كو ْتشَابا ْْمباْهيْالحلْ ْ
محمدْيوسفْعدس ْ

ْ
حاشاااااْ ْكوْككووْسااااا اْكوْمسااااًا باْب اوقْالا امْ أماْكتحد ْعقْوا ْاكًشاااا ً ْ القْ
اماتْواسااااا لْوتحدقالتْ قالْلال ًلاااااا ْال الميْومالومً ْالمالقلْال قبلْالًيْكف زتااْ
ال با ياالْارم يةقاالْلًةووْكم يةاااْكوقْمقْيسااااااا ْفيْب اثاااااْ ْفقماااْعْ ْفَْ ْباامزماالْال هقْ
ال ااريْالًيْاأ تْسالْْ2008وماْت اقْآثارهاْالمدم ةْتاد ْاال ًلا ْوالمالوملْالمالقلْ
فيْكم يةاْوال المْمقْوراباا ْوم ْذلكْتللْكم يةاْسااا رةْفيّْقااْمْمساااأدةْلدمتسااساااتْ
والشاااا كاتْال مال لْعاب ةْالااراتْمْالًيْت ق ْفيْارر ْفسااااا اْ؛ْفيْمحاوللْ اببلْلاابْ
ث واتْالش وبْالطبق قلْ لوصاْالث وةْالبً ولقلْ ْوف ْالسقط ةْوال بو يلْعدىْالبش ْ
باواتااْال سااااة يلْمْْو ضاااااشْالشاااا وبْبوسااااابدااْالمدم ةْوماً اتااْْالخبقثلْوالمدوثل ْ
وك لدْبذلكْ:ارسدحلْالس يلْالبقولوجقلْوالةقمقابقلْمْوالًط قمْْوار ويلْ ْْْ ْ
ْ
وهااْالْبدْكوْكشاق ْ لىْماْسابأْكوْأباإْ لق ْمقْ بلْوكًبإْفق ْعشا اتْالمااالتْوالةًب ْ
وضااااا بإْعدق ْكمثدلْصاااااا ملْحًىْيساااااً قأْالااسْويًحلااااااووْبالوعيْلماْي ا ْبامْمقْ
اسااااًوالقْوعبو يلْوافاار ْومقْهذهْارمثدلْ:كوْشاااا كاتْار ويلْتً مدْأشاااا ْارم ا ْفىْ
ال المْلًحاقأْم يدْمقْاررباحْْ ْوتسااااااًلااااااادرْمقْالحةومات ْالا يدلْوال مقدلْْ واأققْْ
وتشااا ي اتْلًح يمْوت يمْال الجاتْْوار ويلْْالبديدلْ؛ْفالْت دمْمثالْ:كوْملااا ْكصااادرتْ
اأوأاْي ا بْمقْيساااااًخد ْ"الح امل"ْْ-وهيْمقْالطبْالابويْْْ-بالسااااا قْثالثلْكعوا ْْ !ْ
عدماْبموْال الجاتْالبديدلْككث ْفاعدقلْمْوك لْتةد لْ ْفوقْكأااْمحلاااااا الْمقْارضاااااا ارْ
ال اأبقلْالمادةلْالًىْتْْْدحْاْااْار ويلْالةقمقابقلْبال سااامْوال الْالبشااا يققْ ْْهذهْهىْأوعقلْ
الم ًم اتْالًىْت يدْلااْالشاااا كاتْالةب ْكوْأ قهْفقااْماْتباىْمقْكعمارأاْوكعمارْكباابااْ
وكح ا أاْْفىْمسًابلْاريا ْ !! ْ
ْ
ساااااااا ْاالعًاا ْفيْالا وْال شاااااا يقْكوْالديما امقلْتًطدبْحةوماتْماًخبلْتحمىْالحاوقْ
االجًماعقلْلدمواماققْوتوفْ ْلامْاحًقاجاتامْارسااااساااقلْ؛ْفالملااااللْال املْكع ْوك دسْمقْ
كوْتخض ْلش كاتْمسًودلّْق ْمستوللْالْهمْْلااْ الْْالً َ بُّلْ ْ
ْ مقْهذهْالملاااااللْْْ:المتسااااساااااتْاللااااحقلْوم افأْالمقاهْ ْو دماتْالًامقلْا أساااااأقلْ
كالمدارسْوال ام اتْوالم اهدْالثاافقلْ ْوارمقْال ا ْكالشااا ملْوالمحاكمْواالم ابقاتْ ْوْ
المحمقْاتْالطبق قلْلداباتْوالحقواوْ ْوالحدابأْال امل ْكلْهذهْالم افأْوالخدماتْالحقويلْ
الالزملْلحقاةْا أ ساوْوأموهْمْو ض ًااْالاواأققْفيْحوزةْالدوللْب قداْعقْ ب ضلْال ش كاتْ
كوْت ب ْبااْ ْ
ْ
ولةقْلألساافْالشااديدْكصاابحإْكلْهذهْالم افأْوالخدماتْاةوْع ضاالْل حفْالش ا كاتْفيْ
ح بااْالض وسْلًحطقمْالحواج ْالااأوأقلْالًيْتحق ْباذهْالماطالْالمح ْملْ ْوص َةإْلاذهْ
الح بْشا اريقْجديديقْهماْلالخلااخلاالْوال ولملب ْْوبدكتْالحةوماتْتًااو ْكما ْزحفْ
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" راكوال"ْ؛ْ هذاْالمساااااا ْالذيْ داً ْبقديااْ ْفدمْيً كْفىْالم اقْال ا ْشااااااق اْمح ْماْكوْ
للْكوْفيْم يا ْ لىْالخلخللْ ْ ْ
خ َْ
ل َْ
مادْسامْبلْكصبلْكلْشئْ مْاْفيْحاللْ َْ ْْ
ْ
ال المْ ذوْيً ْأحوْم ًم ْجديدْيلاااا ْلااْكحدْ عاةْالخلااااخلاااالْهوْ"مدًووْف يدماو"ْ
باولا "ْ:فيْهااذاْالم ًم ْلقْيباىْفيْحوزةْالحةوماالْككث ْمقْ ْ 10لىْْ %20مقْالااد االْ
الاوميْلإلأ اقْعدىْوظاب ااْارساااساقلْكالالا ْالاضااابيْوالاواتْالمساادحلْمْوالًخ قفْمقْ
حاالتْال ا ْالحا ة "ْبلْ وْ"ولقا ْتساااةاأقق"ْْيادالْصاااالحقاتْالحةوملْووظاب ااْبحق ْ
الْيباىْلااْسااو ْالاواتْال سااة يلْ ْوهةذاْي ْم وْجوْالخلااخلاالْكوْكلْبوصاالْم ب لْ
عدىْهذاْالةوكبْاررضيْيابويْكوْتةووْتحإْسقط ةْالاطاشْالخاصْ ْ
ْأالحظْكأ ْعادماْتلااااااابْب مْارألملْْال اشاااااادلْفىْال المْالثال ْب اووْ
مقْأاحقلْك
الخلخللْ ْتلقْكأااْْْت لْ ق اْبا سااْوبال هاْ ْفًبق ْممًدةاتْالش بْوموار ْث وت ْ
وشاااااا كات ْوم افا ْلألجابيْ ْالذ ْياادااْبدورهْفىْم حدلْالحالْ لىْالشاااااا كاتْال مال لْ
(عاااب ةْالاااارات ْ ْفاااذهْواحاادةْمقْحًمق ااتْعلاااااا ْال ولماالْ ْالًيْتوقاابْعقْماادركاااتااااْ
المباش ة ْ
ْْ
وفيْالبح ْعقْحدوقْممةالْلمواجالْك طارْالخلااااااخلاااااالْلوْت يدْالشاااااا بْمقْث وت ْ
الشاااااا عقلْوموار ْحقات بْلمْكجدْم ة اْجا اْعادهْكيْكملْفيْالحةوماتْكوْتاامْلمااوملْ
موقاوْالش كات ْوالْكوْتً اج ْالش كاتْعقّْقااْمقْتداامْأ ساامْكماْارملْالوحقدْالبا ىْ
فق تة ْعدىْالشااااا وبْوالااسْال ا يققْْ:كوْيالمواْكأ ساااااامْفيْح كاتْشااااا بقلْلمواجالْ
الخط ْبمأ سااااااامْ ْو دْبدكتْبال لْم موعاتْكبق ةْتًح كْفيْ دبْكوروباْوكم يةاْضاااااادْ
الخلخللْوال ولملْوضدْتدو ْالبق لْ ْوضدْ سًوالقْال ا امْفيْال المْالثال ْ ْ
ْ وك ض بْلذلكْمثالْْبوا لْذاتْ الللْعدىْ مةاأقلْأ احْالح كاتْال ش بقلْْحدثإْفيْماطالْ
بوس ا ْبولق قاْتساامىْ"كوْْتشااابا ْْمبا"ْ ْ َْذوْْْكوتشااابامباْهذهْلقسااإْلْ ْْو ْاْوالْكسااطورةْولةقْ
وا لْحاقاقلْ ْ
ْ
بطلْهذهْالوا لْهوْ"ْكوسااااااةارْكولق ق اْ"ْكحدْ ا ةْال ماقْ ْت عمْتم اْشاااااا بقاْضااااااادْ
لاااخلااالْم فأْمقاهْالشااا بْمْالذيْاضاااط تْ لق ْالحةوملْالبولق قلْتحإْضاااوومْالباكْ
الدوليمْواشااً ت ْش ا كلْْب ْةًلْْْBechtelارم يةقلْْ-لالًيْاسااًخدمااْ يكْ ْتشااقاىْفقماْب دْ
لاابْال اقب ْ-سقط تْعدىْكلْملا رْالمقاهْالبديدلمْوكاوْارهاليْي ًمدووْعدقااْ ْْوذلكْ
اساااااًاا ْاْ لىْ واأققْجديدةْكجب تْالحةوملْعدىْ صااااادارهاْوتا قذهاْباوةْالشااااا ملْ ْفدماْ
كصبحإْالش كلْهيْالملدرْالوحقدْلمقاهْالش بْرف إْكس ارْالمقاهْثالثلْكض افْماْكاأإْ
عدق ْمقْ بلْمْوهااْت ْ تْثورةْش بقلْكحسقْكوسةارْكولق ق اْتالقمااْو قا تااْ ْوجذبإْ
كلْيو ْم يدْاْ مقْالثوارْمقْكلْف اتْالم ًم ْوحدثإْملاااااااا ماتْعاق لْاسااااااًخدمإْفقااْ
الش ا ملْوال قهْال صاااصْالحيْ ْْفاًدإْكأاس ااْمْوفادْب مْالشاابابْكم افامْ ْوكصاابلْ
ب ضامْمشدوالْبإصاباتْفيْال مو ْال ا يْ ْولةقْعش اتْارلوفْمقْالثوارْ سًم واْفىْ
الًلاه ْحًىْكجب واْالشاااااا كلْفىْالااايلْعدىْال ارْمقْالماطالْ ْوتساااااادمْالثوارْالم فأْ
عا ةْتالقم ْو ارت ْ ْ
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وي دأْعدىْهذهْالوا لْب فسااااااورْ"جوبْ ْْلْباكاو"ْْْJoel Bakanكسااااااًاذْالااأووْب ام لْْ
ه ْكولومبقاااا ْ"ْفيْمتل ااا ْالشاااااااق ْ"المتسااااااْساااااااال" The Corporation: The
"ب يً ْ
ْ ْPathologicl Pursuit of Profit and Powerياوق:
ْ
"الْمااصْمقْم ابالْ وةْالشاااااا كاتْال اح لْباو ْالشاااااا بْالمالملْ ْوذلكْ حقامْ قمْ
مااهضاالْلاقمْهذهْالشا كاتْ ْ أااْتحاوقْ لا ْهويًااْعدىْكوأااْكأاأقققْوف يققْ ْكابااتْْ
اسًاالكقلْماحطلْمْولةاااْأ فمْكوْتةووْهذهْهويًااْ؛ْفاحقْأش ْب واب ْ أساأقلْعمقالْ
والً اماتْك ال قلْأحوْب ضاااااْالب مْمْوأشاااً كْفيْملاااق ْواحدْوآماقْفيْعالمْكفضااال ْ
وكدااْيش ْكوْهااكْكشقامْع ي ةْعدقااْوماملْالْيمةقْكوْتةووْموض ْ سًوالقْمقْكحدْ ْ
أااْبااةْحضاااارةْولساااااْم ْمًااسااادققْومساااًادةققْكماْتلاااورأاْالشااا كاتْالمساااًودلْ ْ
وتً املْم ااْعدىْهذاْارساااااااسْ ْوتسااااااًخد ْفىْ ا أاْْ واتْارمقْالًىْتمدةااْحةوماتااْ
الا يدلْكوْال مقدل "ْ ْ
ْ
كاإْك كْكًاباْمثق اْب اواوْ" ب ضلْالموت ْ:ْMortgageْ:راسلْلدااو ْالحديثل ْعبو يلْ
الديووْوا ًلا ْمدم "ْلمتل ْْ"مايةلْروبثا "ْْوهوْب يطاأيْمًخلالْفيْعدمْاال ًلا ْ
وْي ًب هْكعداؤهْمقْكألااااارْال كساااامالقلْالو بقلْك و ْوكشاااا سْالمًم يقْعدىْالمالوملْ
اال ًلاااااااا يلْالو بقلْالاابملْعدىْالدُّيووْوال وابدْ ْوكعً فْكأايْعادماْ كتْكالم ْروقْ
وهدلْلمْكساااًط ْكوْكساااًوعبْكقفْلم ة ْا ًلاااا ّْ بيْكوْيةووْهذاْهوْمو ْال افمْ
كدقلْْلمالومً ْالمالقلْمْوكوْياً بْ لىْحدْالًطابأْم ْمبا ئْال ة ْاالساااالميْفيْاال ًلاااا ْ
الذ ْيابذْْال وابدْال بويلْعدىْكساسْمقْال اقدةْالدياقلْار ال قلْ ْ ْ
و دإْلا ساااااايْال بدْكوْ هذاْالمتلفْيا كْب اديْ ْولةقْحق تيْ بدكتْتًالشْ تدري قْا ْكد ماْ
ت ماإْفيْ امةْالةًاب؛ْحق ْكع بإْبًحدقالت ْورؤيً ْاللاااااا لْمْفسااااا قإْ لىْصااااادا ً ْ
لوكاإْآأذاكْماقماْفيْلادوب-تحاورأاْحواراتْمويدلْوعمقالْحوقْالم ضااااالتْاال ًلااااا يلْ
الو بقلْمْوال ال اتْاالساااااًواللقلْم ْشااااا وبْال المْالثال ْ ْوماْيمةقْكوْيادم ْاال ًلاااااا ْ
ا سالميْمقْحدوقْلمشةالتْال المْالممزو ْ ْ
فيْكًاب ْكمثدلْمذهدلْكشاااااق ْهااْ لىْب ضاااااااْْْْ:جامْفيْتا ي ْباكْاأ دً اْساااااالْْْ 1997
تادي ْْْل مدلْالاادْالومايْبمبدغْْ680بدقووْجاق ْ سااااااً لقايمْفإذاْعدمإْكوْوزارةْالمالقلْ
الب يطاأقلْ دْكصااااااادرتْمقْهذاْالمبدغْْ25بدقووْجاق ْفا ْمْفمقْكيقْجامتْباقلْالمبدغْ
ومادارهاْْ655بدقووْجاق ْ سااااااً لقايْ ْوهوْيمثلْْ%97مقْجمدلْالااو ْالمًداوللْفيْ
اال ًلا ْالب يطاأي؟ ْ
وا جابلْببساااااااملْكوْالذيْ دأْهذهْالااو ْهوْالباوكْالً اريلْوكوْهذهْالةمقلْالاابدلْمقْ
الااو ْأشمتْمقْالْشيمْمْوسوفْيلابْالااسْبالذهوقْرأامْي دمووْكأ ْ ذاْف لْهذاْواحدْ
ماامْكعًب ْم ي ْاْلدااو ْولقسْلم تةبْهذهْال يملْ الْالساااا قْياضااااىْفق ْباقلْعم هْ ْ
وال قْالوحقاادْبققْج يماالْالً يقفْوماااْت د ا ْالباوكْكوْالااو ْالًيْتخداااااْهااذهْالباوكْ
لقسااإْهيْاروراقْالااديلْوالْال مالتْالم دأقلْالًيْتلااةااْالحةوملْ ْو أماْهيْأاو ّْق ْ
حاقاقلْكوّْق ْمبق قلْ ْتمثلْ قملْالديووْوال ااراتْوارراضااايْالم هوألْلد ْالباكْ؛ْفقماْ
يسااامىْبـااااااااا"ال هقْال اار "ْ ْوماْْك راكْماْال هقْال اار ْ؟!ْْ أ ْالب كلْاةساااالْالًىْ
اضااْا ًلا ْارم يةىْ القْارزملْالمالقلْالشاق ةْفيْعا ْْ ْ ْْ 2008
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بدكتْهذهْارزملْْتًشةلْبًاافإْالباوكْعدىْمالْ و ْمدوملْبمخام عالقلّْق ْمحسوبلْ
مْوك ذتْتةب ْكة ةْالثدجْلًاد ْ طاشْال ااراتْوالباوكْارم يةقلْكوالْْثمْالباوكْوارسااااواقْ
المالقلْال المقلْ؛ْلًلااااااا ْفيْالااايلْفااعلْهابدلْف تْْالالا ْْالماليْال الميْ؛ْْوالبدْكوْ
ْ
م قْتاب ااْآأذاكْالْي اقْيًذك ْ عالوْباكْْ"لقماوْب اذررز"ْ فالسااااااا ْمْوتب ً ْباوكْك
كفدساااااااإْب دْكوْابًد إْكمواقْ وقْالا ْالخدق قلْالًيْ درتْبققْْ800مدقارْ لىْككث ْمقْ
ْل ْاةوْ ْْفدقسْ لىْهذاْالماحىْ
ت يدقووْ والرْكم يةيْ ْوهذاْموضااااااوشْآ ْلقْأً
لدأا
والم اىْالمسًخدالْمماْسبأْهوْكوْالحةوملْت ًمدْفيْ دأْالااو ْالالزملْلًسقق ْاال ًلا ْ
عدىْو وشْكباامْشاا بااْفيْالديووْ ْوم ااهْكيضاااْكوْكلْْ والرْموجو ْ:سااوامْفيْالًداوقْ
كوْفيْحسابْباةيْهوْ َْْْيقْْم دأْفيْر بلْشخالْماْكوْمتسسلْكوْش كلْكوْحةوملْ ْ
ْب مْالااسْفقاوق ْ:ذاْكاوْ دأْالااو ْباذهْالط يالْمً وكْلدباوكْفالبدْكوْ
و دْي ً
يةووْهااكْسااااااببْوجق ْلذلكْ ْوي ْالمتلفْعدىْذلكْباول "ْ:عدىْال ةسْمقْهذاْتماماْ
فدقسْهااكْكيْسببْوجق ْلذلكْ ْبلْككث ْمقْهذاْتوجدْك للْالْحل ْلااْعدىْاةثارْالمدم ةْ
لاذهْالط ي الْفيْ دأْالااو ْالم ًمدةْعدىْالا و ْذات ْال وابدْالم كبلْ ْلقسْفيْحقاةْ
ارف ا ْفحسبْبلْفيْحقاةْالش وبْوالدوقْكيضاْ ! ْ
والخالصااااااالْْ:كوْالمالوملْا ًلاااااااا يلْال المقلْتاطويْعدىْ اياْوكوار ْكامالْ

تً بالْبالااسْمقْحق ْالْيش ووْ ْوفيْالال ياتْاال ًلا يلْالسابدةْف و ْومسدماتْ
كاذبلْ؛ْْالْتثبإْكما ْالًحدقلْالد قأْالاابمْعدىْماطأْال دقْوْار القْوالديقْ ْوسااااااًللْ
كوضاااشْالمحًاجققْوالمسااًض ا ققْفيْتدهورْمسااًم ْماْباىْالالا ْالماليْوالباةيْمتس اسْ
عدىْالديووْوال وابدْال بويل ْ ْ
ْ
و ذاْكاوْمايةلْروبثا ْ دْكمد ااْفيْكًاب ْ" بضاااالْالموتْ "ْعدىْكوضاااااشْممساااااويلْمقْ
تطبقااتْهذاْالالا ْفيْالدوقْالمًادملْمثلْب يطاأقاْوكم يةاْوكسااااااً القاْ ْفإوْالممسااااااااةْ
الحاقاقلْالةب ْتًمثلْفيْ يووْال المْالثال ْالًيْعال ااْبًحدقالت ْال ي لْوأل ات ْالثا بلْ
وا ً حْلااااْحدوال ْعبا ياالْفيْكًااابْآ ْل ا ْب اواوْ"ْ ْ :و اع ااْكم يةاااْ:ال ولماالْوالااديووْ
و مب اموريلْالدوالر" ْ
يةشاااافْلااْفق ْ:كوْْ"روشااااًل"ْالً ديلْالاقةديْالًيْيلاااا ااْصااااادوقْالاادْالدوليْل ال ْ
مشاةالتااْاال ًلاا يلْ دْك ت ْ:لىْاالساًواامْعقْماليققْال ماقمْو لىْتخ قمْمساًم ْلسا ْ
ال مالتْْالوماقلْكما ْالدوالرمْو لىْ لااخلاالْالاطاشْال ا مْوفًلْاربوابْعدىْملاااري ااْ
لد وقْالشاااا كاتْعاب ةْالااراتمْوالاضااااامْعدىْكلْكأواشْالسااااقط ةْالحةومقلْعدىْارجورْ
وارسا ارمْو لوامْ عمْالسااد ْالالزملْلم قشاالْال ا امْ ْوكاأإْالاًق لْالااابقلْ القْال او ْ
ار ق ةْفشلْذري ْعدىْموقْالخ ْلسقاسلْاللادوقْوالباكْالدولق ْققمْوفشلْكلْالمش وعاتْ
اال ًلااااا يلْالًيْكشاااا فاْعدىْتا قذهامْوت تبْعدىْتطبقأْأموذ ْالًامقلْالموصااااوفْلدوقْ
ال المْالثال ْت اكمْفيْ يوأاامْفدمْتسًط ْتسديدهاْ؛ْبلْع تْْحًىْعقْتسديدْار سامْفيْ
كوْ عالوْ
ةْج ْْد َْوْلَلْْار سااااامْمْكوْ لىْم يدْمقْاال ً ا
مواعقدهامْواضااااط تْ ماْ لىْ عا َْ
فالسااااااا؛ْواأًاإْبذلكْكساااااطورةْالًامقلْفيْال المْالثال ْ لىْكوار ْ أسااااااأقلْ:ا ًلاااااا يلْ
واجًماعقل !ْ ْ
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ْ
لادْسبأْ لىْاكًشافْهذهْالحاقالْمتتم ْم ادْاال ًقاراتْا ف ياقلْ(ْ IFAAسالْْ1987
الذيْمالبْالدوقْا ف ياقلْبإّالقْمةاتبْالباكْواللااااااادوقْالدولقققْفيْبال همْمْوككدْكوْ
ب امجْالًامقلْالموصاااااوفلْتحإْاسااااامْ( ْ SAPSدْتساااااببإْفيْاأخ ا ْفيْالد لْالومايْ
وت ضخمْماليْم وْشْوه وبْرؤوسْالماقْ لىْالخار ْوارت اشْم سًم ْفيْالديووْالخارجقلْ
ْْ
و دْاضااط تْالحةوماتْالًيْساااطإْفيْش ا كْالديووْالمً اكملْ لىْت ويمْعمالتااْالمحدقلْ
مماْك ْ لىّْالمْفاحهْفيْارس ارْمْو لىْ مْ أ ا ااْعدىْالمسًش قاتْال املْوالً دقمْ
والدعمْالسااااد يمْوتدهورْاالسااااًثمارْفيْال راعلْالمحدقلْملاااادرْم ا ْالشاااا بْ ْوح ماوْ
الطبااتْالدأقاْفيْالم ًم ْمقْاالحًقاجاتْارسااااااساااااقلْلدم قشااااالْْلحدْال وشْ ْكماْْك ّْداَإْ ْ
الملاااأ ْ ْوْتدهورتْالباقلْارساااسااقلْلدط قْوالةا بامْومقاهْالش ا بْمْوكصاابحإْْالدوقْ
المديالْعاج ةْعقْتاديمْف صْعملْرباابااْمْلً ً سااااااامْبطاللْ عارملْْ ْاأًاإْبب مْ
الدوقْ لىْ عالوْ فالساا ْ
ْ
ْ myades34@gmail.com
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(المااقْماشورْب يدةْالش بْال ديدْبًاري ْالقو ْ13ْ:مايوْْ 2017
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