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أكرب عملية تالعب مايل يف التأريخ البشري

أكبر عملية تالعب مالي في التأريخ البشري
د .زهير جمعة المالكي *

1.1املقدمة
حقائق التاريخ؛ فهو
َمن ال يفهم التاريخ أو ال يستطيع فهمه؛ فلن يفهم احلاضر ،ومن يُنكر
َ
صرح بذلك .يقول ابن خلدون« :إن التاريخ يف ظاهره
بالضرورة ُمنكر حلقائق الواقع؛ حىت وإن مل يُ ِّ
ال يزيد عن اإلخبار ،ولكن يف باطنه نظر وحتقيق» ،فالشعوب اليت ال تقرأ التأريخ تبقى أبد الدهر
لعل أبلغ
تابعة ُ
ومه ّددة ،ال تعي من حقيقة الواقع إال الظاهر ،وال تتمكن من بناء املستقبل» .و ّ
وصف ألمهية التأريخ جاء على لسان الرئيس األمريكي «هاري ترومان» عندما قال« :املستقبل
هو ما مل نعرفه من التأريخ».
نسوق هذه املقدمة لنتناول أكرب عملية «تالعب مايل» تعرض هلا العامل عرب تأريخ البشرية
الطويل ،وهي عملية استبدال الذهب بالدوالر األمريكي اليت أصابت االقتصاد العاملي يف الصميم
وحطمت النماذج التقليدية لألنظمة املالية واليت كان خلفها رجل واحد هو «هنري كيسنجر»؛
تلك العملية اليت حيلو للبعض أن يسميها أكرب عملية نصب يف التاريخ ولكنها يف احلقيقة مل تكن
كذلك فالنصب بصورة عامة يعرف بأنه «االستيالء على مال منقول مملوك للغري باستخدام احدي
وسائل التدليس املنصوص عليها يف القانون بنية متلكه ”.أو «االستيالء على شيء مملوك ،بطريقة
احتيالية بقصد متلك ذلك الشيء»؛ وهذا التعريف ال ينطبق على احلالة اليت حنن أمامها اليت هي
عملية تالعب جتارية فرضتها عوامل القوة والضعف يف امليزان السياسي والتجاري قام من خالهلا
رجل واحد باستغالل الظروف العاملية من أجل تغيري القوالب املالية العاملية اليت كانت سائدة.
ولنتعرف على القصة وكيف جنح الالجئ اليهودي األملاين املولد واحلاصل على شهادة
الدكتوراه من جامعة هارفارد يف العلوم السياسية أن يهدم املبادئ اليت عمل على وضعها أشهر
علماء االقتصاد يف القرن العشرين جون كينز الربيطاين وهنري وايت األمريكي .وكيف استطاع
ثعلب السياسة األمريكية أن يوظف العامل النفسي لدى العرب وفكرة التضامن العريب إلقناعهم يف
االشرتاك يف «لعبته التأرخيية» عرب خلق خرافة «رغبة امللك فيصل يف الصالة يف املسجد األقصى»
وقطع النفط عن دول الغرب خالل حرب «تشرين»  .1973ويف سياق السرد سنحاول اإلجابة
* أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق -اململكة االردنية.
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عن األسئلة اآلتية :ما معىن النظام املايل العاملي؟ معىن قاعدة الذهب؟ معىن بريتون وودز؟ ما دور
الصراع بني عائليت روتشليد وعائلة روكفلر؟ كيف متكنت الواليات املتحدة األمريكية من أن تصبح
قائدة العامل اقتصادياً؟ ما معىن «صدمة نيكسون»؟ من كان وراء حرب تشرين 1973؟ ما دور
السعودية والدول العربية يف ظهور مصطلح «البرتودوالر»؟ ملاذا صمت العامل على عملية التالعب؟
ولنبدأ القصة من البداية.
2.2مراحل تطور النظام النقدي العاملي
النظام النقدي العاملي هو عبارة عن جمموعة اآلليات والتطبيقات العملية اخلاصة مبختلف
اهليئات املالية اليت مت ّكن من حتويل العملة باعتبارها وسيلة صرف لدولة ما مقابل عملة لدولة أخرى؛
ويعرف بأنه جمموعة الطرق اليت حتدد
وعليه تتم املبادالت التجارية للسلع واخلدمات بني الدولّ ،
كيفية التسديد ،والتوظيف ،والقروض ،واالستثمارات بني خمتلف الدول اعتماد على أسعار الصرف
للعمالت ويربط هذا النظام دول الشمال بدول اجلنوب السائر يف طريق النمو ،وذلك عرب عمليات
االقرتاض واإلقراض ...وإن هذا ُّ
يعد من عالمات ظاهرة العوملة( ،)1ويعرف بأنه جمموعة القواعد،
()2
ويعرف كذلك
واألهداف ،واألدوات ،والتسهيالت ،واملنظمات للتأشري على املدفوعات الدولية ّ ،
يعرف النظام النقدي العاملي بأنه« :هو جمموعة القواعد و اآلليات والتنظيمات اليت تتكفل بتصريف
أمور العالقات النقدية بني الدول على حنو يدعم فعالية التجارة متعدد األطراف(   .)3
1-1-1مرحلة نظام قاعدة الذهب
تطور من عمليات املقايضة ،أي
ظهرت النقود خالل عمليات التبادل التجاري الذي ّ
مواجهة سلعة بسلعة ،أو بسلع أخرى ،اليت حتولت يف العالقات بني الدول إىل ما يسمى «النقود
السلعية» ،وهي عملية إعطاء املعادن النفيسة مقابل السلع يف العمليات التجارية بني الدول ،وأطلق
على هذه املرحلة اسم «مرحلة الرأمسالية التجارية» حيث بدات مرحلة تراكم الكميات الضخمة من
املعادن النفيسة وعلى وجه اخلصوص الذهب والفضة وأصبحت تلك الكميات أساس النظام الذي
عرف الحقاً باسم «قاعدة الذهب» يف مرحلة الثورة الصناعية يف أواخر القرن الثامن عشر وطوال
تعرض األسطول البحري الربيطاين إىل هزمية كبرية من قبل
القرن التاسع عشر .يف عام ّ ،1690
 -1شوقي طارق ،مذكرة شهادة املاجستري ،جامعة احلاج خلضر كلية االقتصاد ،2009 ،ص.2 :
 - 2صبحي تادريس قريصة ،النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية ،دار النهضة العربية بريوت ،1984 ،ص.14 :
 - 3سامي عفيفي حامت ،التجارة اخلارجية بني التنظيم والتنظري الدار املصرية اللبنانية القاهرة ،1999 ،ص.161 :
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األسطول الفرنسي يف معركة «بيتشي هيد» ،وعندما أراد امللك ويليام الثالث إعادة بناء األسطول
واجهته مشكلة عدم توفر املال الالزم؛ لذلك اضطره إىل اللجوء اىل أن يعيد بناء األسطول الربيطاين
من جديد ،لكن مل يكن ميتلك املال الالزم لذلك .اضطر امللك املفلس للجوء إىل كل من «جون
هویلن» ،و»وليم باترسون» اللذين عمال على إنشاء «بنك أوف إجنلرتا» ،ومت منح البنك أرصدة
احلكومة حصراً .وأصبح البنك هو اجلهة الوحيدة ذات املسؤولية احملدودة اليت تسمح بإصدار أوراق
نقدية .ومت توفري  1.2مليون جنيه إسرتليين يف  12يوماً .نصف هذا املبلغ كان يستخدم إلعادة
بناء البحرية.
أما يف الواليات املتحدة وملواجهة مشكلة الدين الوطين قام «ألكسندر هاميلتون” وزير املالية
بتأسيس «بنك أمريكا الشمالية» .بدأت قاعدة الذهب يف االنتشار يف الثلث األول من القرن
التاسع عشر باختاذ بريطانيا هلا كقاعدة نقدية بقانون صدر يف  ،1819وأصبح ساري املفعول يف
سنة  .1821وحبلول عام  1870حلقت هبا بعض الدول األخرى مثل أملانيا ،وفرنسا ،والواليات
املتحدة حىت جاء عام  1900الذي أضحت فيه مجيع الدول تقريباً تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء
الصني واملكسيك اللتني فضلتا قاعدة الفضة.
يف ظل قاعدة الذهب ظهرت ثالثة أنظمة للتداول هي:
1.1قاعدة املسكوكات الذهبية وعرف كنظام للتداول الذهب كمسكوكات ذهبية بني األفراد
وحتتوي كل وحدة نقدية على وزن حمدد من الذهب يكون مساوياً لقيمتها االمسية(.)4

2.2قاعدة السبائك الذهبية يف ظل هذا النظام تظل النقود مرتبطة بالذهب وجيوز حتويل أوراق
البنكنوت إىل سبائك ذهبية بقدر معني ولكن ال يتم تداول املسكوكات يف السوق ،بل السلطات
النقدية تقوم بشراء ما يعرض عليها من الذهب بسعر ثابت حىت ال ترتفع قيمة الذهب ،وتصدر
باملقابل أوراق نقدية بقيمة هذا الذهب(.)5
3.3نظام الصرف بذهب الذهب حيث إنه مبوجب هذا النظام ال تتحدد قيمة الوحدة
النقدية لبلد معني على أساس الذهب مباشرة بل ترتبط بنسبة ثانية مع عملة بلد أخر يتخذ نظام
السبائك الذهبية قاعدة نقدية له حبيث تكون هناك دولة تابع ودولة متبوعة ويتحدد غطاء العملة
 -4حماضرات حنان اجلشعم ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،ص ،1 :و.2
-5حنان اجلشعم ،املرجع السابق نفسه ،ص.2 :
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بصورة عمالت أجنبية قابلة للتحويل إىل ذهب أو سندات صادرة عن الدولة األخرى.
ويف ظل قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها مبقدار من الذهب أي معادلة قيمة
العملة مع قيمة وزن معني من الذهب اخلالص حبيث ميكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو العكس
بسعر رمسي ثابت بتأريخ كانون األول  ،1913مت تأسيس نظام االحتياطي الفدرايل األمريكي وهي
املؤسسة اليت حتكم وتدير السياسية االقتصادية يف أمريكا؛ ففي تلك املرحلة ،كانت بريطانيا أحد
أهم مراكز القوة يف العامل لتميزها العسكري ،التقين ،العلمي ،والتجاري على حد سواء؛ لذلك كان
اجلنية اإلسرتليين أهم عملة عاملية .ونتيجة للخسائر املادية اهلائلة اليت تعرضت هلا إجنلرتا يف احلرب
العاملية األوىل اضطرت إىل اخلروج عن قاعدة الذهب يف  21أيلول  ،1931ويف  1933خرجت
الواليات املتحدة بسبب ما عرف الحقاً باسم «الكساد الكبري» .حينما استيقظ األمريكيون يف
صباح يوم اخلميس  24تشرين األول من عام  .1929ويوم اإلثنني  28تشرين األول ،استمرت
السوق يف االهنيار على الرغم من كل ما جرى واحملاوالت اليائسة عدمية اجلدوى إلنقاذ الوضع،
حىت أنه عطلت خطوط التلغراف واهلاتف بني نيويورك وبقية املدن للحد من انتشار األسعار ،وهنا
وألول مرة ظهرت جلية آثار االقرتاض السهل وسياسة اشرتي اآلن وادفع الحقاً ،ومن مث حتول
ميكانيكية احلركة إىل االجتاه املضاد ،االهنيار الكامل ،وتعاظم اخلسائر.وأخذ السوق يف التهاوي
بال توقف وبصورة مفزعة أكرب اهنيار يصيب سوق األسهم منذ نشأهتا ،وقع اجلميع حبالة صدمة
من هول الكارثة اليت حلت عليهم ،وتال ذلك إفالس اآلالف من البنوك والشركات ،وفقد املاليني
وظائفهم ،وانتشر الفقر بني الناس ،واستمر ذلك حىت اندالع احلرب العاملية الثانية.
يف عام  ،1939قام دايفيد روكفلر مع إخوانه األربعة «نيلسون ،وجون ،ولورنس ،ووينرتوب»،
وصندوق عائلة روكفلر بتمويل دراسات احلرب والسالم لصاحل جملس نيويورك للعالقات الدولية
حيث اجتمع عدد من األكادمييني األمريكيني قبل إندالع احلرب العاملية الثانية للتخطيط من أجل
إمرباطورية عاملية ما بعد احلرب أو القرن األمريكي حبسب ما مساه الحقاً هنري لوس ،ولوضع خمطط
لالستيالء على كامل اإلمرباطورية الربيطانية املفلسة ،قاموا بتسميتها «مشروع نشر الدميقراطية،
واحلرية والنمط األمريكي للتجارة احلرة» .مشل مشروعهم اخلارطة اجليوسياسية للعامل بكامله،
وتضمن التخطيط بشأن كيفية احتالل الواليات املتحدة مكانة اإلمرباطورية الربيطانية وحتوهلا إىل
اإلمرباطورية املهيمنة كأمر واقع .كان تأسيس األمم املتحدة جزءاً مفتاحياً يف هذا املخطط؛ ولذلك
تربع اإلخوة روكفلر بقطعة أرض يف ماهناتن لبناء مقر األمم املتحدة.
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مع اندالع احلرب العاملية الثانية عام  ،1939اليت مل تدخلها الواليات املتحدة األمريكية
حىت عام  .1942لقد انتعشت الصناعات االمريكية اليت كانت تزود املاكنة العسكرية للحلفاء
مبختلف السلع والبضائع العسكرية واملدنية ،ولكن بعد هجوم بريل هاربور الياباين على اجلزر
األمريكية ،وتعرض القوافل البحرية األمريكية اليت كانت تنقل البضائع إىل أوروبا هلجمات الغواصات
األملانية أعلنت الواليات املتحدة دخول احلرب إىل جانب احللفاء.
	 1-2.مفاوضات كينز – وايت
يف غمار احلرب عام  1942مت عقد لقاءات سرية بني فريق اقتصادي أمريكي بقيادة «هنري
وايت» وفريق اقتصادي بريطاين بقيادة عامل االقتصاد اللورد «جون ماينارد كينز»؛ هبدف التوصل
إىل جمموعة خطط ينبغي للنظام النقدي العاملي اجلديد أن يرتكز عليها حيث كان اهلدف من هذه
املباحثات ،إجياد نظام نقدي دويل ال جيرب الدول املدينة على اتباع سياسات نقدية انكماشية حلل
مشكالهتا ،والسيما عند عجز ميزان املدفوعات .وتأمني القروض للدول اليت تعاين من عجز يف
ميزان املدفوعات ،فضالً عن مراقبة السياسات النقدية للدول اليت تعاين من مشكالت اقتصادية.
كان اللورد «كينز» قد سبق له االشرتاك يف مفاوضات السالم يف مؤمتر فرساي عام
 ،1919كممثل عن وزارة اخلزانة ،واعرتض على الطريقة اليت تعاملت هبا قيادات احللفاء مع أملانيا
املهزومة ،وتنبأ حبدوث احلرب ثانية ،وعاد إىل إجنلرتا ليؤلف كتابه «العواقب االقتصادية للسالم».
بعد ذلك كتب كتابه األشهر« :النظرية العامة يف التوظف والفائدة والنقود» عام  ،193الذي
نادى فيه بأن التعايف من الكساد العظيم يبدأ عندما يفقد املسنون يف وزارة املالية الربيطانية واحلكومة
األمريكية وظائفهم؛ ألهنم تشربوا بأفكار االقتصاد الكالسيكي العتيقة البالية.
دعا «كينز» وفريقه اىل إنشاء بنك دويل يقوم بطرح عملة دولية مساها «بانكور» حبيث
تقوم دول العامل بربط عملتها احمللية هبا ،وتكون إدارة البنك مستقلة عن أي دولة .أما الدول اليت
لديها فائض جتاري ،فيتوجب عليها زيادة واردهتا والدول ذات العجز التجاري يتوجب عليها زيادة
صادرهتا .يتم املقاصة بني الدول إذا مل يتحقق ذلك تلقائياً؛ هبدف الوصول لتوازن جتاري بني كل
الدول .يف حال كان هنالك حاجة لزيادة معروض النقد من خالل طباعة بانكورات جديدة .أما
هنري وايت فقد طرح فكرة استخدام الدوالر األمريكي كعملة احتياطية مربوطة بالذهب ،حبيث
يلتزم الفدرايل األمريكي بتحويل الدوالرات إىل ذهب يف أي وقت.
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	 1-3.مؤمتر بريتون وودز
يف الرابع عشر من متوز من العام  ،1944دعت الواليات املتحدة األمريكية إىل مؤمتر يف
مدينة بريتون وودز ،الواقعة يف والية نيوهامبشر؛ من أجل وضع أسس نظام اقتصادي جديد ملا بعد
احلرب يضفي االستقرار على االقتصاد العاملي ،وحيول دون تكرار األخطاء ،اليت ختللت عقود الزمن
بني احلربني العامليتني ،وقد استمر ذلك املؤمتر  22يوماً.
من املضحك أن «هنري وايت» الذي قاد املفاوضات الصعبة ملدة سنتني مع الثعلب
االقتصادي الربيطاين «كينز» أُبعد عن املشاركة الرمسية يف الوفد األمريكي يف البداية ،ومل مينح إال
منصب مستشار يف اللجنة الفنية للوفد األمريكي ،ولكن قوة النقاشات اليت قادها «كينز» أجربت
الوفد احلكومي األمريكي على التخلي هلنري وايت عن مقعد القيادة ليقنع الوفود مبا فيهم الوفد
الربيطاين بالتصديق على املعاهدة .فقد جلأ إىل تكتيك رهيب يف املفاوضات حيث كان يتهرب من
املناقشات العلمية لكينز بادعاء املرض وجتنب ذكر الدوالر مطلقاً ،كذلك عمد إىل تقدمي وعد
لالحتاد السوفييت بتقدمي قرض مببلغ مخسة عشر مليون دوالر إذا وافق على املشاركة يف املؤمتر للضغط
على الدول األوروبية واستغالل خوفها من املد الشيوعي آنذك ،وركز وايت يف النقاشات ويف كتابة
الوثائق على عبارة« :عملة قابلة للتحويل للذهب» .وبشأن الرتكيز إىل النقاط املتفق فيها مع كينز،
كتجنب إعادة ربط العمالت بالذهب وربطها بدالً من ذلك بعملة جديدة يتحكم هبا بنك مركزي
دويل جديد ،وقام بوضع هيكل لصندوق النقد الدويل ،واستعمل آليات كينز يف ربط الدول عمالهتا
بالعملة اجلديدة ،ولكنه مل حيددها «بالبنكور» العملة اجلديدة ،اليت يريدها كينز أن تكون مرجعاً
للعمالت األخرى .وكنوع من اإلحياء كرر وايت مقولة إن أمريكا تتمتع بأعظم احتياطي ذهيب
للدوالر ،وتستطيع دعم العملة اجلديدة اليت يقرتحها كينز ،دون أي إشارة للدوالر بأنه املقصود
ليكون هو عملة االحتياط اجلديدة .ويف أثناء ذلك ،حرص وايت على إشغال وقت اللجان الفنية
بأحاديث ونقاشات وخالفات هامشية إلضاعة الوقت .حىت جاءت اللحظة املناسبة ،ففي أحد
االجتماعات الفنية قام مفوض الوفد اهلندي فاعرتض على عبارة «عملة قابلة للتحويل للذهب»
فلجأ وايت إىل األسلوب الذي يتقنه وذلك باإلحياء الساخر للمجموعة املتفاوضة بأن املفاوض
اهلندي ال يفهم ،مث وبسرعة فتح اجملال ألحاديث عامة أو غريها إلضاعة الوقت مث لعب على وتر
الغرور اإلنكليزي فوجه احلديث الفصل لرئيس اللجنة املفوض الربيطاين ،الذي قال بتأثري إحياءت
حتول املسألة إىل
وايت عن ذهب أمريكا ،فقال «إهنا مسألة ُماسبية ،كالدوالر مثالً ،ويكفي أن ّ
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اللجنة احملاسبية»؛ وهنا نطق املفوض الربيطاين عن غري قصد بالكلمة السحرية «الدوالر» وهذا
ما كان يريده وايت وخيطط له .فقامت اللجنة احملاسبية بأخذ كالم رئيس اللجنة املفوض الربيطاين
بتغي كل الوثائق الرئيسة وأُبدلت عبارة
على أنه توجيه رمسي ،بال أي معارضة من األعضاء ،فقاموا ّ
«عملة قابلة للتحويل للذهب» بكلمة الدوالر .وجناح خطة التصديق على املعاهدة كانت تعتمد
على أن أعضاء اللجان ال يقرأون ،وأهنم أكثرهم تابع ال مستقل ،وأن اجلميع يتبع كينز ،وكينز مل
تُعرض عليه املعاهدة إال يف اجللسة األخرية ،فاضطر أن يصادق عليها ويباركها دون قراءهتا ،اعتقاد
منه بأن أساسها اجلوهري ال خيتلف عن مقرتحه .وما درى هو وال أحد من الوفود حىت الوفد
األمريكي ،ما عدا وايت ،أن تلك اجللسة قد توجت الدوالر على عرش العمالت.
من ناحية أخرى فقد تعرض كينز لإلذالل عندما عرض خطته لنظام اقتصادي جديد.
فبصفته مندوب دولة تعاين من معضالت كبرية يف تسديد ما بذمتها من ديون خارجية ،كان
كينز قد اقرتح إنشاء «احتاد املقاصة الدولية» ،تكون مهمته متكني الدولة املدينة من احلصول
على ما حتتاج إليه من سيولة أجنبية .ولكن «وايت» بأساليبه يف االقناع استطاع احلصول على
املوافقة على يكون الدوالر الذي كان يساوي  35دوالراً لألوقية الواحدة من الذهب يف حينه هي
العملة األساسية وكذلك تأسيس منظمات دولية مهمتها مراقبة عمل النظام النقدي اجلديد ،ويف
العمل على استقرار هذا النظام ،وذلك من خالل منح القروض للبلدان ،اليت تعاين من مشكالت
يف ميزان املدفوعات .وقد قرر اجملتمعون يف بريتون وودز إنشاء مؤسستني حتكمان العالقات
االقتصادية الدولية ،مها تأسيس بنك دويل لإلنشاء والتعمري من شأنه أن يعمل على استعادة
النشاط االقتصادي ،وصندوق نقد دويل من شأنه أن يساعد يف استعادة قابلية حتويل العمالت
والنشاط التجاري متعدد األطراف ،وكان االحتاد السوفييت حاضراً يف املؤمتر ،إال أنه أدرك نوايا
أمريكا املستقبلية ،فلم يوقع على االتفاقية.
 .3عامل ما بعد بريتون وودز
كان أول املعرتضني على اتفاقية «بريتون وودز» هو الكونغرس األمريكي الذي حيث اعترب
أعضاء الكونغرس أن تلك االتفاقية كانت خدعة قام هبا الثعلب الربيطاين العجوز «كينز» مستغالً
سذاجة «وايت» وعدم خربته لالستيالء على الذهب األمريكي ووجهوا لوايت انتقادات كبرية قبل
أن يدركوا أن «وايت» بذكائه الذي مل يقدروه حق قدره استطاع أن جيعل النظام النقدي الدويل
بعد احلرب العاملية الثانية على أسس ومبادئ معينة صاغها مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية.
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انتهى مؤمتر بريتون وودز إىل إنشاء صندوق النقد الدويل لغرض حتقيق األهداف اآلتية(:)6
 دعم التعاون النقدي الدويل وتنشيطه. تشجيع النمو املتوازن يف التجارة الدولية وإزالة احلواجز بأمل تأمني العمالة الكاملة يفالداخل وتأمني وثبات سعر الصرف.
 جتنب حروب ختفيض العمالت اليت هتدف إىل تنشيط الصادرات ودعم املنافسة علىاملستوى الدويل.
 حرية حتويل العمالت بني الدول وإقامة نظام متعدد األطراف للتسويات الدولية. تقدمي املساعدات لتصحيح اخللل املؤقت يف موازين املنوعات.واستقر هذا املؤمتر بإنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،وقد احنصر اهتمامه يف منح
قروض ميسرة وطويلة األجل إىل األقطار النامية لتمويل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية و
لو جزئياً(.)7
خالل الفرتة ما بني  ،1945-1958سعت الدول إىل مجع الدوالرات من أجل شراء
السلع األمريكية اليت حتتاجها وكانت الواليات املتحدة ملتزمة بتحويل الدوالر إىل ذهب مبقابل أجر
لذلك ،حيث كانت حتتفظ بثالثة أرباع خمزون الذهب العاملي ،وشهدت الفرتة املمتدة من هناية
احلرب العاملية الثانية إىل هناية حقبة اخلمسينات ندرة يف الدوالر بالنسبة للدول املتحاربة  ،كذلك
منت صادرات أمريكا للعامل بشكل كبري فقد حققت فائضا يف ميزاهنا التجاري قدر بـ  10مليارات
دوالر عام  1947ومل يكن بوسع الدول األوروبية تصدير ،أي سلعة ألمريكا ألن جهازها اإلنتاجي
كان معطالً كلياً تقريباً نتيجة احلرب ،وأمام هذا الوضع مل يكن لدى أمريكا سوى اقرتاح خطة
مارشال واليت عرفت باسم (برنامج اإلنعاش األورويب) وقد قدمت أمريكا للدول األوروبية مبوجب
هذا الربنامج حوايل  13مليار دوالر ما بني ( .)1948-1952وإن الدول اليت حصلت على
استقالهلا بعد احلرب مل تعاين من مشكالت معقدة يف موازين مدفوعاهتا ،ومل تضطر إىل ختفيض
عملتها أو التورط يف استدانة خارجية كبرية وذلك بسبب مرحلة اإلنشاء والتعمري اليت انشغلت فيها
 -6حممد دويدار ،أسامة الفويل ،مبادئ االقتصاد النقدي ،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية ،2003 ،ص ،151 :و.152
 -7زينب عوض اهلل أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف منشورات احللي احلقوقية جامعة اإلسكندرية ،2003 ،ص.148 :
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أوروبا بعد احلرب .بعد ثالث سنوات يف عام  1947مت اعتماد االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية
والتجارة املعروفة بـ «جات» بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة.
مع بداية عام  1958بدأت تظهر عالمات اخنفاض الطلب على منتجات الدول
النامية؛ وبالتايل فإن السنوات السعيدة لعامل ما بعد احلرب كانت قد انتهت وزادت يف املقابل الثورة
التكنولوجية اليت أدت إىل االستغناء عن كثري من املواد األولية مبواد مصنوعة ،وأصبحت الكثري من
الدول األوروبية تنتج املواد الغذائية ،فعملت على وضع القيود اجلمركية ضد هذه املواد ،األمر الذي
أدى إىل ضعف السيولة ،ونتيجة لذلك تطور العجز يف موازين مدفوعاهتا وأصبح يشكل مشكلة
خطرية .ويف هذا اخلضم قامت الدول األوروبية بتخفيض قيمة عمالهتا حيث قامت بريطانيا،
والسويد ،وهولندا بتخفيض أسعار صرف عملتها بنسبة  ،% 30أملانيا  ،% 20بلجيكا ،% 12
فيما خفضت فرنسا عملتها مرتني األوىل  % 5والثانية  % 15عام  .1958وذلك بغية تشجيع
صادراهتا وقد لوحظ زيادة يف صادراهتا حبوايل % 60؛ مما أدى إىل حتسني موازين مدفوعات الدول
األوروبية وزيادة احتياطاهتا النقدية ومبوازاة ذلك ظهر منو العجز يف ميزان مدفوعات أمريكا تدرجيياً
ووضع هذا األمر حدا أمام ندرة الدوالر ،وأصبح العامل يعرف وفرة الدوالر.
أدى توافر الدوالر لدى دول الفائض مع الواليات املتحدة إىل فقدان الثقة يف احتياطاهتا
الدوالرية ،ومن مث عمدت إىل حتويل هذا الفائض إىل ذهب مما أدى إىل هبوط خمزون الرصيد
الذهيب املوجود يف حوزة الواليات املتحدة من  18مليار دوالر إىل  11مليار دوالر خالل املدة ما
بني  ،1960-1970وأصبحت مستحقات الدول جتاه أمريكا تفوق ما لديها من رصيد ذهيب،
وسعياً ملواجهة هذه التداعيات يف النظام النقدي الدويل ،فقد اختذ العديد من اإلجراءات الفردية
واجلماعية كان أبرزها االتفاق على إنشاء (حوض الذهب) عام  ،1961وقد اشتمل على البنوك
املركزية للواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وبلجيكا ،وأملانيا ،وهولندا ،وسويسرا ،وإيطاليا ،وقد كان
القصد األساس منه تثبيت أسعار الذهب.
مع بداية عام  1965بدات مرحلة التناقضات والصراعات بني املراكز الرأمسالية العاملية فقد
بدأت فرنسا تطالب وزارة اخلزانة األمريكية بصرف الدوالرات الورقية اليت كان حبوزهتا ذهباً ،وأعقبها
موجة عارمة لسحب الذهب من الواليات املتحدة األمريكية من خمتلف دول العامل مما أدى إىل
اهنيار الثقة بالدوالر .يف عام  1969بدأت تعصف باالقتصاد االمريكي عدة أزمات أمهها :الركود،
وهبوط يف سعر الفائدة ،وهروب رؤوس األموال ،وعجز جتاري ،وختوف دويل من بيع الدوالر
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األمريكي .اخنفضت قيمة الدوالر مقابل الذهب ووصل احلال لعجز احتياطي الذهب األمريكي
عن تغطية الدوالر ويف  9أيار  1971رفعت كل من سويسرا (الفرنك) ،والنمسا (الشلن) من
قيمة عملتهما بنسبة  ،% 7.1و % 5.1على التوايل بينما قررت أملانيا ،وهولندا تعومي عملتهما
يف ذلك الوقت ،مث حدثت العديد من األحداث واألزمات كان أبرزها االنتكاسة اليت شهدها
اإلسرتليين عامي  1965و.1966
4.4صدمة نيكسون
بعد أن أكتشف العامل أن أمريكا ليس لديها من الذهب ما يُغطي ما مت طباعته من
الدوالرات ،وبتشجيع ومساندة من أرباب البنوك التجارية يف «مدينة لندن» ومنهم السري سيغموند
واربرغ ،إدموند دو روتشايلد ،جوسلني هامربو وغريهم ،من الذين ر ْأوا فرصة إعادة املركز العاملي
املايل إىل لندن ،قام الرئيس األمريكي «ريتشارد نيكسون» يف  15/6/1971بإعالن حزمة من
اإلجراءات إلصالح األوضاع إصابت االقتصاد العاملي بالذهول ،وذلك بإقرار جمموعة من قرارات
حتت عنوان :السياسات االقتصادية اجلديدة اليت تضمنت ،وقف حتويل الدوالر إىل ذهب ،خفض
اإلنفاق العمومي واملساعدات االقتصادية اخلارجية بنسبة  ،% 10وفرض ضريبة على السلع اليت
تدخل إىل أمريكا سعياً إىل رفع تنافسية السلع األمريكية .وقد ذكر نيكسون يف خطابه بعبارات
واضحة وحامسة إلغاء ذلك نظام الذهب دوالر بقوله« :جيب أن حنمى نظامنا من هجمات
املضاربني الدوليني» ،مث أكمل ليقول إنه قد كلف وزير اخلزانة بوقف نظام غطاء الذهب بالدوالر
عوُم؛ أي ينزل يف السوق
أو أي أصول أخرى وكلفته بإنشاء نظام مايل جديد .أي إن الدوالر سيُ َّ
حتت املضاربة وسعر صرفه حيدده العرض والطلب ،ومل تتمكن أي دولة من االعرتاض أو إعالن
رفض هذا النظام النقدي اجلديد ألن هذا اإلعرتاض سيعين حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من
مليارات دوالرات يف بنوكها سيصبح ورقاً بال قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون .قال
نيكسون يف حينها «جيب أن نلعب اللعبة كما صنعناها ،وجيب أن يلعبوها كما وضعناها».
وبعد هذه القرارات األمريكية شهدت األسواق العاملية اضطرابات كبرية يف العالقات
السياسية واالقتصادية بني خمتلف الدول إىل أن عقد اجتماع يف جزر األزور يف  14 - 13كانون
األول  1971بني الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو والرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون ،ومت فيه
االتفاق على ختفيض قيمة الدوالر وذلك برفع قيمة الذهب مع زيادة قيمة بعض العمالت األوروبية
مع التزام الدول األوروبية على عدم ممارسة أي ضغط لتحويل الدوالر إىل الذهب .ومت االتفاق
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على عقد اجتماع خاص بوزراء مالية جمموعة الدول العشر الكربى وحمافظي البنوك املركزية يف مبىن
مسيثونيان يف واشنطن للمدة من  18 - 17كانون األول  ،1971ومت التوصل إىل اتفاق مسي
فيما بعد باسم (اتفاق مسيثونيان) تضمن جمموعة من القرارات أمهها  :موافقة أمريكا على خفض
قيمة الدوالر بنسبة  % 7.9وهو أول ختفيض للدوالر منذ عام ( 1934من  1أوقية ذهب =
 35دوالراً لتصبح  1أوقية ذهب =  38دوالراً) ويف املقابل فقد قامت كل من اليابان ودول أوروبا
برفع قيمة عملتها مقارنة مبعدالهتا يف  1971فقد رفع الني بنسبة  ،% 16.9واجلنيه اإلسرتليين،
والفرنك الفرنسي بنسبة  ،٪8.57واللرية االيطالية  ،% 7.48والفرنك السويسري ،% 13.9
والفرنك البلجيكي واجليلدر اهلولندي  % 11.6وذلك عندما قررت تقومي عمالهتا بالدوالر
الكندي ،ووافقت الواليات املتحدة على إلغاء الضريبة املفروضة على السلع املستوردة مث مت التوصل
إىل اتفاق مؤقت للسماح بتقلبات أسعار الصرف بنسبة  % 2.25صعوداً وهبوطاً ألسعار التعادل
اجلديدة اليت مت التوصل إليها مبوجب االتفاقية اجلديدة .
يف عام  1972وقعت ضغوط شديدة على اجلنيه اإلسرتليين األمر الذي أدى باحلكومة
الربيطانية للعودة إىل تعومي اجلنيه مرة أخرى يف حني قامت كل من هولندا وسويسرا واليابان إىل
اختاذ إجراءات هتدف إىل وقف تدفق الدوالر األمريكي إىل أسواقها ،وإن نتائج امليزان التجاري لسنة
 1972جاءت خميبة لآلمال فقد استمر العجز يف امليزان التجاري األمريكي حىت وصل إىل 6.8
مليار دوالر مقابل  2.7مليار دوالر للعام املاضي  .ويف كانون األول  1973حدث تدفق شديد
من الدوالرات اىل سويسرا؛ مما دفعها إىل التوقف عن تدعيم الدوالر وأعلنت يف  23كانون األول
 1973تعومي الفرنك السويسري  .و يف  12شباط  1973أعلن عن إقفال األسواق النقدية
يف خمتلف الدول األوروبية ،وأعلنت اليابان تعومي الني وأعلنت الواليات املتحدة ختفيضاً ثانياً يف
تنص عليه االتفاقيات األخرية .بعد صدمة
قيمة الدوالر بنسبة  ،% 10وكان هذا اإلجراء طبيعياً ّ
نيكسون بدأت دول العامل تبتعد عن شراء الدوالر األمريكي لذلك كان البد من اجبارها على
العودة لشراء الدوالر الورقي ،وهنا يظهر ثعلب السياسة اخلارجية االمريكية ليلعب لعبته اليت جعلت
العامل يعود اىل الدوالر .يف كانون الثاين  1973عُ ّي جورج شولتز مساعداً للرئيس نيكسون
للشؤون االقتصادية ،فضالً عن منصبه وزيراً للخزانة ،وشهد الشهر التايل تشكيل جلنة البيت
األبيض اخلاصة بشؤون الطاقة اليت ضمت «هنري كيسنجر» ،و»جورج شولتز» وكبري مستشاري
الرئيس نيكسون للشؤون الداخلية« ،جون أرليتشمان».
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تشري أشرطة مسجلة نشرها البيت األبيض مؤخراً إىل أن الرئيس االمريكي السابق ريتشارد
بالتحري عن «املتربعني اليهود الكبار» للحزب الدميوقراطي.
نيكسون أمر مصلحة احملاصيل الداخلية ّ
وقال نيكسون لقائد األركان هولدمان يف اجتماع مغلق يف الثالث عشر من أيلول :1971
«ارجوك ان تعطيين امساء اليهود» .وتابع حسب الشريط قائال :اريد امساء املتربعني اليهود الكبار
للدميوقراطيني فهال حتريت عن بعض هذا احلشو؟ فاقرتح هولدمان ما يلي« :ينبغي ان نبحث
عن متعصبني وطنيني يكرهون هؤالء الناس» وأجابه نيكسون بلهجة متشددة «هيا تع ّقب هؤالء
السفلة» وقد ظهرت اشارات نيكسون القاسية اىل اليهود يف حديث اجراه مع املسؤول عن السياسة
احمللية يف عهده «جون ارليتشمان» يف مكاتب الرئيس يف مبىن السلطة التنفيذية يف الشهر نفسه
للتحري عن املتربعني لـ(هابرت هامفري)
إذ قال «إن السلطة بني يدينا يا جون .ألن نستعملها ّ
نتحرى عن اليهود الذين يتسللون اىل كل اجلهات؟» .عند هذه النقطة
واملتربعني لـ(ماسكي)؟ ألن ّ
كان جيب على نيكسون أن يرحل فظهرت فضيحة (ووترغيت).
5.5ظهور كسينجر
هنري ألفريد كيسنجر دبلوماسي أمريكي ولد يف  27أيار عام  1923يف مدينة فورث
األملانية ألسرة يهودية هاجرت يف عام  1938إىل الواليات املتحدة .حصل يف العام  1943على
اجلنسية األمريكية ويعترب أحد أملع السياسيني األمريكيني ،ومهندس السياسة اخلارجية األمريكية يف
عهد إداريت كل من الرئيسني ريتشارد نيكسون وجريالد فورد ،عدا عن كونه مستشاراً يف السياسة
اخلارجية يف إداريت كل من الرئيسني كينيدي وجونسون .خترج من جامعة هارفرد ،وأصبح أستاذاً
يف العالقات الدولية يف اجلامعة نفسها اليت خترج منها برز جنم هنري كيسنجر يف عام ،1955
مبساعدة نيلسون روكفلر حيث أصبح جنم كيسنجر عاليًا يف األفق قبل أن يُصبح مستشاراً للحملة
االنتخابية للمرشح «نيلسون روكفلر” عمالق النفط األمريكي الذين عينه مستشارا ملؤسسة
«روكفلر» ،وقد خلص «كيسنجر» اسرتاتيجية مؤسسة «روكفلر العاملية» بقوله «إن سيطرت على
النفط ،فإنك تسيطر على أمم بأكملها ،وإن سيطرت على الغذاء ،فإنك تسيطر على الشعوب،
أما إن سيطرت على املال فإنك تسيطر على العامل بأسره”.
قام كيسنجر بصياغة أفكاره من خالل دراسة التاريخ اليت بدأها يف رسالته للدكتوراه عن
احلروب النابليونية ونتائجها يف القرن التاسع عشر ،ونشرها يف كتابه «استعادة العامل» الذي رأى
فيه أن بريطانيا جنحت من خالل الدبلوماسية والسياسة يف احلفاظ على السالم األورويب ،من
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 1815حينما هزم نابليون بونابرت وحىت  1914عندما نشبت احلرب العاملية األوىل .هوس
كيسنجر بإجياد التوازن الدويل ،كان أيضاً حمرك زيارة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون إىل بكني
عام  ،1972اليت أدخلت الصني إىل االقتصاد العاملي .شغل كيسنجر منصب مستشار الرئيس
(ريتشارد نيكسون) لشؤون األمن القومي يف املدة  1969وحىت  ،1973كذلك ،شغل كيسنجر
يف الفرتة  ،1973-1977منصب وزير اخلارجية لدى كل من نيكسون وفورد .كانت املهمة اليت
ركز عليها كيسنجر يف تلك الفرتة هي تأكيد قيادة الواليات املتحدة االمريكية للعامل وإعادة ربط
النظام النقدي الدويل باالقتصاد األمريكي.
يف شهر أيار  1973ويف فيال عائلة «والنبريغ» السويدية ذات النفوذ املايل واالقتصادي
الواسع والواقعه يف جزيرة «سالتزجوبادن» مت عقد اجتماع جملموعة «بيلدربريغ» وهي جمموعة جتتمع
سنويا حتت حراسات مشددة ملدة ثالث أيام سنويا ملناقشة األوضاع السياسية واالقتصادية العاملية
ومستقبل تلك األوضاع ،وكان من بني احلضور (هنري كيسنجر) ،و(زبيغنو برجيينسكي) ،و(والرت
ليفي) مستشار نفطي ومعد ورقة بيلدبريغ باإلضافة اىل (ديفيد روكفلر) عمالق النفط األمريكي
ومالك بنك تشيس ماهناتن واللورد (غرينهيل) عن شركة بريتيش برتوليوم ،و(جورج بول) عن
مؤسسة ليمان براذرز ،و(جاميس اكنز) مستشار من البيت األبيض و(روبرت اندرسون) رئيس
جملس إدارة شركة اتالنتيك رشيفيلد النفطية ،و(وليام بندي) عضو جملس العالقات اخلارجية ،
نيويورك ،و (اي  .جي  .كوالدو) نائب رئيس شركة إكسون النفطية  ،و(آرثر دين ( شريك قانوين
لدار سوليفان آند كروميل ،و(هنري  .جي  .هينز رئيس جملس إدارة شركة هينز ،وولرت ليفي،
روبرت مرييف (من كبار موظفي وزارة اخلارجية سابقاً) ،جون تاور (سيناتور) ،وكارول ويلسون
(أستاذة يف جامعة ام  .آي  .يت( ،سري إيريك دريك) رئيس جملس إدارة بريتش برتوليوم ،و(دينيس
هيلي) عضو برملان الربيطاين ،و(سري إيريك رول) نائب رئيس شركة ووربريغ وشركائه ،و(سري
رجينالد مالدينع (عضو الربملان الربيطاين ،و(رينيه غداينري دو ليلياك) من شركة البرتول الفرنسية،
و(البارون ادموند دي روتشيلد (مصريف ،و(ايفون باهر) وزير وزارة احلزب االشرتاكي الدميقراطي
األملاين ،و(هيلموت مشيدت) وزير املالية األملاين ،و(برجييت برويل) من جملس مدينة هامبورغ،
و(ثيو شومر) ناشر صحيفة دي زييت األملانية ،و(اوتو وولف فون امرينوجن ) من غرف التجارة
األملانية ،و(جيفاين اغنيللي (شركة فيات اإليطالية ،و(املركيز سيتاديين سيزي) ،و(رافائيل جيت
(رئيس جملس إدارة شركة أيين االيطالية و(راييغو ليفي (من جريدة الستمبا االيطالية ،و(أولوف
بامله) رئيس الوزراء السويد ،و(ماركوس والنبريغ) رئيس جملس إدارة سي _ بانكني  ،و(كريسرت
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ويكمان (حاكم البنك املركزي السويدي ،و(اف.جي  .فيليبس ( رئيس جملس إدارة شركة فيليبس
اهلولندية  ،و(غرييت أ .واجنر)  ،و(ماكس كوهنستامن  (.رئيس جملس إدارة شركة رويال دتش
شل).وكان املتحدث الرئيسي يف االجتماع هو «والرت ليفي « الذي استعرض موضوع ابتعاد الدول
عن شراء الدوالر بعد قرارات نيكسون وجلوء الدول اىل شراء الذهب من األسواق .وكذلك موضوع
رفض احلكومة االمريكية طلب رفع معدل إنتاج البرتول حملياً املقدم من منتجي النفط احملليني
املتخوفني من السماح باسترياد مفتوح للنفط جيعل النفط املستورد من اخلليج أرخص من اإلنتاج
احمللي فتنهار أعماهلم مما ولد أزمة كبرية يف كمية الطاقة املطروحة وهبذا باتت أمريكا بني خيارين
األول إما رفع سعر النفط داخل البالد والسماح باستخدام آبار جديدة ورفع اإلنتاج وتغيري قوانني
البيئة أو تسمح بتدفق النفط املستورد مما سيحول النفط املستورد ألرخص من النفط احمللي حبكم
فارق األسعار بني ما تصدره دول النفط وبني السعر احمللي فيكون النفط املستورد رائج بينما اإلنتاج
احمللي يصاب بالركود .عرض كيسنجر على االجتماع خطته يف تغيري الوضع يف تغيري الوضع ودفع
الدول اىل طلب الدوالر .صدر عن االجتماع عدة قرارات كان أمهها :
1.1رفع سعر برميل النفط اخلام اربعة اضعاف ،من  3دوالر للربميل الواحد اىل  12دوالراً عام
.1973
2.2شن حظر نفط عاملي لفرض ارتفاع يف أسعار النفط.
3.3منغ جلوء العامل اىل الطاقة النووية البديلة عن الطاقة األحفورية.
4.4حماولة عرقلة النمو الصناعي العاملي لكي يعيدوا ترجيح الكفة لصاحل احملور اإلجنلو-أمريكي
املايل وللدوالر األمريكي.
من أجل حتقيق ذلك اهلدف طلب كيسنجر من اجملتمعني أن يكون مطلق التصرف يف تنظيم
السياسة اخلارجية االمريكية ،وكان له ما أراد مع انشغال الرئيس األمريكي «ريتشارد نيكسون»
باالهتامات اليت وجهت له يف ما عرف الحقاً باسم «فضيحة ووترغيت»؛ فأصبح كيسنجر مطلق
اليد يف وضع سيناريو لعبته املالية.
كان ال ب ّد من فك ارتباط الدوالر بالذهب «احملدود كميته» واعادة ربطه بالبرتول ،حىت
تكون عملة االحتياطي املركزي «الدوالر» هي العملة االحتياطية لكل بنوك دول العامل ،ويف الفرتة
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ما بني  1971و 1973مت مضاعفة أسعار النفط أربعة مرات ومن مث اختلقوا عذرا واهيا «حرب
أكتوبر» حىت يتسىن هلم تربير زيادة أسعار الذهب األسود وبالتايل كان البد ملربر آخر وهو حظر
تصدير الذهب كردة فعل على حرب أكتوبر لكن اإلجراءات اليت أدت اىل رفع أسعار النفط
باملقابل كانت يف مايو عام  1973أي قبل حرب أكتوبر خبمسة أشهر.
بدأ كيسنجر بالقيام مبجموعة اتصاالت وزيارات للدول املص ّدرة للنفط وعلى رأسها اململكة
العربية السعودية ،وقد متكن بدايةً من إقناع امللك فيصل باستعمال الدوالر األمريكي فقط كوسيلة
لبيع وشراء النفط مقابل وعود قطعتها واشنطن بتزويد الرياض بأسلحة حديثة ،وتعهدات بضمان
أمنها وبدور قيادي هلا يف املنطقة ،إىل جانب ُّ
متكنه من إقناع العاهل السعودي بإيداع عائدات
اململكة النفطية يف البنوك الغربية ،وعلى رأسها الواليات املتحدة ،لتعود الدوالرات مرة جديدة إىل
املؤسسات الغربية األمريكية ،فيما يعرف بـ»إعادة تدوير الدوالر» .لقد لعب كيسنجر على وتر
خوف امللك فيصل ابن عبد العزيز ملك السعودية من السوفيت .،وحبلول عام  ،1977كانت
السعودية قد اشرتت حنو  % 20من مجيع سندات اخلزانة األمريكية املباعة لألجانب.ومت فرض هذا
األمر على منظمة أوبك.
لكن كانت هناك عقبة تواجه خطط كيسنجر أال وهي أن أحداث ارتفاع يف أسعار النفط
أربعة اضعاف حيتاج اىل هزة كبرية جتعل العامل يؤمن بأمهية النفط .من هذا املنطلق بدأ كيسنجر
التخطيط حلرب تشرين  .1973والتوقيت هنا مهم جداً فاحلرب جيب أن تقع قبل هناية عام
 1973ويف الوقت الذي يكون فيه العامل مازال يرتنح من صدمة «نيكسون» ومل يتوصل بعد اىل
القناعه الكاملة بنظام «البرتو دوالر».
يف أب  1973جيتمع امللك فيصل والرئيس املصري أنور السادات يف الرياض سراً ،حيث
مت التوصل إىل اتفاق مبوجبه يستخدم العرب «سالح النفط» كجزء من الصراع العسكري القادم.
وكان اهلدف هو زيادة سعر النفط اخلام ،وفعالً ارتفع سعره إىل  13دوالراً للربميل الواحد .مبعىن
أخر ارتفع سعر برميل النفط اخلام مبعدل  ،.% 400وهذا يعين طبع و ضخ املزيد من الدوالر،
علماً ان طبع ورقة  100دوالر يكلف اخلزينة االمريكية  35سنتاً .هذه اخلطة أجربت دول العامل
على التهافت لشراء الدوالر للحصول على حاجياهتا من النفط ،وقدمت ألمريكا سلعاً ذات قيمة
مادية مقابل عملة ورقية عادية .وعملت املطابع األمريكية بكل طاقاهتا لطباعة الدوالر دون أن
تضطر الدولة لتعويضه بالذهب.
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6.6حرب تشرين األول 1973
يف  6تشرين األول  ،1973هامجت مصر وسوريا القوات اإلسرائيلية يف شبه جزيرة سيناء
وهضبة اجلوالن .استطاع اجليش املصري عبورقناة السويس واستقر على الضفة الشرقية للقناة يوم
 10تشرين األول .يف صباح يوم  7تشرين األول ومل يكن مضى على بدء املعارك أكثر من عشرين
ساعة بعث حافظ إمساعيل برسالة إىل كيسنجر ،جاء فيها بالنص ىف البند رقم  6من الرسالة
(أننا ال نعتزم تعميق مدى االشتباكات أو توسيع مدى املواجهة) وقد أورد ذلك األستاذ حممد
حسنني هيكل الذى نشر النص الكامل للرسالة يف كتابه (أكتوبر  73السالح والسياسة) وقد قام
كيسنجر بنقل هذه الرسالة فور وصوهلا له إىل جولدا مائري رئيسة وزراء إسرائيل ومتت احملافظة على
مطار العريش الذى أستقبل اجلسر اجلوى األمريكى لنجدة اسرائيل ومل يتم ضربة طيلة املعركة .طبقاً
ملذكرات الرئيس املصري أنور السادات فإن كيسنجر أبلغه أنه ال ميكنه احلصول على دعم أمريكي
يف املفاوضات بينما هو الطرف املهزوم؛ مما فسر على أنه ضوء آخر بشن احلرب احملدودة اليت ال
تكسر «إسرائيل» وتنقذ ماء وجه السادات ،وهذا ما قد يفسر سبب عدم تطوير اهلجوم بعد عبور
القناة واالنتظار ملدة ستة أيام ضاعت خالهلا فرصة املباغتة.
اقرتح كيسنجر دعوة الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت إىل هناية للقتال بني مصر وإسرائيل،
والعودة إىل حدود وقف إطالق النار عام  .1967وقد وافق االحتاد السوفييت على املقرتح ولكن
املصريني رفضوا ذلك  .عند هذه النقطة قام كيسنجر بزيارة خاطفة إىل تل أبيب حيث أخرب
اإلسرائيليني عدم ممانعة الواليات املتحدة إذا رغب اجليش اإلسرائيلي يف التقدم وبالفعل يف
 16تشرين األول ،عربت قوات اجليش اإلسرائيلي قناة السويس مبا يعرف باسم « ثغرة الدفرسوار»،
ومتت حماصرة اجليش الثالث املصري وبدأ السادات يف إظهار االهتمام بوقف إطالق النار .أعلنت
السعودية خفض اإلنتاج بنسبة  ،% 15ومن خالل األوبك مت رفع سعر النفط بنسبة % 70
ليصل السعر إىل  5دوالرات و 12سنتاً لتحصد السعودية األرباح .يف التاسع عشر من تشرين
األول اُضطرت السعودية لتفعيل حظر النفط بعد أن سبقتها ليبيا؛ لتفادي حالة الغضب اليت
سرت بني اجلماهري العربية ،حينما أقر الكونغرس األمريكي اعتماد معونة عسكرية عاجلة لدعم
إسرائيل مببلغ  2.2مليار دوالر .قام الرئيس السوفييت (برجينيف) بدعوة كيسنجر لزيارة موسكو
للتفاوض على اتفاقية .وتفتق ذلك عن اقرتاح أمريكي-سوفييت لوقف إطالق النار يعقبه حمادثات
سالم ،صدق عليه جملس األمن الدويل يوم  22تشرين االول يف القرار  .338وبعد ذلك ،رفض
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اإلسرائيليون التوقف .ويف  24تشرين األول ،بعث برجينيف برسالة على اخلط الساخن إىل نيكسون
اقرتح فيها إرسال الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت قوات إىل مصر لتنفيذ وقت إطالق النار،
وهدد برجينيف نيكسون إذا رفض االقرتاح قائالً« :سنكون يف مواجهة احلاجة امللحة إىل دراسة
مسألة اختاذ قرار مالئم بشكل أحادي» ،هدأت األزمة عندما تبىن جملس األمن القرار ،340
والذي دعا إىل وقف إطالق النار ،وسحب القوات كافة إىل وضعها اليت كانت عليه يف  22تشرين
األول ،ووضع مراقبني أمميني وقوات حفظ سالم ملراقبة وقف إطالق النار .ويف هذه املرة ،وافق
اإلسرائيليون على القرار؛ وهكذا ،انتهت حرب .1973
كان الرئيس «نيكسون» يعاين من لسعات االنتقادات اليت توجه له يف دوامة «ووترغيت»
ويف الوقت نفسه يعرف أسلوب كيسنجر يف إدارة ملف احلرب لذلك؛ حاول أن حياصر جهود
كيسنجر يف إطالة أمد احلرب فعمد -كما يذكر كيسنجر يف مذكراته -إىل استغالل سفر األخري
إىل موسكو ملناقشة السوفيات يف ترتيبات ما بعد احلرب يوم  20تشرين األول وبعث برسالة اىل
الرئيس السوفييت «برجيينيف» عرب السفري السوفييت يف واشنطن ،قائالً «إن االلتزامات اليت يلزم هبا
نفسه كيسنجر ،خالل حمادثاتكم ،أوليها كامل دعمي دون حتفظ» .يقول كيسنجر عن هذه الربقية
«لقد صعقت فمثل هذه املذكرة ال تبقي لدي أي إمكانية لتأخري األمور أو تأجيلها» .ولتجنب
أي حماولة لتأخري أو تعديل الرسالة عمد «نيكسون» إىل أسلوب غاية يف الدهاء وهو أنه كتب يف
هناية الرسالة وخبط يده عبارة «السيدة نيكسون تشرتك معي باهدائكم أصدق حتياهتا الشخصية
للسيدة برجيينيف ولكم أنتم أيضاً»؛ هذه العبارة متنع أي حماولة قد يقوم هبا أي شخص يف تعديل
نص الرسالة وهو أسلوب معروف يف املخاطبات اليت خترج من البيت األبيض .وليؤكد برجيينيف أنه
استلم الرسالة وفهمها فقد كتب خبط يده أيضاً يف ذيل رده املكتوب باإلله الكاتب عبارة «تشكركم
السيدة برجيينيف على ما ابديتموه حنوها من حتيات صادقة ،وتشرتك معي هي أيضا لتهديكم
تقديرها الشخصي للسيدة نيكسون ولكم أيضاً»؛ وبذلك أصبح لزاماً على كيسنجر إهناء احلرب،
فقد حاصره الرئيسان يف زاوية ضيقه ومنحاها سلطة اختاذ اإلجراءات لوقف احلرب.
7.7قصة حظر تصدير النفط
من أجل حتقيق اهلدف املتفق عليه يف اجتماع جمموعة «بلديربريغ» برفع أسعار البرتول
بنسبة  ،% 400مت عقد سلسلة من االجتماعات اليت ضمت «هنري كيسنجر» ،و»أنور
السادات» الذي أرسل مبعوثه اخلاص «حافظ إمساعيل» لاللتقاء سراً بالوزير األمريكي عدة مرات.
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كانت خطة كيسنجر تقضي برتتيب إشعال حرب حمدودة بني إسرائيل وكل من مصر وسوريا.
وجه كيسنجر دعوة ملبعوث السادات حافظ إمساعيل للقاء الرئيس نيكسون يف شباط 1973
وقام باصطحابه الجتماعات سرية ملدة يومني يف منزل خاص اعد هلذا الغرض يف إحدى ضواحي
نيويورك ،ويف ذلك يقول كيسنجر «وزارة اخلارجية مل تكن على علم بأي من االجتماعات السرية
اليت عقدهتا مع امساعيل علي مدار يومني الستعراض شامل للعالقات املصرية األمريكية» ،وقبل
وصول إمساعيل إىل واشنطن كتب نيكسون إىل كيسنجر يقول «لقد حان الوقت لتتوقف عن رعاية
املواقف االسرائيلية املتصلبة ،فقد أدت مواقفنا السابقة ايل ترسيخ انطباع لديهم من أننا سنقف
جبانبهم حىت يف ممارساهتم الال منطقية».
مت اطالع السعوديني على ما جيري يف قناة مباحثات إمساعيل-كيسنجر السرية .وكانت
السعودية هي أكرب منتج للنفط وسيكون هلا دور رئيس يف عملية حظر النفط العريب عن الغرب
وللزيادة املتوقعة يف أسعاره ،ويف الوقت نفسه حصل تطور آخر باالخنفاض الكبري الذي طرأ على
سعر الدوالر بنسبة  % 40مقابل املارك األملاين خالل شهري شباط (فرباير) وآذار 1973
وأصبح النظام املايل العاملي يعيش حالة من التقلب املتزايد.
يف آذار  1973زارت غولدا مائري رئيسة وزراء إسرائيل الواليات املتحدة حيث رفضت
كما هو متوقع منها -أفكار نيكسون واخلضوع ألي ضغوط لتغيري موقف إسرائيل املتعنت،أبلغت غولدا مائري نيكسون بأن العرب ال ميتلكون أي خيار عسكري وبأن الوضع إلسرائيل مل
يكن افضل مما هو عليه اآلن .بتأريخ  11نيسان  1973مت عقد االجتماع الثاين بني كيسنجر
وإمساعيل ،وكانت االستعدادات احلربية قد بدأت بعد اجتماعهما األول حيث مت حتريك قوات من
دول عربية حليفة ألمريكا إىل اجلبهتني املصرية والسورية بعلم وموافقة ضمنية من واشنطن.
سافر «كيسنجر» إىل السعودية والتقى بامللك فيصل ،واتفقا على أن يكون بيع النفط
السعودي بالدوالر األمريكي فقط على أن يتم استثمار تلك الدوالرات يف سندات اخلزانة األمريكية
مع تقدمي وعد حبماية العرش السعودي وتوفري األمن العسكري حلقول النفط وتوفري األسلحة
العسكرية املتطورة هلم أيضا  .وقد مت تعيني املصريف (ديفيد ملفورد ) مستشارا لالستثمارات ملؤسسة
النقد السعودي (ساما) وليقوم بتوجيه البرتودوالر السعودي لالستثمار يف البنوك املناسبة حتديداً يف
نيويورك ولندن  .يف ذلك االجتماع أعاد امللك على مسامع كيسنجر ما حصل لسمعة اململكة بعد
هزمية القوات العربية يف حرب  .1967ففي يوم  6حزيران  1967طرح العراق فكرة حظر تصدير
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النفط واختذ قرارا مبنع تصدير النفط للدول املتحالفة مع إسرائيل وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا،
والذي طبقته فعليًّا بدءًا من يوم  6حزيران .ويف مؤمتر قمة اخلرطوم يف  29آب عام  ،1967أعاد
العراق وليبيا طرح موضوع احلظر مرة ثانية ،لكن فيصل رفض رافعاً الشعار أن النفط ليس سالحاً
يتعي استخدامه يف حدود املصاحل االقتصادية والتجارية .وقد متت معاقبة
بل هو مورد اقتصادي ّ
كل من احلكومة العراقية بانقالب  17متوز  1968ومعاقبة اململكة الليبية بانقالب . 1969
خيص حظر النفط فقد كانت الية تطبيق احلظر مضحكة جدا فالسعودية وكما قال
فيما ّ
وزير النفط السعودي (امحد زكي مياين) ،كانت تطلب من ربان كل سفينة برتولية التعهد بعدم نقل
البرتول لدولة عليها حظر .وقد استمر احلظر ( )150يوماً .يف تشرين الثاين عام  1973مت زيادة
نسبة التخفيض يف اإلنتاج إىل  ،% 25ويف كانون األول من العام نفسه مت رفع األسعار بنسبة
% 70؛ ليصبح سعر الربميل  11.5دوالر متخطياً ألول مرة حاجز العشرة دوالرات .بعد احلرب
طلب كيسينجر من شاه إيران أن يطلب من الدول املنتجة باخلليج زيادة األسعار .وعندما حاول
أمحد زكي مياين وزير النفط السعودي يف أثناء حرب أكتوبر االستفسار عن اسباب زيادة األسعار
كانت إجابة الشاه له «اطلب من مليكك أن يسأل كيسنجر فعنده اجلواب».
وبعد انتهاء املعركة عملياً ،ويف نوفمرب عام  1973مت زيادة نسبة التخفيض يف اإلنتاج إىل
 ،% 25ويف ديسمرب من نفس العام مت رفع األسعار بنسبة  ،% 70ليصبح سعر الربميل 11.5
دوالر متخطيًا ألول مرة حاجز العشرة دوالرات.الحقاً بضغط من كسينجر وبضغط من السادات
رفع احلظر سريعاً يف  17آذار  1973باستثناء ليبيا اليت مل ترفع احلظر وانتهت األزمة كما بدأت
بتوافق بني االطراف املختلفة و بتحقيق مصاحل الواليات املتحدة فوقت البداية ووقت النهاية حقق
املصاحل ومل حيقق ضرر مطلق فكان األمر عملياً متوائماً حلد كبري مع املصاحل األمريكية.
وكان من نتائج احلظر املزعوم :
دوالرا للربميل ،وشكلت تلك الطفرة للسعودية واخلليج
1.1مت رفع أسعار النفط من  3إىل ً 12
بداية تكوين ثروات واسعة.
2.2بالنسبة للواليات املتحدة فقد كانت املستفيد األكرب من احلظر البرتويل حيث كان إنقاذ
القتصادها.
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3.3حتسن موقف الدوالر مقابل تراجع عمالت أوروبا واليابان.
4.4أدى ارتفاع سعر البرتول كنتيجة للحظر إىل إضعاف االقتصاد يف أوروبا واليابان لصاحل
االقتصاد األمريكي.
5.5سجلت أرباح الشركات البرتولية األمريكية معدالت قياسية لألرباح مل يسبق هلا مثيل بشكل
رمبا نشعر به حينما نعلم ان نصيب العرب عام  1974كان  60مليار دوالر أما أرباح
الشركات األمريكية كانت  420مليار دوالر فقط يف التكرير والتسويق خبالف األرباح األصلية
يف النفط نفسه.
6.6انتعش االقتصاد األمريكي نتيجة الودائع واالستثمارات العربية اهلائلة اليت اهنالت على البنوك
والشركات األمريكية.
7.7مت جتميد قوانني البيئة اخلاصة باهلواء واملاء السابق إصدارها ،اليت كانت متثل ضغطاً على صانع
القرار ومشكلة ملنتجي الطاقة يف الواليات املتحدة.
8.8تشكيل سوق حرة يف «روتردام» ،فضالً عن ظهور مضاربة حممومة على النفط يف كل مكان.
حىت أن احلموالت املشرتاة كانت تباع عدة مرات وهي يف طريقها بني مرفأ التحميل واملرفأ
املقصود.
 9.استغالل شركات البرتول اإلجنلو-أمريكية الستثمارات مباليني الدوالرات يف حقول حبر
الشمال احملفوفة باملخاطر جلين فوائد عالية مل تكن ممكنة قبل تأمني خطة كيسينجر للحظر.
1010متكنت (شركة مساعدة البلدية) املشكلة من تسعة بنوك هي تشيس ماهناتن ،سييت بانك،
وبنك لندن-نيويورك لالستثمارات وبنك الزارد فريريز وبنوك أخرى ف برئاسة (ديفيد روكفلر)
من السيطرة على اقتصاد الوالية لتسديد مديونية البنوك.
1111حققت املؤسسات املصرفية يف نيويورك ولندن وشركات النفط «االخوات السبع» املتعددة
اجلنسية يف لندن ونيويورك أرباحاً هائلة .فقد حلت شركة إكسون حمل شركة جنرال موتورز
كأكرب شركة أمريكية يف إمجايل االرباح حبلول  1974تبعتها «أخواهتا» من أمثال شركة
موبيل ،وتكسكو ،وشيفرون ،وجلف.
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1212احلجم األكرب من أرباح دوالرات أوبك مت إيداعها يف بنوك لندن ونيويورك الرئيسية
حتديداً البنوك اليت كانت تتعامل بالدوالر ،وتتعاطى جتارة النفط الدولية .تشيز ماهناتن ،سييت
بانك ،مانيوفاكتشرر هانوفر ،بنك أمريكا ،باركليز ،لويدز ،ميدالند بانك ،كلها بنوك متتعت
باملكاسب واألرباح الفجائية الناجتة عن صدمة البرتول.
حتققت النتيجة الرئيسية بالنسبة ملخططيها وهي رفع أسعار النفط بنسبة  % 400وطبقاً ملا
مت اإلتفاق عليه يف اجتماع جمموعة بيلدبريغ يف أيار  1973أي قبل اندالع احلرب خبمسة أشهر.
ومثل هذا االرتفاع الفلكي يف سعر النفط أمر مل يكن باإلمكان السماح حبدوثه لوال رغبة الواليات
املتحدة ومصلحتها يف املقام األول .وطبقاً لدراسة أعدها الربوفسور جورج .سي .لودج George
 . C Lodgeوتشكل جزءاً من املنهج الذي يدرس لطلبة املاجستري يف مساق شؤون النفط
الدويل بكلية إدارة األعمال جبامعة هارفارد فإن ضمان اإلمدادات النفطية للغرب ليس وحده الذي
يشكل أحد مطالب األمن القومي فيما يتعلق مبوضوع النفط ،بل هناك سعر النفط أيضاً.
الدوالر عملة املبيعات النفطية
يف عام  1975ومبوجب مبادرة من إيران والسعودية ،وافقت منظمة البلدان املصدرة للنفط
اوبك علي اعتماد الدوالر األمريكي العملة الوحيدة ملبيعاهتا النفطية ،حبيث مل تعد تقبل أي
عمالت أخري مبا يف ذلك اجلنيه اإلسرتليين .كان ذلك يف الواقع مبثابة استبدال ملعيار الذهب الذي
مت االتفاق عليه يف قمة بريتون وودز كأساس لنظام الصرف العاملي ،بنظام صرف الدوالر النفطي
غري املستقر يف الواقع حتت هيمنة بلد واحد هو الواليات املتحدة والنخبة املالية األمريكية يف الوول
سرتيت .وهكذا مت استبدال معيار الذهب األصفر مبعيار الذهب األسود ،وكانت الواليات املتحدة
قد اعرتضت بشدة على مقرتح للمفوضية األوروبية عام  1974باعتماد الذهب أساساً يف امليزان
التجاري الداخلي لدول اجملموعة األوروبية حيث قيمت سعر الذهب حبدود  150دوالراً لألونصة.
وقتها اعتربت الواليات املتحدة املشروع األورويب مبثابة حماولة إلضعاف دور الدوالر ،وتوجه وكيل
وزارة اخلزانة بوول فولكر وقتها إيل أوروبا إلبالغ االعرتاض األمريكي علي حماولة اعادة إدخال
الذهب إيل النظام النقدي بأي حال .وعندما أصبح فولكر رئيساً لإلحتياط الفيدرايل (البنك
املركزي األمريكي) عام  1979كشف عن السياسة النقدية اجلديدة لالحتياط الفيدرايل ،وهي
السياسات نفسها اليت تبنتها بريطانيا أيضاً خالل سنوات مارغريت تاتشر.
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عندما نضع األحداث يف تسلسلها التارخيي يتبني حجم اللعبة اليت حصلت امام انظار
العامل وكيف متكنت السياسة االمريكية من اقناع بقية الدول بالقبول باخذ الدوالر الورقي مقابل
االستغناء عن احتياطياهتا من الذهب وكيف مت ذلك بكل سالسه فلم تكن «ووترغيت» حمض
صدفة ومل تكن حرب تشرين األول  1973ضد اسرائيل عشوائية او قراراً عربياً ،ومل يكن قرار حظر
النفط منطلقا من التضامن العريب ومل يركع وزير خارجية أمريكا باكياً امام ملك السعودية متوسالً
تزويد طائرته بالنفط ،ومل تكن الصالة يف القدس هي الدافع لقطع النفط فقد كان كل هذا كان
مدبراً يف واشنطن ولندن ومنسقا حبرفية ودبلوماسية سرية بالغة من مستشار األمن القومي ووزير
خارجيه ريتشارد نيكسون آنذاك هنري كيسينجر.
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