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السيد  2019مارس    11في   صرح  باول ،  االحتياطي مجلس  رئيس    ،جيرمي 

ترامب ال  وأن الرئيس    القانون واضح،"  قائاًل:دقيقة    60لبرنامج    ،درالي األمريكييالف

الفائد ه  ستجيب لرغباتأال    يكون  ،ي من منصب  زليع ستطيع  ي ت ردة  جاء  ..ة"بخفض 

ترامب  الفعل هذه،   الرئيس  انتقادات  باول  بعد  األللسيد  الفائدة  رفع  حيث   خير،بعد 

 . األمريكي االقتصادكبر تهديد لنمو أرفع الفائدة هو ن قال ترامب أ

 

 
 
 
 

نفس الدور الذى مارسه الرئيس جورج بوش االبن مع مارس  يبدو جليًا أن ترامب سي  

االحتياطي  جرينسبان رئيس   أالذى كانت    آنذاك،لفدرالي  امجلس  مريكا تحارب فيه 

افغانستان   واستوفي  الحروب،  نالعراق  على  ميزانيتها  الفريق حيث  زفت  قام 

لدعم  السيد  قناع  إب  حينها  االقتصادي الفائدة  بخفض  ظل جرينسبان  في  االقتصاد 

العسكرية يدخحتى    القائمة،   الحروب  وهو    لال  الركود،  في  قااالقتصاد  به   مما 

 .. الفائدة بشكل متسارع وخ فضت،  عالً جرينسبان ف 

 

 

 

استلم   في  الرئيس  عندما  الحكم  االبن  على    2001يناير    3بوش  الفائدة  كانت 

بدأ جرينسبان بمسلسل خفض  %6الدوالر عند   ثم  الفائدة  ،  لتصل  المرعب  الفائدة 

)نفخ(   أي  25/6/2003  في  %1الى   في  تسبب  مما   ، فقط  ونصف  سنتين  خالل 

وألن  ،  رعب، وكان االقتصاد يومها يعاني من مشاكل خفيه متعددةاالقتصاد بشكل م 
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المتسارع، فقد  الشكل  ي عطي جرعات منشطه بهذا  أن  االقتصاد كائن حي ال يمكن 

وال البنوك  شهية  االستثماريةزادت  تصناديق  الى  دفعهم  الذى  األمر  منتجات ،  طوير 

ومعقده مركبة  الخطورة  عالية  ومشتقات  ب عقارية  العقاري  ،  التمويل  زيادة  هدف 

الى  المطاف  نهاية  في  أدى  مما  التمويل،  على  الفوائد  عمليات  من  األرباح  وزيادة 

هاية عهد الرئيس  ما لبثت أن انفجرت في ن  ،نشوء فقاعة كبيرة في القطاع العقاري

زمة مالية هي ألى  إتحولت الحقًا    ،اقتصاديةلتصنع ما ع رف بأكبر أزمة    ،بوش االبن

   .. األكبر منذ الكساد الكبير
 
 
 
 

والصناديق الى مستويات نجح الرئيس بوش االبن في رفع أسواق األسهم والسندات  

هي األعلى في ذلك الوقت، لكن بوش كان يعلم انه استنفذ فرصه االنتخابية التي 

( فترتين رئاسيتين  تزيد عن  ان  قياسيًا   8ال يمكن  إنجازا  أراد  وبالتالي هو  سنوات(، 

ترامب   الرئيس  مع  االن  كما يحدث  تماما  تاريخه،  في  له    إلنجازيسعي    الذييحسب 

بما ال تشتهي الرياح سارت في ذلك الوقت  لكن    ثانية،ه لفترة رئاسية  تاريخي يؤهل

 .السفن

 
 

واجه   الذي  ،2006السيد بن برنانكي في فبراير  وحل محله    ن انتهت فترة جرينسبا

كان   .حد يعرف ماهي نهايتهأبدا يلوح في األفق مسلسل رعب ال و  لها، لال حمعضله 

بن   أمامالسيد  أمامه جرينسبان  برنانكي  تركه  صعب  فتحدى  كبرت ف،  العقار  قاعة 

معدالت  وخفض  الفقاعة  هذه  على  وللتغلب  المدمر،  االنفجار  حد  الى  وصلت  حتى 

رفع الفائدة  لكن  ،  ، كان البد من رفع الفائدةتخرج عن السيطرة  بدأت  التيالتضخم  

 .  خرى لم تكن في الحسبانوربما ينشأ عنه أمور أ  ،سيؤدى الى الركود االقتصادي

ال  مما   ..2006في يونيو    %5.25استمر بن برنانكي في رفع الفائدة حتى وصلت الى  

األأفيه    كش ها وتأثيراتها وهل حد يعرف حجم أفق لكن ال  ن كارثة مؤكدة تلوح في 

 % 2.9  هبط النمو االقتصادي من  2007العام    في.  .كذلم اقل من  أستكون كارثية  

الفائدة  %1.9الى   رفع  أصبحت  بفعل  الكارثة  لكن  البيانات   أكبر،  أظهرت   عندما 
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التضخم  رتفاعااالقتصادية   تنخفض   %4.1الى    %2.5من    معدالت  أن  من  بدال 

 . فعاًل. انها معضلة  يحدث؟ لذيما  ..طبيعية لرفع الفائدة وانخفاض النمو  كاستجابة

تعمل،  السياسات النقدية لم تعد  ،  إلهييا  "..  الكارثة أصبحت أقرب من أي وقت مضى

أخرى    الحل؟!!   ما مرة  نعود  الفائدةالى  دعونا  الفائدة    "،خفض  عادت  وبالفعل 

االقتصادي  مجدداً   لالنخفاض النمو  يمك نه  أ طالما    ،إلنقاذ  التضخم   نال  خفض 

بعدها تندلع الشرارة،  و،  2007في صيف    %4.75ائدة تهبط الى  والسيطرة عليه، الف

 .الكارثةأولى فصول وتبدأ 

 

المنازل بشدة،   القروض واألوهبطت أسعار  الناس عن سداد  العقارية، امتنع  قساط 

 بسرعة، مما أدى الى   المزاداتعسرين وبيعها في  حاولت البنوك سحب المنازل من الم  

بسبب حجام واضح عن الشراء  إ في مقابل  عروض من المنازل بشكل كبير  م زيادة ال

 ..كبيرلتهبط اسعار المنازل بشكل حاد وبتسارع ، ةالفائدة المرتفع

 
 

العقارية،   الشركات  ومن  البنوك  من  المقرضين  خسائر  البنوك ف تفاقمت  رجعت 

المعدو الديون  لتعويضها عن  التأمين  لتبدولشركات  عليها  التأمين  تم  التي  تلك   مة 

أ  الوقت  منه آ نها  الديون  ذلك  في  تسويقها  تعلن ليسهل  التأمين  شركات  بدأت   ..

و التأمين،  شركات  افالس  مسلسل  وبدأ  التعويضات  دفع  عن  مسلسل  بعده  عجزها 

العقاري التمويل  شركات  وهكذا  ،افالس  البنوك  الثلج    ثم  كرة  ساد   تتدحرج، بدأت 

ع افالس بعض وم  العالم،الذعر في البورصات االمريكية وانتشر الى جميع بورصات  

المودع بدأ  االمريكية  بسحبالبنوك  ومدخراتهم  ون  أوضاع   ،ايداعاتهم  فاقم  مما 

 . الحر. البنوك باالنهيار المتواصل والسقوط  أسهمالسيولة لدى البنوك، وبدأت أسعار 

العقاري  انتقل التمويل  قطاع  المأساوي من  الوضع  البنوك  ،هذا  قطاع  الى الى  ثم   ،

شركات  العقاريالشركات   الى  وبعده  األمريكي  التأمين.ة،  االقتصاد  دخول  ومع   في. 

س شركة ض رب بقوة ونتج عن ذلك افال الذي بدأ يتأثر قطاع السيارات   رسميًا،الركود 

 .الصناعةالتجزئة والى قطاع الى بعد ذلك نتقل األثر لي للسيارات،جنرال موتورز 
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محاوالت تنجح  األ  لم  الضرائب  السلطات  بخفض  التدهور أمريكية  توقف  ن 

 االقتصادي، سقط بنك بيرستيرنز ، وأفلس بنك ليمن بروذر العريق وافلست شركة

AIG   انتقلت،    لتأمين ، وحاولت الحكومة انقاذ ما يمكن إنقاذه دون جدوىل  العمالقة 

 .. ية خانقةالكارثة الى جميع دول العالم في صورة أزمة اقتصادية وأخرى مال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو األدنى   %0.25والصفر    ن ما بي استمر مسلسل خفض الفائدة حتى وصلت الى  

في ذلك  وكان  االطالق  والنقدية    ،16/12/2008  على  المالية  السلطات  وبدأت 

تقليدية  استخدامب غير  الكمي  حلول  التيسير  باسم  تعرف   ،QE  التدهور   إليقاف

 .. االقتصادي والمالي

 
 

نوفمبر   في  االمريكية  االنتخابات  ووصول   2008انتهت  الديموقراطيين  بصعود 

عملللحكمأوباما   منذ    ..  أوباما  لهدف  الرئيس  األول  واحد يومه  إعادة ،  هدف  هو 

  الذيوإنقاذ الدوالر األمريكي   والبنوك،وإنقاذ الشركات  القوة،االقتصاد األمريكي الى 

به   الى  عبث  وصل  حتى  االبن  بوش  والجنية    أدني فريق  اليورو  امام  مستوياته 

 .اإلسترليني في تلك الحقبة السوداء
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ربيع   تضع    2009وفي  األسهم  أسواق  داوجونز    قيعانها،بدأت  مؤشر  بدأ  ومنها 

 2009مارس    9نقطة التي سجلت في    6400بالتقاط أنفاسه ليصعد من مستويات  

اليوم  27.000حتى وصل الى ما يقارب   ليسجل   ، 03/7/2019  نقطة حسب اغالق 

 تاريخيًا..  نجاز غير مسبوق، ويحقق إ أطول موجة صعود على مر التاريخ

طويلة   فترة  الصفرية  مستوياتها  من  بالقرب  الفائدة  بن    جدا،بقيت  رئاسة  انتهت 

للفدرالي   ملتخلفه    األمريكي،برنانكي  الفترة  خالل  يلن  جانيت  فبراير  السيدة  ن 

  مرة، لكل    %0.25مرات بمقدار    5ر فعت الفائدة خاللها    ..2018وحتى فبراير    2014

 %1.5وغادرت منصبها والفائدة عند 

 

 
 

انتهت الفترتين الرئاسيتين للرئيس الديموقراطي أوباما بعد ان   2016في نوفمبر  

االقتصادية   كبوتها  من  المتحدة  الواليات  اخرج  ان  بعد  كبير  اقتصادي  انجاز  حقق 

الحكم بعده  والمالية ترامب  .. وصل لسدة  الجمهوري  المرشحة   الذيالرئيس  اقصى 

هيالري   فبراير  كلينتون.الديموقراطية  وفي  مجلس    2018.  رئاسة  الى  وصل 

السيد   األمريكي  الفدرالي  جانيت    باول(  )جيرمياالحتياطي  للسيدة  التي    يلن،خلفا 

عند   والفائدة  بمقدار  .%1.5تركت منصبها  للفائدة  رفعا  باول  السيد  اجري   .0.25 % 

 %2.5الفائدة الى مستوياتها الحالية عند  لتصل 2018ألربع مرات متتالية خالل عام 
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عام   عند    2018انتهي  األمريكي  االقتصادي  عند    ،%2.95والنمو   %1.9والتضخم 

عند   والبطالة  السيطرة(،  وجيده    ،%3.9)تحت  متوازنة  جميعها  أرقام  .  للغاية.وهي 

األمريكي وأنه ما كان يجب على الفدرالي ان لكن ترامب بدأ ينتقد سياسات الفدرالي  

سيضعف   الذياالمريكي األمر    يسارع برفع الفائدة ألن هذا االجراء سيضر باالقتصاد

 ..ثانيةفرص الرئيس ترامب للفوز بوالية رئاسية  

 

 
 
 
 

توعد الرئيس ترامب بإجراء تغييرات في مجلس االحتياطي الفدرالي، تماما كما فعل 

واغلب   األبيض  والبيت  ايه  أي  والسي  والخارجية  الدفاع  والهيئات بوزارة  الوزارات 

من مرة ان االحتياطي الفدرالي جهة مستقلة    أكثرلكن جيرمي باول ذكر    االمريكية.

  ..منصبهولن يستطيع ترامب اجراء التغييرات بها وعزله من 

جرينسبان   السيد  من  مكررة  نسخة  يريد  ترامب  الرئيس  ان  دورا   الذييبدو  لعب 

مجلس   تسخير  في  االبن أساسيا  بوش  جورج  الرئيس  لخدمة  الفدرالي  االحتياطي 

وفى المقابل يبدو السيد جيرمي باول الرئيس الحالي لمجلس    العسكرية،ومغامراته  

 .لترامب قال يروتشددا في أراءه وهذا   وأكثراالحتياطي عنيدًا 
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الرئيس ترامب قدم اثنين من المرشحين االقتصاديين لخالفة )جيرمي باول( لتنفيذ  

وأسواق  االقتصاد  لدعم  الفائدة  خفض  على  أساسي  بشكل  تنصب  التي  أفكاره 

 ..األسهم

األول   مجلس    أحد وهو    والتر،كريستوفر    هو:المرشح  الفدرالي أعضاء  االحتياطي 

 صوت لخفض الفائدة في القرار االخير  الذيحاليا وهو الوحيد 

 

 
 
 
 

الثاني هو   الرئيس    وهي ،  جودي شيلتون  السيدة:المرشح  لدى  اقتصاديه  مستشارة 

شيلتون  ترامب،   السيدة  خالفيتين،  وكانت  بقضيتين  اشتهرت  هقد  عودة    ياألولى: 

 االقتصاديين، االمريكية وهو ما يالقى رفضا كبيرا بين اغلب    للعملةالذهبي  الغطاء  

 ..هي انتقاداتها المتكررة لمجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي والقضية الثانية:
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هو   ترامب،لعل أهم ما يجمع بين المرشحين لمجلس االحتياطي الفدرالي والرئيس  

و االقتصاد  لدعم  الفائدة  لخفض  على    سهم.األ سواق  أتأييدهما  قاوقياسًا  به    م ما 

فأنا اعتقد    تامه،وزراء الدفاع والخارجية وغيرهم من الوزراء بسهولة    إلقصاءترامب  

بإجر مسعاه  في  سينجح  ترامب  هذا  ان  حملته    التغيير. اء  بتدشين  بدأ  فترامب 

نجح   ان  الحكم  في  إضافية  ونصف  سنوات  خمس  امامه  وسيكون  الثانية  االنتخابية 

وهو يطمح الى ارتفاعات خيالية في أسواق األسهم ويطمح الى   االنتخابات،في هذه  

لالقتصاد   مسبوقة  غير  ف  األمريكي،ارقام  االحتياطي  مجلس  يقف  ان  يريد  ي وال 

  ..الطموحاتطريق هذه 

ألجل   االمريكية  الخزانة  عند    10سندات  االسواق  في  الفائدة  تسعر  بدأت  سنوات 

وتسعير    (،03/7/2019)  1.95% استباق  الى   مستقبليوهذا  يرشدنا  الغالب  في 

وهذا سيقود الى تخلى المستثمرين طويلي   األمريكي،اتجاهات الفائدة على الدوالر  

االحتفاظ  االجل عن   بالسندات لصالح  لتدفق   باألسهم،االحتفاظ  اخري  إشارة  وهذه 

مقابل االحتفاظ بالسندات   أكبراألموال الى سوق األسهم التي ستصبح ذات إغراءات  

  .%2 ئد الضعيفة التي أصبحت ال تتجاوزذات العوا

جلس  من خالل تغيير رئيس م   ءاسوترامب سينجح  الرئيس  أرى أن   ..القولخالصة  

األمريكي الحالي  نفسه،   الفدرالي  الرئيس  باول  جيرمي  اراء  تغيير  خالل  من  ، أو 

من   الفائدة  خفض  في  الخمسة    االقل،على    %1.75الى    %2.5سينجح  فترة  خالل 

سبتمبر   )حتى  القادمة  شهرا  بقوةما  وهذا    (،2020عشر  االسهم  اسواق  ، سيشعل 

 ويؤدي لتضخمها..

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Jul 2019 
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 مواضيع ذات صلة :  
 

 التالية: المواضيعاليكم  كمراجع،  سابقاً  تبعلى ما ك    لالطالع

 

 
 

  ملؤه اإلثارة. تاريخ والفائدة.الفدرالي األمريكي ( 1)

 صحيفة االقتصادية -الدراج سهيل  

 هنا  اضغط          

 
 
 
 

 

  1929الكبير عام إعادة قراءة أحداث الكساد ( 2)

   صحيفة االقتصادية -سهيل الدراج  

 هنا  اضغط         

 
 
 
 
 

 . هذه هي مأساة  الدومينو.عندما تتساقط أحجار ( 3)

  أمريكا

 صحيفة االقتصادية  -سهيل الدراج 

 هنا  اضغط 

 
 
 

 

  !!ذلعزيز قوم  رحمواا. موتورز.جنرال ( 4)

 صحيفة الجزيرة  -سهيل الدراج 

 هنا  اضغط 

 
 

 

 
 تحديات اقتصادية تواجه   10ولفات سياسية م 6( 5)

  الرئيس األمريكي الجديد       

 صحيفة االقتصادية  -سهيل الدراج 

 هنا  ضغطا 

07 Feb 2008 

02 Mar 2008 

30 Sept 2008 

21 Nov 2008 

22 Dec 2008 

https://twitter.com/suhaildarraj
https://twitter.com/suhaildarraj/status/1104955270197858305
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 االستقرار والنمو والتوظيف  القمة:عناوين ( 6)

 صحيفة االقتصادية  -سهيل الدراج 

 هنا  اضغط 

 
 
 

 
 

 فقدها أسود يعصف بأسواق المال العالمية ويأسبوع  (7)

 رتريليونات دوال  10أكثر من     

 صحيفة الجزيرة  -سهيل الدراج 

 هنا  ضغط ا
 

 

 
 

  ! ! .هل تؤسس لنظام مالي ٍّ جديد. العشرين. ( 8)

 صحيفة الجزيرة  -سهيل الدراج 

 هنا  اضغط 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Oct 2008 

02 Apt 2009 

17 Nov 2008 
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 . المتابعين.ردود ومشاركات 
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