اإلغتيال اإلقتصادي

كيف يتم اإلغتيال اإلقتصادى للألمم
أحذر  ،البد أن تقرأ هذا الكتاب لتفهم ما ٌدور حولك  ،الكتاب عبارة عن مذكرات قرصان إقتصادي دولً
 ..وٌحكً الرجل تجربته مع هذه الوظٌفة .
ٌتحدث الرجل عن أنه بٌنما لجأت القوى القدٌمة (برٌطانٌا وفرنسا) لإلحتالل العسكري المكلف مادٌا ً
وبشرٌاً؛ نهجت الوالٌات المتحدة نهج مختلف تماما ً وهو ما عرف بـ(سٌاسة اإلحتواء اإلقتصادي) والتً
تتلخص فً مبدأ بسٌط جدا ً أال وهو إستخدام الموئسسات الدولٌة مثل « البنك الدولً » فً تقدٌم مساعدات
إقتصادٌة وقروض إعمار لدول العالم الثالث مقابل أن تقوم الشركات األمرٌكٌة بتنفٌذ المشروعات الكبرى
فً الدولة المستدٌنة مثل محطات طاقة ومطارات وشبكات طرق وشبكات إتصاالت؛ وفً الوقت الذي
تستدٌن هذه الدول من البنك الدولً تكون فوائد القروض أكبر من قدرة هذه الدول على السداد ومن ثم
تتراكم فوائد القروض وتعجز هذه الدول عن السداد .
هنا تتدخل الوالٌات المتحدة لمساعدة هذه الدول مقابل قواعد عسكرٌة أمرٌكٌة على أراضً هذه الدولة أو
لتمرٌر قرارات معٌنه فً مجلس األمن أو القٌام بإصالحات إقتصادٌة داخلٌة معٌنه (خصخصة القطاع
العام ،الضرٌبة العقارٌة ،الكوٌز .. ،الخ) تساهم فً زٌادة الطٌن بلالً .بهذا ٌكون البنك الدولً فاز بفوائد
القرض وفازت الشركات بأموال عقود اإلعمار وفازت الوالٌات المتحدة بالسٌطرة السٌاسٌة على الدولة
المستدٌنة وال ٌوجد خاسر فً هذه اللعبة سوى المستدٌن .تكرر هذا األمر فً دول كثٌرة جدا ً مما ٌطرح
سؤاالً مهما؛ لماذا تستدٌن هذه الدول أصالً؟؟
أالغتٌال اإلقتصادى لالمم
للكاتب:جون بركنز

ذاع صٌت جون بٌركنز بعد ان اعترف بأنه كان قاتال من نوع خاص شارك فً االغتٌال االقتصادي لدول
بأكملها .وبواسطة الرشوة واالبتزاز كان ٌرغم زعماء الدول النامٌة على أخذ قروض من الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وٌدخلها فً مستنقع الدٌون والتبعٌة االقتصادٌة للوالٌات المتحدة .وحسب شهادته فإذا ما حاول
احد الزعماء السٌاسٌٌن رفض شروط التعاون ترسل االجهزة الخاصة االمرٌكٌة عناصر خاصة تسمى ب «
الجاكلز » لتصفٌته ،مثلما حدث فً بنما واالكوادور .وفً حال فشل ال « جاكلز » تدفع الوالٌات المتحدة
بجٌشها ،كما حدث فً العراق.
ظل القاتل االقتصادي جون بٌركنز صامتا قرابة عشرٌن عاما وهو الٌجرأ على نشر مذكراته خوفا من
التهدٌدات التً كان ٌتلقاها باستمرار وقد قبل رشوة كبٌرة لقاء حفاظه على الصمت فً مطلع الثمانٌنات.
لكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتخذ قرارا حاسما بإذاعة الحقٌقة مهما كانت العواقب .فانكب على
تألٌف كتابه بشغف دون أن ٌطلع أحدا من أقربائه وذوٌه حتى فرغ منه فأرسل عدة نسخ منه الى دور نشر
عدٌدة لم تجرأ على نشره إال واحدة.
وأخٌرا خرج الكتاب إلى النور عام ألفٌن وأربعة ،وسرعان ما أصبح الكتاب األكثر مبٌعا ،إضافة إلى أنه
ترجم الى ثالثٌن لغة بما فٌها اللغة العربٌة التً صدر فٌها تحت عنوان « :االغتٌال االقتصادي لألمم » .فً
كتابه ٌعترف جون بٌركنز صراحة بأن ثمة الكثٌر من أمثاله ،وأن االغتٌال االقتصادي لألمم أضحى عمال
روتٌنٌا بالنسبة للوالٌات المتحدة .كما ٌذكر الكاتب أسماء القادة الذٌن كانوا من ضحاٌاه والبلدان التً أثار
فٌها عواصف اقتصادٌة عاتٌة .فمنها أمرٌكٌة التٌنٌة ومنها شرق أوسطٌة.

