ـــكن أن يــــصل إجــــمـــالي ا
ـطبـوع بحـلول نـهايـة الشـهر إلى ا
 4تــريــلــيــونــات دوالر ! أي أن عــدد
ـــتـــداولــة فـي الــعـــالم الـــدوالرات ا
خالل  3أســـابــيع قـــد  يــتـــضــاعف
تـقريـبا دون زيـادة مقـابلـة في حجم
الـسـلع. علـى العـكس من ذلك يـنـهار
ي ويصبح التضخم االقتصاد العا
ــــتــــحـــدة ــــفــــرط في الــــواليـــات ا ا
ـــســتـــوى في األمـــريــكـــيـــة بـــذات ا
بابوي وفنزويال وهو ما أصبح ز

فعليا مسألة وقت.
ـــركـــزي فـــمــــا الـــذي دفـع الـــبـــنـك ا
األمــــريـــكي إلى اتــــخـــاذ مـــثل هـــذه
ـاذا كـان اإلجـراءات االنــتـحـاريـة? و
االنـهـيـار في سـوق األســهم فـظـيـعـا

جدا إلى هذا احلد?
إن اخلـطــر الـرئـيــسي ظل كــمـا كـان
الـــــوضع فـي عــــام  2008وهــــو أن
العالم يـعيش في الديـون. وكضمان
لـلقـروض كـانت وال زالت تـستـخدم
بــعض األصـــول والــتي غــالــبــا مــا
تكون هي األسهم. وعـندما يبدأ هذا
االنـخــفـاض احلـاد في الـبـورصـات
ـديـنـ طـلـبا يلـجـأ الـدائـنـون إلى ا
إما لزيادة الضمان بشكل عاجل أو
إلعالن اإلفـالس وبـعــد ذلك تــصـبح
تـلـك الـضـمــانـات مـلــكـا لـلــبـنـوك. ال
يــــحـــتــــاج الــــبـــنك لــــهــــذه األســـهم
والــعـقــارات وغــيــرهــا من األصـول
لـذلك فـهـو يـبـيـعـهـا فـيـزداد اختالل
الــتـوازن بــ الـعـرض والــطـلب ثم
االنــخـــفــاض الالحق فـي األســعــار
ــتــســلــسل حــتى يــبــدأ رد الــفــعل ا
لإلفالس وتصفـية األصول. تلك هي
" و"اخلميس" وغـيرهما آلية "االثـن

من األيام السوداء.
ومـــا يــــوضح احلــــجم احلــــقــــيـــقي
لـــلـــكــارثـــة هـــو انــخـــفـــاض قــيـــمــة

احلــقــيــقــة هي أن األســعــار تـعــني
ـال وكــمــيـة الــتــوازن بـ كــمــيــة ا
البضائع. فإذا قـمت بطباعة ضعف
كمية األموال "من الهواء" فالبد أن
تـرتفع األسـعار. وإذا قـمت بـطبـاعة
زيـد من األمـوال فالبد أن يـحدث ا
تــــضـــخم مــــفــــرط كـــمــــا حـــدث في
ـــــبــــابــــوي. هــــذا هــــو قــــانــــون ز
االقـتــصـاد وقــانــون احلـفــاظ عـلى

الطاقة في علم الفيزياء أيضا.
ــاذا ال يـــوجــد تــضــخم في ولــكن 

نظام الدوالر بعد?
يـــوجــد هــذا الـــتــضــخم لـــكــنه في
قطاعات منفصلة وليس في السلع

: االستهالكية لسبب
األول هو أن تريلـيونات الدوالرات
واليـورو وال التي تـمت طباعـتها
عـــقـب األزمـــة الـــســـابـــقـــة أدت إلى
تضـخم فـقط في القـطاعـات التي لم
ـعنى يـتم فـيهـا تلـبيـة الـطلـبات. 
أن الغـرب يـتـمـيـز عـمـومـا بـارتـفاع
ــعـــيـــشـــة وقــد وصل مــســـتـــوى ا
األمـريـكـيـون واألوروبـيـون إلى حـد
الـــتـــشـــبـع في اســـتـــهـالك الـــســـلع
الـيــومــيـة. أي أن األمــريــكي سـوف
يأكل نفس عدد شطائر الهامبورغر
ويــشــرب نــفس عــدد أكــواب الــلـ
الــتـي ســوف يـــشـــربــهـــا بـــالــراتب
احلــالي حــتـى لــو أعــطــيــنــاه ألف
دوالر إضـــافـــيــــة ألنه يـــأكل احلـــد
األقـــــصى ولـــــيس بـــــإمــــكـــــانه أن
يــســتــهــلك أكــثــر. يــعــني ذلك أن 4
كن تـريـليـونـات دوالر إضافـيـة ال 
أن جتـعل األمـريـكـيـ يـرغـبـون في
شــراء  4تــريـــلـــيـــونــات شـــطـــيــرة
هــــامــــبــــورغـــر إضــــافــــيـــة ألنــــهم
يستهلكـون فعليا احلد األقصى من
الــــهــــامــــبــــورغـــر. أي أن الــــطــــلب
اإلضـافي على الـسـلع االستـهالكـية
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موسكو

األســــــاســــــيــــــة ال يـــــــزداد بــــــضخ
تريـليـونات جـديدة. لـكنه يزداد في
مـجـاالت أخـرى ال يـتم فـيـهـا تـلـبـية
الــطـلب مــثل الــتـعــلــيم والـصــحـة
ـالـيـة واإلسـكــان وسـوق األوراق ا
وهي الـقـطاعـات الـتي نـلمس فـيـها
ارتــفــاعــا في أســعــار كل شيء بل
وتــــضـــاعــــفت تــــلـك األســـعــــار في
الـسنـوات األخيـرة. هـذا بالـتحـديد
ـتـحـدة هـو الـفــرق بـ الـواليــات ا
ــبـابـوي فــالـطـلب األمـريــكـيـة وز
على الهامبورغر سينمو  100مرة
بـابوي إذا مـا منـحت الـفرد فـي ز
 100دوالر إضـــافـــيــة وســـيـــكــون
هناك تضخم مـفرط على الفور. أما
إذا ما مـنحت األمـريكي  100دوالر
إضـافـيـة فـسـوف يـسـتـثـمـرهـا في
األســـهم وســـيــحـــدث تــضـــخم في

سوق األسهم.
ـا لم يكن هـناك الثـاني هـو أنه طا
أي نــقص في الـســلع الـيــومـيـة في
الــسـوق فــلن تــؤدي تــريـلــيــونـات
ــفــرط. الــدوالرات إلى الــتــضــخم ا
هــنــا تـــأتي "الــبـــجــعـــة الــســوداء"
الصينية/ فيروس كورونا فتوقف
ـــصـــانع حـــول الــعـــالم وتـــغــلق ا
ــــــطـــــاعم وتـــــقــــــطع الـــــسـالسل ا
ــثـال الــتــجــاريـة. فــعــلى ســبــيل ا
انــخـفـضت صـنـاعـة الـسـيـارات في
قدار كوريا اجلـنوبية في فـبراير 
الــربـع ولم تـــصــدر حـــتى اآلن أي
إحصائيات مرعبة حول التداعيات
التي خلفها الفيروس على التجارة

والصناعة.
بــاخـتــصــار فــإن الـغــرب والــعـالم
أجـمع سـيـعـاني لـلـمـرة األولى مـنذ
عـــقــود من نـــقص فـي الــســـلع في
الوقـت الذي يـبدأ فـيه بالـفعل ضخ
أمــوال لــلـتــداول بــســرعـة كــبــيـرة

ـنوال ـبـالغ هـائـلـة. عـلى هـذا ا و
ــرحــلـة ســوف يـدخل الــعــالم إلى ا
قــبل األخــيـرة في انــهــيـار الــنــظـام
ـي من خـالل ضخ ــــــالي الــــــعـــــا ا
تــريــلــيــونــات الــدوالرات والــيـورو
والــــ وهـــــــو مــــا ســــيــــؤدي إلى
ارتـــفـــاع مـــؤقت فـي الـــبـــورصــات
وسـنـرى األعــاجـيب بـيـنــمـا تـرتـفع
ـصـانـع والـشـركات أسـعـار أسـهم ا

توقفة. ا
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ســوف يـســاعــد ضخ الـدوالرات في
تـقويـة الـدوالر مؤقـتـا حيث مـعظم
الــــقــــروض تــــتــــرجم إلـى الـــدوالر
ويـحـتاج إلـيه اجلـميع عـلى خـلفـية
مـوجـات اإلفالس. ولـكن فيـمـا بـعد
وحـــيــنــمــا تــهـــدأ األســواق قــلــيال
ــســتـثــمــرون أن األمـوال ســيـجــد ا
كـثــيــرة دون أن تــأتي بــأي أربـاح.
كن اسـتثـمارهـا في أي مكان وال 
فــجـمـيع الـسـنـدات واألسـهم تـؤدي
إلى اخلسارة. وحينـها تبدأ أسعار
ــاديــة فـي االرتــفــاع كل األصــول ا
ـكـن وضــعـهــا في األصــول الـتـي 
ــســهــا بـــالــيــد: الــذهب اجلـــيب و

احلبوب النفط وغيرها.
وبنفس الكيفـية التي لم تتمكن بها
طبوعة بعد تريليونات الدوالرات ا
عــام  2008مـن جتــنـب "اخلــمـــيس
األســــود"  12مــــارس  2020فــــلن
تــتــمـــكن تــريـــلــيـــونــات الــدوالرات
ـطبـوعة من مـنع انهـيار اجلـديدة ا
جديـد. وحينـها سـوف ينهـار الهرم
ـالي ي لــلـقـروض والــنـظـام ا الـعـا
ــفـرط ي ويــبـدأ الــتــضـخم ا الــعـا

حول العالم.

{ محلل سياسي
{ عن مجموعات واتساب

ـا يـتـسـبب االنهـيـار الـتـاريخي ر
ــيــة في في أســواق األســهم الــعــا
ة الـتعـجيل بـنـهايـة مشـروع العـو
األمــريـــكي وفـي غــضـــون عــام أو
عــامــ ســيـــصــبح الــتــضــخم في
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مثل الـواليـات ا

بابوي. ز
فـــــلــــــنــــــبـــــدأ أوال بــــــقــــــلـــــيـل من

اإلحصائيات:
ضــربت الـكـارثــة الـتي وقـعت يـوم
األربــعـاء  12مــارس اجلـاري في
سـوق األسـهم أوروبـا أكـثر من أي
ؤشرات مكان آخـر فكان سـقوط ا
األوروبية عامة وكذلك في أسواق
كل من فرنسا وبريطـانيا وبلجيكا
والــنـــمــســا وهــولــنــدا األكــبــر في
انيا كان ذلك التاريخ! بالنسبة أل
اليوم هو األسـوأ منذ أكثر من 30
عـامـا مـنـذ يـوم "االثـنـ األسـود"

 19أكتوبر عام 1987.
لــــقـــد انـــخــــفـــضت الــــبـــورصـــات
األوروبـــيــة عــلى مــدى  4أيــام من
األسـبـوع اجلـاري بـنـسب تـتـراوح
ـئة  وهو وضع ما ب 20-23 با
ا كان عليه الوضع أسوأ بكثيـر 
عام 2008. وعـلى مـدى األسـابـيع
ــــاضــــيـــــة خــــســــرت الــــثالثـــــة ا
انيـا وفرنسا 33 البورصـات في أ
ـتــحـدة 30 ـمــلـكــة ا ــئـة  في ا بـا
ئة تحدة 26 با ئة  الواليات ا با
ــعــنى أن ــئــة   الــيــابــان 28 بــا
اضـية شـهدت األسـابيع الـثالثـة ا
ــو األسـهـم الــذي حـدث تــدمــيــر 

على مدار 4- 10سنوات.
مـؤشــر مـرعب آخـر: عــلى خـلــفـيـة
ــركــزي االنـــهــيــار وعـــد الــبـــنك ا
األمــريـــكي بــضخ 1. 5تـــريــلــيــون
دوالر خالل يـــــــومي اخلـــــــمــــــيس
واجلـمــعـة وهــو مـا عــلّق عـمــلـيـة
ـدة نصف ساعة فقط ثم االنهيار 
عاود انهيار الـبورصات األمريكية
ـئة . وفي يوم تـسارعه إلى 10 با
اجلـمـعـة وصـلت هـذه األمـوال إلى
الـــبــــنـــوك وشــــهـــدت مــــؤشـــرات

وا طفيفا. األسواق 
تـــأمــلــوا! لــقــد طـــبع االحــتــيــاطي
الــــفـــدرالـي األمـــريــــكي زهـــاء 5.1
تـــريــلــيــون دوالر بـــكــبــســة زر في

d c « 5 Š
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