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حركة األسهم

ارتفاع نسبة نمو االقتصاد المصري

الصين تفرض غرامة على طيران اإلمارات 

الذهب يستقر بعد موجة بيع أعقبت 
رفع الفائدة األميركية

تداوالت البورصات العربية 
تركيز الشراء على األسهم األكثر استقرارًا

المستثمرون السويسريون قلقون 
من فضيحة روسيا غيت 

الناجت  اإن  امل�رصية،  التخطيط  وزارة  قالت 
 4.2 بن�سبة  من��ا  للبالد  الإج��م��ايل  املحلي 
ال�سنة  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف  باملئة 
تنتهي  التي   2016-2017 احلالية  املالية 

يف 30 يونيو
يف  باملئة   3.8 بن�سبة  منا  القت�ساد  وكان 
املالية  ال�سنة  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 

املا�سية

وتوقعت وزارة التخطيط يف بيان لها و�سول 
معدل النمو يف الربع الأخري من ال�سنة املالية 
عن  تغيري  دون  باملئة   4.5 اإىل  احل��ال��ي��ة 
م�ستواه يف الفرتة املقابلة من ال�سنة املا�سية
وقالت  يبلغ معدل النمو القت�سادي املتوقع 
باملئة،  اأرب��ع��ة  نحو   2016-2017 لعام 
ا�ستهداف حتقيق معدل منو  الذي يعني  الأمر 
اقت�سادي يف حدود 4.5  باملئة خالل الربع 
الرابع من ذات العام للتمكن من حتقيق معدل 

النمو املتوقع 

فر�س��ت »هيئ��ة الط��ريان امل��دين« ال�سيني��ة 
غرامة على �رصكة »طريان الإمارات« ومقرها 
دبي، ومنعتها م��ن اإ�سافة وجهات وطائرات 
جدي��دة يف ال�سني ل�ستة اأ�سه��ر عقب واقعتني 

متعلقتني بال�سالمة
واأك��دت »هيئة الط��ريان امل��دين« ال�سينية اأن 
طاقمًا تابع��ًا لل�رصكة كان م�سوؤوًل عن واقعة 
17 ني�سان )اأبريل( عندما طارت طائرة على 
ارتف��اع خطاأ، وعن واقعة اأخرى عندما فقدت 
طائ��رة الت�س��ال موقتًا مع مراقب��ة املالحة 

اجلوية
موقعه��ا  عل��ى  بي��ان  يف  الهيئ��ة  واأ�ساف��ت 
الإلكرتوين اأول من اأم�س، اأن الواقعتني حدثتا 
اأق�س��ى غ��رب  ف��وق منطق��ة �سينجيان��غ يف 
ال�س��ني وفر�س��ت الهيئة غرامة عل��ى ال�رصكة 
قدرها 29 األف ي��وان )4270 دولراً( ب�سبب 

الواقعت��ني، واأ�س��ارت اإىل اأنه��ا ا�ستدعت كبار 
م�س��وؤويل »ط��ريان الإم��ارات« لجتم��اع من 

دون الإف�ساح عن مزيد من التفا�سيل
وقال��ت ناطق��ة با�سم »ط��ريان الإم��ارات« اإن 
ال�رصك��ة �ستتع��اون ب�س��كل كام��ل م��ع هيئ��ة 
ال�سيني��ة، و�ست�ستكم��ل كل  امل��دين  الط��ريان 
الإج��راءات الت��ي اأو�س��ت به��ا. لك��ن الرئي�سة 
التنفيذي��ة ل�رصك��ة اأبح��اث النق��ل »كرو�س��ال 
بر�سبكتيف«، كورين بن��غ، قالت اإن »العقوبة 
ط��ريان  اأرب��اح  يف  يذك��ر  ب�س��كل  توؤث��ر  ل��ن 
الإم��ارات لأن ال�س��ني متث��ل ثالث��ة يف املئة 
فقط م��ن طاقتها الإجمالي��ة«. لكنها اأ�سافت 
اأن »ذل��ك �سيوؤخر خط��ط النم��و ال�سرتاتيجي 
اأ�سه��ر  لط��ريان الإم��ارات يف ال�س��ني ل�ست��ة 
اأخ��رى«. ولفت��ت اإىل اأن »ط��ريان الإم��ارات« 
ع��ززت طاقته��ا يف ال�سني ثماني��ة يف املئة 
يف الن�سف الأول هذا العام متجاوزة �رصكات 

طريان اأخرى

اأن  م�ستثم��رون  راأى  بعدم��ا  الذه��ب   ارتف��ع 
موج��ة البيع التي اأحدثها رف��ع اأ�سعار الفائدة 
الأمريكية هذا الأ�سبوع انتهت يف الوقت الذي 
تراج��ع فيه ال��دولر، ما جعل املع��دن الأ�سفر 

اأرخ�س ثمنًا حلائزي العمالت الأخرى 
وارتف��ع الذه��ب يف املعام��الت الفورية 0.1 
لالأوقي��ة  دولر   1254.66 اإىل  املئ��ة  يف 
)الأون�س��ة( بحل��ول ال�ساع��ة 14:11 بتوقيت 
�ساب��ق  وق��ت  يف  �سج��ل  بعدم��ا  غرينيت���س 
امل�ست��وى الأدن��ى من��ذ 24 اأي��ار )ماي��و( عند 

1251.05 دولر لالأوقية 
يف  املئ��ة  يف   0.1 الأ�سف��ر  املع��دن  وزادت 
العق��ود الأمريكية الآجلة اإىل 1256.4 دولر 
لالأوقية. وكان الذهب متجهًا اإىل ت�سجيل ثاين 
خ�س��ارة اأ�سبوعي��ة وهبط باأكرث م��ن ثالثة يف 
املئة من م�ست��وى 1295.97 دولر لالأوقية 

الذي �سجله يف ال�ساد���س من حزيران )يونيو( 
مع ترقب امل�ستثمرين لقرار »جمل�س الحتياط 
الحت��ادي« )البن��ك املرك��زي الأمريك��ي( يف 
�س��اأن �سعر الفائدة وتوقعاته لل�سيا�سة النقدية 

الأربعاء املا�سي.
والذه��ب ح�سا���س لرفع اأ�سع��ار الفائ��دة الذي 
يوؤدي بدوره اإىل ارتف��اع العائد على ال�سندات 
الأمريكية، وهو الأمر الذي يزيد كلفة الفر�سة 
البديلة ال�سائع��ة على حائزي املعدن الذي ل 

يدر عائداً ويعزز الدولر.
وم��ن بني املعادن النفي�سة الأخرى، انخف�ست 
دولر   16.66 اإىل  املئ��ة  يف   0.3 الف�س��ة 
لالأوقية وتتجه اإىل ت�سجيل انخفا�س اأ�سبوعي 
بح��واىل 2.9 يف املئ��ة، وهو الأك��ر يف �ستة 
اأ�سابيع. وزاد البالتني 0.1 يف املئة اإىل 921 
دولرا لالأوقية بعد اأن بلغ امل�ستوى الأدنى له 
يف اأك��رث م��ن �سهر اأم�س عن��د 913.50 دولر 

لالأوقية.

خ��الل  اخلليجي��ة  البور�س��ات  اأداء  تباي��ن 
اأ�س��واق   4 موؤ���رصات  ف�سع��دت  الأ�سب��وع، 
وتراجع��ت ثالث��ة. وارتفع��ت ال�س��وق الدبياني��ة 
املئ��ة،  يف   0.56 والظبياني��ة  املئ��ة،  يف   1.75
0.22 يف  والقطري��ة  املئ��ة،  0.27 يف  والبحريني��ة 
املئ��ة، بينما انخف�ست ال�سوق العمانية 1.99 يف املئة، 

وال�سعودية 0.65 يف املئة، والكويتية 0.4 يف املئة.
وراأى رئي���س »جمموع��ة �سح��ارى« اأحم��د ال�سامرائ��ي، يف 
حتليل��ه الأ�سبوع��ي، اأن »الأداء العام للبور�س��ات العربية �سجل 
ت��داولت تعوي�سية خالل الأ�سب��وع، غلب عليها تركيز ال�رصاء على 
الأ�سه��م الأكرث ا�ستقراراً، وق��درة على مقاومة موج��ات البيع وجني 
الأرب��اح. فيما كان��ت لالأ�سه��م القيادية اأهمي��ة يف م�س��ارات التما�سك 
امل�سجل��ة ب��ني جل�سة واأخرى، عل��ى رغم بقاء قيمة الت��داولت واأحجامها 
دون امل�ستوي��ات امل�ستهدفة، نتيجة ا�ستم��رار ال�سغوط وحال النتظار التي 

ت�سيطر على قرارات الأفراد واملوؤ�س�سات خالل الفرتة احلالية
واأ�س��اف : كان لفت��ًا اأن الأداء الع��ام للبور�س��ات عك���س التط��ورات ال�سيا�سي��ة 
امل�ستج��دة على قيمة الت��داولت واأحجامه��ا وعلى الإغالق��ات ال�سعرية بني جل�سة 
واأخ��رى، اإذ �سجلت جل�سات التداول انخفا�سًا على درجة احل�سا�سية والرتباط. فيما 

اأظه��رت اأ�سعار الأ�سهم مزيداً من املقاومة والتما�سك على الأ�سعار لتنهي البور�سات 
تداولته��ا الأ�سبوعية عند م�ستويات متا�سك جيدة، ميكن البناء عليها خالل جل�سات 
الت��داول املقبلة، واأكد ال�سامرائي اأن »جل�سات التداول املا�سية كانت �سجلت تراجعًا 
عل��ى قي��م ال�سيول��ة املتداول��ة نتيج��ة �سحب املحاف��ظ والأفراد ج��زءاً م��ن ال�سيولة، 
وحتدي��داً من الأ�سه��م ذات الأخطار املرتفع��ة لدى بع�س البور�س��ات، والتي �سجلت 
موج��ات خروج م�ستم��رة، متخذين من عمليات القتنا�س عل��ى الأ�سهم اجليدة التي 
�سجل��ت م�ستويات متا�سك جيدة خالل الت��داولت الأخرية، خياراً موقتًا لهم يتنا�سب 
والظ��روف املحيطة، واأو�سح اأن موؤ���رصات الأخطار الكلية اأفرزت �رصيحة جديدة من 
الأ�سه��م ذات الأ�سع��ار املغرية القابل��ة لالقتنا�س من جانب فئ��ات املتعاملني، يف 
وق��ت �سجلت البور�س��ات اأداًء عر�سيًا مال نحو ال�سع��ود متاأثرة باحلراك الإيجابي، 
الذي فر�سه اجتاه اأ�سعار النفط نحو تعوي�س جزء من اخل�سائر احلادة امل�سجلة خالل 
الأيام املا�سية، ولحظ ال�سامرائي اأن »وترية الن�ساط اليومي لدى البور�سات �سجلت 
موج��ات ت�سييل عل��ى مراكز �رصائية عل��ى الأ�سهم القيادية، والت��ي تقود الرتاجعات 
احل��ادة واملتو�سطة حالي��ًا. فيما تولت الأ�سه��م ال�سغرية وال����متو�سط��ة دور �سانع 
ال�س��وق، حي��ث �ساهمت عمليات ال���رصاء عليها يف مزي��د من التما�سك عل��ى الأ�سعار 
املتداول��ة، والتي كان لها تاأثري جيد يف تخفيف عمليات اخلروج والت�سييل امل�سجلة 
خ��الل ت��داولت الأ�سبوع املا�سي، و�سدد على اأن »رف��ع جمل�س الحتياط الفيديرايل 
اأ�سع��ار الفائدة �سيحمل معه �سغوطًا اإ�سافية على وترية الن�ساط لدى البور�سات، اإذ 
اإن رف��ع اأ�سع��ار الفائدة من جانب امل�سارف املركزية اخلليجي��ة �سيوؤدي اإىل تراجع 

قيم ال�سيولة املتداولة لدى البور�سات.

يط��رح خ��راء م��ال �سوي�رصي��ون �سوؤاًل مهم��ًا، عم��ا �سيح�سل لأ�س��واق املال 
الدولية يف حال انفج��رت ف�سيحة »رو�سيا غيت« وطاولت الرئي�س الأمريكي 
دونال��د ترام��ب.  وجت��ب مراقبة موؤ�رص »فيك���س«، املع��روف يف اأ�سواق املال 
العاملي��ة با�س��م موؤ���رص اخلوف ل��دى امل�ستثمري��ن الدوليني. وعندم��ا انتخب 
اميانوي��ل ماكرون رئي�سًا جديداً لفرن�س��ا، تراجعت قيمة هذا املوؤ�رص يف �سكل 
مقب��ول جداً. لكن منذ اأن ن�ساأت م�سكلة »رو�سيا غيت« وعالقتها برتامب، عاد 

هذا املوؤ�رص ليتجاوز 26 نقطة، وهو اأعلى م�ستوياته منذ  بريكزيت 
ولف��ت اأن ال�سرتاجتي��ات ال�ستثماري��ة التابع��ة للم�ستثمري��ن املوؤ�س�ساتيني 
واخلا�س��ني ح��ول الع��امل، اأُعي��د بناوؤه��ا يف ال�سه��ور الأخرية، اعتم��اداً على 
ال�سيا�س��ات اجلدي��دة لإدارة ترام��ب يف البيت الأبي�س. ولك��ن، ومبا اأن الكثري 
م��ن املراقبني ال�سوي�رصيني يرجح اأن يخ��رج ترامب �سعيفًا جداً من تداعيات 
ف�سيح��ة »رو�سي��ا غي��ت«، ل ب��د م��ن التوق��ف اأم��ام ت�س��اوؤلت ع��دة منوطة 
بال�سبابية التي �ست�سي��ب هكذا ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية حول العامل. واأ�سار 
حملل��ون يف املعه��د املايل- القت�س��ادي يف مدينة �سان غال��ن ال�سوي�رصية 
اإىل اأن خط��ط احلوافز املالية، يف حال �سقط ترامب، �ستكون جمهولة امل�سري. 
علم��ًا اأن ما يعرف با�سم »ترامب ريفالي�سن ترايد«، اأو ا�سرتاتيجية ال�ستثمار 
الت��ي تعول عل��ى الرنامج ال�سيا�سي- القت�سادي التاب��ع لالإدارة الأمريكية 

اجلديدة، �ستتفتت.

تبلغ 13 مليون دوالر.. أرباح شركات السلع المعمرة السعودية 

حققت �رصكات قطاع »ال�سلع املعمرة« املدرجة اأ�سهمها 
اأرباحه��ا  قف��زة يف  ال�سعودي��ة«  املالي��ة  »ال�س��وق  يف 
ال�سافي��ة خالل الربع الأول من العام احلايل، بلغت 49 
ملي��ون ريال )13 ملي��ون دولر( يف مقابل 30 مليونًا 
خالل الربع الأول من عام 2016 بزيادة 61 يف املئة، 
ويف مقاب��ل خ�س��ارة بلغ��ت 60 مليون ري��ال يف الربع 

الأخري من العام املا�سي.
قائم��ة  للمجوه��رات  »لزوردي«  �رصك��ة  وت�س��درت 
بع��د  املعم��رة  ال�سل��ع  قط��اع  يف  الرابح��ة  ال���رصكات 
ا�ستحواذه��ا عل��ى 45 يف املئ��ة م��ن اأرب��اح القط��اع، 
اإذ حقق��ت اأرباح��ًا �سافي��ة بلغ��ت 22 ملي��ون ريال يف 
الرب��ع الأول يف مقاب��ل 51 مليون��ًا الع��ام املا�س��ي، 

برتاج��ع 57 يف املئة. وع��زت ال�رصكة تراج��ع الأرباح 
اإىل هب��وط الإيرادات الت�سغيلية خ��الل الفرتة املذكورة 
اإىل 122 ملي��ون ري��ال، م��ا ي�س��كل انخفا�س��ًا ن�سبت��ه 
31.7 يف املئة مقارنًة بالربع ذاته من العام املا�سي 
ح��ني �سجلت 178.5 مليون ريال. ويع��زى ذلك اأ�سا�سًا 
اإىل ت��دين حج��م الإنف��اق ال�ستهالكي ع��ر كل الأ�سواق 
وال�سرتاتيجي��ة الت��ي اعتمدتها ال�رصك��ة خلف�س حدود 
الئتم��ان وح�ساب��ات ال��ذمم املدين��ة، به��دف احلّد من 

الأخطار وكلفة راأ�س املال العامل.
وحقق��ت »لزوردي« اأرباحًا �سافية، يف مقابل خ�سارة 
�سافية بلغت 766 األف ريال للربع الأخري من 2016. 
وع��زت ذلك اإىل ارتف��اع الإي��رادات الت�سغيلية اإىل 122 
مليون ري��ال، بزيادة 75.6 مليون ري��ال اأو 63.5 يف 
املئ��ة يف الربع الأخري من عام 2016. ويعزى ذلك اإىل 

املبيعات املو�سمية واملبادرات التي اأطلقتها املجموعة 
لتحقيق مزيد من م�سادر الإيرادات اجلديدة.

وبل��غ اإجم��ايل اأرب��اح »لزوردي« يف الرب��ع الأول 74 
ملي��ون ري��ال يف مقاب��ل 117 مليون��ًا ع��ام 2016، 
برتاج��ع 37 يف املئ��ة، ويف مقابل 13 مليون ريال يف 
الربع الأخري من العام املا�سي، بزيادة 478 يف املئة.
وبلغ��ت م�ساهم��ة �رصك��ة »العب��د اللطي��ف لال�ستثم��ار 
اأي  املئ��ة،  يف   25 القط��اع  اأرب��اح  يف  ال�سناع��ي« 
الع��ام  مليون��ًا   15 مقاب��ل  يف  ري��ال  ملي��ون   12.4
املا�س��ي، برتاج��ع 16 يف املئ��ة. وع��زت ال�رصك��ة ذلك 
اإىل النخفا���س يف املبيع��ات وزي��ادة كلف��ة املبيعات 
من�سوبة اإىل املبيع��ات والزيادة يف امل�ساريف البيعية 
والزي��ادة يف خم�س�س الزكاة ال�رصعي��ة. وقفزت اأرباح 
الرب��ع الأول 273 يف املئ��ة مقارن��ة بالرب��ع ال�ساب��ق 

حني �سجل��ت 3.31 مليون ريال. اأما جمموعة »فتيحي 
القاب�س��ة«، فبلغ��ت م�ساهمته��ا يف اأرباح قط��اع النقل 
24.6 يف املئة، اأي 12 مليون ريال يف مقابل خ�سارة 
بلغ��ت 30 مليون ريال للربع الأول ع��ام 2016. وبلغ 
اإجمايل اأرباح الربع الأول املا�سي 25 مليون ريال يف 
مقاب��ل اإجمايل خ�س��ارة بلغ 7.77 ملي��ون ريال للربع 
الأول ع��ام 2016، ويف مقاب��ل اإجم��ايل رب��ح بلغ 16 
ملي��ون ريال للرب��ع الرابع العام املا�س��ي، بزيادة 54 
يف املئ��ة. وبالنظر اإىل اأداء »جمموعة ال�رصيع التجارية 
ال�سناعي��ة«، حققت اأرباحًا �سافية خ��الل الربع الأول 
بلغ��ت 1.44 مليون ري��ال يف مقابل 3.1 مليون ريال، 
برتاج��ع 53 يف املئة. وعزت املجموعة تراجع الأرباح 
اإىل هب��وط املبيع��ات م��ع تاأث��ري ارتفاع كلف��ة الإنتاج 
نتيجة انخفا���س الطاقة الت�سغيلي��ة للت�سنيع وارتفاع 

اأ�سع��ار املواد اخل��ام وارتفاع م�ساري��ف التمويل، على 
رغ��م عملية تر�سيد م�ساريف الإنت��اج والبيع والنفقات 
الإداري��ة وت��دين تل��ك اخلا�س��ة يف خم�س���س ال��زكاة، 
وكذلك الإي��رادات الناجتة من تقيي��م امل�ستقات املالية 
وت�سوي��ة جزء من اخل�سائر الناجتة من ال�ستثمار، اإذ مت 

التنازل عن جزء من ح�سة ال�رصكة يف ال�ستثمار.
وبلغ��ت اأرب��اح »ال�رصكة ال�سعودية للتنمي��ة ال�سناعية« 
800 األف ريال يف الربع الأول، يف مقابل خ�سارة بلغت 

8.6 مليون ريال يف الربع الأول من العام املا�سي.
وبل��غ اإجمايل اأرب��اح الربع الأول 15 ملي��ون ريال يف 
مقابل 17.2 ملي��ون برتاجع 13 يف املئة. وبلغ الربح 
الت�سغيل��ي 0.8 مليون ريال يف مقابل خ�سارة ت�سغيلية 
1.6 مليون ريال، بلغت معها ربحية ال�سهم 2 هللة يف 
مقابل خ�سارة بلغت 21 هللة للربع الأول ع��ام 2016 

  اأعلن��ت »�س��وق اأب��و ظب��ي لأوراق امل��ال« حظ��ر تداول 
املطلع��ني يف ال�س��وق، اىل ح��ني اإف�ساح ال���رصكات عن 
بياناته��ا املالي��ة ع��ن الربع الثاين م��ن ال�سن��ة. واأ�سار 
بي��ان لل�س��وق، اإىل اأن »احلظر املعلن �سيت��م ا�ستناداً اىل 
اأحكام املادة 1 من النظام اخلا�س بالتداول واملقا�سة 
والت�سوي��ات ونق��ل امللكية وحفظ��اأوراق املال من قرار 

هيئة اأ�سواق املال وال�سلع رقم 1 لعام 2001  
ووزعت ال�س��وق، تعميمًا اأ�س��دره الرئي���س الأول لإدارة 
ال���رصكات املدرج��ة �سي��ف املن�س��وري عل��ى  �س��وؤون 
ال���رصكات امل�ساهمة العامة و�رصكات الو�ساطة العاملة 
يف ال�س��وق وامل�ستثمري��ن، يت�سم��ن توقي��ت ب��دء ف��رتة 
حظر ت��داول املطلعني. وطلب من كل ال�رصكات �رصورة 
حتدي��ث بيانات املطلع��ني وملف ال�رصك��ة على املوقع 

الإلكرتوين فوراً يف حال حدوث اأي تغري

 قانون الخيار المالي األميركي يتيح المضاربة مجددًا

يبح��ث الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب عن اأول انت�سارات��ه الت�رصيعية 
املالي��ة، بعد م�سادقة جمل�س الن��واب يف الكونغر�س على م�رصوع قانون 
حم��ل ا�س��م »اخلي��ار امل��ايل 2017« وهو ينق�س ع��دداً م��ن الت�رصيعات 
ال��واردة يف قان��ون »دود فران��ك 2009«، ال��ذي كان اأق��ّره الكونغر���س 
الأمريك��ي بغالبية من احل��زب الدميوقراطي وقتذاك، اإث��ر اندلع »الركود 

الكبري« يف خريف عام 2008 
ومنع قان��ون »دود فرانك« �سل�سلة من املمار�س��ات املالية التي �سّنفتها 
غالبي��ة امل�رصعني الأمريكيني والرئي�س ال�سابق ب��اراك اأوباما، على اأنها 
»مته��ورة«، وم��ن �ساأنها اأن توؤدي اإىل ح�سول اأزم��ات متكررة، واأن تهدد 

و�سع القت�ساد الأمريكي.
وم��ن املمار�س��ات التي حظره��ا القانون املذك��ور، ا�ستخ��دام امل�سارف 
الأمريكي��ة اأم��وال املودع��ني الأمريكي��ني للم�سارب��ة يف اأ�س��واق الأ�سهم 
املالي��ة. كم��ا رف��ع القانون حج��م راأ���س امل��ال النق��دي املفرو�س على 
كل م���رصف جتمي��ده لتغطي��ة اأي اهت��زازات يف ال�سوق، م��ن 3 اإىل 6 يف 
املئ��ة. وعلى م��دى الأع��وام 2010 و2011 و2012، اأجرى »الحتياط 
الفيدي��رايل« �سل�سل��ة »من��اورات افرتا�سية« حتاكي الواق��ع يف �سعي اإىل 
امتح��ان متانة امل�سارف الأمريكي��ة وقدرتها على تلبي��ة ال�سوق نقديًا، 
يف ح��ال اندلع اأزمة مالية م�سابهة لتل��ك التي ح�سلت عام 2008، من 
دون اإجب��ار احلكومة الفيديرالية على التدخل لحتواء النهيار الذي كان 

يجرى على قدم و�ساق.
وكان الكونغر���س اأق��ّر اإنفاق نحو 1.5 تريلي��ون دولر لتثبيت القت�ساد 
الأمريكي وتن�سيط��ه يف الأ�سهر الأخرية من ولية الرئي�س ال�سابق جورج 
بو���س، والأ�سهر الأوىل من بداية ولي��ة اأوباما. وترافق الإنفاق احلكومي 
م��ع �سخ »الحتياط الفيدي��رايل« كميات جديدة من النقد يف ال�سوق، قّدر 

بع���س اخل��راء قيمته��ا ب���13 تريلي��ون دولر 
وعار���س اجلمهوري��ون واليم��ني الأمريك��ي ع��ام 2009 قيام 

احلكوم��ة بتغطي��ة الإفال�س��ات يف عدد م��ن القطاع��ات، مثل 
تق��دمي وزارة اخلزانة قرو�س��ًا �سخمة مل�سارف وموؤ�س�سات 

تاأم��ني ومل�سان��ع و���رصكات ال�سي��ارات الث��الث الكرى. 
وطالب��وا بال�سم��اح لق��وى ال�سوق ب��اأن تاأخ��ذ جمراها، 

فُي�سم��ح لإفال�س��ات يف القطاعات املتنوع��ة، وتنهار 
�رصكات وتن�ساأ اأخرى عماًل مببداأ حرية ال�سوق.

لكن النهيارات كانت ته��دد القت�ساد الأمريكي 
ورمب��ا العاملي، نظ��راً اإىل �سخامته��ا. وهكذا، 

حترك��ت اإدارة اأوباما �رصيع��ًا لتدارك الأزمة، 
ال�سيول��ة  اإبق��اء  وقت��ذاك  اله��دف  وكان 

متواف��رة يف املعام��الت املالي��ة، ملن��ع 
ح��دوث اأي ان�س��داد ي��وؤدي اىل فق��دان 

الثق��ة واحتمال م�سارع��ة املودعني 
اإىل �سح��ب اأمواله��م من امل�سارف 

كم��ا  اإفال�سه��ا.  م��ن  خوف��ًا 
الأمريكي��ة  احلكوم��ة  ع��ززت 

للمودع��ني،  �سماناته��ا 
تعوي�ساتها  رفعت  بحيث 

دولر  األ��ف   250 اإىل 
الواح��د  للح�س��اب 

انع��دام  ح��ال  يف 
م���رصف  ق��درة 

تلبية  عل��ى  ما 

�سحوب��ات املودع��ني، وذل��ك بدًل من ح�س��ول كل مودع عل��ى 100 األف 
دولر عل��ى الأق��ل م��ن اأموال��ه يف ح��ال اإفال���س امل�رصف امل��ودع لديه. 
واأف�س��ى ذل��ك اإىل طماأن��ة ال�س��واد الأعظم م��ن الأمريكيني لناحي��ة اإبقاء 

اإيداعاتهم يف م�سارفهم.
وم��ع ا�ستع��ادة احل��زب اجلمه��وري البيت الأبي���س بو�سول ترام��ب اإليه، 
ويف ظ��ل �سيط��رة حزب��ه عل��ى الكونغر���س بغرفتي��ه، �سع��ت ال�سلطت��ان 
الت�رصيعية والتنفيذية اإىل التخل�س من قانون »دود فرانك«، عماًل باملبداأ 
القت�س��ادي اليميني القائل بتقلي���س ت�رصيعات احلكومة وتدخالتها يف 
عملي��ات ال�س��وق، وتركها تاأخذ جمراه��ا لتن�سيط القت�س��اد وعدم عرقلة 
عجلته. وهكذا، �سادق امل�رّصعون اجلمهوريون يف الكونغر�س على قانون 
»اخلي��ار امل��ايل« الهادف اإىل تقلي���س ت�رصيعات »دود فران��ك«، من اأجل 

جعل ال�سوق الأمريكية  اأكرث ر�ساقة وتناف�سية 
وورد يف فذلك��ة القان��ون اجلدي��د اأن هدف��ه »نق�س �سواب��ط فولكر، التي 
متنع بع�س امل�ساربات يف قطاع م�سارف ال�ستثمار، وحل هيئة �سمان 
الإيداعات وتاأ�سي�س هيئة الإ�رصاف على الإفال�س مكانها، واإلغاء القانون 
ال��ذي يحظر على بع�س ال�رصكات تقا�سي عمولت على العمليات املالية 

ببطاقات م�رصفية 
وورد يف ن�س القانون اأي�سًا، اإنهاء عمل هيئة »الثبات املايل واملراقبة«، 
امل�سوؤولة عن مراقبة احلف��اظ على روؤو�س اأموال م�رصفية جمّمدة حت�سبًا 
لالأزم��ات، على اأن غالبية املوؤ�س�س��ات املالية الأمريكية متم�سكة بقانون 
»دود فرانك«، لأنه يحّظر التهور وامل�ساربة. ويعتقد معظم امل�سوؤولني يف 
هذه املوؤ�س�سات، اأن ال�سماح بالتهور يجر كل املوؤ�س�سات على الدخول يف 
»لعبة كرا�سي املو�سيقى«، وفقًا ملا �سّماها رئي�س »الحتياط الفيديرايل« 
ال�ساب��ق اآلن غرين�سب��ان، اأي اأن ب�سب��ب املناف�س��ة عل��ى الأرب��اح، عندما 
مت�سي موؤ�س�سة يف امل�ساربة بتهور، جتر الآخرين على اللحاق بها حتت 
طائل��ة خ�سارة املوؤ�س�سات املمتنع��ة عن امل�ساربة املتهورة، ح�س�سًا يف 

ال�سوق والأرباح.
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