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  )٦(املعارج }قَرِيبا ونراهإِنّهم يرونه بعيدا{

كي يف ريمسامة بن الدن رمحه اهللا االقتصاد األأصاب الشيخ أكيف 
قتلم  

  جهاز عليهوكيف ميكن للشيخ الظواهري اإل 
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  هداءاإل
ن یعزه ویرفع أىل الذي اسأل اهللا عز وجل إ

 ویعلي شأنه قدره 
ن جيعل اهللا على یدیه الفتح أمتىن أىل الذي إ

 املبني واد التلید
 ىل سلیل اد والعلم والكرمإ

 ىل الذي عاش طریدا مظلوما جماهدا إ
 مسى وحیدا بعد طول رفقة وصحبة أىل الذي إ
   فهاماألالنهىو احنىن لقدره ُأويلإىل الذي   

 واستحى من شیبته الكرام   
 ىل احلكیمإ

 مين الظواهريالدكتورأ الشیخ
 أهدي هذه الكلمات

  

  

  الفهرس
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  ...وجتارتكم  ...  ىل ما أترفتم فيه ومساكنكم إرجعوا ا... املنادي  ينادي

  ... هاتهي... هات هي

  ... ىل مرد من سبيل إفهل  ...وأُنفذَ الوعيد ...ق الوعد قحت 

  تحار مؤسساتو... عقول تعجز ...مدخرات تتبخر و...  يتفكك اقتصاد... تنهار واليات

  ...حيث نعق الغراب...القادم يف بالد اخلراب 

لعنونوخرب...لعن شعوب تواليابس خضرونريان تلتهم األ... نزاعات تشتعل ...اء ي .  

  ... والت حني مناص ...  قوم لقد نصحنا لكم لكنكم ال حتبون الناصحنياي

  ، ه منهؤمن قل حياعلى الذي اشتد   هغضبحرب اهللا و... نه احملق العظيم إ

  ... بالد العم سام  قريب يف مس من الشيطان 

  )٢٧٥(البقرة} الَّذي يتخبّطُه الشّيطَانُ من الْمسِّالَيقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذين يأْكُلُونَ الرِّبا{

  

وماهية  ،جي لكيفية هزمية العدومؤشر منوذعطت أا أ ٩\١١بركات عمليات لقد كان من 
فأتى اهللا بنيام من القواعد فخر {ركان اليت يقوم عليها بنيانه ليعمل ااهدون على سنةاأل

هدف  ،سامة بعناية بالغةأهداف اختارها الشيخ أربعة أ،)٢٦(النحل}عليهم السقف من فوقهم
برجا  )الرخواهلدف (واهلدف االقتصادي ، تاغون نوهدف عسكري الب، سياسي الكونغرس 

 صابة جزئيةإو ،للهدفان االقتصاديانكاملةصابة إ،ية عجيبةآوكانت النتيجة  ،التجارة العاملية
ظهرت سنة لقد   !!فهل من معترب ... اهلدف السياسي صابة إوفشل يف  ،للهدف العسكري
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فحىت خير السقف عليهم من فوقهم البد من تدمري  ،جلية واضحة سامة رمحه اهللاأللشيخ  اهللا
 عسكريامث هزميتهم  ،كيةريمضعف حلقات القوة األأوهو مهاأل اهلدف هووالفأالربوي اقتصادهم

ة احلتمية هي سقوط سقفهم السياسي وستكون النتيج ،بقتل رغبتهم باالستمرار يف املعركة
  .مدة من الزمن بالسواد ظل العاملأوالدبلوماسي الذي 

 يف،نه كان يعين ذلكإف ،لف من قلةأهزم اثنا عشر نه ال يإعندما قال صلى اهللا عليه وسلم  
ن يهزموا ألف أثنا عشر الكيف ميكن ،يف زماننا الكبري وهنا يربز السؤال ،زمان ومكان كل

حد يف تاريخ البشرية  وتقنيات مذهلة مل يسبق أل ،اجلنودكافرة تعدادها ماليني  اجيوش
نعم ميكن  -)٤(النجم}ال وحي يوحىإن هو إ{مي يارسول اهللا أنت وأيب أب -صدقت  ؟كهاامتال

وأخذوا  ،االستعداد امتوأو ،خلصوا النيةأن إي جيش أعدد و أين يهزموا ألف أثنا عشر ال
 ن هدى اُهللاأربانياً لقد كان فتحاً ،عدوركان وقواعد الأوضربوا  ،حسنوا التوكلأو ،سبابباأل

 ،كا اقتصادياريمأبضرب لتفكري ا)احلاصل على شهادة بكالوريس يف االقتصاد(سامةأالشيخ 
ول أكا يف ريمأمليار اليت خسرا  ٦٠٠ل احداث حيسب ه يف ثاين خطاب له بعد األاتر

بواب جهنم من أنصره اللهمة الشيخ الظواهري حكيم األليفتح عليهم و،حداثأسبوع بعد األ
ما (نه أل ،همثر األاأل  ،رض العدوأىل إنقل املعركة ،تهستراتيجيالن كانأبعد الرتيف املستمر 

ىل احملق إتعليقا الان شاء اهللا حتقيقإمر ينتهي م األوس )ال ذلواإغزي قوم يف عقر دارهم 
رض بزوال ظل الشيطان عن األ بقرنه مؤذنا طلأالذي احملق ،)املنتقم اجلبارحرب (العظيم 

ماظننتم أن خيرجوا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألوالحلشر {
وقذف يف قلوم وظنوا أم مانعتهم حصوم من اهللا فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا 

  )٢(احلشر} وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصارالرعب خيربون بيوم بأيديهم 



6 
 

نا نعوذ إاللهم  -وشك على الغرق أن تتعلق مبركب أال إتأىب فئة من امة حممد  وياحسرة على
فبعد  ،)٤٦(احلج}بصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورا ال تعمى األإف{–بك من اخلذالن 
 اخريا مربان األ،عجاف مضت خلمس سنواتحلركة االخوان مع امريكا احلوارات السرية 

الصادق  هو الدعي ومن هو حممد منمة احلبيب أولتعلم ،ن الطيبمليميز اهللا اخلبيث  ،وظهر
  .)١٧٦(آل عمران }م عليه حىت مييز اخلبيث من الطيبوما كان اهللا ليذر املؤمنني على ماانت{

  مهية االقتصاد للدولأ

عقد التحالفات بىن الدول وتسباب البقاء فبه تأاالقتصاد هو الشريان الذي ميد الدول بن إ
جهز اجليوش وتتحرك األوتتكسد سباب احلياة فأاه وبانقطاعه تنقطع فوطعم األسواق وت
ذا فإ ،شغل الدولة مبشاكلها الداخليةويكثر اهلرج واملرج وتن لة العسكريةتصدأ اآلو،سواقاأل

 ن أأردتلنا  اهللا ظهرأقد و، منها هدراأو، سواقها بواراأو، فاجعل خصبها جدبامة أخضع ت
 ،)٤(قريش}وفخمنهم من آطعمهم من جوع وأالذي {ن سبب استقرارهاأقريش ذلك بقوهلعن

الدين :  هي ن املبادئ اليت يقوم عليها صالح الدنياإ"  حكام السلطانيةل املاوردي يف األيقو
  .اخلصب الدار يف املكاسب ويف املواد،األمن العام ،العدل الشامل ،السلطان القاهر ،املتبع 

  االقتصاد الربوي  طبيعة وماهية
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سالمي والنظام الربوي ومها ال يلتقيان يف النظام اإل: ما نظامان متقابالن إ" يقول سيد قطب
منهما يقوم على تصور للحياة  ن كالإفقان يف نتيجة اساس وال يتوأتصور وال يتفقان يف 

  "خر متام املناقضة هداف والغايات يناقض اآلواأل

ومل تكن ذه الصورة البشعة يف اجلاهلية  -والكارثةاليت متت يف العصر احلديث "ويقول 

الذين كانوا يتمثلون يف الزمن املاضي يف صورة أفراد أو  -هيأن هؤالء املرابني -

قد استطاعوا مبا  -اليةكما يتمثلون اآلن يف صورة مؤسسي املصارف العصرية بيومت

ومبا ميلكون من ، لديهم منسلطةهائلة خميفة داخل أجهزة احلكم العاملية وخارجها 

سواء يف ذلك الصحف والكتب واجلامعات . . وسائاللتوجيهواإلعالم يف األرض كلها 

أن ينشئوا عقلية عامة بني مجاهري . . ريها واألساتذةوحمطاتاإلرسال ودور السينما وغ

ويشربون عرقهم ودماءهم ، البشراملساكينالذين يأكل أولئك املرابون عظامهم وحلومهم 

هذه العقلية العامة خاضعة لإلحياء اخلبيث املسموم بأن الربا . . يف ظاللنظامالربوي 

؛ ه للنمو االقتصادي واألساس الصحيح الذي ال أساس غري، هوالنظامالطبيعي املعقول 

وأن الذين . وأمنربكات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم احلضاري يف الغرب 

وأم إمنا يعتمدون يف نظرم هذه  -غري العمليني  -يريدونإبطاهلجماعة من اخلياليني 

وهي كفيلة بإفساد ؛ علىمجردنظريات أخالقية ومثل خيالية ال رصيد هلا من الواقع 

حىت ليتعرض الذين ينتقدون النظام ! ماالقتصاديكله لو مسح هلا أن تتدخل فيه النظا
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الربومينهذا اجلانب للسخرية من البشر الذين هم يف حقيقة األمرضحايابائسةهلذا النظام 

الذي تضطره عصابات املرابني العاملية . ضحايا شأم شأناالقتصادالعاملي نفسه ! ذاته 

وينحرف عن ! ويتعرض للهزات الدورية املنظمة . عيوال سوي ألن جيري جريانا غريطبي

يف ظالل !"إىل أن يكون وقفا على حفنة من الذئاب قليلة , أن يكون نافعا للبشريةكلها

 القران

لقد شرووضع قوانني  ،حيث حيكم قانون العرض والطلب حركة السوق،حل البيعأواهللا  ع
، اخل ...  وحقوق امللكية ستالم والتسليم والضمانعامة من عدم الغش وعدم االحتكار واال

  .ن يسري االقتصاد لتحقيق الغايات الكربى للخلقأضمن ت

 ةالفجو،هو وأخطر شيء فيه،الذي يقوم على الظلم واستغالل القوي للضعيف وحرم الربا
املصريف الربوي فالنظام  ،شياء وبني القيم الدفترية الكاذبةبني القيم احلقيقية لألالناشئةالربوية

ربح امسي من دون ممارسة  حيث يتحقق ،تراض بالفائدة الربويةققراض وااليقوم على مبدأ اإل
و الفقاعة أفينشأمن ذلك الفجوة  ،و خدماتأة سواء كانت سلع ينتاجية حقيقعمليات إ

  . )٣٩(الروم}موال الناسأريبو يف ل{الربوية

مواهلم أحقت ا املرابني وقد معيننأم أينا بأوكم ر ،لقد توعد اهللا الربا باحملق ووعده حق
، نيت به احلضارة احلديثةوب ،فمابالك باقتصاد عاملي قامت عليه الدول،فكانت م العربة ،

تستمطر غضب السماء  ،حابوناطحت به املباين الس ،يدت به املطارات واملوانئ واملصانعوش
احملق ؟ وكيف ستكون عليه احلرب ؟ حرب  كيف سيكون به... علن احلرب على اهللا  و ت
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 وسيكون فيه  ،على هذه املعمورة انه شيء مرعب سيمس كل شيء ،من لدن عزيز منتقم
  .نا نسألك العافيةإاللهم... كي لعنة على من امتلكه ريمالدوالر األاالقتصاد الربوي ممثال ب

  

  النقد
 ،كبشا مقابل حمصول من القمح عطيكمباشرة،أُ السلع واخلدمات الناس قدميا يتبادلون كان 

كوسيط لتيسري املعامالت  وجد النقد مث، لك املاء من البئر مقابل حبات من التمر نشلُأو أَ
ل يولتسه ومع توسع العمران،لنقد بذاته قيمة كأن يكون ذهبا أو فضة اوكان  ،بني الناس

كالشيكات (وراقاأل الدول أصدرت التبادل التجاري بني الدول وخوفا من السرقةعند التنقل 
صدار إىل إوانتهى املطاف بالبشرية ، اليت يتعهد مصدرها بدفع قيمتها عند الطلب )حاليا

و املعادن النفيسةتوازي أمن الذهب وجود قيمةمقابل ة بالصورة املتداولة حالياوراق النقدياأل
  .قدية قيمتهاوراق النال فقدت األإو الطلب فورا دى عنؤدت،النقد الورقي املطبوع

أكرب عملية سرقة عرفها بكا ريمأم عندما قامت  ١٩٧١هذا احلال هو القائم حىت عام بقي 
فسرقت ثروات  ،يف عهد الرئيس نكسون وفكت ارتباط عملتها بالذهبنس واجلن اإلتاريخ 

خرى بطابعة الدوالر بكميات هائلة دون وجود رصيد مقابل من مم األنتاج األإوجهود و
ه الورقة معادن خذ مقابل هذأوت ،سنتات فقط ٤فهي تطبع ورقة املائة دوالر بتكلفة  ،الذهب

كا ريمأخذت أ،خرى يبة اآللة العسكرية وبقوة النفوذ السياسي مم األاأل وثروات وإنتاج
مع  ١٩٧٣و ١٩٧٢سرية عام  هداتاتوقيع معبعدتطبع الدوالر بغري رقيب وال حسيب

 هية هلذمقابل توفري احلما ،بيع النفط بالدوالرمشيخات اخلليج تتضمن التزام دول اخلليج 
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فتهافتت  ،النفط ااجلديدة كونه العملة الوحيدة اليت يباع فيه فاكتسب الدوالر قوته،الدول
كحال  ،ن من شراء النفطمني احتياطي ضخم منه حىت تتمكأالدول على شراء الدوالر وت

  .تيجي استرإكاحتياطي  تريليون دوالر ٢اليت متتلك  ياحالالصني 

  
مليار  ٣٨٠طن وتبلغ قيمته  ٨١٠٠غ لكرب خمزون من الذهب يف العامل ويبأكا ريمأمتتلك 
لف أالتريليون ( متداول كنقد عاملي اتدوالرالتريليونات منال عشراتبينما يوجد   ،تقريبادوالر
كم ،الذهبريكا بمأخيل لو ترك الناس الدوالر واستبدلوه من فت ،)واملليار الف مليون، مليار

) تقريبا مثانية االف طن(ولو حسبنا سعر الذهب االمريكي ؟؟؟ ونصة الذهبأستبلغ قيمة 
مليون ٥٠لبلغ سعر أونصة الذهب ، فقط) اربعة عشر ترليون دوالر(مقابل الدين االمريكي

فهو !!!  القيمة احلقيقية للدوالر هي ال شيء نوهذا يدل اوهل ألمريكا قبل ذا؟!!!! دوالر 
ن وامتلك الذهب فالسعيد من باع الدوالر اآل ،ورائها آلة عسكرية ضخمة  جمرد ورقة

ومؤلف كتاب حرب  يقول سونغهونفبينغ اخلبري االقتصادي العاملي، قبل فوات اآلوان والفضةأ
وهو  ،نظام عمالت جديدلذلك كثريون اقترحوا بدائل لنظام نقدي جديد او "العمالت
و أمرتبطة قيمتها بقيمة الذهب  عملة جديدة يتم تبينها ملحقة اوأيوجعل  ،ىل الذهبإالعودة 
طبع عليها بقية ن يكون هو النسخة اليت تأوهذا ميكن مثال  ،ن مل يكن كلياإقل جزئيا على األ
كثر أىل شيء إكثر مرونة الن الذهب صلب وقوي وحنن حنتاج أالنقدجعل جيب و ،النسخ 

 ويعين بذلك " كثر مطاطيةأمرونة رمبا ومطاطية رمبا سنضيف عنصر الكربون هكذا جلعله 
  .وراق نقد ذهبيةأإصدار
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  الغزوات املباركة  وبعد كي قبلريماالقتصاد األ

-٦- ١٩ي زملان شوفال يف صحيفة اسرائيل هيوم الصادرة بتاريخ ئيلسرايقول الكاتب اإل
يوجد خرباء اقتصاد وان كانوا ال "كيةريمتفلس الواليات املتحدة األهل حتت عنوان  ٢٠١١
ملعطيات تتحدث من تلقاء مكانية الكابوسية واقلة يتحدثون بكل صراحة عن هذه اإليزالون 

يل وما يزالن يكربان كا بلغا مقادير مل يسبق هلا مثريمأفالدين الداخلي واخلارجي يف  :ذاا 
ماذا سيحدث ءل ويتسا،ن تغري هذا االجتاه ارمة تستطيع أفق خطوات صوال يبدو باأل،

ولن يعود ا غري قادرة على الوفاء بالتزاماا إىل استنتاج أكا ريمأذا بلغ مدينو للدوالر إ
  . "الدوالر ميثل قيمة حقيقية

ن أفبعد  ،يف العشر سنوات العجاف املاضية بشكل غري مسبوق كيريمالدين األلقد تفاقم 
جتاوز مشكلة عجز ىل إول مرة منذ عقود سبق بيل كلينتون ألكي األريمس األوصل الرئي
محق املطاع بوش الصغري وصلت له األأكي بدميقراطيته اليت ريمالشعب األ ابتلى اُهللا ،امليزانية

اهللا بالتمديد له لفترة رئاسية ثانية بعد خطابه  رمحهىل سدة احلكم وقام الشيخ اسامة بن الدن إ
  .سية الرئا التجديد بان انتخاباتإ الشهري

ذه قرارات يهدف منها امث باخت ،الربا ياملوروثة وه بدأت املشاكل مع بوش بأصل املشكلة
 دتأاليت قام بتخفيض الضرائب ف،كية  القادمةريمجيال األكسب مجاهريية على حساب األ

، سنوات من حكمه ٨تريليون دوالر خالل فترة  ٢كية ب ريمىل زيادة املديونية األإ بدورها
ىل إاملباشرة  ٩-١١ثريات أدت مع تأواليت  لطائشة يف توفري مسكن لكل مواطنوسياسته ا

يف عام  فلسأفالس البنوك حيث إوبدأ بعدها مسلسل  م ٢٠٠٨عام  زمة الرهن العقاري أ
ىل إميكن الرجوع (، لغاية االن م٢٠١١بنك يف عام  ٦١فلس أبنك  و ١٥٠ لوحده ٢٠١٠
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زمة الرهن أب ٩-١١صدار مؤسسة السحاب ملعرفة ارتباط عمليات إق املظلم من فلم النف
 كلف عشرات املالينيالذي  ىل الكساد العظيمإ ى انفجار فقاعة الرهن العقاريأدو،)العقاري

 inside jobالوثائقي فلمالميكن مشاهدة (مدخرام ووظائفهم ومساكنهم  من الناس
ىل طباعة كميات هائلة من إكا ريمأتثرها اضطرإعلى و،)زمةألملعرفة التفاصيل املريعة هلذه ا

  .تريليون دوالر ١.٦الدوالر على ثالث مرحل بلغت 

  ):رهاباإل(سالم احلرب على اإل

وسيخبو ىل تغيري مسار التاريخ إدت أهم غزوات البشرية اليت أسيكتبها التاريخ كواحدة من 
غزوات نيويورك ، اسامة بن الدن رمحه اهللاذكر العظماء يف التاريخ عنما يذكر الشيخ 

،  هلهمأضل من محار أرهاب العرب فهم اء اإلمسها ما شئت ودع عنك خرب ،وواشنطن
لقد كانت  ،عيات ونتائج الغزوات االقتصادية فقط موضوع البحثاتطرق هنا لتدأس

ذهبت بقضها كا بالفخ وريمأتريليون دوالر ووقعت  ١.٢كا املباشرة هلذه الغزوات ريمأةخسار
 ٠.٧تريليون دوالر مث دفعت يف العراق  ٠.٩فغانستان لتدفع هناك ما يقارب أىل إوقضيضها 

 ،وال زال مسلسل االسترتاف يف هذه احلروب على قدم وساق، ن لغاية اآل تريليون دوالر 
فعلى سبيل املثال وحسب ، اهللا ن شاءإاليمنالقادم من خري بانتظار االسترتاف يف الفخ األ

وعلى  رصاصة لقتل جماهد واحد فقط ٢٥٠٠٠٠حصائيات املنشورة يلزم اجليش األمريكي اإل
  .ذلك فقس

بسبب  وأمن املصاحل اخلارجية من الداخليىل ذلك املبالغ اليت ال تزال تنفق على األإضفأ
ن أرباء يقولون ثري من اخلكوهناك ، التهديدات املستمرة من تنظيم قاعدة اجلهاد املباركة

  .علمأبكثري واهللا  كرب من هذاأقام راأل
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 ،تريليون حاليا ١٤.٣ىل إتريليون تقريبا  ٥.٨من  ٢٠٠٢منذ عام  الدين األمريكيارتفع 
وهذا ،تريليون دوالر ١٦.٤ىل إ ٢٠١٣خري سيصل يف اية عام ومع رفع سقف الدين األ

بلغ ضعف التيتمن الشعب و فرادديون األكية وال يشمل ريماأل دين احلكومةالدين هو فقط 
 يف العامل الدوالرات املتداولة يمة عشرات التريليونات منقىل إضافة باإل، هذا املبلغ تقريبا

و أو سلعة أليها طالبا خدمة اإعادهأدل عنها لكل من عطاء بإكا جيب ريمأفهي دين يف رقبة 
  .ذهبا

  : كيريمىل زيادة الدين األإدت أسباب اليت األمجال إوميكننا 

ىل جمتمع إكي ريمحتول اتمع األ:ثانيا.موال الناس بغري حقألذي يربو يف أس البالء الربا ا:والأ
ارتفاع سعر :ثالثا.بكثريكثر مما ينتجأفهو ينفق  شباع رغباتهإاستهالكي ضخم يسعى وراء 

كية املستعلية اليت تلجأ ريمالعقلية األ:رابعا.كاريمشيء داخأل تكاليف كلالنفط عامليا مما رفع 
 السندات احلكومية عن طريق بيع، ل مشكلتها املالية املزمنة مبزيد من االقتراضىل حإدائما 

ف تخفيو الو زيادة الدخألأنفاق إجراءات حقيقة يف خفض اإلوطباعة الدوالرات وعدم اختاذ 
ها تالعسكرية الضخمة اليت سبب امليزانية:خامسا.كيريممن شره االستهالك عند الشعب األ

 .من الداخلينفاق على األواإل رهابى اإلاحلرب عل

ضخم حلل مشكلة مديونيتها األ كيف تسعى يراداا وإكا على ريمأكيف حتصل 
بفوائد  فرادللدول واملؤسسات واأل صدار سندات حكومية وبيعهاإ: والأ:عامليا
 النشاط االقتصادي زيادة الضرائب على:ثالثا.اجلارية والرأمسالية ختفيض النفقات:ثانيا.مغرية

 .طباعة مزيد من الدوالر ، خطرواأل:رابعا. األمريكي  الشعبوعلى 
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يعين زيادة الدين على  صدار السنداتإفزيادة  ،وكل هذه احللول تزيد من الكارثة وال حتلها
و اخلارجي سيؤدي أو التعليمي أو الصحي أيف اال العسكري  وختفيض النفقات،احلكومة

ىل ضعف نفوذها إويؤدي  ،كاريمي ألميعلتوتراجع يف املستوى ال ،ىل مشاكل داخليةإ
ىل إمسالية أويؤدي ختفيض النفقات الر، خرون واحد تلو اآلاخلارجي فيسقط عمالئها اخلارجي

ىل  بطالة إلت بدورها قلة عرض املشاريع الكربى يف السوق فيزيد نسب البطالة واليت حتو
الذي يعترب افضل  تباطؤ النمو االقتصاديوكل هذه التخفيضات السابقة تؤدي اىل  ،مزمنة

ىل املشاكل والقالقل إضافة إلابف زيادة الضرائبما أو، وسيلة خلفض عجز املوازنة املزمن
 ،اإلنتاجكية بسبب ارتفاع تكلفة ريمعف القدرة التنافسية للمنتجات األض ىلإيؤدي  الداخلية

تعين زيادة يف  وطباعة مزيد من الدوالرت،جنيبألطوة عامل طرد لالستثمار اوتعترب هذه اخل
تآكل القوة  سعار وهذا يتسبب يفإىل هبوط قيمته واىل تضخم األمما يؤدي  ،عرض الدوالر
فقد خسر الدوالر ، كيني مريىل تدين مستويات معيشية األإمر الذي أدى األ، الشرائية للعملة

خرى على مدى العقد املاضي كما هبط بنسبة كثر من ربع قيمته يف مقابل العمالت األأ
يضا حتفظ الدول الكربى اليت حتتفظ أوهذا يستدعي ، ٢٠١١منذ بداية عام % ٥تقرب 

احللم ما يسمىب وكل هذه احللول يف النهاية تصيب،مبخزون استراتيجي من الدوالر 
 والعسل السمنولن تعود أمريكا أرض  يف الصميم )الكابوس االمريكي حاليا(سابقا  كيريماأل

  .الثقيل رث وباما هذا اإلفهنيئا أل ،ن من كافة اصقاع االرضواليت يهاجر اليها املوهوب

يف الغزوات كي يف مقتل عندما ضربه ريمصابة االقتصاد األإاستطاع الشيخ اسامة رمحه اهللا 
االقتصاد لقد وصل ف،ىل موريتانياإحرب االسترتاف اليت ال تتوقف من أتشيةاملباركة ويف 

من % ٧٧ف ، ،تفوق فيها النفقات املداخيل بشكل كبريىل املرحلة اخلطرة اليت إكي ريماأل
  .!!!عائدات الضرائب تنفق على سداد فوائد الديون فقط 
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كية يف العقود ريمتوقعات املوازنة األان "ستاذ االقتصاد جبامعة هافاردأمارتن فيلدشتاينيقول  
استحقاقات الرعاية الصحية اليت والتالية تتحكم فيها التكاليف املتزايدة للضمان االجتماعي 

يف العام % ١٩٠اىل  ٢٠٢٠يف العام % ٩٠ىل الناتج احمللي من إن تدفع نسبة الدين أمتوقع 
دارة معهد إل الرئيس التنفيذيلمجموعة بنك الكويت الوطين وعضو جملس ءويتسا" ٢٠٣٥

أقوى كا وهي اكرب اقتصاد يف العامل وصاحبة ريمأهل حتولت "التمويل الدويل ابراهيم دبدوب 
، "نفاقكا تعيش مبستوى يفوق قدرا على اإلريمأ؟ ف ىل متسول فاقد القرارإجيش يف العامل 

ن نسد عجز امليزانية أال ميكننا " خريةاأل زمة رفع سقف الدينأاء ثنأقال اوباما يف خطابه و
تساعد على  عائدات جديدةأيذا طبقنا اخلفض فقط ومل حنصل على إ"" نفاق فقطخبفض اإل

ذى بالكثري من الناس العاديني حق األلسد هذه اهلوة بني مقدار املال الداخل واملال اخلارج فسي
ني ومراسلة جملة فوربس مرييديث مؤلفة كتاب الفيل والتنتقول روبين ."وبالبالد بشكل عام

كا ريمأضرت فيها أواذا فقد الدوالر مصداقيته االقتصادية بالطريقة نفسها اليت "االمريكية
هنا ستكون اآلثار املالية قاسية اذا ما باعت . مبوقفها الديبلوماسي خالل السنوات االخرية 

نفاق سراف يف اإلكيون عادة اإلريمومع كل هذا يواصل األ.  يةالدوالرالبلدان سنداا 
  "كيون مقترضني أقحاحريمصبح األأو. كثر من عائدهم أنفاقهم إمجاال فان إو

  

  

  يةواليات املتحدة األمريكلاملختلفة يف ا جوانب احلياةعلى زمة االقتصاديةتأثريات األبعض 
:  
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صدمة الدين العام كشفت مشاكل أخرى رئيسية دداتمع "نقال عن االقتصادية اإللكترونية
،وهذا ألفمصنع ٤٥إغالق أكثر من فقطاع الصناعة انتهى بشكل كبري بعد .. واالقتصاد
، وغياب القطاعالصناعي هو الذي يساهم يف املائة من وظائف الصناعة ٧٠اختفاء أدى إىل 

اجليدللباحثني عن العمل، بالذات للذين  ، ألن القطاع الصناعي كان املالذارتفاع البطالةيف 
يف  ٣٠اهلروب من الدراسة الثانوية إىل ال يستطيعون إكمال الدراسة الثانوية، فاآلن وصل

يف املائة من املساجني مل يكملوا  ٩٠(، ونصف هؤالء ينتهون إىل السجونواإليقاف املائة
من نفقات الطالب أكثر ! رألف دوال 50 ، وتكلفة السجني يف املتوسط)الثانوية
وغياب الصناعة وعدم قدرة االقتصاد على توليد الوظائفيوجد مشكلة أخرى !تقريبااجلامعي

يف املائة من خرجيي اجلامعاتبدون عمل، وهذه اإلحصائية  ٢٤خلرجيي اجلامعات، فاآلن تقريبا 
ا أن أغلب األخرية أثارت القلق الكبري هناك، فهؤالء سيكونونعبئا على اتمع والدولة، كم

يف  ٧٠ألف دوالر، و ٢٥الطالب املتخرجني من اجلامعات عادة يكونعليهم قروض حبدود 
 .املائة من خرجيي اجلامعات تنقصهم املهاراتاألساسية لسوق العمل

تضاف إىل املشاكل االجتماعية األساسية، فهناك  لتراجع الطبقة الوسطىطبعاهذه مؤشرات 
يف املائة  ٢٠اجهة أعباء تكاليف املعيشة، وهناك مليون مسن غري قادرين على مو٥٠

مليون  ٢٥مناألطفال حتت خط الفقر، وهي أعلى نسبة فقر بني الدول الصناعية، وهناك 
 ٤٠طفليعيشون على بطاقات املساعدة الغذائية، وحسب معدالت الفقر األمريكي هناك 

للطرق  بنية األساسيةيف اليضاف إىل ذلك املشكلة .مليونأمريكي يعيشون حتت خط الفقر
يف املائة رغم تضاعف  ٣واملدارس والسدوداملائية، فالطرق السريعة مل يرتفع طوهلا سوى 

أعداد السيارات،واملدارس تواجه مشاكل نقص أعدادها مع احتياج أغلب القائم منها 
ألف  ٨٥مليار دوالر، كذلك السدود، هناك  ٢٣٠للصيانة،وتقدر تكلفة صيانته بأكثر من 
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سنة، وعندما زحف إليها النمو السكاين أصبحت تشكل مصدر قلق  ٥١متوسط عمرها سد
 ٢.٢كذلك جسور الطرق، ربعها حيتاج إىل تغيري، وأمريكا حتتاج إىل . إنسانيواقتصادي

أيضا القطارات أصبحت متخلفة، فالسرعة تراجعت، .تريليوندوالر لصيانة الطرق واجلسور
سنة، وصناعة القطارات  ٤٠ املدن حتتاج إىل ضعف الوقت قبل فاملسافة اليت يقطعهاالقطار بني

حيويةلالقتصاد ولسوق العمل، وأمريكا حتتاج إىل مئات املليارات من الدوالرات لرفع 
  ."مستوىالصناعة

وهذا قبل (مورليه األإيف وصفها ملا آلت  السابق ذكرهاروبني مرييديث اخلبرية االقتصادية قولت
  : )٢٠٠٨عام 

من املنافسة اجلديدة وهي غري مهيأة  مواج عاتيةوسط أان الواليات املتحدة تبحر بالمباالة " 
  ".متاما لذلك 

وحرا يف العراق  حرا ضد االرهابإن الواليات املتحدة تركز على االستمرار يف خوض " 
مع عند نافذا اليت تتج لنذر العاصفةاا اذ تفعل هذا ال تلقي انتباها كافيا ، وافغانستان 

  ". احلرب االقتصادية اليت وصلت بالفعل اىل شواطئهاكا الختوض ريمأ: مباشرة 

كثريا اآلن بالفعل عن  كيني متخلفونريمالطالب األن أوتكشف سيول االختبارات عن " 
ن ألكن املروع ، فضل يف العامل كا تعترب األريمأنعم التزال جامعات . رواد العامل األكادمييني 

كيني ممن هم يف سن اخلامسة عشرة من العمر ميثلون املرتبة احلادية والعشرين من حيث ريماأل
حني  –كيني ريال تكون لدى هؤالء االطفال االمأوطبيعي . كادميي عامليا داء األمتوسط األ

  " .املهارات الالزمة للمنافسة مع نظرائهم االجانب االفضل تعليما –يكربون ويبدأون العمل 
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وتعين ضخامة عجز املوازنة ان احلكومة ال يسعها ان توفر بسهولة املال الالزم لالنفاق من " 
ويعين عجز احلساب اجلاري . اجل تعليم افضل واالرتقاء بالبنية االساسية اذا دعت الضرورة 

  ". كا اضحت تعتمد اكثر فاكثر على االجانب إلقراضهم ريان ام

 –ولكن االساس املادي لالمة ، تعليمية ومالية اقوى انه المر جوهري توافر اساسيات " 
، ايار سدود نيو اورليانز مع اعصار كاترينا " يف حاجة اىل جهد ايضا  –بنيتها التحتية 

بنية شبكة االتصاالت يف ، طرق مصانع السيارات يف ديترويت ، احلالة الرثة ملطار نيويورك 
  " .االنفاق واالرياف 

 ساسيةنفاقها على البحوث األإختفض ذ إ، خر آالنقيض تسري يف طريق كا على ريولكن ام" 
 ."وكذا على البحوث التطبيقية والتطوير وفقا ملا تفيد م مؤسسة العلوم الطبيعية، 

ذلك ان من . سيصحب ازمة الوظائف املستفحلة جانب عاطفي جيب على االمة ان تتقبله " 
وتنتام مشاعر سيئة إزاء ، ر ذلك مسألة شخصية خيسرون وظائفهم اآلن اكثر ميال اىل اعتبا

او اضطروا اىل العودة اىل التدريب ، انفسهم اذا ما اضطروا اىل قبول رواتب اقل يف املستقبل 
وحري ان ندرك ان خربة فقدان الوظيفة الثابتة اليت كانت يف السابق . على مهنة اخرى 

  ".كا خالل السنوات القادمة ريام دودة يف سبيلها لتصبح خربة واسعة االنتشار يفحم

  

  

  )دميقراطية عاد اآلخرة (طيش النخب
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اإلسالم يقيم نظامه االقتصادي  إن"يات الربا يف سورة البقرةآيقولسيد قطب يف تفسري 

 .يف هذا الوجود الواقع على تصور معني ميثل احلق -ونظام احلياة كلها  -

فهو خالق هذه األرض . هذا الكون هو خالق  -سبحانه  -على أساس أن اهللا  يقيمه

  . .هو الذي وهب كل موجود وجوده . . وهوخالق هذا اإلنسان ،

 وهو مالك كل موجود مبا أنه هو موجده قد استخلف اجلنس -سبحانه  - اهللا  وإن

ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى ؛ يف هذه األرض  اإلنساين

يصنع فيه ما ، فوضى  ومل يترك له هذا امللك العريض. عهد منه وشرط  على،وطاقات 

استخلفه فيه على . وإمنا استخلفه فيه يف إطار من احلدود الواضحة . شاء  يشاءكيف

فما وقع منه من عقود . وحسب شريعته ، يف اخلالفة وفق منهج اهللا  يقوم شرط أن

وما وقع منه . وأخالق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ  ومعامالت وأعمال

نفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء أفإذا . فهو باطل موقوف  التعاقد خمالفا لشروط

 - كما هي يف الكون كله  -فاحلاكمية يف األرض . واليقره املؤمنون باهللا  ال يقره اهللا

إمنا يستمدون سلطام من تنفيذهم لشريعة  -حاكمهم وحمكومهم  - والناس.هللا وحده 

ألم إمنا هم وكالء ، أن خيرجوا عنها  -يف مجلتهم  -هلم  وليس،هجه اهللا ومن

يف  "ا خالقني ملا يف أيديهم من أرزاقوعهد وليسوا مالك بشرط مستخلفون يف األرض

  .ظالل القران
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السيادة واحلكم االسالمي يقوم على اسس ثابتة تضمن ان تكون  السياسي النظامإن 
احلل والعقد على كيفية اختيار اخلليفة سواءا بالتعيني او  يصطلح اهلو،والتشريع  فيها هللا

ويصطلحون على كيفية اختيار ممثلني عن العباد  ،مر سعةففي األاالنتخاب او االستخالف
ويضحي اجلميع من  ،ويرتل الكل عند حكم اهللا ،وتتم البيعة وجتب الطاعة ،واطراف البالد

بسسب ممارسات الكنيسة التعسفية يف  على الدينمترد  فإنهما الغرب أ،اجل املصلحة العامة
السيادة واحلكم والتشريع للجماهري  وانتهى به املطاف باعطاء ،القرون الوسطى

مجل أو ،حزابغىن األأو ،صواتكثر األأمة رهينة فاصبحت القرارات املصريية لأل،والغوغاء
دى ذلك أو  ،اجلماهري وانتقلوا من عبودية الكنيسة اىل عبودية،حلى االصواتأو ،اهليئات

  طيش النخبني الغربيني بيي مؤخرا عند السياساىل ما مس

  

النخب اليت تسعى دائما اىل الفوز يف االنتخابات ، طيش النخب املنتخبة من قبل عموم الناس
 جيال القادمةيت متس الناس اىل األفتؤجل اختيار القرارات املصريية ال ،يف الدورات الالحقة

، عالم والنفوذاإلوتيت من رجة أالنخب اليت تسعى بكل ما ،خوف خسارة االنتخابات 
تسمية هذه احلالة من منط احلكم  وجيب ،احلفاظ على الكرسي واملناصب واملكتسبات 

خرى وتسحقها من مم األالدكتاتورية اليت تظلم األ  ،تداول السلطة البتداول الدكتاتورية 
 يف اليت جتعل كل طفل يولدو، صوام يف االنتخابات أحىت حتصل على  ،بنائهاأاجل رفاهية 

إن هذه النخب هي اليت أوجدت أكرب أندية  ،مهأوهو يف بطن  تدوالرال الفكا مدين باريام
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هي اليت و،سواق البورصاتأقمار عرفها التاريخ منتشرة يف كل دول العامل حتت مسمى 
باقتصاد السوق احملرر من ثني سنة املاضية اىل ما مسي يف الثال انتقلت باالقتصاد الرأمسايل

دى اىل هذه أ،والرقابة و غُيب عنه دور احلكوماتأوهذا االقتصاد الذي غاب ،  القيود
طبقة ثرية قليلة ، جديدة يف اتمعات الغربية  طبقيةوجود  اىل وأدى ،الكوارث االقتصادية

 مليار ٤٤٠٠يف العامل ميتلك ما يقارب ملياردير  ١١٢٥صبح أف ،العدد وغالبية مسحوقة
، دوالر وهي تساوي جممل الدخول اليت حيصل عليها يف عام واحد حنو ثالثة مليارت مواطن

اليت حيصل عليها جممل سكان اهلند وباكستان وبنغالدش وتايالند وفيتنام والفلبني والقارة  أي
ويكافأ املغامرون من جيب  ،ناملفرطون من جيب املدخري ودائما يكافأ،االفريقية برمتها

  .املتحفظني

 SuddeutsheZeitungيقول اولريش شيفر  حمرر الصفحة االقتصادية يف صحيفة 
وحنن ال نرجم "ومؤلف كتاب ايار الرأمسالية واصفا هذه الطبقية اجلديدة يف اتمع الغريب 

نقول هذا مع .  اتمعقوة تفجريية دد كيان بالغيب اذا قلنا إن هذا التوزيع ينطوي على 
و ستاذ ريادة االعمال جبامعة شيكاغأيقول و".علمنا أن كثريين ال يريدون تصديق هذه احلقيقة

وقد يزعم البعض ان الساسة يتصرفون على هذا النحو الم ال يفهمون " لوجييزينجاليس 
ما يقودهم اىل  ففي اعتقادي ان. ولكنين ال اتفق مع هذا الرأي. الطبيعة االقتصادية لالزمة

وال وقبل أف. احلوافز الشاذة املنحرفةبل ، التصرف على هذا النحو ليس االفتقار اىل املعرفة 
ار تكلفة ن يضطروا اىل اختيأفضل الدوافع أصحاب أمن الصعب حىت يف نظر ، كل شيء

ي وبالنسبة لسياس. ضخم قد تستحق يف املستقبلأن بدال من تكلفة أصغر ال بد وأن تدفع اآل
عندما تستحق التكلفة ) او حىت على قيد احلياة(منتخب من غري املرجح ان يظل يف منصبه 

وهلذا السبب تتراكم الديون على الدول اىل مستويات . فان اخليار يصبح واضحا، ضخماأل
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سبق لدى صندوق وم راجان كبري خرباء االقتصاد األيقول راغو".تدفعها اىل منطقة اخلطر
خالقية يف ء الطابع املؤسسي على املخاطر األالدميقراطية متيل اىل اضفان إ"النقد الدويل

االمر الذي يسمح ، مثل التمويل او العقارات ، مهية االقتصادية او السياسيةالقطاعات ذات األ
  " خبصخصة املكاسب وتعميم اخلسائر على اتمعهلا 

يقول اخلبري ، قات بوشامح،النخب املتسلطة على رقاب العباد مثلة طيش هذه أومن 
مالذي حدث لفائض املوازنة الذي كان متوفر لدى : لأونس" االقتصادي بول كروغمان 

كانت هناك  :أوالمور رئيسية أ؟ اجلواب هو ثالث ٢٠٠٠احلكومة الفيدرالية يف العام 
ين ضافت ما يقرب من تريليوين دوالر اىل جمموع الدين الوطأواليت ، ختفيضات بوش الضريبية

ضافت واليت أ، وب يف العراق وأفغانستانكانت هناك احلر :ثانيا. على مدى العقد املاضي 
يف  دىأالذي ، "الكساد العظيم"هناك  :وثالثا. أخرى او حنو ذلك تريليون دوالر  ١.١

مني ضد البطالة وغريها أنفاق على التيرادات وارتفاع حاد يف اإلالوقت نفسه اىل ايار يف اإل
نه إن مسؤوال عن هذه االختراقات للموازنة ؟ واذن من الذي كا. مانشبكات األمج من برا

لقد قام الرئيس بوش بتخفيض الضرائب يف خدمة .كيد بكل تأمل يكن رجل الشارع 
وباملثل . قلية صغرية نافذة وثريةأكرب من التخفيضات اىل وذهب اجلزء األ، يديولوجية حزبهأل

متمتع ، خريا مت جلب الكساد العظيم بفعل قطاع مايل هاربأو،... اختار بوش غزو العراق 
صحاب النفوذ نفسهم يف أفمن كان مسؤوال عن هذا التحرير؟ . بتحرر متهور من القوانني

 " واشنطن من ذوي العالقات الوثيقة بالصناعة املالية

ذين ال االقتصاديني نيلؤوعاد تعيني نفس كبار املسأواستمر اوباما بنفس الطيش عندما 
) الري سامرز) (مارك باترسون) (ويليام داديل) (تيموثيجيثنر( من امثالتسببوا بالكارثة 

واستمر حبربه على االرهاب الذي سيدق املسمار االخري يف نعش امريكا ان شاء  وغريهم كثري
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وانصح مرة ثانية  هذه هي ديكتاتورية النخب وطيشها وليس دميقراطية كما يزعمون ،اهللا
  .فهو يعري هذه النخب inside jobم حبضور فل

مل يكن حتديد مصري "ة هارفارد ستاذ االقتصاد السياسي يف جامعأيقول داين رودريك
عجزهم عن فرض بل كان نابعا من ، رجنتني راجعا اىل افتقار قادا اىل االرادة السياسية األ

 . "سياسات متزايدة التكاليف على ناخيبيهم

خر على خنب تكذب على شعوا وترحل املشاكل آوأزمة الديوان السيادية اليونانية مثال 
فالس يتشبث باالحتاد استفاق الشعب اليوناين وهو على شفري اإلحيث ،جيال الالحقةلأل
واملظاهرات ،  كبري دا مشاة اىل حديرلنإوحالة الربتغال و ،ياه حنو اهلاويةإورويب ساحبا األ

شهر هي بداية الثورة على هذه النخب وعلى الدميقراطية أسبانيا قبل إالعارمة اليت اجتاحت 
 .اليت أتت م

والذي يقول فيه ،  )ورويب يرتل اىل الشوارعأجيل :  غضب الساخطني(ن شئتم مقال إؤاإقر
خريا اىل أسلفه يلجأ  ورويب اجلديد املأزوم املختلف عناجليل األ) :"دير شبيغل(اثيو فون م

 وما حيدث اآلن من مظاهرات عارمة يف ."ويواجه قمع السلطات ، االحتجاجات العامة 
ليه أحواهلم إجيال اجلديدة على ما آلت هو مثال حي على غضب األ شوارع بريطانيا

  .االقتصادية على يد هذه النخب املنتخبة

خرية كانت زمة رفع سقف الدين األأداء السياسي للكونغرس وجملس الشيوخ يف رعونة األو
واليت بدورها ستؤدي ، سباب ختفيض وكالة ستاندرد اند بورز لتصنيف امريكا االئتماينأمن 

وىل إرهاصاا هي دعوات على الفيس بوك تدعو للتظاهر يف يوم وأُ ،اىل تفجر املظاهرات
  .القادم ٩\١٧الغضب االمريكي بتاريخ 
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  !!! ا دميقراطية عاد اآلخرةإ

  الفقاعة
قترض يبيع قرض ويفي ،يف سوقنا تاجر ذو مسعة طيبة وهيبة حمترمة حاز على ثقة الناس والتجار

يتحقق له عائدسنوي من  ،خذا وعطاًءأيتعامل بالربا  ،بالنقد وبالتقسيط وكذلك يشتري
مع توسع جتارته والتزاماته  تزدادبدأت مصاريفه  ،على سبيل املثال جتارته مبقدار مليون درهم

لكن ، حىت زادت مصاريفه عن دخله ،ومصاريف محاية مصاحله وجتارته الشخصية واليومية
عن طريق شراء البضاعة بالتقسيط مما  السيولة متوفر بني يديه يؤجل الدفعات املستحقة عليه

ديه سيولة عالية يتدبر ا فيتوفر ل ،سعار تفضيليةأويقوم بالبيع بالنقد وب ،يزيد قيمة الربا عليها
فترتب عليه حقوق للناس مببلغ مليون ونصف درهم بينما  ،شأن مصروفاته ومتعه وترفه

لكنه ال زال حيظى ، فهو مدين بنصف مليون درهم ، فقطموجوداته تصل اىل مليون درهم 
 ،لوقت احملددباحترام الناس والتجار ملا يوفره هلم من بضائع ومبا يلتزم به من سداد ديونه يف ا

ويقوم دائما  ،تزداد مع مرور الزمن  عليهما و الفجوة بني ما لهذه الفقاعة او بدأت ه
وراق وكمبيالت وشيكات وبدأ يصدر أ ،القروض الربوية خذ املزيد منأبتغطيتها عن طريق 

موال او البضائع علما انه اليوجد لديه رصيد كايف من األ،وتطمئنهمحتفظ للناس حقوقهم 
اليت حيصل عليها  من خمتار  املستمرة التزكيةوكان يعتمد يف ذلك على  ،قيمتها تغطي
  .مقابل حاجات يؤديها له) وكاالت التصنيف االئتمانية(السوق

 ،حد فتيان احلي وتلقى على يديه لكمة يف وجههأمع  صاحبنا يام اشتبكويف يوم من األ
تأخر عن سداد قسط و بعض الشيء فتعثرت جتارته، طرحته بالفراش شهراو،أفقدته هيبته

 ،فانتشر اخلرب يف السوق وبني الناس، وكانت الفقاعة قد وصلت منتهاها  ،فقطواحد 
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وأن موجودات صاحبنا ال ، ا تبخرتأاكتشفت اعنده ،فهرعت احلشود تطالب مبستحقاا
لس صاحبنا فأف ،كتبت فيه يديهم ال تساوي قيمة احلرب الذيأوراق اليت بينواأل ،تغطي ديونه

  .مة من الناس والتجار حنو اهلاويةأوجر معه 

اد تقوم مبزيد من كلما حان موعد السد، على مديونية يف العاملأن صاحبة كا اآلريمأهذا حال 
تلجأ فكا ريمأوالزالت الفجوة تكرب على  ،ربويةالكومية احلسندات العن طريق بيع  االقتراض

 كأفضل مقترض يف العاملوتضمن احملافظة على مسعة حسنة  ،طباعة مزيد من الدوالراتالى

ستاندرد اند  وكالة خذها التصنيفات املمتازة من مؤسسات التصنيف االئتمانية العاملية مثلبأ
  . فيتش وكالةو ،موديزوكالةو،بور

  
  إا الفقاعة

إا فقاعة خمتلفة ، الفقاعة الربوية اليت يربو فيها الظلم من أموال املساكني والشعوب املقهورة
او فقاعة تكنولوجيا ،م ٢٠٠٨عن غريها من الفقاعات كفقاعة الرهن العقاري عام 

إا شيء  , فقاعة البورصات اآلسيويةاو ، من القرن املنصرم يف أواخر التسعيناتاالتصاالت 
طلعها كأنه ، تنشأ من أصل الشر واجلحيم، إا فقاعة الزقوم، ربه البشرية من قبلآخر مل جت

 رؤوس الشياطني

وكلماكربت هذه الفقاعة وانتفخت زاد توتر سطحها وقل مسكه وتصبح قابليتها لالنفجار 
  . عالية
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يضطرها اىل رفع نسبة الفائدة على  )+AA(اىل) AAA(االخري من  كاريمأيل تصنيفترتإن 
امن زيد ا احلكومية حىت تستطيع بيعهاوهذا سيسنداويؤدي هذا التخفيض يف ، ديو

وإذا  ،تضخم الفقاعةيعين وهذا كله ،التصنيف اىل اخنفاض تدفق االستثمارات اخلارجية
من جديد نفاق كما تعهدت فإن تصنيفها سيرتل يف إجراء ختفيضات يف اإل فشلت احلكومة
من على األنفاق احلكوميزيادة اإلو،وهذا سيصب يف نفس االجتاه) AA(إىل مستوى 

فغانستان يف ارهاب نفاق على حرب اإلزيادة اإلو،يضخم الفقاعةيزيد الدين وهذا الداخلي
يزيد املتهالكة بسبب الثورات نظمة العربيةلألدعمها و،وينفخ بالفقاعةوالعراق يزيد الديون 

كما فعلت مؤخرا برفع  مبزيد من االستدانةكا  ال تستطيع سداد ديوا اال ريموأ،الفقاعة
وجود عشرات التريليونات و ،الفقاعةيضخموهذا  ترليون دوالر جديد ٢.١سقف الدين ب 

فاعتربوا يا أويل األبصار ،فقاعة عظيمةمن الدوالرات من غري رصيد من الذهب هو حبد ذاته 
.  

كي ريمبني الدميقراطيني واجلمهوريني على رفع سقف الدين األ خريةزمة األظهرت األألقد 
خري النفجار الفقاعة أتفرفع سقف الدين هو ، كيريماملدى الذي وصل اليه االقتصاد األ

نا هل اصبح"ستاذ االقتصاد جبامعة هارفرد مارتن فيلدشتاين أيتساءل . الربوية وليس حال هلا 
  "د تبلغ ايتها قبل ان ينتهي هذا العام ؟صول قيف مواجهة فقاعات يف أسعار األ

نزلت درجة يف بل )AAA(بتصنيف  كا يف مصاف املانيا واليابان وكندا وفرنساريمأمل تعد 
  .ول الغيثأوهذا  )+AA(يطاليا والصني  بتصنيفإو سبانيا والسعوديةإاىل مصاف   السلم

... خرى أوحييلها دائما ألسباب ، الرباهو س املشكلة نه ال يعترف بأن أأومشكلة الغرب 
  .فلينتظر ولريى
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  توصياتحات واقترا

وهذه دعوة من العبد  )١٤١(النساء} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال{يقول اهللا عز وجل 
خوة يف حات وتوصيات لألالتقدمي اقتر عصف فكريخوة مجيعا للمشاركة يف الفقري اىل األ

او القيام بالعمل حسب املستطاع وضمن ،وفروعه  املتناثرة  تنظم قاعدة اجلهاد املباركة 
حدهم لعل فكرة من أ، كي ريماملنهج العام للجهاد لتحقيق اهلدف املنشود بتدمري االقتصاد األ

  .جرها اىل يوم الدين أفيكون له  هذه الفقاعةتكون سببا يف انفجار 

  :والسياسات املقترحةوهذه بعض االفكار 

ويكفينا ، لضرب امريكا بضربة نوعية فريق متخصص ن ينفر من كل فرع للقاعدة أ - ١
 .جناح عملية واحدة فقط لتحقيق اهلدف

حرب عامة إعالن عام من تنظيم القاعدة العاملي وفروعه ومن احلركات اجلهادية كافة  - ٢
 .وشاملة على الدوالر

ترفع التجارية اليت  العاملية والتهديد بضرب السفن جد يف املمرات املائيةاحماولة التو - ٣
 .مما يزيد من رسوم التأمني عليها وتكلفة النقل عربها ،فقط كيالعلم االمري

 . مريكية دون غريها لتزيد صعوبة وتكلفة االنتقال عربها ديد خطوط الطريان األ  - ٤

طريق عمليات هنا او عن ...)الدبلوماسية والتجارية و (مريكا اخلارجيةأديد مصاحل  - ٥
 .عاليةديدات ذات مصداقية  هناك او

 . كا حصراريمدادات النفط املورد اىل امإضرب  - ٦

دون  فقطبالدوالر نفط مت شراؤهناقلة  أيعالن يف مرحلة متقدمة عن ضرب اإل - ٧
  .خرىالعمالت األ
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على احلروب  هانفاقإزيادة ل، خري اليمن وجزيرة العرباىل الفخ األ كامريجر ا - ٨
 .خريةاهلزمية العسكرية األ وهزميتها اخلارجية

خرى غري الدوالر كاليورو او الني هي ت يف العمالت األان كل االستثمارأعالن اإل - ٩
 . من ضربات القاعدة استثمارات آمنة

ضها على حبما شابه أو خر من خالل اتفاقية آالتفاهم مع الصني بشكل او ب -١٠
وعن  تيجي من الدوالراستروالتخلي التدرجيي عن خمزوا اإلجعل عملتها عملة عاملية 
مقابل وعود بعالقات جتارية مميزة مع اخلالفة االسالمية ،كةالسندات احلكومية االمري

أعلم أا فكرة (. سعار تفضيليةتشمل بيعها النفط بأ )بعز عزيز او ذل ذليل(القادمة
عيينة بن حصن على نصف مثار لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فاوض ، غريبة

 . )املدينة يف غزوة اخلندق

 كاريمن الدوالر واالستثمار يف ام مموال وختويفهصحاب رؤوس األأخماطبة  -١١
 .عن طريق دراسات وملخصات علمية مقنعة

 بسلة عمالت  هاوربط بالدوالر ارتباط عملتهالضغط على دول اخلليج لفك ا -١٢
 .للضغط على حكومامموال صحاب رؤوس األأعن طريق ختويف 

من خالل  استبدال مدخراا من الدوالر بالذهبمة على تشجيع األ -١٣
 . خمتصرة تنشر على نطاق واسع دراسات اقتصادية

كاالستيالء على  رفع سعر الذهبالقيام بعمليات نوعية مدروسة دف اىل  -١٤
بق خمزون الذهب يف امريكا موجود يف خزنات الطوا( ديةاعلدولة م خمزون ذهب 

السفلى حتت االرض للفرع النيويوركي لالحتياطي الفدرايل االمريكي على مسافة 
 .)قريبة جدا من وول ستريت يف مااتن بنيويورك
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 .منيا لزيادة ابتزازهم هلا وطلب الدعمأكا ريالضعط على حلفاء ام -١٥

كا وزيادة العبء على ميزانية ريسقاط حلفاء امإل العربية دعم الثورات -١٦
 .كية االمريجية اخلار

 .كا االقتصاديني التخلي عن الدوالرريحض منافسي ام -١٧

 .آمنة لالستثمار  كا بيئة غريريجعل ام -١٨

 .قناع العامل خبطورة الربا على اقتصادهمإ -١٩

 .طرح النظام االقتصادي االسالمي كبديل للنظام الرامسايل الربوي  -٢٠

أومعاجلة ملعاجلة مشاكلها الداخلية فرصة او فسحة أيكا ريعطاء امإعدم  -٢١
 .شغاهلا املستمر إب عجز املوازنة الدائم

على نطاق واسع تدعو الناس للتخلي عن  smsمييالت ورسائل إتداول  -٢٢
 .الدوالر

 . حصرا لكترونية شاملة على مواقع املؤسسات املالية األمريكيةإحرب  -٢٣

  .لافإىل العصف الفكري شدوا الرح، وعندكم الباقي هذا غيض من فيض

  السقوط واحملق العظيم الضربة الثانية
  )٢٣(املائدة}ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ{

منا جمموعة من العناصر حتدث متغريات توقع يف إو، ليس هناك سبب واحد للهزمية والنصر
مني السابق حللف األ سوالنا خافرييقول و  ،غري قادر على مواصلة الصراعذهن اخلصم انه 

فإن بإمكام أن ، إن الضعفاء عندما يكونون متأكدين أنه ليس باستطاعتهم الفوز"الناتو 
القواعد ويضيف يف مقاله األخري عن "وحىت أن جيعلوهم خيسرون، يقوموا بإيذاء األقوياء
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ق ولكن أكثر شيء يقلقنا فيما يتعل، هناك بالطبع خماطر حمددة ومعروفة" اجلديدة للقوة
 القلق بالنسبة إن أكثر شيء يثري، هو طبيعته اليت ال ميكن توقعها، على سبيل املثال،باإلرهاب

قصى أأي بعبارة أخرى عدم قدرة مؤسساتنا على محايتنا من ، يام هو تقلبهلالقتصاد هذه األ
ا ان هذا هو سياق وضعن" ويضيف " مور املاليةم اليقني والغموض فيما يتعلق باألحاالت انعدا

البعد املكاين والتدخل احلكومي (فما كان حيمينا يف السابق، احلايل الغريب فيما يتعلق باملخاطر
او ال وهي اآلن توفر القليل من احلماية ، قد ضعفت) والبصرية والطرق الدفاعية الكالسيكية

  ".القتوفر محاية على اإلط

صحاب ألنفسية اليت تصيب حلالة اعلى ا التوازنات املتعددةهل االقتصاد مصطلح أيطلق 
موال والناس بشكل عام عندما يصيبها اهللع واخلوف على مدخراا س األوؤر
مثل بالنسبة يل هو ىل املخرج فالتصرف األإخرون آن يهرع أتوقع أن أفبمجرد:ومثاهلا،مواهلاأو
ىل إذا ظل اجلميع ساكنني فال مصلحة يل يف الركض إولكن  ،يضاأنا أىل املخرج أركض إن أ

  .املخرج
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 ؟فيعيدحتويل الدوالر اىل جمرد ورقةاسامة الذي نقل عنه انه يريد  نبوءة الشيخ قفهل تتحق 
كا ريهل ستحقق ضربة ثانية الم ،فقط سنتات ٤دوالر اىل قيمتها احلقيقية  ١٠٠ورقة ال 

ورع الدول  انفجار الفقاعةفتكون ؟ لعنة التوازنات املتعددةمين الظواهري أعلى يد الشيخ 
يقول ميشيل   ه؟الصني عن وهل ستتخلى، اىل التخلي عن الدوالر واملؤسسات والشعوب

على التساؤل األعظمه أن يثري وهذا من شأن" روكار عضو هيئة التدريس جبامعة ييل 
يف ظل تضاؤل الطلب الصيين على سندات اخلزانة األمريكية فكيف قد يتسىن :  اإلطالق
ر حاد يف الذي يعاين من نقص املدخرات متويل نفسه بدون التعرض الحندكا اريمأالقتصاد 

فالصني مل تعد على استعداد للمجازفة باالستقرار املايل واالقتصادي "ويقول" ؟؟قيمة الدوالر
كية اليت باتت مشوهة ريعلى اساس وعود جوفاء من واشنطن والزعامة االقتصادية االم

ان الصني متلك ، "ن تقرأوا شفاههمأال إوما عليكم " ال"خريا أن الصينيني يقولون إ،ناآل
فماذا سيحدث للدوالر اذا بدأت ، ترليون دوالر من السندات احلكومية االمريكية  ١.١٦

  ؟ بالتخلي التدرجيي عنها

  

مبثابة الشعرة اليت ستقصم الضربة الثانية وستكون ، الدوالر بادية للعيان إرهاصات ايارن إ
مل حتارب أفيتساءل الناس ،إن شاء املنتقم اجلبار وحتقق لعنة التوازنات املتعددة ،ظهر البعري

أمل يشترك يف ذلك كل من وكالة االستخبارات املركزية ومكتب  رهاب؟مريكا اإلأ
عشر سوية مع تلك التابعة مريكية الستة جهزة االستخبارات األأالتحقيقات الفدرايل وكل 

 ،ونوراد،والبنتاغون ،مريكيمن القومي األوجملس األ، سرائيلإو، وربينيمريكا األحللفاء أ
بقاع مل تذهب اىل كل أسامة؟ أأمريكا مل تقتلأ؟...والربية والبحرية  ومراقبة احلركة اجلوية

أمل تستخدم كل منية؟ جهزا األأمل تدعم الدول العربية واالرض حبثا عن اإلرهابيني؟ أ
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مل أمل تشوه صورم؟ أعالم الرحب؟ مل تسخر فضاء اإلأمل تستخدم كل العقول؟ التقنيات؟ أ
مل تبذل كل شيء أسالم املعتدل؟ مل تتحالف مع اإلأ؟ مطية وركوبا تنابل السلطان تتخذ

رهاب؟ احلرب على اإلبسبب ليه من كارثة اقتصادية إالإوصلت ىل ما إمل تصل ألتدمريهم؟ 
أمل يكن للقاعدة باع طويل يف  ؟لذي مل تفعله أمريكا؟ وهل بوسعها فعل شيء جديداما

 الثورات العربية ؟، حرب العراق، فغانستانأحرب ، ٩\١١غزوات ، كوارث أمريكا األربع
ىل نتيجة إسيصل الناس رهاب؟ يف عشرية جديدة من احلرب على اإل أمريكا هل ستدخل

وال حاجة لنا بعملتها او  ،نبد ولن تقوم هلا قائمة بعد اآلكا هزمت واىل األريمفادها ان ام
ريكا يف وحل خراا القادم مأخوفا من الغرق مع  وسيهرع اجلميع حنو املخرجاالستثمار فيها 

  .ن شاء اهللاإ
  

  

  

  اخلامتة 
ليشمل كافة نواحي احلياة ترعاه قوة كافرة  ينتشر الربا ذا الشكلمرة يف التاريخ  ولأل

بيع النفط جربت حكام جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم على أغامشة احتلت بالد املسلمني و
صبح بذلك الدوالر هو العملة العاملية الرئيسية بدون أف،مقابل احملافظة على عروشهم بالدوالر

خذت تنمو وتزدهر وتتوسع أت العامل وامريكا ثروأفسرقت بذلك  ،رصيد مقابل من الذهب
كثر بكثري مما تنتج أحت تنفق وتستهلك صبأو ،على حساب شعوب العامل ويترف شعبها
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ال إصبحت ال تستطيع سداد دينها أول ببيع السندات احلكومية الربوية اموفاستدانت األ
قام الشيخ اسامة رمحه اهللا و،ربوية فقاعة اقتصاديةفتشكلت عندها  االستدانة من جديد ب

، فكربت وكربت حىت توتر سطحها وقل مسكها  االسترتاف املستمربالنفخ فيها عن طريق 
 ،املوجودات واملطلوبات عرفها التاريخة وفجوة اقتصادية بني فقاع وأخطر كربأصبحت أف

حكمت العامل ،و وازعأو حسيب أدون رقيب  تطبع الدوالر خنب طائشةيد أتشكلت على 
قدام املفارس التنتظر وال زالت هذه الفقاعة تكرب وتكرب بتسارع جنوين ، بدميقراطية زائلة
  .ليجهز عليها

كرب جيش ويوجد ا من الثروات الطبيعية أ اقتصاد يف العامل وعندها ربكأإن أمريكا هي
فهل ستتجاوز ، بتكارما ال ميتلكه غريهابداع واإلواإل نتاجواإلواملعادن والزراعة والصناعة 

كيني يقولون قتصاد االمرية؟ كثري من خرباء االزماا السابقأزمة كما جتاوزات هذه األ
واستخدام قوا ،لدى امريكا الكثري من اخليارات منها طباعة املزيد من الدوالرات ف،نعم

واستخدام نوفوذها السياسي ، جبار العامل على االستمرار بالتعامل بالدوالرإلالعسكرية 
لقد استخدمت امريكا فأقول نعم ، والديبلوماسي واالستعانة باحللفاء من دول اخلليج وغريهم 

وبالغت يف استخدامها بعد غزوات نيويورك  كل هذه اخليارات طوال السنوات املاضية
هل عادت هذه اخليارات جتدي نفعا؟ هل حرب والسؤال املطروح حاليا بقوة ، وواشنطن

نتهاها؟ هل حان وقت ؟ هل وصلت الفقاعة اىل م قواعد اللعبةمريكا غريت أالقاعدة على 
  ؟ عظيماحملق ال

 اُهللا قمحي{والوحي يقول  ،سلفاحدث الت األآومنعرف نتائج ف، لقد من اهللا علينا بالوحي
ثُمّ وإِنْ يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار {ويقول .)٧(حممد}ن تنصروا اهللا ينصركمإ{ويقول.)٢٧٦(البقرة}ابالرِ
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وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من {ويقول. )١١١(آل عمران}لَا ينصرونَ
  )١١٢ (النحل}فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون فكفرت بأنعم اهللاكل مكان 

  .قرب للوعدأفهم للواقع وأ فلنرى أي الفريقني 

  ...نداء ... نداء 

 لالقتصاد االمريكي العامليةوكاالت التصنيف االئتمانية ال يغرنكم تصنيف العرب ثرياءأيا 
على  سممية تتجسأدوات استعمارية أفالتجارب السابقة تدل ان هذه الوكاالت يف النهاية هي 

هو  خطورة االعتماد على تصنيفاا دل مثال علىأو،من تشاء وتضعالدول وترفع من تشاء 
الذين تبخرت مدخرام بعد عني واملستثمرين ة اليت تسببت ا هذه الوكاالت للمودثالكار

عطت على سبيل املثال وكالة موديز تصنيف أحيث ، ٢٠٠٨زمة الرهن العقاري عام أ
)AAA ( هافالسإيام من ألشركة فاين ماي وفريدي ماك قبل  معتمد على تصنيفأوهو، 

 ،فقط سبوعأقبل ايارها ب AIGمني يف العامل أكرب شركة تأل) AA(عطت تنصنيف وأ
قبل ) A2(زمة الرهن العقاري تصنيف أدى اياره اىل بداية أعطت بنك ليمان برذر الذي أو

الت يف جلان التحقيق يف الكونغرس اوعندما مت مساءلة مدراء هذه الوك، فالسه إشهر من 
  .!!! "راءآن تصنيفام هي جمرد إ"قالوا 

دع عنكم تصنيفات هذه  ،خري دىن بالذي هوأتستبدلون الذي هو أاملسلمنيثرياء أيا 
  .وعليكم باحلكم الرباين على اقتصادهم انه اىل بوار وحمق  ،راءآالت اليت هي جمرد االوك

ي من فقراته على ضمان سداد الواليات أكا ال ينص يف رين دستور امإ أيها الشعب الصيين
  .املتحدة لديوا دوما 
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لقد كانت هناك حماولة يف السنة املاضية للتخلي عن الدوالر كعملة عاملية  يا أثرياء العامل
ولكن  ، االندبندنت الربيطانيةكشف عنها روبرت فيسك يف مقاله الشهري على صفحات 

يف التغيري املايل األكثر عمقا يف "يقول روبرت فيسك ، كا قمعت هذه احملاولة بالقوةريام
جنباإىل جنب مع الصني  --ألوسط فإن عرب اخلليج خيططونالتارخياحلديث ملنطقة الشرق ا

إلاءتعامالت الدوالر على النفط، واالنتقال بدال من ذلك إىل  --وروسيا واليابان وفرنسا
سلة من العمالت مبا فيهاالني الياباين واليوان الصيين، اليورو والذهب وكذلك عملة موحدة 

جي، مبا يف ذلك العربية السعودية وأبوظيب والكويت مزمع إصدارها يف دولس التعاون اخللي
  ."وقطر

سبق فيما يقول هنري كسنجر وزير خارجية امريكا األ يا أصحاب السندات الدوالرية
، فرازات الثورة املصرية إو، فغانستانأبعد االنسحابات من العراق و"يشبه االعتراف باهلزمية 

يقول ريتشارد هاس رئيس و، "المريكيةمية الحة القوالبد من تعريف جديد للقيادة واملص
شياء يف الشرق مل تعد قدرة امريكا على تشكيل األ"جملس العالقات اخلارجية االمريكي 

  " كثر وضوحاد جعل الربيع العريب هذا الواقع أوق، وسط كما كانتاأل

ن اآلدوالر  وهي  ٣٠٠الغزوات م قبل ٢٠٠٠ونصة الذهب عام أكان مثن  املثرياء العأيا 
  . سعار يف صعود مستمرواأل دوالر تقريبا ١٧٠٠

ان بنك االحتياطي الفيدرايل االمريكي ال متلكه احلكومة  هل تعلمون مراء اخلليجأيا 
إمنا تتحكم فيه بعض العائالت ومعظمها عائالت يهودية وهي اليت تسري السياسة ،االمريكية

  !!من وراء الكواليس 
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إن اجلميع يف "مؤلف كتاب حرب العمالت  يقول اخلليجيةيا رؤساء الصناديق السيادية 
الكل كان ، وسط جيلسون على سفينة تاييتانك قابلة للغرق بسبب الدوالر االمريكيالشرق األ

  "يعتقد ان التايتانك ليست قابلة للغرق لكنها غرقت بالفعل

  

  أيها العقالء

  مدخراتكم مدخراتكم

  اموالكم اموالكم 

  عروشكم عروشكم

  

  عليكم بالذهب... عليكم بالذهب

  
  يا فسطاط النفاق...  يا أيها الغرب الكافر...  ياأهل الباطل 

بواق رمبا ال منلك األ...  رمبا ال منلك الطائرات والدبابات والصواريخ نقارعكم ا
 غاثة لننقذ الشعوب املقهورةرمبا ال منلك وسائل اإلعانة واإل...  والفضائيات حناججكم ا

رمبا مل يزد تعداد و...  رمبا ال منلك الطوافات تنقذ املساكني من براثني الربا والظلم... 
  لكننا بفضل اهللا...  ال بقليلإلف أجنودنا عن اثنا عشر 
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  فقاعتكم االقتصادية فجِر ي...  امغوار اوفارس...  قنبلة صغريةمنلك قد 

  بعزيزوما ذلك على اهللا ...  فيزيل ريب ظلكم عن االرض

} ةين قَرا ملَكْنأَه كَماوهتيشعم ترطب  لَم مهناكسم لْكفَت
 نيارِثالْو نحا نكُنيال وإِالَّ قَل مهدعن بكَن مست، كبا كَانَ رمو

آي هِملَيلُو عتوال يسا رهي أُمثَ فعبى يتى حالْقُر كلها مما ونات
ي الْقُركلها مونَكُنما ظَاللُهأَه٥٨,٥٩(القصص}ى إِالَّ و(  

  )٤٣(العنكبوت}وتلْك اَألمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِالَّ الْعالمونَ{

ت فمن نفسي والشيطان أخطأن إو ... صبت فمنك وحدكأن إف... ين بذلت وسعي إاللهم 
  اللهم فاشهد...بلغتاللهم إين  ...الذي استزلين بكثري مما عملت 

  ـــــــــــــــ
  غريب االخوان

  ١٤٣٢رمضان 

  املراجع
 .سيد قطب يف ظالل القرانل تفسري ايات الربا .١

ابرز اخلرباء مؤلف كتاب حرب العمالتومع سونغهونغبينغ برنامج بال حدود يف مقابلة امحد منصور .٢
 .الصينيني املتخصصني يف االستشارات املالية 

 .اخراج شارلز فرجيسون inside jobاالقتصادي الفلم الوثائقي .٣

 .فلم مؤسسة السحاب النفق املظلم  .٤
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 اولريش شيفر\كتاب ايار الرأمسالية .٥

 .ودانيال انرياريت سوالناخافري\القواعد اجلديدة للقوة \مقال مؤسسة بروجيكتسنديكيت .٦

استاذ ريادة االعمال والعلوم املالية جبامعة  \لوجييزينجاليس\مقال السياسة املنحرفة واالزمة املالية .٧
 .شيكاغو 

استاذ االقتصاد جبامعة \للكاتب مارتن فيلدشتاين\مقال ملاذا اصبح عجز املوازنة االمريكية ضخما .٨
 .هارفارد

الرئيس التنفيذي \ابراهيم دبدوب \قيادة االقتصاد العامليمقال هل فقدت امريكا قدرا على  .٩
 .موع بنك الكويت الوطين

 .صحيفة اسرائيل هيوم \للكاتب االسرائيلي زملان شوفان \مقال هل تفلس امريكا .١٠

 .جامعة ييل\ميشيل روكار \مقال الصني والثقة باالقتصاد االمريكي  .١١

 محدانفتحي \كتاب االقتصاد الرأمسايل يف موت سريري .١٢

 .نيويورك تاميز \بول كروغان\مقال ازمة االقتصادات وطيش النخب .١٣

 .استاذ االقتصاد جبامعة كاليفورنيا\باري ايكنجرين\دوالرا  لمقال كيف تقت .١٤

 .روبني مرييديث\كتاب الفيل والتنني .١٥

 .كلية جونز هوبكرت\مايكل ماندلبوم\مقال خفض االنفاض صفقة ضارة مبستقبل امريكا .١٦

 .جوزيف ستيغليتز\أمريكا واالسواق احلرة وتدهور االقتصاد العاملي:احلر كتاب السقوط  .١٧

 .استاذ االقتصاد جامعة هارفرد\داين رودريك\مقال هل جتتاز اليونان االزمة  .١٨

 .مفكر أمريكي مشهور\نعوم تشومسكي\حماضرة من ميلك العامل؟ معامل النظام الكوين .١٩

 .رئيس اجلمعية الصينية لالقتصادات العاملية\يويوجندينج\العاملمقال رحلة العملة الصينية اىل  .٢٠

أمريكا أضعف يف \مقابلة مع ريتشارد هاس رئيس جملس العالقات اخلارجية االمريكي  حتت عنون .٢١
 .جملة فورين أفريز\شرق أوسط عاصف

 .موقع االقتصادية االلكترونية .٢٢

 .ذا امريكانكونسريفاتيف\خنانباتريك جيه بو\مقال البصمة االمريكية العاملية تتالشى .٢٣

االسبق لدى كبري خرباء االقتصاد \سيمون جونسون\مقال هل ترتلق امريكا اىل ازمة الديون .٢٤
 .صندوق النقد الدويل

 .استاذ جامعة هارفرد\جوزيف ناي\مقال القوة االمريكية بعد بن الدن .٢٥
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