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ــــة آل ســعــود ـــس دول ــدد أس ــه ــنــفــط الـــخـــام ي ــاض أســـعـــار ال ــف ــخ ان
ــام يوميًّا،  ــني برميل من النفط الخ ــعودية أكرث من عرشة مالي ــج الس ُتنت
ر  ــك"، وأكرب ُمَصدِّ ــدرة للّنفط "أوب ــة البلدان املُص ــي أكرب منتج يف منظم وه

ط. للنفط يف العالم، بأكرث من سبعة ماليني برميل يوميا، يف املَُتَوسِّ
ــعود ولجهاز  ــرثوة آل س ــط أهم مصدر ل ــادرات النف ــرادات ص ل إي ــكِّ ُتَش
ــني، مقابل  ــا املحلي ــىل الرعاي ــن الّريع ع ــزًْءا م ــَوزُِّع ُج ــذي كان ُي ــة ال الّدول
ــلم االجتماعي" والوالء للُحْكم، مع استغالل َفِظيع للعمال املهاجرين  "الّس
ــنوات تقريًبا، مما  ــعار الّنفط الخام مرة كل عرش س األجانب، وتنخفض أس
ــتغل العائدات  ــُر يف إيرادات وبرامج الدول املَُصّدرة للنفط، والتي ال تس ُيَؤثِّ
ــة والصناعة  ــة كالزراع ــتثمار يف قطاعات منتج ــاع لالس ــرتة االرتف خالل ف
ــم اإلنتاج  ــعودية تزيد حج ــا، وكانت الس ــي والتكنولوجي ــث العلم أو البح
ــعار (منذ  ــن املوجة الحاِلّية النخفاض األس ــائر، لك لتعويض بعض الخس
منتصف يونيو  2014) ُمْخَتِلَفة عن سابقاتها، ألن االنهيار كبري (من معدل 
ــام)، وألن التغيريات -التي  ــط الخ ــل النف ــني دوالرا لربمي 115 دوالرا إىل ثالث
ــوق الطاقة- جوهرية وهيكلية ولها نتائج  حصلت يف خارطة اإلنتاج ويف س
ــعودية وانخفاض تأثريها  ــَدْت حاليا يف تغيري موقع الس بعيدة املدى، تجّس
ــلطات إىل االتفاق مع روسيا،  ــويق، مما اضطر الس يف عملية اإلنتاج والّتْس
ــات املتحدة إلغاء  ــعار، رغم محاوالت الوالي ــد من انهيار األس ــن أجل الح م

ــيا) عرب  تأثري هذا اإلتفاق (بني منظمة الدول املَُصّدرة للنفط "أوبك" وروس
ــتحواذ عىل حصة  ــوق بالنفط والغاز الّصخِريَّنْي، ومحاولة االس إغراق الس

روسيا من سوق الغاز والّنفط يف أوروبا وآسيا.
ــة- (خالل فرتة حكم  ــة - املدعومة من الّدول ــت الرشكات األمريكي وتمّكن
ــف إنتاج  ــن َخْفِض تكالي ــائل الّتقنية وم ــر الوس ــا) من تطوي ــاراك أوبام ب
ــواب األمريكيون الَحْظر الذي كان  ــط والغاز الّصْخِرّينْي، فيما ألغى الّن النف
ــت الواليات  ــذ 1974، وأصبح ــط األمريكي من ــادرات النف ــا عىل ص مفروًض
ــيا يف مجال  ــة "أوبك" ولروس ــعودية، وملنظم يًّا للس ــا جدِّ ــدة ُمناِفًس املتح
ــاج النفط الليبي  ــك انخفاض إنت ــاعدها يف ذل ــاج وتصدير الطاقة، وس إنت
ــاج والّصادرات يف أنغوال  ــنة 2011 وانخفاض اإلنت منذ العدوان األطليس س
ــتعادة  ــودان، فيما لم تتمكن إيران من اس ــو وجنوب الس ــا والكونغ ونيجريي
ــة األمريكية، وإعادة  ــة العدواني ــبب السياس ــوق الطاقة، بس مكانتها يف س

العمل بنظام الُعقوبات الجائر...
ــرِي والغاز  ــرويس والَقَط ــي (ال ــاز الطبيع ــح الغ ــرى أصب ــن جهة أخ م
يًّا للنفط يف األسواق العاملية، رغم ارتفاع  ــا ِجدِّ الّصخري األمريكي) ُمناِفًس
ــب ومحطات  ــوط األنابي ــاء خط ــة (من بينها إنش ــة التحتي ــف البني تكالي
ــة بالنفط، وأقل  ــرب "طاقة نظيفة" ُمقارن ــن...)، فهو يعت ــِييل والتخزي الَتْس

َثمًنا...
ــذه العوامل  ــا تأثَّرت به ــط، لكنه ــا للنف ــا هامًّ ــعودية ُمْنِتًج ــزال الس ال ت
ــة 1973، وبالّتايل  ــوق الطاقة منذ نهاي ُ املعادالت التي َحَكَمْت س ــي ُتَغريِّ الت
ــرتاتيجية الهيمنة األمريكية، ألن هذه املكانة  ــعودية يف اس َتْغِيري مكانة الس
ــعود،  ــا تحتويه خزينة آل س ــر النفط، وبم ــم إنتاج وتصدي ــة بحج ُمرَْتِبَط
ــاق عىل رشاء  ــة، عرب اإلنف ــرشكات والوظائف األمريكي ــارف وال ــاذ املص إلنق
ــرة ورباعية الّدفع،  ــيارات الفاخ ــزات األخرى، مثل الس ــلحة والتجهي األس
ومرتبطة بُقْدرَة السعودية عىل ُمساَيرة (بل االندماج يف) َتْنِفيذ املُخّططات 
ــيا وإفريقيا (اليمن  ــي ويف منطقة الجوار يف آس ــة يف الوطن العرب األمريكي

وإيران وسوريا وأفغانستان والقرن اإلفريقي)...
ــد  ــة إىل تهدي ــداد املُنافس ــام واحت ــط الخ ــعار النف ــاض أس أَدَّى انخف
ــتحّقات الرشكات  ــديد ُمس ــعودية التي َتَخّلفت عن تس ــة الّس ــس الدول أُُس
ــعودي أُوِجيه) وخلق  ــة آل الحريري (س ــببت بإفالس رشك الخاصة، وتس
ــاق الُحُكومي،  ــأت إىل َخْفِض اإلنف ــن الدن"، ولج ــات لرشكة "أُْرسة ب صعوب
ــارشة (رضيبة  ــري مب ــب غ ــرار رضائ ــة، وإق ــي الّدول ــب موظف ــض روات وخف
ــود والغذاء  ــعار الوق ــتوى َخِليِجي)، وزيادة أس ــة املُضافة، عىل مس القيم
ــات التعليم، يف  ــة وبعض مؤسس ــة املطارات والصح ــاء وخصخص والكهرب

َ بذلك نمط  ــع النفط، َفَتَغريَّ ــتفادة من ُفتات ري بلد اعتاد مواطنوه عىل االس
ــبة العجز يف امليزانية،  ــتمرار ارتفاع حجم ونس ــعوديني، وأَّدى اس حياة الس
ــادر جديدة  ــن مص ــث ع ــي، إىل البح ــد األجنب ــي الّنق ــاض احتياط وانخف
ــأ ويل العهد  ــاريع الدولة، ولج ــة ولتمويل مش ــَذخ اُألْرسَة الحاكم ــل َب لتموي
ــعة ورجال األعمال،  ــم الفعيل للبالد) إىل ابتزاز أثرياء األرسة الواس (الحاك
ــات الّطاعة  ــة وتقديم آي ــم مقابل ِفْدَي ــات، وإطالق رساحه ــرب اعتقال املئ ع
ــة تحت  ــة "ماكنزي" دراس ــارات األمريكي ــة االستش ــّدت رشك ــوالء، وأََع وال
ــعودية 2030" وتضمنت "توصيات" من بينها خصخصة  عنوان "رؤية الس
ــرْض اْكِتتاب دويل،  ــعودية"، عرب َع ــُهم رشكة النفط "أرامكو الس %5 من أْس
وتأمل حكومة السعودية َجْنَي مائة مليار دوالر من هذه العملية، واضطرت 
ــوم أمريكا  ــتثمارات مع بعض ُخُص ــال االس ــل يف مج ــعودية إىل الّتعام الس
ــائل  ــب تعليقات وس ــح الُخُصوُم ُرشََكاَء" بحس ــيا)، "ِلُيْصِب (الّصني وروس
ــا ببداية النِّهاية  ــادرات إيذاًن ــد تكون مثل هذه املب ة، لكن ق ــيّ وِس اإلعالم الرُّ
ــا َكإِطار مباحثات  رَة للنفط (أوبك)، وِلَدْورِه ــدِّ ــوذ منظمة البلدان املَُص لُنُف
ــك دور املَُنّظمة يف  ــط، وانخفض كذل رة للنف ــة ُمَصدِّ ــاورات بني 12 دول وُمش
ــرِي األمريكي (وانخفاض  ــبب َوْفرَة النفط الّصْخ ــعر النفط، بس تحديد س
ٍر  تكلفة إْنتاجه)، كما انخفضت أهمية دور السعودية التي كانت أهم ُمَصدِّ

ــرتاتيجية األمريكية،  للنفط نحو الواليات املتحدة، وانخفض دورها يف االس
ــوفييتي عندما أغرقت  ــاهمت (السعودية) يف إفالس االتحاد الس حيث س
ــن 1985، ومّولت يف نفس الوقت  ــواق العاملية بالنفط الرخيص بداية م األس
ــَدت تنظيم "القاعدة"  ــتان، التي أْوَل ــِليح املنظمات الرجعية يف أفغانس َتْس
و"طالبان" و"النرصة" وغريها، أما اليوم فأصبح النفط الصخري األمريكي 
ــا، واضطرت  ــيا وأوروب ــواق آس ــيا يف أس ــعودية وغاز روس ُينافس نفط الس
ــتثمار يف املصايف ويف مصانع البرتوكيماويات، لتحويل  ــعودية إىل االس الس
جزء من نفطها الخام إىل نفط ُمَكّرر، واشرتكت مع روسيا منذ سنة 2016 يف 
ــعودية، كما اشرتكت "أرامكو" مع رشكات  بناء مصانع برتوكيماويات يف الس
صينية يف إدارة مشاريع تكرير النفط (الّسعودي) يف الصني ومشاريع بنية 

تحتية وطاقة وتعدين يف السعودية بقيمة عرشين مليار دوالر...
بالّتوازي مع تنويع مصادر الّدخل (لكنها هذه املصادر ال تزال جميعها 
ــلطات السعودية تنفيذ سياسة تخزين  ُمرَْتِبَطة بقطاع الّنفط)، بدأت الس
ــط اإليراني عند دخول  ــوُِّض َنْقَص النف ّيات َقْد ُتَع ــخ ِكمِّ ــط، بهدف ض النف
ــات األمريكية حيز التطبيق، يف الرابع من نوفمرب 2018، وُتنتج إيران  العقوب
ــيا  ُر 2,3 مليون برميل يوميًّا، تجاه بلدان آس حاليا 3,8 ماليني برميل، وُتَصدِّ

خصوصا (الصني والهند وكوريا الجنوبية).

ــادي حديث صادر  ــح تقرير اقتص أوض
ــة الدولية وبرنامج  ــة االقتصادي عن املجل
ــاد  االقتص ان  ــة  للتنمي ــدة  املتح ــم  األم
املُوازي يف البلدان العربية ينضوي ضمن 
التعريف العام بأنه نشاط اقتصادي غري 
ــة، وبالتايل  ــدى أجهزة الّدول ــن عنه ل ُمْعَل
فهو يقع خارج إطار القانون الذي يفرض 
تطبيق قوانني الَعمل وتسجيل أي نشاط 
ــا  مم ــب،  الرضائ إدارة  ــدى  ل ــادي  اقتص
ُل  ــمايل وُيحوِّ ــة الّرتاكم الرأس ــوُِّه عملي ُيَش
ــتغالل التي يتميز بها النظام  عملية االس

الرأسمايل إىل عملية "تهميش"،
ــود ( بداية  ــوايل أربعة عق ــه منذ ح  وان
أدت  ــربايل")  اللي ــاح  "االنفت ــات  سياس
ــا  فرضه ــي  الت ــة  االقتصادي ــات  السياس
ــدويل (ذراع اإلمربيالية)  صندوق النقد ال
ــدول العربية   ــض ال ــاف قدرة بع إىل إضع
ــة األجور  ــار قانوني ملراقب ــرض إط عىل ف
ــة  مراقب ــب  وتغيي ــا،  وتعديله ــعار  واألس
ــار دور الّدولة  ــكل عام، واقتص املَعايري بش
عىل القمع وحماية رأس املال، األمر الذي 
أدى إىل َتَعاَظَم دور االقتصاد غري الرّسمي 
ــكل ما بني  ــدان العربية وأصبح ُيش يف البل
ــن إجمايل الناتج املحيل  40 % إىل 50 % م
(بما يف ذلك يف البلدان النفطية)، مما أّثر 

ــة االقتصادية ويف عالقات العمل،  يف الُبْنَي
ــات  ــات ومنظم ــَف دور الّنقاب ــا أْضَع ومم

حماية العمال واملُْنِتِجني واملُْستهلكني،
ــبب الرئييس  ــت التقرير إىل ان الس ولف
ــار االقتصاد املوازي يعود إىل انهيار  الزده
ــاهم ازدهاره يف  ــمي، وُيس ــاد الرّس االقتص
ــادة إنتاج االنهيار، وكلما زادت حصته  إع
من الناتج املحيل ُكّلما ازداد التشابك بني 
ــىل التجارة  ــوازي (املَْبِني ع ــاد املُ االقتص
غري الرشعية للمخّدرات والّسالح وتهريب 
كافة أنواع الّسلع غري الخاضعة ألي رقابة 
ــمي يف الحياة  ــاد الرس ــة) واالقتص صحي
ــاد  االقتص ــكل  وُيش ــكان،  للس ــة  اليومي
ــتفيد من  املوازي كارثة اقتصادية ألنه يس
ــات التي ال  ــن الخدم ــة وم ــة التحتي البني
ُد رضائب  ــاهم يف َتْمِويِلها، ألنه ال ُيَسدِّ ُيس
إىل خزينة الدولة، كما يترضر العاملون به 
ألنهم محرومون من الحماية االجتماعية 
ــة والتقاعد ومن تطبيق  والرعاية الصحي
ُق أرباًحا  ــب، مما ُيحقِّ الحد األدنى للروات

خيالية للُمْرشِِفني عىل االقتصاد املوازي،
 وُتعترب النساء أكرب ضحية لهذا القطاع 
ــف والّتحرّش،  ــّدل العن ــع مع ــث يرتف حي
ــتغالل الفاحش، كما أدى  إضافة إىل االس
ــوازي إىل زيادة  ــاد املُ ــم دور االقتص تعاظ

دور الرشطة واألجهزة األمنية التي أْوَكَلْت 
ــاع كافة املواطنني ملنطق  لها الّدولة إخض
ــوة،  ــاوض عىل مبلغ الرش ــاَومة والتف املُس
ــد وقوانني  ــع لقواع ــوع الجمي ــدل خض ب
ــاد املوازي كافة  ــَمَل االقتص واضحة، لَيْش
ــاف أو يف  ــواء يف األري ــب الحياة، س جوان
ــارات  ــة والعق ــات الزراع ــُدن، يف قطاع املُ

والصناعة والخدمات وغريها...
ــار بعض أنواع  كما ُيْمكن مالحظة انتش
ــرية، ووجود  ــات كب ــة بكمي ــَلع املُهّرب السِّ
ــلعة يف كافة أرجاء البالد (مرص  نفس الس
ــرب أو األردن أو تونس...) مما َيُدلُّ  أو املغ
ــم كبري،  ــلع بحج ــذه الّس ــول ه ــىل دخ ع
ــدل  ــة، وي ــوم الجمركي ــديد الرّس دون تس
ــمال قوي وأجهزة رسمية  عىل وجود رأس
ــويق هذه  ــب وتس ــات تهري ــي عملي َتْحِم

الّسلع...
ــار  ــط ازده ــر فقدارتب ــب التقري وبحس
ــر أخرى  ــدة ظواه ــوازي بع ــاد امل االقتص
ــة  بـ"الليربالي ــمى  ُتس ــا  م ــبَّبْتها  َس
املتوحشة"، ومنها سياسات الخصخصة 
ــالد،  الب ــن  م ــدة  عدي ــق  مناط ــال  وإهم
ــا أدى إىل  ــاع الفالحي، مم ــال القط وإهم
ــق الريفية إىل  ــن املناط ــكان م ــزوح الس ن
ــوائية يف  ــق العش ــار  املناط ــدن وانتش امل

ــذا  ــبُِّب ه ــْربى،   وُيَس ــُدن الُك ــي املُ ضواح
ــي)  ــري القانون ــادي (غ ــاط االقتص النش
ــن  م ــة  الدول ــة  ــرادات خزين إي ــا يف  نقًص
ــا إضافيا عىل  ُل عبًئ ــكِّ الّرضائب، مما ُيش
ــرث من 80 %  ــن يتحملون أك ــراء الذي األج
ــىل الّدخل،  ــايل قيمة الرضائب ع من إجم
ــب وإنما يف  ــس يف الدول العربية فحس لي
ــَؤدِّي غياب مراقبة  معظم دول العالم، وُي
ــتغالل الفاحش  ــة (إضافة إىل االس الدول
ــث البيئة، وعدم احرتام  للعمال) إىل تلوي
ــة،  الُعمراني ــة  والتنمي ــة  التهيئ ــد  قواع
ــة يف معظم  ــىل أرايض الدول ــتيالء ع واالس
ــاعدة  ــا)، بمس ــة (وغريه ــدان العربي البل
أجهزة الّدولة الفاسدة (من رشطة وقضاء 
ــلطات محلِّية...) واألعيان والُوجهاء  وس
ــن منظومة  ــتفيدون مبارشة م ــن يس الذي
ــبكات التهريب والقنوات  ــاد ومن ش الفس
ــارة واملضاربات  ــة يف مجاالت التج املوازي

العقارية وغريها...
ــوازي الثغرات  ــاد املُ ــتغل االقتص و َيْس
ــة  الليربالي ــات  السياس ــا  خلقته ــي  الت
ــحاب الدولة من عدة  والخصخصة وانس
ــماليون عىل  الرأس ــتحوذ  ــات ليس قطاع
ــتثمرون فيها، دون  ــدة يس ــات عدي قطاع
ــال،  ــني الُعم ــب ودون تأم ــديد الرضائ تس

ــاع العام  ــرات انهيار القط ــذه الثغ ومن ه
ــم  والتعلي ــكن  والس ــل  النق ــاالت  مج يف 
ــف  ضع ــتغلون  ويس ــرى،  األخ ــق  واملراف
رواتب موظفي الحكومة لتشغيلهم (بعد 
الدوام الرسمي) يف سياقة سيارات النقل 
ــاص واملصّحات  ــات التعليم الخ ومؤسس

الخاّصة، وغريها... 
ــاء رشيحة  ُل النِّس ــكِّ ووفقا للتقرير ُتَش
ــم  به ــّرصح  املُ ــري  غ ــال  العم ــن  م ــة  هاّم
(وأحياًنا غري املُْعَرتف بدورهم اإلقتصادي 
ــة إىل العمل يف  ــي)، فباإلضاف واإلجتماع
املنزل وتربية األطفال (أي الشعب بكافة 
ــاء يف قطاع الزراعة  طبقاته)، تعمل النس
ــواء يف  ــارة س ــات، والتج ــة الحيوان وتربي
ــة، حيث  ــّالت الّتجاري ــواق أو يف املح األس
ــية، ومنها عقود  ــوق األساس ــب الحق تغي
العمل واألجر األدنى والتأمني االجتماعي 
ــات التي  ــة إىل اإلهان ــي، باإلضاف والصح
تتعرض لها املَرْأة واألطفال بشكل خاص، 
مثل الُعنف الجسدي واللفظي والّتحرش 
يف  أو  ــل  العم ــكان  م يف  ــواء  س ــزاز  واإلبت

الفضاء العام...
ــزة  ــلطة األجه ــر ان  س ــول التقري ويق
ــع تخّيل الدولة  ــة للدولة َتعّززت م الَقْمِعي
ــاد وتعديله (أو  ــام مراقبة االقتص عن مه

ــاد املوازي  ــع هيمنة االقتص تنظيمه) وم
ــات، بالتوازي مع زيادة  عىل كافة القطاع
ــماِرسة  (الّس ــة  الطفيلي ــة  الربجوازي دور 
ــتثمرون يف  ــون العقاريون واملس واملُضارب
ــارة املوازية) وتعاظم دور  التهريب والتج
ــرص وتونس واملغرب  وزارت الداخلية يف م
ــة  العربي ــدان  البل ــن  م ــا  وغريه واألردن 
ــزة األمنية  ــة) ودور األجه ــري العربي (وغ
ــة وإدارة  ــات االجتماعي ــم العالق يف تنظي
ُل  ــكِّ ــني (ما ُيَش ــة للمواطن ــاة اليومي الحي
ــا منذ  ــة)، وخصوًص ــا للديمقراطي نقيًض
ــدة حقبة "الحرب  ــني الواليات املتح تدش
ــرب  ــة الع ــب رشط ــاب"، وتدري ــىل اإلره ع
ــلو) عىل  ــلطة أوس (بما يف ذلك رشطة س
ــة "مكافحة اإلرهاب"،  قمع الُفَقراء بذريع
ــتخدام  اس إىل  ــة  الرشط ــزة  أجه ــد  وتعم
ــميني  ــة الجائلني والُعمال غري الرس الباع
ــة املجتمع،  ــني يف اخرتاق ومراقب واملَُهّمش
ــم  نفوذه ــة  الرشط ــاط  ُضب ــتخدم  ويس
ــوة واالبتزاز، ومن  لجمع الرثوات من الرش
ــَلِع البائعني الجائلني،  ــتيالء عىل ِس االس
ــجلة،  ــارات غري املس ــىل األرايض والعق وع
ــمي  ــاد غري الرس ــار االقتص ــرتن انتش واق
ــم دور أجهزة  ــاد وتعاظ ــيشِّ الفس ــع تف م

الرشطة.

غياب االطار القانوين ملراقبة األجور واألسعار وتعديلها يف البلدان العربية

ارتفاع حجم إجمايل الديون على الدول الناشئة اىل اكرث من ١٫٣ تريليون دوالر عام٢٠١٩م
توّسعت سياسة اإلقراض (أو الخط االئتماني) الرخيص إىل 
ــتثمار  كافة مناطق العالم، خالل العقد األخري، من خالل ضخ اس
ــرتتها  املصارف األمريكية كميات ضخمة من الدوالرات - التي اش
ــارف والرشكات  ــدة - يف املص ــدون فائ ــي املركزي ب ــن االحتياط م
ــد التمويل  َر معه ــدة أْعَىل، وقدَّ ــري األمريكية) بفائ ــة (غ األجنبي
ــات مجموعة "البنك العاملي")  ــنطن (من مؤسس الدويل يف واش
ــرشكات والقطاع املايل يف أكرب  ــون األرس والحكومات وال ارتفاع دي
ــبة 143 % من إجمايل الناتج املحيلِّ  ــئة" من نس ــوق "ناش 30 س

سنة 2008 إىل 211 % يف بداية سنة 2018.
ــواء  ــَئة" س ــواق الّناِش  بينما تضاَعَف حجم ديون هذه "األس
ــورو)  ــدوالر والي ــة (كال ــالت األجنبي ــة أو العم ــالت املحلِّّي بالُعم
ــتثناء  ــيوية - باس ــا أو البلدان اآلس ــة أو تركي ــكا الجنوبي يف أمري
ــنة 2007 إىل 27 تريليون  ــن نحو 15 تريليون دوالر س الصني – م
ــي، وتجاوزت الديون  ــنة 2017، وفق البنك العامل ــة س دوالر بنهاي
ــار دوالر (يونيو  ــا 300 ملي ــة لوحده ــرشكات الرتكي ــة لل الخارجي
ــالد... من  ــج املحيل للب ــف إجمايل النات ــن نص ــرث م 2018)، أو أك
ــديد  ــا ُمحاولة تش ــي أْيًض ــدرايل األمريك ــي الفي ــام اإلحتياط مه
ــوب عىل حكوماتها  ــق اقتصاد بعض الدول املغض الحصار وَخْن
(أو أنِظَمِتها) مثل إيران وروسيا والصني، وكوبا وفنزويال وكوريا 

الّشمالية، وأَْلَحَق بها ُترْكيا ُمَؤّخرًا. 
ــفع لُرتْكيا عضوية حلف شمال األطليس وال العالقات  ولم تش

ــان الّصهيوني، ولهذه  رَة مع الكي ــكرية واالقتصادية املَُتَطوِّ العس
ــني وإيران  ــيا والص ــّدول، ومنها روس ــاول بعض ال ــباب ُتح األس
ــدوالر األمريكي يف  ــىل ال ــن االعتماد ع ــاد ع ــرى االبتع ودول أخ
ــيط،  ــا التجارية الخارجية، لكن ذلك ليس باألمر البس معامالته
ــايل معامالت الرصف  ــدوالر 88 % من إجم ــبة ال حيث تقارب نس
ــالت يف العالم، ونحو 65 % من احتياطي املصارف املركزية  بالعم
ــن احتياطيات  ــورو" 20 % م ــاوز حصة "الي ــم، ولم تتج يف العال
ــات الّدولية لتجارة النفط والذهب  العالم، وتجري معظم الصفق

والسلع بالدوالر... 
استغّلت الواليات املتحدة األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
ــة الّتْيِسري  ــيع رقعة هيمنة الدوالر، عرب سياس للعام 2008، لتوس
ــدرايل  ــي الفي ــة االحتياط ــلفنا، وزادت هيمن ــا أس ــدي، كم الّنق
ــىل االقتصاد) مع  ــة (وبالتايل ع ــة املرصفية العاملي ــىل املنظوم ع
ــعر الفائدة، ما َيْدَفُع العديد من الرشكات  االرتفاع الّتْدِريِجي لس
ــة بالدوالر، إلعادة  ــرتاض املزيد من املبالغ املَُقّوَم والحكومات الق
ــروض األوىل كانت  ــن الُق ــدوالر، ولك ــون القديمة بال ــل الدي تموي
ــتحقة  أَرَْخَص من الثانية، مما رفع من حجم إجمايل الديون املس
عىل أسواق الدول "الناشئة" إىل أكرث من 1,3 تريليون دوالر، سنة 
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ــات العالم، املَُقّوَمة  ــت قيمة ُديون رشكات وُحُكوم وُكّلما ارتفع
ــة األمريكية التي  ــون وزارة الخزان ــم دي ــَض حج ــّدوالر، انخَف بال

اشرتتها من املصارف والرشكات التي اعرتََضْتها ُصُعوبات، وارتفع 
ــا االحتياطي الفيدرايل، من  ــندات املصارف التي َجَمعه حجم س
ي") من حوايل 900 مليار  املصارف (بفعل سياسة "الّتْيِسري الكمِّ

دوالر سنة 2008 إىل نحو 4,5 تريليون دوالر، سنة 2014،
ــم حيازة  ــض حج ــدرايل) لخف ــي الفي ــُط (االحتياط  وُيَخطِّ
ــن 30 % قبل  ــرث م ــون بأك ــذه الدي ــة ه ــِض قيم ــندات، وَخْف الّس
ــذه  ــة ه ــارف األمريكي ــتثمرت املص ــاء اس ــة 2018. يف األثن نهاي
ــدرايل، يف  ــا االحتياطي الفي ــي َوّفرَها له ــة الت ــروض الرخيص الُق
ــدة ُمصّدرا  ــات املتح ــن الوالي ــل م ــذي جع ــري ال ــط الّصخ الّنف
ــيا يف أوروبا وآسيا  ــة غاز روس للنفط والغاز الصخرّينْي، ومنافس
(بفضل الّضغط األمريكي عىل أوروبا)، استثمرت ُجزًْءا من هذه 
ــكان الذي َخَرَج من أزمته الحاّدة، وُجزًْءا  ــُيولة يف قطاع اإلس السُّ
ُر أرَباًحا ُمرَْتِفعة، رغم  آَخَر يف األسواق "الناشئة"، التي كانت ُتَوفِّ
ــيا والربازيل  ــن بينها الهند وتركيا وإندونيس ــاع املخاطر، وم ارتف

واألرجنتني، وكذلك يف الصني وروسيا. 
ــا وأمريكا  ــوق أوروب ــاح تف ــبة أرب ــُر نس ــر ُيَوفِّ ــكان آخ وأي م
ــعر الفائدة بنهاية  ــمالية واليابان، قبل الرفع التدريجي لس الش
ــيا،  ــات األمريكية ضد الصني وروس ــديد العقوب 2017، وقبل تش
ــني  ــاملة ضد الُحَلفاء واملنافس وقبل إعالن الحرب التجارية الش
ــدة إىل ُخُروج  ــع الفائدة يف الواليات املتح ــوم، وُيَؤّدي رف والُخُص
ــا (بالّدوالر)  ــَئة" وتدفقه ــتثمارات من اإلقتصادات "الّناِش االس

ــو الواليات املتحدة بقيمة أربعني إىل  من جميع أنحاء العالم نح
خمسني مليار دوالر شهريًّا.

ــدة إىل انخفاض قيمة الُعمالت  ــة رَْفِع قيمة الفائ وأّدت سياس
ــد انخفضت  ــال فق ــبيل املِث ــىل س ــّدوالر، وع ــل ال ــرى مقاب األخ
ــنة  ــهر من س ــة اللرية الرتكية بحواْيل 50 %، خالل ثمانية أش قيم
ــاء  ــة بالدوالر األمريكي، مما يعني أن رشكات اإلنش 2018، مقارن
ــتطيع  ــرية يف تركيا لن تس ــرشكات الكب ــا من ال ــارات وغريه والعق
ــة نحو 300  ــت ُديوُنها الخارجي ــة (بلغ ــرتاض دوالرات رخيص اق
ــغ الدوالرات  ــا أن َتَتَدبََّر ضعف مبل ــب عليه ــار دوالر )، ووج ملي
ــك الديون، أو ما ُيعاِدُل نصف الناتج املحيل  األمريكية لخدمة تل
ــايل للبالد. ما َحصل يف ُتركيا، َحَصل أيًضا (مع اختالف يف  اإلجم

ني). الّتفاصيل) يف بلدان آسيوية أُخرى (باستثناء الصِّ
ــنتْي 2008 و 2015، حوايل  وَضّخت املصارف األمريكية بني س
ــيوية، عندما كان  ــون دوالرا يف اقتصادات البلدان اآلس 2,1 تريلي
ــّدل 7 %  ــعر الدوالر بمع ــا، لكن ارتفاع س ــدوالر منخفًض ــعر ال س
ــيوية خالل ثمانية أشهر من سنة 2018، قد  ُمقابل العمالت اآلس
ــد أو حتى كوريا  ــتان أو تايلن ــَؤدِّي إىل أزمة يف بلدان مثل باكس ُي
ــواق املال  ــبيهة بأزمة أس ــنة 2019، ش ــن س ــة م ــة، بداي الجنوبي
ــدوالر، وكذلك بفعل  ــنة 1997، بفعل تأثري ارتفاع ال ــيوية س اآلس

تأثري الحرب الّتجاِرّية...

يف إطار االقتصاد الموازي المفروض من صندوق النقد الدويل

نتيجة الهيمنة األمريكية:
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