
لي�س كل �شيء هو خطاأ دونالد ترمب. ومن املنطلق 
كل  الف�شل يف  اإليه  ُين�َشب  اأن  اأي�شا  نف�شه، ال ميكن 

�شيء ي�شري على النحو ال�شحيح يف العامل.
من ال�شعب اأن نتذكر هذا يف الواليات املتحدة حيث 
اآخر  �شيء  كل  اإبعاد  على  تعمل  الداخلية  ال�شيا�شة 
واإخراجه من االأخبار، التي يراها كثريون من خالل 
"تداوالت  لكن  لرتمب.  مناه�شة  اأو  موؤيدة  عد�شات 
ترمب" كان مبالغا فيها دائما. الطريقة التي ميكن 
اأن ت�شتفيد من خاللها االأوراق املالية من االنتعا�س 
)نوفمرب(  الثاين  ت�رشين  يف  انتخابه  بعد  ت�شارعت 
له  كان  ترمب  اأن  يف  لل�شك  جماال  تدع  ال  املا�شي 
"تداوالت االإنعا�س" العاملية  ال�شوق. لكن  تاأثري يف 
اأ�شال قبل االنتخابات ملدة ال باأ�س  كانت قد بداأت 

بها.
�شع هذا يف احل�شبان عند تقييم تاأثري ال�شوق خالل 
اللتني  وال�شو�شاء  الفو�شى  يف  احل��ايل  االأ�شبوع 
رافقتا اإ�شالح الرعاية ال�شحية. تلقت �شوق االأ�شهم 

اإ�شارات من وا�شنطن ، وانخف�س موؤ�رش �شتاندرد اآند 
النواب  جمموعة  اإعالن  بعد  حاد  ب�شكل   500 بورز 
اأنهم  النواب  جمل�س  يف  املحافظني  اجلمهوريني 
مرة  وانخف�س  القانون،  م�رشوع  �شد  �شي�شوتون 
اإلغاء ت�شويت مقرر م�شاء اخلمي�س. لكن  اأخرى بعد 
االأ�شهم االأمريكية ال تزال قريبة من اأعلى م�شتوياتها 

على االإطالق.
مل  االإنعا�س.  ت��داوالت  �شكل  تغري  نف�شه،  الوقت  يف 
يعد الهدف هو "اأمريكا اأوال". اأداء االأ�شهم االأمريكية 
العام  نهاية  يف  ال��ع��امل  بقية  على  بكثري  تفوق 
املا�شي، لكن هذه الفجوة �ُشدَّت االآن تقريبا. موؤ�رش 
فاينان�شيال تاميز يوروفري�شت 300 لعموم اأوروبا 
تفوق حتى على موؤ�رش �شتاندرد اآند بورز 500 منذ 

االنتخابات.
ال��داف��ع  ال��ع��ام��ل  وه��ي  الت�شخم،  ت��وق��ع��ات  ك��ذل��ك 
ت��راج��ع.  مبرحلة  االآن  مت��ر  االإن��ع��ا���س،  ل��ت��داوالت 
التوقعات على املدى الطويل، التي تقوم على الفارق 
الت�شخم  مبعدل  املرتبطة  ال�شندات  على  العائد  بني 
انخفا�س،  حالة  يف  الثابت،  الدخل  ذات  وال�شندات 
االأمريكية  ال�شندات  ب�شاأن  التوقعات  اأن  حني  يف 
الأجل عامني تراجعت ن�شف نقطة مئوية منذ بداية 

انخفا�س  اإىل  جزئيا  ذل��ك  ويعزا  اجل��اري،  ال�شهر 
تنعك�س  مل  االإنعا�س  تداوالت  ولكون  النفط.  اأ�شعار 

حتى االآن، فهي بذلك ُتظهر عالمات على ال�شجاعة.
ا�شرتاتيجي  ليلي،  اأت��ول  ي�شتخدمه  ال��ذي  املخطط 
اال�شتثمار يف "دلتيك"، مفيد يف حتليل ال�شبب. فهو 
يقول اإن االأ�شواق العاملية يف نهاية املطاف تتحرك 
اإىل االأمام من خالل عاملني هما زخم النمو العاملي 
ل�شاحلك،  العامالن  هذان  يعمل  عندما  وال�شيولة. 
هناك عامل واحد فقط ميكن اأن يف�شدهما؛ ال�شيا�شة.

وي�شري اإىل اأن انتخاب ترمب كان واحدا من بني عدد 
من العوامل الدافعة لزخم النمو. اأهمها كان التحفيز 
االقت�شادي اجلديد الن�شط من ال�شني يف وقت مبكر 
االأمريكية  االنتخابات  وجاءت  املا�شي.  العام  من 
امل��وؤ���رشات  فيها  ب���داأت  ال��ت��ي  اللحظة  يف  مت��ام��ا 
حت�شنا  ت�شهد  ال��ع��امل  يف  الرئي�شية  االقت�شادية 
وا�شحا، ما يعد عالمة على فكرة ترى اأن االعتماد 
التحفيز  اأمام  املجال  يف�شح  النقدية  ال�شيا�شة  على 
من املالية العامة. وظهر ذلك يف ا�شتبيانات الثقة. 
وفري.  ب�شكل  املال  تك�شب  تزال  ال  املركزية  البنوك 
اأ�شعار الفائدة  وحتى االحتياطي الفيدرايل ال ي�شع 

عند م�شتوى يعرقل النمو االقت�شادي.

 2018 )اأكتوبر(  االأول  ت�رشين  من  ال���18  اإن��ه 
ُيعلن  االأوروبي،  املجل�س  رئي�س  تا�شك،  ودونالد 
اأنه مل يتبق ما ُيقال: قادة الدول االأع�شاء ال�27 
يف االحتاد االأوروبي م�شتعدون لتقدمي عر�شهم 
الربيطاين،  الوفد  اإىل  الدعوة  توّجه  النهائي. 
ا�شتعداداً  م�شت�شاريها،  مع  ماي  ترييزا  وجتتمع 

للمرحلة النهائية من لعبة خروج بريطانيا.
املوؤمترات  اإىل قاعة  مت�شي ماي م�شافة ق�شرية 
ال  وجهها  مقعدها.  يف  وجتل�س  لل�شوت  العازلة 

ي�شي باأي م�شاعر.
يف ال�شاعات املقبلة، �شُتحدد ماي م�شري بالدها 
نوم  هناك  يكون  لن  واالقت�شادي.  ال�شيا�شي 
كبري  بارنييه،  ومي�شال  تا�شك  لنظرائها،  اأو  لها 
اإذا  اأن��ه  ال��ذي قرر  االأوروب��ي  مفاو�شي االحت��اد 

كانت هناك �شفقة فيجب اأن تتم االآن.
القادة االأوروبيون بالكاد يعرفون رئي�شة الوزراء 
العالقات  يف  تتخ�ش�س  ال  التي  الربيطانية، 
اأدلة  على  للح�شول  فيها  ويحّدقون  ال�شخ�شية. 
ماي  اأدل���ة.  هناك  لي�شت  لكن  نواياها،  ب�شاأن 
يو�شع  الذي  الوقت  يف  وت�شتمع  ب�شمت  جتل�س 

االأوروب���ي  االحت���اد  م��ن  النهائي  العر�س  فيه 
فيه  ت��ب��داأ  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  بريطانيا.  خل��روج 
التاريخ  �شُي�شنع  بروك�شل،  يوم جديد يف  �شم�س 

الربيطاين واالأوروبي.
احلد،  فوق  كثرياً  �شغطت  اإذا  اأنها  ماي  تعرف 
املحادثات،  اإيقاف  االأوروب��ي  االحتاد  باإمكان 
 :2019 ع��ام  الهاوية  حافة  على  ي�شعها  ما 
اجلمركية،  ال��ر���ش��وم  �شفقة.  دون  م��ن  خ��روج 
االقت�شادي  واال���ش��ط��راب  احل���دود،  و���ش��واب��ط 
الهائل. ال�رشكات الربيطانية قد ال تغفر لها ابداً، 
والربملان مُيكن اأن يثور �شدها التدافع من اأجل 
املتحدة  اململكة  وتفكك  اال�شكتلندي  اال�شتقالل 
اأمرين ال مفر  "العزيزة" على ماي قد ي�شبحان 
فاإن  احلد،  فوق  تنازالت  اأعطت  اإذا  لكن  منهما. 
اأوروب��ا  اأدت  �شيتبع.  الذي  ما  متاما  تعلم  ماي 
الثالثة  ال��وزراء  روؤ�شاء  �شقوط  يف  رئي�شيًا  دورا 
ال�شابقني من حزب املحافظني، وحزبها لن ُيظهر 
اأي رحمة اإذا قّللت من اأهمية بريطانيا االآن. كما 
االأ�شبق،  الوزراء  رئي�س  ال�شري جون ميجور،  قال 
عن نقاد ماي املناه�شني للتكامل االأوروبي يف 
ال�شهر املا�شي: "رمبا هم حلفاء رئي�شة الوزراء. 

اخلطر هو اأنهم غداً رمبا لن يكونوا كذلك".

ماي الغام�ضة
التي  هي  النا�س  من  قلة  اإن  القول  ال�شائع  من 
ح�شاباتها  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ف��ع��اًل،  م���اي  ت��ع��رف 
النهائية ب�شاأن خروج بريطانيا. لكن هناك اأدلة 
�شجلها  فح�س  خ��الل  من  عليها  العثور  مُيكن 
وزي��رة  من�شب  ت�شغل  ك��ان��ت  ح��ني  مفاو�شة 
الداخلية، ومن خالل التحّدث اإىل الذين عملوا اإىل 
طاولة  من  االآخر  اجلانب  على  وجل�شوا  جانبها 
وال  ُم�شيطرة  تكون  اأن  حُتب  ماي  املفاو�شات. 
ت�شاوم اإال عندما ُت�شتنفد جميع اخليارات االأخرى 
وتتعامل مع الوقائع ولي�س العالقات ال�شخ�شية. 
قد ال تت�شكل اأي �شفقة حتى وقت متاأخر جداً من 

اليوم.
بطبيعة احلال ماي قد ال حت�شل اأبدا على موعدها 
للمجل�س  الرئي�س  املقر  يف  ال�شيا�شي  القدر  مع 
اإيج" يف خريف عام 2018:  "�شبي�س  االأوروبي 
بكثري.  احلني  ذلك  قبل  املفاو�شات  تنهار  رمبا 
بارنييه ُيريد �شفقة ُمبكرة ب�شاأن م�رشوع خروج 
توؤدي  اأن  مُيكن  املال  حول  ومعركة  بريطانيا، 
اإىل تعطيل املحادثات. لكن من خالل العمل على 
مبداأ االحتاد االأوروبي املعتاد اأنه لن ُيتفق على 
املال،  فاإن  �شيء،  كل  على  ُيتفق  �شيء حتى  اأي 

وال����و�����ش����ول 
ال�������ش���وق،  اإىل 
احل��دود،  و�شوابط 
االنتقايل،  والرتتيب 
رمب���ا ت��ك��ون ���ش��اري��ة 
املفعول عندما تبداأ ماي 

املفاو�شات النهائية.
ال���18  االأ���ش��ه��ر  م��دى  على 
املفاو�شات  �شُتغطي  امُلقبلة 
من  للقلق  ُم��ث��رية  جم��م��وع��ة 
اإىل  الطريان  من  بدءا  املوا�شيع، 
النهاية  يف  لكن  النووية،  ال�شالمة 
قليل  عدد  اإج��راء  ماي  على  �شيكون 
لقد  اال�شرتاتيجية.  املقاي�شات  من 
"خروجا  ُت��ري��د  اأن��ه��ا  بالفعل  اأع��ل��ن��ت 
بريطانيا  تكون  اأن  لربيطانيا":  �شعبا 
خارج ال�شوق املوحدة، واالحتاد اجلمركي، 
وال�شلطة الق�شائية ملحكمة االحتاد االأوروبي. 
من  ممكن  ق��در  "باأكرب  اأي�شًا  التزمت  لكنها 
الب�شائع واخلدمات  التجارة احلرة وال�شل�شة يف 
ما  االأوروبي".  واالحت��اد  املتحدة  اململكة  بني 

اأجل  من  لتقدميها  ا�شتعداد  لديها  التي  االأم��ور 
احل�شول على ذلك؟ نظام هجرة منفتح ملواطني 
االحتاد االأوروبي؟ اأم دور م�شتمر حمدود ملحكمة 
العدل االأوروبية؟ اأم مليارات اجلنيهات مليزانية 

االحتاد االأوروبي؟
ُت�شري التجربة اإىل اأن ماي �شتلعب بطريقة النَف�س 
على  ُي�رشف  ال��ذي  تيمرمانز  فران�س  الطويل. 
ال�شوؤون الداخلية والهجرة للمفو�شية االأوروبية، 
يقول اإن الزعيمة الربيطانية لديها "طريقة ُمثرية 
لالإعجاب يف تنفيذ االأمور، وهي تتحرك بطريقة 

حمرية".
تيمرمانز الذي �شبق له اأن تعامل مع ماي خالل 
مدة خدمتها وزيرة للداخلية، التي ا�شتمرت �شت 
�شنوات، ي�شيف: "اإنها تتحرك بهدوء وب�شكل غري 
اأن  ما  لكن  قراراتها،  يف  متاأنية  وهي  مبا�رش، 
تعطي كلمتها، فاإنها تلتزم بها. هذه من االأمور 
التي تعجبني فيها. يف هذه املفاو�شات نحتاج 
االأط��راف.  جميع  من  النزاهة  من  النوع  هذا  اإىل 
من  ن�شتطيع  الذي  الوحيد  ال�شبيل  هو  ذلك  الأن 
من  ممكن  ق��در  اأق��ل  ح��دوث  ن�شمن  اأن  خالله 
عملية  طبيعته–  -بحكم  �شيكون  فيما  االأذى 
احلكومة  يف  امل�شوؤولون  يوؤكد  لالأ�شف".   موؤملة 
الربيطانية اأن من الطبيعي بالن�شبة اإىل ماي اأن 
بعد  الباكر،  ال�شباح  �شاعات  يف  القرارات  تتخذ 
للنظر  الالفتة  القرارات  اأكرث  اأحد  متاأنية.  درا�شة 
التي اتخذتها حني كانت وزيرة للداخلية جاء يف 
ماكينون  جاري  ت�شليم  قررت  حني   2012 عام 
املتحدة،  ال��والي��ات  يف  للمحاكمة  للخ�شوع 
بتهمة قر�شنة حوا�شيب  التي كان مطلوبا فيها 
التوحد،  مر�س  يعاين  ماكينون  كان  حكومية. 

لكن الواليات املتحدة كانت �شاخطة. 
كانت  حني  كثب  عن  مراقبا  كان  �شخ�س  يقول 
ماي يف وزارة الداخلية: "كانت هناك اأكوام من 
االأوراق يف كل مكان وكانت تراجعها با�شتمرار. 
قالت  ت�شليمه.  �شيتم  باأنه  االأمريكيون  اقتنع 
�شاأراجع جميع االأوراق مرة اأخرى. وتو�شلت اإىل 
قرار يف وقت معني اأثناء الليل". وكانت الطائرة 
جاهزة الأخذ ماكينون اإىل الواليات املتحدة مع 

احتمال احلكم عليه بال�شجن ملدة 60 �شنة. 
ماي  تعتمد  ال�شفقات،  بعقد  االأم��ر  يتعلق  حني 
االإيجاز  اأوراق  جمموعة  على  مكثفة  ب�شورة 
ال�شخ�شية.  العالقات  على  اعتمادها  من  اأك��رث 
يف  فيه،  تظهر  مريح  غري  فيديو  مقطع  هناك 
واقفة  االأخرية،  االأوروبية  القمة  اجتماعات  اأحد 
زمالوؤها  ك��ان  حني  يف  وحدها،  غريب  ب�شكل 
املقطع  ه��ذا  اخللفية.  يف  االأح��ادي��ث  يتبادلون 
منتمية"  "غري  كونها  حيث  من  موقفها  يلخ�س 

اإىل النادي. 
ال وقت للكالم 

ميكن  الدبلوما�شية  يف  ال���وزراء  رئي�شة  جهود 
مع  اأخ��ريا  عقد  اجتماع  ففي  خرقاء.  تكون  اأن 
امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مريكل، اقرتحت ماي 
خروج  بعد  املواطنني  حقوق  مل�شاألة  مبكرا  حال 
فريق  وك��ان  االأوروب���ي.  االحت��اد  من  بريطانيا 
مريكل قد اأ�شار من قبل اإىل اأنه من ال�شابق الأوانه 
اعتبارها  مت  التي  امل�شاألة،  ه��ذه  عن  احلديث 

جزءا من املفاو�شات االأو�شع. وقال م�شوؤول يف 
االجتماع اإن االجتماع كان "جافا و�شعبا".

كامريون،  ديفيد  كان  ذل��ك،  من  النقي�س  على 
املحافظني،  ح��زب  م��ن  ال�شابق  وزراء  رئي�س 
حني  ملريكل.  التودد  على  خا�س  ب�شكل  يركز 
االأملانية يف عطالت  كان ي�شت�شيف امل�شت�شارة 
الريفي  املنتجع  يف  املريحة  االأ�شبوع  نهاية 
ي�شاهدان  كانا  بريطانيا،  يف  ال��وزارة  لروؤ�شاء 
اأقرا�س الفيديو الرقمية ويذهبان للم�شي. مل يكن 
ذلك االأمر ناجحا متاما: ف�شلت مريكل يف نهاية 
املطاف يف م�شاعدة كامريون يف جمموعة من 
الق�شايا، مبا يف ذلك اإ�شالح االحتاد االأوروبي. 

االإ�شالح  مركز  رئي�س  جرانت،  ت�شارلز  يقول 
ا�شتثمر  كامريون  اإن  القول  "ميكن  االأوروب���ي: 
اأكرث مما يجب يف مريكل، لكن هناك وجهة نظر 
)م��اي(  اأنها  مفادها  الربيطانية  احلكومة  يف 
حني  ويف  برلني".  يف  يجب  مما  اأقل  ا�شتثمرت 
على  اخلناق  ي�شيق  اأن  كامريون  مبقدور  كان 
مارك روته، رئي�س الوزراء الهولندي، وفريدريك 
يقول  ال�شويدي،  ال���وزراء  رئي�س  راينفيلدت، 
العالقات  تلك  لديها  اأن  اأعتقد  ال  "اأنا  جرانت: 

ال�شخ�شية يف الوقت الراهن".
وجهة نظر ماي هي اأنه يف النهاية �شيتم حتديد 
الباردة  احل�شابات  خالل  من  بريطانيا  خروج 
كالم  ط��ري��ق  ع��ن  ولي�س  الوطنية،  للم�شلحة 
واثقا  لي�س  جون  ال�شري  ر�شمي.  غري  دبلوما�شي 
متاما من ذلك. قال: "اجلو متوتر منذ االآن. وجود 
قدر ي�شري من ال�شحر وقدر اأقل من اللغة الطنانة 
حلماية  كثريا  يفعل  اأن  �شاأنه  م��ن  الرخي�شة 

م�شالح اململكة املتحدة".
على  اإليها  ينظرون  اأي�شا  ال��وزراء  رئي�شة  نظراء 
اأنها �رشيك تفاو�شي ال يتزعزع: م�شتقيمة متاما، 
لكنها لي�شت مرنة مبا فيه الكفاية الإيجاد حلول 
اجلولة  �شي�شود  ال��ذي  املكثف  اجل��و  يف  و�شط. 
من  بريطانيا  خ��روج  حم��ادث��ات  م��ن  االأخ���رية 
ميكن  هذا  اأن  بع�شهم  يعتقد  االأوروب��ي،  االحتاد 
رئي�س  نائب  كليج،  نيك  خطرا.  عيبا  يكون  اأن 
االأحرار  الدميقراطيني  حزب  من  ال�شابق  الوزراء 
ي�شتبك  كان  االئتالفية،  كامريون  حكومة  يف 
حول  ال���وزراء  جمل�س  يف  م��اي  م��ع  با�شتمرار 
ثم  املدنية،  الهجرة واحلريات  بينها  ق�شايا من 

اأ�شبح يحرتمها جلديتها.
وزارة  يف  مفاو�شة  مهاراتها  اأن  ي��رى  لكنه 
على  ت�شيطر  حيث  ال���وزراء،  ورئا�شة  الداخلية 
للتطبيق  قابلة  تكون  ال  قد  املتغريات،  معظم 
 27 مع  للتفاو�س  متاما"  املعقد  "الواقع  يف 
مفاو�شاتنا  "يف  وق���ال:  اأخ���رى.  ع�شوا  دول��ة 
عليها  االعتماد  املمكن  من  كان  االئتالف  يف 
اأنها  من  الرغم  على  عليه،  اتفقنا  مبا  لاللتزام 
للتو�شل  لها  داعي  ال  �شاقة  عملية  دائما  كانت 
"لكنها  واأ�شاف:  االأول".  املقام  يف  اتفاق  اإىل 
خمتلفة  زئبقية  مهارات  تطوير  اإىل  االآن  حتتاج 
اتخاذ  على  والقدرة  واملرونة،  -االإب��داع،  متاما 
حكومة   27 مع  التعامل  عند  �رشيعة-  ق��رارات 
وم�شادر  احتياجاتها  منها  لكل  اآخر  وبرملان 

قلقها اخلا�شة".

اإنها حقيقة حُمزنة. بعد انق�شاء نحو عقد على بداية 
االأزمة املالية، ال تزال وا�شنطن جُتادل ب�شاأن التنظيم 
املايل. الرئي�س دونالد ترمب يحاول اإ�شعاف "مكتب 
احلماية املالية للم�شتهلكني"، اأحد اأف�شل االأ�شياء التي 
خرجت من اأزمة عام 2008. واجلمهوريون يف جمل�س 
اخليار"  قانون  "م�رشوع  اأجل  من  ي�شغطون  النواب 
يف  اأعلى  راأ�شمال  متطلبات  ا�شتبدال  اإىل  يهدف  الذي 
امل�شارف بقواعد دود-فرانك لالإ�شالح املايل، االأمر 
اخلطايا.  من  عديدا  ُيغطي  اأن  املفرت�س  من  ال��ذي 
هذا،  كل  �شد  حتتج  نف�شها  املالية  ال�شناعة  بالطبع، 
واالمتثال  ال�شيولة  من  مبزيد  االحتفاظ  اأن  ُمّدعية 
املال  الإقرا�س  جهودها  ُيعيقان  املعقدة  للتنظيمات 

للنا�س وال�رشكات.
من  غريبة  جديدة  جمموعة  اإىل  اأدت  املناق�شة  هذه 

ُيريدون  جمهوريون  فيهم  مبن  ال�شيا�شيني،  الزمالء 
بني  ف�شل  ال���ذي  جال�س-�شتيجل  ق��ان��ون  اإع����ادة 
ودعاة  التجزئة،  وم�شارف  اال�شتثمارية  امل�شارف 
الذين  االأو���ش��ط  وال��غ��رب  اجل��ن��وب  يف  احل��رة  ال�شوق 
بكميات  حتتفظ  اأن  ينبغي  امل�شارف  اأن  يعتقدون 
يدعو  اخليار  قانون  )م�رشوع  النقود  من  بكثري  اأكرب 
االأ�شول،  اإىل  راأ�س املال  اإىل ن�شبة 10 يف املائة من 
الذين  هناك  لكن  احل��ايل،  املتو�شط  �شعف  تقريبًا 
يرغبون يف روؤية موؤ�ش�شات كبرية حتتفظ بن�شبة 20 
اأو اأكرث من راأ�س املال عايل اجلودة �شمن  يف املائة 
ميزانياتها العمومية(، والليرباليون ال�شعبويون الذين 
ُيريدون الذهاب اأبعد من القطاع امل�رشيف واحلد من 
اأ�شياء مثل عمليات اإعادة �رشاء االأ�شهم التي تزيد من 
التنفيذيني  امل�شوؤولني  اإثراء  خالل  من  الرثوة،  فجوة 
الذين ُيدفع لهم اإىل حد كبري على �شكل خيارات اأ�شهم.

اقت�شادي  انتعا�س  نهاية  يف  رمبا  اأننا  اإىل  بالنظر 

قيا�شية،  مب�شتويات  تقرت�س  ال�رشكات  وحيث  طويل، 
يف  قوية  اأ�شلحة  اإىل  يفتقر  الفيدرايل  واالحتياطي 
ال�شيا�شة النقدية، قد يبدو الوقت احلايل �شيئًا للبدء يف 
متزيق االإ�شالح املايل الذي تطلب اإن�شاوؤه عدة اأعوام. 
ال�شوؤون  جلنة  اإط��الق  فر�شة.  توجد  االأزم��ة،  يف  لكن 
جل�شات  احل�رشية  واملناطق  واالإ�شكان  امل�رشفية 
النمو  تعزيز  يف  املالية  ال�رشكات  دور  حول  ا�شتماع 
هل  ال�شوؤال:  يف  للنظر  جيدة  حلظة  يعد  االقت�شادي 
كانت تفعل ذلك فعاًل؟ وهل لدينا الهياكل التنظيمية 

مل�شاعدتها على فعل ذلك؟
جيدة.  لي�شت  االأدل���ة  االأوىل،  بالنقطة  يتعلق  فيما 
من  املائة  يف   7 من  اأك��رث  متثل  املالية  ال�رشكات 
�شعف  تقريبًا  الن�شبة  وه��ذه  االأم��ريك��ي،  االقت�شاد 
يف  عك�شية  ري��اح  مبنزلة  فيه  ُت�شبح  ال��ذي  املعدل 
درا�شات  بح�شب  العام،  االقت�شادي  النمو  مواجهة 
من بنك الت�شويات الدولية و�شندوق النقد الدويل. يف 

الوقت نف�شه، توّظف هذه ال�رشكات 4 يف املائة فقط 
من ال�شكان وتاأخذ 25 يف املائة من اأرباح ال�رشكات.

على الرغم من تخفيف االئتمان ب�شكل كبري منذ عام 
امل�شارف  من  كل  من  امل�رشفية  )القرو�س   2008
اأعلى بكثري من 5 يف  ال�شغرية والكبرية تنمو بن�شبة 
ال�شناعة  حجة  ُيناق�س  ال��ذي  االأم��ر  �شنويًا،  املائة 
عرقلتها(،  على  يعمل  التنظيمي  العبء  اإن  تقول  التي 
املوؤ�ش�شات  بني  اأقلية  ن�شاط  يزال  ال  االإقرا�س  اأن  اإال 
املالية ذات االأهمية النظامية - تقريبًا 85 يف املائة 
من اأعمالها هي �رشاء وبيع االأ�شول القائمة؛ هذا من 
�شاأنه اأن يكون حجة لقانون جال�س-�شتيجول حديث 
يعمل يف االأقل على تخفي�س عبء دافعي ال�رشائب اإذا 

ف�شل اأحد امل�شارف الكبرية.
ُيجادل  من  هناك  لي�س  الثانية،  بالنقطة  يتعلق  فيما 
ومعقد،  طويل  اإن��ه  مثايل.  دود-ف��ران��ك  قانون  ب��اأن 
وهذا يوفر جماال وا�شعا للم�شارف لل�شغط من خالل 

ال��دوالرات  من  املاليني  مئات  اأنفقت  التي  الثغرات 
الإحداثها. كما اأن القانون ال يحل م�شكلة "اأكرب من اأن 
يف�شل" التي هي االآن اأكرث تعقيدا الأن اأكرب املوؤ�ش�شات 
قبل  عليه  كانت  مما  اأكرب  احلايل  الوقت  يف  اأ�شبحت 

عام 2008.
اأكرث  اأ�شبح  املايل  النظام  اأن  �شك  يوجد  ال  ذلك،  مع 
اأمنًا بعد قانون دود-فرانك وحت�شن و�شعه من حيث 
التي  اجلودة  عالية  واالأ�شول  النقود  حجم  الر�شملة: 
حتتفظ بها امل�شارف الكبرية ارتفعت، حت�ّشبًا للتنظيم، 
بعد االأزمة مبا�رشة تقريبًا. الرتاجع عن قانون دود-
فرانك، خا�شة عندما ال يكون من الوا�شح ماذا مُيكن 
يف  خاطئة  ر�شالة  اإر�شال  �شاأنه  من  حمله،  يحل  اأن 
الوقت اخلاطئ، وهي نقطة يتفق عليها حتى م�شت�شارو 
ال  الذي  النا�شط  امل�شتثمر  اإيكان،  كارل  مثل  ترمب، 

يرتدد يف ممار�شة االأعمال من خالل الديون.
هذا ال يعني اأن الرئي�س ال مُيكن اأن ي�شتمر يف حماولة 

م�شايقة  خالل  من  املالية،  لل�شناعة  العنان  اإطالق 
احلماية  "مكتب  مثل  التنظيمية  الوكاالت  وجتويع 
املالية للم�شتهلكني". لكن على نحو متزايد، امل�شارف 
املال  راأ�س  اأ�شواق  يف  االأح��داث  ي�شكل  املكان  لي�شت 
اأوج����زت م��ذك��رة ���ش��ادرة ع��ن بنك  ال��ع��امل��ي��ة، كما 
الت�شويات الدولية: "منذ عام 2009 والتمويل العاملي 
يف  امل�رشفية،  اخلدمات  على  ال�شندات  اأ�شواق  ل  يف�شّ

كل من الدوالر واليورو".
هي  امل�شارف،  ولي�س  الغنية،  االأمريكية  ال�رشكات 
�شمن  الديون  من  قيا�شية  م�شتويات  �شّجلت  التي 
من  الكثري  اأي�شًا  متلك  وهي  العمومية.  ميزانياتها 
ال�شيولة، لكن اجلزء االأكرب منها موجود يف ح�شابات 
اإعادتها اإىل الوطن من دون فر�س  خارجية بانتظار 
�رشائب، االأمر الذي � يف هذه البيئة ال�شيا�شية � قد ال 
يحدث قريبًا، على الرغم من الوعود االأخرية من اإدارة 

ترمب.
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الشركات الكبيرة.. ساحة المعركة المقبلة للرأسمالية
رنا فوروهار

شمس أوروبا تشرق على بدايات عصر جديد
  جورج باركر وأليكس باركر 

جون أوثرز
الجزء األول

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

665.01
8.23
1.22%

12,587,715,338
24,886,762,042

460
36
2
17
17

0.50
12,044,000.256

0.98
122,045,088.00

0.47
84,791,512.00

0.57
72,447,200.00

0.90
44,059,048.00

)MTRA( رابطة

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)SILT( براري

0.50
2,147,483,647.00

0.46
184,143,282.00

0.56
129,370,000.00

0.95
127,947,143.00

0.55
66,000,000.00

)MTRA( رابطة

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47667
43695
41709
35750
27806
19861

أسواق المال.. تداوالت اإلنعاش سبقت تداوالت ترمب


