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كتلر  ضرياا الرابي ريلررت داتمراا  والري الحلقة الماضية كتاب " األسررا  الخصيرية للرر يم لمراد الرا ال"ا رر "  فيذكرنا  

الرا ال"ا رر ارواد فتررم  تمر  ه وفير  ر"اول"را الحا رية  امر  سرترريرا صا را للرر يم والري الى سرد األستاذ دحمود الجيا  

( و أب"ا داذا بحاث دي هرا  لرو كانرل رلرح الحا رية ليسرل الرى ر"را   و صر    السياسيالمحيطة رالر يم ) أاضاا المطلخ 

اث لو ز ارل أرى ره  ه وهو  ا ا  أن دير .. و "ى اي الليان أن نيكر داذا بح الي دي أل  صادة الهاف الوا ا والو يا 

دطرلخ الرر يم  فريامي  لها داص  أاضاا هيا المطلخ ه وهو دا بؤكا القربلون الرى  اوهر   –أو  تى  ابقة  –دولة داادبة 

 نهابة الحلقة ..  فيالا ال"ا ر ه وقا قاد"ا ليلح  ر ا دصتيرا 

 

أن  فيدولة ( .. رأرى أهمية التتاب  أ ولة ) ا رخام امق الا قات الصا لية االقتيادبة للافى  لقة اليوم س"ت"اود كتارا بف"  

رراهي  فيام  قر انا اقتيادبا أللهزم أدي ر ده ايلة  رع قرن لإلبقاع رالاود ال"ادية قا  –لون ريرك"ز  –األدربتي دؤلف  

 القروض والقيود األدربتية دي أل  السيطرم اليها و را ها دي اللااي ه رما فيها دي  اوب ودقا ات .. 

 

وكالة األمن  والد زوجته ضابطا في ، حيث كان تخرجه في كلية إدارة األعمال في بوسطن بعدركنز يب تجنيد جون د تمفق
 ، وتتألف من األمريكي لدول العالم الثالث وهي إحدى مؤسسات االختراق، فجرى إلحاقه بفيالق السالم  N.S.A القومي

تتحلى بالروح النبيلة ونكران الذات  عالم األمريكي بوصفمم نخبة مثاليةلإل قدمونمجموعة من الفنيين األمريكيين الذين ي  
الحقيقي لما  أما الوجه،  اجتماعية وحضارية للعالم المتخلفاقتصادية و العمل في مناخات صعبة لبناء مؤسسات من أجل

برامج المساعدات األجنبية التابعة  بتمويل من الميزانية الفيدرالية تحت ستار فمي أنما تعمل في إطار قانون األمن المشترك
 . الخارجية األمريكية لوزارة

 

ض المؤلف لس"وات  لى رهاباات داص  أدربتا رالتيفية الجسابة  ذا أقام الرى نخرر كتارر  ه وراررض  لرى   ررااات اابرام رار  

ونفرم الجرز م ه  رات ار"تر   االايرإلصراج امل  ال"لير   لرى ال"رو  لر"فم  ليها لجأ  التيل"فم الغرض ه ورارضل دو  ال"خر 

صانرة دارات الم بريي دري  فريدي ازبمت  رواا د"ها رإكماد المسيرم أذا نفي المتآدرون رهابراه  ه فالهراف كران سراديا وبير  

 الم"يوب له  .. األدربتيالفخ  فيبتج"لوا الوقوع  كيالمحتاليي والمغلوريي  ود الاال  ه 

 

 : اليالترالا"وان  4002اام  فيالتتاب  ا  

Confess of An Economic Hit Man  
The shocking inside story of how America REALLY took over the world 

ه وسراان دا أ اث ضجة واساة    Berrett-Koehlerداب"ة سان فرانسيستو رسمى  فيوقا أصرلت   لى ال"و  دا  نخر  

قا مة لربام نيوبو ك  فيه وا ت  دتان الياا م  لى اام لغات ترلمت  لورسارقل دو  ال"خر رها  اام أداكي  ود الاال  في

رحل ا"وان  4002دبسملر  فيأهميت   لى الاررية  فيرابمز .. وقا قادل دا  نخر ديربة داروفة رترلمة هيا التتاب اللالغ 

 ..أق   هرم دي األولى  ه كما فالل الخيا ذار  دا  أصرى" اال تياد االقتياد  لألد  ااترافات قر ان اقتياد " 



اللط  " لون ريرك"ز " دتانا ظاهرا الى دتت    يم دير القادم ه وكل"ا أدر  أن برت  ررا بم  الفاا يكل"ا أد  رأن بحت  كتاب 

هيا التتاب الى اللة الثانوبة الاادرة فرى ديرر ه كرى ر"خرأ أليراد ديرر وهرى الرى د ابرة رمرا بجررى دري درؤادرات رحراك لهرا 

بتون أكثر وضرو ا  كيأ ا ديادب"ها الواضحة  فياللط   م دادم ه وكل"ا أد  أن رل"ى دير رمثاال لهيا الرل  ظ فيولآلصربي 

سا ات الفاى و رما بزبرا ه ألن درردوده  فياألرطاد   فالبال بق  اما  – نظر  في –ذاكرم الميربيي ه فما قام ر   فير"اقوس  

 ..ف أل"اسه  واقا اه  ه الى اصت سيج"ي  د بيي اللخر  ود الاال  

 

 القروميبإشراف مباشرر مرن وكالرأل ا مرن  الناميالعديد من دول العالم  في 0791عمل جون بيركنز كقرصان متخصص منذ عام 

N.S.A National Security Agency ) 01ضمن الوكاالت ا منيأل الـ أمريكا  فيبأل أهم وكالأل أمنيأل ( ، وهى بالمناس .. 

 

بتحديرد البدرد المرراد ااتراورو ورروفير كافرأل البيا رات عرن وادررو ، فرم   سرال فرير    N.S.A  القروميوكالرأل ا مرن  يبدأ العمرل بقيرام

، وهرى رقرديم  شرول  لرى ورادل الدولرأل المعنيرأل ، أو رةديردهم المتخصصين مرن القراصرنأل بمةمرأل واضرحأل ا هرداف  لرى داارل البدرد 

يأل عدى التعاون رتم حمايتو وهذا هو الغالب ، وبالتالي فعديو رنفيذ مرا يمديرو عديرو بالخالص منةم في حال عنادهم ، فإذا واف  الضح

 القرصان ، و ذا  فض فعدى القرصان أن يبدغ ذلك  لى وكالأل ا من القومي كي ررى ا سدوب ا مثل لدخالص منو ..

 

الاولرة الما"يرة ه رحتروى رلرح الملفرات الرى في وكالة األدي القودي رولا الملفات التي رحمر  كر  المالودرات الاقيقرة اري قرادم 

 ه ود"ها الى سلي  المثاد :التثير دي  المواضيع 

 الفساد وا تةاك حقوق اإل سان ، أم ال ؟ فيهل وادل الدولأل منغمسون 

 هل وادل الدولأل ليبراليون موالون  مريكا ، أم أ ةم معادون لسياستةا ؟

 تغاللةا لفرض القرصنأل عديةم ؟وادل الدولأل يمكن اس وىهل هناك  قاط ضعف 

 هل يصدح التةديد مع وادل ردك الدولأل ، أم أ ةم مغامرون ال يقبدون رةديدا ؟

 جيش ردك الدولأل ؟ فيهل يوجد موالون  مريكا من العسكريين المؤفرين 

 

 :و اللا دا رخم  دا بلي  دصتلفة دي  الة  لى أصرى ه ه الصيا ات لة الص   دي هيا القا ا الماانا بقر  قادم وا "طي وسي

 ( ..   0711عام  فيفيدل كاسترو  الكوبيود يكون التدال بفرض حصا  اوتصادي عدى بالده ) كما فعدوا مع الرئيس  *

ومرع ،  0710ومرع برارريس لومومبرا فري الكو غرو فري عرام ،  0791إيران عام بمصدق ا قالب مسدح ) كما فعدوا مع بود يكون  *

 ( .. 0791عام  فيادو  الديندى سدف التشيديالرئيس 

 ( .. 0719  / 0791 فيود يكون بتسخين الحدود باالرفاق مع دولأل مجاو ل لتدك الدولأل ) كما فعدوا مع الرئيس عبد الناصر  *

  عن دعمةم ورركةم لشعوبةم وجيوشةم ) كما فعدوا ويفعدون مع العروش العربيأل منذ  شأرةا ( .. بالتخديود يكون بالتةديد  *

 فري، ومع هوا ى بومدين  0791عام  فيود يكون باالغتيال المباشر ) كما فعدوا مع عبد الناصر بعد فشل  سقاطو عبر الحدود  *

، بوضع ونبدرأل داارل حبرأل مرا جو التري كران يعشرقةا فري طائرررو  0711عام  في، ومع الرئيس الباكستا ى ضياء الح   0797عام 

 ( ..  0710 عام فيعمر رو يخوس ، ومع  ئيس بنما  0710عام  فيس جيم  الدو ا كوادو يومع الرئيس 

سراعدوا وباكسرتان  فريورادل ردرك الدولرأل ) كمرا فعدروا  لمنافسريالحمدأل اال تخابيأل  فيود يكون بالتدال بقول لدعم الموالين  مريكا  *

 فري، وكمرا يفعدرون ا ن  4112عرام  فريى أوكرا يرا فرو ،بعرد أن رخدصروا مرن ضرياء الحر   0711في عام الفوز  فيبنازير بورو 

 مصر ( .. فيالحمدأل اال تخابيأل الرئاسيأل 

 فريود يكون ببناء جيش ااص بأموال أمريكيأل لغزو ردك الدولأل و جبا  وادرةا عدرى اال صريال لدشرروط ا مريكيرأل ) كمرا حرد   *

 ..(  النفوذ السوفيتي لمحا بأل وأفغا ستان طوال عقد الثما ينات ، وفى  يكا جوا  0714عام  فيكوبا 

 

رسيطر الى قيادم الوالبات المتحام رسمى " التو رو قرااية " ه وهى صليط دي  التيفإن ال"صلة  القا لما قال  لون ريرك"ز ه

دربتية ام قة رسيطر االمية ه الا م اي  ركات أبساون رت  السل   لى ر"اا  دلرااو بة  ه وه  لاد األاماد والساسة 

 الاال  ..قطااات اإلنتالية  ود أ ل  الالى 
 

في القر ين الثامن  الدهاء الذي رتسم بو اإلمبراطو يأل الحديثأل يتجاوز ووى االستعما  ا و وبي) يقول جون بيركنز في كتابو : 



  وعا، وال  رردي د ،  حن اليوم ال  حمل سيوفا من االحتراف عدى د جأل عاليأل -وراصنأل االوتصاد -عشر والتاسع عشر فنحن 

 ( .. عن غير ا ، أو مالبس رعزلنا

 

رقديم القروض  لى حكومارةا ، كدما زاد  فيداال ردك البالد  القوميينشط القراصنأل ا مريكيون الذين رشرف عديةم وكالأل ا من 

الجبال الراسخأل الوكالأل .. رتراكم القروض ومعةا فوائدها المركبأل ، ورصبح ك فيرقديم القروض ، كدما زادت ويمتو  فيالقرصان 

، بوضع يدهم فرض ما يريدون عدى حكومات ردك الدول  فيعدى كاهل ميزا يات ردك الدول الناميأل ، هنا يتدال ساسأل واشنطن 

عدى فرول ما بةذه الدولأل وبالسعر الذي يحددو و في مقابل القرض المدغم أصال والذي رحصل عديو الدولأل رحت  شراف البنك 

 ..د الدولي أو صندوق النق

 

في ا مريكي ، فقد عمل مساعدا لوزير الدفال  4111مةندس الحرب عدى العراق في عام هو  وولفوفيتز بول ) من الثابت أن

 فضيحأل أاالويأل ( .. عدررك منصبو ب ، وود أ غم عدى 4119البنك الدولي حتى عام  ررأس، فم  4119 / 4110

 

س"ترك التتاب ..  لت  د"ا واللا وا"يا راتلرود است  ه الاال   دي قادمه األدر التتاب بحم  ق"ار  في ك   فحار  لتحيبر دي ريا

..  رما دي المفيا أن ن"تق   لى األ ادبث التلفزبونية التي أدلى رها اللط  لون ريرك"ز ه لانلا ألن  دي اليسر الحيود الي  

اا ه ر  ذه  ر"اقوس   لى لمهو  المخاهابي  داذا قاد في   اى رلح ل"رى  ..ه هتيا بتون األرطاد فهو ل  بتتف رجمهو  القر 

 : الملتفزم  المقار ت

 

" ه"اك اربقتان لقهر الخاوب : األولى رإ راقها رالابون والثانية رحا السيف .. نحي قرا "ة االقتياد دتصييون في صلق 

 دصتلفة ..  أسالي رلح اإلدلرااو بة الاالمية األولى دي نواها ه ونام  ر

 

أ نا  حدد البدد الغنى بموا ده ، فم  ررب لو ورضا من أحد حدفائنا بالمنظمات  وهفي الطربقة األولى األكثر  يواا  لوبساأل

الماليأل الحديفأل ، كالبنك الدولي أو صندوق النقد ، ال يذهب المال  لى هذا البدد ، بل رذهب شركارنا  لى البدد لبناء مشا يع البنيأل 

شا يع رعود بالنفع عدى ودأل من ا غنياء فقط في هذا البدد ، باإلضافأل  لى النفع الكبير لشركارنا ، أي أن التحتيأل ،  ن ردك الم

ا غدبيأل في هذا البدد ستبقى رشكل عبئا لطدب المزيد من الفروض حتى يصبح من المستحيل سداده ، والعجز عن الدفع هو جزء 

 من اطتنا ..

 

، سنأاذ  ، وهى مصا حأل وادل ردك الدولأل : "  سمعوا ،   كم ال رستطيعون رسديد الدين الصطةية دي رأرى راا ذلح الصطوم الثان

منكم النفط بالسعر البخس الذي  حدده لشركارنا النفطيأل ، وسنبنى وواعد عسكريأل لنا عندكم ، وسترسدون جيشكم لمساعدرنا حول 

العالم ، ستخصصون شركاركم العامأل وسوف  شتريةا منكم بالسعر الذي  حدده .. هكذا رنتشر أعمالنا في هذا البدد كالفطريات ، 

 أل لكل من البنك الدولي وصندوق النقد ، فةما يتركان البدد غا وا في ديون ال يستحيل سدادها " ..وهى طريقأل اعتيادي

 

دوال ، وأن ادمأل هذه  رريديون 4.9 لى  4112في عام أن مديو يأل العالم الثالث وصدت قولو عدى ذلك ب كنزرجون بييدلل )  

 ، ويمثل عشرين رنفقو كل دول العالم الثالث عدى الصحأل والتعديم وم يفوق ما  ، وهو مديا  دوال  سنويا  199الديون بدغت 

 (  ..  ضعف ما رقدمو الدول المتقدمأل سنوياً من مساعدات اا جيأل

 

، وهى  عادل رمويل الدين ودفع مزيد من الفوائد ، وفى مقابل ذلك رطدب أمريكا ما يسمى "  ةالصطوم الثالثرأرى راا ذلح 

يام ردك الدولأل المقترضأل ببيع فرورةا بما في ذلك ادمارةا االجتماعيأل ، وأحيا ا  ظامةا التعديمي المشروطيأل " ، وهى رعنى و

 بالمدا س والجامعات  لى شركارنا ،  ن عمل القرصان االوتصادي هو فنائي وفالفي و باعي الضربات " ..

 

عن الوفاء  حينما يعجز أ طو يو بطل القصأل  - ألراجر البندوي -القصأل الشةيرل لشكسبير يضرب جون بيركنز مثال فى كتابو ب (

شيدوك بأاذ  طل لحم كامل من جسد أ طو يو لعجزه عن  ، يُطالب عندها بالدين الذي أاذه من شيدوك التاجر اليةودي المرابي

 )..                                                                       بيتةمااالرفاق بناء عدى العقد الذي ووع  ، وكان هذا السداد



 

فى  ابة اللسااة والوضوح واللراام  "اديةهتيا بخرح اللط  لون ريرك"ز ام  قرا "ة االقتياد وديا ي دداا الخاوب ال

أبضا في الطربقة األولى ه ه  ب"تق  راا ذلح  لى الطربقة الثانية ) اربقة  ا السيف (  ه فييكر اام  االت املية اي ضحاباه 

 كما بلي :   اام دودي ف

 

  3591 بران  تودة دحما دياق فى الحالة األولى : 

بعد أن هرب الشاه ، فرض مصدق  سوما عدى  0791رحديدا مع حكومأل مصدق المنتخبأل في عام  " كا ت بدايتنا في  يران 

 لى هناك ، كان العقيد كيرميت  وزفدت )  C.I.Aشركارنا البتروليأل العامدأل هناك .. رردد ا فيما يمكن عمدو ، أ سدنا مندوبا لـ 

 من عائدأل الرئيس ا مريكي ا سب   وزفدت ( واستطال بماليين وديدأل من الدوال ات ردبير ا قالب و عادل الشاه ..

 ظر ا في واشنطن بإعجاب  لى ردك الطريقأل ، فقد كا ت سةدأل و ايصأل وادقت لنا أسدوبا جديدا لدعمل بالخا ج لخد  

، ولو رم القبض عديو لكا ت العواوب  C.I.A يأل ، كا ت المشكدأل الوحيدل هي أن عمدينا سافر ومعو بطاوأل عمدو في الـ اإلمبراطو

 وايمأل ، عندئذ ور  ا استخدام الشركات االستشا يأل كالبنك الدولي لجدب أ اس مثدى متخفين لصنع ردك اإلمبراطو يأل " ..

 

 3592لوزدان في لواريماال  الحالة الثانية : الر يم لاكورو أ ري"ز

، لقد ا تخبو الناس   و وال "  ريد  ا ت البالد واوعأل بأكمدةا رحت سيطرل شركارناك  ئيسا في جواريماال أ بينز " عندما أصبح

،  لم يعجبةا ذلك United Fruit عادل ا  ض  لى الشعب " ، وود بدأ في رنفيذ ذلك عدى الفو  .. شركتنا التي رعمل هناك وهى 

فقامت باستئجا  شركأل عالوات عامأل هنا لغسل أدمغأل المواطن ا مريكي والصحافأل والكو جرس ، لقد والوا في حمدتةم أن 

موال لدسوفييت وأ و سيعطى موطئ ودم لدشيوعيين في أمريكا الالرينيأل .. رولت ووارنا المسدحأل ردك المةمأل  أ بينزالرئيس 

  لى مكا و .. أ بينزد حتى أعاد كل شيء وبل وأزاحتو ، وما أن جاء الرئيس الجدي

 

 رمدك ى عائدأل جو ج بوش ا ب ، كما أ ةاكنز في كتابو أن أحد أبرز العائالت الماليأل  سةم ردك الشركأل هر)  يقول جون بي

ردك  فيبوش االبن احتفظ  وود،  " لدبترولليبررنها"  بترولال ألشرك أسةما ضخمأل فى شركات عمالوأل عالميأل أارى مثل

، وود حصدت  ألف دوال  041اإلدا ل ومستشا ا لدشركأل برارب سنوي ود ه  بمنصبو عضوا في مجدس الشركأل البتروليأل

كان لةما دو  با ز في ردمير بالد مثل  يكا جوا  الشركتانهاران ، ومديا  دوال   9الشركأل عدى عقد بالعراق بعد ردميره بـ 

 ( ..  رحافظ عدى مصالح ردك الشركات لوضع حكومات  C.I.Aبات التي وامت بةا وجواريماال عن طري  اال قال وكولومبيا

 

  3523الحالة الثالثة : الر يم لي   الاوت في اإلكوادو  

البدد كان يحكم عدى الدوام بواسطأل العديد من الطغال الموالين لنا ، لكنةم ور وا هناك  جراء ا تخابات سديمأل ، وود رقدم هذا " 

 س ببر امجو المبنى عدى أن ركون موا د بالده في ادمأل شعبو ، لقد فاز بأغدبيأل ساحقأل لم يتووعةا أحد ..جيم  الدو

أ سدو ي مع عدد من القراصنأل لمقابدتو ، حاولنا  فساده لقبول  شول فرفض ، حاولنا استمالتو إلوناعو بأ و يمكن أن يكون غنيا 

برحيدو ، لكنو واصل  فضو ، فتم اغتيالو بإسقاط طائررو المد يأل ، لقد سقطت في  مع عائدتو فرفض ،  ودنا لو أن عناده سيُعّجل

منطقأل كان لنا فيةا واعدل عسكريأل ، لم  سمح بداول أي فري   لى هذا المكان لمدل فالفأل أيام ، عندما فتح التحقي  في الحاد  

 ما " ..مات افنان من الشةود الرئيسيين في حاد  سيا ل وبل اإلدالء بشةادارة

 

 و  لى دفع اإلكوادو   حو اإلفالسئزمالوضى في ا كوادو  فال  سنوات ، وود روصل مع أ و كنز في كتابو رجون بييعترف )  

، وا رفع الدين  %91 لى  %15 ، وازدادت  سبأل البطالأل من % من السكان91%  لى 91عقود ا رفع حد الفقر من  ، ففي فالفأل

، كما أ ةا  % من ميزا يتةا لسداد الديون 91ورخصص اإلكوادو  اليوم ورابأل  مديا  دوال ، 01 لى مديون دوال   421العام من 

ذلك بأ وام أكثر بساطأل فيقول بيركنز باعت غابارةا الغنيأل بالبترول فى ا مازون   لى الشركات ا مريكيأل بثمن بخس .. ويترجم 

مقابل في دوال ا  99اإلكوادو  رحصل الشركات ا مريكيأل عدى  ن غاباتدوال  من اام النفط يُستخرج م 011اليوم فإن لكل : 

 لسداد الديون الخا جيأل والمصروفات الحكوميأل وا من والدفال -دوال   22.5 أى  –% منةا 99رذهب  ، دوال ا لإلكوادو  49

 ( ..م دوال  فقط لدصحأل والتعدي 4.9ويتبقي  ،

 



  3523ر"ما في اام   يم  هالحالة الراراة : امر رو بصوت 

" كان هذه الرجل عظيما ، لقد وال لي عندما حاولت  شورو : " اسمع ياجو ، أ ا ال أحتاج المال ، بل فقط مساعدل شعبى ، أ يد 

 من أمريكا أن ردفع ديو ةا المتراكمأل عديةا لنا ، لقد أحدفتم ارابا في بالدي ، أعمل عدى مساعدل البددان المجاو ل لنيل استقاللةا

وحريتةا ،   كم رعامدو نا كالعبيد ، أ يد  عادل القنال  لى شعبي ، ال رحاول ياجو  شوري ودعني وشأ ي " .. لقد كان ذلك في عام 

، وعندما اغتيل الرئيس ا كوادو ي  الدوس في مايو من ذلك العام أد ك عمر رو يخوس معنى ذلك جيدا ، لقد جمع  0710

بالقائمأل ، لكن ذلك ليس هاما لي   ني أفعل ما جئت من أجدو ، لقد ا تةيت من التفاوض مع كا رر  عائدتو ووال لةم " أ ا التالي

الستالمنا القنال وما هي  ال اطوات ورعود  لينا ، سيكفينى هذا العمل " .. في يو يو ، أي بعد عدل أسابيع ، رم اغتيالو بنفس 

 راسو وبل  والل طائررو جةاز رسجيل وكان بداادو ونبدأل " ..الطريقأل السابقأل في ا كوادو  .. لقد أعطاه أحد ح

 

، وكان   C.I.Aوهو ما ويل  و ييجا ، وكان أحد عمالء الـ  0711بت أمريكا أحد ضباط جيش بنما  ئيسا هناك فى عام )  صّ 

ت القوات ا مريكيأل بعمديأل ا قدب عدى ا مريكيين وأ اد أن يسدك طريقا مستقال فقام 0717معروفا بفساده وطغيا و ، وفى عام 

فف حل  لى أمريكا وحكم عديو بأ بعين عاما بتةمأل رجا رو لدمخد ات ، فم اُ هناك ووبضت عديو ، و ُ  0771  زال فى عام 

حاكم هناك فى عدل رةم أارى ، بينما رطالب حكومأل  لى با يس ليُ  4100عاما لحسن سدوكو ، فم ُ حل فى عام  09الحكم  لى 

 ) المواليأل طبعا  مريكا ( باستالمو لمحاكمتو ، وهذا فى المجمل يشبو عمديأل الكعب الدائر الشائعأل بمصر ( ..  بنما الحاليأل

 

  4004الحالة الصادسة : الر يم الف"زوبلى هولو  افيز 

فنزويال لمساعدل  بعد عدد كبير من الطغال الفاسدين الموالين لنا ، كان بر امجو هو استخدام  فط 0771" أ تخب شافيز في عام 

 .. C.I.Aبتدبير ا قالب عديو بأسدوب مشابو لما فعدناه في  يران ، أي عن طري  الـ  4114شعبةا .. ومنا في عام 

لقد دفعنا أمواال لدناس لدفعةم  لى الخروج  لى الشوا ل ، فدو رمكنا من  اراج عدل آالف منةم  لى الشوا ل ليةتفوا ضده ، لظةر 

لمحديأل والدوليأل عدى أن الشعب بأكمدو ود ارج عدى شافيز .. لكن اطتنا فشدت  ن الشعب والجيش يحبو ذلك في الشاشات ا

 هناك ، وهاجموا مكان اعتقالو وأارجوه ليقود البالد مرل أارى " ..

 

  4001الحالة السادسة : الر يم  اام  سيي في الاراق في 

مكن كقراصنأل اوتصاديين من الوصول لصدام لرشورو أو رةديده ، وفشدنا في عقد " مثّل العراق حالأل  موذجيأل لكل أعمالنا ، لم  ت

أى صفقأل معو كتدك التي فعدناها مع آل سعود  في السعوديأل لنقتسم معو فرول بالده ، كما أ نا فشدنا في اغتيالو بسبب وول الحمايأل 

 لى هناك ، لم  كن  رغب في  زاحتو عن السدطأل ، كنا  ردادنا مباشرل بإ سال ووارنا 0770الشخصيأل المفروضأل عديو .. في عام 

 ريده هناك ليبقى وويا عدى شعبو وفى مواجةأل  يران ، كنا  ظن أ و سيحاول االرصال بنا ، لكنا لم يأت ، أ سدنا لو القراصنأل 

دو ه أن يشترى طائرارنا االوتصاديين ، لكنو  فض التعاون ، لو واف  عدى شروطنا لكان يتمتع حتى ا ن بالحكم ، ولكان بمق

المقاردأل .. لقد ادعناه بنفس أسدوبنا الساب  ، أي التدال المباشر ، لقد حققنا من و اء ذلك فرول هائدأل ، ااصأل في مجال  عادل 

الفأل : الرشول  عما  العراق الذي اربناه .. لةذا فإ نا  قول أن العراق يعتبر بالنسبأل لنا  موذجا مثاليا   نا جربنا فيو الخيا ات الث

 ، التةديد ) محاولأل االغتيال ( ، التدال المباشر " ..

 

 – مديا  دوال  لتقود حربا في العراق 19في الووت الذي رنف  فيو الواليات المتحدل أكثر من  يقول جون بيركنز في كتابو أ و)  

 ، والتغذيأل الكافيأل ا المبدغ يمكننا رأمين المياه النظيفألهذ رقدِّ  ا مم المتحدل أ و بأول من  صف  -يتكدم عن ركاليف عام واحد فقط 

 (  .. ، والتعديم ا ساسي لكل   سان عدى وجو ا  ض الصحيأل ، والخدمات
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