
لدراما  الأخري  اأن امل�شهد  اأن يتوقع  مل يكن لأحد 
النتخابات المريكية بني املر�شحني الدميقراطي 
دونالد  اجلمهوري  واملر�شح  كلينتون  هيالري 
ترامب، ان ينتهي بفوز الخري، ل�شيما وان جميع 
وال�شحافة  العالم  وتوقعات  الراأي  ا�شتطالعات 
مبا يف ذلك و�شائل التوا�شل الجتماعي يف داخل 
امريكا وخارجها كانت ت�شري مل�شلحة هيالري، 
دول  مبافيهم  اجلميع  بدعم  حتظى  كانت  التي 
اخلتامي  امل�شهد  ان  ال  الو�شط،  وال�رشق  اوروبا 
ا�شتطاع  اذ  للجميع،  متوقعة  غري  ب�شدمة  انتهى 
ترامب من الظفر بالنتخابات بعد �شباق انتخابي 
ونقا�ش  ج��دل  حم��ط  و�شيظل  ك��ان  م��اراث��وين 
التوقعات  عك�ش  جاء  الذي  الفوز  هذا  م�شتمرين، 
اأنعك�ش وب�شورة �رشيعة على الو�شع القت�شادي 
العاملي يف جميع مفا�شله، ور�شم �شورة قامتة 
الطبقة  خماوف  وا�شتغالل  المريكي  لالقت�شاد 
الو�شطى رغم احل�شيلة اجليدة التي حققها باراك 
اوباما، فمع تدين معدل البطالة اىل %4،9 وبعد 
الزمة  اليوم  تبدو  اقت�شادي مديدة،  تو�شع  فرتة 
املالية التي ت�شببت بحالة انكما�ش يف البالد يف 

2009 بعيدة جدا.
ويف 2015، ارتفع متو�شط دخل ال�رش المريكية 
�شنة واحدة م�شجال زيادة  %5 خالل  باكرث من 
�شنوية ل �شابق لها يف تاريخ البالد، ويف الواقع، 
ال��ولي��ات  يف  الجتماعية  ال��ف��روق��ات  ازدادت 
يجد  ل  فيما  متدنية  الأج��ور  ت��زال  ول  املتحدة 
ي�شطرون  او  طموحاتهم  تلبي  اعمال  كثريون 
باكملها  مناطق  وهناك  جزئي،  ب��دوام  للعمل 
وا�شمحالل  امل�شانع  ازال��ة  من  تعاين  ت��زال  ل 
الت�شنيع. وي�شهد على ذلك ارتفاع ال�شوات التي 
ال�شداأ"  "حزام  منطقة  يف  ترامب  عليها  ح�شل 
كانت  التي  البالد  �رشق  �شمال  يف  بلت(  )را�شت 
تنت�رش فيها يف ما م�شى م�شانع التعدين والفحم 
وال�شيارات. ومنذ العام 2000، خ�رشت الوليات 
ال�شناعات  يف  وظيفة  ماليني  خم�شة  املتحدة 

التحويلية.
عن  ال��ع��ق��ارات  قطب  يكف  مل  حملته  وخ���الل 

التبادل  لتفاقات  براأيه  ال�شيء  الأث��ر  مهاجمة 
يف  وكندا  املك�شيك  مع  املوقعة  تلك  مثل  احل��ر 
للحزب  التقليدي  املوقف  عن  مبتعدا   ،1994
اجلمهوري، لكنه ركز هجماته على ال�رشاكة عرب 
املتحدة  الوليات  وقعتها  التي  الهادىء  املحيط 
يف 2015 مع 11 بلدا يف منطقة اآ�شيا واملحيط 
هذه  عليها،  الت�شديق  تنتظر  تزال  ول  الهادىء 
التفاقية مثل تلك التي يجري التفاو�ش ب�شاأنها 
باملوت  عليها  حمكوم  الوروب���ي،  الحت��اد  مع 

احلتمي اذا وفى ترامب بوعوده النتخابية.
وي�شعى ترامب خلف�ش ال�رشائب على الرباح من 
وا�شتحداث  النمو  حتفيز  يف  امال   15% اىل   35
وظائف مثريا مع ذلك �شكوك اخلرباء، وعلى الرغم 
من الرباح الهائلة، ال ان ال�رشكات المريكية مل 
ان  املوؤكد"  "غري  ومن  ا�شتثماراتها  وترية  ترفع 
�شيا�شتها،  تغيري  اىل  ال�رشائب  خف�ش  يدفعها 
ال�رشيبية"  ال�شيا�شة  "مركز  منظمة  وذك���رت 
هذه  ان  احلزبية  غري  �شنرت(  بولي�شي  )تاك�ش 
الجراءات من �شانها بالطبع تن�شيط ال�شتثمارات 
املالية  �شت�شعف  لكنها  املتو�شط  امل��دى  على 
الدولة،  مداخيل  خف�ش  عرب  كبري  ب�شكل  العامة 
وقدرت املنظمة ان يرتفع الدين المريكي باكرث 
املقبلة، وذهب  الع�رش  ال�شنوات  %36 خالل  من 
ذلك  من  ابعد  اناليتيك�ش"  "موديز  اقت�شاديو 
انكما�ش  ح��دوث  الأخ��رية  الآون��ة  يف  توقعوا  اذ 
ترامب  �شيا�شات  ب�شبب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

النعزالية.
الدويل  النقد  �شندوق  اقت�شاديي  كبري  و���رشح 
�شابقا �شاميون جون�شون ان النغالق الذي يدعو 
ان  وا�شاف  مدمر،  وقع  له  �شيكون  ترامب  اليه 
"التهديد بتوتري العالقات التجارية مع �رشكائنا 

�شينتهي اىل ا�شعافنا.
بثقلها  تنوؤ  اجابات  بال  كثرية  ا�شئلة  ت��زال  ول 
ترامب  رئا�شة  ظل  يف  القت�شاد  م�شتقبل  على 
الفدرايل،  النقدية لالحتياطي  ال�شيا�شة  ول �شيما 
�شدمة  بعد  اخل��وف  يعرتها  مل  التي  فال�شواق 
نتيجة النتخابات المريكية ميكن ان تتاأثر �شلبا 
املركزي  البنك  بني  مفتوح  ن��زاع  ن�شوؤ  حال  يف 
البنك  رئي�شة  على  مرارا  تهجم  فرتامب  وترامب، 

واتهمها  يلن  جانيت  الدميوقراطية  امل��رك��زي 
بتغذية "فقاعة مالية هائلة ومرعبة" عرب البقاء 
ب�شورة  ال�شفر  من  قريبة  الفائدة  ا�شعار  على 

ا�شطناعية.
الدوالر وخماوف من �سيا�سات ترامب

اإىل ما  ال�شيني  اليوان  اذ بعد فوز ترامب تراجع 
اخلارجية  الأ�شواق  يف  للدولر  يوان   6.8 دون 
ب�شبب  اأع��وام  �شتة  من  اأكرث  خالل  الأوىل  للمرة 
املنتخب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  اأن  م��ن  خم��اوف 
دونالد ترامب قد يطبق �شيا�شة احلماية التجارية 

التي حتدث عنها طوال فرتة حملته النتخابية.
الرئي�شية  الدولر مقابل معظم العمالت  ومتا�شك 
التداعيات  ا�شتي�شاح  الأ���ش��واق  حت��اول  حيث 
القت�شادية  ترامب  �شيا�شة  على  ترتتب  قد  التي 
بالقلق  ت�شعر  التي  الآ�شيوية  الأ�شواق  �شيما  ل 
ال�شني  بني  التجارية  العالقات  م�شتقبل  ب�شاأن 
رئي�ش  ح��ك��وم��ة  ظ��ل  امل��ت��ح��دة يف  وال���ولي���ات 

جمهوري.
على  لرتامب  وال�شادم  املتوقع  غري  الفوز  واأدى 
مناف�شته الدميقراطية هيالري كلينتون اإىل موجة 
بيع جماعية لالأ�شول العالية املخاطر - مبا دفع 
الني واليورو والفرنك ال�شوي�رشي لل�شعود - قبل 
ال�شوق يف تداولت متقلبة بدعم  اأن يتغري م�شار 
من اخلطاب الذي األقاه ترامب عقب اإعالن الفوز 

وركز فيه على الوحدة والنمو القت�شادي.
 6.8158 اإىل  ال���دولر  مقابل  ال��ي��وان  وت��راج��ع 
يوان يف حني �شعد الدولر مقابل الني الياباين 
لأعلى م�شتوى يف ثالثة �شهور ون�شف ال�شهر عند 

105.95 ين.
الدولر  مقابل  لل�شعود  ال�شرتايل  الدولر  وعاد 
بعدما هبط يوم الأربعاء ب�شبب خماوف من وعود 
وتداعياتها  التجارية  باحلماية  املتعلقة  ترامب 
الأ�شرتايل  ال��دولر  و�شعد  وغريها.  ال�شني  على 

اأكرث من واحد باملئة مقابل نظريه الأمريكي.
العملة  اأداء  يقي�ش  الذي  ال��دولر  موؤ�رش  وا�شتقر 
رئي�شية  عمالت  �شت  من  �شلة  مقابل  الأمريكية 
عند 98.540 بعد و�شوله يف الأ�شواق اخلارجية 
 28 منذ  م�شتوى  اأع��ل��ى  وه��و   98.704 اإىل 

من  مفاجئ  �شعود  يف  الأول  ت�رشين  اأكتوبر 

املوؤ�رشات  ظهور  بعد  بلغها  متدنية  م�شتويات 
ت���رام���ب، وارت���ف���ع اجلنيه  الأول���ي���ة ع��ل��ى ف���وز 
والدولر  اليورو  مقابل  باملئة   0.1 ال�شرتليني 
يف التداولت املبكرة يف لندن ليجري تداوله عند 

1.2424 دولر و87.79 بن�ش لليورو.
فوز ترامب يهدد اتفاقية التجارة بني اأمريكا 

واالحتاد االأوروبي
مع فوز دونالد ترامب املوؤيد ل�شيا�شات احلماية 
الأمريكية  الرئا�شة  انتخابات  يف  التجارية 
املتحدة  الوليات  يف  املتزايد  اأوروب��ا  وت�شكك 
التفاقية  اإبرام  احتمالت  ت�شعف  قيادته  حتت 
املزمعة للتجارة احلرة عرب الأطل�شي بني الحتاد 

الأوروبي والوليات املتحدة.
الدولية  التجارة  اتفاقيات  باإن  ترامب  �رشح  اذ 
على  �شلبا  وت��وؤث��ر  الأم��ري��ك��ي��ني  العمال  ت�رش 
قدراتها التناف�شية لكن مل يت�شح بعد اإىل اأي مدى 
الرئا�شة  توليه  بعد  ترامب  �شيا�شات  �شتتطابق 
مع تلك التي اأعلنها اأثناء حملته النتخابية، يف 
حني اأفاد ثيلو برودمتان رئي�ش احتاد ال�شناعات 
يف  اقت�شاد  اأكرب  اتبع  "اإذا  اأملانيا  يف  الهند�شية 
العامل �شيا�شة حمائية فاإن ذلك �شيوؤثر على بقية 

العامل.
الأوروب���ي  الحت��اد  من  م�شوؤولون  ويتفاو�ش 
�شنوات  ثالث  من  اأكرث  منذ  املتحدة  والوليات 
وال�شتثمار  التجارة  يف  ال�رشاكة  اتفاقية  على 
اإقرار بروك�شل ووا�شنطن باأنها  عرب الأطل�شي مع 
لن ت�شتكمل يف فرتة ولية باراك اأوباما كما كان 

يعتقد يف ال�شابق.
الحت��اد  مفو�شة  مال�شرتوم  �شي�شيليا  وبينت 
الأوروبي للتجارة اإن من ال�شابق لأوانه تقييم اأثر 
حتميا  كان  املفاو�شات  توقف  لكن  ترامب  فوز 
اأنتوين  ورد  الفائز،  �شخ�شية  عن  النظر  ب�رشف 
الحتاد  لدى  املتحدة  الوليات  �شفري  جاردنر 
تظل  ال�رشاكة  اتفاقية  اإن  ل��روي��رتز  الأوروب���ي 
م�شيفا  وا�شرتاتيجية  اقت�شادية  لأ�شباب  مهمة 
اأن التحدي يتمثل يف اإقناع مزيد من النا�ش باأن 

حترير التجارة يعد فر�شة ل خماطرة.
حت�شن يف ا�شواق املال بعد "�شدمة فوز ترامب"

ا�شواق  �شهدته  الذي  الرتاجع  على  �شاعات  بعد 
املال وا�شعار �رشف العمالت والنفط والذهب، 
عادت ال�شواق اىل النتعا�ش، ل �شيما بعد ان 
فتحت بور�شة وول �شرتيت ابوابها مع موؤ�رش 

مرتفع بع�ش ال�شيء.
اىل  توجهوا  امل�شتثمرون  وك��ان 
و���رشاء  ال�شيادي  ال��دي��ن  �شوق 
���ش��ن��دات ال��دي��ن المل���اين بعد 
فوز  عن  الع��الن  اق��رتب  ان 
تقدم  ومع  بالرئا�شة،  ترامب 
ف���رز ال����ش���وات وت��رج��ي��ح 
ت��راج��ع �شعر  ت��رام��ب،  ف��وز 
املك�شيكي،  والبيزو  الدولر 
وتراجعت العملة املك�شيكية 
ل��راأي  مقيا�شا  كانت  التي 
ال�شواق يف ال�شابيع الخرية 
حول نتيجة القرتاع، الربعاء 
لتعود  ب��امل��ئ��ة   14 بن�شبة 

وتربح ن�شفها.
وت��خ�����ش��ى امل��ك�����ش��ي��ك ف��وز 
تهديدات  ب�شبب  ت��رام��ب 
امل��ل��ي��اردي��ر ب��اع��ادة 
ال����ت����ف����او�����ش ح���ول 
ات��ف��اق��ات ال��ت��ب��ادل 
ماليني  وابعاد  احلر 
غري  امل��ه��اج��ري��ن 
ال�������رشع���ي���ني ع��ن 
املتحدة  الوليات 
ودفع املك�شيك اىل 
بناء  نفقات  دفع 
جدار على احلدود 
امل�����ش��رتك��ة بني 
ال���ب���ل���دي���ن يف 

اجلنوب.
ح���ي���ث و���ش��ح 
اخل������ب������ري يف 
امريكا  ���ش��وؤون 
ال���الت���ي���ن���ي���ة 
جم��م��وع��ة  يف 
 " تيك�شي�ش نا "
ن���ي���وي���ورك  يف 
خ����وان ك��ارل��و���ش 
ان  رودادو 
النتخابات امر ا�شا�شي 
املك�شيكي  للبيزو  فقط  لي�ش 
"هذا  وا�شاف  املك�شيك،  لكل  بل 
القرتاع ميكن ان يحدد م�شتقبل املبادلت 
بني البلدين ويعر�ش للت�شكيك ع�رشين عاما من 

التكامل القت�شادي.

ويف بور�شة طوكيو، اأغلق املوؤ�رش نيكاي اجلل�شة 
وعقدت  باملئة،   5،36 ن�شبته  انخفا�ش  على 
املالية  اخلدمات  ووكالة  اليابانية  املال  وزارة 
يف  الو�شع  لبحث  طارئا  اجتماعا  اليابان  وبنك 
ال�شواق. وذكر نائب وزير املالية املكلف ال�شوؤون 
اننا  الجتماع  بعد  ا�شاكاوا  ما�شات�شوغو  الدولية 
ن�شهد تقلبات حادة جدا يف ا�شواق املال مبا يف 

ذلك العمالت.
اأكرث  النفط  اأ�شعار  لدعم  اأوبك  مهمة  اأ�شبحت  اذ 
بانتخابات  ترامب  دونالد  ف��وز  فمع  �شعوبة، 
الرئا�شة الأمريكية قد يتعني على املنظمة املوؤلفة 
من 14 دولة منتجة للخام اأن تكافح يف ظل اآفاق 
اأ�شد قتامة لالقت�شاد العاملي و�شعف الطلب على 
اإنتاج  زيادة  احتمال  اأي�شا  اأوبك  وتواجه  النفط. 
النفط يف الوليات املتحدة وهو مبعث قلق كبري 
الأرا�شي  جميع  بفتح  ترامب  تعهد  مع  للمنظمة 
واملياه الحتادية اأمام اأن�شطة التنقيب عن النفط 
والغاز، وقد تتغري التوازنات داخل اأوبك مع تعهد 
بداأت  الذي  الوقت  يف  اإيران  اإزاء  بالت�شدد  ترامب 

فيه �رشكات النفط تعود ببطء اإليها.
الأمريكية  الرئا�شة  انتخابات  نتيجة  ت�شكل  اذ 
حتدي ي�شاف اإىل التحديات التي تواجه م�شدري 
النفط لأنها قد توؤدي اإىل �شعف النمو يف اقت�شاد 
من  م��زي��دا  ه��ذا  ويعني  بالفعل،  ه�ش  ع��امل��ي 
اأ�شعار  وهبطت  النفط،  على  الطلب  على  ال�شغوط 
التعامالت  اأوائ��ل  يف  باملئة  اأربعة  نحو  النفط 

لكنها انتع�شت اإىل حوايل 46 دولرا للربميل.
الثاين  ت�رشين  نوفمرب   30 يف  اأوب���ك  وجتتمع 
ملحاولة كبح الإنتاج وتقلي�ش تخمة املعرو�ش 
للرتاجع  الأ�شعار  دفعت  التي  اخلام  من  العاملي 
اأكرث من الن�شف منذ 2014، وتذكر م�شادر يف 
اأوبك اإنهم يتوقعون اأن تظل اأ�شعار النفط �شعيفة 
للمخاوف  نظرا  املقبلة  والأ�شابيع  الأي��ام  يف 
ب�شاأن القت�شاد العاملي والغمو�ش الذي يكتنف 

�شيا�شات ترامب املتعلقة بال�رشق الأو�شط.
القت�شادي  النمو  مب�شاعفة  ت��رام��ب  وتعهد 
�شيا�شات  بانتهاج  اأي�شا  وع��د  لكنه  الأمريكي 
اإنرجي  من  �شني  اأمريتا  وق��ال  جتارية،  حماية 
�شلبية  تداعيات  لذلك  "�شيكون  للبحوث  اأ�شبكت�ش 
ناجتها  ارت��ب��اط  مل��دى  نظرا  اآ�شيا  على  كبرية 
ثم  ومن  املتحدة.  بالوليات  الإجمايل  املحلي 
الأقل  على  والطلب  النمو  على  �شلبا  ذلك  ف�شيوؤثر 

نظرا للغمو�ش الذي يحدثه ترامب."
وتظل �شيا�شات ترامب يف جمال الطاقة حمدودة 
�شيعترب  لكن ما �شدر عنه  الآن،  التفا�شيل حتى 
املنتجة  امل�شتقلة  ال�رشكات  اأ�شهم  لأ�شعار  دعما 
ولأ�شهم  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  وال��غ��از  للنفط 
�رشكات النفط الكربى ذات النك�شاف الكبري على 
�شيفرون  مثل  البالد  يف  ال�شخري  النفط  قطاع 

واإك�شون موبيل و�شل.
التنظيمية  القواعد  اإزالة  يوؤيد  اإنه  ترامب  و�رشح 
اأمام  الحتادية  الأرا�شي  وفتح  النفط  قطاع  يف 
اأنابيب  اأن�شطة احلفر وتعهد باإحياء م�رشوع خط 
وبدعم  املتحدة  والوليات  كندا  عرب  مير  للنفط 
�شناعة الفحم، بينما هبطت اأ�شهم �رشكات النفط 
النفط  اأ�شعار  تراجع  مع  و�شل  بي.بي  الكربى 
نظرياتها،  دون  الفرن�شية  توتال  اأداء  كان  بينما 
اإيران  مع  اتفاقا  توتال  وقعت  �شابق  وقت  ويف 
مل�شاعدتها على تطوير حقل �شخم للغاز لت�شبح 
اأول �رشكة طاقة غربية كربى تربم �شفقة  بذلك 
رئي�شية مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية هذا 
الغرب  بني  النووي  التفاق  ترامب  وانتقد  العام. 
واإيران وهو ما يثري الغمو�ش ويحبط �شعي اإيران 
اقت�شادها،  لإنعا�ش  الأجنبي  ال�شتثمار  جلذب 
وقال م�شوؤول من �رشكة نفط كربى تتفاو�ش مع 
ال�شتثمارات  تكلفة  �شداد  تريد  طهران  اإن  اإيران 
ببطء ورمبا على مدى خم�ش اإىل ع�رش �شنوات ولذا 
فاإن كثريا من �رشكات النفط �شترتيث هي الأخرى 
يف اإبرام �شفقات اإىل اأن ت�شبح �شيا�شات ترامب 
اأكرث و�شوحا، من جهة اخرى �رشحت توتال اإن 
املتحدة  للوليات  رئي�شا  ترامب  دونالد  انتخاب 
والغاز  النفط  �رشكة  ا�شتثمارات  على  يوؤثر  لن 

الفرن�شية يف اإيران.
وبعد نهاية هذا امل�شهد الذي كان ينتظره اجلميع، 
الو�شع القت�شادي  وان كان غري متوقعًا، يبقى 
بعد فوز ترامب، اي�شًا غري متوقع، وان كل �شيء 
ممكن حدوثه، فت�رشيحات ترامب املثرية والتي 
اثارت حفيظة الكثريين قد جتد طريقها للتطبيق، 
الذي  وخطابه  الفوز  بعد  ترامب  ظهور  ان  ال 
الودي بااوباما،  كان فيه هادئًا و�شلميًا ولقاءه 
يجعل ال�شورة خمتلفة متاما، فحدة الت�رشيحات 
ان  وعلينا  وطيدها،  خف  والوعود  والتهكمات 
ما  العمال  ورجل  اعمال  رجل  ترامب  ان  نتذكر 
من  �شكل  اي  وياأخذ  يتحول  قد  لغايته  ي�شل  ان 
الخري  اليه، وكالمه  ما و�شل  احلفاظ على  اجل 
م�شداق لذلك عندما قال ان كر�شي الرئا�شة اكرب 

من اجلميع.
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في ظل عجز الموازنة ..االصالح االقتصادي يبدأ من نفقات الرئاسات
�شمات  من  �شمة  امل��ايل  العجز  ك��ان   ، خلت  عقود  منذ 
منذ  اأكرب  ب�شكل  العجز  هذا  تفاقم  وقد  العامة،  املوازنة 
يف  الكبري  النخفا�ش  ب�شبب   2014 ع��ام  منت�شف 
ا�شعار  يف  الكبري  النحدار  عن  الناجمة  النفط  واردات 
النفاق  تنامي حجم  ا�شتمرار  اإىل جانب  العاملية،  النفط 

احلكومي ب�شكل غري عقالين وغري مربر. 
كل ذلك دفع اإىل مطالبة القت�شاديني وبع�ش ال�شيا�شيني 
القت�شادي  ال�شالح  عملية  تبني  اإىل  ال�شعب  وجماهري 
وا�شتجابة  ال�شعب،  القت�شادي واملايل  الو�شع  ملعاجلة 
لل�شغوط هذه فقد اعلنت احلكومة تبنيها لعملية ال�شالح 
والتي ا�شتملت على تخفي�ش النفاق العام وال�شعي لزيادة 
ف�شال  النتاج  حجم  زي��ادة  خالل  من  النفطية  امل��وارد 
ال�شناعة  قطاعات  من  النفطية  غري  امل��وارد  تنمية  عن 
ان  املتوقع  من  كان  وقد   ، وغريها  وال�شياحة  والزراعة 
يتم تخفي�ش النفاق ب�شكل كبري وفعال يف جميع جوانب 

النفاق العام واللجوء اإىل التق�شف بال�شكل الذي يتنا�شب 
القائمة، وزيادة حجم اليرادات اي�شا  مع حجم امل�شكلة 
وعلى  العالية  الدخول  على  ال�رشائب  فر�ش  خالل  من 
زيادة  اأو  وفر�ش  ال�رشورية  الكمالية وغري  ال�شلع  بع�ش 
الر�شوم على بع�ش الن�شاطات التجارية والرباح الناجمة 
" وبع�ش اخلدمات   Capital Gains "عن را�ش املال
التي تقدمها الدولة لبع�ش الفئات الجتماعية املي�شورة 

.
مبوجب �رشوط �شندوق النقد الدويل يتعني على احلكومة 
ان تفر�ش �رشيبة على رواتب الرئا�شات الثالث والنواب 
والوزراء والوكالء والدرجات اخلا�شة وذلك لن ال�شندوق 
يعترب ان تلك الرواتب مبالغ بها واأنها تزيد ا�شعافا على 
نعلم  ول   ، والغنية  املتقدمة  ال��دول  يف  نظرائهم  روات��ب 
وجهت  كما  ل.   اأم  املطلب  هذا  �شتطبق  احلكومة  ان  هل 
بن�شبة  امل�شوؤولني  ملختلف  احلمايات  بتقلي�ش  احلكومة 
الج��راءات  ان  واملالحظ   .% الثالثني  تقارب  قد  معينة 
اذ  املطلوب،  بامل�شتوى  تكن  مل  احلكومة  اتخذتها  التي 

اكتفت ببع�ش اللم�شات اخلفيفة وغري املوؤثرة هنا وهناك 
جتنبا ل�شغوط ومعار�شة الكتل ال�شيا�شية املتنفذة وغري 
املتنفذة ، فقد اعلنت احلكومة عن اجراء تخفي�ش متوا�شع 
ويف  اخلا�شة،  والدرجات  الثالث  الرئا�شات  روات��ب  يف 
رواتب  من  ن�شبة  با�شتقطاع  احلكومة  قامت  الوقت  نف�ش 
املوظفني )مبا فيهم �شغار املوظفني( وكذلك املتقاعدين 
ورمبا  والنازحني  ال�شعبي  احل�شد  اإىل  توجيهها  بذريعة 
اأو  فر�ش  عن  ف�شال  اخلدمات،  لبع�ش  النفقات  لتغطية 
الدولة،  تقدمها  التي  اخلدمات  بع�ش  الر�شوم على  زيادة 

والإجراءات الأخرية تقع على كاهل الفئات الفقرية.
اإىل  تلجاأ  ان  احلكومة  على  لزامًا  كان  انه  نعتقد  نحن 
اجل  من  العام  النفاق  لتقلي�ش  اخرى  ا�شافية  اجراءات 
الهوة  وتقلي�ش  جهة  من  امل��وازن��ة  يف  العجز  تقلي�ش 
للعدالة  حتقيقا  ال�شعب  اأفراد  بقية  وبني  امل�شوؤولني  بني 
الجتماعية وجتنبا لردود الفعال املتوقعة من اجلماهري 
ال�شعبية الغا�شبة وهي ترى الفرق بني الرفاهية املبالغ 
بها للم�شوؤولني وبني الظلم والجحاف الواقع على باقي 

واملحللني  املراقبني  من  الكثري  ويرى  ال�شعب.   جماهري 
وجماهري ال�شعب بانه كان على احلكومة ان تقوم باإجراء 
امل�شوؤولني  حمايات  يف  جرى  مما  بكثري  اأكرب  تخفي�ش 
اجلمهورية  رئا�شة  م��ن  اب��ت��داء  م�شتوياتهم،  مبختلف 
الوكالء  اإىل  ون��زول  ال��ن��واب  وجمل�ش  ال���وزراء  ورئا�شة 
وروؤ�شاء الهيئات واملدراء العامني وهكذا.  ذلك لن حجم 
معقول  وغري  مربر  غري  ب�شكل  كبريا  يزال  ما  احلمايات 
وان  العامل  بلدان  جميع  يف  ماألوف  هو  عما  جدا  وبعيد 
ا�شا�ش  على  تربيره  ميكن  ل  عليه  هو  ما  على  ا�شتمراره 
وهدر  وال�شتغالل  للف�شاد  بابا  اأ�شبح  بل  المني  الو�شع 

كبري للمال العام.  
ال�شيارات  من  ي�شريون مبواكب طويلة  امل�شوؤولون  اأ�شبح 
وال�شيارات امل�شفحة وكاأنهم �شائرون اإىل جبهات القتال!  

ولي�ش يف �شوارع العا�شمة.  
واإذا افرت�شنا جدل ان الو�شع المني يف العراق يربر كل 
هذه احلمايات وال�شيارات وال�شلحة فماذا على املواطنني 
العاديني ان يفعلوا حلماية اأنف�شهم!  ثم اإذا كان امل�شوؤولون 

اإىل  يتقدمون  ملاذا  الدرجة  هذه  اإىل  ال�شعب  من  خائفني 
اإىل حال  اإىل غريهم ويذهبوا  ليرتكوها  املنا�شب؟   هذه 
�شبيلهم وجزاهم اهلل خري اجلزاء، مع اننا ن�شمع دوما ان 
ال�شعب  ميثلون  وانهم  ال�شعب  من  منتخبون  امل�شوؤولني 
فلماذا كل هذا اخلوف من ال�شعب؟  واإذا مل يكن خوفا فهل 

هو لإ�شباع غرورهم؟
بابا  ا�شبحت  احلمايات  باب  ان  اليقني  علم  نعلم  اننا 
لالرتزاق لن الكثري من امل�شوؤولني ل ميلكون كل هذا العدد 
املخ�ش�ش للحماية. واإذا انتقلنا اإىل الق�شور واملباين التي 
يحتلها امل�شوؤولون وروؤ�شاء الكتل والحزاب وال�شخا�ش 
قامت  ول��و  ح��رج،  ول  فحدث  مقابل  دون  املتنفذون 
لالأغرا�ش  وا�شتخدمتها  املباين  هذه  باإخالء  احلكومة 
اأو قامت بتاأجريها من خالل مزاد علني نزيه  احلكومية 
حل�شلت على موارد لبا�ش بها وحلققت نوعا من العدالة 
الجتماعية وق�شت على الف�شاد يف هذه املجال.  كما ان 
العداد الكبرية من املركبات املخ�ش�شة لكبار ومتو�شطي 
امل�شوؤولني مبا فيها تكاليف الوقود وال�شيانة وال�شتغالل 

والهدر فاإنها ت�شكل مبالغ كبرية جدا ميكن ان توجه اإىل 
نقارن  وعندما  اقت�شادية.   وجدوى  اهمية  اأكرث  جوانب 
العراق مع  وال�شيا�شيني يف  كيف يعي�ش كبار امل�شوؤولني 
الدميقراطية  والبلدان  املتقدمة  البلدان  يف  امل�شوؤولني 
احلقيقية )حيث يتنقل رئي�ش الوزراء يف البا�ش اأو القطار 
ولوحده، وتت�شوق اأجنال مريكل لوحدها من ال�شوبرماركت 
للدولة  �شقتها اخلا�شة ولي�ش يف ق�رش يعود  وت�شكن يف 
ال�شا�شع بني  الفرق  اأدركنا  العظيمة،  املانيا  رئي�شة  وهي 
الثنني، المر الذي يثري ال�شتغراب والغ�شب يف ان واحد.  
فمن يريد حتقيق ال�شالح عليه ان يعالج جميع اجلوانب 
التي من �شانها ا�شالح الو�شع القت�شادي والذي ينعك�ش 
الوقائع  هذه  كل  وال�شيا�شي.  الجتماعي  الو�شع  على 
بها  ينادي  التي  احلقيقي  ال�شالح  عملية  مع  تن�شجم  ل 
تعالج  لن  وبالتايل  املزعوم  التق�شف  حتقق  ول  اجلميع 
م�شكلة املوازنة العامة املزمنة ب�شكل فعال مما ي�شتدعي 
تعزيز  بهدف  اعاله  املذكورة  املقرتحات  جميع  تطبيق 

عملية ال�شالح القت�شادي وحتقيق اهدافها املن�شودة.

مدحت كاظم القريشي

ترامب .. خطر اقتصادي عالمي سريع االشتعال
إيهاب علي النواب

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

630.85
2.24
0.36%

735,165,690
742,960,406
581
38
20
5
13

0.38
129,621,939.00

1.24
117,472,495.00

0.63
106,201,885.00

0.45
77,850,000.00

0.77
60,900,630.00

)IHLI( هالل

)SILT( براري

)INCP( اسفنج

)BGUC( خليج

)BROI( كريدت

1.24
149,064,144.00

16.20
107,421,504.00

2.45
72,430,384.00

0.63
65,097,488.00

0.38
48,557,616.00

)SILT( براري

)HPAL( النور

)IBSD( بيبسي

)INCP( اسفنج

)IHLI( هالل
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