
�أعتاب ترك  �أن موؤ�س�س مايكرو�سوفت بيل غيت�س على  يبدو 
موقعه كاأغنى �سخ�س يف �لعامل، وهي �ملكانة �لتي �حتلها 
�أمازون  موقع  موؤ�س�س  بيزو�س"،  فـ"جيف  طويلة،  ل�سنو�ت 
على �أعتاب جتاوز بيل غيت�س، مدعومًا بالأد�ِء �لقوي لأ�سهم 
ن�سبّيًا  �لأقل  و�ملكا�سب  �لأخرية،  �لأ�سهر  �أمازون يف  �رشكة 
ل�رشكة مايكرو�سوفت �لتي ميلكها غيت�س خالل نف�س �لفرتة، 
حاٍل  كلِّ  على  ل�ستحقَّ  بالغابة،  �لأمر  ت�سبيُه  لنا  جاز  ولو 
�أن يكون �مللَك �جلديد  �أمازون  جيف بيزو�س موؤ�س�س موقع 
�لأ�سرت�لية  للن�سخة  تقرير  و�سف  ح�سب  �لعامل،  لأثــريــاء 
لأثرياء  بلومبريغ  مــوؤ�ــرشِّ  وُيظهر  بو�ست"،  "هاف  ملــوق 
دولر  مليار   86 ى  تخطَّ قد  بيزو�س  ثروة  �سايف  �أنَّ  �لعامل 
�أقل من غيت�س  ، 6 يونيو/حزير�ن 2017، ما يجعل ثروته 
بدوره  ثروُته  تبلغ  و�لــذي  فقط،  دولر  مليار   3.8 بحو�يل 
89.8 مليار دولر. وميتلك بيزو�س حو�يل 17% ِمن �رشكة 
�أمازون، �لتي �أغلقت على قيمة لل�سهم �أكرب من 1000 دولر، 
ُمرتفعًا  �لإطالق،  على  مرٍة  لأول  يونيو/حزير�ن 2017،   2
�لو�حد، يف منت�سف مار�س/ لل�سهم  ِمن 850 دولر�ً  بذلك 
�آذ�ر �ملا�سي، وهو ما يجعل قيمة �سهم �رشكة �أمازون تفوق 
عف قيمة �سهم �رشكة وول مارت �لأمريكية، ووفقًا ملوؤ�رش  �سِ

ما  ثروِته  �سايف  �إىل  بيزو�س  �أ�ساف  فقد  �أي�سًا،  بلومبريغ 
يزيد عن 20 مليار دولر منذ بد�ية هذ� �لعام، 2017، فقط.

وهما   - بافيت  وو�رن  جيت�س  بيل  عرب  �خــرى  جهة  ومن 
�لوليات  بــاأن  تفاوؤلهما  عن   - �لعامل  �أغنياء  �أغنى  من 
�سيا�سية  �سهدت خالفات  و�إن  كاأمة حتى  �ستنطلق  �ملتحدة 
�ن  غيت�س  بني  �ذ  �جلديدة،  تر�مب  دونالد  �إد�رة  تويل  بعد 
متويل  �سياأتي  �أيــن  من  نعرف  ول  �لعهد  حديثة  �لإد�رة 
تركيز�  هناك  �أن  �إىل  �أ�سار  لكنه  ميز�نيتها،  يف  �لأولويات 
"�أ�سياء  و�لكوجنر�س  �لتنفيذي  �لفرع  ي�سجع  �أن  على  �سديد� 
"حمظية"  �ملتحدة  �لوليات  �أن  بافيت  �أ�ساف  وقد  ر�ئعة"، 
مل  �إذ�  متاما  خمتلف  و�سع  يف  كانت  ورمبــا  باملهاجرين 
�لرئي�س  زيالرد  وليو  �أين�ستاين  �ألربت  �لفيزياء  عاملا  يحث 
و�سع  على  عام 1939  روزفلت  فرنكلني  �لر�حل  �لأمريكي 
�سدد  �ذ  �لنازية،  �أملانيا  تهديد�ت  ملو�جهة  نووي  برنامج 
�زدهار  يف  �لقانون"  و"دولة  "�ملهاجرين"  م�ساهمة  على 
تر�مب  دونالد  �لرئي�س  يريد  وقــت  يف  �ملتحدة  �لــوليــات 
ت�رشيع طرد �ملهاجرين غري �ل�رشعيني وينتقد �لق�ساة ب�سدة، 
�ل�سابق  و�لد�عم  �لمريكية  �لر�أ�سمالية  عر�ب  بافيت  وتبنى 
�لذي يعد مر�سوما  لهيالري كلينتون موقفا مغاير� لرت�مب 
جديد� يحد من �لهجرة و��سدر �و�مر لتعزيز �لت�سدي لالفر�د 

غري �حلاملني �ور�قا ثبوتية.

وعلى �لرغم من ذلك �لرث�ء �لفاح�س �ل �ن ردم �لفجوة ماز�ل 
قائم من خالل �لتربعات �لتي يقومون بها هوؤلء �لثرياء، 
�ذ ذكر م�ستثمر نرويجي �إنه يعتزم �لتربع مببالغ كبرية من 
ثروته �لتي تقدر مبلياري دولر لأغر��س �أولها بناء وت�سغيل 
طاقم  و�سيتكون  وتنظيفها،  �ملحيطات  �أحو�ل  لتفقد  �سفينة 
�ل�سفينة �لتي �ستعمل يف �رش�كة مع فرع �ل�سندوق �لعاملي 
�إىل 60  للطبيعة بالرنويج من 30 فرد� و�ستت�سع ملا ي�سل 
�أندرو  عاملا، ومن جهة �خرى قدم قطب �لتعدين �ل�سرت�يل 
فور�ست �أكرب منحة خريية يقدمها مو�طن ��سرت�يل على قيد 
�حلياة حيث منح 400 مليون دولر ��سرت�يل )298 مليون 
�لرق  ومكافحة  و�لتعليم  �ل�سحة  بينها  من  لق�سايا  دولر( 
�حلديث، ومتثل �ملنحة �سقفا جديد� مل�ساركة �لقطاع �خلا�س 
يف �لعمل �خلريي بالبالد حيث تعتمد �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
بالأ�سا�س  �مل�ستفيدة  �جلــهــات  وهــي  و�لفنية،  و�لطبية 
�حلكومية  �لإعــانــات  على  �خلا�س،  �لقطاع  تربعات  من 
يريد  �إنه  فور�ست  ذكر  �ذ  عملها،  مو��سلة  من  تتمكن  كي 
تخ�سي�س 75 مليون دولر ملر�سى �ل�رشطان و75 مليون 
دولر ��سرت�يل من �ملنحة لتعليم �لأطفال و75 مليونا �أخرى 

ملكافحة �لرق �حلديث.
فاإنه  �لدولية،  �أوك�سفام  منظمة  عن  �سادر  لتقرير  وفقا 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لــوليــات  يف  يظهر  �أن  �ملــرجــح  مــن 

خالل  �لعامل  �أغنياء  و�أغنى  تاريخها،  يف  �لأول  �لرتليونري 
�أ�سار  �لإطار  �لقادمة، ويف هذ�  و�لع�رشين  �ل�سنو�ت �خلم�سة 
�ملنتدى  �جتماع  �نعقاد  قبل  ــري�،  �أخ �سدر  �لــذي  �لتقرير 
�لقت�سادي �لعاملي يف مدينة د�فو�س �ل�سوي�رشية، �أ�سار �إىل 
�ملتوح�سة  و�لر�أ�سمالية  �ل�رشيبي  و�لتهرب  �ملح�سوبية  �أن 
عدم  �أزمــة  تعمق  ور�ء  تكمن  �لتي  �لرئي�سية  �لأ�سباب  هي 
فاح�سا،  ثر�ء  �إل  �لأثرياء  تزد  مل  لأنها  �لعامل،  يف  �مل�ساو�ة 
مايكرو�سوفت،  �رشكة  موؤ�س�س  ُيعترب  �حلــايل،  �لوقت  ويف 
ُتقدر  �إجمالية  برثوة  �لعامل  يف  �سخ�س  �أغنى  غيت�س،  بيل 
فاإن  غيت�س،  لبيل  بالن�سبة  �أمــا  دولر.  مليار   75 بحو�يل 
نيل لقب �أغنى رجل �أعمال يف �لعامل يعني �أنه ميتلك ثروة 
بالأحرى م�ساعفة  �أو  �لأقل،  �ألف مليار دولر على  قيمتها 
ثروته �حلالية 13 مرة، وعلى �سوء هذه �ملعطيات، �أوردت 
�ملنظمة يف تقريرها حتت عنو�ن "�قت�ساد %99 يف خدمة 
�إن�ساين  �قت�ساد  لإر�ساء  �لوقت  حان  �لعامل:  �سكان  من   %1
مبجرد  "�لرثو�ت  �أن  فقط"،  معينة  فئة  ولي�س  �جلميع،  يفيد 
وبالتايل  نف�سها.  تلقاء  من  تربو  فاإنها  ك�سبها  �أو  تر�كمها، 
فاإن �ل�سخ�س فاح�س �لرث�ء لديه �لأمو�ل �لكافية لتوظيفها 
�لبيئة  هــذه  ظــّل  ويف  �ل�ستثمارية.  �مل�ساريع  �أف�سل  يف 
�لر�أ�سمالية، فاإنك �إذ� متكنت من جني ثروة هائلة، فعليك �أن 

حتر�س على عدم ت�ساعفها بطريقة جتعلك �أكرث ثر�ء".

ي�ســتند برنامج �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
�لقت�ســادي و�ملــايل علــى �نتعا�ــس م�ســتدمي 
للنمو �لقت�ســادي، لكن �سعف هذ� �لنمو يحمل 
�لعديد مــن �ملحللني على �لت�ســكيك يف �إمكانية 
حتقيــق �أهد�ف �خلطة، و�إن كانت وز�رة �لتجارة 
�لأمريكية ر�جعت ن�ســبة �لنمو �لقت�ســادي يف 
�إىل %1،2  �ل�ســنة لرتفعهــا  مــن  �لأول  �لف�ســل 
مقابــل 0،7% كانــت �أعلنت عنها م�ســبقا، �إل �أن 
هذه �لوترية تبقى �سعيفة باملقارنة مع �لف�سل 

�لر�بع من �ل�سنة �ملا�سية )+%2،1(.
�أما بالن�سبة لل�رشكات، فقد �سجلت �ل�ستثمار�ت 
ملفــت  �رتفــاع  بف�ســل  �ســيما  ول  �نتعا�ســا 
�لتحتيــة  �لبنــى  لال�ســتثمار�ت يف   )%28،4+(
كاآبــار �لنفــط و�ملناجــم، وهــو قطــاع مدعــوم 
بجهــود �إد�رة تر�مب من �أجــل �لنهو�س باإنتاج 
�لطاقة، لكن نهج تر�مب �لقت�سادي �لذي يطلق 
عليه ��ســم "تر�مبونوميك�س" ينطلق من فر�سية 
حتقيق منو ي�سل �إىل 3% يف 2018 ويبقى بهذ� 

�مل�ســتوى لع�رش �ســنو�ت، وهي فر�ســية ت�ســتند 
�إليها �أي�ســا توقعاتــه للميز�نية �لتي عر�ســتها 
�أن  �لقت�ســاد  خــرب�ء  ويتوقــع  للتــو،  �إد�رتــه 
يت�سارع �لنمو يف �لف�سل �لثاين، وت�سري توقعات 
فرع �لحتياطي �لفدر�يل يف �أتالنتا �لذي تعترب 
يف غالــب �لأحيــان معيــار� متفائــال، �إىل منــو 
بن�سبة �ســنوية قدرها 4،1%، فيما يتوقع خرب�ء 
�لقت�ســاد يف �رشكــة "ماكــرو �إيكونوميك�ــس" 

ن�سبة %3،2.
لكن �خلبري �لقت�ســادي �مل�ستقل جويل ناروف 
ر�أى �أنــه "حتى مــع منو يقارب 3% يف �لف�ســل 
�لثــاين، هذ� يرتكنا �أمام ن�ســف �أول من �ل�ســنة 
بالــكاد يتخطى 2% من �لنمو. ول �أرى �أي عامل 
يدعو �إىل �لعتقاد باأن �ل�رشكات و�لأ�رش �ستنفق 
�أكرث خالل �لأ�ســهر �لقادمة"، وتابع �خلبري "�إذ� 
قــدر لالقت�ســاد �أن ينمو بن�ســبة 3% �إىل �أبعد ما 
ميكننا �أن نتوقع، ف�ســيتحتم علــى �ل�رشكات �أن 
ت�ســتثمر �أكــرث بكثــري" يف �أدو�تهــا �لنتاجيــة، 
م�ســري� �إىل "�أنهــا �لطريقــة �لوحيــدة لتحريــك 
�لإنتاجيــة �لتــي ل تظهــر حتــى �لآن �أي بــو�در 

نهو�ــس"، وتق�ســي خطة �إد�رة تر�مــب لت�رشيع 
علــى  وخ�سو�ســا  �ل�رش�ئــب،  بخف�ــس  �لنمــو 
�ل�ــرشكات، و�إز�لة �ل�ســو�بط عــن �لقطاع �ملايل 

وحتفيز �ل�سادر�ت.
وذكر وزير �ملالية �لأمريكي �ســتيفن منوت�ســني 
�خلمي�ــس مد�فعــا عن م�ــرشوع ميز�نيتــه للعام 
2018 يف �لكونغر�ــس "�أعــرف �أن هناك �لعديد 
من �خلرب�ء �لقت�ساديني �لذين يوردون �أ�سبابا 
حتــول دون متكننا من حتقيــق منو بنيوي بهذه 
�لوترية، لكننا على قناعة ثابتة باأن �لقت�ســاد 
ميكنه �لعودة �إىل ن�ســبة منــو موحدة قدرها %3 
�أو �أكــرث يف هــذ� �لبلــد"، ومل يتجــاوز �ملتو�ســط 
�ل�ســنوي للنمو يف �لوليات �ملتحــدة منذ �لعام 
2000 ن�ســبة 2% ب�ســبب �لأزمــة �ملاليــة عــام 
2008 وعــدم حتقيــق منو ب�ســورة �إجمالية يف 
�لإنتاجية و�سيخوخة �ل�سكان. ومن غري �ملتوقع 
�أن يتح�ســن �لعامــل �لأخــري يف حــال مو��ســلة 
�لإد�رة �سيا�ســات معاديــة للهجــرة. لكــن �إذ� ما 
عدنــا بالزمــن �إىل �لعــام 1947، فاإن متو�ســط 
�لنمو �ل�ســنوي كان بن�ســبة 3،2%، وو�جه وزير 

�لأمريكــي  �خلز�نــة 
�أمام جلنــة يف جمل�س 
حادة  �نتقاد�ت  �ل�سيوخ 
من �أع�ســاء دميوقر�طيني 
ت�ســمني  عليــه  �أخــذو� 
"ح�سابات  �مليز�نية  م�رشوع 
تقريبية"، وندد بع�ســهم حتى 
لتوقعــات  مــزدوج  باحت�ســاب 
�لنمــو. ورد وزيــر �خلز�نــة علــى 
�لنتقــاد�ت موؤكــد� �أن �لقتطاعات 
�ل�رشيبيــة �لتــي يت�ســمنها م�رشوع 
بنف�ســها  نف�ســها  �ســتمول  �مليز�نيــة 
بدون �أن تزيد �لعجز، وذلك بف�ســل �لنمو 
�لذي �ســينتج عن �لتخفي�ســات �ل�رشيبية 
نف�سها، كما يتحتم �لأخذ بال�سيا�سة �ملالية 
لالحتياطــي �لفــدر�يل �لــذي يعتــرب �لتد�بري 
�لتــي ميكن �أن يتخذهــا تر�مــب لتحريك �لنمو 
مبثابة "خماطــر متز�يدة" علــى توقعاته للنمو 
معــدل  يف  زيادتــني  ترقــب  ومــع  و�لت�ســخم، 
�لفائدة لهذه �ل�ســنة، ي�ســاف �إليهمــا �لتخفي�س 

�ملتوقع يف �لأ�ســول �ملرت�كمة بعد �أزمة 2008 
و�لذي �ســيوؤدي �إىل �حلد من كلفة �لقرو�س، فاإن 
�لحتياطي �لفدر�يل قــد يعيق طموحات دونالد 

تر�مب.
ذكر خبري �لقت�ســاد �أجنو�س ديتون �حلائز على 
جائزة نوبل �إن �ل�سيا�ســات �لقت�سادية للرئي�س 
�لأمريكــي دونالــد تر�مب رمبا ينجــم عنها منو 
يفيــد بدرجة �أكــرب �لأغنيــاء ويــوؤدي �إىل تفاقم 
م�ســكلة تفاوت �لدخــول يف �لوليــات �ملتحدة، 
و�أ�ســاف ديتــون يف مقابلــة �أن خطــط تر�مــب 
خلف�ــس �ل�رش�ئــب وتعزيــز �حلو�جــز �لتجارية 
�إذ� مت تطبيقهــا رمبا تعطــي دفعة لدخول بع�س 
ت�ســفر  �أن  دون  �لق�ســري  �ملــدى  علــى  �لعمــال 
عــن �لنمــو طويل �ملدى �لــذي يعد �أمر� �أ�سا�ســيا 

لتخفيف �آثار عدم �مل�ساو�ة يف �لدخول.
و�أ�ســاف �أن تفاقــم عــدم �مل�ســاو�ة، �لــذي كان 
ل يقلــق �لكثرييــن من قبل، ي�ســبح �أمــر� ظاهر� 
ويثــري م�ســكالت بــني �لنا�ــس )خــالل فــرت�ت 
تر�جــع �لنمــو(. هــذ� يــوؤدي �أي�ســا �إىل ت�ســميم 
�أجو�ء �ل�سيا�ســة لأنه عندمــا ل توجد ثمار للنمو 
ميكــن توزيعها يحدث �رش�ع حــاد للغاية، و�أنه 
ل يعتقــد �أن عــدم �مل�ســاو�ة �أمــر �ســيء يف حــد 
ذ�ته �إذ� �ســعر كل �ســخ�س باأن �لنمــو يعود عليه 
ببع�ــس �لنفــع، ولكني �أهتم بالأ�ســخا�س �لذين 
ي�سبحون �أغنياء على ح�ساب �لعامة" يف �إ�سارة 
�إىل �ل�ســغوط �ل�سيا�سية �لتي ت�سكلها جمموعات 

�لأعمال.
من جهــة �أخرى يريد �لرئي�ــس �لأمريكي دونالد 
تر�مــب �أن يو�فــق �مل�رشعــون على تخفي�ســات 
بقيمة 3.6 تريليون دولر يف �لإنفاق �حلكومي 
علــى مدى �ل�ســنو�ت �لع�ــرش �لقادمة، م�ســتهدفا 
يف خطــة ميز�نية تق�ســفية ك�ســف �لنقاب عنها 
بر�مــج �لرعايــة �ل�ســحية و�مل�ســاعدة �لغذ�ئية 
للفقر�ء بينما تزيد �لإنفاق �لع�ســكري، و�ســيقرر 
�جلمهوريــون �لذي ي�ســيطرون علــى �لكوجنر�س 
�لأمريكــي مــا �إذ� كانو� �ســينفذون تخفي�ســات 
ح�سا�ســة �سيا�سيا. ومن �مل�ســتبعد بدرجة كبرية 
�ملقــرتح يف �ســورته  علــى  �ملو�فقــة  يتــم  �أن 
�حلاليــة، ورغم �أنه من غري �ملتوقع متريرها يف 
�لكوجنر�ــس فاإن �خلطة تت�ســمن �أرقاما ب�ســاأن 
روؤيــة تر�مــب لنــوع �مليز�نية �لتــي يرغب فيها 
وهــو �لنوع �لــذي يت�ســمن تخفي�ســات جذرية 
ترت�وح من �مل�ســاعدة �حلكومية �إىل �لأمريكيني 
�لأقــل دخال، ويوجــد بع�س �لإنفــاق �جلديد يف 
خطة تر�مب لل�ســنة �ملالية 2018 �لتي تبد�أ يف 

�أكتوبر ت�رشين �لأول.
�لإنفــاق،  يف  بزيــادة  �لبنتاجــون  و�ســيحظى 
مليــار   1.6 قيمتهــا  دفعــة  هنــاك  و�ســتكون 
دولر للبــدء يف بنــاء جــد�ر علــى طــول �حلدود 
مع �ملك�ســيك، وهــو تعهد رئي�ســي حلملة تر�مب 
�إىل  ي�ســعى تر�مــب  �لرئا�ســية، ووفقــا للخطــة 
مو�زنــة �مليز�نية بحلــول نهاية �لعقــد �حلايل، 
ويتوقــع مقــرتح تر�مــب بيــع ن�ســف خمــزون 
�لطــو�رئ �لنفطــي، �لــذي مت تكوينــه يف عــام 
1975 بعدمــا ت�ســبب حظــر �لنفــط �لعربــي يف 
خمــاوف من زياد�ت حادة يف �لأ�ســعار. وفاجاأ 
�خلــام  �أ�ســعار  ودفــع  �لنفــط  �أ�ســو�ق  �لإعــالن 

�لأمريكــي لالنخفا�ــس لفرتة وجيزة، و�ســتاأتي 
�أكــرب �لوفــور�ت مــن تخفي�ســات يف برنامــج 
�لرعايــة �ل�ســحية للفقر�ء و�لتي تنفــذ يف �إطار 
م�رشوع قانون جمهوري للرعاية �ل�ســحية �أقره 
جمل�ــس �لنو�ب، ويرغــب تر�مــب يف �أن يخف�س 
�أكــرث مــن 800 مليــار دولر مــن  �مل�رشعــون 
ذلــك �لربنامج و�أكرث مــن 192 مليار دولر من 

�لطو�بع �لغذ�ئية.
ويرغــب تر�مــب يف تخ�ســي�س 52 مليار دولر 
�إ�ســافية للبنتاجــون كجزء من زيــادة �لإنفاق 
�لعــام علــى �لدفــاع بو�قــع 54 مليــار دولر. 
ويزيــد هذ� بنحــو ع�رشة يف �ملئة عــن �مليز�نية 
�حلاليــة لكنــه مرتفــع ثالثــة باملئــة فقــط عن 
ميز�نية �لدفــاع �لتي �قرتحها �لرئي�س �ل�ســابق 
بار�ك �أوباما يف خطته �لطويلة �لأمد للميز�نية، 
و�ست�ســهد معظم �لإد�ر�ت �حلكومية تخفي�ســات 
ووكالــة  �خلارجيــة  وز�رة  وخ�سو�ســا  كبــرية 
حمايــة �لبيئــة، وتعتمــد ميز�نيــة تر�مــب على 
توقعــات لنمو �قت�ســادي قدره ثالثــة يف �ملئة 
�ســنويا بنهايــة فرتتــه �لرئا�ســية �لأوىل، وهي 
تفوق كثري� �فرت��ســات مكتــب �مليز�نية �لتابع 
بالكوجنر�ــس �لأمريكــي �لتي تتوقــع منو� قدره 
1.9 يف �ملئة، وقــد ذكر وزير �خلز�نة �لأمريكي 
�ستيفن منوت�سني �إن خطة �مليز�نية �ستعزز �لنمو 
�لقت�سادي عرب حتفيز �ل�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية 
وتوفــري فر�س عمــل للعاملني �لذيــن تخلو� عن 

�لبحث عن فر�س �لعمل يف �أوقات �سعبة.
ك�سفت �لإد�رة �لأمريكية عن ��سالحات �رشيبية 
طال �نتظارهــا تقرتح خف�س �رشيبة �ل�رشكات 
من �حلد �لأق�ســى �حلــايل وهو 35% �إىل ن�ســبة 
15%، وكان وزيــر �خلز�نــة �لمريكيــة �ســتيفن 
منوت�ســني ذكر يف نقا�س حول �لقرت�ح "بعد �أن 
تد�ول �لعالم ن�سبة 15% يف �ليومني �لخريين، 
�أوؤكــد �أن �رشيبة �ل�رشكات �ســتكون 15%"، و�أن 
خف�ــس �ل�رشيبة يهدف �إىل م�ســاعدة �ل�رشكات 
�ل�ســغرية ولي�س �لثريــاء، و��ســاف "لن يكون 
هذ� �خلف�س ثغرة ت�سمح لالأغنياء �لذين يجب �أن 
يدفعو� �رش�ئب �أعلى، بدفع ن�ســبة 15%"، �إل �أن 
خطــة �لرئي�س دونالد تر�مب لجر�ء ��ســالحات 
كبرية جديدة على �ل�رش�ئب �ستو�جه �لكونغر�س 
�ملنق�ســم ب�ساأن �ل�سيا�سة �ملالية و�رتفاع �لعجز، 
ويــرى حمللــون �أن خف�ــس �رشيبــة �ل�ــرشكات 
�لهام�ســية بن�ســبة 20 نقطــة مئويــة ميكــن �أن 
ت�ســيف مبلغ 2 ترليــون دولر �إىل �لعجز خالل 

ع�رش �سنو�ت.
وتعتقــد �لد�رة �أن �لنمــو �لنــاجت عــن خف�ــس 
�رش�ئــب �ل�ــرشكات �ســيجلب عائــد�ت تعو�ــس 
�أنــه  قالــو�  �قت�ســاديني  �أن خــرب�ء  �إل  �لفــرق، 
ل توجــد �أدلــة تثبــت ذلك، وبــني منوت�ســني �أن 
�لد�رة تعتــزم تب�ســيط عملية �عــالن �ملو�طنني 
�لأمريكيــني عن دخلهم ودفعهــم �ل�رش�ئب، و�ن 
�لهدف هو تب�سيط �ل�رش�ئب �ل�سخ�سية. بالن�سبة 
ملعظم �لمريكيني �عتقد �أنه �ســيكون باإمكانهم 
ح�ســاب �رش�ئبهم ب�سهولة، وقد ت�سطر �حلكومة 
يو�فــق  مل  حــال  يف  �لغــالق  �ىل  �لمريكيــة 
�لكونغر�ــس علــى �لقانــون �جلديــد �لذي ي�ســمح 

با�ستمر�ر �لنفاق دون وجود ميز�نية كاملة.

مل تنفك كاثي ويل�سن طالبة �لدر��سات �لعليا يف جامعة 
مان�س�ســرت بانكلــرت� مــن �ن تطلــق �رشختهــا �لهادئــة 
قبــل �نتهــاء �لدر�ــس �لول يف �لنظريــة �لقت�ســادية 
بوجــه ��ســتاذها �آندريه مايكل يف خريــف عام 2008 
وهــي تقول له: ويحــك �يها �لرجل و�نــت �نهيت �لدر�س 
�لول و�جلميــع يف دو�مــة مــن �لنفعــالت ل تقــوى 
و�رش�مــة  �لقت�ســاد  يف  �لنيوكال�ســيكية  �ملدر�ســة 
�فكارها �لرثودك�ســية يف برهنة تو�زن �ل�سو�ق �حلرة 
ودو�م ��ســتقر�رها، ونحن نغرق يف بحــر �لوجد و�لمل 
و�ل�ســتقر�ر، و��ســو�ق �ملال تنهار �لو�حــدة تلو �لخرى 

لتفتــح تاريخًا مليئًا باملتاعب و�خل�ســائر و�ملحن، يف 
وقــت دبت فيه �لبطالة يف ��ســو�ق �لعمل من مان�س�ســرت 
وحتى �سيكاغو، و�ن �لقوى �لعاملة تدفع مبالغ ج�سيمة 
من فر�س �ســائعة �قت�ســتها �جــر�ء�ت �لتق�ســف حتى 
يتحقــق لهــم نوع مــن �لتــو�زن يكفل لهم �دنــى مر�تب 
�حليــاة.  و�ردفــت كاثــي قائلة: لــن �برح قاعــة �لدر�س 
قبــل �ن تو�ســح لنــا كيــف �خــذت �لنهيــار�ت �ملالية 
�لعامليــة ت�رشي كاله�ســيم يف �لنار وهــي تلتهم ثرو�ت 
�لمم �لو�حــدة بعــد �لخــرى بلهيب �لفال�س �مل�ســتعل، 
ومل ت�ســتطع �ملدر�ســة �لنيوكال�ســيكية بكل تناف�ســيتها 
وعقالنيتهــا مــن �ن تطفــي �خل�ســائر بعــد �ن �نهار�ت 
�لتو�زنات �ل�ســعرية يف ��ســو�ق ر��س �ملال على �ل�سعيد 
�لعاملــي.  وو��ســلت حديثهــا قائلــة ً �ي�ســًا: يا ��ســتاذ 
�آندريه �نت تتحدث عن مبــد�أ )ليون فالر��س( يف تو�زن 

��ســو�ق �ملال و�ل�سلع و�لعمل يف حني �ن �لثالثة هم يف 
�نهيار تام.

يف خ�ســم ذلك �جلدل �لأكادميي �مل�ســتعل ��س�ست قوى 
طالبية معار�سة للمدر�سة �لنيوكال�سيكية يف مان�س�سرت 
يف حزير�ن 2013 جمعية �قت�ســادية �أطلق عليها �أ�سم 
)جمعيــة �لعلوم �لقت�ســادية ملــا بعد �لنهيــار(.  وقد 
�و�ســحت �جلمعيــة �لطالبيــة �لقت�ســادية �ملذكــورة 
يف ديباجــة �هد�فهــا موؤكــدًة بــان �ملناهــج �لتعليمية 
�جلامعية �لنيوكال�ســيكية ل تت�ســمن �ســوى �لقليل من 
�لتعليم حول كيفية حدوث �لزمة �لقت�سادية وو�سائل 
�حلذر منها، �ذ تقوم �ملدر�سة �لنيوكال�سيكية على فكرة 
قو�مها: �ن تالقي �لعر�س مع �لطلب يقوم على عقالنية 
مطلقــة لالفــر�د وقابليتهم يف تعظيــم �لربح يف جانب 
�لعر�ــس وتعظيم �ملنفعــة يف جانب �لطلب.  و�ن �لعلوم 

�لريا�ســية ومعادلتها �لتحليلية هــي جوهر ما تذهب 
�ليه هذه �ملدر�ســة من �دو�ت لبلوغ غاياتها يف �لكفاءة 

�لقت�سادية و�ل�ستقر�ر و�لتو�زن.
وعلى �ســعيد مت�سل، حثَّ ��ســاتذة جامعيون، وهم من 
�لفريــق �ملنا�ــرش لالحتجاجــات �لطالبية، يف ر�ســالة 
بتاريــخ  �لربيطانيــة  �لغارديــان  �ســحيفة  ن�رشتهــا 
�جلامعــي  �لو�ســط  حّثــو�   ،2013 �لثــاين  ت�رشيــن   18
للت�ســدي �رش�حة �ىل نو�ق�س �ملذهب �لنيوكال�ســيكي 
بـ)�لثقافــة �لحاديــة  و�لــذي و�ســفوه  يف �لقت�ســاد 
�لرثودك�ســية( �لتي تاأتي بال�ســد من �لتنــوع �لفكري.  
وو�ســفو� تلــك �لحاديــة �لثقافيــة بـ)�لتزمــت �لفكري 
�لدمياغوجــي(، وهــو �لمر �لــذي ز�د من �ل�ســغط على 
�لف�ســول  ��ســالح  بغيــة  �لعليــا  �جلامعيــة  �لد�ر�ت 
�لدر��ســية �لقت�ســادية �لتــي ظلت تهيمــن عليها فكرة 

نظريــة �ل�ســو�ق �حلــرة �لتو�زنيــة و�لتــي تهمــل �آثــار 
�لزمــة �ملاليــة، �ذ ��ســار ��ســاتذة كبــار مــن جامعتي 
كمــربدج وليدز �إىل �ســندوق �لتعليم �لعــايل �لربيطاين 
للبحــوث متهمني �لقائمني عليــه بانه ميول منط حمدد 
مــن �لبحــوث �لقت�ســادية �لتــي تتما�ســى و�لنظريــة 
عــن  يبتعــد  �لــذي  �لتفكــري  وتعــادي  �لنيوكال�ســيكية 

�لحادية �لثقافية ويتجه نحو �لتعددية �لفكرية.
كما �ن ��ســاتذة كبار �آخرين �مثال روبرت �ســيلر �حلائز 
على جائزة نوبل يف �لقت�ســاد و�ل�ســتاذ �ســتول هيمر 
مــن جامعــة كنك�ســتون، ��ســارو� �رش�حــة بــان �لطلبة 
�ملتخرجني من حقول �لقت�ســاد يح�ســلون على درجة 
�لبكلوريو�س وهم ل يعلمون �سيئًا عن �لنظرية �لكينزية 
)ن�ســبة لعامل �لقت�ســاد جــون مينارد كينــز( �و نظرية 
ر�أ�ــس �ملال لــكارل مارك�ــس �و نظرية هيمان من�ســكي 

�لعــامل �لبــارع يف تف�ســري �لزمات �ملاليــة و�لذي كان 
من ��ســد �ملعار�ســني ملبد�ْ �لغــاء �لنظــم �لرقابية على 
�ل�ســو�ق �ملاليــة �لتــي جاءت بهــا �لليرب�ليــة �جلديدة 
�بــان ثمانينيــات �لقــرن �ملا�ســي.  كمــا �أكــد ��ســاتذة 
�لقت�ســاد �ملت�ســامنني مع مبد�ْ �لتنــوع �لفكري، �لذي 
قادتــه جمعيــة �لعلــوم �لقت�ســادية ملا بعــد �لنهيار 
لطالب جامعة مان�س�سرت، باأن معظم خريجي �جلامعات 
�لنكلو�سك�ســونية يتخرجون وهم ل يفقهون �ســيئًا عن 
�لك�ســاد �لعظيــم �لذي �ــرشب �لعامل يف �لعــام 1929.  
ففــي �لعــام 2014 عقــدت �خلز�نة �لربيطانيــة موؤمتر�ً 
تناولــت فيــه م�ســكالت تعليم �لعلــوم �لقت�ســادية يف 
�جلامعــات �لربيطانيــة و�كــدت علــى �ــرشورة تدري�س 
تاريــخ �لفكر �لقت�ســادي �بتــد�ًء من ذلك �لعــام وعده 

جزء�ً ل يتجز�أ من �لتعددية �لفكرية.  
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الجزء االول

لماذا قد يتدهور االقتصاد األميركي في عهد ترامب؟
إيهاب النواب 

ايهاب علي

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

600.14
 6.06

 1.00%
589,523,994
611,186,104

405
39
5

14
20

0.90
 170,791,312.00

60.00
 72,000,000.00

0.82
 52,074,824.00

2.53
 41,823,856.00

0.54
 37,723,304.00

 )BSUC( سومر

 )IMCI( عصرية

 )SILT( براري

 )IBSD( بيبسي

 )BIBI( اثمار

0.90
 189,768,129.00

0.39
 80,000,000.00

0.54
 68,581,461.00

0.82
 62,640,809.00

0.86
 48,308,138.00

 )BSUC( سومر

 )BGUC( خليج

 )BIBI( اثمار

 )SILT( براري

 )BBOB( بغداد
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44868
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أغنياء وفقراء العالم حرب خضراء النهاية لها


