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ليس له غطاء من الذهب مثل بقية عمالت العالم

الدوالر  ...عمالق من ورق

منذ  74عام ًا وأميركا تهيمن على العالم بالدوالرات الوهمية

طباعة ورقة العملة األميركية ال تساوي سنت ًا واحداً

أميركا تبيع سندات قيمتها  7تريليونات وتطبع أوراق ًا

معاهدة بريتون  1944جعلت الدوالر المعيار النقدي لعمالت العالم

ق���ررت �أم�يرك��ا ت�صدير �أزمتها
االقت�صادية �إل��ى دول العامل وال
ت�ستطيع �أي دولة �أن تنجو من هذا،
نظر ًا لطباعة �أمريكا الدوالر من دون
غطاء ذهب ،فمنذ  74عام ًا و�أمريكا
تهيمن على العامل بلعبة اقت�صادية
وه��ي لعبة ال���دوالر الوهمي ففي
ال��ع��ام  1944وب��ال��ت��ح��دي��د بعد
ات��ف��اق��ي��ة ب��ري��ت��ون وودز جعلت
الدوالر املعيار النقدي الدويل لكل
عمالت العامل وتعهدت �أمريكا �أمام
العامل ب�أنها متتلك غطاء من الذهب
ي���وازي م��ا تطرحه م��ن دوالرات،
وتن�ص االتفاقية على �أن من ي�سلم
�أمريكا  35دوالرا ت�سلمه �أوقية ذهب
ب�ضمان البنك املركزي الأمريكي،
ومنذ ذلك احلني �صار الدوالر عملة
�صعبة ،واكت�سب الثقة دولي ًا و�إذا
كان لديك ورقة من فئة دوالر �ستجد
عليها عبارة �أنها دين عام وخا�ص
يف عنق احلكومة الأمريكية فمن
ميلك ورقة دوالر �سيلزم احلكومة
الأمريكية ب�سداد ما يعادلها �سلع ًا
وخدمات يف حني يكتب على �أوراق
العمالت يف ال��دول الأخ��رى ب�أنها

�صادرة مبوجب القانون عن البنك
املركزي ،هذه ال�صياغات جتعل
ورقتك ه�شة ال قيمة لها ،وهناك �رس
�آخر وراء قوة االقت�صاد الأمريكي،
ه��و ان طباعة ورق���ة ال����دوالر ال
ت�ساوي �سنت ًا واحد ًا� ،إذ ًا من يحمي
ال���دوالر املك�شوف ب�لا غطاء من
الذهب وال الف�ضة؟ ف�ض ً
ال عن �أن كل
�سكان العامل ميلكون �أوراق ًا نقدية
متناق�صة القيمة مبرور الزمن.
وك�شفت تقارير �أمريكية ب�أن ا�ستمرار
عجز املوازنة الأمريكية وزيادة
املديونية وزي��ادة عجز امليزان
التجاري وميزان املدفوعات كلها
ت�شري �إل��ى ال�رسقة التي تنفذها
�أمريكا من خالل زيادة �سقف الدين
وطباعة �أوراق دوالري��ة �ستكتوي
بنارها هي قبل �سواها عاج ً
ال �أم
�آجالً.
و�أ���ش��ارت �إل���ى �أن �أم�يرك��ا تطبع
الورق مقابل بيع �سندات تقدر بـ 7
تريليونات لت�شرتي ب�ضائع جميع
ال�شعوب من دون غطاء ،حيث تطبع
نحو  38مليون ورق��ة من العملة
الأمريكية يومي ًا قيمتها  541مليون

دوالر و %70من الأوراق املطبوعة
حتل حمل �أوراق تالفة.
لكن الأزمة الكربى ح�صلت عندما
طالب الرئي�س الفرن�سي ت�شارل
دي��غ��ول ال��ع��ام  1971بتحويل
الدوالرات الأمريكية املوجودة لدى
البنك املركزي الفرن�سي �إلى ذهب
«فطالب بتحويل  191مليون دوالر
الى ما يقابلها من الذهب».
وك�شفت م�����ص��ادر �أن ك��ل مواطن
�أمريكي مديون ب�أكرث من 50.000
دوالر و�سيكون على عاتق كل دافعي
ال�رضائب الأمريكية �أي�ض ًا 139.000
دوالر لذلك ف�إن الواليات املتحدة
�ست�ضطر يف ع���ام  2020لدفع
تريليوين دوالر لت�سديد الديون،
فكل دوالر زائد عن حاجة االقت�صاد
تطبعه الواليات املتحدة هو �رسقة
فلو افرت�ضنا �أنها طبعت  100دوالر،
فهذه �رسقة لأنها تطبع ورق ًا وت�أخذ
يف املقابل قيمة على �شكل �أ�صول
�أو �سداد دين �أو غريه 33 ..دوالر ًا
م�رسوقة من املواطن الأمريكي و67
دوالر ًا م�رسوقة من خارج الواليات
املتحدة.

الدوالر بدون غطاء ذهب يعتبر عاري ًا وأصبح ورقة فقط
1933

رف�����ض��ت الإم�����ارات يف ب��ي��ان �أ�صدرته
احلكومة ،املزاعم التي ت�ضمنها تقرير
«منظمة العفو الدولية» ب�ش�أن �إدارتها
ل�سجون مينية.
و�شددت على �أن ال�سجون اليمنية تخ�ضع
بالكامل لل�سلطات اليمنية و�أن �إدارتها من
اخت�صا�ص م�ؤ�س�سات الدولة اليمنية.
و�أك���دت �أن التقرير ي�ستند �إل��ى دوافع
�سيا�سية هدفها تقوي�ض جهود الإمارات
التي تقوم بها يف �إطار التحالف العربي
وال��رام��ي��ة �إل��ى دع��م احلكومة اليمنية
ال�رشعية.
وقالت احلكومة الإماراتية يف البيان،

فزعة «

�إنها اطلعت على التقرير الذي �أ�صدرته
منظمة العفو الدولية ب�ش�أن ال�سجون يف
اليمن راف�ضة ما ت�ضمنه ب�شكل قاطع كونه
خالف احلقيقة والواقع.
و�أفادت ب�أنها دعت احلكومة اليمنية �إلى
�إجراء حتقيق م�ستقل يف الأمر ،و�أنه �سيتم
متابعة الإجراءات املتخذة يف هذا ال�صدد
ومنها تنظيم زي���ارات للجنة ال�صليب
الأحمر �إلى بع�ض ال�سجون.
وبينت احلكومة �أن �أب��و ظبي �ستوا�صل
العمل عن قرب مع احلكومة اليمنية بهذا
ال�ش�أن ,وفقا ملا جاء يف وكالة الأنباء
الإماراتية.

1971

كانت األونصة = 20
دوالر ًا ووصلت إلى
 35دوالر ًا

ريتشارد نيكسون أصدر
قرارا من ميلك سبيكة
ذهب يسجن  10سنوات

1913

نشأ االحتياطي الفيدرالي
من كبار مصارف أميركا
وبريطانيا

قبل تأسيس االحتياطي
فرضت أميركا ضرائب
على الدخل

حتولت الضرائب

أميركا تطبع األموال

إلى احتياطي

بكتابة شيكات

وطني ضخم

على نفسها

 39ألف قوس خرساني
ترسم مالمح مبنى
الركاب الجديد T2

محليات 3

و�أ�ضاف الذين يعتقدون اننا �سنتخلف عن �سداد
ديوننا معتوهون ،نحن حكومة الواليات املتحدة،
�أكره �أن �أقول ذلك ،لكننا ال ميكن �أن نتخلف عن �سداد
ديوننا لأنه بو�سعنا طباعة املزيد من الدوالرات.

اإلمارات ترفض مزاعم «العفو الدولية»
بإدارتها سجون ًا في اليمن

محليات 4

العملة العارية

ترامب :بوسعنا طباعة المزيد من الدوالرات
يف التا�سع من مايو  ،2016قال دونالد ترامب
يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سي �إن �إن»�« :إذا ارتفعت
ا�سعار الفائدة ميكننا ��شراء ديوننا مرة �أخرى
ب�سعر خمف�ض ،ب�رشط امتالكنا لل�سيولة الكافية»،

وزير الخارجية شارك
في اجتماع التحالف
الدولي ضد «داعش»

الفيدرالي يرفع

مينح الدوالر

الفيدرالي يتقاضى

الفائدة مقابل شراء

إلى احلكومة

على كل دوالر

سندات الرهون

بفوائد

يطبعه  80سنتا

واليتي :بوتين قرر استثمار
 50ملياراً في إيران

�أعلن م�ست�شار املر�شد الأعلى الإيراين علي �أكرب
واليتي ،عقب لقائه الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
بوتني� ،أم�س اخلمي�س� ،أن الأخري �أكد له ا�ستعداد
رو�سيا ال�ستثمار  50مليار دوالر يف �إيران.
و�أ�شار واليتي �إلى �أن «الرئي�س بوتني �أبدى ر�ضاه
حول اال�ستثمار الرو�سي يف قطاع ال�سكك احلديد
ونحن را�ضون �أي�ضا عن هذه اال�ستثمارات».
وك��ان علي �أك�بر والیتي و�صل الأرب��ع��اء� ،إلى
مو�سكو لت�سلیم ر�سالتي املر�شد الأعلى والرئي�س
الإي��راين �إلى الرئی�س بوتنی ،وبحث العالقات
الثنائیة و�أهم الق�ضایا الأقلیمیة والدولیة مع
كبار امل�س�ؤولنی الرو�س.

» أنقذت «ث ِّيل» شارع الخليج

أبو الهول ...يشعل صراع ًا
بين مصر والصين

الجيش السوري يحرر
درعا ويسيطر على
الحدود مع األردن

شؤون عربية 13

• �أبو الهول ال�صيني

ت�ستعد م�رص ملواجهة ا�ستن�ساخ �أب��و الهول والأه��رام��ات ،يف عدد
من ال��دول ،مثل ال�صني ،التي متكنت من تد�شني ن�سخة م�شابهة
لـ «�أبو الهول» ،وجعلتها مزارا �سياحيا.
وك�شف وزير الآثار امل�رصي ،خالد العناين� ،أنه خالل عام �سيتم �إن�شاء
�رشكة وم�صنع لإنتاج امل�ستن�سخات الأثرية ،تابعة للوزارة ،بالتعاون
مع اجلهات املعنية بالدولة ،بتكلفة تتخطى  100مليون جنيه ،وذلك
بهدف حماية حقوق امللكية الفكرية للآثار امل�رصية.
و�أو�ضح �أن ال�رشكة املزمع �إن�شا�ؤها �ستكون كيانا �ضخما يعمل على
حتديد �آليات جديدة للإنتاج لتغطية م�ساحات كبرية داخ��ل م�رص
وخارجها ،م�ؤكدا �أنها �ستعمل على حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من
الكفاءات الفنية امل�رصية.
وا�شتعل ال�رصاع بني م�رص وال�صني ب�سبب متثال يحاكي «�أبو الهول»
الفرعوين ،بعد �أن ظهرت ن�سخة طبق الأ�صل عنه يف �شمال ال�صني ،حيث
تقدمت م�رص ب�شكوى لدى منظمة اليون�سكو قائلة �إن التمثال ال�صيني
املن�سوخ ميثل انتهاكا للمواثيق الدولية.

«الشاهد» أحرزت درع
المساهمة الفعالة في
إنجاح النشاط الرياضي
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قمة حلف الناتو :مواجهة كالمية
غير مباشرة بين ترامب وميركل

ص5

�شن الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب هجوما حادا على �أملانيا
متهما �إياها ب�إثراء رو�سيا وعدم
الوفاء بالتزاماتها خالل اليوم
االول من قمة حلف �شمال الأطل�سي
يف بروك�سل ،وردت امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل �أن لأملانيا
�سيا�ساتها اخلا�صة ،م�ؤكدة �أن
بالدها تتخذ قراراتها يف �شكل
«م�ستقل» بدون ذكر ا�سم ترامب.
و�شن ت��رام��ب هجومه حتى قبل
ب��دء �أع��م��ال القمة ب��ال��ق��ول� :إن
«�أملانيا ترثي رو�سيا� .إنها رهينة
رو�سيا».
و�أ���ض��اف ترامب خ�لال لقاء مع
الأمني العام حللف �شمال االطل�سي

ين�س �ستولتنربغ ال��ذي حاول
تهدئته «�إن �أمل��ان��ي��ا خا�ضعة
بالكامل ل�سيطرة رو�سيا .انها
تدفع مليارات الدوالرات لرو�سيا
لت�أمني امداداتها بالطاقة وعلينا
الدفاع عنها يف مواجهة رو�سيا.
كيف ميكن تف�سري هذا الأمر؟ هذا
لي�س عاد ًال».
وك���ان الرئي�س الأم�يرك��ي ندد
عدة مرات مب�رشوع �أنبوب الغاز
نور�سرتمي الذي �سريبط مبا�رشة
رو�سيا ب�أملانيا وطالب بالتخلي
عنه ،وهذا امل�رشوع يثري انق�ساما
يف �صفوف االوروب��ي�ين� ،إذ �إن
بولندا تعترب من جهتها �أن �أوروبا
ال حتتاج �إليه.

إضراب في إيطاليا
بسبب التعاقد
مع رونالدو
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