
اننا ال جند تاآلفًا وان�سجامًا يف اأفكار خربائنا النفطيني 
يف  لالقت�ساد  ال�سحيح  امل�سار  حول  واالقت�ساديني 
العراق، وق�سم منهم يركزون على اجلوانب ال�سلبية بداًل 
عن اقرتاح احللول املنا�سبة وحتى ان وجدت درا�سات 
ان هناك  مفيدة، ال جند  ا�سرتاتيجية  ابعاد  ذات  جَيدة 
من ياأخذها بنظر االهتمام �سواء من قبل احلكومة او 

جمل�س النواب.
كما ان املوؤمترات النفطية واالقت�سادية التي تقوم بها 
مع  تركز،  املوؤمترات  لهذه  املعدة  االأجنبية  ال�رشكات 
االأ�سف ال�سديد، على حماولة جمع امل�سوؤولني العراقيني 
التي  االأجنبية  ال�رشكات  مع  املتقدمة  املراكز  ذوي 
هذه  م�ستوى  انحدر  ثم  ومن  العراق،  يف  العمل  تروم 
اأخذ ما يجري  ال�سنني االأخرية اىل عدم  املوؤمترات يف 

فيها بنظر االهتمام. اما املنظمات العراقية التي تركز 
اهتمامها على االقت�ساد والنفط فال ميكنها اال�ستمرار 
والتي  لها،  الللالزم  التمويل  وجللود  لعدم  عملها  يف 
االأجنبية  ال�رشكات  م�ساهمة  كبرية  ب�سورة  تتجنب 
ن�ساطاتها  يف  ف�سلت  وبالتايل  ودعمها  متويلها  يف 

وقل�ست موؤمتراتها اىل احلد االأدنى.
وزارة  توجهات  عن  للدفاع  هذا  اكتب  باأنني  اعرتف 
قبل  من  التوجهات  هذه  اأكانت  �سواء  االأخللرية،  النفط 
وزير النفط احلايل ومن دون ان�سجام مع مالك الوزارة، 
او ان هذا التوجه مت من دون تاأييد من جمل�س الوزراء 
التلكوؤ وانتظار  اأما  النواب.  او جلنة الطاقة يف جمل�س 
اإمتام حترير اأرا�سي العراق املتبقية، والتي بداأنا نربط 
والرتكيز  به  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  توجهاتنا  كل 
على ذلك، ومن ثم قيام احلكومة باإجبار وزارة النفط 
الدول  على تعديل توجهاتها، فاإن ذلك �سيقلل احرتام 
ومن   – العراق  يف  اال�ستثمار  تروم  التي  وال�رشكات 
وزارة  توجه  ندعم  ان  يجب  االأكللرب؟  اخلا�رش  �سيكون 

عدم  نحو  احلرجة  املرحلة  هللذه  يف  وخا�سة  النفط 
ثالث،  او  ل�سنتني  االأقل  ويف  اإنتاجي،  ب�سقف  االلتزام 
باإنتاج  ننعم  مل  ال�سابقة  �سنة  الثالثني  وخالل  الأننا 
مت  الذي  االإنتاجي  ال�سقف  �سمن  حتى  نفط  وت�سدير 
تخ�سي�سه للعراق يف ثمانينيات القرن املا�سي. يجب 
التحتية  البنى  الإكمال  توجهها  يف  الللوزارة  ندعم  ان 
التحتية  والبنى  النفطية  املن�ساآت  واإ�سالح  اجلديدة 

التي دمرها االإرهاب.
ال�سغرية  احلقول  يف  اال�ستثمار  اىل  الللذهللاب  يجب 
وعللدم  الللعللراق  مللن  خمتلفة  مللواقللع  يف  واملتو�سطة 
الرتكيز على تطوير احلقول الكربى فقط، والتباحث مع 
ال�رشكات النفطية ال�سغرية حيث ان ال�رشكات الكربى 
وعقود  الللكللربى  واحلللقللول  العمالقة  احلللقللول  تف�سل 
امل�ساركة واالمتياز وال تف�سل اي نوع اخر من العقود.

واردد يف النهاية املثل ال�سيني:
كتابًا  ويوؤلف  يجل�س  ال  يحرتق  بيته  يرى  الذي  “ان 

يف املنطق”

االقت�سادية  املجلة  ن�رشتها  مهمة  درا�سة  يف 
حتت   1938 العام  من  اآذار  يف  االمريكية 
منو  وانخفا�س  االقت�سادي  عنوان:التقدم 
ال�سهري  االمريكي  االقت�سادي  ر�سم  ال�سكان، 
مدر�سة  اتباع  من  كان  الذي  هان�سن(   )اآلفن 
العري�سة  اخلللطللوط  كللنللز،  مللايللنللارد  جلللون 
الطويل  الركود  لظاهرة  اال�سا�سية  وال�سمات 
او امل�ستمر الذي  عانته االقت�سادات الغربية، 
الناجم  باالختالل  جت�سد  الللذي  النحو  وعلى 
امليل  وانخفا�س  لالدخار  امليل  زيللادة  عن 
حالة  الطويل  الللركللود  رتللب  لال�ستثمار.اذ 
تبداأ  .حيث   ال�سوق  اقت�ساد  يف  منو  الال  من 
ح�سة  يف  ن�سبيًا  مرتفع   مب�ستوى  الظاهرة 
تبداأ  ثم  االجمايل   املحلي  الناجت  من  الفرد 
باال�ستثمار  مقارنة  باالرتفاع  االدخار  ن�سبة 
الطويل  االجللل  يف  اال�ستثمار  او  املللرغللوب 
والبنية  التعليم  يف  اال�ستثمار  وال�سيما 
جميعًا  ميثلون  هللم   ،اذ   وغريهما  التحتية 
�رشط ال�رشورة  للنمو االقت�سادي امل�ستقبلي 
امل�ستدام.ومع تدهور الدخل  وهبوط  معدالت 
معدالت  هبوط  ثللم  ومللن  تدريجيا  االدخلللار 
�سيتوقف  االقت�سادي  النمو  ،فان  اال�ستثمار 

االقت�سادي  التاريخ  اظهر  متامًا الحمالة.فقد 
الكلي ،ان عمل االدخار املفرط او غري الفعال 
ُعد معوقًا لنمو ن�ساط الطلب او االنفاق الكلي 
انخفا�س  اىل  ويللوؤدي  واخلدمات  ال�سلع  على 
كذلك  و  االجللمللايل  املحلي  الللنللاجت  النمويف 
انخفا�س م�ستوى الت�سخم.كما يقود االختالل  
معدالت  �سحب  واال�ستثماراىل  االدخللار  بني 
ممكن.  انخفا�س  ادنى  اىل  احلقيقية  الفائدة 
من  والع�رشون  احلادي  القرن  يخُل  مل  وكذلك 
منو  ح�سل  ،فعندما  االجللل  الطويل  الللركللود 
خالل  املتحدة  الواليات  اقت�ساد  يف  �رشيع 
من  متاأتيًا  جاء  ،فانه   2003-2007 املدة 
ا�ستطاعت  التي  اخلطرة  االقرتا�س  م�ستويات 
م�ستويات  اىل  الفائ�سة  االدخللارات  حتول  ان 
يف  وت�سببت  اال�ستثمار  مللن  م�ستدامة  غللري 
 .  2008 العام  يف  العقاري  الرهن  فقاعة 
وعلى الرغم من اهمية ما اثاره اال�ستاذ الري  
�سومرز من جامعة هارفرد يف مقاله املن�سور 
يف جملة ال�سوؤون اخلارجية االمريكية يف 15 
�سباط 2016 واملو�سوم :ع�رش الركود الطويل 
الرباعية  املتالزمة  مقالته  يف  غابت  ،فقد 
واملتمثلة:بال�سكان  الطويل  للركود  امل�سببة 
والتكنولوجيا واالدخار ومعدالت الفائدة  مرة 
واحدة،بل كان �سومرز يهدف من مقاله املهم 
التو�سعية  املالية  لل�سيا�سة  ميكن  كيف   اىل  

يف  ت�ساعد  ان  املتحدة  الللواليللات  حلكومة 
وجعل  الطويل  الركود  م�سكالت  على  التغلب 
ال�سحيح. وعليه �سنتناول  ياأخذ م�ساره  النمو 
املتالزمة  الرباعية لالقت�ساد  ك�سبب للركود 

الطويل يف البلدان الغنية وعلى النحو االتي:
1 - ال�سكان والتكنولوجيا

كينز  مينارد  جللون  اثللار   1937 الللعللام  يف 
يف  احلللديللث  الكلي  االقت�ساد  علم  موؤ�س�س 
النتائج  بع�س  عللنللوانللهللا:  كللان  حمللا�للرشة 
االقت�سادية لهبوط النمو يف ال�سكان مو�سحًا 
ما  هو  وقتذاك  كينز  خمللاوف  من  واحللدة  ان 
»البطالة  او  اجلديد«  باملر�س   « عليه  اطلق 
اىل  االوىل  للمرة  كنز  ا�سار  التكنولوجية«.اذ 
�سوف  املت�سارعة  التكنولوجية  التطورات  ان 
لللن تللوفللر الللعللر�للس الللكللايف مللن قللوة العمل 
لت�سيريها. وها نحن اليوم يف العقد الثاين من 
والع�رشين ونبوءة كنز مازالت  القرن احلادي 
امرا�سًا  تعاين  الغنية  االقت�سادات  ان  جت�سد 
اقت�سادية مزمنة ناجمة عن متالزمة ال�سكان 
ال�سلع  على  ال�سعيف  والتكنولوجيا.فالطلب 
جعلت  قد  الفائ�سة  واالدخلللارات  واخلدمات 
يتحرك  ان  االقت�سادي  للنمو  امل�ستحيل  من 
الفائدة  �سعر  اداة  با�ستعمال  عالية  مبعدالت 
املنخف�سة الق�سرية االجل.فالرتكيب ال�سكاين 
االعللتللالل  هللذا  يف  اال�للسللا�للس  الللالعللب  ام�سى 

االقت�سادي،وان 
�سيادة ال�سكان من 

االعمار الكبرية.
غللللللللللدت ركللللليلللللزة 
النمو  يف  االنخفا�س 
االقللتلل�للسللادي والللفللائللدة 
مللعللًا عللرب قللنللوات عللديللدة.
الكلي  اللللنلللاجت  يللعللتللمللد  اذ 
على  االقت�ساد  يف  املرغوب 
عدد العاملني وانتاجيتهم .ففي 
بلدين هما املانيا واليابان على 
ال�سكان  ن�سبة  املثال،فان  �سبيل 
يف  اآخلللذة  العمل  �سن  يف  هللم  ممللن 
التناق�س امل�ستمر منُذ اكرث من عقدين 
ان  املللعللروف  .فمن  الللزمللن  مللن  ونيف 
انخفا�سًا مقداره ن�سف نقطة مئوية يف 
اىل  حمالة  ال  يوؤدي  العمل  قوة  منو  معدل 
انخفا�س يف معدل النمو االقت�سادي بالقدر 
االقت�سادية  النماذج  افرت�ست   وهكذا  نف�سه. 
بان  االقت�سادي  النمو  حتليل  يف  املعا�رشة 
)�سواء  ما  ل�رشكة  املللادي  املللال  راأ�للس  ح�سة 

االبنية او املعدات او االر�س او حقوق امللكية 
واحدة  وحدة  انتاج  بغية  عامل  لكل  الفكرية( 
،هي اآخذة يف التناق�س طاملا متيل ال�رشكات 
الوقت  مبرور  اقل  عمل  ا�ستخدام  اىل  املنتجة 
�ستكون  املللال  راأ�للس  اىل  احلاجة  فان  ،وبهذا 
اقللل  وان منو خزين راأ�للس املللال املللادي قد 
 3 م�ستوى  من  املتحدة  الواليات  يف  تباطاأ 
ليبلغ   1994-2004 ال�سنوات  خالل  باملئة 
باملئة  ون�سف  واحللد  على  يزيد  ال  م�ستوى 
ذلك  ثلث  االخللللرية.وان  الع�رش  ال�سنوات  يف 
عر�س  يف  النمو  تباطوؤ  م�سدره  كان  التباطوؤ 
االبتكارات  اىل  الباقي  ،ويعود  العاملة  القوى 
التكنولوجية املت�ساعدة. بعبارة اأخرى تتوىل 
واملعدات  املكائن  من  القليل  �رشاء  ال�رشكات 
طاملا ان العدد الذي ي�سغلها من العاملني هو 
التكنولوجية  االبتكارات  ا�ستغالل  .وان  اقل 
يف  اقل  �سيكون  االنتاج   جماالت  يف  وزجها 
الغالب كذلك. وال يخفى ان واحدة من م�سكالت 
معدالت  وهبوط  الراهنة  االقت�سادية  ال�سني 
هو  باملئة   6 اىل  باملئة   13 من  فيها  النمو 
التجديد  وكلفة  التكنولوجية  االبتكارات  قوة 
اال�ستيعابية  الطاقة  جعل  ما  فيها  امل�ستمرة 
القدرة  وان  حمللدودة  التكنولوجي  للتجديد 
ان  .كللمللا  م�ستمر  تعرث  يف  هللي  التناف�سية 
اقت�سادها يتعر�س اليوم اىل ما ي�سمى الركود 
التكنولوجي.وعلى الرغم من ذلك  فان ال�سني 
عايل  ُمي�رش  عر�س  عن  التحري  يف  ما�سية 
املجتمع  بات  ان  ،بعد  العمل  قوة  من  التقنية 
ال�سيني يقرتب من مرحلة ال�سيخوخة العمرية 
وتزايد اعمار ال�سكان بعمر التقاعد ،وهو االمر 
قيد  رفللع  اىل  ال�سينية  بالقيادة  ادى  الللذي 
الواحدة من طفل اىل طفلني  االجناب لال�رشة 
اثنني.                                                                            

2 - ال�سكان واالدخار ومعدالت الفائدة
حللللاول االقللتلل�للسللاديللون تللفلل�للسللري الللركللود 
لعقود  ي�ستمر  ان  ميكن  الللذي  االقت�سادي 
يف  يكمن  امل�سكلة  جوهر  ان  وتبني  عديدة 
العمل. �سن  ال�سكان ال�سيما من هم يف  نق�س 
وهذا ما عرب عنه موؤ�س�س علم االقت�ساد الكلي 
احلديث جون مينارد كينز يف العام   1937 
اىل  التزايد  من  ال�سكان  حتول  قال:ان  عندما 
التناق�س يعد كارثيًا . فظاهرة تزايد ال�سكان 
مل�سلحة كبار ال�سن   ت�سمح  بطبيعتها بخف�س 
معدالت النمو االقت�سادي وانخفا�س معدالت 
الفائدة الق�سرية االجل معًا عرب قنوات اهمها 
وارتفاع  تنامي  ظاهرة  يف  احلا�سل  التطور 
مللعللدالت االدخلللار. فللاالفللراد هللم اكللرث ميال 
اعمارهم  بداية  يف  عالية  بكثافة  لالقرتا�س 
االموال  ت�ستخدم   ما  عادة  العمل.اإذ  �سن  يف 
و  التعليمية  نفقاتهم  ملواجهة  ال�رشف  يف 
وغريها  اال�ستهالكية   املنزلية  متطلباتهم 
�سن  يف  ال�سكان  اعمار  ت�ساعد  مع  .ولكن  
الوظيفي  العمر  منت�سف  وبلوغهم   العمل 
ظاهرة  فان  التقاعد  مرحلة  باجتاه  �سعوداً 
حتوط  كو�سيلة  بالت�ساعد  تللاأخللذ  االدخلللار 
اال�ستعداد  تقت�سي  التي  التقاعد  ملرحلة 
لالنفاق و ال�رشف امل�ستقبلي  ل�سد احتياجات 
االقت�سادي  الركود  �سياأخذ  .ولكن  ال�سيخوخة 
الزوال  يف  حقا  يبداأ  ان  قبل  الطويل  م�ساره 
جامعة  تولت  فقد  االنتعا�س.  اىل  والللعللودة 

يف  الللعللايل  واملعهد  الربيطانية  كللامللربدج 
نحو  الللتللوجلله  حتللديللداً  عللامللني  منذ  جنيف  
التحليل االقت�سادي لهذه الظاهرة .حيث قام 
احل�سابات  باجراء  تيولنك�س  كوئني  اال�ستاذ 
ن�رش  مت  والتي  االقت�سادات  من  الكثري  على 
 2014 العام  نتائجها يف كتابه ال�سادر يف 
يف  العايل  املعهد  يف   بالدوين  زميله  مع 
حقيقته  الطويل:  الركود   : املو�سوم  و  جنيف 
ثمة  ان  العاملان  الحظ  وعالجه.اذ  وا�سبابه 
الرتكيبة  و  االدخلللارات  ت�ساعد  بني  عالقة 
العمرية لل�سكان يف دول خمتلفة .فكلما كان 
املتقاعدين  واعللداد  م�ستمر  منو  يف  ال�سكان 
االدخللار  نحو  االجتللاه  ،فللان  الن�سبة  اقللل يف 
اقل والعك�س عندما ت�سبح  يكون يف م�ستوى 
حيث  االكرب  الللوزن  لها  املتقاعدين  �رشيحة 
يبلغ عندذاك االدخار  ازدهاره .فعلى م�ستوى 
االدخلللار  ن�سبة  كللانللت  املللتللحللدة  الللواليللات 
يف  االجللمللايل  املحلي  الناجت  اىل  املللرغللوب 
يوم  228باملئة(  هي)�سالب   1970 العام 
الغللرا�للس  مقرت�سًا   العائلي  القطاع  غللدا 
من  بالقليل  يتعرث  وهو  اال�ستهالكي  االنفاق 
ينطلق  الظاهرة  هذه  تف�سري  املللدخللرات.وان 
االفللراد  يعتقد  طاملا  بانه  حمدد  ت�سور  من 
احلياة  م�سرية  بللان  العمل  �سن  يف  هم  ممن 
يف  مداخيلهم  تو�سيع  من  �ستمكنهم  العملية 
ديونهم  ت�سديد  على  قدرتهم  فان  امل�ستقبل، 
املالية  احتياجاتهم  ل�سد  مدخراتهم  وبناء 
ت�سهد   ان  من  بد  ال  التقاعد  بعد  ما  ملرحلة 
تيولنك�س  كوئني  وجد  وهكذا  كبرياً.  ارتفاعًا 
املحلي  الناجت  اىل  االدخار  ن�سبة  ان  وزميله 
تغريت  قد  املتحدة  الللواليللات  يف  االجللمللايل 
2010 مع  52 باملئة( يف العام  اىل)موجب 
ان  ال�سكان بعد  ال�سن يف تركيب  تعاظم كبار 
بواقع)�سالب228   1970 العام  يف  كانت 
اليابان  يف  االمر  ا�سلفنا.كذلك  كما  باملئة( 
واملانيا وال�سني وللمدة نف�سها،حيث  تغريت 
االجمايل  املحلي  الناجت  اىل  االدخللار  ن�سبة 
176باملئة(اىل  مللن)�للسللالللب  اللليللابللان  يف 
املانيا  يف  باملئة(وتغريت   119 )موجب 
)موجب  اىل  باملئة(�سعوداً   198 من)موجب 
 42 من)�سالب  ال�سني  ويف  325باملئة( 
باملئة(.وهكذا    86 مللوجللب   اىل)   ) باملئة 
التي  االقللتلل�للسللادات  بع�س  جللهللود  تللزامللنللت 
�سهدت معدالت ادخار عالية مع تعاظم ن�سبة 
ال�سكان  ال�سن يف تركيب  او كبار  املتقاعدين 
ا�ستثمارية منخف�سة يرافقها  لُت�سدم بقدرات 
العامة  املالية  ن�ساط  يف  حللاد  انخفا�س 
ظاهرة  تبني  اىل  الكربى  ال�رشكات  وجلللوء 
الالم�ساواة  و�سيوع  ال�سائل  النقدي  االكتناز 
)التي جتعل معظم الناجت املحلي االجمايل يف 
ايدي املدخرين االغنياء( والتي ادت جميعها 
اي  التوازنية)  الفائدة  معدالت  تدهور  اىل 
االدخار  جعل  على  القادرة  الفائدة   معدالت 
(.وبهذا  املرغوب  اال�ستثمار  يوازي  املرغوب 
�ساد  الللذي  الللعللايل(  املوجب  )االدخلللار  فللان 
النمو  وتدين  اال�ستثمارات  نق�س  مراحل  يف 
فائدة  )معدالت  مع  يتزامن  اخذ  االقت�سادي 
حقيقية �سالبة ق�سرية االجل( يظهرها تعاظم 
تتخبط  م�ستمر  ركود  ي�ساحبها  و  املدخرات 

فيه البلدان الغنية حتى اللحظة.

احلملة  من  متوافرة  تللزال  ال  التي  التذكارات  بني  من 
االنتخابية االأمريكية يوجد "دوالر ترامب لعام 2016"، 
وهو عملة ف�سية تذكارية حتمل وجه الرئي�س امُلنتخب 
على اأحد اجلانبني وعبارة "�سّوتوا لغري ال�سيا�سي" على 

اجلانب االآخر.
ويف حني اأن دوالر ترمب ُيكّلف 70 دوالرا، اإال اأن قيمة 
 13 اأعلى م�ستوى لها منذ  اإىل  ارتفعت  الدوالر احلقيقي 

عامًا مقابل جمموعة من العمالت املناف�سة.
بقدر  غريب  نحو  على  نف�سه  من  واثللق  لرجل  بالن�سبة 
ترامب، الدوالر القوي قد يكون مو�سع ترحيب، واأن يتم 
العاملية  للثقة  اإ�سارة   - �رشف  "و�سام  بو�سفه  ارتللداوؤه 
بنهج ترامب"، كما قال اأالن را�سكني، خبري ا�سرتاتيجية 

العمالت يف دويت�سه بانك.
لكن هل الدوالر القوي يف م�سلحة الواليات املتحدة اأو، 

يف الواقع، يف م�سلحة رئي�سها املقبل؟
فحتى قبل اأن ي�سكن البيت االأبي�س، يواجه ترامب �سوق 
نف�سها.  ت�ستبق  اأنها  بع�سهم  يخ�سى  اأجنبية  عمالت 
وترية ارتفاع الدوالر و�سلت اإىل م�ستويات يعتقد بع�س 
تخفي�س  اإىل  اللجوء  على  اإدارته  �سُتجرب  اأنها  املحللني 

قيمة اأكرب عملة احتياطية يف العامل.
بالتاأكيد ُيدرك ترمب اأن الدوالر القوي �سيف ذو حدين، 
فهو الذي قال ل�سبكة "�سي اإن بي �سي" يف اأيار )مايو(: 
"يف حني اأن هناك بع�س املزايا، اإال اأنه يبدو من االأف�سل 

احل�سول على دوالر اأقوى مما هو عليه يف الواقع".
بالتاأكيد ال اأحد يحتاج اإىل رفع قيمة الدوالر يف املناخ 
العملة،  تدفع  املرتابطة  العوامل  من  فكثري  احلللايل. 
قيمة  بارتفاع  التعجيل  على  تعمل  تقريبا  جميعها 
العملة: كوجنر�س ُي�سيطر عليه اجلمهوريون ي�سّوت على 
تخفي�س ال�رشائب ولربنامج للبنية التحتية، واحتياطي 
الذي  الوقت  يف  اللللدورة  ت�سديد  وتللرية  يرفع  فلليللدرايل 

يرتفع فيه معدل الت�سخم، وترامب يتبع �سيا�سة جتارية 
االأ�سهم،  ُتعزز  التي  ال�رشكات  اأربللاح  واإعللادة  حمائية، 

و�سيا�سة خارجية اأكرث ت�سدداً.
�سبب  عن  التغا�سي  اإىل  امل�ستثمرون  مييل  ذلللك،  مع 
االنتخابات  ي�سبق  الذي  الدوالر  الرتفاع  ملمو�س  واحد 
بللراذرز  بلللراون  مللن  ت�سانلدر،  مللارك  قللال  االأمللريكلليللة. 
االقت�ساد  قللوة  على  يللدل  القوي  "الدوالر  هللارميللان: 
برنامج  قبل  املرتفعة  االأ�سعار  و�سغوط  االأمللريكللي 

التحفيز من ترامب".
يف الواقع، ارتفعت العملة اأكرث من 4 يف املائة من اأدنى 
بداية  )مايو( حتى  اأيار  املدة من  للعام يف  م�ستوياتها 

ال�سهر احلايل.
ال�سيطرة  �سمن  الدوالر  ُيبقي  كان  الذي  القلق  ُيثري  هذا 
خالل الن�سف االأول من العام: املخاوف يف االحتياطي 
القوي  للدوالر  ال�سلبي  الفعل  رد  �سل�سلة  ب�ساأن  الفيدرايل 

على �سحة االقت�ساد.

والرئي�س  الفيدرايل،  االحتياطي  رئي�سة  ييلني،  جانيت 
املخاوف  عن  اأعربا  لكنهما  للغاية  خمتلفان  امُلنتخب، 
 – االأمريكية  ال�رشكات  على  الللدوالر  قوة  تاأثري  ب�ساأن 
ترامب اأعرب عن خماوفه ب�سكل �رشيح اأكرث، من خالل 

اّتهام ال�سني باإ�سعاف الرمنينبي.
امليل  اأن  يف  يتمثل  ترامب  مللاأزق  اأن  را�سكني  ويللرى 
من  التجاري  للميزان  مفيدا  يكون  رمبللا  للحمائية 
اإذا  لعنة"  مبثابة  "�سيكون  لكنه  الللواردات،  قمع  خالل 
ال�رشر  اإحلاق  القوي ب�سكل مفرط  االأمر بالدوالر  انتهى 

ب�رشكات الت�سدير وتعزيز الواردات.
وحتى اإن حافظ الرئي�س املنتخب على ال�سغط على بكني 
من املكتب البي�ساوي، فمن غري املرجح اأن ينجح كثرياً 

يف تخفي�س قيمة الدوالر، اإذا كانت هذه نيته.
راحة  اأكرث  يكون  قد  الفيدرايل  االحتياطي  جانبه،  من 
اإن  العملة  خرباء  يقول  قبل.  ذي  من  الدوالر  قوة  ب�ساأن 
املزيد من االنخفا�س يف معدل البطالة ينبغي اأن يزّود 

اأ�سعار  �سّناع ال�سيا�سة مبجال كاف لال�ستمرار يف رفع 
الفائدة حتى يف مواجهة عملة قوية.

ما  ب�ساأن  النقا�س  اأن  يف  املتمثل  اخلطر  هناك  ان  ثم 
تاأثرت بقوة  الدوالر والرمنينبي قد  اإذا كانت م�ستويات 
�سيكون  ال�سينية  العملة  يف  ال�سعف  اأن  اأو  اللللدوالر، 

فو�سويًا ويطول اأمده.
احلللوافللز يف  اأثللار  ترامب  نهج  فللاإن  ذلللك،  عللالوة على 
مرحلة ما بعد االنتخابات ل�رشاء الدوالر، اإال اأن العوامل 
مهمة.  عوامل  اأي�سًا  ُت�سبح  املتحدة  الواليات  خللارج 
من  جزئيًا  مدفوع  اليورو  مقابل  مثال،  العملة،  ارتفاع 
املخاوف ب�ساأن اأوروبا، التي تظهر من خالل امل�ستويات 
املنخف�سة القيا�سية يف العائدات على ال�سندات االأملانية 

الأجل عامني.
الدوالر قد جتعل من  القوى وراء عودة �سعود  بالتايل، 

ال�سعب على ترامب التاأثري يف اجتاهها.
ل�سببني.  القوي  الللدوالر  مع  يتعاي�س  قد  ترامب  اإذن، 

حماربته تبدو م�ستحيلة، وال�سماح له بتمثيل نهج ترمب 
لكن هذا لن  ال�سيا�سية.  الناحية  قد يكون مل�سلحته من 
جروب،  �سيتي  من  اإجنالندر،  �ستيفن  بال�رشورة.  يدوم 
من  العامة  املالية  من  كبرية  حتفيز  حملة  اأن  من  حّذر 
�ساأنها "رفع الدوالر كثرياً ملدة من الوقت، لكنها �ستاأتي 
ا�سرتاتيجية  الحقة".  مرحلة  يف  حادة  عالقة  اآثللار  مع 
مع  لكن  الدوالر،  بارتفاع  �ست�سمح  االأرجح  على  ترامب 

طرح بع�س االإ�سارات اخلفية.
وعمق  �رشعة  ه�سم  يحاولون  امل�ستثمرون  يللزال  وال 
اأن  اإىل  االأجنبية  العمالت  وُي�سري خرباء  الدوالر،  ارتفاع 
رئا�سة  من  يوم   100 اأول  نهاية  حتى  �سيتطلب  االأمللر 

ترامب قبل اأن تظهر فكرة اأو�سح حول م�سار الدوالر.
لي�سوا  "النا�س  �سرتيت:  �ستيت  من  ميتكاف  مايكل  قال 
م�ستعدين لدوالر قوي واأ�سعار فائدة اأعلى يف الواليات 
النا�س  ليتكّيف  الوقت  بع�س  االأمر  �سي�ستغرق  املتحدة. 

مع الواقع".
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الدوالر »القوي« سالح ذو حدين في يد ترامب
روجر بليتز

الركود الطويل .. متالزمة االقتصاد الرباعية
د. مظهر محمد صالح

الجزء االول

فاضل علي عثمان البدران
الجزء الثاني واالخير

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

636.73
1.02
0.16%

20,572,618,199
43,929,394,673

473
39
5
16
18

0.40
34,226,196.395.0

0.52
5,412,992,358.00

0.70
2,147,483,647.00

1.26
725,000,000.00

0.85
144,700,000.00

)BIME( اوسط

)BMFI( موصل

)BTRI( عراق

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

0.40
13,690,490,880.00

0.52
2,814,467,328.00

0.70
2,100,000,000.00

1.26
913,500,032.00

5.53
466,810,112.00

)BIME( اوسط

)BMFI( موصل

)BTRI( عراق

)BKUI( كورد

)TASC( اسيا
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ما هو مستقبل قطاع النفط في العراق 


