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بداية النهاية 
لطواغيت العالم

ًا التركيز يجري وأنها بالعالم أمريكا انفراد حول إعلمي
ا ،والناهيمة والممرة المسيطرة الوحيدة القوة أصبحت وأنه

 كمما.تكنولوجيما وأقموى جيمش وأقموى اقتصاد أقوى تمتلك
زوايمما مممن المريكيممة العتممداءات نتائممج على التركيز يجري

المريكيممة والخطممط والسإمملمية، العربيممة الطأراف خسائر
.التعليمية.. إلخ المناهج وتغيير أخرى، بلد لضرب

وهممو: فممما للقضممية الخر الوجه يذكر الملف هذا لكن
النآ؟ وحممتى  سإممبتمبر11 منممذ المريكيممة الخسائر حجم هو

المريكمممي والجيمممش والقتصممماد للمجتممممع يمكمممن وهمممل
لمريكمما تحققممت الراهنة؟وهل حدودها في "احتمالها" حتى

النتائج أنآ أم والعراق؟ أفغانستانآ على عدوانها في أهدافها
ًا ثمممة عكسممية؟! إنآ ًا فارقمم هنمماك نقممول: إنآ أنآ بيممن كممبير

نقممول: أنآ وبيممن الخ، وسإياسإية عسكرية أمريكية اعتداءات
قوتهمما هممو وهنمماك هنمما اعتممداءاتها أمريكمما شممن سإممبب إنآ

ًا الشاملة ًا عسممكري ًا وسإياسإممي ًا. إذ واقتصممادي ربممما وحضمماري
حالممة مممن والنممزول النهيممار بممدء هممو العممدوانآ سإممبب يكونآ

دولممي مجتمممع إلى الوحيدة، العضمى والدولة المبراطأورية
بقمممة المتحممدة الوليممات انفممراد انهيممار أي القطمماب متعدد

العالم.. 

وأشممكال العتداءات بأنآ للقول ضرورة ثمة أنآ ويبدو
أومحاولممة الضممعف مؤشممرات أحممد فقممط، ليسممت العدوانآ

جلبممت أيضمما ولكنهمما قادمممة، تغييممرات علممى الطريممق قطممع
المتحممدة الوليممات مكانممة تدهور من تسارع جديدة، عوامل
الضممربة هممي سإممبتمبر غممزوة كممانت العكممس.وإذا وليممس

وفتحممت المريكيممة، بالهيبممة أطأمماحت الممتي السإممتراتيجية
أمريكمما "أسإممطورة وأنهممت المريكممي، "جممروح" القتصمماد

والعرقممي الثنممي وللتعممايش للحريممات كقلعممة المصممطنعة
ًا وفرضت والديني، ًا مفهوم الوليممات فممي للمممن إسإتراتيجي
فممي الجارية العمليات فانآ تاريخها، في مرة لول المتحدة،

يعجممل الممذي التكممتيكي النزيممف تمثممل والعممراق أفغانسممتانآ
الممدب فممإنآ المباركممة.وهكممذا الغممزوة هممذه نتائممج بتطممور

والسممطوة (الهيمنممة صمماحبه والمريكيممة) يقتممل (العسكرية
القتصادية). والقدرة

الشائكة:      المسائل     من     ثلثا     هنا     سنبحث
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2001 سإمبتمبر ضمربات نتيجمة المريكية  الخسائر)1
والجتماعية. والقتصادية السياسإية وتداعياتها

أفغانستانآ، على عدوانها نتيجة المريكية  الخسائر)2
العراق. بعدها ومن

المتحممدة الوليممات تبنممي جممراء المريكية  الخسائر)3
الحممرب بأنآ للتذكير أضفناه المحور وهذا الصهيوني، للكيانآ

المصممادر متعممددة الخسممائر وأنآ شمماملة، والمة أمريكا بين
ّدماٍت الفصممول هذه يدي بين التقديم من بد والبعادول بمقمم

والمسممتقبل الحممالي، أمريكمما وضممع تصممور علممى ُتعين ثلٍث
هي: المقدمات وهذه لها، المتوقع

الكونية. أولً: السنن

ًيا: القتصاد المريكي. ثان

ًثا: الجهاد .المة خيار ثال
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الولى المقدمة
الكونية السنن

ًنا له وجعل الكونآ، الله خلق ّيممًة سإن ّدل، ل كون كممما تتبمم
ّنة تجد سإبحانه: {فلن قال ً اللممه لس لسممنة تجممد ولممن تبممديل
والكيميائيممة الفيزيائيممة السممنن سإممننه فمممن تحممويلً}، اللممه

ّلقممُة السممنُن سإممننه ومممن وغيرهمما، ّدول بسممقوِط المتع المم
وقياِمها.

ّنهمما يعلممُم أمريكا، حال في والناظر السإممباب جمعممت أ
قسمممين: علممى السإممباب وهممذه الممدول، لسممقوط الكونيممة
ّية، عوامل ّية.  وعوامل ذات خارج

ّية:      العوامل     فأّما ّذات ال

ّلت فقد عليهمما، قممامت الممتي المبممادئ عممن أمريكمما تخ
ّدولة ّتخذ التي وال عنهمما تتخلممى ثممّم المبممادئ مممن لها أسإًسا ت
ًعا، تنهممار ّلممت إذا البنيممانآ يسممقط كممما سإممري أسإاسإمماته اخت

ّيممة، قمموانين عممن أمريكمما تنممازلت كيممف نممرى ونحممن الماد
وأعرضت المريكية، القيم عن وتخلت الشخصية، الحريات

ا المسملم يمراه المذي-  المدولي القمانونآ عمن ًت يجمب طأاغو
ٍة غيممر تكممن لممم التي المتحدة المم هيئة - وعن به الكفر آلمم
وحلفائها. أمريكا سإياسإات لتنفيذ

مممن الممداخلي الفسمماد ألمموانآ جمعممت أمريكمما أنّآ كممما
واسإممتمرائها، وألفتهمما الفممواحش وشمميوع الجريمممة، انتشممار

لمموط قمموم عملممه كالممذي وعملممت بممالقوانين، وتشممريعها
أمة كل على وزادت السابقة المم ذنوب وجمعت وأفحش،

ّنهمما وجممدَت السممابقة المممم تاريخ في نظرَت ولو منها، لممم أ
ّ تزل ولم تسقط والذنوب. الفواحش انتشار بعد إل

ّدث الظلممم وأممما التاريممخ يعممرف فلممم حممرج، ول فحمم
اللممه سإممنن ومممن أطأغممى، ول أمريكمما مممن أظلممم المعاصممر
اللممه قصمممه والعظمممة الكبريمماء نممازعه مممن أنّآ الكونيممة،
ّلط ومن وأهلكه، عليممه اللممه أعمماد بممالظلم العبمماد علممى تسمم

والدولممة والممالممك، الملممك أسإمماس والعممدل ظلمممه، عاقبة
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ًطأا، الدول أسإرع الظالمة النظممام تهمماوي من نرى كما سإقو
السعودية. العربية المملكة في النازي

اقتصممادها، فممي موجعًة ضرباٍت ُضربت أمريكا أنّآ كما
ّدمة في نتطّرق وسإوف ّية إلى الثانية المق بالنسممبة ذلك أهّم
لمريكا.

ّية:      العوامل     وأّما الخارج

ّلط فقممد ًة، مؤمنممًة فئممًة أمريكمما علممى اللممه سإمم مجاهممد
اللممه وعممد وقممد النصممر، أسإممباب السإممتطاعة قممدر جمعممت

ّ تممأخر وإنآ والنصممر الكممافرين، على بالنصر المؤمنين أنّآ إل
سإممقوط الهزيمممة مممن يلممزم ول الكفممر، دولممة هزيمممة نهايته
ّ الصممل، فممي الدولة بسممبب متلزٌم أمريكمما فممي هممذا أنّآ إل
أمريكا. ووضع الدولي، الوضع طأبيعة

ُثٌر، أمريكا أعداء أنّآ كما فستبدأ بضعفها شعروا وإذا ُك
الحسابات. تصفية صور من كثيٌر
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الثانية المقدمة
المريكّي القاتصاد

ّوماتهمما بجميممع أمريكا تقوم فعليممه القتصمماد، علممى مق
ّدمها يعتمممد تحتمموي كممما المتطممورة، وأبحاثهمما التقنممّي تقمم

ن العاملمة القموى جميع والمؤسإسات الشركات الشمعب م
لقمموة الرئيسممّي الرافممد وهممو السإاس، الرزق مصدر وتوفر

ّوقمة، المريكية التسليح إلممى إضممافًة أمريكما واقتصمماد المتف
سإياسإمماتها تنفيممذ فممي أمريكمما تسممتعمله مهممّم عامممٌل ذلممك

الممثروات مخممازنآ الممدول على الضغط طأريق عن الخارجية
خممالف من كل على الحصار وفرض النفطية، وغير النفطية

ُد التحكممم هممذا أنّآ كممما سإياسإمماتها، ًة يعممو علممى أخممرى مممّر
الملئمة، الفرص توفير جهة من بالدعم، المريكي القتصاد

دولة أي في اقتصادها لدعم تحتاجها التي الفرص وخلق بل
العالم. أسإواق من سإوٍق وأي

ّكل دولًة إنآ ّيممة هممذه القتصاد ُيش يحتمماج ل فيهمما، الهم
ٍر إلى خصمها كتفهمما، تؤكممل أيممن من ليعرف التفكير من كثي
يعنممي العملممة وسإممقوط الدولة، انهيار يعني القتصاد فانهيار

ٍة في الدخول منها. الخروج يمكن ل هاوي

ّعممد الممذي الربمموي، القتصاد طأبيعة هذا على سإاعد تو
ِه، اللممه سإمملع علممى يقمموُم ل متهممافٌت، اقتصمماد فهممو بمحِقمم

ّنما وأثمانٍآ، ّتخاذ على يقوم وإ ًعا الثمانِآ ا ابممن وّضممح كما سإل
(أو الثمممانآ يجعممل وتضممخيمه الممموقعين، أعلم فممي القيممم
ّية السلعة والعملت) هي النقود الكممبرى والسمموق السإاسإمم
ّنممما بكاملها القتصادية اللعبة كانت وإذا للبلد، علممى تقمموم إ
ّثلها وما النقود فإنّآ السإعار فروق ببعض بعضها ُيباع حين يم

ٌق هممو بممل حقيقي، فرق على بناء ذلك يكونآ أنآ يمكن ل فممر
ّقممع التفاوت عن الناتج الربح وتوقع الجال، على مبنّي المتو
"السمممعة مسممألة ُيدخل ما وهذا فقط، الزمنية المدة خلل

ّية" كعامٍل ّعال القتصاد ُبنية في ف ّية. ال القتصاد

المريكممي الممدولر يجعممل ما هي القتصادية والسمعة
ّلممما سإممعره يهبممط علممى لدنآ بممن أسإممامة الشمميخ ظهممر ك

علممى مضممى فيممما أمريكمما اقتصمماد اعتمممد وقممد الشاشممات،
القتصممادية، الحريممة نتيجممة اكتسممبها الممتي المثالية السمعة
أمريكا. توفرهما اللذانآ والمانآ
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آثممار ُيضمماعف العامممل، هممذا علممى القتصمماد واعتممماد
ّيممات ّيممة، العمل ّيممة، بالهجمممات يممدعونها الممتي الجهاد الرهاب

فممي الهممداف أهممّم مممن كممانآ فقممد ضربتيِن، الضربة ويجعل
هذه على المحافظة والعراق، أفغانستانآ في أمريكا حروب

وهيبتهمما، أمريكمما قمموة إلممى المسممتثمرين وطأمأنممة السمممعة
بهما ُمنيمت المتي العنيفة القتصادية الهزة آثار محو ومحاولة

اليوم. إلى الخسائر تنزف زالت ول منهاتن، غزة إثر

لمريكمما، وتمموفيقه اللممه بممإذنآ القادمممة والضممربات
محرقممًة وسإممتجعلها الهيبممة، هممذه خيمموط آخر تفقد سإتجعلها

ُتخرج للسإتثمارات، لغممًة تكممونآ أنآ عن المريكية العملة وسإ
ًقا تكونآ أنآ عن المريكية والسوق للتداول، مممن للتجممار سإو
أسإمواق عمن المموال رؤوس وسإمتبحث الجنسيات، مختلف
أنآ للقتصمماديين يحلممو كممما جبانٌآ المال فرأس آمنة، جديدة
ّددوا. ُير

العمممود هممو جعلتممه الممتي المريكممي القتصمماد ومتانممة
أمريكمما سإممقوط أّخممر ممما هي الضخمة، الدولة لهذه الفقري

ّيممة الدعايممة إلى إضافًة اليوم، إلى وانهيارها الهائلممة، العلم
الخليممج دول وخاصممة الممدول مسمماندة وهممو الخيممر والعامل

السممعودية العربيممة المملكممة حكومتمما وبممالخّص النفطيممة،
آثممار لممترقيع والقتصمماد النفط أمريكا أنهبتا اللتانآ والكويت،
المموقت هممذا إلممى أمريكمما عمممر مد في حكمة ولله الضربة،

ليبلو ولكن منهم لنتصر الله يشاء {ولو المؤمنين، بها يبتلي
ببعض}. بعضكم

بقوة يتكلم من المسلمين أبناء من يوجد أنآ والعجيب
وقممٍت فممي سإقوطأها، باسإتحالة ويجزم بقائها، وطأول أمريكا
ّيا أمًرا أمريكا سإقوط أصبح وأصممحاب المتوسّإمين لدى حتم

ً وأكمثرهم الخبرة، اؤل سإمقوطأها احتممال يجعمل لمريكما تف
ً ّيا احتمال ّدا، قو ّدا. محدودة نجاتها فرص أنآ يرى بل ج ج
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الثالثة المقدمة
المة خيار الجهاد

ّد ل شممرعّي، حكممم المسمملمين عنممد الجهمماد  يسممتم
ّيته اللممه مممن أمممٌر هممو بممل والمحمماولت، التجممارب من شرع

المنشممط فممي السإممتطاعة حسممب يفعلممونه للمسمملمين
غممزوة ومثممال والفقممر، والغنممى واليسممر والعسممر والمكممره
المتسمملط الصمائل للمممؤمنين.والكممافر ذلممك يوضح العسرة

ه لكمف حمل ل المسملمين، على ّ بأسإ ُيجمدي ول الجهماد، إل
ّ معه فممي تعالى: {فقاتل قوله منصوص هو وهذا القتال، إل

اللممه عسممى المؤمنين وحرض نفسك إل تكلف ل الله سإبيل
ّد بأسًإمما أشممد والله كفروا الذين بأس يكف أنآ تنكيلً}، وأشمم

لفسممدت ببعممٍض بعضممهم النمماس اللممه دفممع وقمموله: {ولممول
ّنه كما الرض}، والفطممر، العقمول فممي عليممه المتفمق ممن أ

 المختلفة. أدواره في التاريخ له يشهد ومما

ّين "نزيف التقرير وهذا ُيب ًئا الخسائر"  اعممترف مما شي
ّو به ِة آثار من العد عشممر تسممعة خاضممها الممتي منهمماتن غممزو

ّيا أسإممبوٍع خلل وخسممرت العممالم، دول أعتى أمام اسإتشهاد
ٍد بممن أسإممامة الشمميخ ذلك عن تحدث كما رياٍل، تريليونآ واح
تتجممرع أمريكا زالت وما كلماته، إحدى في الله حفظه لدنآ

هممذا فممي تطرقنمما كممما المؤلمة، الضربة تلك أثر من العلقم
ٍء بيممانآ إلممى التقرير أثممر مممن المريكيممة الخسممائر مممن شممي
تتهمماوى، أمريكمما هممي وهمما والعممراق، أفغانسممتانآ في الجهاد
لممم الممتي المجهودات تلك بسبب والدمار، بالسقوط وتؤذنآ
ُتغرقت ولو كثيرة، سإنونآ عليها يمض بالشممجب العمممار اسإ

ِر فممي المتمثممل والسإممتجداء القانونيممة، والمطالبة والسإتنكا
ولممما سإمماكٌن، للعممدو تحممّرك لما السلمية، العالمية الحملت

ًة. منه ذلك حّرك شعر
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ولأال الفصل
غزوة نتيجة المريكية الخسائر

منهاتن
نظممام منهمما يعممانى التى الكبرى المشكلت يتأمل من
الممداخلي بنيانهمما صممعيد علممى المريكيممة المتحممدة الوليممات

امريكمما أنآ يممدرك الخممارجي بالعممالم علقاتها مستوى وعلى
تموقعه مممما بكممثير أقصممر وقممت فممى امبراطأوريتها سإتخسر

ًا. المحللين أكثر تشاؤم

بالفعممل بممدأت المبراطأوريممة هممذه بأنآ القول يمكن و
ً كثيرة ذلك في التفكك.. والسإباب فى " ما كتاب في فمثل
" المريكممى النظممام تفكممك فممى المبراطأورية: دراسإممة بعد

اسإممماعيل, يرجممع زكريمما محمممد العربيممة الى ترجمه والذي
الركممود إلممى التفكممك " هممذا تممود " إيمانويممل الكاتب مؤلفه

واليديولوجيممة، العسممكرية القممدرات وتراجممع القتصممادي،
اوروبمما مثممل المحمماورالكبرى علممى السمميطرة ومحمماولت

واليابانآ.  والصين وروسإيا

المسممتوى علممى الخلقممى إفلسإممها عممن فضممل هممذا
البعد وهو الحكيمة، غير الخارجية سإياسإتها ظل فى الدولى

المبراطأوريممة سإممقوط علممى يسمماعد قممد الممذى السإاسإممى
أمريكا انتصرت عندما القتصادي المستوي المريكية.فعلى

السمموق سإمميد الممدولر أصممبح الثانيممة العالميممة الحممرب فممي
منتجممات لشممراء الصممعبة العملممة إلممى وتحممول العالميممة،
المريكية.  الصناعات

العالميممة، السمماحة تغيممرت الحيممن ذلممك ومنممذ ولكممن
وألمانيمما،ثممم اليابممانآ مممن قوية منافسة تواجه أمريكا وبدأت
ّدرة دولة من أمريكا تحولت حتى وغيرها والهند الصين مصمم

العممدوانآ ينجممح العممالم!! ولممم فممي مستوردة دولة اكبر إلى
المعادلة. قلب في العراق و أفغانستانآ على
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بمعظمهمما ُكّرسإممت الممتي العلميممة الحملممة وكممذلك
الداخليممة،لممم القضممايا عممن النظار وصرف الحروب لتغطية

القتصادية.  المعطيات الخرى هي تغير

بورا تورا في يحدث ما على النظار تركزت حين ففي
الوسإط والفرات البصرة ثم الباكستانية، الفغانية والحدود
المريكيمة الصمحف نشمرتها مهممة تطورات طأرأت وبغداد،

والمحللين المراقبين حصول إمكانية أضعف مما بالقطارة،
ّونآ ما على والصحفيين داخممل يحممدث لممما واضحة صورة يك

ًا يتغير بات أمر لكنه الميدانآ هذا في أمريكا ًا رويد في رويد
ضمموء وفممى والبشممرية العسممكرية الخسممائر نزيممف ضمموء

حلفائهمما مممع الدوليممة العلقممات فممي والضممطراب الرتبمماك
ألممماني فرنسممي بحلممف مواجهممة بمماتت هممي حيث الغربيين
ًا. وبات دوره يتصاعد صيني روسإي القتصمماد تراجممع تدريجي

ا إحتلل - عن المريكي ه كمانآ م فمي مهيممن موقمع ممن ل
فممي الضممعف نقاط إحدى المعاصر- يشكل الصناعي العالم

والعشرين, وبممدأ الحادي القرنآ في الميركية المبراطأورية
الرأسإمممالي النظممام طأبقات إنهيار بداية إلى تشير أزمة في

ة فمى والدخول المريكي, القتصماديونآ وصمفها كسماد حال
الثلثينممات... حممتى أزمممة من أسإوأ سإتكونآ بأنها المريكيونآ

إنهيممار إلممى سإمميؤدي الكسمماد هممذا قممال: إنآ مممن هنمماك إنآ
ًا المريكي القتصاد المجاهممدين طأممائرات فعلممت كممما تماممم

جمماءت العممالمي.لقممد التجممارة مركممز برجممي طأبقممات فممي
القتصمماد خللهمما عممانى مرحلمة فممي  سإممبتمبر11 تفجيممرات
أي فعلي ركود حافة إلى به دفع متزايد تباطأؤ من المريكي
سإممبقت الممتي التسممعة الشممهر طأيلممة النمممو معدل انكماش
بترنممح لتعجممل المباركممة الضممربات هممذه وجمماءت ،الهجمات
المريكي. القتصاد

ًا تنشر التي والبيانات المعلومات وتشير يمموم بعد يوم
غزوتممي منممذ المريكممي القتصمماد تكبممدها التي الخسائر عن

مممن عشممر الحممادي فممي وقعممت الممتي وواشممنطن نيويممورك
كممل فمماقت ومتصمماعدة، ضممخمة خسممائر أنهمما إلممى سإبتمبر،

تاريمخ فممي السإموأ تكمونآ قممد إنهما السمابقة, بمل التوقعممات
أمريكا.

:  الخسائر     مسلسل      سبتمبر.. بداية11

متفرقممة أممماكن فممي وقعت التي الضربات اسإتهدفت
المريكية الهيمنة رموز أكبر المريكية المتحدة الوليات من
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التجممارة (مركممز والقتصممادية الممدفاع)، (وزارة العسممكرية
العالمي).

نمموعه مممن المسممبوق غيممر العمل هذا آثار فإنآ ولذلك
وثقافيممة، واجتماعيممة واقتصممادية سإياسإممية آثممار بيممن تتنمموع
دوي بدايممة مممع الظهور في بدأت التي الثار على هنا ونركز

داخممل تتفاعممل زالممت وما وأخذت المباركة، التفجيرات هذه
أفغانستانآ على العدوانآ مع الغربي القتصاد أركانآ مختلف

العراق. ثم

ًا:     الغزوة     أولً: آثار    اقاتصادي

الوليممات فممي سإممواء المممال، بأسإممواق الضرار لحقت
ضممربات وقوع جراء العالمية؛ المال أسإواق في أو المتحدة

التعامممل بممدء قبل سإبتمير من عشر الحادي في المجاهدين
هممذه فممي التعامممل فتممح منممع ممما وهممو نيويورك، بورصة في

علممى العالميممة المممال أسإممواق معظممم ذلك وأجبر البورصة،
ًفا الغلق؛ بسممبب السإممهم، أسإعار في إنهيار حدوث من خو

ًفمما السإممهم؛ حملة جانب من جماعية بيع بعمليات القيام خو
خطممورة المسممتقبل. وكممانت فممي أكممبر خسممائر تحمممل من

الخممرى المممال أسإواق على أمريكا في المال أسإواق إغلق
تبممدأ حيممث السإممواق، هذه في الفتتاح توقيتات تتابع بسبب

تبممدأ ثم نيويورك، بورصة إغلق عقب طأوكيو في التعاملت
مخمماوف أثممار ممما وهممو طأوكيو، في الغلق بعد لندنآ بورصة
كممانآ ولممذلك بالتتممابع؛ السإممواق هممذه إلممى الهممزات انتقممال
الفضل.  الحل هو الغلق

" التجاريممة " نيويممورك بأسإممواق الضممرار ولحقممت
تعليق تم حيث "نايبوت"؛ الولية السلع "نايمكس" وبورصة

العالم، في السلع أهم بعض على السإواق هذه في التداول
وعصممير والقطممن والكاكمماو والبممن الخممام السممكر وهممي

البرتقال. 

العممالم أنحمماء جميممع فممي الصممرف أسإممواق وتممأثرت
واليممن؛ اليورو أمام تراجع الذي الدولر صرف سإعر وخاصة

ًتا97.5 إلممى اليممورو قفممز حيث وهبممط الممدولر، مقابممل  سإممن
ًنا. 121 حوالي إلى ليصل الياباني الين مقابل الدولر  ي

وفممي المريكيممة السممندات سإمموق فممي قفممزة وحدثت
الخزانممة سإممندات تعتممبر حيممث العالميممة، الممذهب أسإممواق

حالممة فممي للمسممتثمرين المممن الملذ والممذهب المريكيممة
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السمموق فممي الممذهب أوقيممة سإممعر زاد وقد الزمات، حدوث
تذبذبات أعقبها ثم واحدة، دفعة  دولًرا20 بحوالي العالمي

مسممتوى عنممد ولكن للسإتقرار السعر بعدها عاد السعر في
مرتفع.

الجلممة للعقممود بالنسبة وخاصة النفط أسإواق وتأثرت
إلممى البرميممل سإممعر وصممل حيث )؛2001 أكتوبر (تعاقدات

الممتراجع فممي أخممذ السممعر هممذا ولكممن  دولًرا،31 حمموالي
الخليممج دول فيهمما بممما أوبممك دول إعلنآ عقممب التممدريجي
الطلممب تراجممع وبسممبب النفممط، إمدادات لزيادة اسإتعدادها
الطيمرانآ حركمة توقمف أعقماب فمي النفمط علمى العمالمي
عامة بصيغة أنه إل المريكية المتحدة الوليات في التجارية

عالية.  معدلت في ظل

إعممادة وشممركات العالميممة التأمين شركات وتعرضت
المريكيممة؛ المتحممدة الوليممات فممي خاصة للزمات، التأمين

للشممركات التعويضممات دفممع بضممرورة التزامها بسبب وذلك
ويقممدر الحممادث، بهممذا تممأثروا الذين والفراد الجهات وجميع
 مليممار15 حوالي إلى تصل أولية بقيمة المبالغ هذه الخبراء
قبممل مممن دفعهمما المطلمموب المطالبممات فممي متمثلممة دولر،

هممذه تعممرض ذلممك إلممى ويضمماف فقممط، التممأمين شممركات
بسممبب المسممتقبل؛ فممي الخسممائر مممن مزيد إلى الشركات

إلممى تأثرهمما بعممد الشممركات هممذه أسإممهم شممراء من التحول
الممذي البترول شركات وخاصة أخرى، شركات أسإهم شراء

هممذه ظممل فممي أسإممعاره ارتفمماع احتمممالت البعممض يرجممح
فممي البممترول منتجممات أسإممعار ارتفمماع وكممذلك الظممروف،

ارتفاع من حدث بما ذلك على ويدللونآ المريكية، السإواق
للجممالونآ  دولرات5 بمعممدل ارتفممع الذي البنزين أسإعار في

اسإتمرار ويرجحونآ المريكية، المتحدة الوليات في الواحد
قادمة. لفترة الرتفاع هذا

مختلممف حممول والسممياحة الطيرانآ شركات وتعرضت
قد لفترة المسافرين أعداد وتراجع سإلبية، لثار العالم دول

الثار وهذه العالم، إلى والهدوء الطأمئنانآ يعود حتى تطول
النطمماق واسإممع أمريكممي عسممكري رد وجود ظل في تتفاقم

والمصممالح الشممركات معظممم تأثرت كما الدول، بعض على
والسممياحة الطيممرانآ شممركات بعمممل عملهمما يرتبممط الممتي

وخدماتها. 
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%32.2 بنحو الطيرانآ قطاع تراجع وحدها أمريكا في
 مليونآ60 خسارة يعني هذا و للحداث، التالي السإبوع في

. 2001 لسنة بالنسبة راكب

الهجمممات أنآ إل  سإممبتمبر،11 قبل بدأ التباطأؤ أنآ ومع
الطممائرات ركمموب مممن والخمموف وواشممنطن نيويممورك على

الماضي. العام من الخيرة الشهور في الحاد الهبوط يفسر

مممع خاصممة المريكممي، الممدولر علممى الضغط واسإتمر
اليوميممة التعمماملت فممي اليممورو الوروبممي التحمماد طأممرح

والقبال الدولر أمام للتحسن اليورو اتجاه ومع للمواطأنين،
دول مممن العديممد فممي للحتيمماط كعملممة اليممورو اتخمماذ علممى
الدولر.  صرف سإعر تراجع بسبب تأثرها خشية العالم

الخيممر السإبوع " في سإتريت " وول بورصة وشهدت
ًا2001 نوفمبر من ًا  هبوطأمم ًا حمماد ًا ونزيفمم لخسممائر مسممتمر

مممع  أعمموام210 قبممل إنشائها منذ مثيل له تشهد لم السإهم
الكممبير الكسمماد منذ هبوط أكبر من الممتازة السإهم معاناة

المخاوف تزايد مع وذلك الماضي القرنآ من الثلثينيات في
مممن مزيممد علممى وعلمممات الرهمماب علممى طأويلة حرب من

المريكي.  للقتصاد التباطأؤ

عقممب المتحممدة للوليممات القتصممادية الخسائر قدرت
يقممارب ما إلغاء إلى إضافة دولر  مليار100 بقيمة الحداث

الجويممة الشممركات ألغممت حيممث وظيفممة،  ألممف100 مممن
فممي وظيفممة  ألممف58 مجممموعه ممما السممت السإاسإممية
البطالة تفشت فقط, ولهذا للعتداءات التاليين السإبوعين

ًا هذا ويعتبر العاملة، القوى مجمل % من6 نسبة لتبلغ أيضمم
ًا ًا رقم  عاما. 20 منذ مثيل له يسبق لم قياسإي

جميممع جعلممت عارمممة إداريممة فوضممى حممدثت كممما
إلممى يلجممأونآ العممالمي التجممارة مركممز مع بعقود المرتبطين

كممل وبيممع أممموالهم ببقيممة والفممرار إنقمماذه يمكممن ممما إنقمماذ
للسقوط. آيلة السإهم هذه أنآ لتوقعهم المالية أسإهمهم

انحسرت حيث السياحة بقطاع كذلك الخسائر لحقت
% مممن50 مممن أكممثر وشممغرت أمريكا، في السائحين وفود
بنسممبة أسإممعارها خفضممت أنهمما رغممم الكممبرى الفنادق غرف

ًا فممألغى ةخبيثممال الجمممرة وبمماء جمماء % ثممم40 مممن كممثير
تممواجه الفنممادق وأصممبحت التجاريممة واللقمماءات المؤتمرات

كمل فممي وإنمما " وحممدها " نيويمورك في ليس إضافيا مأزقا
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" إلممى أنجلوس " لوس " إلى " شيكاغو من الكبرى المدنآ
". " ميامي " و " هيوسإتونآ

أنآ إلممى أعلممى بمؤشممرات البريممد خسممائر وتضمماعفت
ًا بلغت خممدمات تناقصممت حيممث دولر المليممار ونصممف مليار
خممدمات إليهمما تهبممط نسممبة أدنممى % وهي6.5 بنسبة البريد
الثلثينيات. شهدته الذي الكبير الكساد منذ البريد

كمانآ حيممن فمي دولر،  مليممار504 التجماري العجز بلغ
ًا 158  إلممى2002 عممام الميزانية في العجز يصل أنآ متوقع
فممي (عجممز المممزدوج العجممز أنآ فقممط. بمعنممى دولر مليممار

بيممن التجمماري الميممزانآ في وعجز الفيدرالية الدولة ميزانية
دولر  مليار662 القياسإي الرقم إلى والعالم) وصل أمريكا
الجمممالي الناتممج % مممن6،4 يعممادل ممما أي ،2002 عممام

الركممود. كممما إلى يميل العام التجاه أنآ يبين المحلي, وهذا
127 بلغ فائض من الفيدرالية الميزانية في كبير تغير حدث
عجممز  إلممى2003 عممام فممي وصل ،2001 عام دولر مليار

الناتممج % مممن2,75 يعممادل دولر،  مليار300 قيمته قياسإي
المحلي. الجمالي

مممن لعممدد المختلفممة الخدماتية البرامج تقلصت كذلك
تمايمز" صمورة "نيويورك تقريرلصحيفة نقل الوليات, حيث

أنآ إلممي أشممار عنممدما المريكيممة، الوليات في للوضع قاتمة
المصممابيح ثلممث بإزالممة " أمممر " ميسمموري وليممة "حمماكم

ًا الكهربائية النفقات.  في توفير

إليمه تنظمر مما هممو اليممورو أممام الممدولر تراجممع ولكن
لمريكمما، التصممدير علممى يعتمد اقتصادها أنآ إذ بقلق، أوروبا
المنتجممة البضممائع أسإممعار يرفع الدولر قيمة في هبوط وكل
أوروبا.  في

بنسممبة الممدولر مقابممل اليممورو قيمممة فممي زيممادة وكل
%. 4 بنسبة الوروبية الشركات أرباح % تضرب10

رأس دخمل المباركمة الغمزوة بعمد أنه يتضح مضى بما
مصممداقيته فقممد أنآ بعد مسدود طأريق إلى المريكي المال
أصممبحت أنآ بعممد - و تفصيله - وسإيأتي جهة من العالم أمام

لنعمماش المبممادرة زمممام اسإممتعادة عممن عمماجزة الحكومممة
أخرى. جهة من القتصاد
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الولـيـات     ـفـي     الجنبـيـة     الـسـتثمارات     تراـجـع
المريكية:     المتحدة

فممي المريكيممة التجممارة لمموزارة إحصممائية اعممترفت
الثمماني للعممام الجنبيممة السإممتثمارات  بممتراجع26/6/2003

إجمممالي تراجع حيث النصف، علي تزيد بنسبة التوالي علي
%64 بنسممبة المتحممدة الوليات في العالمية السإتثمارات  

الحصائية أمريكي. وأشارت دولر  مليار1.147 إلى لتصل
 يجسممد2002 عممام فممي النفمماق فممي " الممتراجع أنآ إلممى

القتصمماديات وفي المريكي القتصاد في المستمر الضعف
مختلف في والشراء الندماج عمليات في والتراجع الجنبية

العالم".  أنحاء

العممام احتفظممت اليابممانآ أنآ إلممى كممذلك وأشممارت
الوليممات فممي آسإمميوي مسممتثمر كممأكبر بمركزهمما الماضممي
أوضممحت و سإنغافورة ثم اسإتراليا كبير بفارق تليها المتحدة

 ملياردولر3ر43نحو ضخت قد كانت اليابانآ أنآ الحصائية
 مليممار5ر34 بنحممو  مقارنممة2002 الماضممي العام أمريكي

ونصف.  المليار عن يزيد بفارق أي ،2001 عام في دولر

عممام فممي دولر  مليممار1ر65 اسإممتراليا ضممخت فيممما
م،2001 عام في دولر  مليار4ر84 بنحو مقارنة  م2002

دولر.  مليارات الثلثة عن يزيد بفارق أي

المريكيممة, الخزانممة سإممندات بيممع عمليممات وتزايممدت
الركممود نحممو المريكممى القتصمماد انزلق احتمالت وتزايدت

جميممع تراجممع إلممى أشممارت الممتي التقممارير أعقمماب فممي
الفيممدرالي الحتيمماط بنممك قيممام رغم القتصادية القطاعات

11 تاريممخ مممن  مممرة12 مممن أكممثر الفائممدة معممدل بخفممض
الممموال مممن بمزيممد الحكومممة ضممخ ممن بممالرغم و سإبتمبر،
السإواق. في السيولة لتحقيق

ًا المريكى القتصاد خسائر انعكست منمماخ علممى سإلب
النفمماق معممدلت وتراجعت المتحدة الوليات في السإتثمار

أممموالهم إنفمماق عممن المسممتهلكين إحجام نتيجة السإتهلكي
غيمر القتصمادية الوضمماع ظممل فمي الدخممار إلممى ولجمموئهم

والنفاق العمال مناخ في الثقة تراجع المستقرة, وانعكس
ًا السإممتهلكي الشممركات أسإممهم وأسإممعار أربمماح علممى سإمملب

الكبرى. المريكية
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ًا المريكيممة التكنولوجيمما شممركات شممهدت كما تراجعمم
ًا السإتهلكي.  والنفاق الطلب معدلت تقلص نتيجة حاد

11 مممن الفممترة المريكيممة:فممي الشممركات إفلس
وافلسممت  انهممارت2002 سإبتمبر11  وحتي2001 سإبتمبر

 ألممف60 بم قدرت المريكية، الشركات من كبيرة مجموعة
عامممل  ألممف140 عممن يقممل مممال تسممريح تممم وقممد شممركة

ًا الفممترة، نفممس فممي أمريكممي " وول صممحيفة لتقريممر وفقمم
والفلسإممات النهيارات مسلسل زال جورنال" وما سإتريت
ًا والتأمين المريكى، الطيرانآ قطاعى يسجل حيث مستمر

للعمال.  والتسريح الفلس معدلت أعلى

":     " إنرون     انهيار

السإممبق فرنسمما خارجيممة وزير جوبير ميشال اسإتعمل
يمموم الصممادر السإبوعي مقاله في تحدث حين الغرق عبارة

المريكيممة العملقممة الشممركة إفلس  عممن2002  ينمماير19
عرشممها على تربعت " والتي الطاقة" إنرونآ في المتحكمة

مممن النفممط يتبممع وممما النفممط دفممة لتممدير تكساس ولية في
القتصمماد بممل المريكيممة الصناعة عصب هي كهربائية طأاقة

المريكي.

وموجعممة كبرى ضربة أول " هو " إنرونآ إفلس وكانآ
المتحممدة الوليممات في المتعاظم الرأسإمالي النظام يتلقاها

العولمممة آلممة تتلقاهمما بممل الجديممد، القممرنآ هممذا مطلممع فممي
هيبتها.  في كطعنة المريكية

رفممض وراء كممانآ الممذي " هممو " إنممرونآ فممالعملق
" الخمماص " كيوتممو إعلنآ علممى التوقيممع المريكية الحكومة

فتممح مممما كلينتونآ، عهد في التلوث من العالم فضاء بحماية
التلمموث أخطار وتوسإيع والطاقة التصنيع فوضى أمام الباب

بأسإره.  العالم ويتحملها أمريكا في تنشأ كونية ظاهرة الى

   إفلسا:     عملية     " أكبر     كوم     " وورلد

للتصممالت " المريكيممة كمموم " وورلممد شركة تقدمت
بممذلك لتصممبح إفلسإممها لعلنآ المحكمممة إلى رسإمي بطلب

ًةالمريكممي التاريممخ فممي إفلس عملية أكبر بممذلك , متجمماوز
.الطاقة " لخدمات " إنرونآ شركة إفلس فضيحة
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" بورصممة فيممه تشممهد الذي الوقت في إفلسإها وجاء 
التي المالية المحاسإبات فضائح من " سإلسلة سإتريت وول

قطمماع فممي خاصممة أمريكيممة شممركات عممدة فيهمما تممورطأت
. خسائرها لخفاء محاولة في التصالت

أمريكا:     " فى     إنك     " كاربت     شركة     إفلسا

لصممناعة " الكنديممة جولممف " كمماربت مجموعة أعلنت
فممي لها التابعة الشركة تقديم عن الجولف ملعب أرضيات
إنممك " كاربت باسإم والمعروفة المريكية المتحدة الوليات

ًا وحمايتهما إفلسإممها لعلنآ المريكيممة السمملطات إلى " طألب
الدائنين. من

إفلسها:     " تعلن     ليندر     " ميديكال

للخممدمات " المريكية ليندر " ميديكال شركة تقدمت
السممملطات إلمممى بطلمممب الصمممحية للمؤسإسمممات الماليمممة

الشممركة هممذه إفلس يمثممل إفلسإممها.و لعلنآ المريكيممة
ًا ًا تهديد لها التي الصحية الرعاية مؤسإسات من لعدد خطير

المفلسة. الشركة لدى كبيرة مستحقات

الفممترة خلل عجممزت " قممد لينممدر " ميممديكال كممانت
لممديها العملء ممن كممبير عمدد مسممتحقات سإداد عن الخيرة
المطالبممة إلممى العملء هممؤلء مممن عممدد دفممع الممذي المممر

بتصفيتها. 

إفلسها:     " تعلن     هومز     " أوكوود

أنهمما " المريكيممة هممومز " أوكمموود شممركة أعلنممت
إفلسإممها، إعلنآ بطلممب المريكيممة السمملطات إلممى سإتتقدم

الجمماهزة للمبمماني شممركة أكممبر " ثاني هومز " أوكوود وتعد
المريكية.  المتحدة الوليات في

ًا الشممركة ديونآ تبلغ دولرا  مليممونآ570 حمموالي حاليمم
ثلث منمذ المسممتمرة للخسائر فيه تتعرض الذي الوقت في

سإنوات. 

ــن     البرامـــج     شـــركة     إفلسا     إعلن " برجراـي
" المريكية:     سيستمز
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" سإيسمممتمز " برجرايمممن البراممممج شمممركة أعلنمممت
السممملطات إلمممى بطلمممب وتقمممدمت إفلسإمممها، المريكيمممة

الدائنين.  من لحمايتها المريكية

دعمموى سإممتقيم أنهمما الشممركة قممالت نفسه الوقت في
المحاسإممبية " للمراجعممة أندرسإن " آرثر شركة فيها تطالب

مسممئولة الشممركة باعتبممار دولر  مليونآ250 قدره بتعويض
ًا " برجراين بها تمر التي المالية الظروف عن بسبب " حالي

حساباتها. " في " آرثر محاسإبوا ارتكبها التي المخالفات

إفلـسـها     تعـلـن     " المريكية     هوليوود     " بلنيت
الثانية:     للمرة

خمسممة " بشممطب هوليمموود " بلنيممت شممركة قممامت
الح لمشماهير قمدمتها قمروض شكل على دولر مليين ولص
الشممركة فممي المسممؤولين كبممار من المستفيدين من شبكة
إفلس. من تعاني التي الشركة في مستقلة لمصادر وفقا

إفلسها:     " تشهر     وايز     آير     " يو.أسا     مجموعة

زUS"  مجموعمممة أشمممهرت ً " إفلسإمممها  آيرواي عمل
ًة المستثمرين، حقوق لحماية المريكية بالحكام أنهمما مؤكد
هيكلية تنظيم وإعادة ترتيب حين إلى عملياتها في سإتستمر

الربممع فممي الزمممة هذه من الخروج في آملة المالي القسم
.2003 العام من الول

تطـلــب     " للتـصــالت     كروـســنج     " باـســيفك
 الفلسا:     من     حمايتها

" للتصممالت كروسإممنج " باسإمميفيك شممركة تقممدمت
مممن لحمايتهمما " بطلممب كروسإممنج " جلوبممال لشركة التابعة
قممانونآ مممن عشممر الحممادي للفصممل وفقمما إفلسإممها إشممهار

المريكي.  الشركات

هممي تممواجه " الم كروسإممنج " جلوبال شركة أنآ يذكر
إدارة مجممال فممي الشممركتانآ تعمل و الفلس، شبح الخرى
الضوئية. اللياف عبر البيانات نقل شبكات

ضــد     بالحماية     " تطالب     كومينكشنز     أو     " إكس
 الفلسا:
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" المريكيممة كومينكشممنز أو " إكممس شممركة تقممدمت
السمملطات إلممى بطلممب النممترنت وخممدمات للتصممالت
" شممركة الفلس. كممانت إشممهار ضممد لحمايتهمما المريكيممة

قمممد للتصمممالت " المكسممميكية مكسممميكو دي تليفونممموس
أو " إكممس فممي دولر  مليممونآ800 اسإممتثمار عممن تراجعممت

قاسإممية مالية مشكلت في تسبب الذي " المر كومينكشنز
المريكية. للشركة

" المريكية:     " متروكول     إفلسا

للتصممالت " المريكيممة " مممتروكول شممركة أعلنممت
للقضمماء واللجمموء لممديها  موظممف495 فصممل اعتزامهمما
.الفلس من الحماية لطلب المريكي

عممام خلل بلغممت " قممد " مممتروكول خسممائر وكممانت
دولر.   مليونآ612.8  حوالي2001

":     " اندرسون     إفلسا

" آرثر شركة " النفطية " انرونآ شركة إفلس أصاب
بتممدقيق قممامت الممتي المحاسإممبي، " للتممدقيق اندرسإممونآ
قبممل إفلسإممها فضمميحة علممى " وغطممت " انممرونآ حسممابات
علممى وجعلهمما عنهمما، الزبائن انصراف إلى أدى مما إشهاره،

الموظفين.  آلف وتشريد النهيار حافة

ــتمرار ــة     اـس ــن     الفلسا     موـج ــركات     بـي الـش
 المريكية:

المتحمممدة الوليمممات فمممي الفلس حمممالت سإمممجلت
ًا لتسجل الحالي العام من الول النصف خلل ارتفاعها رقم

ًا ًا قياسإي الفلس.  حالت في جديد

الول النصممف شممهدها الممتي الفلس حالت أدت وقد
" إنرونآ مثل كبرى شركات تضمن والذي الحالي العام من

الحراسإمة تحمت دولر  مليمار260 قيمتها أصول وضع " إلى
الشممركات عدد وبلغ والتصفية التفليسة لسلطات القضائية
خلل إفلسإممها أشممهرت التي نيويورك بورصة في المسجلة
 شركة. 255 الماضية الستة الشهور

كممبرى إفلس عممن أخبممار مممن يمموم كممل نطممالعه وممما
الشممركات هممذه تلعب بسبب هو إنما المريكية، الشركات
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الحقيقيممة النفقممات تقليممل فممي تمثممل والممذي بياناتهمما، فممي
وهميممة أربمماح إظهممار ثممم ومممن الحقيقية اليرادات وتضخيم
تضممخيم نتيجممة الشممركات هممذه مممديروا يسممتفيد وبالتممالي
الذي الوقت , فيالخدمة نهاية ومكافآت السنوية مكافآتهم

وأصممحاب السإممهم بحملة تلحق التي بالخسائر فيه يبالونآ ل
أسإممعار هبمموط أو الشممركات إفلس جممراء مممن المعاشممات

. البورصة في السإهم

ـوفرت وقاــد ـذه ســمحت عــدة ظــروف ـت لـه
 ؛أهما من ،بالتلعب الشركات

طأبقتممه الممذي الحممر للقتصمماد الخمماص المفهمموم- 
- بمموش مجممئ - بعد الخيرة السنوات في المتحدة الوليات

الرقابممة نظممم بعيممد حممد إلممى ضممعفت حيممث خاصممة بصممفة
تحريمر حجمة تحممت الممالي المجممال فممي الفعالمة الحكومية
وق تعطلهما المتي القيمود من الشركات تقمدمها سإمرعة وتع
" اتفاقيممة توقيممع بعممد سإمميما ل العالميممة المنافسممة لمواجهة

.1994 عام " الجديدة الجات

مكمماتب بعممض بممه قممامت الممذي الخطيممر - الممدور 
خاصممة وبصممفة المتحممدة الوليات في والمراجعة المحاسإبة

قواعممد حممول لللتفمماف ملتويممة أسإمماليب مممن إليممه لجأت ما
.والمكاشفة الشفافية

بيمموت بعممض نشممرتها الممتي الدقيقممة غيممر - التقممارير
معينممة شممركات عممن المممالي التحليممل ومكمماتب السمسممرة

كبممار إنآ حيممث تسممتحق مممما أكممثر تقممويم درجات وإعطائها
هممذه فممي أممموالهم يسممتثمرونآ المكمماتب هذه في العاملين

.خيالية أرباحا يحققونآ ثم ومن الشركات

مممديرو اتخذها التي بالمخاطأر المحفوفة - القرارات 
أنآ و سإممبق كممما الربمماح تضممخيم بهممدف الشممركات هممذه

.أوضحنا

 المريكية:     الطيران     شركات     انهيار

طأيممرانآ شممركتا أعلنممت الجمماري العممام نهايممة بحلممول
إيرلينممز" "يممو.أس. إيرويممز" و"يونايتممد وهممما عملقتممانآ
عممام فممي أخممرى شركات تليهما أنآ المتوقع ومن إفلسإهما،

2003 .
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 ":     إيرلينز     " يونايتد     إفلسا

" إيرلينممز " يونايتد لشركة الم " الشركة .إل.ايه" يو
" ل الفلس بإشممهار الخمماص الطلب ملف قدمت للطيرانآ

.المختصة المريكية السلطات " إلى إيرلينز يونايتد

" بعممد ايرلينممز " يونايتممد إفلس إشممهار إقممرار وجمماء
ًا الجوي الطيرانآ اسإتقرار مجلس رفض قممرض لتمموفير طألب

شممديد تراجممع إلممى أدي مما دولر  مليار1.8 قدره فيدرالي
أسإممهمها سإممعر ووصممول بالبورصممة الشركة أسإهم قيمة في
.فقط  سإنتا92إلى

المريكية:     " الجوية     إيروايز     اسا     " يو     إفلسا

" يممواس المريكيممة الجويممة الخطوط مجموعة طألبت
عشر الحادي الفصل بموجب الدائنين من " حمايتها ايروايز

الشممركة قممدمت أنآ بعد وذلك المريكي الفلس قانونآ من
ًا ًا طألب مدينة في الفلس محكمة إلى إفلسإها بإشهار رسإمي

فيرجينيا. بولية الكسندريا

طأيممرانآ شممركة " سإممابع ايروايممز " يممواس شركة وتعد
شممركات كممبرى قائمة  في14رقم تشغل أنها , كماأمريكية
الوليات داخل  موقع200من أكثر وتخدم العالمية الطيرانآ

المتحدة. 

إفلسها:     تعلن     أخرى     طيران     شركات

عممن الشممركات مممن الكثير  توقف2002 العام شهد 
" هممي صممغيرة أمريكيممة طأيممرانآ شركة توقفت فقد العمل،
البالغ موظفيها جميع وسإرحت العمل " عن إيرلينز ميدواي
" دلتمما شممركة مسئولو موظف.وقال وسإبعمائة ألفا عددهم
مممن إنممه العممالم فممي طأيممرانآ شممركة أكممبر ثممالث "، إيرلينز

مممن أعممداد تسممريح فممي الشممركات تسممتمر أنآ المحتمممل
" شممركة " رئيممس بيتممونآ " جمموردونآ وتوقممع الممموظفين،
موظممف ألممف ومئممتي مائممة مممابين يفقممد " أنآ كونتيننتممال

بسممبب وظممائفهم العممالم حممول الطيممرانآ بشركات يعملونآ
في الجوي النقل قطاع خسائر أنآ المحللونآ ويعتقد الكارثة

فممى دولر مليممار عشممر سإممبعة تبلممغ قممد المتحممدة الوليممات
2001 .
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الخطـيـرة الـثـار ـعـن فـهـو الن التـسـاؤل أما
هذا: الفلسا مسلسل عن نجمت التي

,الجنبيمة العملت أممام المدولر سإمعر  انخفاضأولً:
 أمممام%12بنحممو الممدولر انخفممض الحالي العام بداية فمنذ

,السإممترليني الجنيممه  أمممام%6بنحممو انخفممض , كمممااليممورو
ًا.  بينا كما ،الياباني الين أمام تقريبا نفسها وبالنسبة سإابق

ًا فممي الماليممة الوراق أسإممعار فممي الحاد  التراجع:ثاني
المممال أسإممواق مممن " وغيرهمما سإممتريت " وول البورصممة
.المريكية

ًا القتصممماد فمممي ثقتهمممم المسمممتثمرين فقمممد: ثالثــ
.المريكي

ًا بعممض إفلس بسبب التزايد نحو البطالة  اتجاه:رابع
, فطبقمماالخممر البعض في العمال حجم وتقليص الشركات

مممايو شممهر في أمريكا في البطالة ارتفعت البيانات لحدث
مممن أكممثر منممذ لهمما مسممتوي أعلي  لتسجل%6 ى إل2002

.سإنوات سإبع

ًا تعيممد بممدأت المركزيممة البنمموك من كثيرا  أنآ:خامس
خزائنهمما " إلممى " الممذهب الصممفر المعممدنآ اقتناء في النظر

السممبعينيات فممي السياسإممة هممذه عن التخلي بعد كاحتياطأي
المركزيممة البنمموك مممن كثير قامت حيث الماضي القرنآ من
كمسممتودع بريقممه فقممد أنآ بعممد الممذهب من احتياطأياتها ببيع

.للقيمة

ًا: آثار ًا:     الغزوة     ثاني سياسي

ًا11 أحداث تركت علممى واسإعة  سإبتمبر, وبعمق, آثار
ّلممت الممدولي، الوضممع البعمماد لختبممار مصمميرية سإمماحة ومث

المتحممدة الوليممات حمماولت الممذى الممدولي للوضع السياسإية
البعمماد هذه رأس وعلى تشكيله وإعادة العالم، على فرضه
العممالمي ودورهمما الغربممي للتحممالف المتحدة الوليات قيادة
للمممة بالنسممبة مخططاتهمما وكممذلك وحيممدة، عظمممى كقمموة

ضممدها... متدحرجممًة حممروب فممي انممدفعت بعممدما السإلمية
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إلمممى ووصممملت افغانسمممتانآ ممممن بمممدأت الثلمممج، ككمممرة
لتفجيممر البدايممة  سإممبتمبر11 ضممربات كممانت العراق.وهكممذا

هممذه وبيمن الغربيممة الممدول داخمل التناقضممات ممن سإلسمملة
المتحدة.  والوليات الغربية الدول

لممم المريكييممن أنآ الحداث تلك تاثير من ضاعف وقد
الحممرب هممذه إعلنهمم شممله المذي الكمبير الشميء يحققوا

القاعممدة، تنظيممم علممى القضمماء اسإتطاعوا هم فل الصليبية،
السإمميوي القلممب فممي السإممتقرار فممرض اسإممتطاعوا ولهممم

بينهممم صممراع سإمماحة الثمانينيممات فممي كانآ والذي المشتعل
أفغانستانآ.  هنا ونعني السوفييت وبين

القلممب هممذا فممى سإممعت المتحممدة الوليممات أنآ ورغممم
السإملم علممى شمماملة حضممارية حممرب إشعال إلى السإيوى
علممى - للضممغط الهند – الهندوسإية الطاقات حشد بمحاولة

داخممل مسمماندتها علممى والحصممول ناحيممة مممن باكسممتانآ
انجرارهممم ورغممم الهنود أنآ - إل آخر جانب - من أفغانستانآ

المممر لمصلحتهم، بدقة اسإتخدموها أنهم إل اللعبة هذه إلى
كممل فى وهو الخير الصينى الهندى التقارب فى وضح الذى

لعقمد للهنمد السإمتراتيجى الموزنآ لزيمادة اسإمتمثار الحموال
لمواجهممة الصمماعد السإممتراتيجى العممدو الصممين مع اتفاقات
عليها. والتفوق المتحدة الوليات

أنآ لبممد حصيلتها أو الحرب هذه نتائج إلى النظر وقبل
السممفن تشممتهيه ل اتجمماه فممي أخممذ والذي الريح اتجاه نتتبع

فممالغرب سإممواء، حممد علممى الغربيممة السممفن ل و المريكيممة
ًا العظمممى القمموة فممخ فممي يقممع أنممه أدرك الوروبي مسمملوب

بل منطلقممونآ أنهممم يممدركونآ والمريكيونآ السياسإي، قراره
يكفممي ل إذ منممه، الخممروج كيف يعرفونآ ل جحيم إلى توقف

ًا، الصممعب تركممب أنآ كيفيممة تعممرف أنآ ينبغممي بممل منطلقمم
اليممه اسإممتند ممما جمموهر وذلممك صممحيحة، بطريقممة الرجمموع

الحرب. بعد ما فترة في السإتراتيجيونآ المحللونآ

افغانسممتانآ ضد عدوانها المتحدة الوليات خاضت لقد
علممى الوقممائى الهجمموم اسإممتراتيجية ضمممن العممراق ثممم

مستويين:

الحكومات: الول: مستوى
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" الرهمماب " دعممم أسإمممتها بفريممة اتهمتهمما والممتى
الجميممع وصفه ما وهو عليها للعتداء شرعية على للحصول
الرهاب. على الحرب مسمى تحت السإلم على بالحرب

 الفراد: الثاني: مستوى

كممل فممي للمجاهممدين والقتممل والملحقة العدوانآ وهو
عن لفصلهم محاولة فى بالرهابيين وصفتهم والذين مكانآ،

بممدت الممتي السإمملمية المممة سإممائر وعن الشرعية قاعدتهم
شممرعية خلخلممت وبطريقممة متصاعد بشكل توجهاتهم تدعم

الغرب. مع العميلة الحكومات

مممع التعامممل فممي المريكيممة العقليممة انطلقممت لقممد
باعتبارها السإلمية والجمعيات الحركات جميع ومع السإلم

ولحليفهمما والمريكممانآ للغممرب معاديممة وجمعيممات حركممات
مممن اسإممتوجبت وبالتممالي الصممهيوني الكيممانآ السإممتراتيجي

عليها.  القضاء المريكية النظر وجهة

المريكي السياسإي المحلل قاله فيما أكثر ذلك ويبرز
27 فممي تايمز نيويورك " في فريدمانآ " توماس الصهيوني

فممي  سإممبتمبر11 تاريممخ كممانآ قممال: " إذا  اذ2001 نوفمممبر
ممما نفهممم أنآ فعلينمما الثالثممة العالميممة الحممرب بداية الحقيقة
الرهمماب.. لسإتئصممال نكافممح أل علينمما الحرب، هذه تقصده

اليممديولوجيا: لهزيمممة نحممارب نحممن فقممط، أداة فالرهمماب
والحممرب الثانيممة العالميممة فممالحرب الممديكتاتوري، التممدين
ًا كانت الباردة - المتطممرف العلممماني الحزب لهزيمة صراع
والحاليممة الثالثممة العالميممة الحممرب - أممما والشيوعية النازية

زعمممه حد على – المتطرف الديني الحزب ضد معركة فهي
إنها الخرين، تنفي إيمانية سإلطة العالم على يفرض - الذي

خلف - لكنهمما لدنآ بممن الشمميخ إلممى لدنية» - نسبًة «بن مال
بممالجيوش ُيقاتممل أنآ يمكممن ل الديني الحزب فحكم النازية،

والمسمماجد المممدارس، فممي ُيقاتممل أنآ يجممب بممل وحممدها،
والحبار الئمة مساعدة بدونآ يهزم أنآ يمكن ول والكنائس،

م." أه والكهنة

الوضممع علممى المرحلة لهذه السياسإية الثار تتبع وفى
ًء المريكممى السياسإممى أو الوروبممي الصممعيد علممى سإمموا

ًا والسإمملمي العربممي أو السإمميوي مسممتويات علممى وقياسإمم
السإممملم علمممى الوقمممائى الهجممموم لسإمممتراتيجية المممدعم

مايسمممونه أو عقممدى أسإمماس علممى القممائم والمسمملمين
أمرين: نلحظ السإلم ضد الحضارية المواجهة
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مممن الغممرب فممى والحممذر الممتردد مممن  نمموع:الول
حالممة فممي العسممكرية القمموة اسإممتخدام فممى أمريكا مساندة

مخمماطأر بسممبب العممراق حالممة فممي قوي ورفض افغانستانآ
يهممدد نحممو علممى العسممكرية القمموة اسإممتخدام نطمماق اتساع

تممرك فممى الغربيممة الممدول رغبممة وبسممبب اقليميممة بحممروب
قوتها.  عوامل يهدد لسإتنزاف معرضة أمريكا

ًا - الضمممني التهممام من  نوعالثاني: والصممريح أحيانمم
ًا مسممئولة العالميممة المريكيممة السياسإات - بأنآ أخرى أحيان

الوليممات علممى وأنآ المتحممدة الوليممات ضد العداء إثارة عن
ًا وتحركاتهمما حسمماباتها فممي تتممأنى أنآ المتحممدة علممى حفاظمم

العالمي.  السلم

ًا زلممزال سإمماحة فممإنآ الدوليممة السياسإممة لمؤشر ووفق
وبالممذات أفريقيا أقصى الى آسإيا أقصى من إمتدت سإبتمبر

ُترسإممم فيممه، العربيممة والمنطقممة الفريقممي الشمممال منهمما و
بممالبحر المحيطة للدول كحدود الحمراء السياسإية الخطوط
آسإمميا تممؤطأر بينممما المغممرب، حممتى أفريقيمما وشمال الحمر،
هممذه أصممبحت وقممد خاصممًة الزلممزال، لهممذا كمركممز برمتهمما

ًا، الكثر كثيرة ظروف بحكم المناطأق ًا والكثر ضغط شممعور
ًء والكثر التوازنآ، بعدم المصممالح منمماطأق وهي هذا، بعد ثرا

بالتحديد.  المريكية

جوفهمما وفممي معممروف هممو كممما المنمماطأق هذه تعيش
رأت ثممم - ومن وخارجية و - داخلية الضطرابات من شقانآ
الوضمماع هذه أنآ أثبتت  سإبتمبر11 انفجار لحظة أنآ أمريكا

الخطمماب نجممد وهكممذا الشممكل، بهممذا تسممتمر أنآ ينبغممي ل
المفتوحة.  الحرب باتجاه تحول المريكي

وآثاره:     ذلك     نتائج     ومن

بيممن اشممتعالها ذروة وبلوغهمما بممل الضطرابات عودة 
الهنممدي البرلمممانآ بمبنممى تفجير خلفية على وباكستانآ الهند

يتلقممونآ إنهممم وقممالت هنممود مسلمين الهند به اتهمت والذي
عاليممة ببراجماتيممة الهندوس باكستانآ... وتحرك من دعمهم

مصالحها.  عن باحثة

قممدم الممذي الباكسممتاني الممداخل علممى ذلممك وانعكس
الحكومممة قممع فمازداد بالرهمماب يتهم ل لكي كثيرة تنازلت

ضمماعف ممما وهممو السإمملمية للحركممات العميلممة الباكستانية
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وطأالبممانآ القاعممدة من المجاهدين تأييد نحو الشعبى التجاه
العكس. وليس

قطاعممات دفعممت باكسممتانآ علممى الضغط شدة إنآ بل
مممن اسإممتراتيجية بمخمماطأر للشممعور الباكسممتانية الدولة من

أصممبحت بممأنآ المر والتسهيلت... وانتهى المريكى الوجود
بممه قممامت الذى للدور مشابه بدور تقوم الباكستانية الحدود

السوفييت.  مقاومة خلل

المزعمموم الرهمماب قضممية الصممهيوني الكيممانآ ربممط 
ًا فلسطين في بالجهاد ممما - وهممو المريكممي للمفهوم - وفق
مممن المجاهممدين ضممد المريكيممة الدعمماءات زيممف كشممف
أنآ مسمملم لكممل ظهر حيث العكس وليس والقاعدة طأالبانآ

والمسلمين. السإلم هو المستهدف

اسإممتفادت قممد المريكية المتحدة الوليات كانت واذا 
- السممابق صممراعها لخصممم الخلفي الفناء سإاحة دخولها من

ًا السمموفييتي التحاد وتعزيممز وجودهمما تكريممس - عممبر سإممابق
يمموحي ل بشممكل عنممه المسممتقلة الجمهوريات في قواعدها

مممن بالطلب اوروبا تحرك ذلك عن نتج فقد المؤقت بالبقاء
لتشمكيل المروس تحرك كما المريكي الوجود بلجم جورجيا

عممن المسممتقلة الجمهوريات بعض من جديد عسكرى حلف
السوفيتي. التحاد

ًا شممنغهاي مجموعممة وكممذلك العممتزام أقلقهمما أيضمم
بممات الوجممود هممذا أنآ فممرأت آسإيا في بالسإتقرار المريكي

لفممرض محمماولت «أي أنآ مممن محممذرة لمممبرراته، يفتقممد
بعممد السإمميوية الحكومممات علممى الدارة مممن أخممرى أشكال

جديدة». أزمة إلى سإيفضي وأنه مقبول غير الفغانية

ًا، بممدا المريكممي الوروبممي التحممالف  فممي وآل ضممعيف
عنممدما خاصممة انفصممال محمماولت أو انفصممال إلممى النهايممة
الشممئونآ في «التدخل وهي الحقيقية أهدافها أمريكا حددت

عالمهمما معممالم رسإممم الثالث» بهممدف العالم لدول الداخلية
مصمممالحها وفمممق المنممماطأق أقلممممة إعمممادة أو الجديمممد

فممى نهمموض بدايممة إلممى أوروبمما دفممع ما وهو واسإتراتيجياتها،
العالميممة الحمرب منممذ مره ولول المتحدة الوليات مواجهة

الدولى.  الوضع فى الخطر التطور وهو الثانية

ًا:  ًا:     الغزوة     آثار  ثالث اجتماعي
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"CBS"  " وشمبكة تمايمز " نيويمورك صمحيفة نشمرت  
فمممي أجريتممماه للمممرأي اسإمممتطلعا المريكيمممة التلفزيونيمممة

ًا940 وشمممل13/06/2002 " مدينممة سإممكانآ مممن  شخصمم
مممن %, تممبين3 نسممبة الخطممأ هممامش يتعد ", ولم نيويورك

بعد القلق أجواء تعيش " مازالت " نيويورك مدينة أنآ خلله
أهممالي وأنآ  سإممبتمبر11 أحمداث علممى أشممهر تسممعة مضمي
النفسية. العراض من يعانونآ مازالوا المدينة

نيويممورك سإممكانآ مممن الكثير أنآ إلى السإتطلع وأشار
بسممبب الرياضية والمراكز السحاب ناطأحات زيارة يتجنبونآ
سإكانآ % من60 ومازال أخرى، هجمات وقوع من مخاوف

دينتهم أنآ " يعتقمدونآ " نيويورك هجممات بوقموع مهمددة م
الميركية.  المدنآ من غيرها من أكثر أخرى

ينظممرونآ دائممما إنهممم السإممتطلع في مشاركونآ وقال
أزيممز صمموت سإممماع عنممد الخمموف يعممتريهم وأنهممم حممولهم،

نفق.  إلى الدخول عند أو الطائرات

أنآ آراؤهممم اسإممتطلعت الممذين % مممن50 نحممو ويعتبر
والجسممور المطممارات وفممي المدينممة فممي المممانآ إجممراءات
 كافية غير النووية والمحطات والنفاق

المممماكن يتجنبمممونآ إنهمممم المشممماركين ثلمممث وقمممال
ضممخمة رياضية أحداث فيها تجري التي والماكن المزدحمة
%25 اعممترف حيممن فممي محتملممة، إرهابيممة أهدافا باعتبارها

هجمات أنآ السحاب ناطأحات يزورونآ أو يعملونآ الذين من
قلقة. نفسية حالة في تركتهم سإبتمبر

فممي مشاكل من يعانونآ مازالوا إنهم % فقالوا16 أما
الحيمماة علممى تمحممى ل بصمممات الحممداث تركت النوم. وقد

تتحممدث تعممد لممم العلم وسإممائل أنآ رغم للميركيين العامة
تنتقممل ما سإرعانآ عابرة بصورة إل الرهاب ضد الحرب عن

الطأفممال، خطممف جرائم أو البورصة فضائح أنباء إلى بعدها
بممأنآ الجتماعيممة العلمموم فممي أميركييممن بمماحثين تأكيد ورغم
التأكيدات هذه أنآ إل طأبيعته اسإتعاد الجتماعية الحياة نمط
ًء تمثل المخاوف.  لتهدئة سإياسإية حيلة من جز

الجتماعيممة، العلمموم في " الباحث سإميث " توم يؤكد
أنآ "، تتعافى " أميركا بعنوانآ تقرير وضع في شارك والذي
ًا جزءا النهيممار آثممار عليممه تبممدو مممازالت السممكانآ مممن كممبير
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والي همؤلء نسمبة النفعالي، العصبي الصمعيد % علمى8 ح
نيويورك.  سإكانآ % من15و الوطأني

ًا الهجوم أحدث الثقافممة داخممل الطموحممات في تناقض
للفيدراليممة العممداء بيممن تتأرجممح الممتي المريكيممة السياسإممية

والعولمة الوطأنية الوحدة وبين جهة، من النعزالية والنزعة
الجتممماع " عالمممة لرسإونآ " كارين أخرى, وتقول جهة من
" بيممتر " سإممانت " فممي أدولفمموس " جوسإتافوس معهد في

يشممعرونآ المريكيين معظم يزال ل " أنه " مينيسوتا بولية
كيممف وليممدرونآ حممدث ما مغزى حيال والضطراب بالحيرة
السممعي إلممى الفرديممة النزعممة تممدفعهم جهممة فمممن يممردونآ،
الجتممماعي بمحيطهممم والحتممماء الخاصممة حيمماتهم لحمايممة
ومممن مراقبممة موضممع يكونمموا أنآ فممي الرغبممة وعدم الصغير

التامة الحماية لهم توفر أنآ الدولة من ينتظرونآ أخرى جهة
الرهاب.  من

ًا: ممن وتقول ًا بمأنآ العتقمماد السممهل أيض لممم مما شمميئ
وسإمتكونآ وكامنمة متغلغلمة الواقمع في التغيرات لكن يتغير،
 سإممبتمبر11 ضربات أنآ في شك هناك يعد المدى.لم بعيدة

ً فتحممت ًا فصممل ًا يكممن لممم إنآ جديممد ًا عهممد حيمماة فممي جديممد
أميركا. 

وزادت العممام الشممأنآ فممي الدولممة تممدخل زاد فقممد
لزيممادة جديممدة تشممريعات وصممدرت البوليسممية، الميزانيات

أمممن فممي بال على يخطر لم تشديد وحدث المراقبة سإلطة
المطارات.

الوليممات داخممل نممووي خطممر عممن الحممديث وتزايممد
ًا المتحدة " " أو تمموقعه يمكممن ل ما " تخيل مبدأ الى اسإتناد

المخابرات رجال كبار وضعه الذي المبدأ " وهو السإوأ توقع
السإمملحة مممن الهائممل الميركي فالمخزونآ  سإبتمبر،11 بعد

مممن الهائممل العممدد وكممذلك والكيماويممة، والبيولوجية النووية
تشممكل قريممب وقممت حممتى كممانت والتي النووية المفاعلت

ًا إلممى تحولت – كذلك - ولتزال والقوة والردع للمن مصدر
المممن رجممال مممن كممثير نظممر فممي والخمموف للقلممق مصممدر

إشممعاعات تسرب احتمال وجود بسبب ليس والسإتخبارات
تكممونآ أنآ احتمممال خطممر بسممبب ولكممن فنيممة لخطمماء منهمما

ًا والمفاعلت السإلحة هذه مخازنآ أخرى.  هجمات في هدف

حينما تجدي ل المعنويات رفع محاولت فإنآ ذلك ومع
علممى تسمميطر الممتي والقلممق الخمموف بهممواجس خلطهمما يتم
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المنيممة, فالشممعب الجهممزة وأولهمما القممرار صممناعة أجهممزة
بممالتوتر المشممحونة الجممواء هممذه ظممل فممي أصبح الميركي
غيممر وهميممة حممرب أسإممير المجهممول مممن والخمموف والقلممق
مممتى أحممد يعممرف ول الخصوم محددة ول العواقب معروفة
تنتهي. 

الخمموف هممذا سإياط تحت المجتمع أسإس تهدمت لقد
ً تموارى كلممما يسممتثيره ممن وجد الذي فممي حممدث كممما قليل

نخبممة انتهممزت " فقممد ةخبيثممال " الجمممرة جرثومممة قصممة
قممام الممتي السإممس على لتنقض الفرصة الميركي المجتمع

النسممانآ وحقمموق المريكي, فالديمقراطأيممة المجتمع عليها
كممل الممدين أو العممرق بسممبب المريكيين بين التفرقة وعدم

ًا بها يتباهونآ التي القيم هذه تقييم، إعادة محل أصبحت زور
مممن مجموعممة فيممه تحكممم المؤسإسممات مجتمممع أنآ كممما

اللعوبة.المممة مثل أصبح والقضاء القانونآ وحتى الشخاص
تممراث، دونآ مممن هجينممة أمممة معممروف هممو كممما المريكيممة

(الكماوبوي) البقمر برعمماة حقيقمة مرتبط المريكي والتراث
ورمز المريكي اللوعي مكونات من جزء هو لديه والسلح

ولقممد حريتممه، وعممن نفسه عن الدفاع في وحقه الفرد لقوة
والسياسإممات السمملح لتمجيممد المريكممي العلم انسمماق

تاريخ في لها سإابقة ل مهمة المجتمع على وألقى التسلحية
علممى الممذريتين القنبلممتين إلقمماء تممبرير مهمممة وهي البشرية
وغيرهمما بالنابممالم الفيتنمماميين قصممف تبرير تولى ثم اليابانآ،

ًا.  محرمة بأنها يقولونآ والتي السإلحة من دولي

أصممدقاء تزويممد تممبرير ذلممك بعممد الشعب على كانآ ثم
فهممي ولممذا أخممرى، شعوب لبادة بالسلح المتحدة الوليات
والعنجهيمممة بمممالقوة التممممترس فمممي وممعنمممة موغلمممة

ًا والرهمماب.واخممترعت ًا دائممم إلممى النمماس تشممد حممتى عممدو
إليه. النظار وتوجه العدو، هذا محاربة في سإياسإاتها

نيكسممونآ: ريتشارد المريكي الرئيس قال مضى فيما
إلممى نتحممول أننمما يممدركوا أنآ المتحممدة الوليات أعداء "على

قممد بممما التنبممؤ يصممعب مصممالحنا!! بحيممث قربت إذا حمقى
وعنممدها تقليديممة، غيممر تدميريممة قمموة مممن لممدينا بما به نقوم

. ممنا.." أه خوفا ينحنونآ سإوف

حقمموق قضممية المريكيممة المتحممدة الوليممات تستعمل
فممي مصمملحة لهمما يكممونآ حيممن تثيرهمما دولتها، خارج النسانآ

حقمموق ضممد تمممارس الممتي النتهاكممات عممن وتسكت إثارتها
وتممبرره النتهمماك تممدعم لقممد بممل السممكوت كأبشممع النسانآ
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ًا خمسممين منذ فعلت كما المن بدواعي فممي تممزال ول عاممم
حقموق مسمألة تمثير حيمن فمي فلسمطين فمي اليهمود دعمم

تريممد مصممالح لهمما يكممونآ حيممن الصممين وجممه فممي النسممانآ
تمريرها.

المريكيممة الدارة لممدى والقمموة بالعظمممة الشممعور إنآ
إنممما الدراسإممة مقاعممد على للطلب العظمة هذه وتدريسها

النازيممة إمممام هتلممر أدولممف طأرحممه الممذي بالشعار لنا يوحي
الب: " بوش قال حين " في الجميع فوق " ألمانيا اللمانية

ً أمريكا ". أول

الطممالب نفممس فممي فتغممرس التعليممم وسإممائل وأممما
أنممماط مممن نمممط الغنى" وهممو ونحن القوى "بأننا شعارها

المريكية. والعنجهية العنصرية

انكشممفت سإممبتبر مممن عشممر الحممادي أحممداث عقب و
تسممن فبممدأت الزائفممة شممعاراتها وسإممقطت أمريكمما أقنعممة

حقمموق تهممدر بأنهمما مضممى فيممما تصممفها الممتي التشممريعات
النسانآ.

فممى – المسممبوقة - غيممر القممرارات مممن جملممة أدت
مسممت والممتى سإممبتمبر ممن عشممر الحممادى أحممداث أعقمماب

بلدهممم تحممول مممن المريكيين مخاوف إلى العامة الحريات
بوليسية. دولة إلى

السإممتراتيجية " - المحللممة جوهمموايت " مممارى وتممرى
ًا المتحممدة الوليممات تشنها التى الحرب - أنآ المريكية حاليمم

داخممل قانونيممة ثممورة " فجممرت ب" الرهاب تسميه ما على
الحريممات أنصممار تسمماؤلت تركممزت حيث المتحدة الوليات
المريكييممن المن وخبراء السإتراتيجيين والمحللين المدنية

" أشممكروفت " جممونآ المريكممى العممدل وزيممر كممانآ إذا عما
عمرض المؤسإسية الحمائية بالجرآءات ضربوا قد ومعاونوه

الرهمماب, وأضممافت ومحاربممة المن توفير أجل من الحائط
حريمماتهم مممن المريكيونآ يدفعه باهظ ثمن بالطبع يوجد إنه

القومى. المستوى على أمنية مبادرات تبنينا كلما المدنية

المتحممدة بالوليممات المدنيممة الحريممات أنصار ويخشى
والنشممطة المدنيممة الحريممات مممن المزيممد خضمموع مممن

وعمليممات والمكتبممات النترنت كخدمات الخرى الشخصية
المنية. للجرآءات الئتمانآ وكروت الكتب اسإتعارة
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الواسإممعة المريكيممة المنيممة الجممراءات أثممارت وقممد
وأعطممت العامممة الحريممات بعممض مسممت والممتى النطمماق
كمراقبممة النطمماق واسإممعة سإمملطات الفيدراليممة للدارات

عشممر الحادى أحداث أعقاب فى والبرق الهاتفية التصالت
المتحممدة الوليممات داخل النتقادات من عاصفة سإبتمبر من

" همماواى وليممة إلى إضافة  مدينة100 حوالى رفضتها حيث
."

" فيممما " كاليفورنيمما " بوليمة " أركاتا مدينة وأصدرت
ًا يعد ًا مؤشممر خلف مممن سإممبتمبر غممزوة سإممببته لممما واضممح

ًا أصممدرت المريكممي المجتمممع بيممن وتفكممك يممدعو قممرار
المحققين مع التعاونآ عن الحجام إلى بالمدينة المسئولين
11 أعقمماب فممى صممدر الممذى التشريع بمقتضى الفيدراليين

للدارات النطمماق واسإممعة سإمملطات أعطممى والممذى سإبتمبر
الرهمماب " محاربممة باجراءات يعرف ما إطأار فى الفيدرالية

."

المدينممة: إنآ مجلممس " عضممو ميسيرف " دافيد وقال
أحممداث أعقمماب فممى صممدر الممذى الرهمماب مكافحممة تشريع

العامة. الحريات يقيد لنه دسإتورى غير سإبتمبر

ّوض "مذهولين" إثر المريكيونآ كانآ بينما الحممدث, فمم
" الرئيممس " سإممبتمبر  أيلممول14 يمموم المريكي الكونجرس
القمموة كممل يسممتخدم المطلقممة, " كممي السمملطة المريكممي
شممخص, أو منظمممة أو دولممة أي والمناسإبة, ضممد الضرورية

الهجمممات تسممهيل أو تنفيممذ أو تقممديره, بإعممداد حسممب قام
أو ،2001"  " سإبتمبر  أيلول11 يوم وقعت الرهابية, التي

الشممخاص, وذلممك هؤلء المنظمات, أو تلك مثل بإيواء قام
ضمد المسمتقبل فمي دولمي إرهمابي عممل أي منمع أجل من

أو المنظمممات أو الممدول تلممك بممه المتحممدة, تقمموم الوليممات
الشخاص". 

مجلممس فممي بالجممماع القممرار هذا على التصديق وتم
واحد.  صوت الكونجرس, بناقص

منممح علممى " بالتصممويت " الكممونجرس مجلممس وقممام
الحممرب, الممتي فممي دولر  مليممار40 صرف صلحية الرئيس

تشممكيل بمموش الرئيس أعلن نفسه الوقت وفي سإيخوضها،
20 " فممي ويممدج " تمموم " برئاسإممة الممداخلي " المن مكتب
" سإمملطات تمموازي بسمملطات ،2001"  " سإممبتمبر أيلممول

غممدت القممومي. وهكممذا المممن " مستشممارة كوندليزارايس
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الخممارجي، والمن الداخلي المن بين تفّر المتحدة الوليات
سإمملطات مممن الممداخلي المممن مكتب به اختص لما وبالنظر
بمماتوا المريكييممن العسممكريين بممأنآ التعليممق كممانآ كممبيرة،

المريكية.  المدنية الحياة على مسيطرين

اعتمدنا الذي كتابه " في ميسانآ " تييري تساءل قد و
اءل الواقمع همذا إثبمات فمي عليمه اذا تس مكتمب يمنمع " لم

متابعممة مممن والصممحافة الكممونجرس الفيممدرالي التحقيقممات
تحقيقاته؟". 

النظممام أنآ القممرارات هممذه معنممى " أليممس وقممال
فممي التحقيممق ولجممانآ فالقضمماء بالفعممل؟ تغير قد السياسإي

تحقممق الثلثممة, الممتي القمموى هممي والصممحافة، الكممونجرس
". الديمقراطأية النظم ظل في السياسإي التوازنآ

جممونآ المريكيممانآ الصممحفيانآ بممه علممق بممما وختممم
الدولممة "مجيممء كتابهممما فممي ماديسممونآ وريممن سإممتانتونآ

الديمقراطأيممة, انتهمماء المريكية", عن الثيوقراطأية الفاشية
الفاشية.  الدولة وولدة

" جامعممة فممي التاريممخ أسإممتاذ أمريكا:يقول في العنف
الخاصممة " للدراسإممات " ايممموري مركممز " ومممدير ايممموري
" مايكمل. أ. المريكيممة المتحدة الوليات في العنف بأعمال

ظمماهرة الخيممرة السممنوات فممي العنممف ": أصممبح بليسيلس
فممي واقممع العنممف أنآ ؛", ويممري المريكممي المجتمممع تممؤرق

أقلهمما وليممس ميممادين، عممدة فممي تجليمماته خلل مممن أمريكمما
ً الصحف تخلو ل إذ العلم، وسإائل قصممص من يوم كل مثل
الناريممة السإمملحة اسإتخدام فيها يتم التي الجرائم من العديد
يعيممش المريكممي أنآ فيهمما يبممدو درجممة إلممى السإباب، لتفه
الزناد.  على وإصبعه حياته

" أصممبح " الكاوبوي البقر رعاة أفلم في نراه كنا وما
" هممو أصبح الحمر الهندي أنآ فارق مع واقعة حقيقة بمثابة
حممتى " أو الصممف " معلمة " أو الدراسإة " زميل " أو الجار

المريكييممن أنآ فممي المشكلة, يبدو أصل أنآ القرباء, ويري
نتمماج هممو العنممف بممأنآ العتقمماد إلممى بغممالبيتهم مستسلمونآ

الحمممر الهنود مع القديمة وللحروب للدولة التاريخي الرث
مممواجهتهم أجممل مممن " للسإمملحة " الجممداد احتمماج الممذين
ّعال " الدفاع وتأمين الغذاء عن " البحث " و النفس عن الف

قتلة.  كانوا الجميع بأنآ البعض قال كما يعني وهذا "،
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" ارتفعمت " سإممبتمبر ممن عشمر الحمادي أحمداث بعد
الوليممات فممي الممتلكممات علممى والعتممداء العنممف جرائممم

عممام. مع مقارنة المائة  في2.1  بنسبة2001 عام المتحدة
2000.

إلممى منهمما جممانب فممي تعممود الزيادة إنآ محللونآ وقال
". "سإبتمبر هجمات وآثار القتصادي الركود

والخلصاة:

منهمماتن غزوة بعد المتحدة للوليات الدولي الوضع أنآ
مممن مرحلممة إلممى العممالم علممى السمميطرة مرحلة من انتقل

الوضممع العممالم.. وأنآ فممي الرئيسممية الكتممل مممع الصممراع
العامممة الحريممات مرحلة فانتهت تغير قد المريكي الداخلي

خطيممرة، هممزة شممهد فقممد المريكممي القتصاد أما كادت، أو
ًا ودفعتممه مشممكلته حجم ضاعفت ًا رويممد الزمممة نحممو رويممد
والركود.
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الثاني الفصل
العدوان نتيجة المريكية الخسائر
والعراق أفغانستان على

أولً: أفغانستان:

الميركيممة للدارة المتلحقممة البيانممات من الرغم على
بممالرد تسميه وما أفغانستانآ في العسكرية انتصاراتها حول

الخيممر الفصممل " فممإنآ " سإممبتمبر أحممداث " على " الشجاع
تمتممد قممد سإلسلة فى حلقة عن عبارة العمل لهذا الجوهري
ًا طأياتهمما فممي وتحمممل حملت لسنوات خطممورة أكممثر أحممداث

ًا المريكي السإتنزاف ويتصاعد يتزايد حيث يوم. بعد يوم

أمريكمما تكبممدتها الممتي للخسممائر إحصممائية مايلي وفي
تمكممن عممدم العتبار في الخذ مع لفغانستانآ، غزوها نتيجة

حصممر مممن المحايدة المصادر وحتى ومصادرهم المجاهدين
علممى لحرصممهم العمليممات، مممن كممثير في والجرحى القتلى

القصممف خشممية العمليممات انتهمماء بعممد المباشممر النسممحاب
المريكممانآ لممدى العسكرية السياسإة أنآ إلى إضافة الجوي،

فممإنهم منطقممة أي فممي أسإممرى أو قتلممى منهممم وقع إذا فيما
ًا المنطقة بقصف يقومونآ ًا قصف أثر لهم يبقى ل حتى مكثف

بالصور.  قتلهم إثبات أو تصوريهم أحد يستطيع ول

(ينمماير، الفممترة فممي أخبممار مصممادر وجود عدم وكذلك
.2002ابريل)  مارس، فبراير،

التقريممر هممذا كتابممة حممتى المريكممانآ القتلممى عممدد بلغ
 قتيلً.1631

الطممائرات عممدد بلممغ فيممما ،269 الجرحممى عممدد وبلغ
الممتي المروحيممات وعممدد ،24 أسإممقطت الممتي المقاتلممة
.10 كذلك أسإقطت

 عربممة23 و جنود، نقل  عربة20 المجاهدونآ دمر كما
أمريكية.  دبابات5 و مدرعة،

الشمممال تحممالف قمموات خسممائر إلممى بالضممافة هممذا
ًا376و  قممتيلً،1092 بلغ والذي للمريكيين الموالية  أسإممير

بالمئات. وجرحى الولى العدوانآ مرحلة خلل
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حركممة حققتهمما الممتي الخيممرة النتصممارات عممن ناهيك
والممتي أفغانسممتانآ أراضممي علممى القاعممدة وتنظيممم طأالبممانآ

ًا والتحممالف المريكممي الجممانب فممي قتلى عن تسفر ما كثير
النبمماء وكممالت عن إخفاءه أمريكا تستطع لم مما الشمالي
العالمية.

البعمماد جانب إلى أنه يتحدد السابق، العرض ضوء في
فممأنآ المة على المريكي العدوانآ في والحضارية العقائدية

العممدوانآ فممي وسإياسإممية وعسممكرية اقتصادية معطيات ثمة
العراق. في المسلمين إخواننا على المريكي

نتممائجهم المريكممانآ حقممق مممدى أي إلى هو والسؤال
خسممر أدق.. ممماذا بعبممارة أو العممدوانآ؟ هممذا مممن المرجمموة
حققوه؟! ما مقابل في النآ حتى المريكانآ

ًا: العراق: ثاني

العممراق: (وفممق علممى للعممدوانآ القتصممادية التكلفممة
.العدوانآ) بداية في المريكية المصادر

كممانت الممتي دولر  مليممار62ال مبلممغ مممن أقل جاءت
وهممو الميركيممونآ، المسئولونآ يقوله ما حسب لها مرصودة

يضممطر " لممن بمموش " جممورج الميركي الرئيس أنآ يعني ما
الحصممول أجممل مممن أخممرى مرة الكونغرس إلى العودة إلى

فيممما الجمماري، العممام خلل إضممافية ماليممة اعتمممادات علممى
ة قدرت 30 بنحمو العمراق اعممار بإعمادة يسممونه مما تكلف
ًا.  دولر مليار سإنوي

أنآ " الميركيمة تموداي ايمه اس " يمو صممحيفة وقممالت
اسإممتخدام مممن اسإممتتبعها وما العراق ضد الحرب فترة قصر
ًا كانآ مما أقل مممن محدود عدد واندلع الصواريخ من متوقع

اللجئيممن مممن أقممل أعممداد ونزوح النفط حقول في الحرائق
الحرب.  تكلفة اجمالي خفض في أسإهمت عوامل جميعها

أشممهر عدة مضى قبل يتسنى لن أنه من الرغم وعلى
الحممرب تكلفممة قيمممة بإجمالي وتفصيلى شامل بيانآ إصدار

بأنآ صرحوا بوش بإدارة بارزين مسئولين أنآ إل العراق ضد
ذاتهمما القتاليممة والعمليممات الميركيممة القمموات نشممر تكاليف
الممذى دولر  مليممار62,6 مبلغ عن طأفيف بفارق تقل سإوف
تخصيصممه علممى الماضى مارس شهر فى الكونغرس صدق

زعمهم.  حد " على العراق " حرية عملية نفقات لتغطية
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الولممى المممرة هى تعد هذه أنآ إلى الصحيفة وأشارت
تقممدير الميركييممن المسممئولين جممانب مممن فيهمما يصدر التى

الحرب. هذه لتكاليف مبدئى

أنآ يعنممى ذلممك إنآ " أيضمما تمموداي ايه اس " يو وقالت
فممى تصممل أميركممى مممواطأن كل يتحملها التى التكلفة قيمة

 دولر. 220 حوالى إلى المتوسإط

وصمملت قممد الولممى الخليممج حرب نفقات قيمة وكانت
ًا دولر  مليار76 حوالى إلى غير حاليا السائدة للسإعار وفق
ًا اختلفا هناك أنآ الخيممرة العممراق حممرب وبيممن بينهمما واضح

ً أنآ فممى وتتمثممل تممولت والكممويت كالسممعودية أخممرى دول
أنآ حيممن فممى الولممى الحممرب تكلفة % من80 نسبة تمويل

حممرب نفقممات مممن الكبر الجانب تحملت المتحدة الوليات
الخيرة.  العراق

تكلفة تقليل على سإاعدت التي بالسإباب يتعلق وفيما
بهمما تقممدمت الممتي الحممرب ميزانيممة فممإنآ الخيممرة، الحممرب
حشممد عمليممات أسإمماس علممى قائمة كانت الميركية الدارة
عممدة تتبعهمما والقصممف القتممال مممن شممهر فممترة ثممم القوات
الحممرب إنآ قممالوا المسممئولين أنآ إل المناوشات، من شهور

ًء  يوممما26 اسإتمرت 19 فممي صمماروخ أول اطألق مممن ابتممدا
ممما التقممى عنممدما ابريممل منتصممف حممتى الماضممي مممارس

مسئولين عراقيونآ ودينيونآ سإياسإيونآ قادة بأنهم يصفونهم
أنآ غيممر انتقاليممة، عراقيممة حكومممة تشممكيل بشأنآ أميركيين
ًا انقلبممت المممور وازديمماد ظهممور بعممد عقممب علممى رأسإمم

في المريكية القوات تستهدف التي والعمليات المواجهات
العراقممي النفممط تصممدير علممى القدرة عدم وكذلك العراق،

وبريطانيا.  المتحدة الوليات توقعتها التي بالمعدلت

" الممبيت فممي آخرين " ومسئولين " دانيالز رفض وقد
" رفضمموا " البنتمماغونآ والممدفاع الخزانممة " ووزارة البيممض
تسممتهدف الممتي العمليممات مواجهممة لتكلفة تقديرات إعطاء

ا مرحلمة خلل المريكيمة القموات النظاميمة الحمرب بعمد م
بممروز إلى أدى مما العراق في الحرب دمرته ما بناء وإعادة

أخرى.  وجهات الكونغرس في أعضاء من شكاوى

عممن عبممارة وهو الميزانية، تقييم بمركز مسئول وقال
عمليممات بأنهمما يممدعونآ ممما تكلفممة إنآ خمماص، أبحمماث مركممز
ربممما العممراق في سإنوات خمس مدى "على السلم "حفظ
بنمماء إعادة تكلفة المركز قدر فيما دولر،  مليار100 تتجاوز
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العممراق فممى المريكيممة العدوانيممة العسكرية اللة دمرته ما
ًا.  دولر  مليار30 بحوالي سإنوي

بعممد النآ أيضمما انقلبممت قممد جميعمما هذه المور أنآ غير
الجميممع فاجممأ وقوي سإريع نحو على الهجمات وتيرة تصاعد

ًا  عملية25 بواقع العمليات تنفيذ يتم حيث الممذي المر يومي
ًا العممدوانآ فى المريكية التكلفة جعل بممل مضمماعفة أضممعاف
العدوانآ هذا من المريكية والهداف المشروعات كل جعل

ًا والعسكرية والقتصادية السياسإية بخسائره بفشممل مهممدد
عظيم. 

العمليممات وتوجه القتصادى السإتنزاف يتصاعد حيث
وهو النفط ضخ يعوق بما النفط أنابيب خطوط إلى ضرباتها

وفى خسائرها تعويض فى المتحدة الوليات عليه تراهن ما
إضممعاف وفمى حلفائهما علممى الضغط وفى اقتصادها إنعاش

فممى البممترول علممى المعتمممده الجمموار دول اقتصمماديات
كليا. اعتمادا اقتصادها

إلممى يضمماف بشريا نزيفا تشكل العمليات هذه أنآ كما
قممدرة يضممعف بممما أفغانسممتانآ فممي البشرية الخسائر نزيف

احتماله.  على المريكى المجتمع

انتهممت الزمممة أنآ ظنممت التي الحتلل إدارة اكتشفت
المجتمممع ترتيممب إعممادة وأنآ العراقممي النظممام بسممقوط
ًا العممراق في والسلطة ًا بممات المريكيممة للجنممدة وفقمم أمممر

ًا, غيممر النظممامي الشممكل إنتهمماء بعممد اكتشممفت أنهمما ميسور
لممه أول ل المتحركة الرمال من بحر فوق تسبح أنها للحرب

الجنممود من وجرحى قتلى سإقوط بدليل العراق في آخر ول
ًا المريكانآ العراقية. المدنآ أنحاء مختلف في يومي

إلممى تصممل تعزيممزات عممن بإعلنهمما سإممارعت ولهممذا
" بممالكويت " المممارينز قمموات مممن جنممدي ألممف خمسممين

علممى سإمميطرتها وإحكممام نفوذهمما بسممط علممى للمسمماعدة
مئممة البالغممة الخرى القوات بقية مع العراق في المسلمين
أنآ بريطانيا, كما جنود بخلف أمريكي جندي ألف وخمسين
المريكممانآ الجنممود بيممن الرواح فممي الخسممائر تلك اسإتمرار

ًا تحممديا يشممكل سإمموف العممراق فممي المريكيممة للدارة مهممم
يكمونآ وقممد المقبل العام في القادمة النتخابات في الحالية

عممامل المريكانآ الجنود بين وجرحى قتلى سإقوط اسإتمرار
ًا معركممة فممي " للنتخابممات بمموش " جورج خسارة في مهم
والده تجربة تكرار من ويخشى موت أو حياة حركة له تمثل
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"نصممر" علممى مممن لتمموه خارجمما كممانآ والذي الخبرة صاحب
أمممام حينممذاك دولممي وبتأييد الثانية الخليج حرب في العراق
" الممذي كلينتممونآ " بيممل والتجربممة الخممبرة قليل جديد شاب
" ونجممح غممبي يا القتصاد " إنه شعار تحت النتخابات خاض
ً وإنقمماذ المريكممي للشممعب اقتصممادي تقدم تحقيق في فعل

كبوته. من المريكي القتصاد

ًا " حصيلة " رويترز وكالة قدمت وقد ممما إلممى اسإممتناد
مراسإمملو أكدها كما والبريطانية، الميركية السلطات أعلنته

ًا الميركيمة القموات خسمائر بلغمت للحصميلة الوكالة, وطأبق
ًا126 والبريطانيممة ًا96 وهممم  جنممدي ًا30و  أميركيمم  بريطانيمم

كتابممة (حممتى المفقممودين عممداد فممي  أميركييممن10 وهنمماك
التقرير). 

ل عادة الرسإمية الرقام أنآ الى النظر الوكالة وتلفت
قتلممى أعداد تتضمن ول القتال سإاحات في الخسائر تواكب

محددة. غير
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الثالث الفصل
تبني جراء المريكية الخسائر
 الصهيوني للكيان أمريكا

ًا ذكرنمما كممما أضممفناه الفصل وهذا بممأنآ للتممذكير سإممابق
متعممددة الخسممائر وأنآ شمماملة، والمممة أمريكمما بيممن الحرب

والبعاد. المصادر

اقتصممادى  تقرير17/11/2002 في الكويت فى صدر
20 مممابين عام كل خسائر تتكبد المتحدة الوليات أنآ أوضح
ًا دولر  مليمممار25 المممى الكيمممانآ مسممماعدة بسمممبب سإمممنوي

الصهيوني. 

" " الشممال مكتممب أصممدره الممذى التقريممر وأشممار
" وهممو سإممتوفر "توممماس أنآ إلممى القتصممادية للسإتشارات

فممي  مممايو14 فممي محاضممرة قدم معروف نفطي اقتصادي
ضممرورة رأينمما فلسممطين حممول السياسإممات تحليممل مركممز
أنممواع أقممل " بممأنآ " سإممتوفر ويممذكر محتواها، بعض تلخيص

للكيمممانآ المتحمممدة الوليمممات تقمممدمها المممتي المسممماعدات
المباشممرة المسمماعدات همممي وقيممممة أهميمممة الصممهيوني
دولر  مليممارات5.5 نحممو قيمتهمما تبلممغ والممتي والمعروفممة

أميركي.

والمساعدات التكاليف من أخرى  أنواع5 هناك ولكن
" طأبقمما فهنمماك للعامممة، المعروفممة وغيممر المباشممرة غيممر

دولر  مليممارات8 بنحممو سإممنوية إضممافية " تكلفممة لسممتوفر
لممدول تقممدمها أخممرى أميركية مساعدات عن ناتجة أميركي

بعلقاتهمما ومشممروطأة والقوقاز آسإيا وسإط ودول تركيا مثل
بإسإرائيل.  الجيدة

ًا وهنمماك فممي وتتلخممص أخممرى ظرفيممة تكمماليف أيضمم
والممتي الصممهيوني للكيانآ الميركية اليهودية الجالية تبرعات
الخزينممة وتخسر أميركي، دولر  مليار1.5 1 بين ما تتراوح

الضرائب.  من معفية لنها ضريبتها الميركية
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متممابعته، يصممعب مممما تممأتي الحقيقيممة الخسائر ولكن
ً فيذكر أنآ " من المركزي " إسإرائيل بنك إلى ينسبه ما مثل

بتعممويم بالثمانينممات " قممامت الميركيممة المتحدة " الوليات
 -10 بين ما حينها ذلك وكلفها أزمتها من الصهيونية البنوك

أو اسإممتردت أممموال أنهمما يعتقممد ول أمريكممي دولر  مليار12
اسإتردادها.  يمكن

" مممن المتحممدة " الوليممات قممدمته ما وهو آخر ومثال
بممأنآ يعتقد أميركي دولر  مليارات10 بحدود بنكية ضمانات

يعتقممد ول خصمممت قممد منهمما أمريكممي دولر  مليارات7 نحو
أيضا. إسإتردادها باحتمالت

الكيممانآ إلممى الممروس اليهممود هجممرة تكمماليف ومنهمما
ممما " الميركيممة المتحممدة " الوليات تكلف والتي الصهيوني

سإنويا.  دولر  مليونآ100 60 بين

العسكري فالتعاونآ العسكري، القطاع خسائر وهناك
شممروطأا الميركيممة المتحممدة الوليممات على يفرض والتقني
للصممناعات منافسممتها بسممبب لهمما حقيقيممة خسممائر تسممبب

امlavi"  ليفممي طأممائرة ومشروعي الميركية، " " آرو  " ونظ
فقط.  مثالين للصواريخ

مشترياتها على خاص بخصم الصهيوني الكيانآ ويتمتع
).surplus" ( " الفائض نظام يسمى ما تحت السإلحة من

الشممركات مممع علقاتهمما فممي الطممولى اليد ولسإرائيل
فممي مجممبرة الميركيممة فالشممركات الميركيممة، العسممكرية

مممن كمقمماول صممهيونية شممركات مممع التعامممل على عقودها
العاديممة الحوال عقود وهي إنتاجها، مكونات لتصنيع الباطأن
أخرى.  أميركية محلية شركات تشغل

الوليممات تعطيممه دولر كممل مقابممل ذلك إلى بالضافة
للكيمممانآ عسمممكرية معمممدات بشمممكل الميركيمممة المتحمممدة

ًا60 يساوي ما مقابله تشترى الصهيوني، المعدات من  سإنت
" الوليممات أنآ " هممو " لسممتوفر طأبقا هنا الصيونية. والفرق

ً " تمدفع الميركيممة المتحدة ًا ممال مممع تعاملتهما فمي حقيقيمم
ذلك.  يفعل ل هو بينما الصهيوني الكيانآ

" الميركيممة المتحممدة " الوليممات ضمممانآ جممانب وإلى
ودونآ انقطاعهمما حممال الصممهيوني للكيممانآ البترول لمدادات

" وهممو المتحممدة " الوليممات في المدادات وضع إلى النظر
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وغيممر الكممبيرة الخسممائر هنمماك محتملممة، تكلفممة يمثممل دائما
لصممالح المسممتمر التجمماري العجممز عممن الناتجممة المباشممرة

أميركي. دولر  مليارات5.5 نحو والبالغ الصهيوني الكيانآ

ً أسإممبابه أحممد شممراء " يمكنهمما " إسإممرائيل أنآ هممو مثل
مممن معفمماة وتصدرها علمتها عليها وتضع صينية منسوجات

لنآ ولكممن "، الميركيممة المتحممدة " الوليممات إلممى الرسإمموم
ًا يدفع ل الصهيوني الكيانآ " عكممس لوارداتهمما حقيقيممة نقود

وقد المعلنه حقيقته من أكبر العجز " فإنآ المتحدة الوليات
أميركي. دولر  مليارات10مال يبلغ

القتصمماد خسممارة العلقممة لهممذه كنتيجممة إليممه يضمماف
فممي يكسممبها أنآ يمكن كانآ وظيفة مليونآ ربع نحو الميركي

أخرى.  دولة مع عادلة علقة

الممذي والحصممار المقاطأعممة " بممأنآ " سإممتوفر ويقممول
العممالم حممول الممدول مممن مجموعممة " على " أميركا تفرضه
دعممما أو الصممهيوني الكيممانآ من للموقف معظمه في موجه

20 بين ما تتراوح بسببه الميركي القتصاد خسارة وأنآ له،
600-  500 فقدانآ في وتسبب أميركي دولر  مليار25- 

لممم لممو خلقهمما الميركيممة الشركات بإمكانآ كانآ وظيفة ألف
ذلك. يحدث

نظممر وجهممة من فقط مبرر هذا " أنآ " سإتوفر ويعتقد
اليهوديممة الجاليممة دعممم يمثممل والممذين الميركييممن الساسإممة

لهممم النتخابيممة الحملت تكمماليف % مممن40%مم 20 البممالغ
فممي ذلممك بممأنآ يعتقممد ل ولكممن المليممارات، بعشممرات وتقدر
عنممدما رأيممه معرفممة مممن ولبممد الميركممي، الشممعب صممالح
فممي وهممي الصممهيوني للكيممانآ الدعم تكاليف حقيقة تناقش
معروفة. وغير لتنشر تقديره

للشركات الفعلية الخسائر حجم بلغ أخري ناحية ومن
الشعبية المقاطأعة حملة نتيجة العربية الدول في المريكية

دولر.   مليونآ250 حوالي  فقط2002 أبريل شهر خلل

%10 "أمريكانمما" بنسممبة شممركة أرباح حجم وانخفض
م.2000 بعام  مقارنة2001 عام في

الميمماه وشممركات "، " ماكدونالممد شممركات وخسممرت
زبائنهمما % مممن80 "كوكمماكول"نحممو مقممدمتها وفممى الغازيممة

المقاطأعة. حملت نتيجة الخيرة الونة في خاصة
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البريطانيممة الصحف نشرتها رسإمية إحصائية وأشارت
فممي والغربيممة المريكيممة الشممركات تعممرض إلى والمريكية

الممتي الشعبية للمقاطأعة نتيجة كبيرة لخسائر العربية الدول
" " الكوكمماكول انخفضممت حيممث النتفاضممة، اندلع مع بدأت

مبيعممات وانخفضممت %،20 بنسممبة المتحممدة المممارات في
مصممر " فممي " ماكدونالممدز السممريعة المريكيممة الوجبممات

" " إيريممال شممركات مبيعات انخفضت فيما %،35 بحوالي
%. 25 بنسبة للمنظفات المريكية

السممياحية المنشممآت غرفممة فممي مسممئولونآ ذكممر وقد
ًدا تواجه المريكية المطاعم أنآ المصرية ًدا، كسا أدى متزايمم

مطمماعم % وخاصة35 بنسبة مبيعاتها عائدات انخفاض إلى
بخسممائر المطمماعم هذه وُمنيت "، " و"ماكدونالدز " كنتاكي
عممن للعلنآ دفعهمما مممما والخليممج؛ السممعودية فممي مماثلممة

الفلسطينية، للمستشفيات وجبة كل من  بنًسا18 تخصيص
أخرى. خسائر أية حدوث منع لمحاولة معها التعاطأف لدرار

- التنظيممف مواد شركة جيرانآ" - مدير "محمود وأكد
procter شممركة مممن بممترخيص تعمل التي  Gamble،ة أنآ  المريكي

" وغيرهمما " إيريممال مثممل المنظفممات مممن الشممركة مبيعات
المقاطأعة.  % بسبب25 و20 بين ما انخفضت

مقاطأعممة مؤيممدى مممن عربممى اقتصممادي خبير أكد وقد
المقاطأعممة حملممة العربممى: أنآ العممالم فممي الميركية السلع

ًا وألحقممت أهممدافها بعممض حققممت بالقتصمماد بالغممًة أضممرار
المصممدر الصهيوني, وأضاف للكيانآ الول الداعم الميركي

الشممركات خسممائر أنآ اثبتممت المتمموافرة الحصمماءات أنآ
الخليجممي التعمماونآ مجلس دول في المقاطأعة من الميركية

2002 ابريممل شممهر فممي دولر  مليممونآ200 بلغممت ومصممر
محلت أنآ حمممول حمممديثا هنممماك أنآ إلمممى فقمممط, وأشمممار

وأنآ أرباحهمما % مممن80 مصممر فممي " خسممرت "ماكدونالممد
 مليممونآ260 وحممدها مصر في " خسرت " كوكاكول شركة

جنيممه  مليممونآ100 بنحممو أصممولها قيمممة انخفضت فيما جنيه
الممتي الخسممائر حجممم تممبرز التي الجوانب أهم مصري. هذه

ممع ووقموفهم دعمهمم جمراء المريكمي القتصاد في تنهش
إسإرائيل...
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الخاتمة
مممما مقتطفمماٍت علممى يقتصممُر ممموجًزا تقريًرا هذا كانآ

ّو اعترف حجممم تقليممل علممى العممدو حممرص ومعلوٌم به، العد
المنهار. اقتصاده سإمعة بقية على للمحافظة الخسائر

ّية تعلم التقرير هذا تأّمل ومن آثممار بممأنّآ القممول سإطح
ًة، آثاًرا كانت المباركة الغزوة اسإتطاعت أمريكا أنّآ أو يسير

قليلً، نفسممها تمممالكت أمريكمما أنآ المر في ما كّل تجاوزها،
بهممم اسإتطاعت وخبراء اقتصاديين من تملك بما واسإتعانت

قليلً. انهيارها تؤّخر أنآ

الله سإنن من مستمد يقيني أمر أمريكا زوال أنّآ على
ً يكونآ أنآ قبل الكونية ًا تحليل ًا، أو اقتصادي زوالها وما سإياسإي

ّ ُأخممرى، لضممرباٍت تتعممّرض لم ولو الله بإذنآ وقت مسألة إل
ّ ّدونآ السإمملم شباب أنّآ إل ّوته اللممه بحممول لهمما ُيعمم ل ممما وقمم

ُد ٌء أمامه يصم الله. بإذنآ واحتياطأاتهم اسإتعداداتهم من شي

ّي والقتصاد ُذ الهممّش، الربو ٍة، سإممنواٍت منمم وهممو عديممد
ُيرشدهم المسلمين، ُينادي مسمملم، وينممادي: يمما قتلممه إلممى و

ّي هذا يمحممق أنآ اللممه وعممد وقممد فمماقتله، تعممال ورائممي يهود
رمممى، الله ولكّن رموا إذ رموا وما المجاهدونآ فرمى الربا،
ترونآ. ما فكانآ

ماذا لتنظر المة، إلى رسإالة الصفحات هذه في ولعل
علممى اللممه أجممرى وممماذا الصممابرة، القليلة الفئة هذه فعلت
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ٍر للسإمملم، نصممر من أيديهم مممما المسمملمين، لعممداء وكسمم
ِته، الرقام لنا شرحت َبَرْت بدايا ُع عما وأخ ّق ِه. في ُيتو ِت نهايا

ٍم غير عن يزعم من إلى رسإالٌة وفيها ٍة: ول علمم معرفمم
مفاتحه يملكونآ ل الجهاد، عن اليوم عاجزونآ المسلمين أنّآ
ِته، ول ّثغممر هممذا ترى وأنَت آل ّو اقتصمماد فممي العظيممم ال العممد

مضى فيما عنه الناس يصرف لم الكفرة، مقاتِل عن مفتوٌح
ّ ّذلين تخذيل إل ّللين. وتضليل المخ المض

ّكنهممم وأنآ المجاهممدين، ينصممر أنآ اللممه نسممأل مممن يم
ّوهم، رقاب ِرهم إلى ويهديهم عد .ثغو

أعلم والله
نبينا على وسإلم الله وصلى

محمد
أجمعين وأصحابه آله وعلى
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