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Lyndon LaRouche: Rohatyn Must Not Duck the Issue 
 

 )1(* ليندن الروش 2004بيان من املرشح لالنتخابات األمريكية لعام 
 "عقد مؤمتر بريتون وودز جديد ")2 (*حول اقرتاح فيليكس روهاتني

 
 2001 أغسطس 24اجلمعة 

 )ترمجة وتعليق حسني الندمي(
 

مؤمتر بريتون  "ارتـبطت يف السنني األخرية مجيع االقرتاحات اجلادة عامليا لعقد           
وقد بدأت مؤسسات العديد من احلكومات      . بـامسي أنـا شخصـيا     " وودز جديـد  

 . باختاذ التدابري األولية لتوسيع النقاش حول اقرتاحاتي وتبنيها
ؤمتر بريتون  م"واآلن يطـل علينا فيليكس روهاتني مدعيا انه يقرتح عقد           

، لكنه ال يشري إطالقا اىل االقرتاح املوجود أصًال بذات االسم على            "وودز جديـد  
هل يدعي فيليكس انه    : السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     . االجندة الدولية 

هـو الذي اخرتع العجلة، أم انه ينوي التلميح اىل انه يريد دعم االقرتاح              
 الذي أصبح مشهورًا عامليا بسبيب و       املوجـود من قبل على الطاولة، االقرتاح      

بفضـل جمموعـات مـن الـربملانيني املنتخـبني الذيـن عمموا مشاريع قوانني يف                
هل سيقبل هو   : بـرملاناهتم دعمًا القرتاحي؟ لذلك فالسؤال امللح والعاجل هو        

، أم أن اهلدف من تصرحيه هو جمرد خدعة دلفية          )هلذا االقرتاح (بـتعريفي أنا    
 جديدة الستغفال الناس السذج؟) معبد دلفينسبة اىل آهنة (

فإن قضية آون   , مبـا أن النظام املايل العاملي يشهد عملية تفكك حالياً         
فيـليكس يـريد أن يدعـم اقرتاحـي أنـا، أم يعـين شـيئًا آخر جيب أن يتم                    

فليس من املمكن أن يوجد عندنا صنفان من        . توضـيحها بسـرعة وبشـك عاجل      
لذلك، على فيليكس   . دمها عالجي واآلخر سم زعاف    الطـب حتـت نفس املسمى، فأح      

 .أن يرد علنًا على التحدي الذي افرضه عليه يف هذا األمر
 
يفهم يف األوساط الرمسية " بريتون وودز جديد"لقـد بدأ مصطلح    : ـ حقيقـة  1

وغريها من الدوائر السياسية عامليًا على انه عملية استبدال نظام صندوق           
ما .  والظـامل بقسوة والفاشل يف ذات الوقت       مدمـر الـنقد الـدويل احلـايل ال      

يعـنيه الـنظام الـنقدي العـاملي الفاشـل حاليًا هو التحول من الصيغة               
األصـلية احلمائيـة مـن صيغ النظام النقدي ذي أسعار الصرف الثابتة إىل              

لذلك، فإن ما   . 1971نظـام الصـرف العـائم الـذي مت تقدميه يف أغسطس عام              
هو التخلي عن النظام العاجز احلايل      " ن وودز جديد  بريتو"يعـنيه اقـرتاح     

والـتوجه حنـو بناء نظام جديد مبين على أساس نظام بريتون وودز السابق              



الـذي آـان يعمل بشكل جيد جدا برغم املساوئ اليت           ) 1944املؤسـس يف عـام      (
 .آانت موجودة فيه

 
ق واسع هـل يقبل فيليكس روهاتني هبذا التعريف املقبول على نطا   : ـ سـؤال  2

؟ إذا آان اجلواب باإلجياب، فإن عليه التصريح        "بريتون وودز جديد  "ملصطلح  
أما إذا آان اجلواب ال، فإن عليه تغيري عنوان اقرتاحه لتاليف           . بذلـك علناً  

 ).ألن هذا قد يعرضه للمحاسبة بتهمة االنتحال. (تضليل اجلمهور
 
ستثمرون األمريكيون  ، خسر امل  2000ـ  1995خـالل املـدة بني عامي       : ـ حقيقـة  3

لوحدهـم تـرليونات الدوالرات يف واحدة من اعظم عمليات االحتيال املالية            
وقد ". االقتصاد اجلديد "اهلـرمية يف الـتاريخ احلديـث وهـي املسماة فقاعة            

اسـتمر العديـدون مـن القادة القوميني وبضمنهم مرشحني أساسيني للرئاسة            
حىت " باالقتصاد اجلديد " املتمثلة   األمريكية بتشجيع وتسويق عملية االحتيال    

ومنذ اليوم الذي توىل فيه جورج       . 2000اية محلة انتخابات الرئاسة عام      
وخسر " االقتصاد اجلديد "دبـليو بـوش مقـاليد الرئاسـة انفجـرت فقاعـة             

املسـتثمرون الذين مت استغفاهلم لالستثمار فيها الرتليونات من الدوالرات،          
 ". املالذ األخري للصادرات"املتحدة باعتبارها آما اار دور الواليات 

 
مـن سنني عدة وأنا أحذر املستثمرين وغريهم عامليا من خماطر هذه    : ـ سـؤال  4

الفقاعـة املاليـة وغريها من األخطاء الفادحة ذات العالقة اليت ارتكبتها            
مىت اصدر اخلبري املايل فيليكس روهاتني ألول مرة        . حكومتـنا وحكومـات أخـرى     

رًا علنيًا ضد هذه اخلديعة الكربى؟ وهل نبه املرشح الدميقراطي آل غور            حتذيـ 
علـنا اىل ضـرورة الـتوقف عن تضليل الرأي العام حول هذه القضية؟ وهل               
أعـلن يف يـوم مـن األيام عن دعمه الصريح والعلين لتحذيراتي اخلاصة هبذه               

ألمريكان من  القضـية يف وقـت رمبا آان دعمه يل قد ساعد يف منع املاليني من ا               
الوقـوع يف فـخ االسـتثمار يف تـلك الفقاعـة؟ واآلن، وقـد فضـحت أآذوبة                  

نفسها، فإن اآرب أزمة مالية يف الواليات املتحدة اليوم         " االقتصاد اجلديد "
هـي وجـود فقاعـة عقـارات هائـلة يـتم بـناءها حبجة توليد االعتمادات                 

م قيم العقارات   االسـتهالآية، لكـن غرضـها األعمـق واألآثر ظالما هو تضخي           
. مؤقـتًا للتغطية على اإلحراج املتوقع الذي ستعاني منه بعض أآرب البنوك           

آـانت هذه احلقيقة معروفة جيدًا بني أوساط اخلرباء املاليني من وزن فيليكس             
  .2000روهاتني منذ أيام محلة انتخابات عام 

 
دة، شهدت منذ تنصيب الرئيس جيمي آارتر رئيسًا للواليات املتح  : ـ حقيقـة  5

االقتصـاد األمريكي عملية ايار نصيب شرحية الثمانني يف املائة الدنيا من            
وبالتوازي مع ايار البنية    . املواطـنني األمـريكان مـن الدخـل القومـي         

التحـتية األساسـية األمـريكية املـنهوبة واملهمـلة، وعملية ب القدرات             
األمريكية اىل أسواق   اإلنـتاجية املاديـة ألمتـنا عن طريق تصدير الوظائف           

العمالـة الرخيصـة، أنـتجت السياسات األمريكية حتت نظام النقد ذو سعر             
 عمـلية ايار متسارعة للقدرات      2001 إىل   1971الصـرف العـائم مـن عـام         

اإلنتاجية املادية ومستوى الرفاهية للواليات املتحدة وشعبها، خاصة لألسر         
 .ئة السفلى من السكاناليت يقع دخلها ضمن شرحية الثمانني باملا

 
هـل يقـر فيـليكس روهـاتني هبذه احلقائق؟ وهل يقر بأن اقتصاد       : ـ سـؤال  6

الواليـات املـتحدة والعـامل قـد عـاىن من تراآم عدة تغريات يف السياسات،                
، وهذه  1963 إىل   1945مبـتعدا مـن السياسـات السـائدة يف الفـرتة من عام              

؟ هل يقر باحلاجة اىل العودة      الـتغريات قـد أثبتت أا آانت محاقات منظمة        
اىل منـط صـنع  القـرار الـذي ميـز فرتة رئاسة فرانكلن روزفلت وممارسات                 
الواليـات املـتحدة ما بعد احلرب العاملية واىل ما قبل محلة رتشارد نكسون              



 ؟ هل أن    1968ـ  1966يف األعوام   " السرتاتيجية اجلنوبية "العنصـرية املسماة    
تصـريح علنًا أن علينا أن نصلح األمور اليت         فيـليكس مسـتعد لالعـرتاف وال      

 و ما حصل أثناء رئاسة      1966أضلت القيادات األمريكية يف فرتة ما بعد عام         
 نكسون و آارتر؟ 

 
إن فيليكس روهاتني مطلع بشكل جيد ولديه الذآاء الكايف، خبالف   : ـ حقيقـة  7

 مميزات  مـا لدى قيادات الواليات املتحدة الرمسية اليوم، ليعرف أن هنالك          
 وأن  1963 ـ   1945خاصـة لطـبيعة عمـل نظام بريتون وودز األصلي بني عامي             

هـذه املميـزات آـانت أساسـية يف عملية إعادة اعمار وتنمية اقتصاديات              
ولنا أن نكون واثقني    . الواليـات املـتحدة وأوروبا الغربية وأماآن أخرى       

ت أسعار  مـن انـه يعـرف أن هـذه املميـزات تتضـمن نظامًا حكوميًا لتثبي               
الصـرف، الـذي بدونـه آان يستحيل الدفاع عن أسعار فائدة منخفضة على              

ولنا أن نكون واثقني انه     . قروض واستثمارات دولية متوسطة وطويلة األجل     
يعـرف أنـه آـان سيسـتحيل الدفـاع عـن عمـلية خلق آل تلك الكمية من                   

ات طويلة  االعتمادات العامة وغريها بدون نظام مهيكل ال غىن عنه لالستثمار         
األجـل يف جمـال البنية التحتية األساسية واملنتجات الرأمسالية الداخلة يف            

ولنا أن  . الـزراعة والصـناعة واإلسكان والبنية التحتية احلضرية عموما        
نكـون واثقـني انـه يعـرف أن تـلك اإلجـراءات تضـمنت أشـكاال محائية من                   

وسطة وطويلة  الـتعريفة واحلمايـة الـتجارية لالسـتثمارات اإلنـتاجية مت          
ولنا . األمـد، باإلضـافة اىل ضوابط على حرآة رؤوس األموال وأسعار الصرف           

أن نكـون واثقـني من انه يعرف أن إعادة العمل هبذه اإلجراءات ال غىن عنه                
إلنقـاذ وإعادة تأهيل النظام النقدي واملايل العاملي من االيار املتسلسل           

 . احملتم
 
 علنًا عن التزامه بإعادة العمل هبذه  هـل هـو مسـتعد للتصريح     : ـ سـؤال  8

 اخلصائص آأساس ميكن بناء نظام بريتون وودز جديد عليه من البداية؟
 
إن املصـدر املـتني الوحيـد للرحبية يف أي اقتصاد وطين يأتي من      : ـ حقيقـة  9

توظيف اليد العاملة يف جمال التقدم العلمي والتكنولوجي وصيغ من العمل           
عدا ذلك، فإن توليد أية     . ة رأمسالية متزايدين  ذات آـثافة طاقـة وآثاف     

نسـبة ظاهـرية مـن األربـاح يف االقتصـاد الوطين سيأتي حتمًا عن طريق ب                 
الثروات الطبيعية املوجودة أصًال أو من األرباح املالية املتخيلة متاما من           

إن . الـنوع املرتـبط بفقاعـة أسواق األسهم والعقارات السابقة واحلالية          
قــة احلاليــة يف الواليــات املــتحدة وأزمــة الــرعاية الصــحية أزمــة الطا

املتـنامية فيهـا وعجـز ميـزان املدفوعـات اجلـاري هـي جمرد أعراض مميزة                 
الياقات "لـلعواقب الـيت ال بـد أن تـأتي نتيجة حماولة استبدال اقتصاد               

االقتصاد ما بعد   "اإلنـتاجي القـدمي وإحالل الصيغ املختلفة من         " الـزرقاء 
 .ومن املستحيل أن يكون فيليكس روهاتني جاهًال بذلك. دلهب" الصناعي

 
 هل سيقوهلا؟ : ـ سؤال10
 

خبالف ذلك، أعتقد أن فيليكس روهاتني لن يكون لديه أي اعرتاض شكلي على               
العناصـر الـتالية مـن اقرتاحـي إجراءات طارئة عاجلة آما وضحت ذلك يف               

 . خطابي األخري أمام مجعية احملاسبني املكسيكية
مـن الواضـح بالنسبة يل ولعدد مهم من األشخاص يف أمم عديدة أن هناك               
ثـالث خطـوات رئيسـية جيـب السري عليها خللق هذه الصيغة اجلديدة من نظام                

 . بريتون وودز
 



جيـب أن تكـون هـنالك نقاشات مكثفة حول الشروط املطلوبة لنظام              : أوال 
ءة املهنية لكي   بريـتون وودز اجلديـد بـني أولـئك الذيـن لديهـم الكفـا              

فليس على  . يناقشوا النواحي التقنية لصنع السياسات القومية والعاملية      
هـذه اجلهـات تصميم جمموعة املواصفات اليت سيكون تبنيها هو األساس املطلق             
لـنجاح املهمـة، بـل وعـليهم أيضـًا أن مييزوا بني املتطلبات اليت ال تقبل                 

ى املؤسسات السياسية اليت سيتوجب     املساومة وتلك اخليارات اليت املتوفرة لد     
 . عليها تبين مسودة إصالحات نظام بريتون وودز اجلديد

 
تقـع عـلى عـاتق هـذه اموعـة األوىل مسؤولية تعليم وإرشاد               : ثانيـاً  

املؤسسـات السياسية ذات العالقة اليت ليس لديها اليوم أية آفاءات تذآر            
قضية على الطاولة حبيث يتم     جيب وضع ال  . يف اجلوانـب التقـنية هلـذه األمور       

وضـع الساسـة أو اجلهات السياسية املسؤولة ذات العالقة يف صورة اخليارات             
املـتوفرة بصـورة واضـحة، بيـنما يتم التشديد على النواحي اليت ال ميكن               

 .املساومة يف تطبيقها إذا أردنا للنظام اجلديد أن ال ينهار من البداية
 

 مع هذه اإلجراءات عملية إعادة تعليم       جيـب أن تسـري بالتوازي     : ثالـثا  
نشـيطة وعالجيـة لـلرأي العام يف مبادئ االختالف بني النظام الفاشل احلايل              
الـذي يـتهاوى من حوهلم وبني مبادئ النظام اجلديد الذي جيب عليهم دعمه،              

 . والذي عليهم أن جيدوا فيه فرصتهم للمسامهة اإلنتاجية
 وغريها من الدعايات الدلفية، ونقدم      لنتخلص من األآاذيب والتحريفات   

بعـض األجوبـة الواضـحة عـن جوهر احلقائق واألسئلة اليت طرحتها هنا على               
 .فيليكس روهاتني

 }}}}اية البيان{{{{
 :مالحظات

ـ لقد أطلق ليندون الروش مبادرة دولية لعقد مؤمتر دويل على صيغة مؤمتر    1*
ر فقاعة أسواق   ، بعد أن تنبأ حبتمية ايا     منذ عدة سنني  بريـتون وودز جديد     

وقد حاولت حكومة   . األسـهم يف آسيا وامتدادها حنو الغرب حىت تضرب أمريكا         
إغراق أسواق األسهم واملصارف    الواليـات املـتحدة بالـتعاون مـع اليابان          

االقتصاد "بالسيولة املصطنعة منذ األزمة اآلسيوية، وقد مت استخدام خرافة          
واآلن وبعد انفجار   . ة اهلائلة وعصـر املعـلومات خللق هذه الفقاع      " اجلديـد 

الفقاعـة وانكشـاف خرافة االزدهار االقتصادي األمريكي اليت مل يكن هلا أي             
أسـاس مـن الصـحة، حتاول جهات آثرية أجياد حلول تبقي على سيطرة الطبقة               

وبعد . االوليجارآية املالية االجنلوامريكية على مقومات العامل االقتصادية      
ؤسسات االوليجارآية، الروش، بعد هذا االيار      تـزايد شـعبية عـدو هذه امل       

وارتفـاع مصـداقيته يف أرآـان عديدة من العامل، حتاول هذه املؤسسات بشىت              
الوسائل التعتيم على امسه وعلى اقرتاحاته اليت إن آتب هلا النجاح، فإا            
ستمحو نفوذ هذه الطبقة اليت حتكم العامل عن طريق بنوآها ووسائل إعالمها            

اهتـا السياسية، وتعيد اىل الدولة القومية احلديثة وشعوهبا سيادهتم          ولوبي
. املنـتهكة واملنتقصـة، ليـس يف العـامل الـنامي فحسب، بل وحىت يف أمريكا               

قـد حـذرت الروش مـن أن الطبقة         وآـانت بعـض املصـادر الطـلعة يف لـندن            
قتصادية، االولـيجارآية اليت بدأت تنظر هبلع اىل مدى صحة توقعات الروش اال           
صبحت هلا أسـتحاول ان تطعـن يف اسم الروش أو تستويل على بعض شعاراته اليت           

شـعبية آـبرية عامليًا لكن بشكل حمرف، مع االلتزام بعملية التعتيم التام             
 . عليه يف وسائل األعالم الغربية اليت متارس ضده من ثالثة عقود

عهد شيلر العاملي   وقد أرفقنا أدناه املبادرة األصلية اليت روج هلا م        
وآسـبت تأييد اآلالف من االقتصاديني وأعضاء الربملانات واملفكرين والناشطني          

وقـد مت تقدميها يف صيغة اقرتاح اىل        . السياسـيني مـن خمتـلف أرجـاء العـامل         
 مـن قبل جمموعة من أعضاء الربملان        2000الـربملان األوروبـي يف أبـريل عـام          

 يف صيغة طلب    2000 يف الربملان اإليطايل عام      اإليطـايل، آما مت تقدميها وتبنيها     
مـن احلكومـة بالعمل اجلدي ملناداة دول اموعة  السبعة اىل عقد مثل هذا               



املؤمتـر، لكـن هـذه املرة جيب انضمام جمموعة من الدول النامية اىل عملية               
 حيث مل جيتمع إال احللفاء املشارآني يف احلرب         1944الـتفاوض خبـالف ما جرى عام        

 . عاملية الثانيةال
 
" فاينانشال تاميز"  مقـاًال يف جريدة  Felix Rohatynـ نشـر فيـليكس روهـاتني    2*

 أغسـطس اجلـاري، طالب فيه الرئيس االمريكي جورج بوش         18اللـندنية يـوم     
فيه قادة العامل   يتباحث  " عقد مؤمتر بريتون وودز جديد    "بضـرورة الدعوة اىل     

وهي نفس الصيغة اليت    . قتصادية العاملية زمـة املالية واال   حـول صـيغة حلـل األ      
 . متاماينض خمتلفغرلطريقة وبلكن . يستخدمها ليندون الروش

 االستثمارات يف الواليات املتحدة     خرباءفيـليكس روهـاتني هـو أحد أآرب         
النافذة يف  " الزارد فريريس  "يةاستثمارالجمموعة  ال ب عملياويرتبط  . وأوربا

". واشنطن بوست " صحيفة   يفالقرار  صنع  نيويـورك ولـندن، الـيت هلا حصة من          
آمـا انه آان سفري الواليات املتحدة اىل فرنسا أثناء إدارة آلنتون، وله             

. بعاد نفوذ الروش عن احلزبإدور آـبري يف أوساط احلزب الدميقراطي اليت حتاول          
وليـس خاف أن روهاتني يعرف الروش متام املعرفة، إذ دخل يف صدامات سياسية              

ات حينما آان حياول الروش ومناصروه إنقاذ مدينة        معه منذ بداية السبعين   
 عن طريق حث إدارة املدينة تعليق تلك        1975نيويـورك من أزمة ديوا عام       

الديـون واالستثمار يف اخلدمات العامة للمدينة عوضًا عن ذلك، بينما آان            
يـريد روهـاتني الـذي أصـبح رئيسًا  موعة مالية سيطرت على السياسة يف                

نفاق على إفـرض سياسة تقشف قاسية جدًا وإجبارها على تقليص ال        املديـنة،   
اخلدمـات العامـة من أجل دفع الديون، أو الرضوخ لشروط بنوك وول سرتيت              

نفـس الصـراع الـذي خاضـته دول العـامل الفقـرية ضد البنوك               . الدائـنة 
 . العاملية منذ السبعينات

لدود هنري  ويف ذات الوقـت يرتـبط  بعالقـة محـيمة مـع عدو الروش ال               
 الذي طاملا حث مكتب املباحث الفدرايل يف رسائل رمسية مطاردة الروش            آيسنجر

تب أحد فصول آتاب هنري     وليـس مسـتغربًا أن يكـون روهـاتني هو آا          . نصـاره أو
 وهو الفصل الذي يعرب فيه عن هلعه Does America Need a Foreign Policyخري آيسـنجر األ 

صرفية مي تسـيطر عليه املصاحل املالية وال     مـن ايـار الـنظام املـايل الـذ         
 .مريكية ومصدر قوهتا يف العاملأجنلوأال

**** 
 

 :2000عام إعالنه مت صلي آما االقرتاح األ
 

Ad Hoc Committee for a New Bretton Woods 
 اللجنة اخلاصة لتأسيس نظام بريتون وودز جديد

 2000)نيسان( أبريل 6
 مرارًا على عدم رغبتها وعدم G - 7نت حكومـات دول جمموعة السبع  لقـد برهـ  

 للنظام املايل العاملي عن طريق      وشيكقدرهتـا عـلى تفـادي خطـر االيـار ال          
لذا فقد اصبح من دواعي     . عملية إعادة تنظيم عاجلة وشاملة هلذا النظام      

راآًا ن يقوم أفراد من مجيع دول العامل برفع أصواهتم إد      أالضـرورة القصوى    
 . زمة مالية بنيوية من نتائج مدمرةأخلفه منهم ملا قد ت

باعتباره عامل  إنـنا، حنن املوقعون ادناه، نشري اىل السيد ليندون الروش            
زمة البنيوية أاالقتصـاد املعـروف عامليًا على انه هو الذي حلل مسببات ال          

وير وتفصيل   قام يف ذات الوقت بتط     حتـليًال عميقًا جدًا ولفرتة طويلة، آما أنه       
زمة، وهذه  أ للتغلب على هذه ال    اتبنيهجـراءات الـيت جيب      جمموعـة متكامـلة مـن اإل      

 .جراءات هي برنامج مضاد لالزمة باسم بريتون وودز جديدإال
وربي أعضاء الربملان ال  أونود أن ننوه هنا اىل املبادرة اليت تبناها بعض           

 :ليي مؤخرًا واليت تنص على ما
 



 سامهت يف حتقيق    1944ن آليـات اتفاقيـة بريـتون وودز املربمة عام           أـ حيـث    
 بعــد احلــرب ةعمــار االقتصــاديأاالســتقرار الــنقدي ويف عمــلية إعــادة ال

 العاملية؛
بني االقتصاد الفعلي واالقتصاد املايل منذ فك        ن هنالك تنافرًا ما   أـ وحيـث    

زمـات املالية   أن األ حيـث   و االرتباط بني الدوالر ونظام احتياطي الذهب؛
 ؛1997جزاء خمتلفة من العامل منذ عام أقد تفجرت يف 

ثناء أن املؤسسـات املاليـة والنقدية الدولية قد بينت قصورها           أـ وحيـث    
 دائها ملهماهتا؛أ

ثارًا مدمرة  آقد ترآت   " فقاعة املضاربات "ن  أـ وحيث انه اصبح من الثابت       
 بذلك اىل تغيٍري آلي يف هياآل       عـلى اقتصـاديات الـدول الـنامية، مؤديـة         

 ترليون دوالر   300قد بلغت مستوى    ) أي الفقاعة (ا  أاالقتصـاد العـاملي، و    
 40مقارنـة بإمجـايل الـناتج احملـلي جلميـع دول العـامل جمتمعًة واملقدرة بـ               

 ترليون دوالر؛
 :وربية اىلوربي يدعو املفوضية األفإن الربملان األ 

 
ر جديد مشابه لذاك الذي عقد يف بريتون وودز      قـرتاح لعقـد مؤمت    اتقـدمي   ) أ

ليات اليت أدت اىل نشوء     ويل جديد للقضاء تدرجييًا على اآل     هبـدف خـلق نظام نقدي د      
 ؛"فقاعة املضاربات"
سناد حقيقي، وحتسني   إمكانية إرساء قيم العمالت على أساس عنصر        إتقييم  ) ب

 . سعار صرف العمالتأالسيطرة بشكل آامل على حرآة 
صدار اعتمادات جديدة موجهة حنو تطوير االستثمارات يف قطاعات         إقـرتاح   ا) ج

 .االقتصاد احلقيقي، وحتديد مشاريع بنية حتتية ذات نطاق قاري
 

بيض يف  لوضـع احلـايل تكمـن يف أن الـبيت األ          شـد خطـورة يف ا     إن القضـية العبـثية األ     
يـح ملا يسمى    وربـي يكيـلون املد    ملـتحدة وأعضـاء حكومـات االحتـاد األ        الواليـات ا  

وميجدونـه باعتباره جناحًا باهرًا، يف ذات الوقت الذي         " االقتصـاد اجلديـد   "
 !ن الفقاعة املالية الناجتة عن هذه اخلرافة قد بدأت تنفجرأنرى فيه 
ىل تقوية منو االقتصاد العاملي، قد      إا هتدف   أالـيت زعم    " العوملـة "إن  

طلق أ وقد   لرأمسالية اللصوصية شكال ا أا شكل من    أثبتت  أبانت على حقيقتها و   
االقتصاد الفعلي  املالية و هـم سأبني ال  هلـا العنان، مؤدية اىل توسيع اهلوة ما       

غنياء والفقراء من جهة بشكل ال ميكن السكوت عليه، ال على           مـن جهـة  وبني األ      
زمة البنيوية املتسارعة،  وبعـد األخذ بعني االعتبار األ     . ين وال الـدويل   سـتوى الوطـ   امل

 ".اللجنة اخلاصة لربيتون وودز جديد"ررنا حنن املوقعون تشكيل فقد ق
 

�املوقعون .. 
{{{{}}}} 

 
رت يف جملة إآزآتف إنتلجنس     آانت قد نش  توجـد قائمـة بأمسـاء املوقعني لدى معهد شيللر و          و

ىل هذه إللسياسيني والربملانيني واخلرباء االقتصاديني االنضمام     ميكن  و. أآـثر مـن مرة    ريفيـو   
لالستفسار وطلب املعلومات واحلصول    وميكن االتصال بالعناوين أدناه     . املـبادرة دون شـروط    

جمانيـة من مطبوعات معهد شيللر وحرآة الروش العاملية مبعظم اللغات           واحـدة    ةعـلى نسـخ   
  : التاليةنالعاملية عن طريق االتصال بالعناوي

 :  يف الواليات املتحدة
org.schillerinstitute.www 

 : أو أملانيا
de.institut-schiller.www 

لكرتوني اإلالربيد  رسالإميكن (يف السـويد     د حسني الندمي  العضـو العربي يف املعه    بأو  
 :)جنليزية أيضاباللغة العربية واإل

se.hussein@nysol  


