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 ترامبالسياسة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية برئاسة 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 السياسة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية برئاسة ترامب
ترامب يشيد "بالنجاح االقتصادي الكبير" في خطاب حالة االتحاد..  - 1

 للواليات المتحدة خالل عهدته

 05/02/2020 
 4ترامب يلقي خطابه حول حال االتحاد. الكونغرس األمريكي 

 .رويترز © .2020فبراير/شباط 
أشاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب الثالثاء في خطابه حول حالة االتحاد 

أنه "وفى" بوعوده التي قطعها،  لبالده، وأعلن "بالنجاح االقتصادي الكبير"
عشية تبرئته شبه المؤكدة األربعاء أمام مجلس الشيوخ.  متجنبا قضية محاكمته

ولم يغفل ترامب التطرق إلى مواجهته مع إيران ونظام مادورو في فنزويال، 
إلى جانب خطته للسالم في الشرق األوسط، ورغبته في إعادة الجنود 

 .ن أفغانستاناألمريكيين م
قبل تسعة أشهر من االنتخابات الرئاسية، شدد الرئيس األمريكي دونالد 

على أنه "وفى" بوعوده التي كان  خطابه حول حالة االتحاد ترامب الثالثاء في
قطعها، لكنه لم يتطرق إلى محاكمته، عشية تبرئته شبه المؤكدة األربعاء أمام 

 .مجلس الشيوخ
إلقاء خطاب حالة االتحاد التقليدي، كان االنقسام الذي  وحتى قبل بدء

يسود الطبقة السياسية في البالد جليا، حيث تجنب ترامب مصافحة رئيسة 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي قامت بدورها بتمزيق نسخة 

https://www.france24.com/ar/20200204-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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 .خطاب الرئيس األمريكي ما إن انتهى من إلقائه من
ف كثيرين آخرين قبلي، أنا أحافظ على وقال ترامب في خطابه "بخال

وعودي"، في وقت عال تصفيق الجمهوريين، بينما لم يبد أي تأثر على 
 .المعارضة الديمقراطية

وفي نفس القاعة حيث تم اتهامه باستغالل السلطة وعرقلة عمل 
الكونغرس، شدد ترامب في خطابه على "العودة الكبرى ألمريكا"، وعلى "النجاح 

 .الكبير" للواليات المتحدةاالقتصادي 
وقال الرئيس األمريكي "لقد نجحت استراتيجيتنا"، متحدثا عن اتفاقاته 
التجارية األخيرة مع الصين وكندا والمكسيك. كما دافع عن سياسته الخارجية، 
ودعمه للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به الواليات المتحدة 

 .ؤقتا لفنزويالوأكثر من خمسين دولة رئيسا م
ولم يركز خطاب ترامب كثيرا على السياسة الخارجية، ولم يأت على ذكر 

 .كوريا الشمالية
 السالم في الشرق األوسط

وتطرق ترامب بشكل سريع في خطابه إلى مواجهته مع إيران وخطته 
للسالم في الشرق األوسط، مؤكدا من جهة ثانية عزمه على "إعادة" الجنود 

 .أفغانستان األمريكيين من
وفي ما يتعلق بإيران، ركز ترامب على حملته للضغط على النظام اإليراني 
وعلى الضربة التي أمر بشنها الشهر الماضي وأدت لمقتل الجنرال قاسم 
سليماني. وقال الرئيس األمريكي "بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن 

 ."أداء االقتصاد اإليراني سيئ للغاية
 "أطول حرب أمريكيةإنهاء "
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وقال ترامب أيضا إنه "في أفغانستان، مكنتنا قيمة مقاتلينا وتصميمهم من 
إحراز تقدم هائل، وهناك محادثات سالم جارية"، مبديا من جديد رغبته في 
"إنهاء أطول حرب أمريكية وإعادة قواتنا إلى الوطن". وأضاف "أنا ال أريد أن 

 ."ستان، غالبيتهم أبرياء تماماأقتل مئات آالف األشخاص في أفغان
وأظهر أحدث استطالع للرأي أعده معهد غالوب ونشر قبل ساعات من 

بالمئة من التأييد وهو أعلى  49خطاب حالة االتحاد، أن ترامب نال نسبة 
 .2017مستوى يسجله منذ وصوله للسلطة في يناير/كانون الثاني

خابات التمهيدية للحزب وما يزيد من الظروف المواتية للرئيس، هي االنت
الديمقراطي المنافس التي انطلقت في والية أيوا وانتهت بفشل مدو أتاح له 
 .البقاء تحت األضواء في مركز اللعبة السياسية، وهو الموقع المفضل لديه

 أ ف ب /24فرانس
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

 
واشنطن بوست: االقتصاد األميركي قوي كما يقول ترامب.. لكن  - 2

 بأي ثمن؟
 6/2/2020 

واشنطن بوست: حروب ترامب االقتصادية مع الصين ودول أخرى أدت 
 (االقتصاد األميركي )األوروبيةإلى تباطؤ نمو 

قالت صحيفة واشنطن بوست إن ما ورد في خطاب الرئيس األميركي 

https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200205-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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دونالد ترامب السنوي حول حالة االتحاد بشأن تحسن مؤشرات االقتصاد 
 .األميركي يدفع المرء للتساؤل عن الثمن الذي دفعته أميركا مقابل ذلك

ء أن النمو االقتصادي الذي أمس األربعا وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها
تحدث عنه ترامب في خطابه أمام البرلمان ال يمكن إنكاره وإن كان ترامب قد 
بالغ قليال في حجمه، فقد شهدت فترة رئاسته نموا إلجمالي الناتج المحلي 

%، وهو أدنى مستوى 3.5وزيادة في األجور، كما تراجعت نسبة البطالة إلى 
 .لها منذ نصف قرن 

عرف السياسي أن يحسب تراجع االقتصاد أو تحسنه للرئيس ويقضي ال
سلبا أو إيجابا، مما يعني أن قوة االقتصاد التي أشاد بها ترامب في خطابه 

 .تحسب له وتسهم في تحسين صورته قبيل االنتخابات
وتساءلت واشنطن بوست عما إذا كان الرخاء الذي تحقق في عهد ترامب 

ساءلت عن الحالة الحقيقية لالتحاد بعد ثالث مبني على أسس مستدامة، كما ت
سنوات من حكم ترامب التي ال يمكن قياسها على النحو الذي تقاس به 

 .مؤشرات االقتصاد
ووفقا للصحيفة، فإن الزيادة التي تحققت في إجمالي الناتج المحلي زادت 
بشكل طفيف على تلك التي تحققت في عهد سلفه باراك أوباما، وإن حروب 

ب االقتصادية مع الصين وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا ترام
ألقت بظاللها على االقتصاد األميركي وخلقت حالة من عدم الثقة، كما أدت 

  .إلى تباطؤ نموه
 مقايضة خاطئة

بغض النظر عن دقة الصورة التي قدمها ترامب بشأن الرخاء االقتصادي 
 -تقول الصحيفة-الذي تحقق في عهده، ومدى إسهام سياساته في هذا الرخاء 
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 يبقى السؤال األهم: ما هو الثمن الذي دفعته الواليات المتحدة مقابل ذلك؟
ياسة ووفقا لواشنطن بوست، فإن ترامب خالل فترة حكمه لم يغير الس

االقتصادية ألميركا فحسب، وإنما غير مؤسسة الرئاسة فحولها من مؤسسة 
محورية في الوحدة الوطنية إلى منبر للتنفيس عن األحقاد الحزبية والشخصية، 
ووسيلة لالستعانة بأطراف خارجية لتشويه خصومه السياسيين، األمر الذي 

 .عرضه للمحاكمة بهدف العزل في مجلس الشيوخ
صحيفة بأن ترامب من خالل تصرفاته تلك يقول لألميركيين وختمت ال

ضمنيا إن عليهم القبول بمقايضة مقتضاها الرخاء مقابل تقبل سلوكه وجهوده 
 المصدر : واشنطن بوست .الرامية لتقسيم البالد، وهي مقايضة خاطئة

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%
D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-

%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86 

ترامب ينسب انتعاش االقتصاد األمريكي لحكمه.. ولكن هذه  - 3
 الحقائق

  – (CNN) نيويورك، اإلمارات العربية المتحدة
في خطاب "حالة االتحاد"، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن الفضل 
لالقتصاد األمريكي القوي يعود له، مدعيًا أنه عَكس السياسات االقتصادية 
 .الفاشلة التي كانت في إدارة أوباما، وأثار حقبة جديدة من االزدهار في البالد

االقتصادية الفاشلة لإلدارة السابقة، وقال ترامب إنه "لو لم نقلب السياسات 
 ."فلم يكن ليشهد العالم اآلن هذا النجاح االقتصادي الكبير

في الحقيقة، اقتصاد ترامب يشبه إلى حد كبير تعافي اقتصاد أوباما من 

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/6/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D9%86
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قبله، إالا أن ترامب استخدم مزيجًا من المبالغة والحقيقة والتشويه ليعلن أن 
 .""في أفضل حاالته على اإلطالقاالقتصاد األمريكي هو اآلن 

ولكن، االقتصاد األمريكي نما بقوة أكبر عدة مرات من قبل، بما في ذلك 
خالل الطفرة الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، وخالل سنوات حكم 

 .كلينتون، وبعد الركود العظيم
الحقيقة هي أن االقتصاد ينمو والشركات توظف وبطالة األمريكيين 

قة عند مستوى قياسي منخفض، وسوق األوراق المالية ارتفع العام األفار 
 .الماضي

آالف  5أما التشويه، فهو أنه ادعى أن مؤشر داو جونز سيكون ما بين 
آالف نقطة إن لم يرفع االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بينما في  10و

مرات العام  3الواقع، قام بنك االحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 
الماضي، كما قال ترامب إنه خالل إدارة أوباما، خلقت معدالت الفائدة 

 .المنخفضة فقاعة في سوق األسهم، في خدعة إلعادة انتخاب أوباما
ويعتبر االقتصاد القوي أمرا أساسيا إلعادة انتخاب الرئيس، ولذا في 

د ترامب، في حين روايته، قلب ترامب األوراق لينهي اقتصاد أوباما ويبدأ عه
أنه في الحقيقة، ذات االقتصاد، إذ استخدم كال الرئيسين أدوات مماثلة: كالهما 
عرضا خطة إنقاذ ضخمة. في عهد أوباما، كانت صناعة السيارات بحاجة 
لإلنقاذ بعد الركود العظيم. في عهد ترامب، استلزمت الحرب التجارية مع 

 .ياراتالصين خطة إنقاذ ضعف حجم خطة إنقاذ الس
في أثناء كل هذا، كان االحتياطي الفيدرالي بمثابة دعم ال مثيل له لكلتا 
اإلدارتين، حيث دعم اقتصاد ما بعد الركود العظيم بأسعار فائدة منخفضة 

 .ترليون دوالر 4تاريخيًا وميزانية عامة قيمتها 
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وادعى ترامب خالل وجوده في البيت األبيض أن اقتصاد أوباما لم يكن 
 بما فيه الكفاية. لكن على أساس سنوي وحتى فصلي، لم يتجاوز النمو جيداً 

االقتصادي في عهد ترامب أفضل الفصول في سنوات أوباما، إذ لم يحقق 
 .٪، أهداف البيت األبيض2.3النمو االقتصادي العام الماضي، والذي بلغ 

٪ مع أفضل عام 2.9بنسبة  2018كما تعادل نمو ترامب السنوي في 
مليون وظيفة في األشهر  6.7ألوباما، سوق الوظائف قوي مع إضافة حوالي 

ماليين في األشهر  8األولى من إدارة ترامب، إالا أن ذلك يتخلف بنحو  35الـ
األخيرة من فترة والية أوباما، وبعد عامين من التخفيض الضريبي  35الـ

ضاًل عن تقلص ، بدأت الشركات اآلن في التراجع، ف2017التاريخي في عام 
أرباع متتالية، تاركة الحمل على المستهلك لرفع  3االستثمارات التجارية لـ

 .االقتصاد
 https://arabic.cnn.com/business/article/2020/02/06/trump-rebrands-

economic-recovery 

 
تقصي الحقائق: هل االقتصاد في عهد ترامب فعال هو األفضل  - 4

 في التاريخ األمريكي؟
ي الحقائق  2019سبتمبر/ أيلول  30لندن   –بي بي سي  فريق تقصا

د الرئيس األمريكي د ونالد ترامب أن االقتصاد األمريكي يعيش غالباً ما يرداِّ
مرحلة ذروة تاريخية وربما هو األعظم منه في أي مرحلة أخرى مر بها على 

 .مدار التاريخ
وخالل حديثه في الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي، 
ز ترامب مزاعمه باإلشارة إلى "كيف ساعدت سياساته المؤيدة للنمو  عزا

 .صادي" األمريكيين في الحصول على وظائف ورواتباالقت

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/02/06/trump-rebrands-economic-recovery
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/02/06/trump-rebrands-economic-recovery
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 ماذا كشف فريق تقصي الحقائق؟
يقول فريق تقصي الحقائق في بي بي سي : صحيح أن االقتصاد 
األمريكي يسير بوتيرة جيدة في خالل حكم ترامب، بيد أنه ثمة فترات أخرى 

 .كان االقتصاد فيها أقوى 
لتوترات في الشرق األوسط وأدت الحرب التجارية مع الصين وتصاعد ا

والمخاوف بشأن نمو االقتصاد العالمي، إلى زعزعة األسواق في اآلونة 
األخيرة، ودفعت البنك المركزي األمريكي، االحتياطي الفيدرالي، إلى خفض 

 .أسعار الفائدة
وكتب ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، تغريدة في تويتر قائاًل: "إن 

 ."قتصادية في بالدنا على مدى تاريخها، يحدث اآلنبعض أفضل األرقام اال
 األرقام؟ تكشفه الذي ما

قيمة السلع  -كان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي 
 .قويًا بشكل عام -والخدمات في االقتصاد 
في المئة في الربع األول،  3.1، نموًا بنسبة 2019أظهرت بيانات عام 

 .في المئة 2.1الربع الثاني )نهاية يونيو/حزيران( إلى لكنه تباطأ قليال في 
في المئة التي تحققت في الربع الثاني من عام  5.5وهذا أقل بكثير من نسبة 

 .خالل فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما 2014
وإذا عدت بالتاريخ إلى الوراء، فستجد فترات نمو أعلى في الناتج المحلي 

 .ت وستينيات القرن الماضياإلجمالي في خمسينيا
وتقول ميغان بالك، أستاذة التاريخ المساعدة بكلية لندن لالقتصاد: "إذا 
نظرت إلى صحة االقتصاد على أساس الناتج المحلي اإلجمالي، فإنك ستشك 
في ادعاءات ترامب إذا ما قارنتها باالزدهار االقتصادي الوطني في سنوات 
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 ."ما بعد الحرب
 هم ... ثم تذبذبهاارتفاع سوق األس

أشار ترامب إلى ارتفاع قيمة األسواق المالية في الواليات المتحدة، وخاصة 
 .شركة أمريكية كبرى  30مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يتابع أسهم 

هذا أمر صحيح، إذ أن مؤشر داو جونز وصل إلى مستويات قياسية في 
هو تخفيضاته الضريبية  ظل إدارته، ويرى أنصار ترامب أن ما ساعد في ذلك

على الشركات وسياساته التي تركز على الواليات المتحدة أوال، وحملته على 
 .البيروقراطية ووعوده باالستثمار في البنية التحتية

ومع ذلك، كان المؤشر متقلبًا جدًا في األشهر األخيرة، مما يعكس 
داوية لالقتصاد المخاوف بشأن المواجهة التجارية مع الصين والتوقعات السو 

 .العالمي
 وظائف وأجور

 إذن، ما الذي يحدث اآلن على صعيدي العمالة واألجور؟
في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، قال ترامب إن البطالة في 
أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، وإنه خالل السنوات الثالث الماضية دخل 

 .ظفينستة ماليين أمريكي إضافي في قائمة المو 
في المئة، ولكن  3.7في أغسطس/آب من هذا العام، كان معدل البطالة 

في المئة  3.7، كان 1969عاما في سبتمبر/أيلول  50معدل البطالة قبل 
 .أيضاً 

في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون  3.5وقد انخفض إلى 
البطالة خالل  ، وهذه في الواقع أقل نقطة وصل إليها معدل1969األول من 

 .خمسين عاماً 
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أما بالنسبة ألرقام التوظيف، فمن الصحيح القول بدخول أكثر من ستة 
مقارنة مع الشهر نفسه عام  2019ماليين موظف إضافي في أغسطس/ آب 

2016. 
وقد أشار ترامب أيضًا إلى مستويات بطالة منخفضة قياسية في أوساط 

الماضي، وصلت نسبة البطالة بين مجموعات معينة. إذ قال "في الشهر 
األمريكيين من أصول أفريقية والتينية و آسيوية إلى أدنى مستوياتها على 

 ."اإلطالق
فما فوق نجد أن معدل  1972وهذا صحيح، فبمراجعة البيانات منذ عام 

البطالة بين األمريكيين من أصل أفريقي وصل إلى مستوى منخفض قياسي 
 .في المئة 5.5بنسبة في شهر أغسطس/آب، وكانت 

وتعود البيانات الرسمية األمريكية الخاصة بالعمال من ذوي األصول 
، وفي أغسطس/آب من هذا العام ، بلغت نسبة 1973اإلسبانية إلى عام 

 .في المئة، وهو أدنى مستوى مسجل أيضاً  4.2البطالة بينهم 
الت إلى أما بالنسبة لألمريكيين من ذوي األصول اآلسيوية، فتعود السج

 2.8فقط . وتبين هذه أن معدل البطالة في الشهر الماضي كان  2003عام 
 .في يونيو/حزيران الماضي 2.1في المئة، وكان أدنى نسبة مسجلة فعليا هي 

معدل البطالة بين األمريكيين من أصل أفريقي وصل إلى مستوى منخفض 
 .في المئة 5.5قياسي في شهر أغسطس/آب، وكانت بنسبة 

كل هذه المجموعات، كانت مستويات البطالة في انخفاض مستمر وفي 
طوال سنوات حكم باراك أوباما، بعد أن بلغت ذروتها في وقت قريب من 

 .2009الركود االقتصادي في عام 
 ."وقال ترامب في األمم المتحدة أيضاً إن "األجور تتصاعد والدخول ترتفع
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معدل األجور في الساعة  وهذه ليست القصة كلها، إذ استمر تزايد نمو
، وهو اتجاه تصاعدي بشكل عام بدأ خالل إدارة الرئيس 2018طوال عام 

في المئة في فبراير/شباط من هذا العام،  3.4ووصل هذا المعدل إلى  .أوباما
 .في المئة 3.23بيد أنه بدأ بالتباطؤ وأصبح اآلن عند مستوى 

بعد أخذ التضخم في  وقد ارتفعت األجور عند حساب قيمتها الحقيقية،
والشهر  2018في المئة في الفترة بين أغسطس/آب  1.5االعتبار، بنسبة 

 .، وفقًا للبيانات الرسمية2019نفسه في 
ونما دخل األسرة أيضًا، لكن معدل الزيادة تباطأ في السنوات القليلة 

 .الماضية
( دوالرًا، والتي  63.179، بلغ متوسط دخل األسرة ) 2018في عام 

 .قول البيانات إنه ال يختلف إحصائيًا عن العام السابقت
وأفادت تقارير أن هذه أول سنة يتحرك فيها االقتصاد بالكاد، بعد ثالث 

 https://www.bbc.com/arabic/business-49877064 .سنوات من النمو

 
 ترامب بوعده بإنعاش الصناعة األمريكية؟هل أوفى  - 5

 09.12.2019 تاريخ
ر الرئيس األمريكي دونالد ترامب على أن الصناعة مفتاح تنمية  ُيصا
االقتصاد، وقدم نفسه بطل إلنعاشها، ورغم ذلك ضربت سياساته الحمائية 
القطاع بشدة ووضعت وظائفه في خطر وسط تباين آراء المحللين حول وضع 

 .عهد ترامب الصناعة في
 .مشاكل التصنيع قد يكون لها تأثير حاسم على فرص إعادة انتخاب ترامب

إنعاش الصناعة األمريكية وإيجاد الوظائف بالمصانع من أهم وعود دونالد 

https://www.bbc.com/arabic/business-49877064
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. وطالما 2016ترشحه النتخابات الرئاسة األمريكية في  ترامب عند إعالن
مريكية بنقل إنتاجها إلى دول انتقد اإلدارات السابقة بشدة لسماحها للشركات األ

مثل الصين والمكسيك وتعهد بإعادته إلى الواليات المتحدة. وعلى الرغم من 
أن ترامب قدم نفسه كبطل إلنعاش الصناعة األمريكية، إال أن خبراء قالوا إن 

 .سجله في هذا القطاع ضعيف
فيد ال يوجد أي إنعاش لوظائف التصنيع في الواليات المتحدة"، يقول دي"

دوالر زميل وكبير الخبراء في معهد العالقات االقتصادية األمريكية الصينية 
في المائة من العمالة المدنية  8.1عربية. "كان قطاع التصنيع يوفر  DW لـ

عندما انتخب ترامب، واليوم النسبة كما هي لم تتغير"، بحسب دوالر. وأظهرت 
هذا األسبوع، تدهور نشاط  (ISM) البيانات الصادرة عن معهد إدارة الواردات

 .2012التصنيع في الواليات المتحدة للشهر الرابع ألضعف مستوى منذ 
ويقول خبراء اقتصاد إن نهج اإلدارة األمريكية "أمريكا أواًل" والسياسات 

تسببت في حالة من عدم اليقين المتفشي واالنتقام  الحمائية، التي اتخذتها،
، بينما أضرت باالستثمار وتباطأت في التجاري وقطع سالسل التوريد

 .التوظيف
 "حروب ترامب التجارية كافية للومه"

الباحث البارز بمعهد بيترسون لالقتصاد  فونك كيركيغارد، وقال جاكوب
عربية إن "الحروب التجارية  DWالدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، لـ

بذل المزيد من الجهد  في لترامب تكاد تكون وحدها كافية للومه على الفشل
لقطاع الصناعة"، مشيرا إلى النزاعات الجمركية التي بدأها الرئيس األمريكي 

 .منذ مجيئه إلى منصبه
على الرغم من التحفيز المالي القياسي في أوقات السلم، واستمرار "
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انخفاض أسعار الفائدة وتخفيض ضرائب الشركات في اآلونة األخيرة، ظل 
األعمال التجارية األمريكية منخفًضا للغاية، حيث أن حالة االستثمار في 

الشك في التجارة قد أثرت على شهية المخاطرة لدى الشركات وربحيتها"، 
 .بحسب كيركيغارد

وقال دوالر إنه "في الوقت الذي أدى فيه الخالف التجاري بين واشنطن 
فيتنام، إال وبكين إلى نقل بعض اإلنتاج من الصين إلى دول مثل المكسيك و 

أنها لم ُتعد اإلنتاج إلى الواليات المتحدة.. وفي الوقت نفسه، تعتمد العديد من 
الشركات األمريكية على المكونات واآلالت من الصين، وبالتالي فإن الرسوم 

 ."الجمركية كانت عبًئا عليها
لكن ماريك ماسترز، أستاذ األعمال بجامعة وين ستيت المتخصص في 

عربية، إن سجل ترامب في الوظائف "إيجابي بشكل  DWقال لـ قضايا العمل،
عام" وإن سياساته التجارية لها "جاذبية سياسية كبيرة" بين كثير من المواطنين 

 .األمريكيين

 
 .الحرب التجارية بين أمريكا والصين مستمرة

 ما مدى أهمية التصنيع؟
ل التصنيع اليوم حصة أقل من االقتصاد األمريكي  وسوق العمل ُيشكا
في المائة  11مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث سجل القطاع 

من الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة في الربع الثاني من هذا 
وعلى الرغم من االنخفاض في  وفقا لبيانات وزارة التجارة األمريكية. العام،

لالبتكار الصناعي حصته، يعتبر القطاع الصناعي في غاية األهمية 
 .وكمصدر للوظائف ذات األجر الجيد

https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
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وبدوره رأى رئيس المجلس القومي للتجارة في البيت األبيض بيتر نافارو، 
من التوظيف، كما أنه يساعد في توليد عدد كبير  أن التصنيع لديه معدل عال

 .من الوظائف اإلضافية في مجاالت أخرى 
ابل كل دوالر يتم إنفاقه في التصنيع وفًقا للرابطة الوطنية للمصنعين، "مق

دوالر أخرى من القيمة في مكان آخر من االقتصاد"، وهو  1.81يضاف 
أكبر "عائد" في أي قطاع اقتصادي. وتوصلت دراسة أجراها معهد السياسة 

، إلى أن وظائف التصنيع تميل 2018االقتصادية في الواليات المتحدة عام 
لوظائف األخرى التي تتطلب مستوى تعليمًيا أيًضا إلى دفع أجور أعلى من ا

 .واحًدا
وكان ترامب قد تعهد خالل حملته الرئاسية ومنذ توليه السلطة، بوضع 
حد لالنخفاض الطويل األجل في العمالة الصناعية وتنشيط واليات الحزام 

  .االقتصادي كثيفة التصنيع في الغرب األوسط للواليات المتحدة
عم المناطق ذات االقتصادات المحلية للصناعة وهذا هو السبب وراء د

ومنذ أن أصبح  .2016عام  الثقيلة لترامب خالل االنتخابات التي فاز بها
ألف وظيفة تصنيع في جميع أنحاء  400رئيًسا، أضافت الشركات أكثر من 

 .الواليات المتحدة، وفًقا لموقع البيت األبيض
ؤ الحالي وعدم اليقين في التأثير على إعادة االنتخاب: لكن التباط 

األعمال قد يؤثر سلبا على دعم ترامب في واليات الحزام، حسب محليين. 
وكانت الشركات الكبرى مثل جون ديري وكاتربيلر متفائلة بشأن توقعاتهم، في 

 .حين تتزايد المخاوف بشأن تسريح العمال المحتمل
كل التصنيع ويرى الباحث في معهد بيترسون لالقتصاد الدولي، أن مشا

قد يكون لها تأثير حاسم على فرص إعادة انتخاب ترامب، إذ قال: "يجب على 
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ترامب أن يفوز مرة أخرى في واليات الغرب األوسط العليا التي فاز بها بفارق 
إلعادة انتخابه. لكن مع تعرض صناعة الغرب  2016ضئيل للغاية في عام 

سيكون ذلك صعًبا على  األوسط المحلية للركود والتخلي عن الوظائف،
 ."ترامب

ووفقا لبيانات معهد بروكينغز، ضرب الركود التصنيعي المقاطعات 
الجمهورية بقوة أكبر. وتلك المقاطعات لديها القدرة على التأثير في آراء 
الناخبين في واليات المعركة الرئيسية مثل ويسكونسن وميتشيغان، حيث يوفر 

 .في بعض المقاطعاتالتصنيع واحدة من كل خمس وظائف 
وقال ماسترز: "يعتمد إعادة انتخاب ترامب اعتماًدا كبيًرا على حالة 
االقتصاد المواتية والتطرف الملحوظ لمن سينافسه في االنتخابات في تشرين 
الثاني/ نوفمبر القادم"، مشيرا إلى أنه "إذا انزلق االقتصاد إلى الركود مع 

اب ترامب مهددة"، مضيًفا: "أماَّ إذا استمر ارتفاع البطالة فإن فرص إعادة انتخ
االقتصاد في األداء بشكل جيد وإذا رشح الديمقراطيون يسارًيا متشدًدا، فإن 

 ."فرص إعادة انتخاب ترامب سترتفع
وبينما تأثرت المصانع األمريكية بشدة نتيجة ضعف الثقة بالشركات 

جارية واإلجراءات األمريكية وانخفاض الطلب العالمي، أثرت النزاعات الت
الحمائية المتزايدة أيًضا على آفاق النمو في البلدان األخرى في جميع أنحاء 

 .العالم
إلقاء اللوم على االحتياطي الفيدرالي: في الوقت نفسه، حاول ترامب تحويل 
اللوم عن تباطؤ التصنيع نحو االحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي األمريكي(. 

بحدة السياسة النقدية لمجلس االحتياطي الفيدرالي بأن "رفع  اً وانتقد ترامب مرار 
أسعار الفائدة تسبب في رفع القيمة النسبية للدوالر، األمر الذي يجعل السلع 
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 ."األمريكية أكثر تكلفة في الخارج
وفي محاولة لتعزيز النمو االقتصادي، طلب ترامب من مجلس االحتياطي 

على الرغم من أن الخبراء يقولون إن المشاكل الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، 
 .مرتبطة بالتجارة وليس السياسة النقدية

حسابه بموقع "تويتر"، اإلثنين الماضي:  وكتب ترامب تغريدة على
"تجمدت الشركات المصنعة بسبب الدوالر القوي، الذي تدعمه سياسات سخيفة 

 ."من مجلس االحتياطي االتحادي
 Donald J. Trump   ✔@realDonaldTrump  

Manufacturers are being held back by the strong Dollar, which 
is being propped up by the ridiculous policies of the Federal 
Reserve - Which has called interest rates and quantitative 

tightening wrong from the first days of Jay Powell! 
وأضاف الرئيس األمريكي: "ينبغي على االحتياطي الفيدرالي تخفيض 
أسعار الفائدة )ال يوجد أي تضخم( وتخفيفها، حتى يجعلنا ننافس الدول 

 ."األخرى، وسوف ترتفع معدالت التصنيع! الدوالر قوي للغاية بالنسبة لآلخرين

 
Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 
The Fed should lower rates (there is almost no inflation) and 
loosen, making us competitive with other nations, and 

manufacturing will SOAR! Dollar is very strong relative to others. 
في آب/ أغسطس، كتب ترامب أيضا أن سياسة مجلس االحتياطي 
الفيدرالي "تجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعينا الكبار مثل كاتربيلر 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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 ."...وبوينغ

 
Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 
As your President, one would think that I would be thrilled with 
our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, 
in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making 
it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, 

Boeing,..... 
وكان مجلس االحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة العام الجاري 

في كل  في المائة 0.25بنسبة  ثالث مرات، أخرها في أكتوبر/ تشرين األول،
في  1.75إلى  1.50مرة. ويتراوح سعر الفائدة االسترشادي حاليا بين 

  .فائدةلكن المجلس لم يعد في آخر مرة بإجراء تخفيض جديد على ال المائة،
على الرغم من الضعف في التصنيع، قال ديفيد دوالر، إن االقتصاد الكلي 
األمريكي في حالة جيدة، موضحا "يتركز التوظيف بشكل كبير في الخدمات، 
وتواصل هذه القطاعات نموها بشكل معتدل". وأنهى حديثه بأنه "من المحتمل 

ابات أكثر مما يحدث في أن يكون للنمو اإلجمالي لالقتصاد تأثير على االنتخ
 سرينيفاس مازومدارو/ م.م  ."الصناعة

https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-

%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858 

 
 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
https://www.dw.com/ar/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/a-51555858
https://twitter.com/realDonaldTrump
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 ماذا يريد الديمقراطيون ليعترفوا بفضل ترمب على االقتصاد؟ - 6
 2019ديسمبر  10العربية. نت  المصدر:

" مقال رأي بقلم أندي بوزدر، المحامي Fox Newsأبرز موقع شبكة "
ترمب،  ورجل األعمال والمؤلف، الذي سبق أن قام الرئيس األميركي، دونالد

 .2017بترشيحه لتولي منصب وزير العمل عام 
وقال بوزدر: "بلغت أسواق العمل، في عهد الرئيس ترمب، مستويات غير 
مسبوقة بشكل مذهل. كما أن الخبر السار بالنسبة للموظفين والعمال 

 األميركيين هو أن مسيرة نمو الوظائف وزيادة األجور لن تتوقف قريبًا".
من أنني يجب أن أعترف بأنني ال ينتابني التعب أبدًا  وتابع: "على الرغم

من اعترافات "التغلب على التوقعات" التي يبدو أنها ظهرت بعد كل تقرير 
اقتصادي جديد، إال أنه يتعين على القارئ أن يتساءل عما سيحتاج إليه 

أدت إلى  طفرة اقتصادية الديمقراطيون لالعتراف في نهاية المطاف بحدوث
تحسين حياة جميع األميركيين"، الفتًا إلى أنه "يجب أن يكون تقرير الوظائف 
لشهر نوفمبر أكثر من حجة كافية لتبديد التشاؤم الذي ينشره "خبراء" مناهضون 
لترمب بشكل مستمر عبر وسائل اإلعالم. لقد تم اإلعالن عن إضافة 

ألف وظيفة جديدة في نوفمبر، مما أدى إلى  266االقتصاد األميركي لـ
 %".3.5عامًا بنسبة  50انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 

 آالف وظيفة جديدة 203
كما أوضح: "فاقت النتائج كافة التوقعات السابقة. توقع اقتصاديون، في 
استطالع رأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن يضيف االقتصاد 

%، في حين 3.6لف وظيفة الشهر الماضي، مما يجعل معدل البطالة أ 188
ألف  180رقم أقل قلياًل، حيث تم توقع  MarketWatchذكرت مؤسسة 

https://ara.tv/y4gqk
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وظيفة جديدة فقط. وكانت هذه التباينات كبيرة إلى حد ما، لكنها لم تكن 
، وهو المؤشر الذي يتم مراقبته عن كثب فيما ADPمضللة تقريبًا مثل تقرير 

لق بالتوظيف في القطاع الخاص، والذي يصدر قبل أيام من تقرير يتع
 الوظائف الرسمي".

ألف  67إلى أن التوظيف زاد بمقدار  ADPوأضاف بوزدر: "أشار تقرير 
ألف وظيفة، فيما كان سيؤدي  199وظيفة فقط في نوفمبر، بفارق يصل إلى 

ات األعياد. كما إلى مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لكثير من األسر قبل إجاز 
ألف  41قامت وزارة العمل بمراجعة أرقام كشوف سبتمبر وأكتوبر بزيادة 

آالف وظيفة  203وظيفة جديدة، وبذلك يصل متوسط األشهر الثالثة إلى 
 جديدة في الشهر".
 االقتصاد قوي 

وقال: "تستمر األجور أيضاً في النمو بوتيرة صحية، ألن ازدهار الوظائف 
ث الماضية حافظ على ضغط تصاعدي ثابت ألجور في السنوات الثال

الموظفين والعمال نتيجة لتنافس أصحاب العمل على الموظفين. ويعد هذا هو 
األمر الوحيد الذي صحت فيه توقعات الخبراء االقتصاديين. وكان نمو األجور 

%. 3.2% في نوفمبر، وتم تعديله في أكتوبر إلى 3.1على أساس سنوي 
أن المكاسب األكبر كانت من نصيب صغار الموظفين والجدير بالذكر 

(3.7.")% 
إلى ذلك لفت: "لقد ثبت خطأ جميع نقاط الحوار الحزبي، حيث أصبحت 
التنبؤات المستمرة بحدوث ركود وشيك خرقاء أكثر فأكثر. إن االقتصاد قوي، 
وازدهار المواطنين األميركيين يزداد، وال توجد عالمات على التباطؤ. بل على 
النقيض، وضعت السياسات االقتصادية للرئيس ترمب االقتصاد على أساس 
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 جديد قوي يؤكد على خلق فرص حقيقية للتوظيف والتقدم لجميع األميركيين".
وشدد على أنه "من المهم األخذ برأي الرافضين في هذا السياق، حيث إن 

داء معظم منتقدي سياسات ترمب االقتصادية ال يستطيعون النظر إلى األ
االقتصادي األميركي بموضوعية، ألن كراهيتهم للرئيس تضع غمامة أمام 
تفسيرهم للبيانات. إنهم يعلمون أن اقتصاد الطبقة العاملة القوي والمتنامي هو 
أحد أعظم األصول التي يتمتع بها الرئيس ترمب في حملته إلعادة انتخابه، 

مثلة في الخلط بين تخيالتهم وأنهم يرتكبون األخطاء الكالسيكية للفاسدين المت
 السياسية وبين الواقع الحقيقي".

كما أكد أن "ما ال أو لن يستطيع هؤالء المعارضون باستماتة االعتراف 
به هو أن الرئيس ترمب أطلق بالفعل العنان للقوة اإلنتاجية للعامل األميركي 
 من خالل خفض اللوائح التعجيزية، وخفض الضرائب على دافعي الضرائب
أصحاب الدخول المتوسطة، ووضع مصالح المواطنين في قلب السياسات 
التجارية األميركية. ولعل األمر األكثر إثارة لإلعجاب في تقرير الوظائف 
لشهر نوفمبر هو أن االقتصاد سيكون أقوى من مساعي العرقلة من جانب 

 الديمقراطيين في الكونغرس".
رئيسة مجلس النواب، نانسي وأضاف بوزدر: "كما أشرت مؤخرًا، تقوم 

بيلوسي، بإعاقة التصويت على اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة والمكسيك 
( للحيلولة دون إضافة الرئيس ترمب إنجازًا آخر إلى سجله USMCAوكندا )

الحافل. لكن العديد من أعضاء حزبها )الديمقراطي( سيقومون بالتصويت 
ألف فرصة عمل  200ستوفر ما يقرب من بحماس لصالح االتفاقية، التي 

جديدة، عدد كبير منها في قطاعي التصنيع والزراعة، فضاًل عن إضافة 
 عشرات المليارات من الدوالرات إلى إجمالي الناتج المحلي األميركي".
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وختم قائاًل إن "المحرك االقتصادي ألميركا يزمجر، إال أن الديمقراطيين 
حدة تحتاج إلى أن يقوم "ميكانيكيوهم البؤساء" يصرون إلى أن الواليات المت

)خبراء االقتصاد الديمقراطيون(، الذين يكذبون دائمًا بشأن التكاليف المذهلة 
"إلصالحاتهم" المقترحة. ويمكن القول في الختام إنه مع صدور تقرير 
الوظائف في نوفمبر المطمئن للقلوب، يمكن للمواطنين األميركيين االستمتاع 

 النجاحات االقتصادية التي ستمتد لفترات طويلة". بمسيرة
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-

2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D

9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-
%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-

%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F 

 
 هل ينسف "كورونا" اإلنجاز االقتصادي لسنوات ترمب؟ - 7

الواليات المتحدة تفقد ماليين الوظائف... وتسجيل أدنى وتيرة 
 أعوام 3نمو في 

 31الجمعة   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 
  2020يناير 

 
الرئيس األميركي دونالد ترمب يعتمد على إنجازاته االقتصادية للفوز بوالية 

 (.انتخابية ثانية )أ.ف.ب
يبدو أن الرئيس األميركي دونالد ترمب على موعد مع أزمة جديدة تطال 

 ما يتفاخر به ويعتمد عليه بشكل كبير في حملته االنتخابية المقبلة.
الرئيس "ترمب" الذي يشيد دوما بما أنجزه االقتصاد األميركي في عهده، 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/12/10/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وما حققته األسواق األميركية من مستويات وإغالقات تاريخية وقياسية، 
عامًا،  50ومعدالت البطالة التي تراجعت خالل واليته إلى أدنى مستوى في 

القاتل  كل ذلك من المتوقع أن يذهب أدراج الرياح مع تداعيات الفيروس
 "كورونا"، الذي أضاف المزيد من األزمات لالقتصاد العالمي المنهك والهزيل.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة طوارئ للصحة العامة مع 
مخاوف من انتشار وباء "كورونا"، والذي أودى بحياة العديد من األشخاص 

 منذ ظهوره قبل أيام.
تشار الفيروس، تشير البيانات الرسمية وفي إطار التداعيات السلبية الن

إلى أن عوائد سندات الخزانة األميركية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثالثة 
أشهر خالل تعامالت أمس الخميس، وذلك تزامناً مع تضرر شهية المستثمرين 
للمخاطرة على خلفية المخاوف بشأن اآلثار االقتصادية لتفشي الفيروس في 

 الصين.
ئد سندات الخزانة األميركية القياسية ألجل عشر سنوات إلى وهبط عا

%، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من شهر أكتوبر )تشرين األول( 1.534
%، مقتربة 2.01عاما إلى  30الماضي. كما انخفضت عوائد السندات ألجل 

% الذي سجلته في 1.905من أدنى مستوى لها على اإلطالق، البالغ 
 ي.أغسطس )آب( الماض

وأظهرت بيانات حديثة أن االقتصاد األميركي فشل في تحقيق هدف إدارة 
مع تسجيله  2019% لثاني عام على التوالي في 3الرئيس "ترمب" للنمو البالغ 

 أبطأ نمو سنوي في ثالثة أعوام.
 الواليات المتحدة تفقد ماليين الوظائف

 3.7فيما ذكرت دراسة حديثة أن الواليات المتحدة األميركية فقدت نحو 
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، يرجع أغلبها إلى عجز الميزان التجاري مع 2001مليون وظيفة منذ العام 
 الصين.

وبحسب تقرير صادر عن معهد السياسة االقتصادية في واشنطن، فإن 
ن كا 2018و 2001نمو العجز التجاري األميركي مع الصين بين عامي 

 1.7مليون وظيفة في الواليات المتحدة، بما في ذلك  3.7مسؤواًل عن فقدان 
 .2008مليون فرصة عمل ضائعة منذ عام 

% من الوظائف المفقودة بين عامي 75.4وأضاف التقرير أن نحو 
مليون وظيفة  2.8كانت في مجال الصناعة، مع فقدان نحو  2018و 2001

 لتجاري للواليات المتحدة مع الصين.في الصناعة بسبب النمو في العجز ا
كان  2001كما أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 

من المفترض أن يعزز الصادرات األميركية إلى بكين، لكنه أدى بدالً من ذلك 
إلى تدفق إغراق السلع وموجة من االستعانة بمصادر خارجية أثرت على 

 التصنيع والتكنولوجيا.
ر التقرير إلى تحركات الصين السابقة لتخفيض قيمة عملتها المحلية، وأشا

ما يعود بالفائدة على الصادرات. وذكر أن العجز التجاري مع الصين وما 
نتج عنه من خسائر في الوظائف خالل أول عامين إلدارة الرئيس دونالد 

ي مليار دوالر ف 420إلى  2016مليار دوالر في عام  347ترمب ارتفع من 
 .2018عام 

وأوضح أن الوظائف األميركية التي تسبب فيها العجز التجاري مع الصين 
مليون في عام  3.7إلى  2016ماليين في عام  3ارتفعت من نحو 

وعلى الرغم من الرسوم الجمركية، ال يزال لدى الواليات المتحدة  . 2018
ذا كان .، لكن ه2019مليار دوالر مع الصين في عام  320.8عجز بقيمة 
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 419.5انخفاضا حادا منذ العام السابق له، والذي شهد عجزا قياسيا بلغ 
 مليار دوالر.

 سنوات 3أبطأ وتيرة نمو لالقتصاد األميركي في 
على صعيد معدالت النمو، فقد أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن 

ضي، سنوات خالل العام الما 3اقتصاد الواليات المتحدة نما بأبطأ وتيرة في 
بدعم نفقات  2019بعد أن حقق نموًا وفقًا للتوقعات في الربع األخير من 

 االستهالك الشخصي والحكومي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات التحليل االقتصادي 

% خالل الثالثة 2.1األميركي، أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نما بنسبة 
ن األول( الماضي على أساس سنوي، وهي أشهر المنتهية في ديسمبر )كانو 

. وكان من المتوقع أن 2019نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع الثالث من 
% خالل الربع األخير من العام 2.1ينمو أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 

2019. 
وجاء النمو االقتصادي في الواليات المتحدة خالل الربع األخير من العام 

هامات إيجابية من نفقات االستهالك الشخصي وإنفاق الماضي بدعم إس
الحكومة الفيدرالية واالستثمارات الثابتة المحلية مقابل أداء سلبي من جانب 

 أعمال المخزون الخاص واالستثمارات الخارجية.
% خالل 2.1وأوضحت البيانات أن االستهالك الشخصي ارتفع بنحو 

% في الربع الثالث من العام 3.2، مقابل نحو 2019الربع األخير من عام 
. بينما ارتفعت نفقات االستهالك الحكومي وإجمالي االستثمارات بنسبة 2019

% في 1.7، بعد زيادة بلغت نسبتها 2019% خالل الربع األخير من 2.7
 الربع السابق له.
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% خالل 6.1في حين تراجع إجمالي االستثمار المحلي الخاص بنحو 
% في الربع 1المنصرم، مقارنة مع هبوط بلغت نسبته  الربع الرابع من العام

السابق له. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين في الواليات 
% خالل الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع زيادة نسبتها 1.6المتحدة 

 .2019% في الربع الثالث من العام 1.5
فإن الناتج المحلي اإلجمالي للواليات  ،2019وفيما يتعلق بإجمالي عام 

% 2.9% خالل العام الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.3المتحدة ارتفع بنسبة 
 .2017% خالل العام 2.4في العام السابق له ومقابل 

 كيف علاق رئيس االحتياطي الفيدرالي على "كورونا"؟
اؤله الحذر وأبدى رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي، جيروم باول، تف

بشأن النمو االقتصادي العالمي، مع اإلشارة إلى شكوك بشأن التوقعات، 
 أبرزها فيروس "كورونا".

وأضاف، خالل مؤتمر صحافي بعد بيان السياسة النقدية، أن "بعض 
الشكوك المحيطة بالتجارة تقلصت أخيرا وهناك دالئل على أن النمو العالمي 

. ومع ذلك، ال تزال هناك 2018عام  قد يستقر بعد انخفاضه منذ منتصف
شكوك حول التوقعات االقتصادية، بما في ذلك تلك التي يطرحها فيروس 

 كورونا الجديد".
وذكر "باول" أنه من السابق ألوانه معرفة تأثير فيروس "كورونا" على 
االقتصاد العالمي، لكن االحتياطي الفيدرالي يراقبه عن كثب. وتابع "إنها 

للغاية وأريد أن أبدأ باالعتراف بالمعاناة اإلنسانية الكبيرة التي قضية خطيرة 
يسببها الفيروس بالفعل، من المحتمل أن يكون هناك بعض التعطيل للنشاط 
في الصين، وربما على المستوى العالمي، استنادا إلى انتشار الفيروس حتى 
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 اآلن".
الفيدرالي "ال يزال وفيما يتعلق باالقتصاد األميركي، قال رئيس االحتياطي 

أداء سوق العمل جيدا، نرى خلق فرص عمل قوية وانخفاض معدل البطالة"، 
مشيراً إلى أن البنك المركزي األميركي سيكون مرنا فيما يتعلق بسياسة الميزانية 
العمومية، وأنه يعتزم تخفيض عمليات شراء أوراق الخزانة تدريجيًا بمجرد 

 لكافي.الوصول إلى مستوى االحتياطي ا
 صندوق النقد: من المبكر تقييم آثار الفيروس القاتل

في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه من المبكر للغاية معرفة 
تأثير فيروس "كورونا" على االقتصاد الصيني أو العالمي. وأضاف المتحدث 
باسم صندوق النقد، جيري رايس، في تصريحات للصحافيين "لسنا في مرحلة 

لنا بوضع أي أرقام ثابتة حول تأثير كورونا، ومن المبكر للغاية القيام  تسمح
بذلك". وأوضح أن صندوق النقد يراقب الفيروس وقد يكون مستعدا لتقديم 
تقديرات محددة بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في 

د حقًا فبراير )شباط( المقبل. وتابع "أريد أن أؤك 23و 22السعودية يومي 
 على مقدار عدم اليقين الموجود في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن التأثير االقتصادي لتداعيات انتشار فيروس كورونا سيعتمد 
إلى حد كبير على مدى انتشار الفيروس وسرعة انتقال العدوى وعدد 

 المصابين.
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F 

https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/90796/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
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 هل ينهار االقتصاد األمريكي بعزل ترامب؟.. اقتصاديون يجيبون  - 8

 2019سبتمبر  25إبراهيم الطاهر األربعاء،  -21عربي 
زيادة المخاطر على خلفية إجراءت عزل ترامب رفعت أسعار الذهب 

 األناضول -ودفعت أسواق األسهم للهبوط
تحقيق رسمي لعزل الرئيس دونالد أثار إعالن الكونغرس األمريكي، فتح 

ترامب، ارتباكا في األسواق الدولية، وحالة من القلق والترقب لنتائج اإلجراءات 
 رئيسة مجلس النواب األمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي.  التي أعلنتها

ورغم عدم ترجيح أن تؤدي هذا الخطوات إلى عزل ترامب، بحكم سيطرة 
شيوخ، إال أن هذه التطورات تخلق، بحسب خبراء الجمهوريين على مجلس ال

االقتصاد الدولي، حالة من الضبابية وعدم اليقين داخل األسواق العالمية، 
 وتضيف إليها مخاطر جديدة تتأثر بها األسواق سلبا.

وندد ترامب، ليل الثالثاء، باإلجراءات التي أعلنتها بيلوسي، قائال عبر 
هذه األهمياة في األمم المتحدة، كثير من  حسابه على "تويتر": "يوم بمثل

روا إفساد كل شيء )...( حملة  العمل وكثير من النجاح، لكن الديمقراطيين قرا
 مطاردة نتنة. أمر سيئ جدا لبلدنا".

ومع توقعات زيادة المخاطر في األسواق على خلفية إجراءت عزل ترامب، 
الثالثاء، وتراجعت  أسابيع، أمس 3ارتفع الذهب ألعلى مستوياته في نحو 

مؤشرات األسهم األمريكية عند ختام تعامالت الثالثاء، لتسجل معظمها أكبر 
 خسائر يومية في شهر مع التطورات السياسية وعدم اليقين التجاري.

% إلى 0.65ووفقا لرويترز، فقد صعد الذهب في المعامالت الفورية 
لتداول، بعدما سجل دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر جلسة ا 1531.80

 دوالر. 1535.60أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر/أيلول عند 
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%، لتبلغ عند التسوية 0.6وارتفعت العقود اآلجلة األمريكية للذهب 
 دوالر لألوقية. 1540.20

وسجلت ثقة المستهلكين في الواليات المتحدة في سبتمبر/أيلول أكبر هبوط 
ق بشأن االقتصاد العالمي في ظل قتامة اآلفاق أشهر، وهو ما زاد القل 9في 

 االقتصادية للبالد وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
( ليسجل خسائر بلغت DJIAوانخفض مؤشر داو جونز الصناعي )

نقطة، ويستقر عند إغالقه  142.22-% ليضيف المؤشر إليه 0.53-نسبتها 
( SPX500) 500 ، فيما هبط مؤشر إس آند بي26,807.77  على مستوى 

 25.17-% بما يعادل 0.84-األوسع نطاقًا ليسجل خسائر بلغت نسبتها 
 .2,966.61نقطة، ويستقر بنهاية تداوالته على مستوى 
( ليسجل Nasdaq 100) 100وتراجع أيضا مؤشر مؤشر ناسداك 

نقطة، ويغلق مستقرًا  108.57-% بما يعادل 1.39-خسائر بلغت نسبته 
 .7,710.04على مستوى 

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنازل في الواليات 
سنوات، في حين تراجعت ثقة المستهلكين األمريكيين  7المتحدة بأقل وتيرة في 

 بأكثر من التوقعات.
بانهيار االقتصاد  -في حال تم ذلك-وسبق أن ربط ترامب، عزله 

ز" إن االقتصاد األمريكي األمريكي، قائال في مقابلة له على "فوكس نيو 
 "سينهار" في حال تم عزله، مضيفا: "أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".
ودائما ما يتحدث ترامب، عن نجاحه في خلق وظائف وتحقيق انجازات 
اقتصادية منذ توليه رئاسة البيت األبيض، متسائال: "ال أعرف كيف يمكن 

 عزل شخص قام بعمل رائع؟".
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كز الفينيق للدراسات االقتصادية، أحمد عوض، إن إجراءات وقال مدير مر 
عزل ترامب ستزيد من هشاشة االقتصاد األمريكي واالقتصادي العالمي، إلى 
جانب مجموعة من العوامل األخرى مثل عودة التشاؤم حول ملف المفاوضات 

 مع الصين، وتزايد حدة المواجهة األمريكية مع إيران.
"، أن ينهار االقتصاد 21خاص لـ"عربيواستبعد عوض، في حديث 

األمريكي بعزل ترامب، )كما يزعم ترامب(، متوقعا أن يحدث موجة مؤقتة من 
االرتباك واالضطراب داخل السوق األمريكي وفي بعض األسواق العالمية إذا 
 تم العزل، لكنها لن تستمر طويال، خاصة إذا جاءت بعده إدارة أكثر عقالنية.

دا أن تؤثر أخبار عزل ترامب على األسواق العالمية، وأضاف: "منطقي ج
ألن النظام االقتصادي العالمي أصبح أكثر هشاشة في التأثر بالمعطيات 

 واألحداث الجيوسياسية".
وأردف عوض قائال: "قد يؤثر عزل ترامب إيجابا على األسواق العالمية 

لمية، )كالحرب واألمريكية، ألن غياب ترامب قد يخفف من حجم التوترات العا
التجارية بين واشنطن وبكين، والتوتر الدبلوماسي بين الواليات المتحدة وعدد 
من دول العالم، التي ساهمت في ضغط النمو العالمي(، يتبعها مرحلة أكثر 

 استقرارا".
وحول حديث ترامب عن تحقيق إنجازات اقتصادية، أشار عوض إلى أن 

اهية، خالل عهد ترامب، باستنثاء العام االقتصاد األمريكي لم يشهد فترة رف
األول فقط من حكمه، والمؤشرات كلها تتجه باالقتصاد األمريكي ناحية الركود 
وارتفاع األسعار وتراجع حجم الصادرات خاصة بعد حرب الرسوم االجمركية 

 لمتبادلة مع الصين وبعض البلدان األخرى.
بق، ويليام دادلي، ومن جانبه، أكد عضو االحتياطي الفيدرالي السا
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السياسات التجارية للرئيس ترامب تمثل أكبر خطر على االقتصاد األمريكي، 
وقال ويليام دادلي، في تصريحات صحفية،  وليس السياسات النقدية للبنك.

إن ترامب يتبع سياسات تجارية محفوفة مع المخاطر مع حلفاء الواليات 
ئما على االحتياطي الفيدرالي بأنه المتحدة التجاريين، كما أنه يلقي اللوم دا
 المتسبب في تدهور االقتصاد األمريكي.

 https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-
%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-

%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86 
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، عندما قال الرئيس األميركي دونالد ترمب ساخرا إن 2018في مارس 

"الحروب التجارية مفيدة، ويمكن الفوز بها بسهولة"، اعتبر كثيرون هذا 
. ويهدد النزاع التصريح على أنه خطاب حماسي ال غير، لكنه قصد ذلك فعال

المتفاقم بين الواليات المتحدة والصين من خطر نشوب حرب تجارية تؤدي 
إلى جانب حروب العمالت، إلى انكماش اقتصادي متتابع في مختلف أجزاء 
االقتصاد العالمي. ومع تدهور احتماالت النمو االقتصادي، ستحتل قضايا 

لبلدان، مما يضيف عدم الديون والروافع المالية مركز الصدارة في بعض ا
. 2008االستقرار المالي إلى خليط اقتصادي مضطرب أصال منذ ازمة العام 

لقد بدأت الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين تتصاعد مجدًدا حين 

https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1210499/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fcdrs.com/economical/1293
http://fcdrs.com/author/58


  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري الأستاذ

 ــ 34ــ 

٪ 10أعلن الرئيس األمريكي ترامب مؤخرا عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 
دوالر. ماذا يعني ذلك بالنسبة  مليار 300على الواردات من الصين بقيمة 
  الفاق النمو االقتصادي العالمي؟

ويرى االقتصادي المرموق نورييل روبيني بوجود ثالث صدمات سلبية 
على جانب العرض الكلي )اإلنتاج العالمي( قد تؤدي إلى ركود عالمي بحلول 

. وتعكس جميعها عوامل سياسية تؤثر على العالقات الدولية. 2020العام 
عالوة على ذلك، فإن أيًا منها غير قابل لالمتصاص باألدوات التقليدية 
لسياسات االقتصاد الكلي المعاكسة للدورات االقتصادية. تنبع أول صدمة 
محتملة من حرب التجارة والعمالت الصينية األمريكية، التي تصاعدت في 

ونالد وقت سابق من الشهر الماضي عندما هددت إدارة الرئيس األمريكي د
ترامب بتعريفة إضافية على الصادرات الصينية، ووصفت الصين رسميًا بأنها 
مناورة للعمالت. والصدمة الثانية تتعلق بالحرب الباردة البطيئة بين الواليات 
المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا. والصدمة األخيرة تتعلق بإمدادات النفط 

خفضت في األسابيع األخيرة، وأن الخام. فعلى الرغم من أن أسعار النفط ان
الركود الناجم عن حرب التجارة والعملة والحرب التكنولوجية من شأنه أن 
يخفض الطلب على الطاقة ويخفض األسعار، إال أن مواجهة أمريكا مع إيران 
قد يكون لها تأثير معاكس. فإذا ما تحول النزاع إلى صراع عسكري، قد ترتفع 

تسبب ركودا حادا، كما حدث خالل صدمات الشرق أسعار النفط العالمية و 
 .1990و 1979و 1973األوسط السابقة في األعوام 

 التجارة ام االقتصاد في خطر؟
يجب إدراك حقيقة مهمة وهي أن التوترات التجارية هي أحد أعراض 
االضطراب االقتصادي والمالي األساسي في العالم، وليست سببا له. وان 
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المخاطر التجارية يحول انتباه صانعي السياسات  التركيز المفرط على
االقتصادية عن التدابير األخرى الالزمة لضمان نمو اقتصادي أسرع وأكثر 
شموال في بيئة مالية مستقرة. كما ان التركيز على دور السياسة النقدية في 
معالجة االزمات االتقتصادية والمالية بحاجة العادة نظر واستعداد أكبر 

أدوات بديلة اكثر فاعلية، خصوصا بعد انزالق البنوك المركزية في لتجريب 
سياسات التيسير الكمي وما خلفته من هبوط حاد السعار الفائدة وتقليص حيز 

  .المناورة إزاء التقلبات االقتصادية المقبلة
 ما الذي يحدث

تعمل التجارة الدولية على تعزيز صافي حجم الناتج االقتصادي العالمي، 
ها تمكن البلدان من التركيز على القيام بأفضل ما يمكنها القيام به، فتنتج ألن

السلع في المجاالت األكثر إنتاجية نسبيا. وفقا لنظرية ديفيد ريكاردو في الميزة 
النسبية، تستمد القوة النسبية للبلدان من الفوارق في الثروات الطبيعية. وكما 

ان هلبمان في ثمانينيات القرن أوضح االقتصاديان بول كروجمان وإلهان
العشرين، فإن القوة النسبية للبلدان ترتبط أيضا باستثماراتها في مجاالت 

  .التخصص المختلفة
ووفقا لما يراه االقتصادي المخضرم روبرت بارو يتبنى ترامب نموذج  

المذهب التجاري القائم على فكرة الصادرات "جيدة" والواردات "سيئة"، ففي 
سياسة التجارية، يساهم فائض الصادرات على الواردات في تعظيم نموذج ال

الثروة الوطنية من خالل تراكم المطالبات الورقية )الذهبية سابقا(. ويبدو أن 
 500هذا هو ما يدور في ذهن ترامب عندما يشكو من أن الصين تستنزف 
لسلع مليار دوالر سنويا من االقتصاد األميركي، وغالبا من خالل مبادلة ا

الصينية بسندات الخزانة األميركية. هذا االدراك الضال لصناع السياسة 
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االقتصادية قد يزج الواليات المتحدة في حرب تجارية دائمة، مما يعني تكاليف 
طويلة األجل يتحملها المستهلكون األميركيون والشركات األميركية. وعلى 

لفها اإلصالح الضريبي لعام الرغم من التأثيرات التي ال تزال مواتية والتي خ
والضوابط التنظيمية الضارة التي أزالتها اإلدارة األميركية، فإن النمو  2017

االقتصادي يزداد ضعفا، وقد حاول ترامب ــ دون جدوى ــ إلقاء اللوم على 
بالبنك الفيدرالي األميركي والشركات األميركية غير المنتجة. المشكلة الحقيقية 

الذي يسلكه ترامب في التعامل مع السياسة التجارية، والذي تكمن في النهج 
 .ربما يدفع اقتصاد الواليات المتحدة إلى الركود االقتصادي

لقد جاء الرئيس األمريكي بحزمة من الوعود الخالبة القناع ناخبيه 
بمستقبل اقتصادي واعد، ورغم بعض التحسن الذي شهده االقتصاد األمريكي، 

يقدم وفرة من األسباب التي تدعو للقلق والغضب في ان فان التمعن بدقة 
واحد. لقد كانت السياسات االقتصادية للرئيس ترامب محاولة يائسة لصرف 
النظر عن مشاكل هيكيلة تعاني منها الواليات المتحدة منذ سنوات، كالتفاوت 

كية الطبقي ونمو المديونية والمخاطر المالية. ويثير اقتراب االنتخابات االمري
القلق من تصرفات حادة قد تدفع افاق االقتصادي العالمي صوب كارثة 

  .2008اقتصادية تفوق ما شهده العالم مطلع العام 
قبل ثالث سنوات، وخالل الحمالت االنتخابية، أفصح ترامب عن العديد 
من السياسات االقتصادية العدوانية حال توليه السلطة، في الواقع فسر العديد 

ليين وخبراء االقتصاد الخطاب االنتخابي بانه شعبوي يهدف باألساس من المحل
الى تحقيق مكاسب سياسية وحصد أصوات الشعب األمريكي ال غير. وراهن 
البعض االخر على ترويض المؤسسة الرئاسية لسلوك ترامب المنحرف وضبط 

ب الخطاب الترامبي وفقا القواعد السياسية واالقتصادية الراسخة. لكن ترام
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فاجئ الجميع حين أصر على وعوده االنتخابية وغرس الخطاب االنتخابي 
)العدائي بالغالب( في قوام السياسات االقتصادية للواليات المتحدة. ويحتج 
العديد من االقتصاديين بأن حل التوترات التجارية بين الواليات المتحدة 

عالمي كبير. والصين هو أفضل وسيلة لتجنب حدوث ارتباك اقتصادي ومالي 
ولكن، من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين ما يعرفه الرئيس األمريكي ترامب 
وما يعتقد أنه يعرفه. وألن ما يعتقد أنه يعرفه هو الذي يحدد السياسة التجارية 
األميركية، فإن اقتصاد أميركا والعالم في خطر مستمر ما دام ترامب رئيسا 

 http://fcdrs.com/economical/1293  .للواليات المتحدة االمريكية
 

 االقتصاد األمريكي في عهد ترامب - 10
هل االقتصاد في عهد ترامب فعاًل هو األفضل واألقوى في التاريخ 

 األمريكي؟
يعتمد العالم أجمع على االقتصاد األمريكي منذ سنوات عديدة على اعتبار 
أنه االقتصاد األقوى وبالتالي هو االقتصاد الُمحرك للسوق التجاري 
واالقتصادي العالمي بشكل كبير. وفي مثل هذه األيام منذ توج ترامب رئيسًا 
رسميًا ألمريكيا وقد كانت المخاوف كبيرة ومتزايدة بسبب السياسة الُمريبة 

تعود العالم وأمريكا  والغير تقليدية التي عزم ترامب على اتباعها، السيما بعد
 .على سياسة أوباما التي كانت تفتقر إلى المبادرة والغرابة

ولكن جاءت سياسة ترامب لتركز بشكل كبير على اقتصاد أمريكا وُمحاولة 
التأثير فيه على نحو إيجابي وملموس. ومع اقتراب االنتخابات وصدور 

اقتصاد أمريكا في  التقارير والتحليالت والتكهنات، صرح الرئيس ترامب بأن
 .عصره ُيعتبر االقتصاد األقوى على اإلطالق

http://fcdrs.com/economical/1293
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بالطبع يمتلك ترامب الكثير من المميزات والسلبيات على حد سواء كرئيس 
ألكبر وأقوى دولة حالية في العالم، ولكن عندما يتعلق األمر باالقتصاد فإن 

ئيات العالم ال يستند إلى تصريحات الرؤساء الوردية. حيث توجد اإلحصا
والتقارير واألرقام التي ال مجال للشك فيها والتي ُتعطي معلومات دقيقة وتعكس 

 .الحالة االقتصادية التي مرت بها البالد من جميع الجوانب
لذلك جاء هذا المقال ردًا على تصريح ترامب، ليس اعتراضًا وال تأكيدًا 

الوزارات والبالد ولكنه ُمجرد عرض للحالة االقتصادية والبيانات الصادرة من 
  .األخرى ولك وحدك عزيزي القارئ ُحرية الُحكم

 حصيلة عام رئاسي لترامب
لم يعتمد ترامب بشكل كبير على الجماهيرية الشعبية مثله مثل أغلب 
الرؤساء السابقين بأمريكيا. فهو لم ُيحاول استمالة عواطفهم أو الرضوخ إلى 

ون رمز جمهوري. على العكس المطالب الفئوية لتحقيق اكتساح شعبي وليك
تمامًا، بناء على استطالعات الرأي التي قامت بها الكثير من الوزارات 
والجهات المعنية فإن ترامب هو األقل في تحقيق الجماهيرية الشعبية من بين 
جميع الرؤساء السابقين. وبالطبع هذا أمر بديهي حيث من الواضح أن 

 .ات حكومة ترامب على اإلطالقالجماهيرية الشعبية ليست من اهتمام
لذلك ركزت سياسة ترامب على تحقيق النمو االقتصادي في شتى 
المجاالت وبالتالي تحقيق بعض المطالب وتحسين األوضاع بالنسبة للبلد 
بشكل عام وبالنسبة لُكل مواطن بشكل خاص. ومع اقتراب االنتخابات، قرر 

بهدف استمالة الشعب،  ترامب أن يصدر هذه التصريحات والتغريدات ليس
ولكن بهدف تسليط الضوء على اإلنجازات التي يتالمس معها الشعب والتي 

 .ُتعد هي األفضل على اإلطالق كما ورد على لسانه
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لذلك سنستعرض عزيزي القارئ بعض الجوانب التي عزم ترامب أنها 
 :ُمحققة لنمو عظيم باإلحصائيات واألرقام والنسب

 هد دونالد ترامبالنمو االقتصادي في ع
عزم ترامب أن شهد االقتصاد في عهده فترة من النمو واالزدهار بلغت 

. ولكن ُتشير التقارير 2017% منذ بداية مدته الرئاسية عام 3.5حوالي 
الصادرة من الوزارات والجهات المعنية إلى تحقيق أمريكا نسبة نمو ُتقدر بـ 

ت كما زعم ترامب ولم تسير %. وإن كانت هذه النسبة جيدة ولكنها ليس2.5
كالمخطط لها في البرنامج الرئاسي. على الصعيد األخر، صدرت البيانات 
الخاصة بالناتج المحلي للواليات الُمتحدة األمريكية من صندوق النقد الدولي 

تريليون دوالر، وبالتالي تخطت النسبة الخاصة بالحجم  20والذي بلغ حوالي 
 .% من حجم االقتصاد العالمي26االقتصادي ألمريكا حوالي 

 ُمعدل البطالة في عهد دونالد ترامب
ُيشار إلى ُمعدل البطالة بمعجزة الوظائف األمريكية في عهد ترامب. حيث 
عملت سياسة ترامب على العمل على معدل البطالة في الجانبين األساسين 

الجانب له، جانب زيادة العاملين وتوفير فرص عمل لجميع األمريكيين، وعلى 
اآلخر رفع متوسط الدخل لجميع الموظفين. وبالتالي يهدف هذه البرامج إلى 
تحسين الحالة المعيشية للمواطن األمريكي وتمتعه بحياة أكثر راحة وأكثر 
تسديدًا الحتياجاته من ذي قبل. وبالتالي أشارت النتائج واإلحصائيات إلى 

حدة األمريكية بمقدار ربع مليون زيادة عدد الموظفين والعاملين بالواليات الُمت
ألف وظيفة جديدة وبالتالي انخفض  250شخص من خالل توفير حوالي 

%. وعلى الصعيد اآلخر، ارتفع متسوط دخل 4ُمعدل البطالة األمريكي بنسبة 
 .%3.1المواطن األمريكي بنسبة 



  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري الأستاذ

 ــ 40ــ 

 البورصة األمريكية في عهد دونالد ترامب
األوراق المالية، السيما سوق األوراق تتحكم الكثير من العوامل في سوق 

المالية األمريكية الذي ُيعتبر األقوى واألفضل على اإلطالق. حيث ُيمكن 
إلشاعة أو تصريح أو تغريدة أن تتحكم في سعر الصرف أو المؤشر العام. 
لذلك أصدر ترامب الكثير من التصريحات والوعود في اآلونة األخيرة والتي 

ئب على البضاعة الصينية والمكسيكية وبالتالي سيكون ُتشير إلى فرض الضرا
الناتج مصدر دخل قوي جدًا ألمريكا. وعلى الرغم من أن هذه التصريحات 
هي ُمجرد تصريحات ووعود ولم تتم تطبيقها في الواقع العملي، إال أنها أثرت 

% وبهذا سجل ترامب أعلى 31كثيرًا في ارتفاع مؤشر البورصة العام بنحو 
 .ع لمؤشر البورصة منذ رئاسة فرانكلينارتفا

 سياسة ترامب مع الصين: الحرب الصينية
شكلت الحرب مع الصين جزء كبير جدًا من سياسة ترامب، حيث أشارت 
الحملة االنتخابية الخاصة به إلى ضرورة وضع "أمريكا أواًل" في جميع 

شأنها تعزيز  الجوانب. لذلك حاول ترامب أن يأخذ الكثير من القرارات التي من
المنتج األمريكي أمام المنتج الصيني والتي أيضاً تساعد في حل مشكلة العجز 
التجاري. وقد كان أخر قرار تم صدوره من ترامب هو خروج أمريكا من اتفاقية 
باريس للمناخ. وال زالت الحرب مستمرة إلى اآلن مع تصريح ترامب بوضع 

 .مع الصينخطة استراتيجية للوصول إلى حلول جذرية 
 رعاية طبية في عهد ترامب

أطلق ترامب حملة قوية لتغطية المشكالت الطبية والتي بلغ رأس مالها 
مليار دوالر. وقد كانت األهداف الرئيسية لهذه الحملة هي مكافحة  6حوالي 

األمراض المنتشرة وتحسين جودة العقاقير وتوفير االحتياجات في المستشفيات 
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حققت الرعاية الطبية نسبة ال بأس بها من النجاح تبلغ الُمختلفة. وبالفعل 
 .% منذ عام مضى3.7

توجد الكثير من الملفات والعوامل التي ساعدت ترامب على بناء اقتصاد 
قوي نوعًا ما، ولكن مع تصريحه بترشحه لفترة رئاسية جديدة. هل يشفع له 

 !شاركنا برأيكهذا التقدم االقتصادي ويؤهله لرئاسة أمريكا لفترة ثانية؟ 
https://www.arabfinancials.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8 

 
باألرقام.. االقتصاد األمريكي حائر بين ثقة إدارة ترامب وتعثر  - 11
 الصناعة

  2019/10/6األحد    AFP وكالة األنباء الفرنسية
بدأ االنتعاش الذي شهدته الصناعات األمريكية يتداعى في عهد الرئيس 
دونالد ترامب رغم وعوده الكثيرة، بعد التحسن الذي شهده القطاع لفترة وجيزة 

 .خالل سنواته األولى في السلطة
وبدأت مصانع السياارات والصلب تغلق أبوابها في وقت تعلن الشركات 

ح موظفين ومنحهم إجازات دون راتب، ووصل إنتاج المصانع إلى مرحلة تسري
 .الخطر

وتبدو التوقعات لنهاية العام غير مطمئنة، مع تزايد المخاوف من احتمال 
دفع حروب ترامب التجارية مع الصين وأوروبا عبر فرض رسوم جمركية على 

الم باتاجاه الركود منتجات بقيمة مليارات الدوالرات أكبر قوة اقتصادية في الع
 .على وقع تباطؤ االقتصاد العالمي

وتشكال سوداوية المشهد في مناطق البالد التي أهدت ترامب الفوز بفارق 
مصدر القلق األبرز بالنسبة للرئيس في وقت يسعى إلى  2016ضئيل عام 

https://www.arabfinancials.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arabfinancials.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.arabfinancials.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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الفوز بوالية ثانية العام المقبل، لكن يبدو أن البيت األبيض غير مستعد لإلقرار 
 .بذلك

وفي سبتمبر/أيلول، مع تباطؤ خلق فرص عمل جديدة وتراجع ثقة 
المستهلكين والمؤشرات الرئيسية وتباطؤ نشاط المعامل، هاجم ترامب 
الديمقراطيين واالحتياطي الفيدرالي وكل شيء عدا سياسته التجارية متاهًما 

 .وسائل اإلعالم بـ"استجداء" حدوث ركود
سبتمبر/أيلول "ارتفع مؤشر  25بتاريخ وقال ترامب في مؤتمر صحفي 

مديري المشتريات الصناعي بشكل ملموس، بلدنا أقوى اقتصادًيا من أي وقت 
 ."مضى

لكن في الواقع، تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد الصناعي الذي يعد مقياس 
صحة المصانع األمريكية األكثر متابعة، إلى مستوى الخطر في أغسطس/آب 

 .سنوات 3ألول مراة منذ 
وبعد أسبوع من تصريحات ترامب، تراجع إلى أدنى مستوياته منذ األزمة 

 .المالية العالمية
وقال رئيس لجنة المسح التجاري في معهد إدارة التوريد الصناعي تيم 

 ."فيور لفرانس برس: "إن التراجع هذا العام كان األشد خالل القرن برمته
زايد مخاطر حدوث ركود، وأفاد "أعتقد وقال "إنه أشبه بهبوط"، محذاراً من ت

 ."% لعدة أشهر إضافية، فلن يكون األمر جيدًا كثيراً 50أنه إذا بقينا تحت 
 تعامل انتقائي

واعتبارًا من أغسطس/آب، انخفض عدد العاملين في قطاع الصناعة في 
كل من ويسكنسن وبنسيلفانيا وكاروالينا الشمالية وميشيجن مقارنة بأواخر عام 

 .، بحسب بيانات وزارة العمل2018
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الواليات التي تعد غاية -وحقق ترامب في بنسيلفانيا وويسكنسن وميشيغن 
ألفا  78بلغ أقل من  2016هامش فوز في  -في األهمية خالل االنتخابات

 .مليون صوت 14من نحو 
لكن في تصريحات غاضبة على التلفزيون، اتاهم كبير مستشاري ترامب 

 .بيتر نافارو وسائل اإلعالم بـ"التغناي" بتراجع االقتصادفي مجال التجارة 
وقال عبر شبكة "سي إن بي سي": "االقتصاد في عهد ترامب قوي 

 ."كالصخرة. والصناعة قوية كالصخرة
واعتبر أن الحديث عن خسارة الوظائف في بنسيلفانيا هو مجراد تعامل 

 ."انتقائي مع المعلومات" واألرقام
لول، حمال حاكم لويزيانا الديموقراطي جون بيل إدواردز سبتمبر/أي 30وفي 

حروب ترامب التجارية مسؤولية إفالس مجموعة "بايو ستيل" لصناعة الصلب 
 .وظيفة 400الذي تسبب في إلغاء نحو 

وفي مقاطعة أوسينا في ميشيجان، حيث ازداد الدعم للجمهوريين في 
شركة "وابتيك" لصناعة ، أعلن معمل لصهر الفوالذ تديره 2016انتخابات 

 61القطارات الشهر الماضي أنه سيغلق أبوابه بحلول نهاية العام، وسيسراح 
 ."عاماًل بسبب "تراجع الظروف بالنسبة لألعمال التجارية

يو إس أيه"  -وفي وقت سابق خالل الصيف، سراح معمل "إن إل إم كي
في هذا المجال موظاف في مقاطعة ميرسر الرائدة  100الروسي للفوالذ نحو 

في بنسيلفانيا، عازيا الخطوة إلى الرسوم التي فرضها ترامب على ألواح الصلب 
 .المستوردة التي يعالجها المصنع

وناشد عضو الكونجرس مايك كيلي المؤيد لترامب البيت األبيض 
 .المساعدة لكن بدون جدوى 
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، حيث ساهمت 2016ودعمت مقاطعة ميرسر ترامب بشكل كبير في 
 .ات الكثيرة التي حصل عليها في منحه أغلبية على نطاق الواليةاألصو 

 ضربة كبرى 
وأظهرت بيانات من معهد "بروكينغز" أنه على صعيد البالد، تبدو 

 .المقاطعات الجمهورية األكثر تأثارًا بتراجع الصناعة
ويبدو المشهد صارًخا أكثر في الواليات التي تلعب دوراً حاسًما في المعركة 

 .ابيةاالنتخ
وفي مقاطعات ويسكنسن وميشيجان التي فاز فيها ترامب، تشكال الصناعة 
ما يقارب وظيفة من كل خمس، أما في مناطق الديمقراطيين، فال تشكال إال 

 .نحو وظيفة من كل عشر
ويشير مارك مورو من معهد "بروكينغز" إلى أنه مع األخذ في االعتبار 

وهو أمر قد ال يحدث -ك السياسي "مدى قدرة االقتصاد على تشكيل السلو 
 .قد يكون هذا التباطؤ غير مناسب بالنسبة لترامب -في هذه المرحلة

وقالت أوليف ماكيثان رئيسة بلدية فاريل في بنسيلفانيا حيث معمل "إن 
لت ضربة  إل إم كي" للفوالذ لـ"فرانس برس": "إن عمليات تسريح الموظفين شكا

 .مالت ترامب ورسومه الجمركية المسؤوليةكبرى للناخبين في مدينتها"، وح
لكن رئيس مجلس مفواضي مقاطعة ميرسر الجمهوري ماثيو ماكونيل، 
 .الذي كان نفسه عامالً في مجال الصلب، اعتبر أن التأييد لترامب لم يتضاءل

وقال لـ"فرانس برس": "إذا تمات االنتخابات اليوم، فسيكون هناك دعم أكبر 
 ."لترامب

واجهة ممارسات الصين التجارية غير المنصفة هو أمر وأضاف "أن م
 ."ضروري 
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وقال: "لم تكن لديه أي نوايا سيئة تجاه موظفي +إن إل إم كي+، لكن 
كشخص مهتم باألعمال التجارية يجد أحياًنا ضروريا اتاخاذ قرارات تصب في 

 .مصلحة األغلبية" على حساب البعض
https://al-ain.com/article/us-economy-trump-administration-industry 

 
 هل يغير خارطة االقتصاد العالم ؟”…ترامب“  - 12

 /2016-12-12 
 دول الخليجسياسات ترامب االقتصادية قد تضغط على  موديز : 

 خبراء : تأثيره سيكون قويا في االقتصاد األمريكي الدولي
صنع إمبراطورية مالية وسيوظف خبرته ليحقق نجاحًا  مؤيدوه : ترامب 

 مماثاًل باالقتصاد األميركي
من  ترامبدونالد  ما سيعلنه الرئيس األمريكي الجديد ينتظر العالم 

سياسات اقتصادية خالل الفترة المقبلة وتحديدًا عقب انتقال السلطة إليه في 
فوز ترامب حالة من التخبط تباينت ما   غضون الشهرين المقبلين. وقد خلق

االقتصاد بين الترحيب والتخوف من أن تؤدى سياسته المالية إلى تقويض 
 . العالمي

 منحنى الفر
، نسبة ”منحنى الفر“عرف بـ وتبدأ السياسة االقتصادية لترامب من ما ي

إلى االقتصادي األميركي آرثر الفر، صاحب النظرية القائلة إن خفض 
الحكومة ضرائبها ال ينتقص بالضرورة من إجمالي وارداتها، بل إن خفض 
ع  ط االقتصاد والنمو، ويوسا الضرائب يطلق العنان لرأس المال ويحفزاه، ما ينشا

فع العائدات الضريبية للحكومة بسبب النمو، قاعدة النشاطات االقتصادية، فترت

https://al-ain.com/article/us-economy-trump-administration-industry
http://amwal-mag.com/64036-2/
http://amwal-mag.com/64036-2/
http://amwal-mag.com/64036-2/
http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%84%d9%86-%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%84%d9%86-%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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 على رغم خفض الضريبة.
ويعتبر الجمهوريون أن هذه النظرية كانت سرا النهضة االقتصادية للبالد 
في عهد ريغان، لكن ما ال يقولونه إن حكومة ريغان غطات العجز الذي تكبدته 

اص والعام، بسبب خفض الضرائب باالستدانة، فارتفع النمو في القطاعين الخ
لكن لفترة محدودة أجبرت ريغان على رفع الضرائب الحقًا، وأدت إلى ركود 
أجبر خلفه جورج بوش األب على رفع الضرائب أيضًا، وسط ركود أطاح 

 .1992بفرص إعادة انتخاب بوش لوالية ثانية عام 
في  100ومع ترامب، وبسبب بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 

يكون أصعب على حكومته خفض الضرائب واللجوء إلى مزيد من المئة، س
الهادفة إلى ” خطة الفر“االستدانة. وتعاني سياسة ترامب تناقضات تنسف 

حفز رأس المال، إذ شدد الرئيس المنتخب على ضرورة أن تعيد الشركات 
األميركية مصانعها إلى داخل الواليات المتحدة وتشغيل عماال أميركيين، كما 

القرن الماضي، تحت طائلة فرض غرامات مالية ضخمة عليها وتعريفات في 
جمركية مرتفعة على منتجاتها التي تصنعها خارج البالد وتستوردها إلى السوق 

 األميركية

 السياسة المالية
فيما يتعلق بالسياسة المالية، اقترح ترامب خطة بنية تحتية كلفتها تريليون 

د تاريخيًا ومن خالل شراكة ما بين القطاعين دوالر تمول من خالل دين زهي
العام والخاص ستخلق الماليين من فرص العمل وتؤدي إلى انسياب السيولة. 
يقول الخبراء غير الحزبيين إن اإلنفاق على البنية التحتية له تأثير مضاعفة 

مرات، بما يعني أن خطة السيد ترامب سيكون لها  1.6اقتصادية يقدر بـ 
الي صاف على العجوزات طويلة المدى. تناضل االقتصاديات تأثير اختز 
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العالمية ضد الركود غالبًا بسبب الحركة التي تتجه نحو التقشف المالي خالل 
من الهوة في الدخل، ” المال الميسر“فترة ما بعد األزمة. بينما فاقمت سياسات 

خيار سوى  لم يكن أمام البنوك التي غلت أياديها بسبب االختالل السياسي من
توفير حلول غير اعتيادية. بإمكاننا تكسير الهوة في الثروة داخل الواليات 

 المتحدة األمريكية من خالل استبدال نسب مستوى الطوارئ بمحفزات مالية.
?،  35 الواليات المتحدة تبلغ نسبة الضريبة على المؤسسات التجارية في

تكديس  وهي األعلى في العالم المتقدم. وهذا ما دفع الشركات األمريكية إلى
تريليون دوالر في الخارج. تقضي خطة السيد ترامب باسترجاع  2.5ما يقدر بـ 

كل هذه األموال وإعادتها إلى البالد من خالل فرض رسوم استرجاع تدفع مرة 
؟، األمر الذي سيجعل نظام الضريبة على المؤسسات  10واحدة وقيمتها 

ا كان يفضل أن يرى معدالت التجارية في بالدنا أكبر قدرة على المنافسة. بينم
؟، فإن تخفيض الضرائب على المؤسسات التجارية  15ضريبية تتراوح حول 

بالمائة، سيضيف  20إلى المعدالت المعمول بها في المملكة المتحدة، وهي 
 مليار دوالر، إلى ناتجنا المحلي اإلجمالي. 600بالمائة، أو ما يقرب من  3.3
ريطة أن تكون عادلة. لن يكون ثمة ضرورة يؤمن ترامب بالتجارة الحرة ش 

لفرض رسوم لو أنه تم تطبيق االتفاقيات مثل منظمة التجارة العالمية ونافتا 
ينظر األكاديميون إلى العالم انطالقًا من الطريقة التي تسير بها  بشكل جيد.

األمور. أما رجال األعمال فيفكرون بالعالم انطالقًا من نظرتهم إلى ما يمكن 
أن تكون عليه األمور. يعتقد االقتصاديون أننا بصدد دورة اعتيادية جديدة من 

فهمون أن بإمكانك الركود، إال أن رجال األعمال من أمثال السيد ترامب ي
النمو انطالقاً نحو التحرر من الديون الكبيرة. وبناء عليه، فإن بإمكان الواليات 
المتحدة األمريكية، ومن خالل سياسات تحفز على النمو، أن تصفي العجوزات 

http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85/
http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85/
http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85/


  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري الأستاذ

 ــ 48ــ 

الضخمة، وأن تساند برامج الديون غير الممولة، وأن تمهد السبيل نحو مستقبل 
 ..أكثر ازدهارًا واستقراراً 

 الغموض والترقب
للكشف أن بعض   ”غولدمان ساكس“ربما هذا ما دفع االقتصاديون لدى 

مقترحات ترامب والتي تشمل اإلصالح الضريبي وبناء البنية التحتية، قد تعزز 
د  نمو االقتصاد األميركي في المستقبل القريب، إال أن بعض سياساته قد تبدا

ويل، وأشار االقتصاديون إلى أن سعي تلك اآلثار اإليجابية على المدى الط
ترامب إلى المزيد من القيود على التجارة مع بقية الدول وتخفيض عدد 

 المهاجرين إلى الواليات المتحدة قد يؤدي إلى احتمال وجود ركود تضخمي
في الدراسة ” سيتي جروب“وأكد خبراء اقتصاد في المجموعة المصرفية 

الماضي أن االقتصاد العالمي يمكن أن من أغسطس  26التي ُنشرت في الـ 
يشهد انكماشا إذا انتخب رجل األعمال الجمهوري ترامب رئيسا للواليات. ورأى 

 هؤالء الخبراء أن انتخاب ترامب سيجلب أسوأ األيام لالقتصاد.
وأضاف اقتصاديو المجموعة المصرفية أنه نظرا لحجم الشكوك وتعزيز 

ترامب إلى خفض نمو إجمالي الناتج يمكن أن يؤدي فوز “شروط التمويل 
نقطة مئوية.ويكرر ترامب ومؤيدوه أن الرئيس المقبل 0,8و 0,7الداخلي بين 

صنع إمبراطورية عقارية ومالية باهرة، وسيوظف خبرته التي اكتسبها ليحقق 
نجاحًا مماثاًل على صعيد االقتصاد األميركي. لكن عالم المال يختلف عن 

يات المتحدة ليست شركة، وهو تباين يفوت ترامب عالم االقتصاد، والوال
 ومناصريه.

 ياالقتصاد العالم
القناعة الوحيدة بين أنصار الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترمب 
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وخصومه، أن تأثيره سيكون مؤثرا وقويا في االقتصاد األمريكي 
وبحسب خبراء , هناك عددا من اآلليات ستنعكس بها سياسة ترمب  الدولي، 

على االقتصاد الدولي، بعض هذه اآلليات سيكون مباشرا، وبعضها سيكون 
غير مباشر، من ضمن اآلليات غير المباشرة طبيعة السياسات التي سيتبعها 
إلصالح االقتصاد األمريكي، حيث إن التركيز الراهن على السياسات المالية 

االقتصاد  سيتراجع لمصلحة السياسات الضريبية، وسيحدث عملية انتقال من
االقتصادي إلى االقتصاد السياسي، األمر الذي سيمثل في حالة نجاحه النهج 
االقتصادي الذي سيتم تبنيه دوليا، كما أن انتعاش االقتصاد األمريكي أو 

 تراجعه سيؤثر في االقتصاد الدولي بشكل غير مباشر.
ير وهناك عامالن رئيسيان ضمن اآلليات المباشرة، األول يتمثل في تأث

واشنطن في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ومن 
ثم تأثير أمريكا في قرارات وآليات اإلقراض، ما يؤثر مباشرة في عديد من 

 ”.االقتصادات حول العالم
العامل اآلخر هو تعهد ترمب بإعادة النظر في العالقات التجارية مع 

سيضغط بدرجة ملحوظة على  لبلدين، وهذا الصين، والتوتر المتوقع بين ا
معدالت نمو التجارة الدولية، وعلى أسواق العمالت، خاصة فيما يتعلق 

 بالعالقة بين اليوان الصيني والدوالر األمريكي.
أن دونالد ترمب غير معني كثيرا بانعكاسات سياسته  و يرى خبراء آخرون 

لوحيد سيكون على االقتصاد على االقتصاد العالمي، وأن تركيزه األساسي وا
األمريكي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد درجة أعلى من الحمائية االقتصادية، 
ما يفتح مجاال واسعا لحرب عمالت ونزاعات تجارية قوية، وبالطبع سيؤثر 

 ذلك في معدالت نمو االقتصاد الدولي.
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في  علينا أن نقر أوال بأن وصول ترامب للسلطة يعني تراجعا“وأضافوا 
أفكار الليبرالية االقتصادية لسنوات مقبلة، وعلى الرغم من أن الكونجرس قد 
يحد نسبيا من العداء الراهن في خطاب ترامب لحرية التجارة، ودعوته لفرض 

في المائة، وإلغاء اتفاقية التجارة  45رسوم على الصادرات الصينية بنحو 
و السياسات الحمائية، قد ، فإن االندفاع نحNAFTAالحرة ألمريكا الشمالية 

يتواكب في بدايته مع ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي الداخلي، خاصة 
إذا ترافق مع سياسات تحفيز ضريبية، تتضمن خفض الضرائب على األعمال، 

 ”.ومزيد من اإلقراض لالستثمار في مجال البنية االساسية
لى ارتفاع في معدالت أن تلك التوليفة االقتصادية ربما تؤدي إ وأفادوا 

النمو في األجل القصير، وتخلق حالة من االنتعاش االقتصادي، لكن عندما 
تبدأ االقتصادات األخرى في تبني سياسات مماثلة، وتعمل على غلق أسواقها 
في وجه السلع األمريكية، وفي خفض عملتها المحلية لرفع حصتها من 

ولية ستتراجع بشكل ملحوظ، الصادرات، وخفض وارادتها، فإن التجارة الد
 وسيتراجع معها النمو االقتصادي الدولي.

إن وضع االقتصاد الدولي خالل عهد ترمب، “وأكدوا أنه يمكن القول 
سيتوقف على العالقات االقتصادية المستقبلية بين الواليات المتحدة وأسيا 

لى عامة والعالقات مع الصين خاصة، فاذا أصر الرئيس األمريكي الجديد ع
المضي قدما في سياسته الداعية إلى سحب الشركات األمريكية العاملة في 
آسيا والصين وإعادتها إلى أمريكا، فإن ذلك سيحدث هزة في سوق األسهم، 
خاصة في تلك الدول، وسيؤثر في القدرة االقتصادية لتلك البلدان، على سداد 

 ”.أعباء الدين الخارجي
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 القطاع المصرفى 
التصريحات االقتصادية التي صرح بها الرئيس ترامب في أعقاب أول 

فوزه ولقائه الرئيس باراك أوباما، صبت في مصلحة المصارف الكبرى، حيث 
تعهد بالتخلص من عديد من القيود التي تحد من حريات المصارف، التي تم 
 تبنيها خالل جهود لضبط سلوك النظام المصرفي الدولي جراء األزمة المالية

إن الهدف من ذلك هو زيادة قدرة النظام المصرفي “، كما قال 2008لعام 
على اإلقراض مرة أخرى، األمر الذي يعني أن قطاع الخدمات سيصبح خالل 
المرحلة المقبلة في مقدمة القطاعات االقتصادية التي سترتفع فيها معدالت 

يود والقواعد النمو، إذ إن جوهر سياسته هو مزيد من المنافسة، مع خفض الق
 ”.التنظيمية، ما سينعكس على االقتصاد الدولي بشكل كامل

من خالل إعادة النظر في  القطاع المصرفي نجاح ترامب في إنعاش
مجموعة القواعد المنظمة لعملها، سيصعب عرقلة حركة التجارة الدولية، وال 
سيما أن الفوائض المالية التي ستحققها المصارف الدولية الكبرى، يجب أن 
تجد لها مجاالت لالستثمار في قطاعات أخرى، وإال فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع 

تضخم في االقتصاد األمريكي، وهو ما يعني عمليا أن التحسن معدالت ال
االقتصادي المزمع تحقيقه لن يترجم في شكل ارتفاع في مستويات معيشة 

 المواطن األمريكي.
أن إمكانية نشوب نزاعات تجارية عالمية واردة نظريا، لكن يصعب  كما 

نزاع تجاري واضح  أن تقوم أي من بلدان منطقة اليورو، أو اليابان بالدخول في
وصريح مع الواليات المتحدة، كما أن الصين عليها أن تفكر كثيرا قبل اإلقدام 
على خطوة من هذا القبيل، في ظل االتهامات الموجهة إلى السلطات المالية 
وتحديدا البنك المركزي الصيني بالتالعب في قيمة العملة المحلية وخفضها 

http://amwal-mag.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9/
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 متعمدا لزيادة الصادرات.
الواليات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين، والصادرات “وأضاف 

في  7.3الصينية، وحتى قبل انتخاب ترمب، تراجعت العام الماضي بنحو 
المائة، والسياسة االقتصادية الجديدة لبكين تعمل على التحول من سياسة 
النمو المعتمد على التصدير للخارج، إلى النمو المعتمد على زيادة االستهالك 

حلي، ومن ثم سيكون من الصعب على الصين في الوقت الراهن أن تدخل الم
 ”.في مواجهة تجارية مع الواليات المتحدة

موظف يعد اوراقا مالية فئة مئة دوالر في بنك بسول يوم 
 رويترز –فبراير شباط. تصوير: جو يونج هاك  24

 أكثر تفاؤآل
هارت المختص فى المقابل تأتى رؤية مغايرة تماما من تشارلز هوج

أكثر تفاؤال  االقتصادي واالستشاري في مجال أسعار العمالت والذى يبدو 
أعتقد أن معدل “بشأن مستقبل االقتصاد العالمي في ظل حكم ترامب، إذ يقول 

في  4نمو االقتصاد العالمي سيرتفع في عهد حكم الجمهوريين إلى حدود 
األعمال في العالم بشأن  المائة، فأوال هناك مناخ تفاؤلي بين كبار رجال

االنعكاسات اإليجابية لسياسة ترمب االقتصادية على قطاع االعمال، كما أن 
سياسته ستنعكس إيجابا على العملة األمريكية، وال سيما أن االرتفاع المتواصل 
للدوالر األمريكي، حد كثيرا من قدرة الواليات المتحدة التصديرية، ورفع تكلفة 

، الفتا ”أو السلع شبه المصنعة التي تستوردها الواليات المتحدةالمواد األولية، 
إلى أن التقلب الحالي في قيمة الدوالر مؤقت، ومتوقع أن يستمر لنحو عام، 
أو أقل قليال، وذلك حتى تتضح معالم السياسة المالية لترمب وفريقه 
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االقتصادي، وعلى األمد الطويل فإن سياسة الرئيس الجديد ستؤدي إلى 
 نخفاض قيمة الدوالر في مواجهة العمالت األخرى.ا

 دول الخليج 
ادي بينها وبين بالتعاون االقتص دول الخليج ورغم التفاؤل الذي أبدته

الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب خالل الفترة المقبلة ،إال أن مؤسسات 
اقتصادية عالمية رأت أن عليها توخى الحذر إذ أن سياساته االقتصادية قد 

حيث رأى كبير االقتصاديين في  تضغط على دول الخليج من عدة زوايا . 
كي جديد يتبنى سياسات اقتصادية إنه مع انتخاب رئيس أمري” موديز“وكالة 

مختلفة، وسياسة مالية توسعية مع تمويل للعجز وخفض للضرائب فإن آفاق 
 ارتفاع الفائدة بوتيرة أسرع في أمريكا باتت قوية،

إن االحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بوتيرة أسرع، ُمشيرًا إلى أن  وأضاف
بات. وقال إن هذا األمر الفائدة طويلة األجل قفزت عقب نتيجة االنتخا

سيضغط على االقتصادات التي تربط عمالتها بالدوالر كدول الخليج، 
وسيصبح من الصعب إدارة هذا الربط، حيث سيكون هناك مضاربون يراهنون 
على فك االرتباط، وبالتالي قد تواجه منطقة الخليج ضغوطاً في األشهر المقبلة 

ادات المنطقة ألنه يمنح االستقرار ، وذكر أن هذا الربط كان مفيدا القتص
للنظام المالي والمصارف واالقتصاد عموما، حيث إن ربط العمالت المحلية 

 بالدوالر سياسة جيدة على المدى البعيد ،
أال ترتفع الفوائد بسرعة كبيرة تجعل من الصعب االحتفاظ   وعبر عن أمله

ب على السياسيين بهذا االرتباط، مؤكدًا أن الوضع سيكون صعبا، وأنه يج
 المحافظة على هذا الربط.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 

http://amwal-mag.com/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d8%ba%d8%b7/
http://amwal-mag.com/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d8%ba%d8%b7/
http://amwal-mag.com/%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d8%ba%d8%b7/
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أحمد الخليفي بأنه ال توجد أي نية لفك ربط الريال بالدوالر أو تغيير سعر 
الريال مقابل الدوالر بتاتا، يذكر أن السعودية تثبت سعر الريال مقابل الدوالر 

ريال(، وتثبت اإلمارات سعر الدرهم  3.75دوالر=  1م، )1986 منذ عام
درهم( ، وتصريحات  3.67دوالر=  1م )1997مقابل الدوالر منذ عام 

الخليفي تأتي بعد العديد من المناقشات بين االقتصاديين السعوديين عن 
وهو أمر استبعده الكثيرون منهم خاصة   احتمالية فك الربط بين الريال والدوالر

مع االحتياطي القوي لدى المملكة رغم األزمة التي تمر بها بسبب تراجع 
 أسعار النفط.

 النفط   
, يرى المحللون أنه سيقلب كثيرا من الموازين وأن ذلك  النفط فى مجال
 في دول الخليج من خالل نقطتين أولهما: سيؤثر قطعًا 

خط أنابيب كيستون هذا الخط سينقل ثمانمئة ألف برميل من النفط يوميا 
تا في كندا إلى مركز كوشينغ في والية أوكالهوما األميركية، ومنها من ألبر 

إلى هيوستن وخليج المكسيك. وقد انتهى جزؤه األسفل من كوشينغ إلى خليج 
المكسيك ويعمل منذ فترة. وبنيت أجزاء كثيرة منه في الشمال، أما الجزء العابر 

بن بعد، ألن الرئيس للحدود، ويقع قانونيا تحت سيطرة وزارة الخارجية، فلم ي
 أوباما أخره سبع سنوات ثم استخدم سلطته الرئاسية لمنعه إرضاء لحماة البيئة.

، أي 2017وبناء على معلومات ستتم الموافقة عليه في فبراير/شباط 
خالل األسابيع األربعة األولى من تسلم ترامب للسلطة، خاصة أن كبار 
الجمهوريين طلبوا رسميا من ترامب الموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، ويرى 

ذا البعض أنه إذا نجح األنبوب فستعد أنابيب أخرى موازية له .ويشكل ه
األنبوب خطرا على دول الخليج ألن نوع النفط اإلضافي الذي سيأتي من كندا 

http://amwal-mag.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%85%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84/
http://amwal-mag.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%85%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84/
http://amwal-mag.com/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%85%d9%87%d8%af%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84/
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مماثل لنوع جزء كبير من النفط الذي تستورده الواليات المتحدة من السعودية 
والكويت والعراق، وبهذا فإن جزءا من الزيادة، ان لم يكن كلها، ستكون على 

حصة فنزويال أيضا، ألن حساب الحصة السوقية لهذه الدول. وقد تؤثر في 
نفطها من النوع نفسه، إال أن الواليات المتحدة هي السوق التقليدي لفنزويال، 
ألن مسافة الشحن من فنزويال إلى هيوستن تبلغ ربع المسافة من الخليج إلى 
هيوستن. وفي هذا السياق ال بد من ذكر نقطة هامة، وهي أن أي أثر سياسي 

زويال سيكون مؤقتا مقارنة بعمر األنبوب مرتبط بالشرق األوسط أو فن
االفتراضي، لهذا فإن العوامل السياسية المؤقتة لن يكون لها دور في القرار 

باختصار، بناء هذا األنبوب وما يليه سيكون على حساب . المتعلق باألنبوب
 جزء من الحصة السوقية للسعودية والكويت والعراق

يري نيستيروف، ، أن انتخاب فال” سبيربنك” وصرح المحلل في مصرف
ترامب اآلن رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية، سيحمل معه شيئًا من 
االضطراب، ألنه وبسبب سياسة حماية االقتصاد المحلي، سيقوم بدعم أكبر 
لمصنعي النفط الصخري في أمريكا، ولذلك فإن وضع سوق النفط يمكن أن 

كيف ستقوم دول “لمحلل وأضاف ا”. يصبح أصعب على المدى الطويل
 ”.بالتفاعل مع هذه االتجاهات، هذا سؤال آخر” أوبك“

وأضاف نيستيروف أن التراجع الحالي ألسعار النفط هو مؤقت، يمكن أن 
يمتد من أسبوع وحتى األسبوعين، كما أن الديناميكية السلبية مرتبطة بتأثير 

هيالري كلينتون، فجائي محدد، لقد عول معظم المشاركين في السوق على فوز 
 .وعلى وجه الخصوص تم حساب هذا في قيمة األصول

https://amwal-mag.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%87%D9%84-
%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/ 

https://amwal-mag.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/
https://amwal-mag.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/
https://amwal-mag.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/
https://amwal-mag.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/
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 باي باي أمريكا!.. سنفتقدك - 13

 :فلنبدأ أوال بقليل من اإلحصائيات
مارس الجاري، في سوق  12ضربت الكارثة التي وقعت يوم األربعاء، 

األسهم أوروبا أكثر من أي مكان آخر، فكان سقوط المؤشرات األوروبية 
عامة، وكذلك في أسواق كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا 

في التاريخ! بالنسبة أللمانيا، كان ذلك اليوم هو األسوأ منذ أكثر من  األكبر
 .1987أكتوبر عام  19عاما، منذ يوم "االثنين األسود"،  30

أيام من األسبوع الجاري  4لقد انخفضت البورصات األوروبية على مدى 
%، وهو وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع 23-20بنسب تتراوح ما بين 

. وعلى مدى األسابيع الثالثة الماضية، خسرت البورصات في 2008عام 
%، 26%، الواليات المتحدة 30%، في المملكة المتحدة 33ألمانيا وفرنسا 

%، بمعنى أن األسابيع الثالثة الماضية شهدت تدمير نمو األسهم 28اليابان 
 .سنوات 10-4الذي حدث على مدار 

وعد البنك المركزي األمريكي مؤشر مرعب آخر: على خلفية االنهيار، 
تريليون دوالر خالل يومي الخميس والجمعة، وهو ما علاق عملية  1.5بضخ 

االنهيار لمدة نصف ساعة فقط، ثم عاود انهيار البورصات األمريكية تسارعه 
%. وفي يوم الجمعة وصلت هذه األموال إلى البنوك، وشهدت 10إلى 

 .مؤشرات األسواق نموا طفيفا
تريليون دوالر  1.5تأملوا! لقد طبع االحتياطي الفدرالي األمريكي زهاء 

بكبسة زر في يومين، وهو ما يعادل ضعفي حجم الدوالرات المتداولة في 
. وحتى يوم الخميس الماضي، كان 2008االقتصاد العالمي قبل أزمة عام 
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 .تريليون دوالر 4.2حجم الدوالرات المتداولة في العالم هو 
ذا ليس كل شيء!!! فوفقا لالحتياطي الفدرالي األمريكي، يمكن أن لكن ه

تريليونات دوالر !!!  4يصل إجمالي المبلغ المطبوع، بحلول نهاية الشهر إلى 
يتضاعف   أسابيع، قد 3أي أن عدد الدوالرات المتداولة في العالم، خالل 

ار االقتصاد تقريبا دون زيادة مقابلة في حجم السلع. على العكس من ذلك ينه
العالمي، ويصبح التضخم المفرط في الواليات المتحدة األمريكية بذات 

 .المستوى في زيمبابوي وفنزويال، وهو ما أصبح فعليا مسألة وقت
فما الذي دفع البنك المركزي األمريكي إلى اتخاذ مثل هذه اإلجراءات 

 لى هذا الحد؟االنتحارية؟ ولماذا كان االنهيار في سوق األسهم فظيعا جدا إ
، وهو أن العالم 2008إن الخطر الرئيسي ظل كما كان الوضع في عام 

يعيش في الديون. وكضمان للقروض، كانت وال زالت تستخدم بعض األصول، 
والتي غالبا ما تكون هي األسهم. وعندما يبدأ هذا االنخفاض الحاد في 

الضمان بشكل عاجل، البورصات، يلجأ الدائنون إلى المدينين طلبا إما لزيادة 
أو إلعالن اإلفالس، وبعد ذلك تصبح تلك الضمانات ملكا للبنوك. ال يحتاج 
البنك لهذه األسهم والعقارات وغيرها من األصول، لذلك فهو يبيعها، فيزداد 
اختالل التوازن بين العرض والطلب، ثم االنخفاض الالحق في األسعار، حتى 

تصفية األصول. تلك هي آلية "االثنين" يبدأ رد الفعل المتسلسل لإلفالس و 
 .و"الخميس" وغيرهما من األيام السوداء

وما يوضح الحجم الحقيقي للكارثة هو انخفاض قيمة "المالذات/األصول 
% في هذه األيام. حتى الذهب انخفض، على 3اآلمنة" الذهب والفضة بنسبة 

ت آمنة!!! أي خلفية الذعر العالمي المهول، بينما يبحث الجميع عن مالذا
أن المدينين باعوا كل ما لديهم، بما في ذلك الذهب وآخر ما يستر أجسادهم 
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لسداد الديون. واآلن تعاني كل البنوك والشركات حول العالم من نقص حاد 
في األموال، ومن المفارقات أن الدوالرات تحديدا هي ما يعاني الجميع من 

 .نقصها، ألن جميع القروض بالدوالر
ون الخطوة التالية في انهيار النظام المالي هي فقدان الثقة، سوف تك

حينما يتوقف المرء عن الثقة في وضع شريكه التجاري، وما إذا كان سيفلس 
غدا أم ال. ثم تتوقف البنوك عن إقراض المصانع، وإقراض بعضها البعض، 
ألنها غير واثقة في أي أحد أو أي مؤسسة، وهو ما سيوقف حرفيا أي نشاط 

 .اقتصادي، فينهار النظام المالي
، لكن االحتياطي 2008موجة كهذه كادت أن تدفن االقتصاد العالمي عام 

الفدرالي خلق تريليونات الدوالرات من العدم، ليغرق بها السوق العالمية 
لت عملية  بالكامل، بحيث لم يعد لدى البنوك فرصة لإلفالس، وبالتالي أجا

ارتفع عدد الدوالرات المتداولة في العالم  2008ام االنهيار مؤقتا. بعد أزمة ع
تريليون دوالر. اآلن،  4.5تريليون دوالر قبل األزمة إلى  0.8لعدة سنوات من 

 4وفي غضون أسبوعين ونصف األسبوع، يمكن أن يزداد هذا الرقم بمقدار 
تريليونات أخرى !!!! وال تنسوا أن البنوك المركزية األوروبية واإلنجليزية 

 .اليابانية قد فعلت األمر نفسهو 
تريليونات عقب اندالع  4يمكن ألحدهم أن يقول: وماذا هنالك، طبعوا 

تريليونات اآلن،  4، ولم يكن هناك تضخم مفرط، وسيطبعون 2008أزمة 
 ...البورصات تنمو

الحقيقة هي أن األسعار تعني التوازن بين كمية المال وكمية البضائع. 
كمية األموال "من الهواء"، فالبد أن ترتفع األسعار.  فإذا قمت بطباعة ضعف

وإذا قمت بطباعة المزيد من األموال، فالبد أن يحدث تضخم مفرط كما حدث 
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في زيمبابوي. هذا هو قانون االقتصاد، وقانون الحفاظ على الطاقة في علم 
 .الفيزياء أيضا

 ولكن، لماذا ال يوجد تضخم في نظام الدوالر بعد؟
التضخم، لكنه في قطاعات منفصلة، وليس في السلع يوجد هذا 

 :االستهالكية لسببين
األول، هو أن تريليونات الدوالرات واليورو والين التي تمت طباعتها عقب 
األزمة السابقة أدت إلى تضخم فقط في القطاعات التي لم يتم فيها تلبية 

شة، وقد وصل الطلبات. بمعنى، أن الغرب يتميز عموما بارتفاع مستوى المعي
األمريكيون واألوروبيون إلى حد التشبع في استهالك السلع اليومية. أي أن 
األمريكي سوف يأكل نفس عدد شطائر الهامبورغر ويشرب نفس عدد أكواب 
اللبن التي سوف يشربها بالراتب الحالي، حتى لو أعطيناه ألف دوالر إضافية، 

 4تهلك أكثر. يعني ذلك أن ألنه يأكل الحد األقصى، وليس بإمكانه أن يس
 4تريليونات دوالر إضافية ال يمكن أن تجعل األمريكيين يرغبون في شراء 

تريليونات شطيرة هامبورغر إضافية، ألنهم يستهلكون فعليا الحد األقصى من 
الهامبورغر. أي أن الطلب اإلضافي على السلع االستهالكية األساسية ال 

نه يزداد في مجاالت أخرى ال يتم فيها تلبية يزداد بضخ تريليونات جديدة. لك
الطلب، مثل التعليم والصحة واإلسكان وسوق األوراق المالية، وهي القطاعات 
التي نلمس فيها ارتفاعا في أسعار كل شيء، بل وتضاعفت تلك األسعار في 
السنوات األخيرة. هذا بالتحديد هو الفرق بين الواليات المتحدة األمريكية 

مرة، إذا ما منحت الفرد في  100ي، فالطلب على الهامبورغر سينمو وزيمبابو 
دوالر إضافية، وسيكون هناك تضخم مفرط على الفور. أما  100زيمبابوي 

دوالر إضافية، فسوف يستثمرها في األسهم،  100إذا ما منحت األمريكي 
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 .وسيحدث تضخم في سوق األسهم
في السلع اليومية في السوق، الثاني، هو أنه طالما لم يكن هناك أي نقص 

فلن تؤدي تريليونات الدوالرات إلى التضخم المفرط. هنا تأتي "البجعة السوداء" 
الصينية/ فيروس كورونا، فتوقف المصانع حول العالم، وتغلق المطاعم، 
وتقطع السالسل التجارية. فعلى سبيل المثال، انخفضت صناعة السيارات في 

بمقدار الربع، ولم تصدر حتى اآلن أي إحصائيات  كوريا الجنوبية في فبراير
 .مرعبة حول التداعيات التي خلفها الفيروس على التجارة والصناعة

باختصار، فإن الغرب والعالم أجمع سيعاني للمرة األولى منذ عقود من 
نقص في السلع، في الوقت الذي يبدأ فيه بالفعل ضخ أموال للتداول بسرعة 

 .ةكبيرة، وبمبالغ هائل
على هذا المنوال، سوف يدخل العالم إلى المرحلة قبل األخيرة في انهيار 
النظام المالي العالمي، من خالل ضخ تريليونات الدوالرات واليورو والين، وهو 
ما سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في البورصات، وسنرى األعاجيب بينما ترتفع 

 ...أسعار أسهم المصانع والشركات المتوقفة
د ضخ الدوالرات في تقوية الدوالر مؤقتا، حيث معظم القروض سوف يساع

تترجم إلى الدوالر، ويحتاج إليه الجميع على خلفية موجات اإلفالس. ولكن 
فيما بعد، وحينما تهدأ األسواق قليال، سيجد المستثمرون أن األموال كثيرة، 

سندات دون أن تأتي بأي أرباح. وال يمكن استثمارها في أي مكان، فجميع ال
واألسهم تؤدي إلى الخسارة. وحينها تبدأ أسعار األصول المادية في االرتفاع، 
كل األصول التي يمكن وضعها في الجيب ولمسها باليد: الذهب، الحبوب، 

 .النفط وغيرها
وبنفس الكيفية التي لم تتمكن بها تريليونات الدوالرات المطبوعة بعد عام 
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، فلن تتمكن تريليونات 2020مارس  12من تجنب "الخميس األسود"،  2008
الدوالرات الجديدة المطبوعة من منع انهيار جديد. وحينها سوف ينهار الهرم 

 .العالمي للقروض والنظام المالي العالمي، ويبدأ التضخم المفرط حول العالم
 المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

 
الودائع  سياسات ترامب تقوض جهود رفع أسعار النفط وتقلص - 14
 العربية

تبدو أضرار السياسات الحمائية للرئيس ترامب محدودة على الدول العربية 
مقارنة بغيرها من األطراف المتضررة، غير أن التبعات المحتملة على الدول 
المصدرة للنفط ستؤثر أيضا على الدول المستوردة وعلى الودائع والسندات 

 .العربية فيها

 
زعيم شيوعي مثل الرئيس الصيني شي  يتصدر إنها مفارقة عجيبة أن

جين بينغ مهمة الدفاع عن حرية التجارة العالمية في أعمال المنتدى 
سخرية القدر أن يقوم  . وبالمقابل فمن2017االقتصادي العالمي/ دافوس 

الرئيس دونالد ترامب بتبني  رئيس أمريكي من الحزب الجمهوري وخاصة
سياسات ليبرالية شبه  معروف بنهج لحزبسياسات حمائية، رغم أن هذا ا

عمياء في دعمها. الرئيس األمريكي الجديد يريد "إعادة عظمة أمريكا" من 
خالل تقييد حرية التجارة باستخدام سالح العقوبات الجمركية وتبني سياسات 
حمائية للصناعة األمريكية بحجة حمايتها من المنافسة األجنبية وإعادتها إلى 

يريد فرض رسوم جمركية تصل إلى  . وانطالقا من ذلك فإنهعصرها الذهبي
بالمائة على شركات السيارات التي تنتج في المكسيك وغيرها من  35 نسبة

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104


  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري الأستاذ

 ــ 62ــ 

السوق األمريكية. وبناء على سياسته  بيع سلعها داخل الدول ثم تسعى إلى
 الحمائية فقد وجه أيضا أول ضربة موجعة للتجارة العالمية عبر قراره بالتخلي
عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم إلى جانب الواليات المتحدة 

دولة أخرى بينها اليابان وكندا والمسكيك وماليزيا. ومن المتوقع قيامه  11
 .بتوجيه المزيد من مثل هذه الضربات الحقا

 باتجاه المزيد من االضطرابات

 
تجنب الحروب عالم مضطرب والرئيس الصيني يدعو إلى ضرورة 

 التجارية
التبعات الكارثية التي خلفتها األزمة المالية  لم يمض زمن طويل على

الجديد  حتى جاء الرئيس ،2008العالمية التي بدأت في الواليات المتحدة 
أكثر اضطرابا. فالسياسات الحمائية التي بدأ بتطبيقها لن تمر  ليجعل العالم

متحدة، وفي مقدمتهم الصين والمكسيك مرور الكرام على شركاء الواليات ال
واالتحاد األوروبي وكندا. والمسؤولون في هذه البلدان وفي مقدمتهم الرئيس 

سياسات تجر إلى حروب تجارية وتضر بالجميع،  الصيني، حذروا من نهج
بمن فيهم الواليات المتحدة. وبالفعل فإن قسما كبيرا من الشركات األمريكية 

 60مواد أولية وسلع يتم استيرادها من الخارج بمستوى  على يعتمد في إنتاجه
بالمائة. وفي حال إن تم فرض رسوم جمركية عقابية على هذه السلع فإن 

يؤدي ذلك إلى ازدياد تكاليف  الشركاء سيبادرون إلى إجراءات مماثلة. وقد 
اإلنتاج في الواليات المتحدة وعبر العالم بشكل يقلص حجم الصادرات 

ويرفع من مستوى األسعار ونسب التضخم. كما سيكون من تبعات  والواردات
شرائح اجتماعية واسعة داخل الواليات المتحدة  ذلك تراجع القوة الشرائية لدى

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
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يصل فائضها  في مقدمة الدول المتضررة، حيث وخارجها. وستكون الصين
 مليار دوالر. أما المتضرر 370التجاري مع الواليات المتحدة إلى حوالي 

 160الثاني فسيكون االتحاد األوروبي الذي يصل فائضه التجاري معها إلى 
 .مليار دوالر سنويا

 موقع العرب من سياسات ترامب

 
الرئيس األمريكي ترامب يريد نهج سياسات حمائية على حساب حرية 

 التجارة العالمية
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أين موقع العرب من سياسات الرئيس 
ترامب وتبعاتها؟ إذا ما تم استثناء صفقات مبيعات السالح األمريكي إلى 
الدول العربية، السيما الخليجية منها والتي ال يتم اإلعالن عن حجمها الفعلي 
عادة، فإن مستوى التبادل التجاري للواليات المتحدة مع الدول العربية متواضع 

البيانات المتوفرة تشير إلى أن دول شرق آسيا واالتحاد األوروبي. ف مقارنة مع
بالمائة من حجم التبادل التجاري للدول العربية يتم مع  10أقل من نسبة 

بالمائة مع  20في حين تزيد هذه النسبة على مستوى   الواليات المتحدة،
االتحاد األوروبي وعلى نسبة الثلث مع الصين وكوريا واليابان. وإذا كان ذلك 

عربية بتبعات اإلجراءات الحمائية األمريكية ضعيف، يعني أن تأثر الدول ال
بمستقبل االستثمارات العربية الكبيرة في الواليات  فإن ما يدعو للقلق يرتبط

التضخم وارتفاع األسعار، ألن  المتحدة. ويكمن القلق األكبر في التخوف من
القسم األكبر من األموال العربية موضوع كودائع أو تم ضخه في مسستندات 

 .ومشتقات مالية
 

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
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 أضرار فادحة بالدول النفطية

 
غروب متسارع لعصر النفط، كيف هي اآلفاق بالنسبة للدول العربية 

 المنتجة للنفط؟
الضرر األكبر المتوقع من سياسات ترامب االقتصادية على الدول العربية 
سكيون في مجال النفط ومصادر الطاقة األخرى. فسياسات الرئيس الجديد 

لى استخراج المزيد من النفط الصخري وإعادة استغالل مناجم الفحم تهدف إ
الحجري واستيراد المزيد من النفط الكندي بشكل يحقق االكتفاء الذاتي ويجعل 

المصدرة للنفط بحلول عام  من الواليات المتحدة دولة رئيسية بين الدول 
النفط في المشتريات األمريكية من  لوحظ مؤخرا تراجع  . وفعال 2020

السعودي مقابل زيادة اإلنتاج النفطي األمريكي وتزايد الشحنات الُمصَدرة إلى 
أسعار  أوروبا وشرق آسيا. وتأتي هذه الزيادة بعد التحسن الطارئ على

نتيجة اتفاق دول أوبك وروسيا على تقليص مستوى العرض في السوق  النفط
ات المتحدة باستخراج العالمية. وعلى ضوء ذلك فال يستبعد أن تقوم الوالي

المزيد من النفط الصخري وضخه في األسواق العالمية بشكل يحول دون 
ارتفاع األسعار بالشكل الذي تأمل به الدول النفطية. ومن شأن مثل هذه 
السياسات إغراق األسواق العالمية بشكل يؤدي إلى إبقاء األسعار متدنية وإلى 

تخفيض  ا في محاوالتها الساعية إلىتعطيل دور دول أوبك والدول الداعمة له
مستوى اإلنتاج. وإذا حصل ذلك فقد تتجه الواليات المتحدة للعب دور السعودية 
سابقا أي في إغراق األسواق بالنفط الرخيص. ويذكر أن الرياض كانت تقوم 

  .خالفات سياسية مع إيران وروسيا وغيرهما  بمثل هذا الدور ولكن بسبب
بالمائة من واردات دول الخليج والعراق  80أكثر من  وبما أن النفط يشكل

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
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عشرات المليارات  والجزائر وليبيا، فإن خسائر هذه األخيرة ستكون بمستوى 
شهريا. ومن شأن ذلك أن يزيد من الضغوط على الموازنات الحكومية ويؤدي 
إلى تأجيل مشاريع حيوية في مجاالت البنية التحتية والصناعية والصحية 

ويزيد من تعقيد األمور وصعوبتها فشل هذه الدول، باستثاء اإلمارات  وغيرها.
إلى حد ما، في تنويع مصادر دخلها بشكل ملموس للتعويض عما يمكن 

 .تسميته بغروب عصر النفط
 فرصة أمام الدول غير النفطية

 
تشجيع االنتاج المحلي قد يساهم كثيرا في تجاوز التبعات السلبية لتراجع 

 طأسعار النف
ما هي التبعات المحتملة لسياسات ترامب االقتصادية على الدول  إذن

مصر واألردن والمغرب ولبنان؟ هناك وجهان لهذه  العربية غير النفطية، مثل
هذه الدول الحصول  هو أنه سوف لن يكون بإمكان التبعات، الوجه األول

بب تراجع على تلك المساعدات المالية التي تعودت عليها من دول الخليج بس
قدرة الدول المانحة. أما الوجه الثاني واإليجابي فيتمثل في تقليص فاتورة هذه 
الدول المخصصة لواردات النفط ومشتقاته بسبب بقاء األسعار منخفضة. ومن 
شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على تكاليف اإلنتاج المحلية ويساعد على 

نهج سياسات اقتصادية  النهوض بالكثير من الصناعات والحرف إذا ما تم
القروض الميسرة واالستتشارات المواكبة. وبالمجمل يفتح تراجع  داعمة لها عبر

اسعار الطاقة ونهج سياسات حمائية مؤقتة لحماية الصناعات الناشئة فرصة 
حقيقيىة أمام الدول العربية غير النفطية إلعادة إحياء قطاعاتها الزراعية 

من تبعية المساعدات الخارجية، إضافة الى  والصناعية والحرفية والخروج

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
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 .من العجز في موازناتها ومن نسبة البطالة المرتفعة فيها الحد
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-

%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-
%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104 

 
عليها االتحاد األوروبي: السياسة االقتصادية لترامب محكوم  - 15
 بالفشل

 Basher AL-Bayati   |24.01.2017بروكسل/ األناضول 
أنتقدت المفوضة األوروبية لشؤون التجارة سياسة ترامب االقتصادية، 
مشيرة إلى أن أغلب الدول في العالم تمتلك رؤية واضحة حول التجارة 

 .واالستثمار، وأن نجاح االتحاد األوروبي يستند إلى كونه مجتمع منفتح
ت المفوضة األوروبية لشؤون التجارة "سيسيليا مالمستروم"، إن السياسة قال

 ."االقتصادية للرئيس األمريكي دونالد ترامب "محكوم عليها بالفشل
وأنتقدت مالمستروم سياسة ترامب االقتصادية، مشيرة إلى أن أغلب الدول 

تحاد في العالم تمتلك رؤية واضحة حول التجارة واالستثمار، وأن نجاح اال
 .األوروبي يستند إلى كونه مجتمع منفتح

ولفتت إلى أنه سيكون من الخطأ اتباع الواليات المتحدة األمريكية سياسات 
اقتصادية حمائية، وزادت: "إن بناء جدار على الحدود، ووضع عراقيل على 
التجارة والعوائق أمام سفر الناس بحرية، هي سياسة محكوم عليها بالفشل في 

 ."يومنا
ووقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا النسحاب الواليات 

https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
https://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-37301104
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المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تمنح حرية التجارة بين 
الدول الموقعة عليه وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك 

 .يتنامونيوزلندا وبيرو والواليات المتحدة وسنغافورة وفي
توقيع الرئيس األمريكي، جاء تنفيذًا لوعده الذي قطعه أثناء حملته 

 100االنتخابية التي تعهد خاللها بتوقيع عدد من األوامر التنفيذية في أول 
 .يوم له داخل البيت االبيض

كان ترامب قال خالل حملته االنتخابية العام الماضي، إنه ضد مفاوضات 
 .االتحاد األوروبي المعلقة في الوقت الحاليالتجارة عبر األطلسي مع 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169 

 
رئيس وزراء بريطاني سابق يتنبأ بحدوث ازمة اقتصادية عالمية  - 16

 بسبب سياسات ترامب االقتصادية
   ,لعالمأخبار ا 2018, 13سبتمبر  شبكة نهرين نت االخبارية

تنبأ رئيس الوزراء البريطاني األسبق غوردن براون بحدوث أزمة اقتصادية 
 ٫عالمية جديدة، بسبب السياسة االقتصادية للرئيس األمريكي دونالد ترامب 

لم في وقتنا العا ان هو االزمة لهذه االنزالق خطورة من يزيد الذي ان موضحا
 . الحاضر يخلو من القادة

 األكبر العقبة جديدة، اقتصادية أزمة إلى ينزلق العالم أن ٫ورأى براون 
 .ترامب ينتهجها التي الحماية اجراءات هي عليها التغلب أمام

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84/734169
https://nahrainnet.net/?author=2
https://nahrainnet.net/?cat=24
https://nahrainnet.net/?cat=24
https://nahrainnet.net/?cat=24
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وكان رئيس الوزراء البريطاني األسبق براون قد قاد حكومة حزب العمال 
 – 2007في بريطانيا في فترة األزمة المالية واالقتصادية األخيرة بين عامي 

وعمل قبل ذلك وزيرا للمالية لعقد من الزمن، وقال براون في مقابلة ، 2010
ردا على طلب بتقييم مخاطر تجدد حالة األزمة في ” الغارديان“مع صحيفة 

نحن تحت تهديد االنزالق نحو أزمة جديدة. هناك حاجة “االقتصاد العالمي: 
خال من  إلى صحوة حازمة فيما يتعلق بزيادة المخاطر لكننا اآلن في عالم

 .”القادة
هي أكبر “وقال رئيس الوزراء البريطاني األسبق براون : أن سياسة ترامب 

 .“ عقبة أمام بناء تعاون اقتصادي دولي وخلق الحوافز التجارية
 https://nahrainnet.net/?p=41611 
 

 للتحكم في سوق الطاقة تحليل: ترامب ولعبته الخفية - 17
تهديدات أمريكية بتصفير صادرات النفط اإليرانية تهدد بقطع أهم شريان 
نفطي في العالم. أما الملفت فهو تزايد الصادرات األمريكية مع تراجع مثيلتها 
اإليرانية والفنزويلية، هل تخفي تهديدات واشنطن مآرب خفية للهيمنة على 

 سوق الطاقة؟
بعد أيام ينبغي أن تدخل التهديدات األمريكية بتصفير صادرات النفط 
اإليرانية حيز التنفيذ. وبحسب الرئيس ترامب فإن السعودية واإلمارات ستقومان 
بتعويض النفط اإليراني في السوق العالمية. إيران من جهتها هددت بإغالق 

على ضوء ذلك مضيق هرمز أمام ناقالت النفط في حال تنفيذ التهديدات. 
يبدو أن الرياض وأبو ظبي ال تدركان المخاطر المحتملة لقيامهما بالتعويض 
في حال نجحت واشنطن في فرض حظر أقسى من القائم حاليا على طهران. 

https://nahrainnet.net/?p=41611
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مثل هذا النجاح يمكن اعتباره بالنسبة إلى األخيرة بمثابة إعالن حرب ألنها 
ة واألغذية وسلع أخرى ستكون عاجزة عن تغطية تكاليف استيراد األدوي

مليون إيراني يعتمدون بشكل رئيسي على عائدات  80ضرورية ألكثر من 
تصدير الذهب األسود. ومع إن طهران تخشى قيام حرب تكون الواليات 
المتحدة طرفا فيها، فإن تبعات منعها من تصدير نفطها لن يمر على األرجح 

ن عبر مضيق هرمز وهي في دون عرقلة اإلمدادات النفطية التي تنقلها السف
 .غالبيتها إمدادات سعودية وإماراتية وعراقية وكويتية

تصفير الصادرات اإليرانية يشكل تهديدا لعرقلة تجارة النفط عبر مضيق  
 هرمز والتسبب بأزمة عالمية
 ماذا يعني إغالق هرمز؟

يمر عبر المضيق في الوقت الحالي أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية 
ي تذهب في غالبيتها إلى الصين والهند واليابان ودول جنوب شرق آسيا وه

االخرى. بالنسبة للسعودية واإلمارات يعني إغالق المضيق وعرقلة مرور 
ناقالت النفط العمالقة فيه بداية الخراب هناك ألن أعماال عسكرية بغض 
 النظر عن حجمها ستواكب ذلك. ويصبح الوضع كارثيا في حالة استهداف
مرافق غير نفطية مثل محطات تحلية المياه الحيوية على ضفاف الخليج في 
الجانب العربي. كما أن مثل هذه العرقلة تؤدي إلى هروب االستثمارات وتوقف 
التجارة والسياحة التي تعتمد عليها اإلمارات بكل خاص. وإلى جانب السعودية 

تستورد النفط الخليجي  الدول التي  واإلمارات والكويت والعراق ستضرر أيضا
واإليراني وفي مقدمتها الصين المنافس االقتصادي الرئيسي للواليات المتحدة. 
وحتى لو تمكنت بكين من إيجاد بدائل، فإنها ستكون أعلى تكلفة بكثير من 

 .المصادر الحالية
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 من يعوض نقص اإلمدادات؟
األكبر  يستبعد معظم الخبراء احتمال الحرب حتى اآلن، غير أن القسم

يرى أن واشنطن ستنجح في فرض مزيد من الحظر على الصادرات اإليرانية 
مليون  2.5مليون برميل يوميا مقارنة بأكثر من   1.2التي تقدر حاليا بنحو 

برميل قبل عام. وقبل ذلك نجح ترامب في فرض حظر على الصادرات 
ون برميل ملي 1.5الفنزويلية التي تراجعت إلى نصف مليون برميل مقابل 

مليون برميل قبل سنوات قليلة. وهناك تراجع  3أواخر العام الفائت وأكثر من 
مليون برميل  0.7أيضا في إمدادات النفط الليبي إلى أكثر من النصف بنحو 

يوميا بسبب المعارك الدائرة هناك. السؤال هنا، من يعوض كل هذا النقص 
ماليين طن خالل  5كثر من في الصادرات النفطية المرشحة لالرتفاع إلى أ

أقل من عامين إذا استمرت العقوبات وبسبب االعطال والصيانة والتخريب 
وزيادة االستهالك العالمي. واقعيا ال يمكن للسعودية واإلمارات تعويض هذا 
النقص سوى بشكل جزئي، ألن معدل طاقتهما القصوى اإلضافية ال تتعدى 

فإنه بحاجة إلى عدة سنوات لزيادة مليون برميل يوميا. أما العراق  1.5
صادراته النفطية بشكل ملموس بسبب حاجته إلى استثمارات إضافية كبيرة 
في مجال االستخراج والضخ والنقل البحري أو عبر األنابيب. وتذهب تقديرات 

كي يزيد إنتاجه الحالي بنسبة  2030وكالة بلومبيرغ إلى أن يحتاج حتى عام 
 .يين برميل يوميامال 6بالمائة، إلى  30

ابراهيم محمد: وصول الواليات المتحدة إلى موقع ريادي في  
 سوق الطاقة أضحى مسألة وقت ال أكثر

 صعود واشنطن في سوق النفط
وعلى العكس من روسيا التي لديها أيضا قدرات محدودة على زيادة 

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/a-48508898
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الل صادراتها النفطية، تمكن العراق من زيادتها بنحو مليون برميل يوميا خ
مليون برميل يوميا يصدر  4.5السنوات الثالث الماضية. وينتج العراق حاليا 

مليون برميل في اليوم. وإذا كان العراق يعود تدريجيا إلى  3.5منها نحو 
سابق عهده في إنتاج وتصدير النفط، فإن الواليات المتحدة تتحول من دولة 

إضافة إلى  سبوق،مستوردة إلى دولة مصدرة للذهب األسود بشكل غير م
مليون طن حاليا. ومع زيادة اإلنتاج األمريكي  450مخزونات تصل إلى 

 12بشكل مضطرد خالل السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 
مليون برميل يوميا في الوقت الحالي ارتفعت الصادرات األمريكية إلى أكثر 

الة "بلومبيرغ" من مليون برميل في اليوم خالل العام الماضي. وحسب وك
 3متوسط صادرات النفط األمريكية خالل شهر مارس/ آذار الفائت على  زاد

ماليين برميل يوميا ذهب القسم األكبر منها إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا 
على حساب حصص دول في مقدمتها إيران وفنزويال. ويتوقع عدد من الخبراء 

ماليين برميل يوميا في  5أن تكون الواليات المتحدة قادرة على تصدير 
سنوات . وتذهب تقديرات إلى وصول اإلنتاج األمريكي  3غضون أقل من 

سنوات، ما يعني مضاعفة  10مليون طن في غضون أقل من  20إلى حوالي 
الصادرات أو أكثر وإزاحة السعودية وروسيا من أعلى قائمة الدول المصدرة. 

خطط على ما يبدو للوصول إلى ومن هنا يمكن القول أن الواليات المتحدة ت
قيادة سوق النفط في العالم من خالل سياسة العقوبات وتقويض دور منظمة 
أوبك التي تعرضت مؤخرا ألكثر من تهديد من قبل الرئيس ترامب بتهمة 
احتكار السوق. في هذا السياق تبدو مطالبته وتهديداته المتكررة لها لزيادة 

على أهداف أخرى في مقدمتها تحويل  اإلنتاج والتصدير بهدف التغطية
 .الواليات المتحدة إلى العب رئيسي في سوق النفط الدولية وتحديد أسعاره
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 حقبة جديدة في سوق الطاقة
تشير معطيات سوق الطاقة وازدهار الصادرات النفطية األمريكية إلى أن 

دورا  العالم يشهد بداية حقبة جديدة في سوق الطاقة سيكون للواليات المتحدة
قياديا إلى جانب دول أخرى في مقدمتها روسيا الغنية بالغاز الطبيعي. أما 

بسبب تراجع حصتها في السوق  منظمة أوبك فسوف يستمر دورها في التراجع
والخالفات العميقة بين أعضائها إضافة سهولة ممارسة الضغوط على بعضهم 

تحدة في سوق الطاقة من قبل واشنطن. وسيعطي النفوذ المتزايد للواليات الم
قدرة أكبر على ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية على دول منافسة 
وصاعدة على الصعيد االقتصادي وفي مقدمتها الصين والهند وكوريا الجنوبية 
التي يزداد نهمها للطاقة بسبب االزدهار االقتصادي الذي تعيشه. ابراهيم 

 محمد
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-
%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/a-

48508898 

 
 هل تغير سياسات ترامب سوق النفط العالمية؟ - 18

 إيهاب علي النواب   
مخطىء من كان يرى ان سياسات ترامب تستهدف العالقات الخارجية 
وحسب، اذ اظهرت االيام الماضية ان ثمة هناك تحوالت وتغيرات طرأت على 
المشهد الداخلي لالقتصاد االميركي، اذ بدا االمتعاض والتوجس والقلق على 

سيما معظم كبريات الشركات الموجود داخل الواليات المتحدة االميركية، ال
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شركات صناعات السيارات وشركات النفط، اذ ان التعديالت الضريبية 
والقوانين المتعلقة باالستثمار في الخارج والدعم المحلي اثارت حفيظة الجميع، 
بما في ذلك قطاع النفط االميركي، وبالتالي نجم عن ذلك ردود افعال متباينة 

 .رامب مجهولة المستقبلفي عما سيكون عليه الوضع مستقبال في ظل سياسة ت
فقد صرحت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن مخزونات النفط الخام 
بالواليات المتحدة ارتفعت األسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض 
اإلنتاج في حين هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، 

ل بينما توقع المحللون زيادتها مليون برمي 13.8وارتفعت مخزونات الخام 
مليون برميل، وأضافت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة  2.5

 .مليون برميل 1.1التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما زادت 
ألف برميل يوميا حسبما  54وانخفض استهالك الخام بمصافي التكرير 
نقطة مئوية،  0.5المصافي أظهرت بيانات اإلدارة، وتراجع معدل تشغيل 

ألف برميل في حين توقع المحللون أن ترتفع  869وهبطت مخزونات البنزين 
مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل  1.1بمقدار 

ألف  300ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها  29الديزل وزيت التدفئة 
 .مليون برميل يوميا 1.1لمتحدة من الخام برميل، وارتفعت واردات الواليات ا

 توقعات بتراجع الطلب على البنزين في ظل زيادة انتاج الغاز والنفط
تواجه المصافي األمريكية احتمال تراجع الطلب على البنزين ألول مرة 
في خمسة أعوام ما يؤجج المخاوف من أن أرباح العام الحالي قد تكون أسوأ 

اءت مخيبة لآلمال، وتأتي مؤشرات تراجع الطلب التي ج 2016من مستويات 
على البنزين في وقت تعاني فيه المصافي األمريكية من أسوأ عام من حيث 

، فقد تبددت طفرة النفط 2011األرباح منذ بدء طفرة النفط الصخري في 
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وجنت المصافي األمريكية المستقلة ثمار ذلك حيث  2014الصخري في 
 .ين ونمو االقتصاد في تغذية الطلب على الوقودساهم انخفاض أسعار البنز 

ومع تكوين المصافي احتياطات كبيرة أضرت بهامش األرباح إال أن 
الطلب القياسي على البنزين والصادرات القوية ساهما في الحيلولة دون مزيد 
من الخسائر، ويواجه القطاع اآلن احتمال ارتفاع أسعار النفط الخام عقب 

العالمي وبيانات اتحادية جديدة تشير إلى احتمال تآكل تخفيضات اإلنتاج 
 .الشبكة التي تحمي الطلب على البنزين

وأضافت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن متوسط إمدادات البنزين في 
مليون برميل يوميا وهو أدنى  8.2الواليات المتحدة في أربعة أسابيع بلغ 

الطلب على البنزين في الواليات  ، ويراقب التجار2012مستوى منذ العام 
 .في المئة من إجمالي االستهالك العالمي 10المتحدة عن كثب إذ أنه يمثل 

من جهة اخرى ذكرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن إنتاج الغاز 
مليار قدم مكعبة يوميا من  73.69سيزيد إلى  2017الطبيعي الجاف في 

، اال ان توقعات اإلدارة إلنتاج 2016مليار قدم مكعبة يوميا في  72.34
مليار قدم مكعبة يوميا كما أن  73.78كانت أعلى من ذلك عند  2017

والبالغ  2015أحدث توقعاتها يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 
مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط، وتوقعت اإلدارة تراجع استهالك  74.14

 2017مليار قدم مكعبة يوميا في  74.68از إلى الواليات المتحدة من الغ
. 2016مليار قدم مكعبة يوميا في  75.08من مستوى قياسي مرتفع بلغ 

هو سابع مستوى قياسي مرتفع للطلب على التوالي، وكانت  2016ومستوى 
توقعات إدارة معلومات الطاقة في الشهر الماضي تشير إلى طلب حجمه 

 .2017ا في مليار قدم مكعبة يومي 75.37
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وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية ايضاً ارتفاع إنتاج الواليات المتحدة 
حسبما  2018ألف برميل يوميا على أساس سنوي في  300من النفط الخام 

أظهره تقريرها الشهري لتوقعات قطاع الطاقة في المدى القصير، وبينت اإلدارة 
رميل يوميا العام القادم من تسعة مليون ب 9.3إن إنتاج الخام سيزيد إلى 

. وعدلت رقمها إلنتاج الخام األمريكي في 2017ماليين برميل يوميا في 
آالف برميل يوميا في حين كان توقع الشهر السابق  110إلى زيادة  2017

ألف برميل يوميا، ومن المنتظر نمو الطلب األمريكي  80النخفاض سنوي 
مليون برميل  20.22إلى  2018في ألف برميل يوميا  370على النفط 

ألف برميل يوميا  260فمن المتوقع نمو الطلب  2017يوميا. وبالنسبة لعام 
 .ألف برميل يوميا 240بينما كان التوقع السابق لنمو قدره 

 تعديل ضريبي أمريكي قد "يغير وجه" سوق النفط العالمية
ي مجلس أفاد المحللون في جولدمان ساكس إن مساعي الجمهوريين ف

النواب األمريكي للتحول إلى نظام لضريبة الشركات يأخذ في الحسبان حركة 
البضائع عبر الحدود قد يرفع سعر الخام األمريكي ليتجاوز خام القياس 
العالمي برنت مما سيؤدي لزيادة اإلنتاج المحلي، ويهدف اإلجراء الضريبي 

ضرائب على الواردات المقترح إلى تعزيز الصناعة األمريكية عن طريق فرض 
مع إعفاء إيرادات الشركات األمريكية المصدرة إلى الخارج من ضريبة 

 .الشركات
بالمئة في أسعار العقود اآلجلة للخام  25وبين جولدمان إنه يتوقع قفزة 

األمريكي المعروف بغرب تكساس الوسيط والمنتجات المكررة مقارنة مع 
التحول، لكن بنك االستثمار أضاف أن األسعار العالمية في حالة تطبيق ذلك 

ضبابية كبيرة تكتنف ما إذا كانت تلك السياسة ستمضي قدما بسبب بواعث 
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القلق من عدم االلتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ناهيك عن أن أسعار 
عقود النفط الحالية تنبئ بأن احتمال تنفيذ ذلك التحول قد ال تزيد على تسعة 

ولدمان "في حالة تطبيقه فإن التداعيات على سوق النفط بالمئة، وأضاف ج
ستكون كبيرة، اذ توقع أن يتحول غرب تكساس الوسيط إلى عالوة سعرية 

أي حركة  -قدرها عشرة دوالرات فوق برنت من خصم قدره ثالثة دوالرات 
بالمئة( على الفور، وعقود خام برنت متداولة  25دوالرا )+ 13نسبية قدرها 

 .دوالر فوق الخام األمريكي 2.40ثاء بعالوة يوم الثال
كما صرح البنك إن زيادة األسعار قد تشجع المنتجين على زيادة النشاط 
محذرا من أن زيادة اإلنتاج األمريكي في سوق بدأت تستعيد توزانها للتو قد 

مما قد يفضي إلى انخفاض  2018تؤدي من جديد إلى تخمة نفطية كبيرة في 
دوالرا  50عار النفط العالمية، ويتوقع تراجع أسعار برنت إلى حاد فوري في أس

بالمئة عند تطبيق  15بافتراض ارتفاع الدوالر األمريكي  2019للبرميل في 
بالمئة بفعل زيادة تكاليف  30التعديل الضريبي وزيادة تكاليف اإلنتاج العالمية 

تنخفض إلى اإلنتاج األمريكي، وأضاف محللو جولدمان أن أسعار برنت قد 
 .إذا استمرت زيادة التكاليف في المدى الطويل 2020دوالرا للبرميل في  40

 عمالقة النفط في أمريكا تقف بالضد من االصالح الضريبي لترامب
قد تواجه شركات النفط الكبرى في الواليات المتحدة موقفا فريدا لحماية 

لواردات بالنظر مصالحهم في مواجهة مقترح للجمهوريين لفرض ضريبة على ا
إلى أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرصعة بأسماء كبيرة في القطاع 
حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار البنزين، ويتضمن الفريق االنتقالي لترامب 
الرئيس التنفيذي إلكسون موبيل ركس تيلرسون والذي رشحه الرئيس المنتخب 

ة تكساس السابق الذي رشحه وزيرا للطاقة وزيرا للخارجية وريك بيري حاكم والي
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والمدعي العام ألوكالهوما سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية 
 .البيئة

ويريد األعضاء الجمهوريون في مجلس النواب تبني إصالحا ضريبيا 
سيخفض بشدة معدالت الضريبة على الشركات وينهي الضرائب على أرباح 

ارج، لكن بندا يعرف باسم تعديل الحدود يثير جدال. الشركات األمريكية في الخ
ورغم أنه يهدف لدعم الصناعات التحويلية األمريكية من خالل إعفاء إيرادات 
الصادرات من الضرائب إال أنه يثير قلق بعض الصناعات ألنه سيفرض 

 .أيضا ضريبة على الواردات
م الذي وألن مصافي النفط األمريكية تستورد نحو نصف كميات الخا

تستخدمه إلنتاج البنزين ووقود الديزل ومنتجات أخرى يقول محللون إن التغيير 
ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين ومن المحتمل أن يقوض النمو 
االقتصادي، وقد تتضرر أيضا شركات النفط المتكاملة مثل إكسون ورويال 

 .د صافداتش شل وكونوكو فيليبس ويعتمد ذلك على موقفها كمستور 
ويتمثل الخطر في أن تلك الخطوة لحماية المصافي النفطية قد تفتح الباب 
لمساعدة قطاعات أخرى من بينها شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات 
التي ستواجه أيضا ارتفاعا في النفقات إذا لم تتمكن من خصم تكلفة الواردات 

حدود من جمع إيرادات من دخلها الخاضع للضريبة، وقد يحرم ذلك تعديل ال
متوقعة بقيمة تريليون دوالر للمساهمة في تمويل خفض الضرائب على مدى 
السنوات العشر القادمة، ورغم ذلك يستبعد بعض الخبراء االقتصاديين في 
القطاع زيادة نفقات الواردات ويقولون إن قيمة الدوالر سترتفع استجابة لمثل 

ا يخفض في نهاية المطاف تكلفة الواردات. تلك التغييرات الضريبية الشاملة مم
وهم يتوقعون أن تتكيف أسواق العملة مع ارتفاع أسعار النفط بخفض القيمة 
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 .الدوالرية للخام
 الجيش األمريكي على مد خط أنابيب مثير للجدل

يعتزم الجيش األمريكي إعطاء الموافقة النهائية على خط أنابيب النفط 
ل بعد أمر من الرئيس األمريكي دونالد ترامب داكوتا أكسيس المثير للجد

باإلسراع في تنفيذ المشروع رغم معارضة قبائل من األمريكيين األصليين 
وناشطين في مجال حماية البيئة، وذكر الجيش في وثائق مقدمة للمحكمة إنه 
سيسمح بمرور القسم األخير من خط األنابيب أسفل بحيرة أواهي في نورث 

ة شكلها سد على نهر ميزوري، وقد يفسح ذلك المجال أمام داكوتا وهي بحير 
 .مليار دوالر 3.8بدء تشغيل خط األنابيب البالغة قيمته 

 1885وتتولى انرجي ترانسفير بارتنرز بناء خط األنابيب البالغ طوله 
كيلومترا للمساعدة في نقل الخام من حقول النفط الصخري في نورث داكوتا 

خليج المكسيك حيث يوجد الكثير من المصافي  إلى إلينوي متجها إلى
األمريكية، وجذبت احتجاجات على المشروع العام الماضي آالف األشخاص 
إلى سهول نورث داكوتا ومن بينهم السكان األمريكيون األصليون وناشطو 

 .حماية البيئة
وكانت الموافقة آخر عقبة بيروقراطية تحول دون استكمال خط األنابيب 

القرار إشادة من مؤيدي المشروع ورد فعل غاضب من النشطاء تضمن ولقي 
تعهدات من قبيلة ستاندنج روك سيوكس بالطعن أمام القضاء، وتقول القبيلة 
إن خط األنابيب ينتهك حرمة أماكن مقدسة وقد يلوث مواردها المائية وتعهدت 

م بذلك. بإغالق عملياته إذا جرى استكمال بنائه لكنها لم توضح كيف ستقو 
 .ودعت القبيلة أنصارها إلى االحتجاج في واشنطن

وكانت حكومة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما أرجأت العام الماضي 
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استكمال خط األنابيب انتظارا إلعادة النظر في المخاوف القبلية وأمرت في 
 ديسمبر كانون األول بإجراء دراسة بيئية، وقبل مرور أقل من أسبوعين على
إصدار ترامب أمرا بمراجعة طلب الموافقة بين الجيش في الوثائق المقدمة إلى 
المحكمة الجزئية في واشنطن إنه سيلغي هذه الدراسة، وأشارت الوثائق إلى 
أن الموافقة النهائية ستأتي في غضون يوم، ويرى مؤيدو المشروع إن خط 

 .شاحنات في نقل النفطاألنابيب أكثر أمانا من استخدام السكك الحديدية أو ال
 سياسات ترامب واالقتصاد االميركي

يبدو ان ترامب يريد من خالل سياسته وكما اعلن هو اعادة الهيبة المفقودة 
المريكا، اال ان هناك ثمة فرق بين الهيبة السياسية والهيبة االقتصادية، وفي 

على كال االمرين فأن السياسة االمريكية واالقتصاد االمريكي متفوقان 
الجميع؟! اذ وعلى صعيد االقتصاد مازالت امريكا تملك اكبر ناتج محلي 

، بحسب 2015تريليون دوالر لعام  18، في العام يصل الى (GDP) اجمالي
بيانات البنك الدولي، الى انه يبدو ان ترامب يسعى الى شيء اخر اكبر من 

اجراء تغييرات اعادة هيمنة اميركا، وكما هو معلوم ان االمر اليقتصر على 
 .في اميركا سواء على المستوى السياسي واالقتصادي

بل يتعدى االمر الى اكثر من ذلك من خالل اعادة هيكلة التجارة الدولية 
ورسم خارطة االقتصاد العالمي، واالنتقال من العولمة العالمية الى المحلية، 

التي هي اصال اي بمعنى اخر التحول من االستفادة عالميا من مزايا التجار 
تصب في صالح الدول المتقدمة الى ان تكون هذه المزايا محصورة بأميركا 
وحسب، وهنا يرى البعض ان ترامب قد الينجح في خططه هذه الستحالتها 
على االقل ضمن دورته االنتخابية هذه، اال انه يرون انها قد تكون بداية لمن 

ى المستويين السياسي سيأتي فيما بعد من أجل خلق توازنات جديدة عل
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واالقتصادي قائمة على فكرة التقسيم الجغرافي وبناء خارطة جديدة سياسية 
 https://annabaa.org/arabic/economicreports/9835  .واقتصادية

 
 السياسة االقتصادية لترامب رؤية من داخل الصندوق  -19 

 2016تشرين الثاني  27السبت  د. جواد كاظم البكري 
صريحات التي يطلقها بداية يجب أن نفرق بين البرنامج االنتخابي والت

المرشحون اثناء الحملة االنتخابية، فقد تلتقي التصريحات مع البرنامج 
االنتخابي في بعض االماكن وقد تبتعد عنها في أماكن أخرى، ويبقى الفيصل 
في الحكم على سياسة أي مرشح هو برنامجه االنتخابي الذي ُيعد بمثابة عقد 

 .بينه وبين ناخبيه
المحتملة للرئيس االميركي الجديد دونالد ترامب ينبغي  لذا لفهم السياسة

علينا أن نركز على برنامجه االنتخابي أواًل، ومن ثم تناول التصريحات التي 
ًتدعم ذلك البرنامج مع االبتعاد قدر االمكان عن التصريحات الصحفية التي 
أطلقها أثناء حملته االنتخابية ألنها وبال شك كانت لغرض االستهالك 

 .االعالمي في أحيان كثيرة
انتخاب دونالد ترامب خلق حالة عدم اليقين االستثنائي حول المسار 
المستقبلي للسياسة االقتصادية األمريكية، فمن المعروف أن مؤسسات 

ال ترغب في التوقعات المجهولة،  (Business institutions) االعمال
لخوف، إذ أن بعض والمتطرفة في بعض االحيان، وهناك أسباب وجيهة ل

فقرات برنامج ترامب االقتصادي من الممكن أن تؤثر سلبًا على التجارة 
والتحالفات االقتصادية للواليات المتحدة، وسيكون ذلك معوقًا جديًا لالقتصاد 
العالمي ككل، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن االقتصاد االميركي هو محور 

https://annabaa.org/arabic/economicreports/9835
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819
https://annabaa.org/arabic/author/69
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المتشائمة  (Expectations) ك التوقعاتاالقتصاد الرأسمالي، واالدل على تل
 .تراجع األسهم العالمية بشكل حاد عندما ظهرت بوادر النصر لترامب

يبدو من خال برنامجه االنتخابي، فإن الرئيس المنتخب ترامب قرر تغيير 
مسار االقتصاد األمريكي بصورة كبيرة، وحتى جذرية، فقد أكد بعض مستشاريه 

ه سيتم استخدام أوامر تنفيذية في مجموعة واسعة في الشؤون االقتصادية ان
من المجاالت بما في ذلك التجارة والهجرة والضرائب والتنظيم المالي، وكل 
هذه السياسات ستحتاج إلى دعم الكونغرس، وعلى الرغم من أنه سيكون لديه 
ميزة األغلبية الجمهورية في كال المجلسين في الكونغرس، إال ان سياساته 

دية هي في كثير من النواحي خارج العقيدة التقليدية للجمهوريين، مما االقتصا
يؤشر أنه سيحتاج إلى بناء تحالفات فرعية داخل الحزب الجمهوري بشأن 
قضايا محددة، إذ أن خططه لخفض الضرائب، ووعوده في مجاالت مثل 
 البنية التحتية، وإلغاء أو استبدال برنامج اوباما للرعاية الصحية

(Obamacare) وإصالح قطاع الطاقة، من المرجح أن تقصر في عدد ،
 .االصوات المطلوبة في مجلس الشيوخ للمضي قدما فيها

حتى قبل أن يدخل الرئيس المنتخب ترامب المكتب البيضاوي، فإن مجلس 
االحتياطي االتحادي سوف يحتاج لتهدئة األسواق وتعزيز الثقة في متانة 

عن حاجة ترامب إلى اعادة التفاوض حول الديون االقتصاد األمريكي، فضاًل 
الفيدرالية )بحسب برنامجه االنتخابي( االمر الذي سيكون فاتحة فريدة في 
السياسة االقتصادية االميركية وهي التدخل في استقالل مجلس االحتياطي 

 .االتحادي، وذلك سيجعل من الصعوبة اطمئنان االسواق
السؤال المركزي في سياسة التجارة على مدى العقدين الماضيين، كان 

األمريكية ما إذا كانت الحكومة قد تستمر في المضي قدما في اتفاقيات تحرير 
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التجارة، وكان الجواب عادة بنعم، ولكن بتردد، ولكن على مدى السنوات األربع 
المقبلة، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، فإن الجواب على السؤال المحوري 

فا: إذ أنه، وطبقًا للبرنامج االنتخابي، ستقوم الواليات المتحدة سيكون مختل
بدراسة امكانية الغاء أكبر االتفاقيات التجارية من مثل اتفاقية التجارة الحرة 

واتفاق الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر  (NAFTA) ألميركا الشمالية
ذلك بسرعة وما ، وإذا كان األمر كذلك، هل سيتم  (TPP) المحيط الهادئ

 هي عواقب ذلك؟
كانت المعارضة التفاقيات التجارة الحرة جزءًا أساسيًا من برنامج ترامب 
االنتخابي، وربما كانت من أكثر الوعود وضوحا وتفصيال حول مقاربته للتجارة 
أكثر من أي قضية أخرى على وجه التحديد، وكانت القضية المركزية لفوزه 

الواليات التي انتخبته وهي )بنسلفانيا، ميشيغان، في االنتخابات، فمن بين 
أوهايو، ويسكونسن ونورث كارولينا( هي الواليات االكثر تضررًا بسبب 
المنافسة التجارية، ووفقا الستطالعات الرأي، فإن الناخبين في تلك الواليات 
 .يعتقدون بفارق كبير أن التجارة الحرة قد كلفتهم فقدان عدد هائل من الوظائف

ستكون هناك حاجة إلعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا 
مع كندا والمكسيك، وهو االتفاق الذي وصفه ترامب  (NAFTA) الشمالية

مرارًا في حملة االنتخابية بأنه "أسوأ صفقة تجارية جرى التفاوض عليها من 
 ".أي وقت مضى

احتضنت كل من  فقد (TPP) وفيما يخص الشراكة عبر المحيط الهادئ
ادارة جورج دبليو بوش وادارة أوباما المفاوضات الضخمة اإلقليمية التي تشارك 
فيها الواليات المتحدة واليابان وعشرة دول أخرى مطلة على المحيط الهادئ، 
وقدد ندد ترامب خالل حملته االنتخابية بأن )هذه االتفاقية بمثابة كارثة ُدفعت 
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لذين يريدون اغتصاب بالدنا(، ومن المعروف أن بالمصالح الخاصة ألولئك ا
كانت تواجه بالفعل تزايد المعارضة من قبل بعض الجمهوريين  (TPP) اتفاقية

في الكونغرس االميركي من مثل السيناتور جيف سيشنز في زمن الرئيس 
 .أوباما

تعاني الواليات المتحدة االميركية مع الصين والمكسيك وغيرها من البلدان 
ز تجاري كبير وستجد هذه البلدان نفسها تحت ضغوط متزايدة من من عج

االدارة الجديدة، وقد خصص ترامب جانبًا اليستهان به من برنامجه االنتخابي 
إلصالح العجز التجاري االميركي مع تلك الدول معتبرًا )أن العجز التجاري 

 .فائضهو خسارة وأننا يجب أن نبدأ بالفوز(، أي تحويل ذلك العجز الى 
وقد أوضح ترامب في برنامجه االنتخابي انه يريد استخدام تهديد التعريفات 
التجارية )لصفع( الواردات من الصين والمكسيك، كورقة مساومة لتحقيق 
أفضل الصفقات، لكنه لم يذكر اآلليات التي سيقوم بتطبيقها إزاء كل من 

فات على واردات أشباه الصين والمكسيك، فعندما قام الرئيس ريغان برفع التعري
، على سبيل المثال، كان الهدف واضحا 1986الموصالت اليابانية في عام 

 .إلجبار اليابان لبدء شراء المزيد من الرقائق األمريكية الصنع
وفيما يخص الصين الذي أفرد لها جانبًا كبيرًا في برنامجه االقتصادي، 

ضد  (WTO) ارة العالميةفقد ذكر انه يمكن رفع دعاوى جديدة لمنظمة التج
الصين بسبب دعمها لصناعة الصلب أو تطبيق سياسات التمييز ضد شركات 
التكنولوجيا األمريكية، ولكن هذا قد يستغرق سنوات، بدال من ذلك، قال انه 
يمكن استخدام صالحيات تنفيذية واسعة جدا لفرض عقوبات تجارية على 

تلك التدابير في منظمة التجارة  بلدان أخرى، واالنتظار بالنسبة لهم لتحدي
العالمية أو في محاكم الواليات المتحدة، فقد كتب غاري هوفباور من معهد 
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بيترسون، )ليس هناك شك في أن الرئيس ترامب ستكون له صالحيات تنفيذية 
للقيام بمعظم ما هدد بخصوص التدابير التجارية، بما في ذلك خفض 

 .(الصينية والمكسيكية التعريفات الجمركية على الواردات
كيف سيرد الشركاء التجاريين الواليات المتحدة؟ وهل التفاوض مع الرئيس 
ترامب في مواجهة منظمة التجارة العالمية أو التهديدات باالنتقام من اتفاقية 

غير قانونية؟ فالصين لديها تاريخ طويل من األعمال  (NAFTA) التجارة الحرة
( ألية قيود تجارية تفرضها الدول االخرى، وهذا االنتقامية )العين بالعين

صينية واردًا من خالل تبادل -مايجعل احتمال نشوب حرب تجارية أميركية
 .فرض الرسوم الجمركية

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستقوم البلدان األخرى بالتحول بعيدا 
أن الكثير من  عن الواليات المتحدة في الترتيبات التجارية المستقبلية؟ الجواب

البلدان التي ستقع ضحية لهذه التدابير، وبخاصًة دول شرق آسيا المطلة على 
المحيط الهادي، ستنظر بدالً من ذلك إلى اتفاقية الشراكة االقتصادية االقليمية 

والتي تضم ستة عشر بلدًا منها تسعة بلدان  (RCEP) التي تقودها الصين
، اندونوسيا، الوس، ماليزيا، ماينمار، من شرق آسيا وهي )بروناي، كمبوديا

الفلبين، سنغافورة، تايلند وفيتنام( فضاًل عن )استراليا، الصين، الهند، اليابان، 
كوريا الجنوبية ونيوزلندا( ويمكان ذلك الصين من كتابة قواعد التجارة في 

 .المستقبل آلسيا
ة األمريكية، لقد كانت التجارة الخارجية احدى االدوات القوية للدبلوماسي

فهي وسيلة لتعزيز أحد )مبادئها االساسية( في نشر االصالحات االقتصادية 
في جميع أنحاء العالم، فضاًل عن استخدامها بمثابة الجزرة التي أطلقت يد 
الواليات المتحدة للتدخل الواسع في الشؤون الدولية، وبدون هذه الجزرة فإن 
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 .بيدًا واحدة مقيدة خلف ظهرها السياسة الخارجية إلدارة ترامب ستكون 
وبالنسبة للسياسة المالية، فأن الدورة الحالية للكونغرس االميركي والذي 

 lame duck session (أطلق عليها بعض المحللين )دورة البطة العرجاء
نوفمبر الحالي بحاجة إلى، كحد أدنى، تمرير حزمة  14والتي بدأت يوم 

ديسمبر، هذا،  9انون التمويل الحالي في االعتمادات قبل انتهاء صالحية ق
ومشروع قانون  (NDAA) جنبًا إلى جنب مع قانون اعتمادات الدفاع الوطني

تنمية الموارد المائية التي من شأنها أن تشمل اعتمادات نهر فلينت بوالية 
ميشيغان واعتمادات إغاثة إعصار ماثيو، وعلى ما يبدو فأن الكونغرس يتطلع 

وانين الروتينية فقط في حين يمكن معالجة بعض عناصر الى تمرير الق
 .البرنامج االقتصادي للرئيس المنتخب لدورة الكونغرس القادمة

ويبدو أن الرئيس المنتخب ترامب لديه القدرة على تنفيذ بعض الوعود 
االنتخابية في بداية دخوله المكتب البيضاوي من مثل االنسحاب من االتفاقات 

تشغيل خط أنابيب نفط كيستون الذي يربط الواليات المتحدة  التجارية، إعادة
بكندا، ورفع دعاوى تجارية ضد الصين، ومن ثم يمكنه سن العناصر األساسية 
لبرنامجه وراء تلك اإلجراءات األولية، ومع ذلك، يتطلب ذلك التعاون مع 

يكون  الكونغرس، ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للسياسة المالية؟ يعني أبعد ما
عن الوضوح، فخالل العام الماضي، مع أن االقتصاد االميركي كان يقف 
على أرضية صلبة، والبنك االحتياطي الفيدرالي ملتزما بسياساته بقوة، والتطبيع 
المطرد في أسعار الفائدة، على الرغم من ذلك، كانت هناك توقعات متشائمة 

المالية شديدة الضبابية  على الصعيد المالي، فما بالك اليوم مع السياسات
التي وعد ترامب بتنفيذها والتي من الممكن أن تضع االقتصاد االميركي في 
جو مشحون بالتوقعات المتشائمة، االمر الذي يؤثر سلبًا على أغلب مؤشرات 
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 .االقتصاد الكلي
لقد اشتمل برنامج الرئيس المنتخب ترامب على قائمة واسعة من القضايا 

كان يود المضي فيها قدمًا، في رأس هذه القائمة محاولة  االقتصادية التي
إلصالح البنية التحتية القديمة، والتي على ما يبدو أن هناك تأييدا لها من 
كال الحزبين، فضاًل عن التخفيضات الضريبية على نطاق واسع، ولكن 
التحليالت االقتصادية تشير إلى أن خطة ترامب بشأن تخفيض الضرائب من 

 .أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجزشأنها 
إن برنامج ترامب االنتخابي رسم رؤية اميركية تعتمد الحدود القومية كفكرة 
جديدة على األمريكان، رؤية تنظر إلى الداخل االميركي أكثر من أي رئيس 
في العصر الحديث، والتي قد تكون بمثابة مشكلة في طريق تحقيق االستقرار 

 .لم بصورة عامةواالزدهار في العا
وتبقى التوقعات بالنسبة لالقتصاد االميركي تعتمد على ما إذا كان الرئيس 
الجديد سيعتمد اإلفراط في فرض تغييرات سريعة ومثيرة للجدل بالنسبة 
لالقتصاد، والتطلع إلى الدورة القادمة للكونغرس لبناء عالقات قوية وتكوين 

ويبدو أن السيناريو االقرب الى  ائتالفات فرعية من أجل تمرير اصالحاته،
الواقع هو سير السياسة االقتصادية األمريكية في اتجاهات مجهولة، ومن 
المحتمل أن تكون هناك نتائج هامه ترسم صورة مختلفة لالقتصاد االميركي 

 .في المستقبل
الدكتور جواد البكري، عضو ملتقى النبأ للحوار، استاذ في كلية االدارة  *

جامعة بابل، معاون مدير مركز حمورابي للدراسات والبحوث -واالقتصاد
 االستراتيجية

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819 

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8819
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 هكذا كانت سياسة ترامب االقتصادية سالًحا ذا حدين - 20

 «دونالد ترامب»الرئيس األمريكي  

 16/03/2018  نادية فوزي  
الرئيس األمريكي « دونالد ترامب»في األول من شهر مارس/آذار أعلن 

% على 10% كتعريفة جمركية على الحديد المستورد و25قرار تطبيق نسبة 
ال ترامب إن التعريفة الجمركية الجديدة على واردات الحديد األلومنيوم. وق

 .واأللومنيوم ستساهم في خلق وظائف في القطاع الصناعي للواليات المتحدة
أعلنت وزارة التجارة بعدها أن االعتماد على الحديد المستورد يهدد قدرات 

ديد من الواليات المتحدة لتصنيع أسلحتها، ولكن من شأنه أن يرفع أسعار الع
 .المنتجات التي يدخل فيها الحديد مثل السيارات

على سياسة اقتصادية داخلية تستهدف  45يعتمد الرئيس األمريكي الـ
تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتخفيض النفقات الحكومية، وذلك من خالل 

%، 20% إلى 35خطة اإلصالح بخفض الضرائب على الشركات من 
باإلضافة إلى إلغاء العديد من االقتطاعات وخفض الضريبة على الدخل، 

الضريبية، وخفض النفقات الحكومية، والتي يعد من أهمها قانون التأمين 
 .الذي يخطط إللغائه واستبدال آخر به« أوباما كير»الصحي الشامل 

على الشركات والمكلفين  خفض الضرائب وقع الرئيس األمريكي قانون 
غرس، في نهاية ديسمبر /كانون األول الماضي، ليؤكد رئيس بعدما أقره الكون

أكبر إصالح »أن القانون الجديد هو « بول راين»مجلس النواب الجمهوري 
 .«مالي منذ جيل

، «تويتر»االجتماعي  على موقع التواصل تدوينة بينما كتب ترامب وقتها

https://www.ida2at.com/author/nadia-fawzy/
http://www.alhayat.com/Articles/26242293/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/952166643202916352
https://www.ida2at.com/author/nadia-fawzy/
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يوضح فيها أن خفض الضرائب على الشركات جعل أمريكا قبلة الشركات 
التي بدأت تعود إليها من جديد، مشيًرا إلى أن هذا األمر سيجعل أمريكا سوًقا 

 .ساخًنا لالستثمار، وسيوفر الكثير من الوظائف
 الركود: كلمة السر في االقتصاد األمريكي

 .توفير فرص العملمظاهرات في أمريكا ل
يعاني االقتصاد األمريكي من ركود طويل منذ األزمة المالية العالمية عام 

، األمر الذي تسبب في فقدان العديد من الوظائف وتوقف عمل الكثير 2008
من الشركات، وأدى هذا الركود االقتصادي إلى اعتماد االحتياطي الفيدرالي 

، من خالل زيادة 2018ل عام % خال2سياسة تستهدف زيادة التضخم إلى 
التشغيل وخلق الوظائف، األمر الذي يمكنه من رفع أسعار الفائدة، ويبدد 

 .المخاوف من الركود وفقدان االقتصاد لحيويته
بدأت هذه السياسة االقتصادية رئيسة االحتياطي الفيدرالي السابقة 

لماضي، ليختار ، والتي انتهت فترتها في فبراير ا«جانيت يلين»الديموقراطية 
كرئيس للمجلس االحتياطي الفيدرالي « جيروم باول»ترامب الجمهوري المعتدل 
 .األمريكي ليحل محل يلين

استمر باول على نفس سياسة سابقته، وهو يأمل من سوق العمل أن 
يستمر في دعم نمو اإليرادات وإنفاق المستهلكين، فيزيد توسع صادرات 

في زيادة معنويات الشركات ويعزز االستثمار.  الواليات المتحدة، مما يساهم
عندما جاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب وعد في برنامجه االقتصادي بزيادة 
تنافسية القطاع الخاص وتخفيض الضرائب، وهو األمر الذي اعتبره مؤيدوه 
 .خطوة جادة لمواجهة تحديات انخفاض مستوى المعيشة والشعور بعدم المساواة 

 قتصادية تقوم على الحمائية؛ فهل تنجح؟سياسة ا
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، سياسة اقتصادية تقوم على الحمائية يتبع الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أوضح أن سياساته تستهدف االحتفاظ برءوس األموال وخالل حملته االنتخابية 

والوظائف داخل الواليات المتحدة، وذلك من خالل خططه لخفض الضرائب، 
وتقييد التجارة الدولية، والتشديد على الهجرة، مما يدفع إلى نمو اقتصادي 

 .أقوى 
إال أن العديد من االقتصاديين حذر من أن خططه يمكن أن تجعل األمور 

وليس أفضل، مما يعوق النمو االقتصادي، وبالتالي قدرة أرباب العمل أسوأ 
زاد  على خلق وظائف جديدة. يبدو أن اعتماد هذه السياسة بدأ يؤتي ثماره، فقد

في الواليات المتحدة خالل يناير/كانون الثاني، وحققت األجور  نمو الوظائف
مزيًدا من االرتفاع مسجلة أكبر مكسب سنوي في أكثر من ثمانية أعوام 

فع هذا العام مع بلوغ ونصف العام، مما عزز التوقعات بأن التضخم سيرت
 .سوق العمل حد التوظيف الكامل

%، 4.1عاًما والبالغ  17كما ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى في 
وإن لم يشهد تغيًرا يذكر منذ مايو الماضي. وبحسب البيانات يوجد سبع ماليين 

 25أمريكي عاطل عن العمل، في حين يستهدف الرئيس األمريكي خلق 
 .سوق العمل خالل فترة رئاسته مليون وظيفة في

إن قضية فقد الوظائف والبطالة، وكيفية توفير فرص العمل، تؤرق أي 
مسئول حكومي وسياسي في أي دولة، والواليات المتحدة األمريكية شهدت 
العديد من التحديات التي أدت إلى الركود االقتصادي، مما أثر على السياسات 

القتصاد. حتى اآلن استطاعت السياسة االقتصادية التي تستهدف تحفيز ا
االقتصادية للرئيس األمريكي الجمهوري أن تصمد أمام عدد من التحديات، 
وإن كانت تتسم بالتطرف فيما يتعلق بسياسات التجارة الدولية، والتي قال عنها 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/trumps-economic-policies-protectionism-low-taxes-and-coal-mines
https://www.cnbcarabia.com/news/view/37707/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7..-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2009.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/37707/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7..-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2009.html
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 .الرئيس األمريكي إنها غير عادلة و ال تعمل في صالح أمريكا
مؤشرات الوظائف األمريكية ال يمكن أن  لكن يرى آخرون أن التحسن في

فقط، موضحين أن االقتصاد األمريكي  سياسة ترامب االقتصادية يكون سببه
بلي حسًنا، حيث يشهد أيًضا اقتصاد كل من أوروبا وآسيا ليس فقط وحده ما ي

نمًوا في الناتج المحلي اإلجمالي، خاصة في منطقة اليورو، وهي منطقة حتى 
 .وقت قريب كانت تعاني من ركود اقتصادي شديد أيًضا

لذلك مازال الحذر قائًما، خاصة أن سياسات الرئيس األمريكي تعتبر حتى 
ففي الوقت الذي قد تساهم فيه بتخفيض بطالة اآلن سالًحا ذا حدين، 

األمريكيين، قد تتسبب من ناحية أخرى في حدوث مناوشات مع دول كبرى 
مثل الصين واليابان وبعض الدول األوروبية، والتي ستتضرر من تشديد 
اإلجراءات وتغيير االتفاقيات التجارية، األمر الذي قد يتسبب في اهتزاز 

 .ثر برمته على الوظائف وفرص العملاألسواق مرة أخرى، ويؤ 
https://www.ida2at.com/thus-trump-economic-policy-was-

double-edged-sword/ 
 
 

 انتهى التقرير
The report ended 
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https://www.economist.com/news/leaders/21732523-donald-trump-not-architect-american-growth-short-term-things-are-set-go
https://www.ida2at.com/thus-trump-economic-policy-was-double-edged-sword/
https://www.ida2at.com/thus-trump-economic-policy-was-double-edged-sword/

