
الرئي�س  تن�صيب  حفل  كبري  باهتمام  العامل  تابع 
وبالتاأكيد  ترامب  جي  دونالد  اجلديد  الأمريكي 
احلفل  يف  األقاه  الذي  خطابه  على  الرتكيز  كان 
اجلديدة  الإدارة  مالمح  من  الكثري  ك�صف  ال��ذي 
فان  معروف  هو  وكما  العامة،  وا�صرتاتيجيتها 
ولكن  ثابتة  الأمريكية  ال�صرتاتيجية  الأه��داف 

ال�صرتاتيجيات تتغري بتغري الإدارات.
ما يهمنا هنا هو البعد القت�صادي الذي تت�صمنه 
اأخرى  مرة  عاد  فالرجل  اجلديدة،  ال�صرتاتيجية 
حملته  خالل  �صوقها  التي  املتبنيات  كل  واأك��د  
النتخابية ما يوؤكد جدية م�صعاه يف هذا اجلانب 
قطعها  التي  القت�صادية  وعوده  يف  ما�س  وانه 
يف  اأو  الداخلي  امل�صتوى  على  ���ص��واء  لناخبيه 
للوليات  اخلارجية  القت�صادية  العالقات  اإطار 

املتحدة.

ميكن  القت�صادي  بالبعد  املتعلقة  املالحظات 
منها  يتعلق  ما  الأول  ق�صمني  اإىل  نق�صمها  اأن 
"عظمة  اإع��ادة  اإىل  دعا  حيث  الداخلية  باجلوانب 
من  بب�صاطة  يتحقق  ذلك  اإن  يرى  وهو  اأمريكا" 
العامل  وتوظيف  الأمريكي  املنتج  ���راء  خالل 
اأهمية  على  اأخ��رى  مرة  �صدد  انه  كما  الأمريكي، 
الرعاية  ق��ان��ون  واإي��ق��اف  املهاجرين  مواجهة 

ال�صحية الذي �رعه اوباما.
القت�صادية  بالعالقات  فيتعلق  الثاين  الق�صم  اأما 
اخلارجية وهو اأمر مهم جدا حيث اإن دعواته متهد 
القت�صادي  النظام  مراحل  من  جديدة  ملرحلة 
التجاري  النفتاح  عن  بالعودة  فيه  تت�صم  الدويل 
يقارب  ما  منذ  ن�صاأت  التي  العوملة  اط��ر  �صمن 
ملرحلة  التاأ�صي�س  وبالتايل  الزمن  من  العقدين 

ميكن ت�صميتها ب� "احلمائية اجلديدة".
هذه الإجراءات اإن متت ف�صتكون لها اأثار وا�صحة 
على خارطة القت�صاد العاملي، وبقدر تعلق الأمر 

العراقي فان عودة احلمائية  بال�صاأن القت�صادي 
تعد  العاملية  التجارة  ���روط  تعديل  واإمكانية 
يف  مماثلة  حمائية  اإج��راءات  لتخاذ  لنا  فر�صة 
اإىل  ال��روح  وع��ودة  املحلي  املنتج  تعزيز  اأط��ار 
مل  اأننا  ل�صيما  املحلية  ال�صناعات  من  العديد 
العوملة  قواعد  التكيف مع  قادرين على  نزل غري 

ب�صكلها احلايل.
املتحدة  الوليات  اإن  الأم��ر  يف  واجلديد  الغريب 
�صمن  النظام  لهذا  املوؤ�ص�صني  اأوائ���ل  من  وه��ي 
اتفاقية مراك�س �صنة 1994 تكون اليوم من ابرز 

املتذمرين منه.
من  واح��دة  يف  اجلديد  الرئي�س  اأب���داه  ما  وه��ذا   
النتخابية حيث قال ما معناه:  خطابات حملته 
اإن العوملة هي "اأغنية فا�صلة"، وال�صوؤال املهم هل 
ي�صتطيع اإن يجعلها ناجحة للجميع؟ اأم انه يريدها 
مبقا�س اأمريكي جديد؟ هذا ما �صتك�صفه لنا الأيام 

املقبلة.

و�صفتاه  ب��الأمل  وي�صعر  متعبا  ناجي  بيرت  كان 
مت�صققتان، لكن بعد اأن نام يف حقيبة على مدى 
ليلتني، على بعد ب�صع اأقدام من الأبواب الدوارة 
كان  �صاك�س،  جولدمان  لبنك  الرئي�صي  للمقر 

م�صتعدا ليوم اآخر من الن�صاط. 
ناجي، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، كان بني 
جمموعة من املتظاهرين يزيد عددهم على 20 
ال�رقي  اجلنوبي  الركن  عند  مع�صكرين  �صخ�صا 
مانهاتن  جنوبي  �صاك�س  جولدمان  بنك  ملقر 

�صباح يوم اخلمي�س. 
"�صاك�س  باأعالم كتب عليها  يلوح  بع�صهم كان 
احلكومة"، وكانوا ي�صايقون املوظفني؛ واآخرون 
كانوا يرتدون قبعات خ�راء �صخمة، لل�صخرية 
ب�  النتخابية  احلملة  اأث��ن��اء  ترمب  تعهد  من 

"تنظيف امل�صتنقع". 
قائمة  على  الح��ت��ج��اج  هناك  جميعا  ك��ان��وا 
عالقة  على  لأ�صخا�س  التعيينات  من  طويلة 
ببنك جولدمان يف منا�صب رفيعة �صمن فريق 

الرئي�س املنتخب. 
اإنه  قال  لالإ�صكان،  منظما  يعمل  ال��ذي  ناجي، 
اجلديد  الرئي�س  ظل  يف  اأن��ه  من  بالقلق  ي�صعر 
�صرتيت  وول  قب�صة  تكون  اأن  املمكن  من  فاإن 
على وا�صنطن اأقوى من اأي وقت م�صى، يف وقت 

يتمتع فيه بنك جولدمان باندفاع يف الأرباح.

التي  الأم��ريك��ي��ة  املالية  "املوؤ�ص�صات  وق���ال: 
تدمري  على  تعمل  واأهميتها  حجمها  يف  ت��زداد 
الوظائف،  تدمري  على  تعمل  وهي  القت�صاد. 
���ز ال����روة يف اأي����دي اأع��ل��ى ال��ن��ا���س يف  وَت���ركُّ
جمتمعنا. ترمب كان يقول اإن جولدمان �صاك�س 
وول �صرتيت لهما تاأثري مكثف على احلكومة، ثم 
حتول ليقول اإنهما من الناحية احلرفية يعمالن 

على تدمري احلكومة". 
مرت مدة ل باأ�س بها منذ اأن كان بنك جولدمان 
م باأنه �رير باملعنى احلقيقي للكلمة. منذ  يو�صَ
الأزمة املالية، حني اأ�صبح رمزا لتجاوزات وول 
�صرتيت – حيث اأبقي على قيد احلياة بفعل مبالغ 
الإنقاذ احلكومية، ثم تعر�س لعدد ل يح�صى من 
ادعاءات  القانونية يف املحاكم ب�صبب  الق�صايا 
اأق�صى ما يف  – عمل البنك  بارتكاب خمالفات 

و�صعه لالبتعاد عن امل�صاكل. 
على �صبيل املثال، مل يعد لويد بالنكفاين، رئي�س 
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، يلقي تعليقات 

زلقة عن "القيام بالعمل نيابة عن املالئكة". 
بدل من ذلك، اأ�صبحت النغمة جدية. يروج البنك 
وال�ركات  امل���راأة  ت�صاند  مل��ب��ادرات  لرعايته 
ال�صغرية. ويتحدث كثريا عن "ال�صتثمار املوؤثر" 
منافع  تعطي  التي  الأ���ص��ول  دع��م  مبعنى   –
جانب  اإىل  قيا�صها،  ميكن  بيئية  اأو  اجتماعية 

اإعطائها عوائد مالية. 
البنك  )اأكتوبر( املا�صي، كان  الأول  يف ت�رين 

م�روعه  اأطلق  اأنه  درجة  اإىل  نف�صه  من  واثقا 
عبارة  امل�صتهلكني  على  يركز  الذي  لالإقرا�س 
عن  بدل  �صاك�س"،  جولدمان  من  "ماركو�س 
جمرد الكتفاء بكلمة ماركو�س كما كان يعتزم 
يف البداية، حيث راأى البنك اأن عالمته التجارية 

مل تعد ملوثة. 
اأعاد البنك  غري اأن اجلدل ب�صاأن تعيينات ترمب 
اإىل الأ�صواء يف وقت يتطلب عناية �صديدة. على 
مدى عقود كان بنك جولدمان هو املوؤ�ص�صة التي 
يذهب اإليها الأغنياء والأقوياء، حيث كان يركز 
على اأعمال الو�صاطة لل�صفقات ال�صخمة وجمع 

مبالغ هائلة من املال. 
اإىل  جهوده  البنك  وجه  املا�صية  ال�صنة  خالل 
ب�صيطة  منتجات  يزود  كان  حيث  �صرتيت،  وول 
حماولة  يف  الدخ���ار،  القرو�س  ح�صابات  من 
ا�صتنزاف  اإىل  املوؤدية  اجلهود  عن  للتعوي�س 
التي  اجلديدة  القواعد  عن  والناجتة  الإي��رادات 

اأُقرت منذ الأزمة.
ال�صمعة  ت�صيب  التي  الأ���رار  اجلانب،  هذا  من 
القواعد  من  اأك��ر  كبريا  اأذى  ت�صبب  اأن  ميكن 
ترمب  اختاره  الذي  منوت�صني،  �صتيفن  اجلديدة. 
خالل  ح��اول  اخل��زان��ة،  وزي��ر  من�صب  لي�صغل 
الأ�صبوع احلايل اأن يناأى بنف�صه عن البنك خالل 

جل�صة تثبيته الطويلة يف الكوجنر�س. 
جولدمان،  بنك  يف  عاما   17 اأم�صى  منوت�صني 
م�صهور  م��ت��داول  وه���و  وال����ده،  خ��ط��ى  متبعا 

ي���ع���رف ب��ا���ص��م 
بعد  "املدرب". 
ذل��ك اأع��اد اخ��رتاع 
ن���ف�������ص���ه ل��ي�����ص��ب��ح 
�صناديق  لأح��د  مديرا 
ال����ت����ح����وط، وم��ن��ت��ج��ا 
الآون���ة  ويف  �صينمائيا، 
ملجل�س  رئي�صا  الأخ����رية 
 ONEWEST اإدارة 

BANK يف با�صادينا. 
م�رفيا  نف�صي  "اأعّد  وق����ال: 
جولدمان  بنك  من  ولي�س  اإقليميا، 

�صاك�س." 
يقول العارفون ب�صوؤون بنك جولدمان 
اأن يتحول كبار  باأ�صا يف  اإنهم ل يرون 
املنا�صب  يف  للعمل  البنك  يف  املوظفني 
مع  مقابلة  يف  وا���ص��ن��ط��ن.  يف  ال��رف��ي��ع��ة 
املا�صي،  الأ�صبوع  يف  تاميز"  "نيويورك 
كبري  طلب  هناك  كان  اإذا  اإنه  بالنكفاين  قال 
ال�صبب  العامة، فاإن  التنفيذيني يف اخلدمة  على 
يف  واجلد  باملوهبة  يتمتعون  اأنهم  هو  ذلك  يف 

وقال  رواتبهم.  تنخف�س  اأن  ويتحملون  العمل، 
اأواخر  يف  البنك  يغادرون  النا�س  من  كثريا  اإن 
عمرهم  من  اخلم�صينيات  اأوائل  اأو  الأربعينيات 

لريدوا بع�س اجلميل. 
هانك  وهما  ذل��ك،  على  جيدان  مثالن  وهناك 
رئي�صا  كان  وكالهما  روبني،  وروبرت  بول�صون 
جمل�س  رئي�س  كان  )بول�صون  جولدمان  لبنك 
الإدارة امل�صارك وروبني كان الرئي�س التنفيذي( 

قبل اأن ي�صبح كل واحد منهما وزيرا للخزانة. 
يف  املاليني  الإداري���ني  كبري  �صوارتز،  ه��اريف 
خالل  امل�صاهمني  مع  لقاء  يف  ناق�س  البنك، 
الذي  كوهن،  ج��اري  مغادرة  احل��ايل  الأ�صبوع 
وكبري  البنك  رئي�س  من�صب  ال�صابق  يف  �صغل 
للمجل�س  مديرا  لي�صبح  الت�صغيليني،  الإداري��ني 

القومي القت�صادي التابع للبيت الأبي�س. 
للعمل   1990 يف  جولدمان  اإىل  كوهن  ان�صم 
مندوب مبيعات ذي ل�صان لبق، ثم اأ�صبح �ريكا 
يف 1994، وهي ال�صنة نف�صها التي اأ�صبح فيها 
ال�صيوخ على  وافق جمل�س  اإذا  منوت�صني �ريكا. 
تثبيت منوت�صني، فاإن الزميلني القدميني يف بنك 
اأعلى من�صبني اقت�صاديني  جولدمان �صي�صغالن 

يف اأمريكا. 
اأننا جميعا �صنفتقد  يقول �صوارتز: "من الوا�صح 
امل�صاهمة  يف  راغب  اأنه  رائع  لأمر  اإنه  ج��اري. 
اإن  ث��م  بلدنا.  خلدمة  خ��رة  م��ن  لديه  م��ا  بكل 
يف  املوظفني  كبار  اأن  يف  طويال  تقليدا  هناك 
بنك جولدمان �صاك�س يفعلون ذلك. نحن جميعا 

فخورون متاما مبا قرر القيام به". 
ب�صل�صلة  ب��ال��ت��ف��اوؤل  املحللون  ي�صعر  ك��ذل��ك 
التعيينات املرتبطة ببنك جولدمان، التي ت�صتمل 
�صكاراموت�صي،  واأن��ت��وين  بانون  �صتيفن  على 
�صابقان،  ا�صتثماريان  م�رفيان  وكالهما 
ودينا باأول، الرئي�صة ال�صابقة للموؤ�ص�صة اخلريية 
التابعة للبنك.  جاي كليتون، الذي ر�صح ملن�صب 
رئي�س جلنة الأوراق املالية والبور�صات، اجلهاز 
الأ�صواق، هو حمام  الذي ي�رف على  التنظيمي 
جولدمان  بنك  مثل  ال���ذي  �صرتيت،  وول  يف 
اأعماق  يف  احلكومية  الأم��وال  حقن  بخ�صو�س 
تعمل  كليتون  بتلر  جريت�صني  زوجته  الأزم��ة. 
للروات  م�صت�صارة  من�صب  يف  جولدمان  يف 
اخلا�صة.  كل هذا حدث بعد اأن اتهم ترمب بنك 
جولدمان باأنه "ي�صيطر" على تيد كروز، مناف�صه 
على تر�صيح احلزب اجلمهوري، وحتدى هيالري 
كلينتون بخ�صو�س خطاباتها التي كانت تلقيها 
مقابل اأجر اأمام امل�صارف، مبا فيها جولدمان. 

ديفني ريان، وهو حملل لدى جيه اإم بي لالأوراق 
اأعمال بنك  اإن جوهر  املالية يف نيويورك، قال 
جولدمان هو على الأرجح يف و�صع اأف�صل الآن 
يحيط  الذي  – واجلدل  الأخرية  القرارات  نتيجة 

بها. 
�صوف  خاطئة،  اأم  �صحيحة  كانت  "�صواء  وقال: 
تكون هناك �صورة يف اأذهان العمالء، �صواء يف 
اأو امل�رفية ال�صتثمارية،  التداول  اأو  املبيعات 
وا�صنطن.  نحو  اأف�صل  بزاوية  يتمتع  البنك  باأن 
كذلك ال�صهرة الإعالمية مفيدة على الأرجح، على 

الهام�س". 
ارتداد ترمب

يف  دفعة.  اإىل  بحاجة  لي�س  جولدمان  بنك  اإن 
ت�صعر  امل�صارف  �صرتيت،  وول  اأن��ح��اء  جميع 
"حزمة ترمب" –  ب�  بالثقة والبهجة. ما ي�صمى 

الوعد بتخفي�س ال�رائب، ورفع اأ�صعار الفائدة، 
تدفع  كانت   – التنظيمية  القوانني  وتخفيف 

بالأ�صهم اإىل الأعلى بانتظام منذ النتخابات. 
وهي  اأ�صهمها  �صهدت  امل�صارف  اأكر  من  كثري 
ترتاجع خالل الأ�صبوع احلايل، لكن نتائج الربع 

الرابع اأكدت اأن الآفاق حت�صنت.
على وجه اخل�صو�س، اأق�صام التداول يف ال�صندات 
بفعل  كثريا  ت�ررت  والتي  امل�صارف،  ل��دى 
بكثري  اأف�صل  اأداوؤها  كان  الأزمة،  بعد  ما  قواعد 
قيام  بف�صل  كبري  حد  اإىل  وذل��ك  الربع،  خالل 
ا�صتعدادا  حَمافظهم  �صبط  باإعادة  امل�صتثمرين 

لرتمب. 
تلك  من  الإي��رادات  ارتفعت  جولدمان،  بنك  يف 
الربع  خ��الل  امل��ائ��ة  يف   80 بن�صبة  ال��وح��دة 
على  ال�صابق.  العام  يف  عليه  كانت  عما  زيادة 
من  كن�صبة  الأجور  ارتفعت  باأكمله،  العام  مدى 
الإيرادات، ما ي�صري اإىل اأن البنك يدفع الكثري من 
الأموال من اأجل مكافاأة اأ�صحاب الأداء املتميز. 
داو  موؤ�ر  على  املدرجة  الثالثني  الأ�صهم  من 
ب�صهولة  هو  جولدمان  بنك  ال�صناعي،  جونز 
حيث  النتخابات،  منذ  اأداء  اأف�صل  �صاحب 

ارتفعت الأ�صهم بن�صبة 27 يف املائة. 
عام  فيه  ندخل  الذي  الوقت  "يف  �صوارتز:  قال 
لقد  للغاية.  عالية  الن�صاط  م�صتويات   ،2017
للغاية  �صغرية  باأحجام  تت�صم  بيئة  من  خرجنا 
لكن  �صنوات،  عدة  مدى  على  متدنية  وتقلبات 
الأر�صية،  الكرة  اأنحاء  ال�صيا�صات يف  من حتول 
العمالء،  مع  للحوار  ممتاز  حمفز  عامل  هو  هذا 
يف  هو  وهذا  واملحتوى.  القرار،  اتخاذ  ولعملية 
الواقع املكان الذي نريد، ك�ركة، اأن ناأخذ اإليه 

القيمة."
جيدة  تبدو  التنظيمي  اجلانب  من  الإغاثة  اآفاق 
امل�صارف  كانت  �صنوات،  اأي�صا. على مدى  الآن 
ت�صتكي من اأنها تتعر�س ل�صغط �صديد فوق احلد 
بفعل قانون دود فرانك لعام 2010، الذي فر�س 
قيودا على اتخاذ املخاطر وا�صطر امل�صارف اإىل 
العمل من خالل م�صتويات اأعلى بكثري من راأ�س 

املال وال�صيولة. 
اإذا مل يتم اإلغاء قانون دود فرانك متاما، كما يود 
بع�س اجلمهوريني املت�صددين، ميكن اإزالة بع�س 
الأحكام. وحتى لو بقيت �صارية املفعول، �صوف 

تتح�صن البيئة الت�صغيلية على اأية حال. 
يالحظ املحللون اأن اأكر من اأربعة اآلف �صخ�س 
لديهم  منهم  وكثري  ال�صيا�صية،  التعيينات  من 
منا�صب قيادية ويف �صنع ال�صيا�صة يف الأجهزة 
منا�صبهم  يغادرون  �صوف  املالية،  التنظيمية 
حقيقية  تغريات  يعني  هذا  الإدارة.  تغري  نتيجة 
يف الطريقة التي يتم فيها حاليا تف�صري القواعد 
واإنفاذها.اأثناء جل�صة تثبيته، قال منوت�صني اإنه 
يدعم احلظر الذي فر�صته قاعدة فولكر على قيام 
اخلا�صعة  الودائع  على  باملراهنة  امل�صارف 
قاعدة  وهي  الفيدرالية،  احلكومة  من  للتاأمني 
�صجبتها امل�صارف بو�صفها غري قابلة للتطبيق، 
لكنه قال اأي�صا اإنه يوؤيد مراجعة اإنفاذ القاعدة، 
وهي وجهة نظر �صوف تكون مو�صع ارتياح لدى 
امل�رفيني الذين يعانون من اأجل فهم جوانبها.
قال ميدي اأجامي، الع�صور املنتدب لدى ال�ركة 
ال�صت�صارية اأوبيما�س يف �صيكاغو: "الطريق نحو 
�صوف  لكنه  �صهال،  يكون  لن  التنظيمي  التحرير 

يحدث". 

هدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب بقلب عقدين من 
الت�صكيك  خالل  من  الأمريكية  القت�صادية  ال�صيا�صة 
يف قيمة الدولر القوية، ما يثري املخاوف من اأن مدة 
رئا�صته ميكن اأن تطلق جولة جديدة من حرب العمالت 

بني القت�صادات الكبرية.
يوم الإثنني املا�صي، كان يبدو على الرئي�س املنتخب 
القوي"  "الدولر  �صيا�صة  م��ن  النفكاك  يريد  اأن��ه 
من  ال�صابقة،  ل���الإدارات  طويلة  م��دة  منذ  امل��وج��ودة 
هذا  واأن  احلد  فوق  مرتفعة  العملة  اأن  اإع��الن  خالل 
ال�ركات  ال�ركات الأمريكية من املناف�صة مع  مينع 

ال�صينية. 
جورنال،  �صرتيت  وول  �صحيفة  مع  حديث  يف  وقال 

"الدولر القوي يوؤذينا كثريا".
فريق  يف  بارزة  �صخ�صية  وهو  �صكارامو�صي،  اأنتوين 

بعد  �صوي�را  يف  ل��ه  كلمة  اأث��ن��اء  الن��ت��ق��ايل،  ترمب 
ت�ريحات ترمب، قال "اإن الإدارة �صتكون بحاجة اإىل 

اأخذ حذرها من م�صكالت العملة املزدهرة".
وقال "يف اإدارة ترمب، �صيكون هناك كثري من الرمزية 
من حيث مد اليد اإىل عائالت الطبقة الأدنى وعائالت 
الطبقة املتو�صطة"، م�صيفًا اأنه "من خالل القيام بذلك 
علينا اأن نكون حذرين ب�صاأن ارتفاع العملة، لي�س فقط 
ب�صبب ما يحدث على ال�صعيد الدويل، لكن �صيكون لها 

تاأثري داخلي يف الوليات املتحدة".
كما اأ�صار اأي�صًا اإىل اأنه اإذا كان باإمكان الإدارة اجلديدة 
اإيجاد منو �ريع، فاإن هذا �صي�صمح للوليات املتحدة 
بالتعامل مع الظروف النقدية الأكر ت�صدداً التي تاأتي 

مع العملة الأعلى.
للدولر  الولء  على  اأق�صمت  ال�صابقة  اجلديدة  الإدارات 
القوي، قائلة "اإنه من م�صلحة القت�صاد الأمريكي - 
حتى عندما كان ميكن القول حينذاك اإن قيمة العملة 

من  ج��زءا  كانت  لقد  نفعها".  من  اأك��ر  �ررها  كان 
للعملة  ال�صماح  اإىل  اأو�صع تهدف  اأمريكية  ا�صرتاتيجية 
حماولة  عن  بدًل  بها  اخلا�صة  القيمة  على  بالعثور 

التدخل يف اأ�صعار ال�رف.
منذ 14  م�صتوياته  اأعلى  عند  الدولر  تداول  الآن  يتم 
عاما مقابل �صلة من العمالت املناظرة، يواجه فريق 
ترمب عائقا خطرا اأمام هدفه خلف�س العجز التجاري 

يف الوليات املتحدة.
خف�س  يف  املتحدة  الوليات  بداأت  اإذا  اأنه  هو  اخلطر 
عمالت  حرب  يثري  اأن  ميكن  هذا  ف��اإن  عملتها  قيمة 
اأكر من املناو�صات التي �صهدناها بعد الأزمة املالية 

العاملية عام 2008. 
جتذب  اأن  ميكن  احلرب  هذه  مثل  ال�صني،  جانب  اإىل 
تكون  اأن  ميكن  كما  واليابان.  اأوروبا  يف  اقت�صادات 
البلدان  جمموعة  اإجماع  يف  التفكك  معامل  اأحد  اأي�صًا 
يجب  الأ�صواق  اأن  يرى  الذي  الإجماع  وهو  ال�صبعة، 

الرئي�س  ت�صاندلر،  العمالت. قال مارك  اأن حتدد قيمة 
ب��راون  وك��ال��ة  يف  العمالت  ل�صرتاتيجية  العاملي 
الآن.  حتى  �صيء  اأي  نر  مل  "نحن  هارميان  ب��راذرز 
الدولر،  قيمة  تخفي�س  يف  الأمريكي  الرئي�س  بداأ  اإذا 
ف�صتكون لدينا حرب عمالت و�صتجعل الأمور ال�صابقة 

التي كّنا نعتقد اأنها حروب مبنزلة اأ�صحوكة".
بتفكيك  برتمب  الأم��ر  ينتهي  اأن  مُيكن  باأنه  وج��ادل 
حالة  ُيثري  ما  ال�صبعة،  البلدان  جمموعة  نظر  وجهة 
واإح��ب��اط  املالية  الأ���ص��واق  يف  ال�صتقرار  ع��دم  م��ن 
الأ�صول  يف  ال�صتثمار  من  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين 

الأمريكية.
قال اإ�صوار برا�صاد، اأ�صتاذ القت�صاد يف جامعة كورنيل 
وموؤلف كتاب "فخ الدولر"، "هذه احلالة حيث بداية 
جتارية  حلرب  الطريق  مُتّهد  اأن  ميكن  العمالت  حرب 

اأو�صع".
التجارية مع كثري  التوترات  "وهذا يثري بالفعل �صبح 

اأن  مبجرد  التجاريني.  املتحدة  الوليات  �ركاء  من 
تتخلى عن �صيا�صة الدولر القوي وتبداأ بالرتكيز على 
)ت�صوية( العملة، فهذا يثري احتمال ت�صاعد وا�صطدام 
التجاريني  ال�ركاء  مع  التجارية  التوترات  من  كثري 

الرئي�صيني مبا يف ذلك اأوروبا واليابان وال�صني".
لي�س من الوا�صح ما اإذا كانت الت�ريحات من النوع 
اأدىل بها ترمب و�صكارامو�صي �صتحقق تخفي�صا  التي 
م�صتداما يف قيمة العملة. ي�صكك بع�س املحللني بقوة 
الوقت  يف  خا�صة  اللفظية،  املداخالت  هذه  مثل  يف 
الوا�صح  ترمب  ا�صتعداد  فيه  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ال��ذي 
العجز  �صتو�ّصع  التي  ال�رائب  تخفي�صات  دعم  اإىل 
قوة  وتزيد من  الفائدة  اأ�صعار  زيادات يف  اإىل حتقيق 
بانتقاد  ترمب  قرار  فاإن  ذلك،  على  عالوة  ال��دولر.  
الزمن:  عليه  عفا  ال�صينية  الأجنبي  النقد  �صيا�صات 
تخفي�س  اإىل  ت�صعى  بكني  تكن  مل  الأخرية  الآونة  يف 

عملتها، لكن بالأحرى كانت تعمل على رفعها.

بيرت�صون  معهد  من  بريج�صتني،  فريد  فاإن  ذلك،  مع 
العتقاد  يف  حمق  ترمب  "اإن  قال  الدويل،  لالقت�صاد 
باأن �صيا�صة الدولر القوي غري منا�صبة الآن"، م�صيفًا 
فوق  الآن  هي  حل�صاباته  وفقا  الأمريكية  "العملة  اأن 
"اإن  وق��ال  املائة".  يف   10 عن  يقل  ل  مبا  قيمتها 
اأف�صل طريق نحو معاجلة  اأنه  ال�رف قد يثبت  �صعر 
من  تخفي�صها  باإمكانك  كان  "اإذا  واأ�صاف  العجز". 
من  خطورة  اأق��ل  رمب��ا  فهذا  اللفظي،  التدخل  خ��الل 
بال�صيا�صات  الأمر  ينتهي  اأن  ميكن  البديلة".  اجلهود 
تدفع  اأن  اأن  اإىل  الأخ���رى  الأم��ريك��ي��ة  القت�صادية 
اأولوية  و�صع  اأن  بعد  ي�صل  "ترمب  اأعلى.  اإىل  العملة 
عالية متامًا اىل خف�س العجز التجاري يف الوليات 
و�صف  على  ذلك،  �صيفعل  كيف  هو:  ال�صوؤال  املتحدة. 
الدولر  �صتجعل  به  اخلا�صة  القت�صادية  ال�صيا�صة  اأن 
بريج�صتني  ختم  ح�صبما  قبل،  من  حتى  اأك��ر  يرتفع 

ت�صاوؤلته.
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خفض قوة الدوالر... إعالن حرب عمالت مع الصين
سام فليمنج وشون دونان

تفضيل بنك جولدمان يهدد باحتالل واشنطن
بن ماكالناهان

 د. باسم عبد الهادي حسن

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

701.58
5.69
0.82%

6,098,447,228
11,158,230,906

499
35
13
4
18

0.53
10,002,000.00

0.53
429,750,000.00

0.90
162,459,594.00

0.63
102,000,000.00

0.42
77,875,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

)BBAY( بلبنك

0.53
5,301,060,096.00

0.53
229,027,504.00

0.90
146,213,632.00

0.63
62,477,500.00

1.04
44,570,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

)BBOB( بغداد
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