
اخلال�سة واال�ستنتاجات:        
 على الرغم من اأن ن�سبة العاملني اإىل املتقاعدين اآخذة 
باالنحدار يف معظم البلدان املتقدمة وكذلك يف البلدان 
ذات االأ�سواق النا�سئة، فاإن ثمة ت�ساوؤل مهم: هل هناك 
حتى  ارتفاعها  يف  االدخ��ارات  تبلغه  الذي  للمدى  حد 
اأجل  يجري مقاي�ستها بال�سلع واخلدمات واالنفاق من 
الطويل  الركود  دورة  اأن  اىل  الدرا�سات  ت�سري  الرفاهية؟ 
قد بداأت باالنح�سار حقا  وان معدالت الفائدة احلقيقية 
الق�سرية االأجل قد اأخذت تقرتب من معدالتها املوجبة.

التي  االأجنبية  موجوداتها  ت�سفية  يف  اليابان  وبداأت 
العالية  االدخار  �سنوات  االفراد عليها خالل  االف  حاز 
حتذو  وال�سني  اجلنوبية  وكوريا  املانيا  اأخذت  وكذلك 
باأ�سول  املوظفة  املدخرات  ت�سفية  يف  اليابان  حذو 
الفائدة  معدالت  اأن  ويالحظ  اأجنبية  �سائلة  �سبه  مالية 

جعل  يف  التوازنية  م�ستوياتها  نحو  بالتحرك  بداأت  قد 
املرغوب  اال�ستثمارات  ت�ساوي  املرغوبة  االدخ��ارات 
يف  كالزيت  هي  الفائدة  معدالت  اأن  يعتقد  اإذ  فيها، 
ماكنة النظام املايل والتي ت�ساعد على تدفق راأ�س املال 
ظلت  كيف  ف�رس  الذي  ال�سبب  وهو  اآخ��ر،  اإىل  مكان  من 

املا�سية  الثالثة  القرون  الفائدة موجبة طوال  معدالت 
االقت�سادي،  والك�ساد  العاملية  احلروب  من  الرغم  على 
مع  ليتوافق  ت�سميمه  يتم  مل  ال��دويل  امل��ايل  فالنظام 
اإيكونوم�ست  �سالبة كما تقول جملة ذي  معدالت فائدة 
لذا   ،2016 متوز   16 يف  ال�سادر  عددها  يف  اللندنية 

التاريخي  التوازن  يتحقق  اأن   2025 العام  يف  يتوقع 
يف الفائدة ال�سنوية ق�سرية االأجل حيث �ستبلغ الحمالة 
قرابة موجب 3 باملئة  و�سينتهي عندها الركود امل�ستمر 

الذي ميثله تدين معدالت النمو االقت�سادي.
امل�سببة  الرباعية  االقت�ساد  متالزمة  اآنذاك  و�ستتفكك 
للركود الطويل واملتمثلة باالآثار املتبادلة بني تركيب 
ال�سكان وقوة التكنولوجيا وارتفاع االدخارات  و�سيادة 
رمبا  ختامًا،  الالتوازنية  احلقيقية  ال�سالبة  الفائدة 
التي  كينز  مينارد  جون  االقت�سادي  نبوءة  �ستتحقق 
كان  يوم  املا�سي  القرن  ثالثينيات  مطلع  يف  قالها 
االقت�سادية  االأزمة  ت�ساوؤمه من وقع  العامل يتخبط يف 
اإذ  العظيم  الك�ساد  باأزمة  امل�سماة  واآث��اره��ا  العاملية 
بني  الطريق  منت�سف  يف  وه��و  ت��ف��اوؤل��ه  كينز  اظهر 
الوا�سع  مقاله  يف  اً  موؤكد  االقت�سادية  والثورة  الك�ساد 
االقت�سادية  )االمكانات  املو�سوم:   العام1930  يف 
من  اأكرثغنى  االأح��ف��اد  �سنرتك  اإننا  قائاًل  الأحفادنا( 

اأجدادهم ولكن امل�سار لي�س خاِل من املخاطر!

وول  يف  املتداولون  فيه  غادر  الذي  الوقت  يف 
االأ���س��ب��وع  ال�سكر  عيد  عطلة  لق�ساء  �سرتيت 

املا�سي، ا�ستطاعوا اأن يحتفلوا باإجناز نادر. 
موؤ�رسات  اأربعة  بلغت  والثالثاء  االإثنني  يوما 
لالأ�سهم االأمريكية، ي�ست�سهد بها على نطاق وا�سع 
- �ستاندرد اآند بورز 500، وداو جونز ال�سناعي، 
اأعلى   -  2000 وورا���س��ل  امل��رك��ب،  ون��ا���س��داك 
م�ستوياتها على االإطالق يف وقت واحد. اآخر مرة 
معا  االأربعة  املوؤ�رسات  لهذه  ارتفاع  فيها  حدث 
كان يف ليلة راأ�س ال�سنة اجلديدة عام 1999، يف 

ذروة فقاعة التكنولوجيا.
انطالقة االأ�سهم هذه، التي كانت تتحرك هبوطا 
الفيدرايل  االحتياطي  اإي��ق��اف  منذ  وارت��ف��اع��ا 
اأنها  يبدو  عامني،  قبل  الكمي  الت�سهيل  برنامج 
دونالد  بفوز  مدفوعة  النظام.  يف  تغرياً  توؤكد 
ترمب يف االنتخابات الرئا�سية، تغريت احلكاية 
ال�رسيبية،  التخفي�سات  لع�رس  التح�سري  اإىل 
احلوافز  وتقدمي  التنظيمية،  القوانني  وحترير 
كان  �سنوات  ثماين  بعد  العامة،  املالية  م��ن 
االأ�سواق  بيد  ياأخذ  فيها  الفيدرايل  االحتياطي 

م�ستخدما اأ�سعار الفائدة املنخف�سة تاريخيا.
ال�سناديق:  اأح��د  مدير  هو�سمان،  ج��ون  يقول 
"�سعوري هو اأن امل�ستثمرين ي�سعرون باالندفاع 
غري  مو�سوع،  اأي  جديدا،  مو�سوعا  لديهم  الأن 

مراقبة االحتياطي الفيدرايل".
من  حت��وال  ا�ستثارت  اجل��دي��دة  احلما�سة  ه��ذه 

نحو  تدفق  ال��ع��ام  ه��ذا  االأ���س��ه��م.  اإىل  ال�سندات 
اإىل  االأ�سهم  �سناديق  من  دوالر  مليار   500
ال�سندات. لكن يف االأ�سبوع املا�سي انعك�س م�سار 
التدفقات، عندما �سحب امل�ستثمرون اأكرث من 18 
و�سخوا  الثابت  الدخل  اأدوات  من  دوالر  مليار 
ل�رسكة  وفقا  االأ�سهم،  يف  دوالر  مليار   27.5
تزويد البيانات EPFR GLOBAL. واأخذت 
موعد  االآن  منذ  تناقا�س  املالية  االإعالم  و�سائل 
و�سول موؤ�رس داو جونز ال�سناعي اإىل 20000 
اجتياز  من  �سنة   18 نحو  م��رور  بعد   – نقطة 

املوؤ�رس حاجز ال� 10000 اآالف نقطة.
اإرجاز،  اأ�سار جان  االإثارة حول ذلك؟ كما  ملاذا 
T - بارتيرنز تايجرز  ل��دى  املحللني   كبري 
نيويورك:  يف   GRESS PARTNERS
كينز  نهج  اتباع  لت  ف�سّ االأمريكية  "ال�سوق 
ال�سفقة  �سبقت  التي  املرحلة  اقت�ساديات  على 
الثالثينيات، لتكون خروجا على  اجلديدة خالل 
من  اأن  وقررت  امل�ستوى،  دون  كان  الذي  النمو 
عن  ب��دال  موؤقتة  طفرة  على  احل�سول  االأف�سل 

ركود دائم".
ويغلب على اأهل وول �سرتيت اأن يكونوا مت�سككني 
يف النظرية الكينزية، لكنهم متحم�سون لفكرة اأن 
اأن يكون كينزيا متفوقا على كينز،  ترمب ميكن 
الكوجنر�س  يف  الدميقراطيني  اأن  اعتبار  على 
ويف�سلونها  لديه  التحتية  البنية  خطط  يدعمون 
يف  يرغبون  الذين  املحافظني  اعرتا�سات  على 
حترير  يف  كبرية  االآم��ال  احلكومة.  دور  ت�سغري 
االأنظمة يف قطاعات تبداأ من امل�رسفية، مرورا 

بالرعاية ال�سحية، اإىل جماالت التعدين والطاقة.
القبيل.  هذا  من  االأحاديث  اأثارت  نف�سها  االإدارة 
جملة  اأخ��ر  ت��رم��ب،  م�ست�سار  ب��ان��ون،  �ستيفن 
"هوليوود ريبورتر" اأن "املحافظني ُجّن جنونهم 
االآن. مع وجود اأ�سعار الفائدة ال�سلبية يف جميع 
اأعظم  هو  احلا�رس  الوقت  ف��اإن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
ال�سفن،  اأحوا�س  �سيء.  كل  بناء  الإع��ادة  فر�سة 

وم�ساغل احلديد، �سنعيدها جميعا اإىل االأف�سل".
م�ستثمرو ال�سندات انتبهوا لالأمر. يف متوز )يوليو( 
الأجل  االأمريكية  اخلزانة  �سندات  عوائد  �سجلت 
بعد  �سنوات م�ستوى منخف�سا يف فرتة ما  ع�رس 
احلرب، ثم بداأت يف االرتفاع قبيل االنتخابات، 
املا�سي.  االأ�سبوع  املائة  يف   2.4 اإىل  وو�سلت 
ال�ساعدة  اأن امل�سرية  ويعتقد كثري من املحللني 
لل�سندات، امل�ستمرة منذ ثالثة عقود، انتهت االآن.

ي��ق��ول ه���رني ك��وف��م��ان، اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي 
املا�سية  الهابطة  ال�سندات  �سوق  توقع  ال��ذي 
االجت��اه  ه��ذا  اأن  راأي���ي  "من  ال�سبعينيات:  يف 
من  االآن.  ال�سعود  اإىل  �سبيله  يف  االأم��د[  ]طويل 
الطويل،  االأم��د  على  بالتقلبات  التنبوؤ  ال�سعب 
اأ�سعار  يف  االأم��د  طويل  الهابط  االجتياح  لكن 
اأن يكون لدينا  انتهى، ونحن على و�سك  الفائدة 
اأ�سواق العقود االآجلة ت�سري  بديل لطيف �ساعد". 
بيقني اإىل اأن االحتياطي الفيدرايل �سريفع اأ�سعار 
الفائدة ال�سهر املقبل، وهذا عادة ما يكون خرا 
يف  بداأت  الهائلة  التحوالت  لكن  لالأ�سهم.  �سيئا 
ال�سيف،  ف�سل  يف  االأمريكية  االأ�سهم  اأ���س��واق 

ا�ستعدادا لنظام جديد.

م��رح��ل��ة  يف 
الكمي،  الت�سهيل 
االأوراق  ����س���وق 
امل���ال���ي���ة ك��ان��ت 
االأ�سهم  عليها  تهيمن 
ال�سندات"  "بديلة 
ال��ت��ي ت��دف��ع ت��وزي��ع��ات 
بها،  موثوقا  عالية  اأرباحا 
دفاعية  كانت  التي  واالأ�سهم 
م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة. 
وفقدت االأ�سهم الدورية حظوتها، 
املالية.  ال�رسكات  اأ�سهم  وكذلك 
ب��داأت  ال�سيف  منت�سف  يف  لكن 
وبعد  ب��ال��ت��ح��ول،  االجت���اه���ات  ه���ذه 
االنتخابات تلقت هذه االأ�سهم املغ�سوب 

عليها دفعة قوية.
ديفيد دونابيديان، كبري م�سوؤويل اال�ستثمار 
 ATLANTIC ت��ر���س��ت  اأت��الن��ت��ي��ك  يف 
TRUST، اأ�سار اإىل اأنه ما اأن اأ�سبحت نتائج 
ر�سالة  ترمب  فريق  اأ�سدر  وا�سحة  االنتخابات 
ال�ساعات  يف  "مبا�رسة  للنمو:  داعمة  اقت�سادية 

ال� 12 االأوىل اأر�سلوا كل املالحظات ال�سحيحة: 
واحلاجة  االقت�سادي،  النمو  تعزيز  اإىل  احلاجة 
اإىل االإ�سالح ال�رسيبي لل�رسكات، واأهمية تعزيز 

االإنفاق على البنية التحتية".
ذلك حّول اخلوف من عمليات بيع وا�سعة ع�سبية 
اإىل بيئة حيث متت ا�ستعادة "الغرائز الن�سطة" – 

وا�ستحكم فيه الزخم ال�سعودي.
اأعقابه.  فائزين وخا�رسين يف  ترك  التحول  هذا 
ياأمل  اإذ  املنت�رسين،  اأك���ر  ه��ي  امل�����س��ارف 
امل�ستثمرون يف اأن يلغي ترمب اأجزاًء من قانون 
دود - فرانك الذي مت اإقراره بعد االأزمة املالية. 
االأمريكية  للم�سارف   KBWموؤ�رس ارت��ف��ع 
االنتخابات.  ليلة  منذ  املائة  يف   15.4 الكرى 
التنظيمية  القوانني  تخفيف  يتم  مل  لو  وحتى 
اخلا�سة بوول �سرتيت بقدر ما ترجو امل�سارف، 
ال�سندات  اأن يعمل ارتفاع عائدات  من املفرت�س 

على تعزيز هوام�س الربح.
�رسكات  االآخرين  البارزين  الفائزين  بني  من 
لرفع  ارتياحا  اأظهرت  التي  ال�سحية  الرعاية 
اإدارة  ظ��ل  يف  االأ���س��ع��ار  على  ال��رق��اب��ة  تهديد 
تقودها هيالري كلينتون. وت�سعر �رسكات النفط 
الذي  التغيري  ب�سبب  باالرتياح  اأي�سا  والتعدين 
الرتكيز  حيث  من  ترمب  اإدارة  تتخذه  اأن  يرجح 

على البيئة.
كما  عجيب،  ب�سكل  ال�سغرية  ال�رسكات  تفوقت 
تفعل يف كثري من االأحيان يف املرحلة النهائية 
من التو�سع االقت�سادي. وهناك اأ�سباب وا�سحة 
اأبحاث  �سيدوتي، من جمموعة  بيرت  يقول  لذلك. 
"يغلب على هذه ال�رسكات  اآند كمباين:  �سيدوتي 
ال�رسكات  من  لكثري  ]خالفا  ال�رسائب  تدفع  اأن 
ن�سبيا  اأكرث  ت�ستفيد  ولذلك  اجلن�سيات[  متعددة 
وي�سيف:  �رسيبية".  تخفي�سات  اأي���ة  م��ن 
االأكرث  التنظيمية  القوانني  من  اأكرث  "�ست�ستفيد 
مرونة، التي تعد تكلفة اأكر بالن�سبة لها. وهذه 
املحلية،  ال�سوق  على  ن�ساطاتها  تركز  ال�رسكات 
لذلك قوة الدوالر ال ت�رسها" واأمامنا االآن كثري 
املخاطر  اأحد  املقبلة.  املرحلة  املخاطر يف  من 
الت�سخم  عن  الناجت  ال�سعود  على  الوا�سحة 
TRUMPFL -  بفعل برنامج اإدارة ترمب
اأعلى  عند  االآن   - الدوالر  قوة  اأن  هو   TION
م�ستوى له منذ عام 2003 بعد اأن ارتفع 43 يف 
املائة منذ بداية االأزمة املالية العاملية - �سوف 
الكبرية  ال�رسكات  اأرب��اح  على  اخلناق  ت�سيق 
اأي�سا  االأج��ور  ومنو  الت�سدير.  ب�رسكات  وت�رس 

�سوف يقلل االأرباح.
يف  االأ���س��واق  اقت�ساديي  كبري  هيجينز،  ج��ون 
راأينا  "كان  ي��ق��ول:  اإيكونوميك�س،  كابيتال 
طريقها  �ست�سق  االأ�سهم  اأن  هو  طويلة  مدة  منذ 
بقوة  مقيدة  �ستكون  الأنها  االأعلى،  اإىل  ب�سعوبة 
زلت  "ما  وي�سيف:  االأجور".  وارتفاع  ال��دوالر 
بعد  �ساريا  يزال  ال  القوى  تلك  اأن مفعول  اأعتقد 
اأ�سبحت  اأنها  االأم��ر  يف  ما  كل   – االنتخابات 
عوائد  ارت��ف��اع  ال�سيء".  بع�س  فيها  مبالغا 
طريق  عن   � لالأ�سهم  متاعب  يعني  قد  ال�سندات 
الثابت.  الدخل  اإىل  للعودة  امل�ستثمرين  جذب 
لل�رسكات  االقرتا�س  تكاليف  رفع  اأي�سا  وميكن 
وجعل اإعادة �رساء االأ�سهم املمولة بالديون اأقل 
جاذبية. "يف مرحلة ما هذا لن ي�ساعد االأ�سهم"، 
م�سوؤويل  كبري  روب����ريج،  مايكل  ي��ق��ول  كما 

اال�ستثمار يف MFS الإدارة االأ�سول.

املدة  خ��الل  ح��دث  كما   � احتمال  اأي�سا  هناك 
الرئي�سية  امل��وؤ���رسات  بلغت  عندما  املا�سية 
اأواخ���ر  يف  معا  لها  م�ستوى  اأع��ل��ى  االأرب��ع��ة 
الت�سعينيات � اأن ت�سل ال�سوق اإىل مرحلة عنيفة 
وهي  للتقييمات"،  �رسيعا  ارتفاعا  "وت�سهد 
عملية قد ت�ستمر لعام اأو عامني، لكن هذا �سيمهد 
االأر�س النهيار على غرار ما حدث عام 2000. 
االأ�سهم تبدو منذ االآن اأكرث تكلفة مما كانت عليه 

يف ذروتها قبل االأزمة عام 2007.
يف  االقت�ساديني  كبري  كولفني،  ه��اري  يقول 
يكون  اأن  ميكن  "هذا  اإيكونومك�س:  لوجنفيو 
االأ�سهم".  اأ�سواق  يف  العالية  النهائية  الفورة 
وي�سيف: "نحن االآن يف وقت متاأخر من الدورة 
وهناك الكثري من القلق يف االأ�سواق االأمريكية، 
االأعلى، ورمبا  اإىل  الدورة  اإطالة  لكن ميكن لهذا 

يعطينا اآخر عملية ارتفاع �رسيع للتقييمات".
الذي  ال�سندات،  املال يف  الكثري من  ومع وجود 
الت�سخم، فمن  ارتفع  اإذا  اإىل مالذ جديد  يحتاج 
اإىل  التحول  يف  امل�ستثمرون  ي�ستمر  اأن  املرجح 

االأ�سهم.
يف  يف�سل  اأن  ميكن  ترمب  اأن  ه��و  اآخ��ر  خطر 
اأنه  النحو املاأمول. الحظ  حتفيز االقت�ساد على 
اجلمهورية  االأغلبية  مع  التعامل  من  له  بد  ال 
 2011 ع��ام  يف  ه��ددت  التي  الكوجنر�س  يف 
باالإع�سار حول �سندات اخلزانة بدال عن ال�سماح 
الأية زيادة يف حجم الدين املرتتب على احلكومة 
وول  يف  �ساملة  كراهية  وه��ن��اك  الفيدرالية. 
اإنهاء  مثل  لرتمب،  احلمائية  لل�سيا�سات  �سرتيت 
اتفاقية التجارة احلرة الأمريكا ال�سمالية وفر�س 

ر�سوم جمركية على ال�سني.
اأي �سيا�سات من هذا القبيل، التي تلقى معار�سة 
من اجلمهوريني املوؤيدين لقطاع االأعمال ودعما 
من الدميقراطيني يف الواليات ال�سناعية، ينظر 
لبقية  فيه  لب�س  ال  ب�سكل  �سلبية  اأنها  على  اإليها 
خارج  االأ�سهم  انخفا�س  يف  هذا  تبني  العامل. 
الواليات املتحدة منذ االنتخابات، خ�سو�سا يف 
االأ�سواق  اأن  يعني  الذي  االأمر  النا�سئة،  االأ�سواق 
احتمال  اأنها  على  اجلديدة  احلمائية  اإىل  تنظر 
التعرفات  اأن  م��ن  خم���اوف  وه��ن��اك  حقيقي. 
االقت�ساد  ت��ب��اط��وؤ  ع��ل��ى  �ستعمل  اجل��م��رك��ي��ة 

االأمريكي وتذكي الت�سخم على املدى الطويل.
اآخر  ال�سيا�سي خطر  االنق�سام الهائل يف امل�سهد 

قد ي�ستثري تقلبات يف ال�سوق. 
 ،RBC توم بورت�سيللي، كبري االقت�ساديني يف
يعانون  "النا�س  اأن  ووجد  العمالء  اآراء  ا�ستطلع 
االقت�سادية/ نظرهم  وجهة  ف�سل  �سبيل  يف 
ال�سوقية عن راأيهم ال�سيا�سي". ومن املحتمل اأن 
اأعقابها،  تكون امل�ساعر قوية، وجتلب تقلبا يف 

يف الوقت الذي يب�سط فيه ترمب جدول اأعماله.
تقلب  اىل اخلوف من  تدعو  اأ�سباب كثرية  هناك 
الرئي�سية  امل��وؤ���رسات  كل  بلوغ  مع  لكن  مقبل، 
م�ستويات قيا�سية، فاإن الزخم يتجه بو�سوح اإىل 
االأعلى. وحتى لو اأن االأ�سهم من حيث االأ�سا�سيات 
تبدو باهظة الثمن، اإال اأن فيني كاتاالنو، رئي�س 
 ،BLUE MARBLE للبحوث  ماربل  بلو 
باأنهم  �سي�سعرون  االأم��وال  مديري  اأن  من  حذر 
م�سطرون ملوا�سلة ال�رساء. ويقول: "على اأ�سا�س 
فني، املو�سيقى ال تزال تعزف، ال توجد اإ�سارات 
اإذا مل تكن يف ال�سوق،  �سلبية والنا�س يرق�سون. 

�ستندم ال حمالة".

االنتخابات  يف  م��وؤك��دا  ف��وزا  فيون،  فران�سوا  �سمن 
التحول  خالل  من  فرن�سا  يف  الو�سط  ليمني  التمهيدية 
والق�سايا  باالقت�ساد،  يتعلق  فيما  اليمني  اإىل  بحزم 
االجتماعية، والقانون والنظام. لكن التغلب على مارين 
املقبل ميكن  العام  الرئا�سية يف  االنتخابات  لوبن يف 

اأن يتبني اأنه اأكرث �سعوبة.
يف حماولتها للو�سول اإىل ق�رس االإليزيه، ت�ستعد زعيمة 
اأكرث  للميل  املت�سددة  اليمينية  الوطنية  اجلبهة  حزب 
اإىل الي�سار ومنا�سدة ناخبي الطبقة العاملة املحبطني 
وا�ستغالل الغ�سب ال�سعبي من النخبة وكذلك ا�ستغالل 

انهيار والءات االأحزاب القدمية.
العلوم  جامعة  يف  االأ���س��ت��اذ  ك��وت��ري��ه،  ب��رون��و  يقول 
"مع تر�سيح فيون، مارين لوبن  ال�سيا�سية يف باري�س: 
الناخبني  االأكرث �سعفا من  االأجزاء  للدفاع عن  �ستقفز 

- اأي الذين ي�سعرون اأنهم اخلا�رسون من العوملة الذين 
يريدون مزيدا من حماية الدولة، ولي�س اأقل".

تر�سيح احلزب اجلمهوري من خالل  فيون على  ح�سل 
ي�سعون  الذين  االأثرياء  املحافظني  الناخبني  منا�سدة 
والنظام  القانون  اأج��ن��دة  واإىل  ال�سلطة  اإىل  للعودة 
االنتخابي  ب��رن��اجم��ه  جذبهم  وال��ذي��ن  التقليدية، 
العام.  االإنفاق  وخف�س  النقابات  لتحدي  االقت�سادي 
الرئا�سة  اإىل  القوة  يجلب  �سخ�سا  اأي�سا  نف�سه  و�سور 
بعدما عدها كثريون قيادة �سعيفة من فران�سوا هوالند 
مبعاجلة  اأي�سا  فيون  وتعهد  ب�سعبية.  يحظى  ال  الذي 
التبني  حقوق  وتقييد  ال��داخ��ل  م��ن  النابع  التطرف 
ثلثي  من  باأكرث  فاز  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  للمثليني. 
االأ�سوات البالغة 4.5 مليون يف االنتخابات التمهيدية 
يوم االأحد، ليتغلب ب�سهولة على املر�سح املف�سل �سابقا، 

اأالن جوبيه.
الطبقات  ب��دع��م  ف��از  امل��ت��دي��ن،  الكاثوليكي  ف��ي��ون، 

ت�رسيعات  من  الغا�سبة  املحافظات  يف  املتو�سطة 
اجتماعية مثل زواج املثليني، والناخبني من املناطق 
الريفية الذين يطالبون مبوقف اأكرث �رسامة من الهجرة.
االأب��ح��اث  وك��ال��ة  يف  الباحث  روب���ان،  ل��وك  والح���ظ 
احلكومية "�سي اإن اآر اإ�س"، اأن جناح ا�سرتاتيجية فيون 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  اليمني  نحو  اأو�سع  حتوال  يوؤكد 
اأن هناك رغبة قوية  "نحن نالحظ  االجتماعية. وقال: 
لدى جميع فئات الناخبني، مبا يف ذلك الطبقة العاملة 
تبعث  �سخ�سية  يف  الي�ساريني،  الناخبني  من  واأج��زاء 

على االحرتام والثقة".
اإىل  ي�سالن  �سوف  ولوبن  فيون  اأن  اف��رتا���س  وعلى 
اجلولة الثانية من الت�سويت يف االنتخابات الرئا�سية، 
ت�سري ا�ستطالعات الراأي اإىل اأن فيون �سيكون قادرا على 
من  الدعم  بف�سل  الوطنية  اجلبهة  حزب  زعيمة  هزمية 
الناخبني الرئي�سيني من الي�سار، ف�سال عن اليمني. يف 
اجلبهة  حزب  داخل  القلق  على  عالمات  هناك  الواقع، 

ال�رسر  يلحق  �سوف  فيون  تر�سيح  اأن  من  الوطنية 
الريفريا، حيث حققت  مبكا�سب احلزب يف مناطق مثل 
تقدما كبريا  لوبن،  اأخت  ابنة  لوبن،  ماري�سال  ماريون 
انتخابي  برنامج  االأخرية مع  املحلية  االنتخابات  يف 

كال�سيكي مناه�س للهجرة وموؤيد لل�رسكات ال�سغرية.
بو�سفها  بع�سهم  بها  ي�سيد  التي  لوبن،  ماري�سال 
اجلبهة  حزب  ملوؤ�س�س  احلقيقية  االأيديولوجية  الوريثة 
فيون،  مثل  �سعت،  جدها،  لوبن،  ماري  جان  الوطنية، 
مثل  ق�سايا  ب�سبب  الناخبني  اإح��ب��اط  ا�ستغالل  اإىل 
ي�سكل  "فيون  املا�سي:  االأ�سبوع  قالت  املثليني.  زواج 
على  خطورة  اأك��رث  اإن��ه  حقيقية.  ا�سرتاتيجية  م�سكلة 
حزب اجلبهة الوطنية". لكن تر�سيح فيون ي�ساعد اأي�سا 
الحت�سان  خالتها  حتركات  على  ال�رسعية  اإ�سفاء  يف 
وذوي  الفقراء  عن  ُمدافع  اإىل  حتولها  وتعجيل  العمال 
املهارات املنخف�سة والعاطلني عن العمل. منذ توليها 
لوبن  اأث���ارت   ،2011 ع��ام  يف  وال��ده��ا  م��ن  القيادة 

خالل  من  الوطنية  اجلبهة  حزب  يف  املت�سددين  حرية 
ا�سرتاكية  عنا�رس  يحت�سن  اقت�سادي  برنامج  تطوير 

وموؤ�س�سات الدولة.
وهي تطالب باأن يتم تخفي�س �سن التقاعد مرة اأخرى 
العامة،  اخل��دم��ات  بتعزيز  وتطالب  ع��ام��ا،   60 اإىل 
وطورت برناجما حمائيا ينطوي على مغادرة االحتاد 
االأوروبي وا�ستعادة الر�سوم اجلمركية و�سوابط احلدود 

الوطنية على االأ�سخا�س والب�سائع.
يف  االزده��ار  على  حزبها  �ساعدت  اال�سرتاتيجية  هذه 
اختفاء  بوطاأة  �سعرت  قد  كانت  فرن�سا  من  مناطق 
بني  اال�ستياء  م��ن  اال�ستفادة  خ��الل  م��ن  الت�سنيع، 
باأن  ي�سعرون  الذين  التقليديني  الي�ساريني  الناخبني 
املرجح  ومن  عنهم.  تخلت  ال�سائدة  ال�سيا�سية  الطبقة 
املدنية  اخلدمة  موظفي  ل��دى  �سدى  تلقى  اأن  اأي�سا 
االإنفاق  لتخفي�سات  الرئي�سية  االأهداف  اأ�سبحوا  الذين 
 45 نحو  الوطني،  ال�سعيد  على  فيون.  من  املقرتحة 

العاطلني  من  املائة  يف  و38  العمال  من  املائة  يف 
يقولون  عمل  يبحثون عن  الذين  ال�سباب  اأو  العمل  عن 
االنتخابات  يف  لوبن  مل�سلحة  الت�سويت  ينوون  اإنهم 
�سيفيبوف  مركز  من  لبيانات  وفقا  وذل��ك  الرئا�سية، 

لالأبحاث.
وما اإذا كانت لوبن �سوف تتغلب على ا�ستطالعات الراأي 
يتوقف  فهذا  االنتخابات،  �ستخ�رس  اأنها  توقعت  التي 
على ما اإذا كان باإمكانها ح�سد هوؤالء الناخبني الذين 
ي�سكلون نحو 40 يف املائة من ال�سكان العاملني، لكن 
يكون  اأن  عليه  يغلب  االق��رتاع  �سناديق  على  اإقبالهم 
يك�سب  الوطنية  اجلبهة  "حزب  روب��ان:  قال  �سعيفا. 
اأجورا  يك�سبون  الذين  واملوظفني  العمال  بني  اأر�سية 
اأقل. هل �سيكون فيون قادرا على اعتماد موقف �سعبوي 
فيون  الراهن  الوقت  يف  الثانية؟  اجلولة  يف  جلذبهم 
املرتفعة  الدخول  اأ�سحاب  الرجوازيني،  اإىل  يتحدث 

وجمتمع االأعمال". 
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المحبطون من العولمة يوجهون بوصلة االنتخابات الفرنسية
آن سيلفين تشاساني

كينزية ترامب.. هل تنهي هيمنة االحتياطي على سوق األسهم؟
جون أوثرز - نيكول بولوك - روبن ويجلزويرث

د. مظهر محمد صالح
الجزء الثالث 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

636.28
2.43
0.38%

14,008,811,218
10,015,448,073

602
40
14
12
14

0.70
2,147,483,647.00

0.53
145,625,000.00

0.45
135,000,000.00

0.57
101,143,129.00

0.99
95,701,507.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BMNS( أمباي

0.70
9,100,000,256.00

2.50
129,388,504.00

0.99
92,249,000.00

0.53
77,156,000.00

4.65
75,688,960.00

)BTRI( عراق

)IBSD( بيبسي

)BMNS( أمباي

)BMFI( موصل

)TASC( اسيا
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