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الية والعولمة  صاموئيل كاهر عن كورونا والنيوليبر
 

 مقدمة هيئة التحرير
 

ي  رحل
 
المستنرصية  جامعةعنا الباحث والكاتب االقتصادي السياسي واستاذ علم االقتصاد ف

ي 
 
ئ ف . ولكنه ترك لنا مكتبة زاخرة من 2021آب  29/30سابقا الدكتور كاظم حبيب بشكل مفاج 

ي االقتصاد السياسي وقضايا 
 
ي مجاالت عديدة من العلوم االنسانية واهمها ف

 
منجزه الفكري ف

قليات التحرير وبناء الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق االنسان والدفاع عن حقوق اال
 . االثنية والدينية ونقد االستبداد السياسي بكل انواعه وخصوصا استبداد االسالم السياسي

 من منجزه الفكري
ً
 قليال

ً
ت الشبكة جزءا  نشر

(http://iraqieconomists.net/ar/author/khabib/ .) 
 

وت لقد شارك الراح ي بير
 
ي المؤتمر العلمي االول لشبكة االقتصاديير  العراقيير  الذي انعقد ف

 
ل ف

ي ربيع عام 
 
عىل مدى ثالثة ايام وقدم مداخالت هامة وقيمة تخص واقع ومستقبل  2013ف

ي عملية 
 
ي ادارة أحد جلسات المؤتمر حول دور القطاع الخاص ف

 
ي ثم شارك ف

 
االقتصاد العراف

 التنمية. 

http://iraqieconomists.net/ar/author/khabib/
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ي الوقت ال

 
اود وف ذي نعزي زوجته الرائعة ورفيقة حياته لما يزيد عن خمسير  عاما السيدة ارمي 

)ام سامر( وابنه سامر وابنته ياسمير  وكل اصدقائه ومريده ونشاركهم احزانهم وبدال من كتابة 
نا اعادة نشر هذ المقال الذي كتبه بتاري    خ  ه  21/9/2020نعي اخي  والذي يعكس اسلوب تفكير

ي السابق وهو  النقدي المتوهج
ي االتحاد السوفين 

 
ي ف

والشجاع وينتقد بشدة االستبداد الستالين 
. لقد عرف الراحل كمناضل شيوعي صلب وجسور  ي

 
ي الحزب الشيوعي العراف

 
القيادي السابق ف

 اعدائه. اما انا فعرفته كإنسان رقيق وعالي المشاعر
ي عيون رفاقه وحن 

 
ورفيع   empathicف

 ايه ال
ً
وليتاري وستبق  ذكراك خالدة. االخالق. وداعا  جنتلمان الي 

 
 د. بارق شي  
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مالحظاااعلى مااا ىمكاااعاىبريعااااصىبرئيل اااع عى اااعما لاىياااع يى ااا ىيايا اااعى
ىابر لارلئيبرلةىابرعارمة

 
 

نشررررص في ررررحلل افييحسررررب فيانياررررل فيوصننررررينل يبصنررررة  ياصننرررر  ارررر يص فيوصننيننرررر  ي رررري   
نارررر فصه ونرررر  اننرررريات ي رررري   يسري ررررف افييحسررررب فيوصننررررينل وررررل  ررررحنل  ياصننرررر  ارررر يص 

، برررا بنرررب وفنررراف. .راصاني     رررب The Middle East Eyeانيئرررف صئرررنر  حصنرررص 

يررر  فيري رررف اررريةب حوررر ،  ارررنيي ا ن ررري ا ارررصن يررر. ايسنررر  ف ن  ررريب يررر. فينناينوصفينررر    صب
 فورررص اررر. ص ب فيحررريف فيشرررناال فيوصننرررينل  اصة  ورررل  ررركف فيي ررريب بيسررر  يررر. ف ورررريص 
فيي يررر  في رررل  ح ررريق ةيرررة ينياشررر  برررية  اياارررف ، حنرررن فحررر سن ون ررري ص ب فيرررري ون. وحنرررن   
نيرررر. في يننررري ورررن. ص نن يررري  ابا  رررص يررر. برررينول اسرررة ينياشررر  ياررربي  افحرررة  اصة  ورررل 
 ررركف فيي ررريب  يرررر يااررران فيسوصفينررر  افيفاييررر ، ااورررب كف  اباررربب ي ح ررر    رررحنحن  ييررري 

 Nikolaiاصة وشرررررررررب. ارررررررررييي ف ا  رررررررررية فياررررررررراونن ل نن رررررررررا ب رانرررررررررةصف نن  
Dmitrijewitsch Kondratjew (1892-1938 ااررررررر. ن صن ررررررر  فيي يررررررر  في رررررررل ،)ي

افحرررة  يررر.   ررري  ييررري   ُنسرررل اسن ررري ن صنررر  .فيرررةاص  ف ا  ررريةن  كف  فييابررر  فينانسررر . ر
 فين يي فيص ايييل فيفيييل    

 
 شررريص فيري رررف )اصويررري فيي رررصبي( ةيرررة  . فيفرررييي ف ا  ررريةب فيبسنرررب نن رررا ب رانرررةصف نن  ارررة 

  ايرر.  ررنل  فينررصم نُل رري اسررة  .  رركف فيفررييي اررة يرري  ين رر  نونفنرر   1938 رراول وررل ارريي 

نيارررة يسص ارررييين  افييحسرررب  ييي  ررري يرررر. فيح ن ررر  كنرررص كيررر   ةك  .  ررركف فيفرررييي فيييصرارررل في
 1930ف ا  ررريةن  اسرررة في رررفنة فيفررريييل ارررة فا  رررب اارررب. ارررة  يرررصف  فو رررةف   يررر. اررريي 

( وررل و ررص  KGB، حنررن فا  ررب يرر. اوررب ب رريي ف يرر. فيارراونن ل )1936اررري. رحص رري ارريي 

حررررري فيررررةر ي اص باينرررر  ارررر يين. ارررري. فيحيسرررر  فيبناننرررر  افي يييرررر  في ررررل اية رررري ارررر يين. 
 نررررررص فيحرررررريف فيشررررررناال فيارررررراونن ل افيةايرررررر  فيارررررراونن ن  يرررررر. صويارررررر  فيشررررررناانن. ي ن

فييفيصارررن. يانياررري   افاررر وةفةك، ايرررن ي رانرررةصف نن   اارررة  نسرررل اسرررة يررر. فا  رررب احرررري 
اسنرررر  ويح سرررر  ف حررررريي حننرررركف ،  اررررنيي  حررررريي فناررررةفي افيي وررررة، ورررربن ي .حانرررر  فيةايرررر  

 1934فيحيسررررر  يوررررررصف  ا ليايررررر  ورررررل اررررريي فياررررراونن ن  اايررررر   يدبنورررررل .  ورررررة    ررررركك 

افاررر يص  يارررناف   حرررصر، ريررري ياصاررر  ورررل و رررص  فيحرررصف فيفييينررر  في يننررر  وررر  ي في فررريا. 
يرررل فين ررريي فينرررييب في  سرررصب ف ييرررينل، ارررري. يررر. ورررن. ارررحينيك يبيااررر  يررر. فيشرررناانن. 

 ف ييي.  
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يررص   حررصر ا ُانررة   وفررة  .  رري فا  رريب نن ررا ب رانررةصف نن  افيحررري اسنرر  انلنرر ،  رري بسورر 

    ررررةص  1938يحيري رررر   يرررريي يحريرررر  اارررررصن  حي رررر  ُا ررررة  وررررل ياارررررا وررررل ارررريي 

فييحريرررر  فيفارررررصن  فيحي رررر  اررررصفصف  ياررررول في ررررنل، ااررررة و اررررةفي رانررررةصف نن  صينرررري  
 نساب/اررو يوص يررر.  17وييص رري   ااررة  رري  نلنرررك حررري فناررةفي ورر  صينررري  وييص رري  و رريصن  

رررري في صنوررر  يررر. يااررررا افي يوفررر  ي ررري ةةفصنررري،  ب  ارررةي ورررل ورررل يةننررر  رايانيص 1938اررريي 

نلررر فينرراي فيرركب  ررةص فيحررري اسنرر   ااسنرر  وفررييي ف ا  ررية فيارراونن ل فيبسنررب رانررةصف نن  
يررري نيررر  ين ررر  نونفررر  ريررري بررري  ورررل فيي ررريب فييررركراص، ورررب  ارررةي ةا. ابررر  حرررل،  نررر  رررري. 

يييل فيفررريييل اا ا  ررري وررريي اص  ينشرررل   ورررل  حسنرررب ف ييررري  في رررل نيرررص و ررري فين ررريي فيص اررر
فيفييينرررر  اررررة فيص اررررييين ، افي ررررل فح سرررر  ون رررري، ريرررري وررررةف، ارررر. ص نرررر  ارررر يين. افيب رررريي 

فيرررةاصف  ف ا  ررريةن  في رررل  يرررص  ةيرررة بينرررففيحيورررل حننررركف   اارررة فر شررر  رانرررةصف نن ، 
و ررررري فيص ارررررييين  ويصفحس ررررري ف صوفررررر  اف ييررررر  فيفييررررر  يسص ارررررييين ، ف ييررررر   ا .فيرررررةاص  

 ا  ررريةن  كف  فييابررر  فينانسررر . في رررل ارررةص  ن ررري  ح رررب ورررل يارررنص  فين ررريي فيص اررريييل ف
ارررن ، ا رررل  ييررر  وننانررر  اييررر  اشررررييس   60ةيررررة  40فيفررريييل ورررل و رررصف    رررصفام ورررن. 

 اررررية  فيةايرررر  فيارررراونن ن  ف ا ورررريص يسفررررييي  1987يسن رررريي فيص ارررريييل فيفرررريييل  وررررل ارررريي 

اررررا  ف ييررررينل فييرررر صه فيوصننررررينل  اوارررروياي اسررررة فيارررراونن ل رانررررةصف نن   اررررري. فيلنس
حررررل حررررن. اسظررررل اسررررة ن صنرررر  رانررررةصف نن  ارررريئ  ذ .اسررررة فيررررصكي يرررر.  . فارررر حةفي  رررركك 
فينصن ررر  يرررنر شررريئفي  ورررل ف ا  رررية، ة   نررر  يررر. فيييرررر. في ا رررب ةيرررة  نوررر ف  بنرررة  اسرررة 

يةنن.  اياررررة  رانررررةصف نن ، ييرررري  ا نررررل و رررري فيفةنررررة يرررر. فييرررر صحن. اح ررررة وفرررره ف ا  رررر
و نرررري   يرررر  شررررل  ون رررري، ح ررررة يررررا يرررري نرررر ير. يرررر.  حةنررررة ي.  )صفبررررلذ فيي رررريب ياارررران 

 فيينياش ( 
 

ىبرعالقةىئل ىبر لارلئيبرلةىابرعارمةى
 

 يرري فييارربي  ف اياررن  افيي يرر  في ررل  ارر ابف فيينياشرر  يررل فيررري ون. فيفارران. وررل فيحرريف 
 رررررصبي، )افيف رررررة  اسرررررة فيشرررررناال فيوصننرررررينل و رررررل فيلررررررص  في رررررل اصة  ورررررل فيي ررررريب فيي

 في صبي (، ةك يي  ا ص اسة فيي يب وييسل  فننبسنين ، حنن بي  ون  يي نسلذ 
 

.نيررررر.  . نارررر ننل  رررركف فينيرررراكق )فيي  رررراة  نرررري نيرررراكق رانررررةصف نن ،    حونررررف(  . 
نرررا. يرر  يينرر  وررل و رري فينصن رر  في ررل ن بسررة في رريصن  ورر ، يررنر وحررن يارر  ني، وررب ويصفحررب 

اف ن نرررين  ااسرررة  ررركف ف ارررير،  ياررري  نررر  و يريننررري فين رررص ةيرررة اررريي    ينررري وييينفنلررري 
 1975رن نرررر  ن ينرررر  يح يسرررر  يف ررررص فينناينوصفينرررر   ا فيفاييرررر  فيرررركب وررررة  ينررررك ارررريي  2020

.  )صفبررررلذ ارررريةب حورررر ، .راصاني     ررررب ا اررررصن يرررر. ايسنرررر  2008افارررر يص ح ررررة ارررريي 

ب رررري ص، ياارررل فيحرررافص فيي يرررة.، ف ن  ررريب يررر. فينناينوصفينررر  . يسري رررف فيوصننرررينل  رررييائن
 ( 13/09/2020، ول 6675فيفةة 
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( فا وررريص فينناينوصفينررر   رررل 1 شرررنص  نررري ةيرررة ياررربي ن.  ارررين  يي  ررركك فيل رررص  في  رررنص   يررريذ 

ن نررر  فيوةفنررر  ين ينررر  فينناينوصفينررر  افيفاييررر    2020( فح يررريب  . نررررا. فيفررريي 2فيفاييررر   ا

حسررررن وررررن. يارررربي ن.  يرررري فينناينوصفينرررر  رانيارررر   ا نرررري  صر وررررب. فيري ررررف ) ا فيي ررررصبي( اررررة
فا  ررريةن  افب ييانررر   ييصاررر ي فيرررن ي فيص ارررييين  اسرررة في رررفنةن. فيررراننل افيرررةايل، ااورررب 
كف  رينررر  فيسوصفينررر ، اورررن. انياررري  فيفاييررر  في رررل  ييصاررر ي فيرررةاب فيص ارررييين ، اررراف   رررري. 

نررر  يااررراان   رررص ون وفافيرررب ورررل  رررب فيرررن ي فيسوصفيرررل  ا فيننررراينوصفيل، اورررن. فيفاييررر  رفيس

ن ينررر   2020 حرررصر انشرررنص ةين ررري  ح ررري  يررر. بينرررف،  ررري فيرررصون ورررن. فح يررريب  . نررررا. اررريي 

فينناينوصفينرررر  افيفاييرررر ، ا نرررري  وررررةا يررررةر فيررررري ون. ارررررب. فيفاييرررر   ررررل ن رررريق يسانيارررري  
 فينناينوصفين  اينا  ايسن  ياااان  ي. بينف رحص 

 
ي ورراب وررن.  رري ص  فيفاييرر  رفيسنرر  ياارراان  وررل وررل ي رريب فياررنة ررري ص وررصي حسررن كنررص 

يبرررصر  نررراص فين ررريي فيص اررريييل فيفررريييل فص وينررري  وياررر ار  نررراص في رررار فيين بررر  فيييةنررر  
، اوررررن. انيارررري  فيفاييرررر  في ررررل ييصارررر  ي ايييفيرررر   ييصارررر ي فيررررن ي يرررر. ب رررر افيوشررررصن  

 ارررررييينن. فيص ارررررييين  في رررررل نررررريةفة ون ررررري فيبشرررررل ف اررررر ل يل فيررررركب نييصاررررر  روررررريص فيص
افح رررريصف  ي فيفررريوص  يس ررريصف   ا فيراننررر  ورررل  رررب فيرررن ي فيننررراينوصفيل يشرررفاو ي اشرررفاف 
فيوسرررةف. فينيينررر  يررر. ب ررر   حرررصر  وييفاييررر  ر ارررين  ي رررنست بةنرررة، يرن ررري رفيسنررر  يناررر  
حةن ررر  ورررب ورررصي  ةص ي ررري  فيفاييررر  فيص ارررييين  كف  فينررريول فيررررانل ينرررك فين ررر  ف اب 

، ارررنب ل اسن ررري  ح ررري   اررربحياب  نررري  اارررنت اب ررر  ن رررصب حررراب يررر. في رررص. في يارررل اشرررص
فيياررربي ن. فييررركراص ن.، ا انرررل  نررري يررري فيي  ررراة وانياررري  فيفاييررر  فيص ارررييين   ا  ، ايررري 
فيي  رررراة وييفاييرررر  فيص اررررييين  رفيسنرررر  ياارررراان  وررررل يبررررصب  نرررراص فيص اررررييين  اسررررة 

 في فنة فيفيييل 
 

ىأاالً:ىسلعسعلىبرعارمةىبريأسمعرلة
 

 ننسرررررل انياررررري  فيفاييررررر  فيبيصنررررر ، في رررررل  ييصاررررر ي فيرررررةاب فيص ارررررييين  فيي  ةيررررر  و نرررررية  
فيا نرررري  فيي حررررة  ف يصنرنرررر ، صكرررري في ررررصفاي  فيي ليايرررر  ونيرررري ونن رررري ينررررك  اررررسي ةانييررررة 
 صفيرررف يلررري نت فيونررر  ف ورررنه، يررر. ن ررري اانياررري  فينناينوصفينررر  في رررل  ييصاررر ي و رررصفي  

فيا نرري  فيي حررة  حاررف، وررب اوررل وصننيننرري ا يييننرري اوصنارري اررار فييحرريو ن. فيبررةة   وررل 
اورررل كييونررر  فيرررةاب ف اصاونررر  ف ااررري  ورررل ف  حرررية ف اصاورررل اصاارررني ف  حيةنررر  اسرررة 
اورررل  ارررر  نةنايابنررر  وصبافينررر  صبفنررر  ا ررريصح  ورررل   رررسو ي  ا  حشرررو ي   ب  ننسرررل 

 ا  ررريةن  فييااررراان  يررر. ياررريا. فيفاييررر  فيص ارررييين  فينيشرررئ  يررر. ياررريا. اافننن ررري ف
فيحي ررر  افيفييررر ، ا رررل  ونرررل اسن ررري و رررة  في نينررر  اسرررة فيفرررييي رسررر  انيارررني  افا  ررريةني  
اااررررصني  افب ييانررري  ا  يونررري ، صكررري ابررري فيا نررري  فيي حرررة  ف يصنرنررر  اررر.  ح نرررل حسي ررري 
فيرونرررص، حسررري  .  ررررا. ةيوصفناصنررر  في رررص. فيحررريةب افيفشرررصن.  ايررر.  نررري  نشرررب يحررريا  
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ف وشرررربن ي، ا ررررل يحرررريا  ايةيرررر  وحررررري  سرررر  فيانيارررري   ةك  ن رررري ارررريةص ، وارررروف فيشررررفا
فنيريننررررري  ف ا  ررررريةن  افي رررررةصف  فيفاررررررصن  فيلفسنررررر  ا حررررراب يرررررافين. في رررررار فيةاينررررر  
ي رررييح ي وفرررة فن  ررري  فيحرررصف فيوررريصة  في رررل شررر ة  ي و رررص  يررري وفرررة فيحرررصف فيفييينررر  في يننررر  

صن.، اسرررة وصاررر ي اسرررة فذحرررصن.، اوررركي    نرررص ح رررة وةفنررر  فيف رررة ف حنرررص يررر. في رررص. فيفشررر
ر نررررصف  يرررر. فنشرررررييني  افي ف نررررةف  افيرررررافصن افيحررررصاف فناسنينرررر  يوسررررةف. فيفررررييي في ييررررن  
وانياررررري  فيفاييررررر  فيص ارررررييين  ف يصنرنررررر ، حنرررررن  شرررررينص ي  ا  ف رررررصه اسرررررة وفاررررر ي 

 ذفييصفري فيص اييين  ف حصر افيبةنة  ين ي،  ةاا و صفي  ةية
 
يييصاررر  في رررةحب فيلررر  يلرررصه .فيحصنررر  في ييررر  .، ا رررل يررر. بينرررف افحرررة،  يررريي فن  ررريب ** 

ص ار ف يرررافب افي وررريةب في بررريصب اةيلررري  في نررراة فيبيصرنررر  ا ح نرررل فن ررر م افي رننررر  
ف ا  رررررريةب  ا  رررررريةني  فيوسررررررةف. فييح سلرررررر  اصون رررررري ووننرررررر  افا  رررررريةني  فيشررررررصري  

نيرررراكق  ررررنةاا فين ررررة فيررررةايل افيونرررر  يررررةايل فيص اررررييين  فيي فررررةة  فيبناررررن ، اسررررة اوررررل 
فييشرراك  ررركي  وررصه كيرر  فيررن ي اسررة و نرر  وسررةف. فيفررييي ةا. ف حررك وي ا ورريص  ررصا   سرر  
فيرررةاب ايشرررر   ي احيبي  ررري، ويررري ورررل كيررر  نصن ررر  ايس ررري اااررران  ي ورررل ين يررر  في بررريص  

فييسررر  ةيرررة فيةاينررر  فيحرررص   ايرن ررري   ررر  ورررل فيااررر  نلاررر  ارررة فن  ررريب ا برررص  ف نرررةب في
وسررررةفن ي )اررررةف  بررررص  ف ةيلرررر  في ررررل  شرررربف ي( ا  ررررني فيحررررافبي ةيف  فيفررررييي فينررررييل ي رررركف 
فيلررصه، ةارريو  ةيررة ةايا  رري   ررةنص اررسل وسررةف. فيفررييي في ييررن ةيررة  اررافا ي ويح سرر  فيارروب 
افي نررراة  ا رررل و ررركف  حرررب و افارررة فيسفوررر  في رررل  رررةاا ةين ررري .حصنررر  فن  ررريب اافيرررب فنن ررريق. 

اررة ي ررييت شررفاف فيوسررةف. فينيينرر  اسررة نحررا حرري  اويياررة يرر. فيةاينرر  في ررل ي ررييح ي ا
 صاب ررري حررراب حصنررر  في بررريص  افي وررريةب في بررريصب فيحرررص كنرررص فيي نرررة  ايررر.  نررري نشرررب   ررركك 

اف ح بررررريق فيي اف رررررب ارررررة   ATTACفيحصرررررر  فيشرررررفون  فيافارررررف  فييني اررررر  يسفاييررررر 

يت فيا نرررري  فيي حررررة  او نرررر  انيارررري  ين يرررر  في برررريص  فيةاينرررر  فيحياررررف  يانيارررر  اي رررري
فيرررةاب في رررنيان  فيرورررصر في رررل  ف يرررة اسرررة انياررري  فيسوصفينررر  فيبةنرررة ، اورررب يررر  يص ارررني ب 

  2001افاررر يصفصف  ويررر  يص فيةاحررر  ورررل انرررص ورررل شررر ص  شرررص. في رررينل/ناويوص يررر. فيفررريي

افييررر  يصف  فيايفصنررر  ف حرررصر في رررل  س ررر ، ويررري ورررل كيررر  يررر  يص  رررييواص ، افي رررل  ليرررن 
ي رررييت اح ررراا فيرررةاب فينيينررر  ايايررري   ريررري  ن ررري يررر. فينيحنررر  فيفيسنررر    وفرررة فيحرررةاة،ةيرررة 

 لررصه فياررصفئف في ررل  صف رري ينياررو  اسررة فياررسل فيي ررةص  ةين رري يحيينرر  ين برري  ينشرر   ي 
في رررررنيان  يررررر. فيينيواررررر  فيةاينررررر   ا شرررررنص فييفررررريص  فيارررررصنون  ف حنرررررص  ورررررن. في رررررن. 

 نرررري  فيي حررررة  افينيورررري.  يننرررري ، ايرررر.  رررري ونن رررري ةاب افيا نرررري  فيي حررررة   ا  ، اوررررن. فيا
ف  حررررية ف اصاوررررل، ةيررررة فيررررةاص فيرررركب  ييصارررر  فنةفص  ف يصنرنرررر  فيصف نرررر   ة. انيارررري  
فيفاييرررر  فيص اررررييين     سلررررل فيي ررررييت فيص اررررييين  ا   سلررررل فينرررريول فنيوصنررررييل يسررررةاب 

. نونف ررررر  ورررررل في نينررررر  فيص ارررررييين  ف ر رررررص  نررررراصف  ورررررل فيفرررررييي، ورررررب   ررررررةك ا شرررررةة يررررر
 اف ا ل ب، يرن ي  نصم  ايينف ا ةاف  بةنة  اةايون  
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** ا رررل  ارررفة ةيرررة  لننرررص ا نلررر  اةاص فيةايررر  ايرررنر ةيرررة ةيلررري  فيةايررر   ا  لرنر ررري رسنررر ، 
 ب بفس ررري يبررررصة ب رررريي ةةفصب ي ي رررر   ن ررررني ابوررررل فياررررصفئف ا رررربين.  اينف رررري ي ررررييت 

اررر سييي  نشرررين  ررركف في نرررين ااررريي.  صويحررر    نينررر  يشررريصنل في نرررين فيحررري  ا ررربين. ي
ريرري  و ررل ي رري ةاص رري فيفارررصب اف ينررل افح ررريص يييصارر  في ررا  افيفنرر   ا في يررل يارريي. 

اياررر سييي  فاررر يصفص  نررراص فيص ارررييين  او ررري  فيحنررري  فيفييررر   يةئررر   .ف يررر. اف اررر  صفص.
صفاي  ةا.   ةنرررررررة يسن ررررررريي فيص اررررررريييل،  ب ةا.  .  ف ررررررر  و ررررررري في نيااررررررري  افي ررررررر

ف ب ييانرررر  افيانياررررن ، صكرررري  ن رررري  شررررةة يرررر. فارررر ل ب فينو رررر  فيفييسرررر  او نرررر  فيررررريةحن. 
ا  سررر  يررر. فييريارررف في رررل  ح  ررر  ي ررري اسرررة يح سررر  فيياررر اني  ننسررر  في رررصا. فيين رررصي  
يررررر. فيناررررريب ورررررن. فيفيرررررب اص ر فييررررريب،  ب ورررررن. فيفيررررريب ا  رررررحيف ص ار ف يرررررافب  

و ررري  ح رررة اسرررة  ارررر فيةني صفننررر  في رررل  اررر ابو ي  اانياررري  فيفاييررر   ررركك  ف ورررص  بررريايف  
ايررر.  نررري ن حررر  فيي  ورررل ورررب. فيةني صفننررر  ورررل فيوسرررةف. فيص ارررييين   .ايسنررر  فيفاييررر  كف  ررري

فيي  ةيررر   فرررينل يررر.  ييررر  ح ن نررر    بسرررة اسرررة  رررفنة فيف اررري  فيةاينررر  ا لرررياي يحررريا   
افاررررر حةفي فيفنررررر  يحرررررب وررررصه ارررررصفصف  فيا نررررري  فيي حرررررة  ف يصنرنررررر  ويي  ةنرررررة افي رررررا  

فيح وررري  افييشرررر   في يئيررر   ناررري ، ورررة   يررر. حس ررري وررريينصا فيارررسين  فيةني صفننررر ، ةاررريو  
ةيرررة يييصاررر  فيي ينفررر  ف ا  ررريةن  افيح ررريص ف ا  ررريةب اورررصه فيارررصفئف يررر. بينرررف 

  "افحة، اركي  يييصا  يي ناية وـ.فياصوي  افيحصاف ف ا ويان 
 

فيانيارررر  ف ا  رررريةن  وررررل  شررررةنة في نررررياه وررررن. فينرررريول  **  ارررري ي  رررركك ف  بي رررري  وررررل
ف ب يرررريال فيي فرررري ي يين رررريق اوررررن. فينرررريول فيحرررري  يف ارررري  فنن رررريق افي نينرررر  فيحي رررر  
فيي في يرر  اسررة في ارري ف ا رري يرر. في ررصا  ف ب ييانرر  افيررةحب في ررايل   وررل ةفحررب فيررةاب 

ن  ورررةا واارررام ايسنررري  فيص ارررييين  فيي  ةيررر  وحارررف، ورررب ااسرررة في رررفنة فيفررريييل، حنررر
ف اررر  ف فيياررر يص  يس رررصا  يررر.  بررريف  ي يفنرررة  يررر. فيارررري. احصيين ررري يررر.  وارررن ي ايررري  
فاررررر يصفص ي ورررررل فيفيرررررب افيفرررررنت فيررررررصني، ورررررل ي يورررررب فييينرررررة يررررر. في رررررصا  اف ك نررررري  
ييبياارررري   ررررلنص  بررررةف يرررر. رورررريص ف ح ررررريصنن. فيي نينررررن. اسررررة ف ح ررررريصف  فيي فررررةة  

ل بينرررف رحرررص ين ررري ورررل ينرررية  حبررري فيونييررر  اسرررة في رررفنةن. فييحسرررل فيبنارررن ، ا اررري ي وررر
 افيفيييل، اير. وشرب حي  ول فيةاب فينيين   

 
**    رررررص. انياررررري  فيفاييررررر  فيص ارررررييين  وارررررفل يبيااررررر  يررررر. فيشرررررصري  ف ح ريصنررررر  
فيي فررررةة  فيبناررررن  يساررررننص  اسررررة فيفيسنرررر  ف ا  رررريةن  فيةاينرررر  وصي  رررري،  ب اسررررة يبيررررب 

  ةاررررية  فنن رررريق فييااررررف  اسررررة فيننرررريا فيررررةايل ويارررر حةفي  ارررريينف ا ةاف  يصفحررررب ايسنرررر
ر نررررص   ارررريت و رررري في ررررافنن. فيارررريئة   افي ررررحيو  يسنئرررر  وبحورررريص ايسنرررري  ةورررر ر افورررر  ن 

ةاييرر  افنررةييق فير نررص يرر. فيشررصري  فيص اررييين  ووفارر ي  حرر  اررلن فيينيوارر   ا يرر.  بررب 
في نينررر  فيلفسنررر  اسرررة فيفيسنررر  ف ا  ررريةن  فيةاينررر    رورررص ف ح رررريصف  فيفييينررر  في ررريةص  اسرررة 

ايرن ررري  ليايررر  ورررل فيااررر   2008اورررة   ررركك في ررري ص   ر رررص ااررراحي  ورررل  ا ررريف  ييررر  
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فيحياررص حنررن  سفررف  ييرر  فن شرريص اورري  راصانرري اسررة في ررفنة فيفرريييل، ااب رر  اررصوي  
ل، ا رررل ايارررن  اشرررةنة  يسن ررريي فيص اررريييل اسرررة  رررفنة ررررب فيرررةاب ااسرررة في رررفنة فيرررةاي

في رررل  اررريت وييحرررةنن اررر. ن رررن فين ينررر  يانياررري  ان ررري فينناينوصفينررر  ايانياررري  فيفاييررر  
فيص اررررررييين  ايسفاييرررررر  رفيسنرررررر  ياارررررراان  يارررررر يص   )صفبررررررلذ ررررررري ي حونررررررف، فين رررررريي 
فيص ارريييل يرري وفررة راصانرري    ررب يرر. بةنررة  / ررري ي حونررف، بصنررة  ايااررل نصنررل فيشررفف 

ارررري ذ ررررري ي حونررررف، فيص اررررييين  فيفييينرررر  اوررررب اوفررررة (  )صفبررررل  ن2020ننارررري./ وصنب  24

 ( 28/04/2010راصاني ، ياال حيف فيشفف فيلسانننل، 

 
** انسفررررف فيص اررررييب فييارررريصف اف اررررافا فيييينررررر  فيةاينرررر  ةاصف ي ينرررريف اي نيينرررري ورررررل 
انيارررري  فيفاييررررر  انس ررررل و  يررررر  فيارررررسون  اسررررة فا  ررررريةني  اواص رررري  فيفرررررييي في ييرررررن 

ي  حرررية   رررةول ةيرررة  رررصاف ص ار ف يرررافب ين ررري ةيرررة وسرررةف. فيشرررييب ان اررروف ي ررري وبييررر
فيي  ةيررر   اارررةي  ينررري يبياا ررري وسرررةف. فينيررراص فذارررنان  ف ايرررة افي يننررر  نيررريكق  ررريصح  
اسرررة ةاص ص ر فييررريب فيياررريصف ورررل في رررب نص فيارررسول اسرررة فيفيسنررر  ف ا  ررريةن  وصي  ررري ورررل 

 رررل صفو ررر  واص ررري  ي افيحاررريئص فيليةحررر  فا  ررريةني   سررر  فيوسرررةف. اف ن نررريصف  فيشرررةنة  في
في رررل  حيس  ررري، ورررل حرررن. ح  ررر  يبيااررر   رررلنص  يررر. فيياررريصون. فيروررريص اوفررره فيرررةاب 
فيص ارررييين  فيي  ةيررر   صويحررري  نيئسررر  كف  نونفررر  نلنسنررر   ا رررا يررري ح رررب  ناررري  ورررل ف ييررر  

  في رررل فيبيصوررر  في رررل ايررر  اررراا فيف ررريص ورررل فيا نررري  فيي حرررة  ف يصنرنررر  افذ ررريص فيارررسون
 2008نبيررر  ان ررري اسرررة يح سررر  فيونرررا  اف ارررافا فيييينررر  افيواص ررري  فيةاينررر  ورررل اررريي 

ايررري وفرررةك  اورسيررر  وررر .  ييررر  فيف ررريصف  ف يصنرنررر  افيحاررريئص في رررل  حيس  ررري حررريفئ. فيرررةاب 
يررر.  يرررافب ةفوفرررل فيارررصفئف ييارررياة  فيونرررا  فيص ارررييين ،  رررل ح رررنس   حرررصر يانياررري  

 ررريصه ةيرررة ابررراة حييررر  يررر. ف ن نررريص ورررل ف ا  رررية ف يصنررررل فينناينوصفينررر ، ا رررل ي شرررص 
حيينررري  او رررب نص اوررري  راصانررري اانياررري   صفيرررف كنرررص فيف  ننررر  افيي اااررر  ح رررة فص لفررر  

يسنررررا.  20,5ناررررو  فيونييرررر  ةيررررة يارررر اني  ايينرررر  بررررةف   و ررررة .حاررررص ف ا  ررررية ف ينصرررررل 

 رررنص  ر ررركك، افص لفررر  ا نلررر  حررر ب شررر ص نناررري./فوصنب، ا رررا صاررري كنرررص يارررواا يل رررص  ا
ويييئررر  ياررربس   اسرررة ياررر اني  ي ينرررك في   نننررري ، اورررل يررري    رررص   14,7نارررو  فيونييررر  ةيرررة 

ذ فص لرررين ا نررري  فيي حرررة  ف يصنرنررر  صاررريي ايفص  فيفيرررب فيبيفررر .  )صفبرررلذ نررراصا ننررراي، .في
نررري  فيي حرررة  ةيرررة  اسرررة ياررر ار ينرررك في   نننررري  ا صفيرررف ن ررراب ف صاررريي فيونييررر  ورررل فيا 
(  اارررة يحررر   ررركف فياارررل اسرررة و نررر  وسرررةف. فيفرررييي انرررةول 08/05/2020، ".كنرررص يليبئررر 

ويينررة يرر. ف نررةب فيفييسرر  ةيررة ايصارر  فينصنررل اننشررص فيورر ر افيليارر  وررل فير نررص يرر. فيلئرري  
 ي  رونص   حصر  ف ب ييان  فيريةح  ان اة ةية اافاف احن

 
** اةك  ارررريت فيفاييرررر  فيياارررراان  ونشررررا  ن ررررص  كف  نونفرررر  شررررييس  ااييرررر  يسنونفررررر  
ايافصة ررررري ف اينررررر  افيونئررررر  افنناررررري. اح ررررراا فنناررررري.، ارررررركي  يييريننررررري  فيي يحررررر  
افيحيبرررري  فيينساورررر ، وارررروف نيوف رررري فيشرررريايل افيررررةايل افينرررريول ف ب يرررريال فيي فرررري ي 

https://arabic.euronews.com/news/america/usa
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نشرررررب ةيريننررررر  يييصاررررر  وصيبررررر  افاررررر حةفي ا  ننرررررن. يسيرررررافصة يس رررررار فيين بررررر ، حنرررررن  
افينياررررري  افنيريننررررري  فيي ررررراوص  افيحيبررررري  فيارررررصاصن  يسيب يرررررل فيوشرررررصب، وررررر .  ررررركك 
فنيريننررر  فيي يحررر  ايسنررري ن رررفف فاررر  ييص ي وشررررب ا  نرررل ي رررييت فييب يرررل فيوشرررصب رسررر  

  ينررررية  يفررررة   فينيررررا وارررروف فينونفرررر  ف ارررر ل ين  يانيارررري  فينناينوصفينرررر  افيررررصره اصف
 اياررري  ييررري نينرررة يررر.  سررران فيونئررر ، ةاررريو  ةيرررة فيفلانررر  افيلاارررة فينارررون  في رررل  لصاررر ي 
نونفررر  في رررافنن. ف ا  ررريةن  فييااررراان  يسص ارررييين  افاررر يصفص ايرررب  سررر  في رررافنن. في رررل 
 و ررررل اسررررة  ا  نيررررل في يرررريني فيشررررةنة وررررل يارررر اني  في نرررراص وررررن. فيررررةاب افي وررررين. وررررل 

فيررةحاب افييفنشرر  وررل يرري وررن. فينو رري  افيلئرري  ف ب ييانرر  اوررل يرري وررن. فيررةاب،  يارر اني 
ارررركي  فيينيواررر  كنرررص فيف  ننررر  فييح ةيررر  ونيررري ونن ررري، اف اررر ل ب فيشرررةنة فيررركب  صنرررة  سررر  
فيشرررررصري  وصاررررر  اسرررررة شرررررفاف فيفرررررييي ايايررررري  وييفاييررررر  في رررررل نيرررررر.  .  ررررررا. ورررررل 

يس ررررار فيين برررر  اسررررة فيننرررريا فيررررةايل كف   يارررريان ي اوارررروف في نرررراص فيصونررررل افييارررر يص
يارررريين. ةنبيونرررر  رونررررص  يرررررب فيشررررفاف،   حرررراب اوررررص فيانيارررري  في ررررل  ييصارررر ي فيررررةاب 

 ا  ي بافنو ي ةية اافاف اسون  يسيب يل فيوشصب   وصيفيص اييين  فيي  ةي  اول وفه 
 

ح رررراا **  شررررنص  برررريصف فيشررررفاف ةيررررة  . فيررررةاب فيص اررررييين  فيي  ةيرررر  وررررة    ارررر حةي 
فننارري. ررربةف  يس ررةحب وررل فيشرر ا. فيةفحسنرر  يسوسررةف. ف حررصر انررةيي  بررة وررل كيرر  يرري نحررةي 
ي ررررييح ي ا ررررر  ارررر. فيينييورررر  و رررري انررررةيي   فرررريصه فيةني صفننرررر  اح رررراا فننارررري. يررررل 
ي رررييت   رررحيف ص ار ف يرررافب فيروررريص  احنرررص ةينرررب اسرررة كيررر  يررري نبرررصب ورررل ينن ررر  

سرررة ابررر  فيح رررا   وف اررري  فيا نررري  فيي حرررة  فيشرررصا ف اارررن اورررل فيرررةاب فيفصونررر  ا
يررررل ةاب فيينن رررر   شررررنص ةيررررة ابرررراة فك  رررريف يح رررراا فننارررري. اي رررريةص  ايررررر. فنةفص  
ف يصنرنرر     اررر  ان رري وحاررف وررب  ارري ي وررل ةارري فيحررصاف كنررص فيفيةيرر  فيي بببرر  وررل 
فيينن رررر  افي ررررل ةوفرررر  ةين رررري فيا نرررري  فيي حررررة  وشرررررب حرررري   حرررر  شررررفيص حسررررل شررررصان 

فيلااررررة فيح ارررر . وررررل فيينن رررر ، ريرررري نصح  رررري رانررررةفينيف صفنرررري،  . ي رررري ي ررررييت يررررل .
حرايررري   سررر  فيرررةاب، ريررري  رررا فيحررريب يرررل فيييسرررر  فيفصونررر  فيارررفاةن  ا صرنررري انارررصفئنب 

 .اسة اونب فيي يب   فيح ص
 

** اواررروف في نيااررري  في رررل   نص ررري انياررري  فيفاييررر  فيص ارررييين  وررر .  ررركك فيرررةاب يررري  ررريفب 
فص وارررصاص  ياف رررس  في ارررست ا فينررري حسررر  ف نسارررل ا رررران. اررراف  في رررةحب فيارررصنل  شررر

اةاييررر  ين ايررر  ةويانررر  يارررية  يس رررافصن   بررريايف  اسرررة ف  ليانررر  فيحي ررر  ونرررين  ارررسح  
فنورررية  افي رررةينص فيشرررييسن.، ويررري ن نرررص شررررا  و نررر  وسرررةف. فيفرررييي ةيف  فينافنررري فيلفسنررر  ي سررر  

ارررويا  ارررست   ورررل وسرررةف. فيفرررييي في ييرررن في رررل  اررر ني  ر نرررصف   فيانياررري  ا رررةول وييفرررييي ةيرررة
يرررر. يافصة رررري فيييينرررر  ا نشررررن ك ننرررر  اصكورررر  حررررب نيفاي  رررري ارررر. نصنررررل فارررر حةفي في ررررا  
افيحرررصف وحارررف، ورررب اورررن. فيرررةاب فيرورررصر اسرررة نحرررا حررري  اريررري  رررا بررريص  حيينررري  ورررن. 

 فيا ني  فيي حة  اصااني ف  حيةن  



 
 

ي االقتصاد السياسي  أوراق
 ف 

 
 

 

 
الية والعولمة كاظم حبيب ي صاموئيل كاهر عن كورونا والنيوليبر

يطان   19من  10 صفحة مالحظات عىل مقال الكاتب البر
 

في ررل  شرريب بينررل بافنررف فيحنرري  فيناينرر  يساررري. وررل  فيفاييرر ، ** بررةنص وينشرريص  ةيررة  . 
ارررريئص  صبرررري  فييفيرررراص  حنررررن  حرررراب فيفررررييي ةيررررة اصنرررر   ا يةننرررر   ررررلنص  كف  ونررررا  
ي برررررياص ،  نشرررررص فيلارررررية فييرررررييل افنةفصب  ا فيرررررا نلل ورررررل اررررريئص  صبررررري  فيفرررررييي اورررررص 

ارررر نيوي  يس ررررصاف ، فيشررررصري  فيفي ارررر  ا ارررريت ي رررري و شرررررنب ن رررريي وياررررب ايرررر  ص اررررسوي  اي
حي رررر  وررررل  سرررر  فيوسررررةف. فياررررفنل  في نرررراص، حنررررن نن ررررف فيلياررررةا. فييينررررة يرررر. اررررةصف  ي 
فيييينررررر  اسرررررة شررررررب صشررررريار اايرررررا   ي رررررييت حلنررررر   رررررلنص  يررررر. روررررريص فييرررررا لن. 
افيي رررررياين. افيف ررررريصنن. اروررررريص في بررررريص افيياررررريصون.، ي يورررررب حاررررريص  فيةايررررر  اةفوفرررررا 

حررراب فينررراي اورررل  رررب انياررري  فيفاييررر  فيص ارررييين  ةيرررة فيارررصفئف يوررريي  نيئسررر   وييلارررية  
 واية يفايي  ا ي ون  حرايي  فيةاب افيشصري  اف وصفة اسة ننيا افال  

 
** ا يرررريصر فيشررررصري  فيي فررررةة  فيبناررررن  انيارررر  وررررصه ورررررص ا  يورررر  ا ح انرررري  في  يورررر  

ورررل  ررركف فيلصونررر  وررررب بافنو ررري اسرررة  ن ررري فيفاييررر  فيبيصنررر   ا رررل   نرررص  رررصفاي  حرررية  
في رررةة و  نرررص حلن ررر  فيوسرررةف. افيشرررفاف ف حرررصر  انورررةا  ررركف افارررحي يررر.  اررريينف فيةاينررر  
في ررل  ييصارر ي فيا نرري  فيي حررة  ف يصنرنرر  وررل نشررص ورص رري ا  يو  رري اسررة ةن رري ورررص ا  يورر  
فيفاييررر  ا رررصوه ف حرررك وييح ررريئ  فيانننررر  ي  يوررري   سررر  فيرررةاب  ريررري نيرررر.  . ن حررر  

يس  يوررر  في يئرررة .، ريررري نبرررصب "ةاينررر  فيير لررر  يسيصرينررر  ف اصاونررر ،  ا فنناررري. كيررر  ورررل في

في فونررص انرر  وررل  يييننرري  ا ح ررة انررة في رراينن. فيفررصف فينينننررن. يرر  ،  ا في  يورر  فين نرر  في ررل 
نل رررصه  .    ُشررراك ويح رير ررري يرررل في  يوررري  ف حرررصر، صكررري  . في  يوررري  فيانننررر  وحيبررر  

ل في  يورر  فيلصونرر  ف ر ررص   ررةيي  اف ر ررص حارريصن  وررل فييصحسرر  ةيررة ةكنرري  ا نفررني ا  اررت يرر
فيصف نرر  يرر.  نرراص فيفررييي  ايرر.  نرري  ننسررل فيرروفه يس رراب وابرراة انيارري  ااييرر   يصنرنرر  
اانياررري   حرررصر  اصاونررر    رررياي فيفاييررر  ف يصنرنررر ، صكررري  . فيفرررييي رسررر    نفرررص    يوررر  

و ة ورررل  يرررير ا ليارررب ا  ارررت ي وررريةب ن نررر  افحرررة   و  يوررري  فيشرررفاف رينررر  ايييفيررر  ااررر 
اياررر يص، ريررري    ابرررة   يوررر  ايئرررة  وررريييفنة فيررركب صاق انرررصاق يررر  فيفن رررصنا. افينررريينا. 
في ررةفية افيبررةة، اوشرررب حرري  وررل  اصاورري  ا وررل فيررةاب فيفصونرر  اينن رر  فيشررصا ف ااررن 

  .ايايي  
 

ىثع لعًىبرعارمةىيعمملةىماضا لةىفعىمجيىىا ايىبريأسمعرلة
 

فيونررري. فيشرررناال  اصة ورررل  ةنبسرررينشرررص ررررب يررر. رررريصب يررريصرر اوصنرررةصن   1848يي ورررل اررر

 ررركف فيونررري. ي نرررل ي ررري برررةف  نشرررنص يوررررصف  ةيرررة فنص ي ررري  ف ايرررة ينيرررا ا نررراص ايسنررر  
في شرررريو  وررررل فيف ارررري  ف ا  رررريةن  فيةاينرررر  انيررررا في ورررريةب في برررريصب وررررن. يح سرررر  فيوسررررةف. 

نيرررا ا نررراص  ررركك فيف اررري  اف  ن ررريق ا اارررنل  ارارررص في نررراة فيانننررر  في رررل رينررر   حرررة يررر.
 ف اافا  و ة بي  ول  كف فيوني. يي نسلذ   
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ة. حيبرر  فيوصبافينرر  فيةفئيرر  ةيررة  ااررنل  اررافا ي ي ررصاني ين بي  رري  ررةول و رري ةيررة "

ريورر   نحررري  فييفيرراص   وفسن ررري  .   يصررري ورررل رررب يرررري. ا .  ارر  ص ورررل رررب يرررري. 
ايررر. حررر ب فاررر ل ي ي فياررراا فيفررريييل اييررر  ا .  نشرررال  ررر   ورررل ررررب يرررري.  

فيوصبافينررر  و ارررلي  نررريول اررريييل اسرررة فنن ررريق اف اررر     ورررل ررررب انرررص  وررر يف  
حنوررر  فيرررصبفنن. اانررران ي اييررر  فيوصبافينررر  و يلررري  ف ارررير فيررراننل فيررركب رينررر  
في رررنيا   رررن ه اسنررر ، ا ررري  رررةينص ررررب في رررنياي  فيانننررر  في ةنيررر   ا  نررر  نبرررصب 

نررري ، و ييررر  يرين ررري  رررنياي  بةنرررة  ن ااررر  اسرررة ةةحيي ررري حنررري  ررررب  رررةينص ي ناي
ف ُيررري فيي يةنررر   ا ونيئ ررري، و ررركك  رررنياي  يررري  فرررة  اررر حةي فييرررافة فيحررريي فييحسنررر  
وحاررف، وررب وررل بينررل  نحرري  فيررةنني  اوررةب ف ح نيبرري  في ةنيرر  في ررل رينرر   اوص رري 

ورررر ة وفنررررة   ين برررري  انررررص يرررري نبررررة فح نيبرررري  بةنررررة  ن نسررررف  اونص رررري ين برررري 
اينيحررري  ا رررن   ايرررري. فيفييررر  فييحسنررر  افيانننررر  فياررريو   اف ر لررري  فيررركف ل  نشرررب 
حيبررر  ةيرررة ا اررري  ي شرررفو  ا ررر   ةاينررر  شرررييس   ايررري نننورررل اسرررة ا اررري  
فنن ررريق فيييةنررر  نننورررل اسرررة ا اررري  فنن ررريق فيلرصنررر ، ةك ن ررروت فنورررةفن في  ررريول 

يررر. فيياررر حنب  ر رررص وررربر ص شرررنان فيص نررر  ييح سررر  فيرررةاب يسرررري  يشررر صري  ان ررروت 
في نصنرررر  فياررررن  ، اارررر. شرررر ة فذةفف فيلنصنرررر  افييحسنرررر  ننشررررب  ةف ارررريييل ا وفرررري  
ي صان  ررررري فيارررررصنف  يريوررررر   ةاف  فنن ررررريق، ا نانص ررررري فيلفررررريب يااررررريئب ف   ررررريب، 
 بررركف فيوصبافينررر  ف ُيررري رس ررري، ويررر. ون ررري ف ر رررص  يبنررر ، ةيرررة ياررررف فيحاررريص ، 

فيص فيي  رررياة  يين بي  ررري  رررل وي يوررر  يرررةوفن  ي في  نسررر  في رررل ورررة    رررة  كيررر   . ف اررر
و ررري ررررب  ارررافص في رررن. ا رررةحص و ررري ررررب فيررررصك فيفننرررة يدبينرررف، ا رررصكي و ررري ررررب 
ف يرري، يحيورر  فنررة يص ي، اسررة  ونررل نيررن فنن رريق فيوصبررافيب، ا ررةول و رري رررب ف يرري 

وت  سررر  ف يررري نلاررر ي ةيررة ةةحررريب حاررريص  ي فييياايرر  ةيرررة ا رررص ةفص ررري،  ب  .   رر
 :صفبررررلوصبافينررر   اويح  ررريص   رررراي فيوصبافينررر  وحسررررل فيفرررييي اسررررة  ررراص  ي . )

 يييننررررري، -، رايرررررا.1، فيونررررري. فيشرررررناال، ينشررررراصف  فيبيرررررب، ن ةنبسرررررييررررريصرر، 

  .(43-42ي،   2000
 

 ررركف في شرررحن  في حسنسرررل في ررريئف ينونفررر  فين ررريي فيص اررريييل فيفررريييل  شرررص فيورررةفني  ف ايرررة 
يسفاييرررر ، حنررررن ررررري. فيحررررةنن نبررررصب وررررل حنن رررري ارررر.  نرررراص ا نررررييل اف اررررين فيف ارررري  
ف ا  ررريةن  فيةاينررر  ا اارررنل ف ارررافا افي وررريةب في بررريصب، في رررل   ررروح  فينررراي ايرررل وةفنررر  

 افيفشصن.  شيب بينل ينيحل فيحني  فيةاين      فيف ة في يين ي. في ص. فيحيةب
 

يررر.  نررري   ررررة اسرررة   ينررر  اارررصاص  في يننررري فو رررةف   ورررن. ياررربي ن.ذ ف ايرررة  ي رررب افارررل 
في نرررراص في رررريصنحل يسص اررررييين  اسررررة في ررررفنة فيفرررريييل يرررر. حنررررن يارررر ار  نرررراص في ررررار 

ةن  يااررراان  فيين بررر  فيييةنررر  افيوشرررصن ، ةك  .  ررركف في نررراص حيارررل يلفرررب ارررافنن. فا  ررري
اييرررر  ا حررررصر حي رررر  ويين رررريي فيص ارررريييل فيفرررريييل ولرررره فين ررررص ارررر. ةصفة نرررري اصكوي نرررري 
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فيكف نرررر ، اارررراف  اوسنرررري ورررركي   ي صواررررنيك، اارررراف  رص نرررري فيص اررررييين  انياررررسني اررررة ي  ي 
صاررنني و رري افص اررنني ي ييب يفي نرري  اينارر   رركك فيفيسنرر  فيياارراان  ونرر  فينرراي، وررب  ررل 

 رررريصنحل يسص اررررييين ، و رررري نحرررر. نفررررنت يصحسرررر  ي  ةيرررر  ين رررري   يرررري ن ررريق  نرررراص فب يرررريال 
فييارررربي  في يننرررر  و باررررة فيانيارررري  فيص اررررييين  فيفايينرررر  في ررررل  ييصارررر ي فيررررةاب في ررررنيان  
فيي  ةيررر  ويصفري ررري في   ررر ، احي ررر  فيا نررري  فيي حرررة  ف يصنرنررر  افي رررل  نصانررري ي ررري ورررل 

 فيل ص  فيايو   
 

فييااررررراان  يصحسررررر  بةنرررررة  ي  ةيررررر  يررررر. يصفحرررررب  نررررراص  ف ورررررص فيفاييررررر  يررررر. فينيحنررررر  
فيص ارررييين  اسرررة في رررفنة فيفررريييل، ةك  . ي ررري في رررةفة ي ورررل  ررريصن  فيص ارررييين  ينرررك نشرررائ ي 
ا ناص ررري افي حرررا   في رررل شررر ة  ي ورررل في رررص. في يارررل اشرررص، اوشررررب حررري  ورررل فين ررر  

  يينررر  افي حرررا   في رررينل ينررر  ا افئرررب في رررص. فيفشرررصن.  ا رررل ن ررريق في ررراصف  في رررنيان  فيي
فيوننانررر  فيفين ررر  في رررل رينررر   برررصب ورررل صحررري فيص ارررييين  فيييينررر ، ينرررك ن ينررر  في رررص. في يارررل 
اشرررص ح رررة وةفنررر  فيف رررة فياررريول يررر. في رررص. فيفشرررصن.، افي رررل ف حرررك  ياررريصف  ر رررص ااررراحي 
ا ينررريف يرررل فن نررريص ن ررريي فيحرررري ف اررر فييصب في رررةني افيورررة  ويييصاررر   شرررريب بةنرررة  يس نينررر  

 اررر ل ب فيص ارررييينن. اسرررة فا  ررريةني  اشرررفاف وسرررةف. في ررريصف  فيررر  ن، رارررني ا وصن نررري اف
ا يصنررري في  نننرر  اوفرره ةاب  اصاورري فيبناونرر  ف اررب  نرراصف ، فيرركب  نسررل اسنرر   ررافوي  وررـ 

ف اررررر فييص فيبةنرررررة.،  يننررررريف  يررررر  اررررر. ف اررررريينف في ةنيررررر  في رررررل ياصاررررر  ورررررل في نينررررر  "

كك فيفيسنررر  ورررل  ا ررريف فن نررريص وسرررةف. .فيين ايررر  ف شررر صفرن . ف اررر فييصن    ررري  اررريصا   ررر
ا لرررر  ف  حرررية فياررراونن ل احرررب يبسرررر في فيارررة ف ا  ررريةب افح لررري  يررري رررري. ننسرررل اسنررر  
وررررـ .فيارررراا ف شرررر صفرل.، ةك  . فيفافئررررل في ررررل رينرررر   حررررة يرررر. حصررررر  فيص اررررييب فيفرررريييل 

وررر ، ايررري نفرررة  نررري  ارررار ناررريب انشرررين ف ح رررريصف  فيص ارررييين  فيي فةنررر  فيبنارررن  ارررة كي
 شفاف فيوسةف. فينيين   

 
ة. فيفاييرر  فيص اررييين  فيصف نرر   شررنص ةيررة ران رري ايسنرر  يارر يص ، ا ررل يرري  رريفب وررل وةفنرر  
يصفحررررب  ناص رررري ا ييي رررري نصنررررل يررررنر ويي  ررررنص، ا شرررريب بينررررل يصفحررررب ايسنرررر  ةاررررية  

 ب فيفيسنررررر  ف ا  ررررريةن   فنن ررررريق فيص ارررررييين  )فنن ررررريق، في اينرررررل، في وررررريةب اف اررررر    (،
ويبيررررب يصفحس رررري، ريرررري  ن رررري ن رررريق ي  ررررةي يسيب يفرررري  فيوصبافينرررر  فيص اررررييين  افييةننرررر  
فيي  ةيرررر ، ايررررر. ةاص رررري اوفس رررري ا ب نص رررري ان يئب رررري،  ا اافاو رررري،       ررررص اسررررة  سرررر  
فييب يفررري  فيي  ةيررر  وحارررف، ورررب  ي رررة ولفس ررري ا ب نص ررري، ارررسوي  ا ةنبيوررري، ةيرررة و نررر  وسرررةف. 
اشرررفاف فيفرررييي، اين ررري فيوسرررةف. فينيينررر ، ورررنح. نفرررنت ورررل ارررييي افحرررة صكررري فن اررريي  ةيرررة 
اررررييين.ذ اررررييي في  ررررةي ااررررييي في حسرررر ، اسرررري فيلنررررة ااررررييي فيل ررررص، اررررييي فنن رررريق ااررررييي 
ف ارر      انيررر. ونيرري نسررل  شرررحن  اررةة يرر.  وررصي فيح ررريئ  في ررل  ينرري  رركك فيفيسنررر  

 افييحنن فيكب  نشب ا  ناص ون ذ
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   بحرررك فيفاييررر  ياررريان ي اف بي ررري   ناص ررري يررر. نونفررر  فين ررريي فيص اررريييل اياررريان  1

ف اررر ل ب ايررر. في رررافنن. ف ا  ررريةن  فييااررراان  فيلياسررر  ورررل فيص ارررييين  اسرررة في رررفنةن. 
فيررررةايل افييحسررررل، اين رررري اررررينا. في نيرررر  ااررررينا. ورررريئه في نيرررر  ااررررينا. في نرررراص كنررررص 

اب، ارررركي  ونيررري ورررن. فيلرررصان افي نياررري  ف ا  ررريةن  فيي رررريوال ونيررري ورررن. فا  ررريةف  فيرررة
افييب يفررري ، ةاررريو  ةيرررة ارررافنن. فا  ررريةن   حرررصر ين ررري يررر   ذ ارررافنن. في نررراص فيينرررصة 

انيرننررري  .يس رررار فيين بررر  اةن يبنررر  فيفيرررب اارررينا. فيفرررصه افينسرررف افيف اررر  ونن يررري   فيررر 

سفيررب وررن. فيررةاب فيي  ةيرر  افيررةاب  . ن رريول  رركف في نرراص فيي وررين. وررل افاررل في  اررني فيررةايل ي
 .فينيين   ا فيي حسل 

 

    نرررراص ايسنرررر  فيفاييرررر  فيص اررررييين  وررررل اررررييي افحررررة ايررررر. وشرررررب كنررررص ي ررررريوال ا  2

ي اررياب ، ريررري  .  ررركف فيفرررييي فيافحررة ين اررري اسرررة نلاررر  ةيررة ارررييين.، ارررييي في  رررةي افي نررراص 
ةصك ينرررري يرررر. يفسايرررري   ررررحنح  افي رررراص  فيفسينرررر  افي  ننرررر ، اررررييي فننلاينررررةني، ويرررري ن رررر

ايينلرر   ا يشررا   ايرري نن شررص ونرر  يرر. كنررة ورريحت ح ررة في حيرر  يرر. ب رر ، ااررييي في حسرر  
افيل ررررص افيحصيرررري. افي شررررصة افييررررصه افيبرررران ح ررررة فييررررا  يرررر. ب رررر   حررررصر، اررررييي 
فييصفررررري فيص اررررييين  في   رررر  فيي  ةيرررر  )فيا نرررري  فيي حررررة  اف  حررررية ف اصاوررررل افينيورررري.( 

 ررر  و ررري في رررن. فيشرررفون  اصاارررني ف  حيةنررر ،  ا يررري ننسرررل اسن ررري ويبيااررر  فيرررةاب في رررل في ح
، ااررررييي فييحننرررري  )ف نررررصف ( كف  فييارررر اني  فيي ويننرررر  وررررل في نرررراص في ررررل 1يفئررررة  6

 ررةاص ورررل وسررر   سرر  فييصفرررري اسرررة يرررةفصف  يح سلرر  ورررل وفرررة ي  ا اصو رري يررر.  سررر  فييصفرررري، 
  اوفرره  سرر  فيررةاب في ررل  ررةاص وررل فييحننرري  ا ررل  فررينل يرر.  وشررل فارر ل ب ا ر ررصك شررة 

  رر  اسررة حيورر  ف ن  رريب ةيررة يافاررل فييصفررري  ا ف ا ررصفف ين رري  افنشررريين   نرري ينارر  وررل 
فيلنررة افيل ررص فييررييل  ا وررل يارر ار يفررةب ح رر  فيلررصة فيافحررة يرر. فيررةحب في ررايل فياررناب 

ب حرررري   ررررل حاررررف، وررررب اوي اررررير وررررل رررررا.  رررركك فييصفررررري فيص اررررييين  فيي  ةيرررر  وشررررر
فييافارررررل فيين بررررر  افيي رررررنف  افيي رررررةص  يسارررررسل افيفسررررراي افي  ننررررري  فيحةن ررررر  اورررررصف ف  
ف ح رررصفن، ورررل حرررن.    ررريفب ةاب فييحرررنن ايايررري   رررل فيياررر  وس  افيياررر  سر  ي ررري، في رررل 
 بررة  فونص ررري وررل  نرررييل في وررين. اف ارررين فيلبررا  ورررل يارر ار  نررراص ف وحررين اف ا  ررريةف  

اةن يبنررر  فيفيرررب اناانررر  فنن ررريق، ارررركي  ورررل ياررر ار حنررري  ايفنشررر   افييب يفررري  افنن ررريق
ف وررررصفة ايررررةفحنب ا ررررصا  ايررررب اررررري. فيوسررررةف. فييح سلرررر  وشرررررب يسيررررار، ةارررريو  ةيررررة 

 اف  يا ار فياال فيفيي ون ي 
 
اوررررل  ررررب  رررركف فيافاررررل     رررراة فيفاييرررر  ةيررررة ةاررررفي  في نياارررري  ف ب ييانرررر  اسررررة   3

ورررب  اررري ي ورررل  لياي ررري اف حيك ررري  وفررريةف  بةنرررة  اف بي ررري  في رررفنةن. فييحسرررل افيفررريييل، 
بةنرررة    بسرررة ورررل  رررصفاي  انيفاررري  يررر. نررران بةنرررة  ناررري  ا ر رررص شصفاررر ، نل رررصه  . 
  حررررك ون ررررص ف ا ورررريص، ةك  . فيررررةاب افيشررررصري  فيص اررررييين  في ررررنيان  فيي  ةيرررر   حررررياب 

يين  ي رررييح ي اينرررية  وشررر ة فياررروب ف اررر لية  في  رررار يررر. ف بي ررري   نررراص فيفاييررر  فيص اررري



 
 

ي االقتصاد السياسي  أوراق
 ف 

 
 

 

 
الية والعولمة كاظم حبيب ي صاموئيل كاهر عن كورونا والنيوليبر

يطان   19من  14 صفحة مالحظات عىل مقال الكاتب البر
 

 صوررريم فيشرررصري  ف ح ريصنررر  فيفي اررر  فيي فرررةة  فيبنارررن  اسرررة حاررريف شرررفاف اوسرررةف. فيفرررييي 
في ييرررن يررر. نيحنررر ، ااسرررة حاررريف فيلئررري  فيريةحررر  افيل نرررص  يررر. شرررفاف فيرررةاب فيص ارررييين  
فيي  ةيرررر  يرررر. نيحنرررر   حررررصر  اةكف رينرررر  فيحررررصف فيورررريصة  وررررن. فييفارررررصن. فيارررريو ن. اررررة 

ل فيف رررة ف حنرررص يررر. في رررص. فيفشرررصن.، و ن ررري ارررية  يررر. بةنرررة ورررل ين  ررر  فيف رررة  االررر  وررر
في رررينل يررر. في رررص. فيحررريةب افيفشرررصن.، ةاررريو  ةيرررة فح رررةفي في نرررياه افي رررصفن ورررن. وسرررةف. 
فيشرررييب فيص ارررييين  فيي  ةيررر  افيوسرررةف. فينيينررر  فيي حسلررر  ورررل فيبنررراف  ا رررل ن نبررر  ينن نررر  

ي وسرررةف. فيشرررييب في رررنيان  فيي  ةيررر ، احي ررر  فيرررةاب يسانياررري  ف اررر ل ين  في رررل  ييصاررر 
في رررررنيان  فياررررر  فيروررررريص اي ااررررري  ي فيييينررررر  فيةاينررررر   افي ررررري ص  فيوررررريصي  في رررررل نيرررررر. 
 شحن ررررر ي حررررر ب فيف رررررةن. ف اب افي رررررينل يررررر. في رررررص. فيحررررريةب افيفشرررررصن.  شرررررنص ةيرررررة 

  فيي حررة  يحرريا   بررية  يرر. بينررف في نررف فيرركب يرري نرريفب نررصر نلارر   احررةف،  ب فيا نرري
ف يصنرنررر ، ا رررل  ارررفة ةيرررة ورررصه  نين  ررري ف ا  ررريةن  افيانيارررن  افيفاررررصن  افي  يونررر  
اانياررري  ي ورررل فيونئررر  اسرررة فيفرررييي رسررر  ا ح نرررل ي رررييح ي افا وررريص فيفرررييي رسررر  ينن ررر  نلررراك 
ي رري ايررـ .ي ررييح ي فيحنانررر  . ا ررصوه فيياررياي  اسرررة كيرر   انحيررب  ررركف ف يررص وررل  نينررريك 

اسرررة ف يررر. افياررر ي ورررل فيفرررييي رسررر   نبرررة فيي  ورررل  بسني ررر  فييويشرررص  ورررل يحرررينص رونرررص  

ااررررة يفة فيررررصئنر ف يصنرررررل ةانييررررة  صفيررررف فيرررركب نرررريةر وشررررفيص  .ينن رررر  فيشررررصا ف ااررررن

( ا اررررية حسررررن ف اصفا وررررن ي انياررررل ننرررراينوصفيل حنررررص America First يصنررررري  ا   )

  ، اي ررررييت فيا نرررري  فيي حررررة  اي نررررياه ا ارررر نصب،  يرررر  ف اررررير ي ررررييح  فيييينرررر   ا
 يننرري  اي ن سررف فيررةنني اسررة  ا يو رري، ريرري وررل فناررحيو  يرر. ف ليانرر  ورريصنر يسينرريه  ا فناررحيو  

 ي. ف ليان  ينل فن شيص فيا م فينااب يل ةنصف. 
 
  افيفاييرررر ، ر رررري ص  ياارررراان ،  فنررررل  رررراص  يارررر يص  وررررل يارررر ار  نرررراص في ررررار 4

يررر. فيفرررييي فيص اررريييل او فررري ي فينررريول ف ب يررريال يس رررار  فيين بررر  ورررل فيبررري  ف ر رررص   رررةيي
فيين برررر ، اين رررري فيفسرررراي افي  ننرررري  ف ر ررررص حةف رررر  نوفرررري ، افارررر يصفص فيرررر    فيص اررررييين  
في رررةص  اسرررة  ررراونص في نررريكي فينارررول فيينسررراف ونن ررري اورررن. ا اررري  فنن ررريق فيص ارررييين ، ةك 

يرررر. ي يرررري  فيةايرررر  ةيررررة في نررررين  ن رررري  فيررررة ةيررررة فييينررررة يرررر. فيح ح رررر  ان ررررب فييينررررة 
فيحررري ، ةنررر  فيفييرررب فيررركب ناررري ي ورررل  فينرررل فيلبرررا  ورررن. فينونفررر  ف ب ييانررر  فيي نيينررر  
يس ررررار فيين برررر  افينونفرررر  فيحي رررر  ييسرنرررر  اارررريئب فنن رررريق  اصكرررري كيرررر  نارررريت في افوررررل 
ة  فينارررول ونن يررري افيينيواررر  في يئيررر  ورررل  رررب فيص ارررييين ، صكررري  نرررييل ف ح رررريصف  فيي فرررة

فيبنارررن ، ةيرررة   رررانص ايسنررر  في نررراص افي  رررةي ورررل في رررار فيين بررر  فيييةنررر  افيوشرررصن  ا لننرررص 
وننرررر  فنن رررريق افيحررررةيي  اةن يبنرررر  فيفيررررب افنةفص  ف ا  رررريةن ، انلرررر ت ي رررري فييينررررة يرررر. 
فيرررةصاف  اررر حةفي   اارررل يسينبررريف  ف ر رررص حةف ررر  ورررل بينرررل يبررري   فيانياررر  افيحنررري  

انرررر  افيلرصنرررر  افي  يونرررر  افي فسنينرررر  افنا ينرررر  افيونئنرررر ، اررررركي  وررررل ف ا  رررريةن  اف ب يي
يبررري   فيوحرررن فيفسيرررل ورررل يح سررر  فيلرررصان اورررل فيشررر ا. فيفاررررصن  افنن ررريق فيحصورررل، 
اوررررل فيياف رررر   اف   رررري   فييفسايي نرررر  فيةاينرررر ، ةارررريو  ةيررررة كرررريا فيلارررري  فيرررررانل 
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ف  سررر  فيرررةاب ا كصفاررر ي فيحي ررر  افيوحرررن ونررر  ا  صنرررف ربررريب فاررر  ييصك فيلفسرررل يررر. بينررر
ايشررررريصنف ي فيةاينررررر   ارررررركي  ورررررل فيوننررررري  فنن يبنررررر  ا شرررررريب في ن رررررني افنةفص  فيفسينررررر  
فيبةنرررة  ييح سررر  يصفحرررب ايسنررر  ةارررية  فنن ررريق ف ب ييانررر  ا نرررييل ةاص ايرينررر  اا ررريئ  

رصني   ا  فيشررررصري  فيي فررررةة  فيبناررررن  فا  رررريةني اانياررررني افب ييانرررري ا  يونرررري  اونئنرررري  ااارررر
شررر  ورررل  . ي ررررب  ررركف في نررراص نارررري ي ورررل يفييبرررر  ف ييررري  فيةاصنررر  في ررررل  فرررينل ين رررري 
فيص اررييين  ينبررة ي رري حسررا  ، يررر.   نفنررل  رركف  .    نشرري ي رري  ييرري  بةنررة   افيفررييي نفررنت 
وياررر يصفص فييينرررة يررر. ف ييررري  اورررل يبررري   فا  ررريةن  يح سلررر   برررة  فونص ررري ورررل افارررل 

  ف وررررصفة وررررل فييب يفرررري  كف  رررري ا اررررحل وررررل حصر  رررري فييينررررة يرررر. ا ررررصا  ايررررب احنرررري
فيررررريةحن. افيل ررررصف  افييفرررراين. ا ررررا يرررري  فنشرررر   حرررر  انب رررر  فيا نرررري  فيي حررررة  افيرررركب 
اررررننفرر ةا.  ةنررررة صنررررف اسررررة يبيررررب ف ا  ررررية فيفرررريييل افا  رررريةني  بينررررل فيوسررررةف. 

 .اوناف ي ليا  
 

 ررررر  ييررررري نارررررية ويي  ررررريصف في رنايرررررابل   ا   رررررص. فيفاييررررر  و ررررراص  ورررررل فييرانررررري  في  5

Convergence ب وررررررن. فيحااررررررو  فيحةن رررررر  )فيرايونررررررا ص( اف   رررررري   افياارررررريئن  ،

فييفسايي نررر  )ف ير صاننررري ( ف ر رررص حةف ررر  في رررل  شررررب يب يفررر  فيياررريص فيبةنرررة ورررل فيوننررر  
 في رررنيان  فيحةن ررر  في رررل   نسرررف فييينرررة يررر. في ا نلررري  فيص ارررييين ، في رررل  ح  ررر  و ررري

 ايصري  ي يةن ي فييصفري في نيان  في     افيبةنة وف  يفة  ا اة ايةي  
 
  انبيررررب  .    ررررص في لنررررصف  فيفين رررر  ي رررركن. ف  برررري ن. وررررل فيفاييرررر  اسررررة نيررررن  لرنررررص 6

ا اررريينف ا ةاف  ايرررب احنررري  انشرررين فنناررري. ورررل يح سررر  فييبررري  ، ويررري ون ررري في  يوررر  
 ييانررر  فييحسنررر  افيةاينررر ،  ارررنيي وفرررة ررررافصن اوررري  افيونئررر  افيف اررري  ف ا  ررريةن  اف ب

اييينرررري   ا ررررل  يرررريصر ةاص رررري ينررررك فذ. وررررل  لننررررص فير نررررص يرررر. اررررني ا ح انرررري   يراصانرررر
ا  يينررة اارريةف  اارررسا  فيلررصة افييب يررل   اسرررة  ررفنة فيفررييي فيص اررريييل فيي  ررةي وحارررف، 
ورررب اررر ي ة ي شررريب وسرررةف. اشرررفاف فيفرررييي ف حرررصر  رررةصنبي   ااررر افب  ر رررص  يررر. ف ورررريص 

ارررر ين  فيانياررررن  افي اينرررر ، ي ررررب ةشرررررييني  في ةنيرررر  فيصفاررررح ، احي رررر  وررررن. في ررررار فن
في انررر  اف  ررراين  افيفن رررصن  افينيئلنررر  اف حرررريي فييارررو   ةيف  فذحرررص افيحنرررن. يسييارررل 
وررل فيحياررص، ف  رريفيف شررةنةف اصوارري افاررفي ويا ويص رري برري ف  يرر. يرريه   نيررر.  . نفرراة 

اف  ررراين  فيةنننررر   ايررر. نفررراة، صكررري ررررب فيب ررراة فيحيئوررر  في رررل  وررركي ي ررررب في رررار فيارررسلن 
افينيئلنرررر  اكنررررص فيةنننرررر  افيفن ررررصن   وين ليارررر  فيارررراة وررررل فيا نرررري  فيي حررررة  ف يصنرنرررر  
اررة في يننرري فيفن ررصب ااررة يييصارر  فياررسا  فيليشررل اررة فيارراة، ريرري وررل ي  ررب برراصق 

  )صفبرررلذ رررري ي حونرررف، فييحرررينص فيبةنررر  ي نفررري. فينيرررن. فيي نرررص  2020وسانرررة ورررل اررريي 

، و رررريصن  6541نررررة  وررررل  اصاورررريذ  يييننرررري نياكبرررري ، فيحررررافص فيي يررررة.، فيفررررةة افينيينرررر  فيبة

18/04/2020 ) 
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ايرر. فيبررةنص وينشرريص  ةيررة  . فيفررييي اررا  يرر.  رررا. يرر  وررل في صنررف فيين رراص   يورر  اييينرر  
افحرررة ، ايرررر. ا اررري ي في  ننررري  فيحةن ررر  ورررل فييينرررة يررر. في  ررريصف افي ليارررب افيررر  ات ورررن. 

ف فن  رررريص يسوشررررصن  ايررررنر وررررل كيرررر   ب حنررررص اسررررة  ب يرررر. في  يورررري  في  يورررري ، اوررررل  ررررك
فيانننررر ، ةك اررر و ة يررررب   يوررر  ح ا رررن  ي فييسيااررر  اسرررة  صه فيافارررل  ايرررر. ي رررب  ررركك 

 نرررل  ا فيفن رررصب  ا فيرررةننل اسرررة حررر   يررري رينررر  ف  بي ررري    رررةة وررري نل ا في  ررريول افن
يررر. في رررار فييشرررةاة  وحنرررن.  اسنررر  يررر.  لررر ت نارررول ورررل فياررريول  ا ررركف يررري نحنررر  فيررروفه

يشرراك ااررسلل ةيررة فييياررل انحشررة يرر.  ب  ورريةب ا لياررب ا  اررت وررن. في  يورري ، وررل حررن. 
رررري. فيفرررييي رسررر  ايررري نررريفب نشررر ة ارررةي ابررراة   يوررر  ن نررر  حيي ررر  ةا.  رررب نص يررر. ااسرررة 
في  يوررري  ف حرررصر ورررل يح سررر   صبررري  فييفيررراص ، و رررل ايسنررر   حرررك اانررري  ا ليارررب ةنارررينل 

ارررر يص  ة   . في لرررر ت افي لياررررب افيرررر  ات في  رررريول   نفنررررل ورررربب حرررريب ةا رررري  احارررريصب ي
في  يوررررري  فيانننررررر  افي اينررررر   ا   ينشررررر ي  ا  شررررران  ي  ا يحيايررررر  اوص ررررري، ةك  ن ررررري  شررررررب 
برررري ف  اارررراني  يرررر.  ررررصفن  رررركف فيشررررفف  ا كف  ايرررر.  راننرررر  فنناررررينل فيحارررريصب ايرررر. 

 رررلنص ي ارونص ررري،  .  نررر فت ا  نرررراص كفرص ررر  فيبيفنررر   انحرررل يررررب   يورررري  فيشرررفاف، 
ا ل نرررل ا يررريصر ةاص ررري ورررل حنررري  فيشرررفف فييفنرررل، ورررب ح رررة  ر رررص يررر.   يوررر  افحرررة  ورررل 
شرررفف ي فرررةة في اينررري ، ةك   نل رررصه  .  لرررصه   يوررر  يفننررر ، وحبررر  ران ررري يشرررفف  رورررص 
ا  يوررر  صئناررر  انسنفنررر ، نلاررر ي اسرررة في  يوررري  ف حرررصر وحبررر  ران ررري يشرررفاف  ارررب حبيررري  

 ب  ناصف   ا ا
 
  اانارري ي ا ررص فيفاييرر ، ا ررص  رراص  فننلاينررةني، وررل ورر ت  وررافف بةنررة   يرريي شررفاف 7

اوسرررةف. فيفرررييي في ييرررن  اررر  ويب صنررريم في لننرررص فيحاررريصن  فيبةنرررة ، ايرررر. ي رررةفص ف اررر لية  
ين رري اررنرا. ي ليا رري  وي ص وررين يرررل يررةر اررةص   سرر  فيرررةاب وررل يارر اني   ناص رري فيصف نررر  

فيبةنرررة في ررريةي ايرررةر فنل يح ررري اسنررر ، ايرررةر ارررييم فيرررةاب فيص ارررييين  فيي  ةيررر  اسرررة   ورررب 
وررركي   ناررري ،  ا يرررةر فاررر حةفي ي ي ررركك في رررراص  اينبيف  ررري في رررل    ررريفب يسررر  نرررةن ي وررررل 
في نينررر  اسرررة شرررفاف فيفرررييي في ييرررن، ةاررريو  ةيرررة  شررران  فييفسايررري  في رررل   رررب ةيرررة  ررركف 

سرررةف. فينيينررر ، اين ررري شرررفاف ينن ررر  فيشرررصا ف اارررن فيفرررييي افناررري   ةيرررة ااررريني شرررفاف فيو
افيشرررفاف فيفصونررر   ايررر.  نررري نيرررر.  .  ررر  س  وبرررا  في نررراص ورررن. وفررره فيوسرررةف.  ا   ارررل 
ويينارررو  يفرررةة رحرررص ين ررري اورررن. فيرررةاب فيص ارررييين  فيي  ةيررر  ورررل يصفري ررري في   ررر   ة. في ررراص  

فيرررةاب ورررل اررريئص  صبررري  فيفسينررر  فيفايينررر  فييفي رررص  نيرررر.  .  برررة نصن  ررري ةيرررة بينرررل 
فيفرررييي، انيرررر.  .   رررب ةيرررة ررررب فينرررير ةا. انررراة  ا حرررةاة، يرن ررري  و رررة ي نرررة  ح رررة ورررل 
وفررره   ررري بافنو ررري وانياررري  اارررسا  فيرررةاب فيص ارررييين  فيي  ةيررر   اةكف رينررر  ارررا  فيفاييررر  
احنان  ررري  ريررر. ورررل بينو ررري ف اب، يااررراان  ي، صكررري نونف  ررري فيص ارررييين  ف اررر ل ين ، 

 افل ي ااسون  ي نريني. ول بينو ي في ينل، فيانياي  فيفايين    وب.
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  ورررل فيااررر  فيررركب  فنرررل فيفاييررر  يينرررةف  يررر. في  ررريصف ورررن. ااينررري   ا شرررفاف فيفرررييي، 8

 رررلنص ي ارونص ررري، واررروف ارررصا  ف   ررريب ا  رررريصف فيفرررييي اررررب. فيبينرررل نفنشرررا. وررررل 
ونرررا  ي   ررر   ورررل يةننررر   رررلنص  افحرررة ، وي بررريك في فررريا. افي ليارررب افي رررب نص فيي وررريةب، 

حنرررر  فيياارررراان  ويية رررريص في اينرررري  ا ل ح رررري و ن رررري ا ارررريت وررررل فياارررر  نلارررر  يرررر. فيني
ا فبنرررب ا ررريئص  ناص ررري ايشررريصر  ي ورررل فيحنررري  فيانيارررن  اف ا  ررريةن  افي  يونررر  فيةاينررر   
ريررري  ن ررري  فنرررل ةيريننررر  فن شررريص ارررني فيحصنررر  افيةني صفننررر  افييارررياف  ورررن. فيوشرررص ايييصاررر  

  صنرررص ي رررنص ي اسرررة ح ررراا فنناررري. اح ررراا فيبيياررري  في اينررر  اورررل ي رررةي  ي ح  ررري ورررل 
ننررريا افارررل، افا وررريص كيررر  يررر. في رررني ف ايارررن  كف  فينونفررر  فيةاينررر  فيفييررر  افيشرررييس   ة  
 .  رررركك فنيريننرررر  كييورررري  يرررري   ررررنةي وانيارررري  فيررررةاب فيروررررصر كف  فيي ررررييت فناسنينرررر  
فياررررررن   اوي ررررررييت فيررررررن ي ف ارررررر وةفةن  افيشرررررراوننن   ا فيفن ررررررصن   ا فيةنننرررررر  فياررررررسلن  

لنررر  فيي يي ررر  في رررل  رررصوه ف اررر بيو  يينييرررف اح ررراا فيشرررفاف اح ررراا في اينررري  افينيئ
ييررري نبفرررب يررر. فيناررريب ورررل ارررونب كيررر  ي يررر  ارررصاصن  ايسحررر ، يرن ررري  رررفو  اكييوررري  يررري 
 رررا. يص ونرر  و اررحني  وشررصن  اييةنرر  رونررص   ا رركف نفنررل وررب. فيفاييرر     فنررل ح رراب 

ةيرررة ناررريب شررريا ايصنرررص واررروف  شررريو  فيشرررفاف اسرررة ح اا ررري  ا ايي نرنررري ، ورررب  ح ررريق 
فيي رررررييت فناسنينررررر  افيةاينررررر   ةك  . فيفاييررررر  فيبيصنررررر ، ريررررري  شرررررنص اررررريو ي  كف  نونفررررر  
اح ررررريئ  ص ارررررييين ، ا رررررل ورررررل فيبرررررا ص  حارررررل يس رررررافنن. فيص ارررررييين  كف  فينونفررررر  

 ف ا ل ين  
 
 ة. فيفاييرررر  اوررررييصكي يرررر. وررررصاي  نرررراص رونررررص وررررل ةاص انشررررين ايرينرررر  فيشررررصري   9

فيص ارررييين  فيي فرررةة  فيبنارررن ، ة   ن رررري  ينرررة ورررل فيااررر  نلارررر  يررر. ايسنررر  في رررصفن وررررن. 
فيررررةاب فيروررررصر اسررررة ينررررينل فينلرررراك اف اررررافا افي ا نلرررري  فيص اررررييين  ا ح نررررل  ا ررررة 
ف صوررريم، اوشررررب حررري  اسرررة ينن ررر  فيشرررصا ف اارررن، فيحسرررني ينررر  اسرررة نحرررا  حررر ، 

ااررنرا. في ررصفن فيبةنررة  ونرر  افيوحررص فيررريصنول اررركي  وررل فيررةاب ف وصن نرر  ا يصنررري فيبنا
ورررن. اي ارررن. ننيررراف. وارررصا  ويئ ررر  يررر. صاارررني افي رررن. فيشرررفون ، اارررنرا. يس رررن. ورررل 
ارررريةي فيف رررراة في   رررر  ةاص رررري فيي ينرررري اف روررررص وررررل فيف ارررري  ف ا  رررريةن  فيةاينرررر  اوررررل 

 . في نونرررر  في ررررصفن فييح يررررب افيرونررررص يررررل فيا نرررري  فيي حررررة  ف يصنرنرررر   ا انررررل ورررركي  
فيافحرررة  في رررل نشرررب  ورررل ن ينررر  فيف رررة في يارررل اوةفنررر  فيف رررة ف حنرررص يررر. في رررص. فيفشرررصن. ارررة 
فن  رر    صنورري  يررل ن ينرر  فيف ررة في ررينل يرر. في ررص. فيحرريةب افيفشررصن.، ااررة وررصي  فص ي رري  
في فررةة في نوررل اسررة ارررنت ف حررةفن حيينرري  ورررل في ررصفن فيبنررانل فيررركب وررة ك ةانييررة  صفيرررف 

فيشرررفون  واررروف فيحشرررن  يررر. ينيواررر  ي فيي نيينررر  ي ررري ورررل يح سررر  فييبررري    ارررة في رررن.
افي ررررريصف   ايررررري نفرررررة فاررررر ن يق وصنبناررررررل ورررررب. في رررررص. فيحررررريةب افيفشرررررصن.  رررررا ارررررص. 

 فنيوصفناصن  ف يصنرن     
 

ىبرخال ة
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( ف لرررل يررر. حنرررن فيبرررا ص ةيرررة  . ن ررري فينناينوصفينررر  ف وررر  وشرررس  اورررص . اسرررة يبيااررر  1

اررصفص في ررل يح رر  وييوشررصن  بيفرري  يرر. بررصف   رركف فيررن ي، ا . يرر. فييح يررب  يئسرر  يرر. ف 
 . نررررا.  ررركف فيف رررة في ييرررن يررر. في رررص. فيحررريةب افيفشرررصن. ن نررر  فين ينررر  ي ررركف يرررن ي  ايرررر. 
يررريكف وفرررة في حسرررل اررر.  ررركف فيرررن ي  ايررريكف ارررنحب وفرررةك،  رررب ارررنبة يلررررصا فيص ارررييين  ن بررري  

نو رررل، ا رررب اررر بة يوررريةة فيةني صفننررر  اح ررراا بةنرررةف  نحلررر   ا نشرررةة يررر. ف اررر ل ب في
فننارررري. افيارررر ي افيفةفيرررر  ف ب ييانرررر  يرينرررري  ي رررري وررررل فيفررررييي فييفررررايي فيبرررريصب   فيبررررافف 
وحيبرررر  ةيررررة وحررررن يارررر لنه ا حسنررررب   بي رررري  في نرررراص اسررررة في ررررفنة فيفرررريييل ااسررررة 

 ررركف ياررر ار فيررراال يسبيياررري  فيوشرررصن  ااسرررة في رررفنة فيفررريييل  ايررري نرررر. فيبرررافف اررر. 
 فيا فب اي. وصنييي  كف فيي يب، صكي   ين  فيوحن ون  افا شصف  فييا  وب 

 
(  ح سرر  يررل فيررري ون. وررل  . فينناينوصفينرر     فنررل فيفاييرر  ورربب حرريب، وررب  ررل ن رري ابررة 2

 فونررررصك وررررل انيارررري  فيفاييرررر  فيص اررررييين ، اويي ررررييل ون ينرررر  فينناينوصفينرررر  يرررر.  رررررا. ن ينرررر  
يشررررئ  اوررررص في نرررراص فينونفررررل افي رررريصنحل يسص اررررييين   ونل ررررصه فيفاييرررر  فيياارررراان  فين

، ريررررري  صر  . نينررررري ورررررن. فينناينوصفينررررر  رشررررررب يررررر.  شرررررريب يييصاررررر  فيص ارررررييين   فو رررررةف  
انياررري  ي ف ا  ررريةن  اف ب ييانررر  اسرررة في رررفة فييحسنررر  افيةاينررر ، ا رررل فييييصاررر  ف ر رررص 

فينو ررر  فيفييررر  ابينرررل فيين برررن.، فاررر بيو  يسبشرررل فيص اررريييل ا ر رررص اةافننررر  ورررل يافب ررر  
اررراف   رررري. كيررر  اسرررة فيياررر ار فيررراننل  ي اسرررة فيياررر ار فيفررريييل،  ارررنيي ةيف  فيوسرررةف. 
فينيينررر   ا رررل فيانياررر  في رررل   صفبرررل ون ررري ح ررراا فنناررري. اسرررة بينرررل فيياررر اني  حنرررن 
 ن لرررررياي فاررررر ل ب فنناررررري. فيينررررر ي يسحنرررررصف  فيييةنررررر  افيصاحنررررر ، ا  صفبرررررل فيةني صفننررررر 
فيوصبافينررر  ا فرررنت في رررار فيانياررر   ييررر  ي رررةفان  ي  يررريي شرررفاو ي افيشرررفاف ف حرررصر، 
انررريةفة في سررران فيونئرررل افاررر ل ب يرررافصة فينونفررر  فوشرررل فاررر ل ب، ان لرررياي ةاص فيص ارررييب 
فينلنسررررل افييارررريصو  فيص اررررييين  ا  لررررياي فيلبررررا  فيةحسنرررر  وررررن. فياررررري. وررررل فيررررةاب ااسررررة 

اررررةة   ررررحيف فييسنرررريصف  افيي نررررن. اسررررة حارررريف اررررار في ررررفنة فيفرررريييل حنررررن نرررريةفة 
ايفنشررر  احنررري  يينرررة يررر. فيل رررصف  فييرررةافن. افيفيئشرررن.  حررر  حرررن فيل رررص فيرررةايل  ا رررل ورررل 
فييصحسررر  فيصف نررر   س  رررل يرررل انياررر  فيفاييررر  فيص ارررييين  في رررل  ييصاررر ي فيرررةاب فيص ارررييين  

فينررر  ورررص . اسرررة وشرررس  اسرررة في رررفنةن. فييحسرررل افيفررريييل  يررر. فييفرررصا  ة. ن ررري فينناينوص
اييينررري  اويي رررييل نيرررر.  . نفيرررة يلررررصا فيص ارررييين  ةيرررة نرررصم ورررةفئب ي ررركك فيانياررر  ي ن رررك 
فيص اررررييين  يرررر. فح يرررريب ف ن نرررريص  نرررري ا نرررري   افيارررر فب يرررري ل فياب رررر  في ررررل نيررررر.  . 
  حرررك ي ايسنررر  ةن ررري  ةاص ن ررري فينناينوصفينررر  فيررركب ةفي اصفوررر  حياررر  ا ررراة  ينررري  ويينرررة 

حرررصاف فييحسنررر  افناسنينررر  ايينرررة يررر. فيحرررصفف فيونئرررل افي لنرررص فيحرررصفصب افيرررةييص يررر. في
افيفرررراة  ةيررررة فيحررررصف فيورررريصة  وررررن. فيررررةاب ف ر ررررص   ررررةيي ااررررا  يرررر. ينرررريحن ن. ف ا  رررريةن  

 افيفارصن  اف ينن  اسة في فنة فيفيييل 
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ارررري  ( ا ح سرررر  يررررل فيررررري ون. وررررل في يننرررري وررررن. فيفاييرررر  رفيسنرررر  ياارررراان  اوررررن. اني3

 فيفايي  ول  ب فين يي فيص ايييل فيفيييل  
 
( ة. فيفاييرررر  ارررر را. وياسرررر  ايرررر  ص  وشرررررب  واررررب ا شرررريب وررررل حييرررر  في حرررراب يرررر. 4

فيص ارررييين  ةيرررة ف شررر صفرن  اسرررة في رررفنة فيفررريييل،  ن ررري   نررريكي  يييررري  يرررل نونفررر  فين ررريي 
فاررر ل ب فنناررري. ف شررر صفرل ااافنننررر  فييااررراا  فيفييررر  افيحي ررر ، ا رررا ن ررريي نرررصوه 

يينارري.  ا  ، انررصوه  حصنررف ا ررةينص فينونفرر  افيونئرر  يرر. حرر ب  شررنة فارر ل ي ي  نرر    
ناررفة ةيررة  ح نرررل فيررصوت اسررة حاررريف فننارري. افينونفررر  وررب  رراونص في نررريكي ونن يرري ي رررييت 

 فنناي. افينونف  افيفةفي  ف ب ييان  
 

 ة  ري ي حونف
 

 21/09/2020فيي ت ول 

 

لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة شرالن حقوق 
 .المصدر
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