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األرضية. فلو أخذها أحد م��م، لكن ترك لهم القدرة ع�� إصدار النقود والتحكم �� �ل الكرة  (املصرفيون يمتل�ون  

 االئتمان، فسيمك��م بجرة قلم خلق ما يكفي من النقود إلعادة شرا��ا مرة أخرى)!. 
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 تمهید
قد يؤمن الناس بأي ��يء يختارونھ، ويعبدون أي إلھ أر��ي مز�ف، و�رتكبون العديد من ا�جرائم الشنيعة. و�� ح�ن 

أ��م قد �عانون من �عض عواقب أفعالهم �� هذه ا�حياة، فقد ال يتم تقديمهم للمساءلة ال�املة إال �� يوم القيامة.  

ا ال يقل عن حرب صر�حة منھ �� هذه الدنيا! ألن الر�ا ر�ما ي�ون باستثناء التعامل بالر�ا، الذي حذرهم هللا منھ بم

علينا أن �ستكشف �عض أسباب هذه ا�حرب    .أضمن أداة الستعباد البشر وفرض السيطرة ال�املة ع�� حيا��م

 غ�� العادية واملدمرة. 

إ�� ما يقارب الصفر، ��    لقد شرعت ا�ح�ومة ال��كية ا�حالية �� مهمة إصالح النظام املصر�� وخفض سعر الفائدة

مواجهة مقاومة محلية وأجنبية شرسة مما سي�ون لھ تأث�� �عيد املدى ع�� االقتصاد ال���ي. �� هذا السياق، قد  

 .يتعرض مستقبل تركيا والعالم اإلسالمي وح�ى البشر�ة جمعاء إ�� حروب خط��ة غ�� مسبوقة

 ال يتجزأ من أ 
ً
ي نظام نقدي، "أو مجرد ظاهرة طبيعية" لالقتصاد والنقود، إن معظم الناس �عت��ون الت�خم جزءا

 .حيث ال يوجد بلد رأسما�� �� العالم يتمتع باقتصاد السوق ا�حر بدون ت�خم

ومن غ�� املعقول أن نقوم بمحاولة إليجاد حل ملشا�ل الت�خم وغ��ها من املشا�ل ال�ي �سب��ا النقد ا�حديث دون 

ونظام البنوك املركز�ة. ومن ثم، يصبح من الضروري فهم النقود ا�حديثة املصدرة  فهم طبيعة النظام النقدي نفسھ  

التخطيط و�ناء نظام  نتمكن من  ال�املة، ول�ي  العاملية  العاملي، املصمم لفرض السيطرة  النقدي  بقرار والنظام 

جهة ضد البشر�ة،  اقتصاد مستقل، ونتمكن من التحوط ضد ا�خططات االستن�افية واالستغاللية واملدمرة املو 

 وأيضا من حل مش�لة الت�خم وغ��ها من املشا�ل الناتجة عن الر�ا والنظام النقدي ا�حا��. 

 :ولنبدأ من البداية

 اإلمبراطوریة البریطانیة السافرة واملقنَّعة
 :صممت بر�طانيا إم��اطور���ا ما �عد واترلو (معركة مع فر�سا) ع�� أساس تزاوج متطور للغاية ب�ن ما ي�� 

 ،كبار املصرفي�ن واملمول�ن �� مدينة لندن 
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 ،وزراء ا�ح�ومة 

 ،أ�حاب ورؤساء الشر�ات الرئيسية ال�ي �عت�� اس��اتيجية للمص�حة الوطنية 

  مسئو�� أجهزة التجسس. 

 من الن
ً
شاط التقليدي لتوف�� املعلومات من عمالء التجسس �� العواصم األجنبية، �ان رئيس جهاز ا�خابرات بدال

 من شبكة سر�ة شبھ ماسونية تم ��جها ب�ن القوى الهائلة للمصارف ال��يطانية ال�ي 
ً
ال��يطانية هو نفسھ جزءا

ناعة الكب��ة ومؤسسات ا�ح�ومة.  تصنع النقود وتفرض استخدامها ع�� ا�جميع، وأساطيل ال�حن وشر�ات الص 

النوايا  عن  الغافلة  أو  الساذجة  األخرى  األجنبية  االقتصادات  ع��  هائال  نفوذا  مارست  فقد  سر�ة،  �انت  وأل��ا 

، �ان هذا ال��اوج السري ب�ن النشاط والقوة التجار�ة ا�خاصة 1846اإلنجل��ية. و�� عصر التجارة ا�حرة �عد عام  

الهيمن سر  هو  املصا�ح وا�ح�ومة  تنمية  أساس  ع��  قائمة  ال��يطانية  ا�خارجية  السياسة  �انت  ال��يطانية.  ة 

ا�حسو�ة، وليس ع�� عالقات اإلخالص ل�حلفاء، ال�ي �انت كث��ا ما تتحول من النقيض إ�� النقيض إذا لزم األمر،  

 .اشتعال ا�حربفيتحول التحالف مع دولة إ�� تحالف مع عدو لها فجأة، ر�ما �� الليلية ال�ي �سبق 

 التناوب بین اإلمبراطوریة السافرة واملقنَّعة 
ا�حقيقة األك�� مدعاة لالنتباه عن التار�خ ال��يطا�ي �� القرن التاسع عشر �� أنھ �ان تار�خ مجتمع ال يتوقف لعل  

ل��ية و�شر عن التمدد واال�ساع، من حيث تصدير رؤوس األموال واملصنوعات و�جرة املواطن�ن و�شر اللغة اإلنج

 .األف�ار واألنظمة الدستور�ة 

ور�ما يمكن �عر�ف اإلم��يالية ال��يطانية ع�� أ��ا �انت أ�شطة سياسية �افية لتحقيق عملية دمج مناطق جديدة  

�� االقتصاد ال��يطا�ي اآلخذ �� اال�ساع، يتم تحديد طبيع��ا من خالل العالقات املتنوعة واملتغ��ة ب�ن العناصر 

واالقتصادية الالزمة لتحقيق التوسع �� أي منطقة وزمان معين�ن. ولتحقيق هذا الهدف، يجب توف��  السياسية  

 عنصر�ن الزم�ن:

 إ�� ما وراء ا�جاالت 
ً
: قد ترتبط اإلم��يالية �ش�ل غ�� مباشر بالت�امل االقتصادي من حيث أ��ا قد تمتد أحيانا

ً
أوال

 .من أجل توف�� ا�حماية االس��اتيجية لها ا�جغرافية للتنمية االقتصادية، ولك��ا �عمل
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: ع�� الرغم من أن التوسع اإلم��اطوري �ان مؤشرا للتوسع االقتصادي، إال أنھ لم يكن �شاطا ضرور�ا لھ. فلم 
ً
ثانيا

التنظيم   ضوء   �� يتحدد  حدوثھ  �ان  بل  األحوال،  �ل   �� االقتصادي  التوسع  يصاحب  اإلم��اطوري  التوسع  يكن 

 .ما�� للمناطق ال�ي دخلت �� فلك ا�جتمع الواسع، وكذلك تبعا للوضع العاملي �ش�ل عامالسيا��ي واالجت

�ان التوسع اإلم��اطوري يحدث فقط عندما تفشل األنظمة السياسية �� املناطق ا�جديدة �� توف�� ظروف ُمرضية 

م تلك القوة �ش�ل إم��يا��  للت�امل التجاري أو االس��اتي��، وعندما �سمح ضعفها النس�ي، فعندها يتم استخدا

لتعديل تلك الظروف. ف�ان التوسع االقتصادي ينطلق إ�� مناطق الفرص القصوى، لكن أق��ى الفرص �عتمد ع��  

االعتبارات السياسية لألمن بقدر ما �عتمد ع�� مسائل الر�ح. و�التا��، فإذا بدت الفرصة االقتصادية كب��ة �� أي  

��ي ف��ا �ان ضعيفا، فسيتم تأجيل عملية االستيعاب ال�امل لالقتصاد ا�ح�� �� منطقة معينة ولكن األمن السيا

االقتصاد املوسع ح�ى تتم ممارسة  جهود اإلرغام السلطوي والعسكري ع�� الدولة املعنية، وح�ى يتم ت�ون األطر  

ظاه وتقل  اإلم��يا��  التدخل  جراء  يحدث  الذي  التوتر  خفض  يتم  وعندها  املرضية،  السيطرة  السياسية  ر�ا 

السمة   التجارة �انت ��  لنشاط  القوة لفرض األمن  ا�حد من استخدام   �� الرغبة  أن  اإلم��يالية. و�فهم من هذا 

املم��ة لإلم��يالية ال��يطانية للتجارة ا�حرة �� القرن التاسع عشر، ع�� عكس التوسع �� استخدام القوة �� عصر  

 .ض السيادة التجار�ة واالحت�ار من خالل فرض السيطرة السياسيةالرأسمالية التجار�ة (امل���انتل��م) لفر 

. فلم تكن جميع املناطق �� نفس    الصواب ترتيبوع�� هذا، فليس من  
ً
 زمنيا

ً
مراحل التوسع اإلم��يا�� ال��يطا�ي ترتيبا

طرة السياسية املستوى من الت�امل االقتصادي �� أي وقت؛ ولم تكن جميع املناطق تحتاج إ�� نفس النوع من السي

أوقات   �� ��ا  وخامات  إمداد  ومصادر  جديدة  أسواق  ر�ط  تم  ال��يطانية،  الصناعية  الثورة  نمو  ومع  وقت.  �� �ل 

 لذلك. وهكذا تم استخدام تقنيات املذهب 
ً
مختلفة، وتباينت درجة العمل اإلم��يا�� املصاحب لتلك العملية وفقا

�� منتصف العصر الفيكتوري �� نفس الوقت الذي تم فيھ استخدام  التجاري لإلم��اطور�ة الرسمية لتطو�ر الهند  

 .التقنيات غ�� الرسمية للتجارة ا�حرة �� أمر��ا الالتينية لتحقيق نفس الغرض

من وجهة النظر هذه، يمكن النظر إ�� التوسع متعدد ا�جوانب للمجتمع الصنا�� ال��يطا�ي ك�ل، حيث �ش�ل �ل 

من اإلم��اطور�ة الرسمية وغ�� الرسمية أجزاًء م��ا فقط، يظهر كالهما �وظائف سياسية متغ��ة لنمط دائم التوسع 
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لقد   الثقافة.  و�شر  وال�جرة  واالستثمار  ا�خارجية  (السافرة للتجارة  الرسمية  وغ��  الرسمية  اإلم��اطور�ة  �انت 

  واملقنعة) م��ابطت�ن �ش�ل أسا��ي بل و�مكن استبدال إحداهما باألخرى بمرونة إ�� حد ما.

 إذا لزم األمر،  
ً
 ورسميا

ً
لقد اتبعت السياسة ال��يطانية مبدأ �سط السيطرة �ش�ل غ�� رس�ي إذا �ان ذلك ممكنا

صا�ح ال��يطانية وتوسيع نطاقها �ش�ل مطرد. وعليھ يجب أن يتم تفس�� سياسة إم��اطور�ة  و��ذا تم ا�حفاظ ع�� امل

التجارة ا�حرة املعلنة ليس ع�� أ��ا "تجارة ال تحكم"، ولكن ع�� أ��ا �انت: "التجارة مع سيطرة غ�� رسمية إن أمكن؛  

اسية غ�� الرسمية �� توف�� إطار تجارة مع تحكم عسكري عند الضرورة". فقط عندما وحيث تفشل الوسائل السي

 .العسكر�ة  بالقوة رسمية إم��اطور�ة إ�شاء مسألة تظهر ال��يطا�ي، للمشروعاألمان 

�انت إحدى األدوات الرئيسية لتأسيس اإلم��اطور�ة غ�� الرسمية �� إ�شاء النظام املصر�� املركزي. وهكذا، مع  

ر النقود كقروض و�حدد سعر إيجارها الزم�ي ملق��ضھ "الفائدة تطور نظام نقدي قائم ع�� بنك مركزي يحتكر إصدا

أو الر�ا" وا�حتوى النقدي �� أي مجتمع، وتتبعھ البنوك "التجار�ة" لنشر تلك النقود �� ا�جتمع، تم �شر هذا النظام 

 �� مناطق نفوذها 80�� ر�وع اإلم��اطور�ة ال��يطانية من خالل إ�شاء حوا�� 
ً
 مركز�ا

ً
 .بن�ا

 باب النقود األمریکانأر
عندما اضمحل الدور املهيمن ملدينة لندن ع�� التجارة العاملية لصا�ح الواليات املتحدة �عد ا�حر��ن العامليت�ن �� 

من   �ان  العشر�ن،  العظ�ى القرن  بر�طانيا  ��ا  �انت  ال�ي  الطر�قة  بنفس  إم��اطور�ة  أمر��ا  ت�ون  أن  املف��ض 

إم��اطور�ة �� أوج سيطر��ا. لكن حدث اختالف مهم. لقد اختارت اإلم��يالية االقتصادية األمر�كية تجنب مصط�ح 

عم "تقر�ر املص�� الوط�ي" و "إم��اطور�ة" تماما و�خفاء نفسها تحت غطاء خطا�ي متمثل �� ادعاء "�شر ا�حر�ة" ود

 "�شر الديمقراطية". 

وهكذا ورثت الواليات املتحدة (أو �عاونت مع!) اإلم��اطور�ة ال��يطانية (ع�� أساس خلق النقود و�قراضها بفائدة) 

ونجحت �� تطو�ر اس��اتيجية رائعة ركزت السيطرة من خالل احت�ار التمو�ل ا�ح�� والعاملي  باستخدام النظام 

 .صر�� املركزي ا�ح�� والعاملي الذي طورتھ بر�طانيا، مدعومة بالقوة العسكر�ة ا�جبارة لإلم��اطور�ة ا�جديدةامل
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 إ�� جنب مع السيطرة ع�� االقتصاد، مركزة بال رحمة �� أيدي األغنياء (تماما كما �انت �� أيام 
ً
�انت السلطة، جنبا

الرومانية) من حوا��   (أ  60اإلم��اطور�ة  سماء مثل روكفلر، ومورجان، ودودج، وميلون، و�رات، وهاركنس،  عائلة 

وتافت،   ووار�ورج،  وليمان،  وأستور،  وجوج��ايم،  ودو�ونت،  وفاندر�يلت،  و�ارني��،  وهار�مان،  وديوك،  وو�ت�ي، 

ورشت  و�سلطت  تالعبت  ال�ي  البلوتوقراطية  من  وثيقة  شبكة  بي��م  فيما  لوا 
ّ
ش� وروزنوالد)  و�اروخ  وهنتنجتون، 

 .ا�جميع ع�� طول رحل��ا إ�� السيطرة ع�� مص�� الواليات املتحدة والعالم �لھ

و�نسب لهن�ي كيسنجر (أحد رجال روكفلر املقر��ن) وز�ر خارجية الواليات املتحدة األسبق أنھ قال �� سبعينيات 

�� الطعام، فإنك تتحكم القرن املا��ي: "إذا كنت تتحكم �� النفط، فإنك تتحكم �� أمم بأكملها. و�ذا كنت تتحكم  

 ." �� البشر؛ أما إذا كنت تتحكم �� النقود، فأنت تتحكم �� العالم بأسره

لكن تلك اإلس��اتيجية واجهت مشا�ل خط��ة، دمرت األمر�كي�ن (كما فعلت ب��يطانيا) ودمرت الهدف  املقصود من 

الناس كيف تالعبت أموال البنوك بالقرارات لقد عملوا �� سر�ة تامة، خشية أن يدرك عامة    .إقامة القرن األمر��ي

السياسية من وراء ال�واليس، بما �� ذلك قرارات شن ا�حرب أو ا�حفاظ ع�� السالم. لقد حددت تلك القوى مالمح 

ا�حادي   القرن  بداية  منذ  مختلفة  ب�وارث  البشر�ة  ��دد  و��  و�وارثھ،  حرو�ھ  ب�ل  العشر�ن  القرن  وأحداث 

تزال تلك القوى الشيطانية مجهولة إ�� حد كب�� لعامة الناس. و�� القلب من هذا تكمن    والعشر�ن. ورغم هذا ال

كمنشأة خاصة مملوكة لكبار   1913قصة وعواقب التشريع الذي أ�شأ بنك االحتياطي الفيدرا�� األمر��ي �� عام  

 .املصرفي�ن آنذاك

�عد ا�حرب العاملية الثانية، حيث أصبح صندوق    واق��ن مع آلة الدعاية ا�جبارة، بناء مؤسسات مالية دولية جديدة

النقد الدو�� هو "الشرطي" املا�� العاملي تحت سيطرة أمر��ا، و�ر�طانيا بدرجة أقل. وتم استخدام هذا الصندوق  

مع   التار�خ،   �� قسوة  والنقدي  االقتصادي  التقشف  أش�ال  أشد  فرض  خالل  من  الر�و�ة  الديون  سداد  لفرض 

 عنوة أمام السلع استمرار ادعاء مبد
ً
أ "التجارة ا�حرة" و"ت�افؤ الفرص"، �وسيلة لفتح أسواق العالم األقل تطورا

 .األمر�كية

وول س��يت �سبب رواتبھ املرتفعة وم�افآتھ  �انت أك�� العقول املوهو�ة �� أمر��ا تنجذب �ش�ل م��ايد إ�� �� املال و

خل القاعدة الصناعية �� البالد �� حالة من التدهور الدائم. ومع الهائلة بالقياس �غ��ه من األ�شطة املنتجة، مما أد 
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أمر نقل  التعليمية والعلمية، مما جعل  العملية  التنافسية الصناعية وتدهورت  التدهور الصنا��، ضعفت  هذا 

 ال مفر منھ. 
ً
 الصناعة األمر�كية إ�� ا�خارج أمرا

 التضخم یدمر معظم قیمة الدوالر
. كما  1913٪ من قو��ا الشرائية منذ إ�شاء بنك االحتياطي الفيدرا�� عام  96ألمر��ي أك�� من  فقدت قيمة الدوالر ا

مرة منذ ذلك التار�خ، مما �ع�ي أن قيمة الدوالر األمر��ي أصبحت اليوم أقل    24ارتفعت أسعار املس��لك أك�� من  

 قيمة الدوالر �ان �سبب الت�خم.  سنتات بالقياس لقوتھ الشرائية األصلية. هذا االنخفاض الهائل ��  4من 

  

 للبيانات ال�ي قدم��ا شركة  
ً
فقد انخفضت قيمة الدوالر األمر��ي ستة أضعاف ع�� مدار ا�خمس�ن   Finboldووفقا

 املاضية. و�حلول ��اية عام  
ً
٪  86فضت بنسبة  قد انخ  1972، ست�ون قيمة الدوالر ال�ي �انت �� عام  2022عاما

   .دوالر 0.14لتصل إ�� 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 23 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 23, 2022      

 املالمح التضخمیة للنقود الحدیثة
 إقراض األموال بفائدة هو السبب الرئي��ي للت�خم. 

 الفائدة تز�د من ت�لفة السلع و�� سمة ت�خمية. 

  (املصدرة بقرار) ألنھ يتم إصدارها دون حدود�عت�� الت�خم من السمات ا�جوهر�ة للنقود ا�حديثة. 

 نظام االحتياطي ا�جزئي املصر�� يضاعف من مش�لة الت�خم. 

 .تصدير الت�خم هو سمة مقصودة والزمة ل�ون الدوالر عملة االحتياطي العاملي 

  .عت�� النقود املصرفية (نقود االئتمان أو النقود األفقية) ت�خمية بالضرورة� 

 الفائدة (الربا) هي السبب األساسي للتضخم
النقود �� مقياس للقيمة، فكما �ستخدم التجار الكيلوغرامات ويستخدم املهندسون املعمار�ون األمتار، �ستخدم  

 ما نتساءل عن الطر�قة ال�ي �عمل ��ا، وملاذا ليست للنقود قيمة الناس النقود �� تبادلهم للسلع وا�خدمات. و 
ً
نادرا

؟ إننا نحتاج إ�� الكشف عن سبب التغي�� املستمر 
ً
 تقر�با

ً
ثابتة ع�� عكس امل�� والكيلوجرام، بل تختلف قيم��ا يوميا

بشر من العمل املنتج، أو �� أحد أهم أدوات القياس ال�ي �ستخدمها البشر. ملاذا يمكن أن تمكن النقود األمم وال

ت�ون أحيانا وسيلة لتدم��هم و�فقارهم؟ إن الديون ال�خمة ال�ي تراكمت ع�� �ل الدول الغنية والفق��ة ع�� حد 

سواء، والبطالة والتدهور البيئي الذي �عا�ي منھ كث��ون، وتكد�س أس�حة الدمار وانتشار محطات الطاقة النوو�ة، 

 .ول األموال و�صدارها محملة بالفوائد املركبة�لها ظواهر ترتبط بآلية تدا

إ��ا آلة تدم�� غ�� مرئية ت��ش إ�سانية العالم �لھ. رغم أن تحو�ل هذه اآللية إ�� صورة أك�� إ�سانية ليس باألمر  

 شعواء من املستفيدين ��ذا النظام الال إ�سا�ي ا�حا��.
ً
 الصعب، لكنھ سيواجھ مقاومة شرسة وحر�ا

املساعدة  � شرح القضايا املعقدة ال�ي تنطوي عل��ا هذه العملية ببساطة قدر اإلم�ان ل�ي �سهم �� وسنحاول فيما ي�

  .�� تطو�ر اقتصاد مستدام 
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 تصدیر التضخم
صدر لعملة االحتياطي العاملي، طباعة أي كمية من الدوالرات (أو مجرد كتاب��ا  

ُ
يمكن للواليات املتحدة، بصف��ا امل

إصدار سندات ا�خزانة األمر�كية �� أي وقت (و�� مجرد أوراق مزركشة)، واستخدامها ��   ع�� شاشة ا�حاسب) أو

شراء األصول وا�خدمات �� جميع أنحاء العالم. إن ت�لفة طباعة الدوالر تافهة مقارنة بقيمة املنتجات ال�ي يمكن  

، و�التا�� تصدر شراؤها بتلك الدوالرات. وهكذا يمكن للواليات املتحدة أن �ستورد من ا�جميع د
ً
ون أي ت�لفة تقر�با

أخرى  دول  إ��  الذي   .ت�خمها  ا�حد  إ��  بالدوالرات،  العالم  �غرق  أ��ا  ت�خمها،  املتحدة  الواليات  بتصدير  و�ع�ي 

بالدوالر �احتياطيات ال تحتاجها وال �ستطيع   إ�� االحتفاظ  إ�خ)   ... واليابان  الص�ن  (مثل  الدول  تلك  تضطر فيھ 

 ال قيمة لها، و��ذا تنخفض قيمة الدوالر  صرف قيم��ا من ال
ً
واليات املتحدة، وعليھ فإن تلك الدول تمتلك أصوال

 .باستمرار

 املشاکل التي تسببها النقود املحملة بالفوائد
 كما رأينا فيما سبق، فإن الفائدة �� والوسيلة الرئيسية ملصادرة ثروة من العامة  بواسطة النخبة:  

 و�� السبب الرئي��ي للت�خم.   ف�ي ترفع ت�لفة �ل ��يء 

  بيعها يمكن  ال�ي ال  ا�حيو�ة  املهام   �� للتخصص  تكريس جهود �عض أعضائھ  ا�جتمع من  تمنع  أ��ا  كما 

 كسلع، مثل الثقافة والتعليم واألدب وغ��ها من العلوم اإل�سانية. 

 با يؤدي  للبيع  القابلة  السلع  إنتاج  ز�ادة  عدم  مع  النقدي  ا�حتوى  ز�ادة  أن  الت�خم  كما  إ��  لضرورة 

 .وانخفاض القوة الشرائية للنقود

   ... ألن البنوك تمول املز�د من األ�شطة ا�خدمية (مثل الر�اضة والسياحة والفنون وال��فيھ واإلعالم 
ً
ونظرا

ا�حيوانية   وال��وة  األسماك  وصيد  والصناعة  والزراعة  التعدين  (مثل  اإلنتاجية  باأل�شطة  مقارنة  إ�خ) 

إ�خ)، فإن هذا يؤدي للت�خم انخفاض القوة الشرائية للنقود. ألن نفس البضائع تطاردها املز�د واألغنام ...  

 .من النقود املتداولة
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  �� تميل البنوك لتمو�ل أ�شطة كبار رجال األعمال الذين هم عادة من كبار السن و�فضلون عادة التجارة

 من االنخراط �� أ�شطة إنتاجية) من 
ً
 .خالل القروض املصرفية هو �شاط ت�خ�يالسلع واألصول (بدال

  يحدث الت�خم ارتبا�ا �� االقتصاد �سبب استخدام نفس االسم لوحدة العملة طوال مراحل اضمحالل

 قيم��ا، ومواصلة تقييمها بقيم��ا االسمية، ع�� الرغم من انخفاض قو��ا الشرائية (لنقل بمعدل

)  بما يفسد عملية التبادل، و�لزم البائع بتقليل ف��ة السماح ب�ن إتمام عملية  1 
ً
البيع و��ن االستالم الفع�� ٪ شهر�ا

للنقود، مما يؤدي إ�� إلغاء االئتمان ��ائيا وتجنب األقساط والبيع اآلجل، مما ينتج عنھ إفساد العالقات التعاقدية 

 .طو�لة األجل، وشل االقتصاد من الناحية العملية

 لرسم البيا�ي التا�� يؤدي هذا إ�� ما �س�ى بالدورة االقتصادية للت�خم / االنكماش كما هو مو�ح �� ا: 

 ال��اوح ب�ن الت�خم والكساد  (النقود البنكية والدورات االقتصادية) 
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 الشرور العجیبة للفائدة املرکبة
�سبب الفائدة والفائدة املركبة، تتضاعف نقودنا ع�� ف��ات منتظمة، أي أ��ا تتبع نمط نمو هند��ي. وهذا يفسر 

االجتما��   هي�لنا   �� �السرطان  (الر�ا)  الفائدة  إن  ا�حا��.  النقدي  نظامنا  �سبب  مش�لة   �� دائما  وقوعنا  سبب 

 اإل�سا�ي. 

 لنقدي �� االقتصاد حسب معدالت الفائدة املركبة �� �التا��:إن الف��ات الزمنية الالزمة ملضاعفة ا�حتوى ا

  سنة؛ 24٪ : 3فائدة 

  سنة؛ 12٪ : 6فائدة 

  سنوات 6٪ : 12فائدة. 

 .سنة 72٪ فقط، تتم مضاعفة ا�حتوى النقدي �� مدة 1ح�ى مع �سبة فائدة مركبة 

 بلعبة الشطرنج ا�جديدة لدرجة أنھ أراد تحقيق أي أمنية مهما �انت �خ��ع 
ً
وقديما، ف�ن اإلم��اطور الفار��ي جدا

اللعبة. فقرر عالم الر�اضيات الذ�ي هذا أن يطلب حبة واحدة من القمح �� املر�ع األول من رقعة الشطرنج، مع 

 ��  مضاعفة عدد ا�حبات �� �ل مر�ع بالنسبة للمر�ع الذي ق
ً
بلھ. وسرعان ما اكتشف اإلم��اطور، الذي �ان سعيدا

تلك  لتحقيق   
ً
�افيا ي�ون  لن  بأكملها  إلم��اطور�تھ  الك��  القمح  محصول  أن  املتواضع،  الطلب  هذا  بمثل  البداية 

املر�ع    �� املطلو�ة  القمح  حبات  عدد  �ان  لقد  "املتواضعة"!   �ساوي    64الرغبة  الشطرنج  رقعة  ضعفا   440من 

 .القمح �� إم��اطور�تھ. لذلك يصعب ع�� البشر فهم التطور الفع�� للمتوالية ذات النمو الهند��ي �حصول 

 تم إقراضھ منذ  
ً
 واحدا

ً
ناتج 4بفائدة مقدارها    2000و�� �شبيھ مماثل مرتبط باملوضوع: لو أن قرشا ٪ فبمقدور 

كرة مماثلة   8190! أو  1750ألرض �� عام  إقراض هذا املبلغ التافھ شراء كرة من الذهب ا�خالص �ساوي وزن �وكب ا

،  1466٪، فسيمكن شراء كرة الذهب األو�� بحلول عام  5. أما إذا زادت �سبة الفائدة إ��  1990من الذهب �� عام  

٪! كما 1. و�و�ح هذا املثال الفرق الهائل الذي تحدثھ فائدة ال تز�د عن  1990مليار كرة ذهب بحلول عام    2200و  
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الس أن  يب�ن  واالستحالة  أنھ  االقتصادية  الضرورة  إن   .
ً
وعمليا  

ً
حسابيا مستحيل  املركبة  للفائدة  املستمر  داد 

 .الر�اضية تؤدي إ�� تناقضات أدت إ�� نزاعات وحروب وثورات ال حصر لها �� املا��ي وا�حاضر

 لنسبة وهذه الفائدة تضاف وتؤثر �� �ل سعر ندفعھ. و�ختلف تأث��ها ع�� أسعار السلع وا�خدمات ال�ي �
ً
ش����ا وفقا

 ملارجر�ت كينيدي، تبلغ حصة  
ً
العمالة مقابل ت�اليف رأس املال ال�ي تدخل �� إنتاج السلعة أو أداء ا�خدمة. وفقا

القمامة   �� �شاط جمع  بينما أن حصة العمل    12فائدة رأس املال   
ً
٪ ألن ت�اليف رأس املال هنا منخفضة �سبيا

٪ �� عملية  77٪، وتصل إ��  38لنسبة تتغ�� �� حالة توف�� مياه الشرب إ��  البد�ي مرتفعة �ش�ل خاص. لكن هذه ا

املتوسط    �� ندفع   سلعنا   أسعار   جميع  ع��  ٪40  حوا��   �ساوي   فائدة  بناء مشروعات اإلس�ان االجتما��. ونحن 

 .عل��ا نحصل ال�ي  وخدماتنا

 للدراسة ال�ي أجر��ا
ً
كب�� ب�ن �سب من �ستفيدون من هذا النظام �� أملانيا، فهناك فرق   مارجر�ت كينيدي وفقا

٪ يتلقون أك�� بقليل مما يدفعون،  10٪ من الس�ان يدفعون أك�� مما يتلقون و  80ومن يتضررون منھ، حيث أن  

٪ الباقية فيحصلون ع�� ضعف الفائدة ال�ي يدفعو��ا. وهذا يو�ح سبب ز�ادة ثراء األغنياء وز�ادة فقر 10أما الـ  

 .الفقراء

أخرى، فإنھ يوجد داخل النظام النقدي ا�حا�� عملية آلية إلعادة توزيع خفية تقوم بتحو�ل النقود باستمرار   و�عبارة

 .ن لد��م نقود أقل مما يحتاجون إ�� أولئك الذين لد��م نقود أك�� مما يحتاجون مم

��ة �� أيدي عدد أقل يمكن مالحظة هذا بوضوح اليوم �� النظام النقدي ا�حديث، حيث ت��كز باستمرار ثروات كب

الديون   أزمة  من  ا�خروج  من   
ً
أبدا الفق��ة  البلدان  تتمكن  لن  ح�ن   �� ا�جنسيات.  متعددة  والشر�ات  األفراد  من 

 .املتوالدة �� النظام ا�حا��، حيث يتع�ن عل��ا سداد أضعافا مضاعفة مما تم إقراضها لها

صادي فقط، بل �عمل أيضا ضد ا�حقوق األساسية للبشر إن آلية الفائدة والفائدة املركبة ال تفسد النشاط االقت

 .وتجعلهم عبيدا لغ��هم من البشر
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 الشیوعیة هي مآل الرأسمالیة! 
   �� علم فرسان الهي�ل فنون البنوك وحفظ ا�حقوق وتحو�ل النقود وحفظها من اإلم��اطور�ة اإلسالمية�

 تحتاج إ�� دراسة وتوثيق). الشرق �� ف��ة ا�حروب الصليبية (هناك أدلة تار�خية مبع��ة

 عصر ا�حضارة ا�حديثة، تطور إدراك ا�حاجة للسيطرة ع�� جميع البشر مع تطور التجارة واالتصاالت ��. 

   تطور إدراك إم�انية استخدام النقود املصدرة مركز�ا ل��ك�� ال��وة وملكية وسائل اإلنتاج بما �� ذلك جهود

ي السويسري "موراي روثبارد" ع�� نظام البنوك املركز�ة "صا�ع البشر، ح�ى أطلق عالم االقتصاد األمر��

االحت�ارات" ومن هنا تطور �عر�ف الرأسمالية ع�� أ��ا ال��ك�� "الدائم" لل��وة والقرار �شأ��ا �� أيدي قلة 

 "متناقصة". 

 إدراك إم�انية استخدام النقود املصدرة �� العالم م��ايد ال��ابط للسيطرة ال 
ً
تامة ع�� البشر وتطور أيضا

 وثروا��م وجهودهم.  

  وهكذا، مع تطور النظام النقدي املب�ي ع�� بنك مركزي يحتكر إصدار النقود كقروض بإيجار زم�ي و�حدد

سعر إيجارها الزم�ي ملق��ضها "الفائدة" والكمية املطروحة للتداول (ا�حتوى النقدي �� ا�جتمع) وتتبعھ  

� ا�جتمع، تم �شر هذا النظام �� بر�طانيا ثم اإلم��اطور�ة ال��يطانية وتم  بنوك "تجار�ة" لنشر تلك النقود �

 بنك مركزي �� مناطق نفوذها.   80إ�شاء حوا�� 

  ان هذا �ع�ي تحو�ل ا�جتمع اإل�سا�ي ملا �شبھ ا�جتمع الروما�ي، نخب متحكمة وأجراء مرتزقة �عملون�

 تم التخلص م��م �لما أمكن.بما يقيم أودهم أو "أ�لة ال فائدة م��م"، عالة ي

  كما أن امللوك ال يحبون شرائع دين هللا، فكذلك القائمون ع�� مشروع السيطرة ع�� البشر. فهم �عادون

الكنيسة  مفكري  �عض  نادى  لقد  بل  واألخالق،  والقبيلة  والعائلة  األسرة  ع��  القائم  اإل�سا�ي  ا�جتمع 

ا�جنس ألنھ بمعاداة ممارسة  القديمة  السيطرة   الرومانية  بالسيادة والسيطرة فيصعب عملية  �شعرهم 

التفتيت   مشروع  تطور  أن  ف�ان  املنظم،  الدين  ورجال  امللوك  إرادة  تالقت  وهكذا  الكنيسة!  رعايا  ع�� 

 والسيطرة. 
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  مع استتباب األمر لإلم��اطور�ة ال�ي ال �غيب ع��ا الشمس �� عصر العلم والصناعة، �ان التطور الزم�ي

سيطرة تامة ال محالة. و�دأ علماء االجتماع مثل ماكس في�� يتحدثون عن قفص حديدي  �س�� �� اتجاه  

 للبشر.  

  أدرك مفكرو اإلم��اطور�ة الرومانية ا�جديدة (أمر��ا كما �عتقد البعض) أنھ يجب تطو�ر نظام معقد عل�ي

 لتمك�ن قلة من السيطرة ع�� ا�جمهور 
ً
ب تجر�بيا  .وُمجرَّ

 إنجل��ي ي  ا القدرة التعب��ية ع�� صياغة األف�ار بأسلوب منمق. فتب�ى ارستقراط�ان ماركس و�نجلز لد��م

ماركس و�نجلز "األملاني�ن" لصياغة األف�ار الشيوعية �� قالب عل�ي. وتم طباعة هذا املانيفستو وترو�جھ 

 ب�ن الدوائر األ�اديمية واإلعالمية. 

   الشيوعية، �� ا�حقيقة، �ع�ي ترك�� القرار �شأن ال��وة الوطنية �� أيدي قلة �� ال�جنة التنفيذية ل�حزب

 حيث ت��كز ال��وة �� أيدي قلة متناقصة
ً
 .الشيو��. إ��ا نوع من الرأسمالية املتطورة تماما

   السيطرة، فيبدو أنھ  حسب املن�ج التجر��ي، �ان ال بد من تطبيق الشيوعية �� مجتمع ما لضبط آليات

جرى اختيار روسيا القيصر�ة لتطبيق الشيوعية ف��ا �عد إسقاط اإلم��اطور�ة القيصر�ة ألسباب تار�خية  

 جعلت الغرب الروما�ي يحتقر الشرق الرو��ي، ر�ما منذ عهد الفايكنج. 

 ��ي شه�� (جا�وب  تم تمو�ل ال��ودي الفوضوي ليون تروتيس�ي الذي �ان يقيم �� أمر��ا بواسطة بن�ي أمر

 شيف) مرتبط بإنجل��ا لتفج�� الثورة البلشفية �� روسيا. 

  .وهكذا، اصطنعت الرأسمالية الشيوعية 

 النظام العاملي الجدید املبني یلع أساس النقود املصدرة مرکزیا
o نظام النقود املصدرة بقرار وا�حملة بالفوائد هو األداة الرئيسية لالستغالل والسيطرة. 
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o   البنوك  تم خدمة) امل��ابطة  العاملية  النظام بواسطة مجموعة من املؤسسات  وترو�ج وتطبيق و�شر هذا 

والتجار�ة   االئتمانية    -املركز�ة  واإلقراض    –االتحادات  االدخار  وصناديق  التأم�ن    -مؤسسات   - شر�ات 

 .الغر�ية  صناديق االستثمار بجميع أنواعها ... إ�خ) وجميعها مملوكة ملكية خاصة بواسطة النخبة

o  يتم تداول النقود واألوراق املالية ب�ن عدد هائل من الشر�ات �� األسواق االف��اضية (أسواق املال واألوراق

 .املالية واملشتقات والسلع ... إ�خ) مع وجود مالذات آمنة ألي �خص لديھ أي ��يء يخفيھ

o االستغالل لتحقيق  الغر�ي  ا�جيش  املعقد هذا هو  املصدرة  النقود  وهو    نظام  والسيطرة،  واملا��  النقدي 

 وسيلة شن �جمات وحروب نقدية ومالية ضد الدول "املتمردة".
ً
 أيضا

 :تم تلقین االقتصادیین واملمولین واملصرفیین باألفکار الخاطئة التالیة
o  االقتصاد علم دقيق لھ قوان�ن طبيعية صارمة (رغم أن �ل نظام اقتصادي لھ أساس أيديولو�� و�جابات

 .عن أسئلة ا�حياة الوجودية �ستلهمها) محددة

o  النظام املصر�� العاملي والبنوك ا�حلية التا�عة لھ بقيادة البنك املركزي ا�ح�� هم من يجب أن �عهد إل��م

العلمية  النقدية  والقوان�ن  القواعد  �� ممارسة  أ��م محايدون  الوطنية حيث  ا�حلية  النقدية  بالسياسة 

 .الصارمة

o ي�ن ا�حلي�ن  املنتخب�ن عدم التدخل �� أعمال البنوك والسياسة النقدية ا�حلية أل��م يجب ع�� السياس

 .عادة ما يتبعون سياسات غ�� سليمة ��دف إ�� إعادة انتخا��م بما يضر باالقتصاد الوط�ي

املسؤولون وهكذا انت�ى بنا املطاف إ�� وجود رأس�ن �� �ل ما �س�ى بالدول ذات السيادة: السياسيون املنتخبون  

الوط�ي  املركزي  البنك  محافظ  برئاسة  املنتخب�ن  غ��  ا�حليون  املصرفيون  واملسؤولون  ناحية،  من  الشعب  أمام 

 .املسؤول أمام هيئة أجنبية (البنك الدو�� ا�خاص) �� سويسرا مع ما هو متوقع من خالفات واشتبا�ات ب�ن الرأس�ن
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السيطرة العاملية ال�املة من خالل تحو�ل ا�جتمعات إ�� مجتمعات بال إن النخبة املالية العاملية عازمة ع�� تحقيق  

 باستخدام الكروت الذكية، بما يحقق لهم السيطرة ال�املة 
ً
نقود بحيث تتم جميع التعامالت ب�ن الناس إلك��ونيا

 . "ال�ي �سعون إل��ا. وسالحهم األسا��ي هو ا�حروب املالية لتأديب الدول "املتمردة

 قدي العامليالنظام الن
فقط)  الكمبيوتر  شاشة  مكتو�ة  بأرقام  �عد،  فيما  (أو  املطبوعة  الدوالرات  من  �سيل  العالم  أمر��ا  أغرقت 

وال��وة والسلع وا�خدمات من ا�جميع. كما خاضت حرو�ا متواصلة ضد �ل من  واستخدم��ا ل�حصول ع�� األصول  

اع��ض ع�� هذا الوضع الغر�ب، حروب دفع ثم��ا ا�جميع إما نقدا أو من خالل انخفاض قيمة الدوالر باستمرار مع 

 استمرار تدفق الدوالرات!  

 ل�حفاظ ع
ً
 معقدا

ً
 :�� هذا النظام االستن�ا�� ال�جيبو�� عصر العلم والتكنولوجيا، طورت أمر��ا نظاما

    ��الدو النقد  وصندوق  الدو��  (البنك  واإلدار�ة  والقانونية  الالئحية  النظام  تفاصيل  تفرض  مؤسسات 

 ومنظمة التجارة العاملية ومؤسسات التقييم ... إ�خ) لتلك املنظومة النقدية ال�جيبة. 

 درَّس �� ا�جامعات.    العلماء الذين يضعون أسس النظام متنكرة �� صورة نظر�ات
ُ
علمية رصينة ودقيقة ت

 .و��ذا أصبح علماء الر�اضيات هم كبار كهنتھ الذين فازوا بمعظم جوائز نو�ل �� االقتصاد منذ إ�شا��ا

  الفكر قادة  ترقي��م ليصبحوا  والذين تمت  أنھ علم دقيق،  الزائف ع��  العلم  �علموا هذا  الذين  العلماء 

 .�� بلدا��م والقائم�ن ع�� صيانة النظام

   وال�حاق والتقدم  للتنمية  �وسيلة  ا�جمهور  ب�ن  للنظام  يروجون  الذين  با�خ��اء  اإلعالم  وسائل  ازدحام 

 .بالغرب ومواكبة تقدمھ

 سياسة إم��يالية ماكرة لوضع السلطة �� أيدي جماعات جاهلة وفاسدة تطبق النظام �ش�ل أع�ى. 

  .آلة عسكر�ة �خمة ل��ويع وتأديب جميع املتمردين ع�� النظام ال�جيب 
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 الحکومة العاملیة
قام نظام االحتياطي الفيدرا�� األمر��ي (البنك املركزي للواليات املتحدة)، و�نك إنجل��ا و�نك اليابان والبنك املركزي  

مؤخرا بتشغيل مطا�عهم بأق��ى طاقة فيما سمونھ    األورو�ي والعديد من البنوك املركز�ة األخرى �� العالم الغر�ي  

 ."التيس�� الك�ي" وهو ما �ان أحد األسباب الرئيسية لز�ادة للت�خم العاملي

ما   وهو  القومية،  الدول  محل   
ً
تدر�جيا ليحل  الغر�ية  للسيطرة  جديد  نظام  لبناء  محاولة  تجري  أنھ  الوا�ح  من 

ركز�ة. وهذه الشبكة من البنوك املركز�ة ع�� ش�ل هرم، �� أعاله  �سمونھ ح�ومة عاملية مدعومة �شبكة البنوك امل

��اية   �� العاملي  االحتياطي  عملة  م�انة  اكتسبت  دوالرات  يصدر  الذي  األمر��ي،  الفيدرا��  االحتياطي  بنك  يوجد 

�� مؤتمر بر�تون وودز الثانية  العاملية  البن  .ا�حرب  بقية  العظ�ى من  الغالبية  الهرم توجد  وك املركز�ة و�� قاعدة 

األخرى �� العالم، و�� عمليا مجرد إدارات محلية تقوم بإصدار العمالت الوطنية عن طر�ق شراء الدوالر األمر��ي  

أو أي عمالت احتياطية أخرى. و�دير هذه الشبكة ال�املة للبنوك املركز�ة بنك االحتياطي الفيدرا�� األمر��ي و�نك 

نك التسو�ات الدولية هو نوع من األندية ا�خاصة للبنوك املركز�ة تم تأسيسھ  �� بازل. و� (BIS) التسو�ات الدولية

 .1930�� عام 

مؤسسات   �� تركيا   �� وح�ى  وأورو�ا  األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� التجار�ة)  البنوك  (وأيضا  املركز�ة  البنوك  إن 

 ملكية خاصة بواسطة النخب (معظم أسماءهم غ�� مع
ً
 أو جزئيا

ً
لنة) و�� تديرها �غرض تحقيق الر�ح مملوكة �ليا

والسيطرة. فهم يصدرون النقود واالئتمان من ال ��يء، مع تدخل ضئيل (أو دون تدخل) من املؤسسات ا�ح�ومية 

العلوم  بما يكفي لفهم  أو غ�� مؤهل�ن  بالثقة  املنتخب�ن، أل��م، كما يدعون، غ�� جدير�ن  واملسؤول�ن ا�ح�ومي�ن 

إعادة انتخا��م، ح�ى ع�� حساب اتخاذ قرارات ضارة باالقتصاد والنظام النقدي. بينما    النقدية، ألن �ل همهم هو

 !يد�� املصرفيون بال دليل أ��م �عملون وفق قواعد علمية صارمة من أجل تحقيق املنفعة العامة

 اقتصاد بال أخالق
ب املصا�ح االجتماعية ال�ي تتضم��ا األيديولوجيا �� نظام من املفاهيم واآلراء ال�ي �عمل ع�� فهم العالم مع حج 

إ�� �شكيل نظام مغلق   تميل  النس�ي  الداخ��  اكتمالها وا�ساقها  ف��ا، ومن خالل  ع��ا  التعب��  األيديولوجية و�تم 

 و�حافظ ع�� نفسھ �� مواجهة أي خ��ات متناقضة أو غ�� متسقة معها.  
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و�حتاج التناول األخال�� لالقتصاد إ�� أساس أقوى لألح�ام إن ل�ل قرار اقتصادي أساس أخال�� ونتائج أخالقية.  

 .األخالقية من مجرد إدراكنا، من واقع تجر�تنا وخ��تنا، لبعض عواقب أفعالنا

�عّرف �عض ا�حلل�ن الرأسمالية ع�� أ��ا "حرب ا�جميع ضد ا�جميع"! و�ما أن تحقيق الر�ح ب�ل الوسائل هو هدف 

ديد من ا�جرائم والرذائل تمارس �أ�شطة عادية �� الرأسمالية املالية والنقدية. ع�� الرأسمالية، فإنك تجد أن الع

سبيل املثال، هناك: التالعب �� األسواق وخيانة األمانة ورشوة السياسي�ن وتجارة األس�حة وا�خدرات  والرشاوى  

 .وتزو�ر الفوات�� وتضارب املصا�ح والتسع�� الفاسد ... إ�خ

 الذي يواجھ البشر�ة هو كيفية إصالح أو ضبط هذا النظام العاملي الفاسد الظالم؟  إن التحدي العاملي

 توصیات مالیة ونقدیة عامة
الصفر  يجب تخفيض   .1 إ��  ا�ح�ومية)  التنمية  (أو ع�� األقل أل�شطة خطط  القروض  الفائدة ع��  سعر 

 .(تأسيا بالواليات املتحدة األمر�كية واليابان)

تمو�ل خطة التنمية الوطنية و�عادة اإلعمار من خالل اإلنفاق ا�ح�ومي املباشر من خالل إحداث �جز ��   .2

ع إ�� امللكية العامة بمجرد إتمامها �إضافات لل��وة الوطنية، مع  موازنة العامة، يتم �سو�تھ بتسليم املشاري

ي��ك نقود �جز املوازنة ال�ي تم إصدارها بدون فوائد مطروحة للتداول �� االقتصاد إلنتاج ال��وة وخلق 

 .الوظائف

 .ا�حد من التمو�ل االئتما�ي لأل�شطة غ�� املنتجة مثل اإلعالم وال��فيھ مل�افحة الت�خم .3

 .اإلنفاق ا�ح�ومي وخفض اإلنفاق غ�� املنتج ترشيد  .4

تطبيق ضوابط ذكية ل�حد من االستثمار املضارب غ�� املنتج لتجنب نز�ف ال��وة من املضار��ن ا�حلي�ن    .5

 .الصغار إ�� الكبار، ومن املضار��ن ا�حلي�ن إ�� املضار��ن األجانب (رأسمالية ال�از�نوهات)

مث .6 لتصبح  البنوك  هي�لة  إعادة  ال  يجب  كشر�اء  ا�ختلفة  املشاريع   �� �ساهم  ال�ي  املش��كة  الصناديق  ل 

 .مقرض�ن، من أجل تحقيق عوائد مالية متسقة مع أر�اح االستثمار ا�حقيقية
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 من االق��اض والقروض  .7
ً
 .يجب تطو�ر سياسة ضر�بية �س��دف ��جيع الشراكة �� املشاريع بدال

 .ثمار �� املشاريع اإلنتاجية ا�جديدة والقائمةاالستفادة من األسواق املالية لتمو�ل واالست .8

 أنھ ال يوجد تمو�ل أو استثمار �اٍف ملشروع مع�ن بالعملة ا�حلية، ولكن قل أنھ ال توجد إرادة   .9
ً
ال تقل أبدا

  �� ا�حلية  بالعملة  السيولة  إن نقص  ا�جتمع �جال مع�ن.  أو تخصيص �عض طاقات  لتوجيھ  سياسية 

ال يرجع إ�� نقص التمو�ل، حيث يمكن ل�ح�ومة ا�حلية ببساطة أن تصدره، ولكن  مجاالت إنتاجية معينة  

�سبب عدم توجيھ ما يكفي من الطاقة الوطنية أو االئتمان �� هذا ا�جال املطلوب، ر�ما من أجل ا�حفاظ  

 .ع�� بنية اجتماعية معينة أو توزيع مع�ن لل��وة أو �حرمان األمة من �شاط مهم مع�ن

ك املركزي مراقبة الودائع املصرفية الراكدة �� ا�حسابات املصرفية، أل��ا أك�� من ا�حاجة إ�� يمكن للبن  .10

لتجنب  الستيعا��ا  املفتوحة  السوق  عمليات  واستخدام  االستثمار،  ع��  القدرة  أو  الوطنية  املدخرات 

 .الت�خم

اإلنتاجي .11 للقدرة   
ً
استن�افا االقتصادية  واإليجارات  املصرفية  الفوائد  التمو�ل تمثل  خالل  من  الوطنية  ة 

و�جب أن توضع هذه القطاعات  (FIRE) والتأم�ن (خاصة شر�ات إعادة التأم�ن األجنبية) وقطاع العقارات

 .�� خدمة املص�حة الوطنية ا�حقيقية

ال يحتاج أي بلد إ�� قروض خارجية لتغطية النفقات بالعملة ا�حلية. ألنھ يمكن إصدار أي مبالغ لالئتمان    .12

ألن ا�ح  االحتياجات.  هذه  لتلبية  التجار�ة  والبنوك  القومي  املركزي  البنك   �� الكمبيوتر  شاشات  ع��   ��

القروض األجنبية، بمجرد تحو�لها إ�� العملة الوطنية، تؤدي فقط إ�� �خ الفوائد االقتصادية واإليجارات 

 .خارج البالد، كما �ساهم �� ز�ادة الت�خم

تمنع املصرفي�ن من تحو�ل الفوائض االقتصادية إ�� مدفوعات فوائد. يجب ع�� ا�ح�ومات السليمة أن   .13

 .فهذا يؤدي إ�� الت�خم
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جميع البنوك الغر�ية، بما �� ذلك البنوك املركز�ة، مملوكة ملكية خاصة من قبل النخبة الغر�ية، وتديرها   .14

يق األر�اح والسيطرة  النخبة املصرفية الغر�ية (معظمهم من ال��ود) مثل أي شركة خاصة أخرى ��دف تحق

 .أل�حا��ا

 .النظام املصر�� التجاري هو عش��ة مغلقة، تقبل الوافدين ا�جدد وتدر��م ع�� أساسيات النظام  .15

16.   
ً
 را�خا

ً
تم تلق�ن معظم موظفي البنوك (واالقتصادي�ن �� هذا الشأن) ��ذا النظام. إ��م �عتقدون اعتقادا

جرد موظف�ن معين�ن وليسوا ح�ى أعضاء �� تكتل مصر�� أ��م يطبقون أنظمة مصرفية سليمة بينما هم م

 .دو�� ع�� اإلطالق

فوائد   .17 ش�ل  ع��  ا�جتمع  من  االقتصادي  الريع  �ستن�ف  مؤسسات  حاليا)   �� (كما  التجار�ة  البنوك 

أدركت  �� جميع قطاعات االقتصاد، سواء  بمثابة مؤسسات احت�ار�ة تؤسس االحت�ارات  إ��ا  مصرفية. 

 .ذلك أم ال

يتبعون الب .18 إ��م  الدولة.   �� جهة  أو  �خص  ألي  خاضعة  أو   
ً
حقا مسؤولة  ليست  واملركز�ة  التجار�ة  نوك 

...)  والذي   (بازل األول والثا�ي والثالث  �� سويسرا  الدولية  التسو�ات  ال�ي وضعها بنك  القوان�ن واللوائح 

ممارسة مهنية سليمة، ولك��ا ��    يملكھ و�ديره تكتل البنوك الغر�ية العاملية. تد�� هذه القواعد أ��ا تضمن 

والسياسة،  االقتصاد  ع��  والسيطرة  واملالية  النقدية  الرقابة  لتحقيق  معقدة  بطر�قة  مصممة  الواقع 

النظام   و��  األسواق   �� والناشئة  النامية  البلدان  ودمج  األمر  لزم  إذا  الوط�ي  االقتصاد  ع��  والتضييق 

��سانة �املة من القوان�ن ا�حلية واالتفاقيات الدولية لتمكي��ا النقدي الدو�� الذي يديرونھ. و�� مدعومة ب

 .من تطبيق لوائحها ومعاقبة ا�خالف�ن

يجب أن تظل االحت�ارات الطبيعية، مثل النقل واالتصاالت واملوارد الطبيعية وا�خدمات األساسية مثل  .19

يجب األقل  ع��  أو  العامة،  امللكية  نطاق   �� الطبية،  والرعاية  ألسعارها    التعليم  حدود  ووضع  مراقب��ا 

 .وتصدير أر�احها
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من املفيد وضع مؤشرات جديدة لقياس األداء والتطور االقتصادي الوط�ي التفصي�� لتحل محل الناتج   .20

 ا�ح�� اإلجما�� و�قية املؤشرات االقتصادية الغر�ية إلعطاء صورة أك�� واقعية و�خالصا لالقتصاد القومي 

الوط . .21 ا�ح�ومات  ع��  املالية  يجب  السياسة  عن  املسؤول�ن  املدنية  ا�خدمة  موظفي  تأهيل  إعادة  نية 

مبادئ تلقي��م  تم  الذين  كما    والنقدية  واستقاللية،  حماية  أك��  سياسة  إلتقان  النيولي��الية،  السياسة 

ا�حمائية كبديل لسياسات  السياسات  يتم تقديم منح لدراسة  فعلت أمر��ا �عد ا�حرب األهلية، بحيث 

 .ة ا�حرة ال��يطانيةالتجار 

 .يجب وضع ضوابط صارمة وذكية ع�� تداول العملة الوطنية �� األسواق املالية، كما هو ا�حال �� الص�ن  .22

 إصدار أي قدر من    .23
ً
ال يجب اق��اض عملة أجنبية لسد النفقات ا�حلية. حيث يمكن للبنوك ا�حلية دائما

 .يجارات االقتصادية خارج البالد االئتمان ا�ح�� ع�� شاشة الكمبيوتر، دون �خ اإل 

 .عدم االق��اض بالعملة األجنبية لسد النفقات �� املشاريع ال�ي ي�ون دخلها بالعملة ا�حلية  .24

 باق��اض قروض بفائدة متغ��ة  .25
ً
 .ال �سمح مطلقا

 باملضار�ة ع�� العملة    .26
ً
ا�حلية واألصول ا�حلية خصوصا باستخدام ائتمان مصدر ع�� شاشة ال �سمح أبدا

 .الكمبيوتر من ال ��يء، أو �غ�� ذلك

الوطنية و�صدار   .27 بالعملة  الوطنية إلصدار نقود  السلطة  تتنازل عن  ت��ك هذه ال  ينب�� أن  االئتمان. فال 

الصالحية أبدا �� أيدي البنوك ا�خاصة ا�حلية أو األجنبية ل�حب الفوائد (اإليجارات االقتصادية) وشراء  

األصول من خالل إصدار االئتمان ع�� شاشات الكمبيوتر أو عن طر�ق املضار�ة ع�� العمالت. ولهذا تراقب  

 .ار األسواق املالية األمر�كيةو�الة ا�خابرات املركز�ة باستمر 

يجب اعتبار اإليجارات االقتصادية لألرا��ي والعقارات والز�ادة �� أسعار األصول كدخول طفيلية. و�تع�ن  .28

 .ع�� ا�ح�ومة فرض الضرائب ع�� مصادرهم
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 0.3يجب فرض ضر�بة ال تز�د عن    .29
ً
  ٪ ع�� جميع معامالت سوق املال الثانو�ة، وال�ي من شأ��ا أن تدر دخال

 وتمنع �جمات املضار�ة ع�� العملة واألوراق املالية ا�حلية. لقد تم بالفعل فرض ضر�بة مماثلة �� 
ً
كب��ا

 دولة منذ أك�� من عقد.  40أك�� من 

يجب فرض رقابة صارمة ع�� أ�شطة املضار��ن الكبار، وخاصة البيع ع�� املكشوف (أي بيع العمالت أو   .30

 .و��ا) أو املراهنة ع�� العمالت واألوراق املالية الوطنيةاألوراق املالية ال�ي ال يمتل�

يجب فرض رقابة صارمة ع�� األجانب الذين �ش��ون األصول الوطنية الرئيسية، ومراقبة القروض من    .31

ا�حلية  العملة  ع��  باملضار�ة  لهم  السماح  وعدم  ��ا،  املوثوق  غ��  الكيانات  أو  لألجانب  الوطنية  البنوك 

 .استخدام التمو�ل اإللك��و�يوشراء األصول ب

يجب مراقبة حركة واستخدام األوراق املالية والسندات (�سمح �عض املؤسسات املالية الغر�ية بإقراض   .32

 .قص�� األجل لتلك األوراق املالية للمضار��ن)

وحت�ي   �جز اإلنفاق ا�ح�ومي (الز�ادة ا�حسو�ة �� القاعدة النقدية بإصدار العملة) ال يؤدي �ش�ل تلقائي .33

إ�� الت�خم طاملا ال تزال هناك طاقات غ�� مستغلة �� االقتصاد، �شرط توجيھ ذلك اإلنفاق لتنشيط تلك 

 الطاقات غ�� املستغلة. 

للتوسع   .34 ا�حقيقي  االقتصاد  إم�انات  الفع��  الطلب  تجاوز  إذا  ألنھ  الت�خم.  إ��  املفرط  اإلنفاق  يؤدي 

  .ملواجهتھ، فسيؤدي ذلك إ�� ضغوط ت�خمية

 من ز�ادة األسعار طاملا أمكن ذلك، تم .35
ً
يل الشر�ات إ�� االستجابة للطلب امل��ايد من خالل ز�ادة اإلنتاج بدال

 .أي أن ز�ادة الطلب ال يؤدي إ�� الت�خم
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 املواضیع املبسوطة يف املالحق
 إفساد النظام النقدي الطبيعي   - 1الملحق 

الذهب والفضة كنقود   - لتار��� للنقود �� ا�جتمعات البشر�ة  التطور ا  -مالحظات حول التعامل مع ا�خداع الغر�ي  

 -أسس فساد النظام الطبي�� �� الغرب    -إفساد ا�حضارة املادية الغر�ية للنظام النقدي الطبي��    -وال ��يء آخر  

 جهود دؤو�ة إل�شاء ح�ومة عاملية وتفس�� اللغز -تكنولوجيا العلوم اإل�سانية 

 دي الحديث (النقود المصدرة بقرار) النظام النق -  2الملحق 

الت�خم    -الفائدة املصرفية    -البنوك والنظام املصر�� (البنوك / املق��ضون / الفائدة)    -النظام املصر�� املركزي  

القاعدة النقدية   -إ�شاء االحت�ارات بالنقود املصدرة بقرار والنظام املصر��    -الناجم عن النقود ا�حملة بالفوائد  

ال يمكن إصدار النقود   -آلية القروض والودائع    -االئتمان املصر�� التجاري أو النقود األفقية    -ود الرأسية  أو النق

القروض خالل  من  إال  البنوك  - املصرفية  مال  ورأس  الشائعة    -احتياطي  ا�خاطئة  املالية   -املفاهيم  السياسات 

 التوازن النقدي  -اسة النقدية السياسة املالية والسي -عمليات البنك املركزي  -والنقدية 

 اإلمبراطورية المثالية القائمة على التمويل  -  3الملحق 

السياسات األنجلو أمر�كية   -الر�ائز الثالث لإلم��اطور�ة ال��يطانية    -األسس األيديولوجية للرأسمالية واللي��الية  

ا�حرب لتوسيع األسواق املالية وعومل��ا   -(املقنعة)نظام بر�تون وودز واإلم��اطور�ة األمر�كية غ�� الرسمية    -املنسقة  

اإلس��اتيجية االقتصادية    -ال�جز التجاري للواليات املتحدة األمر�كية ل�حفاظ ع�� الهيمنة (تصدير الت�خم)    -

مالحظات   -ا�حروب املالية    -ت�و�ن االحت�ارات    -إدارة االقتصاد العاملي �� االتجاه املعاكس    -لإلم��اطور�ة األمر�كية  

تحو�ل االقتصاد الوط�ي إ�� اقتصاد  -االقتصاد السيا��ي للدين العام  -السيطرة املالية والنقدية العاملية  -غر�بة! 

 -غابة من الوحوش املي�انيكية    - الهيمنة األمر�كية ع�� العالم من خالل التمو�ل    -النظام النقدي العاملي    -نقدي  

ب ملصدرها  الدوالرات  إعادة  الت�اليف  آليات  االتصاالت    - أقل  ثورة  �عد  املالية  ل�حروب  األمر��ي  التحدي   -الفن 

 - البشري إلصالح النظام النقدي العاملي املعقد 

القاتمة    -السوق  صناع   العامة  الدولرة    -الصورة  عن  العاملية  النقدية  التناول    -مالحظات    -االستقاللية  حول 

 املنظومي الشامل لدراسة األنظمة املعقدة.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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