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هل هو اعتراف رسمي بأن ،  األمريكية ضدها  والشركات  هواوي الصينية وتحالف الحكومة

هل نحن أمام    ؟!التكنولوجياتشكل خطر على الهيمنة األمريكية في مجال    باتت الصين  

أن تقتل عمالقة هم  الواليات المتحدة  رادت  أربما   العالم؟!تغير في خارطة التكنولوجيا في  

لمحركات بايدو    و  ،وعلى بابا للتجارة االلكترونية  لالتصاالت،في طريقهم للتفوق، هواوي  

أمريكية قوية وذات جودة عالية تنافس شركات  صينية قيادية و  البحث، جميعها شركات

 قوقل..و مازونوأ بلكأ عريقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنتابع في هذا الموضوع الشيق عدة مفاهيم ومحاور ذات صلة، أهمها:

ه (1) من    يهواوي  ألكثر  استمرت  اقتصادية  لقصة  األخير  بين    40الفصل  سنة 

 الواليات المتحدة والصين 

ماهي قصة العجز في الميزان التجاري األمريكي امام الصين، وكيف ساهم في  (2)

 تراكم المشكالت وتفاقمها بمرور الوقت؟

 المتحدة؟ قرض للواليات كيف تحولت الصين ألكبر ُم (3)

لخلق فائض في    الصينيفي سعر صرف االيوان    هل حاولت الصين فعال التدخل (4)

 الميزان التجاري مع الواليات المتحدة؟ 

االبن   (5) بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  مغامرة  انتهت  الدوالر   بتبنيكيف  سياسة 

 الضعيف؟

01 Jun 2019 

01 Jun 2019 

 هواوي الصينية والحكومة األمريكية 
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 هل أعتبر الرئيس ترامب رئيسًا فوق العادة، ولديه القدرة على التفكير الجنوني؟  (6)

 ، وهو "أمريكا أواًل"لألمريكانالهدف األسمى    يقترامب على تحقالرئيس  كيف عمل   (7)

الجماعات  (8) وال  القاعدة  وال  داعش  ليس  ترامب  للرئيس  بالنسبة  القادم  الخطر 

 من يكون إذا؟ فاإلسالمية،  

اين يمكن أن نصنف الرئيس ترامب؟ هل هو مع حلف العولمة؟ أم مع حلف المجمع   (9)

 الصناعي األمريكي؟ أم مع الصهيونية العالمية؟

 تنتقل ثروات الشعوب من الطبقات الكادحة الى الشركات العابرة للقارات؟  كيف (10)

األنظمة اإل (11) النظام  هل عادت  للعالم بصورة جديدة؟ وهل ساهم  قطاعية مجددا 

 العالمي الجديد في التوزيع الجائر للثروة وتكدسها بيد األقلية؟ 

الرئيس ترامب بكارثة اقتصادية تؤدي   (12) المعبد على  هل ستنتهي مغامرات  لهدم 

 رؤوس االمريكان أنفسهم؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع  معنا  مرحبًا بكم   التحليالت السياسية سنتناول    الذيفي هذا  به كم كبير من 

 .واالقتصادية ذات العالقة بحقبة الرئيس ترامب وعالقته بالصين
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عامًا عانت  30ما يزيد على  منذ ف . قليال.دعونا نعود الى الوراء  لفهم القصة من جذورها 

بمعنى ان ،  الصينمن مشكلة كبيرة هي العجز في الميزان التجاري مع  الواليات المتحدة  

مشكلة    هذا يتسبب فيتفوق الصادرات األمريكية للصين، و  ألمريكا الصادرات الصينية  

 تدفق الثروة والدوالرات االمريكية الى الصين..   كبري هي

 

 

 

 

 

 

 

منذ عهد الرئيس بيل كلينتون ان تحث الصين على زيادة وارداتها   الواليات المتحدةحاولت  

لكن تقدم الصين في   الدولتين،من أمريكا حتى يحدث التوازن في الميزان التجاري بين  

ن يحدث هذا أجعل من المستحيل    والتكنولوجيا  التحويليةومجال الصناعات االستهالكية  

رضخت أمريكا لسياسة االمر الواقع، لكنها طلبت من الصين  ، فريالتوازن في الميزان التجا

التجارية الوفود  مناسبة  عبر  من  اكثر  وزيادة أ  في  الدراسية  البعثات  حجم  من  تزيد  ن 

المتقدمة السلع  من  التكنولوجيا    المشتريات  مجال  واألفي  والطائرات  سمدة والسيارات 

التجاريفي محاولة لعدم مفاقمة مشك  الزراعية وغير ذلك،  العجز  .. ومن جهة أخري لة 

حيازة السندات االمريكية مقابل  تقوم الصين ب  بأنحاولت الصين اقناع الواليات المتحدة  

التجاري، وبذلك أصبحت الصين الميزان  الوقت  الفرق في  ُمأ  بمرور  قرض للواليات كبر 

الواليات المتحدة ونموه بشكل سلس بفعل   قتصادا مما ساهم أيضًا في توسع    ،المتحدة

 هذا التمويل الضخم..

 الذي بدأت بعد ذلك الواليات المتحدة تضيق ذرعا بتفوق الصين ونمو اقتصادها الكبير  

ن متوسط نمو االقتصاد أفي حين    كثر،أوربما    %15كان يصل في بعض السنوات الى  

عند  األمريكي   المتوسط،  %3بقي  الوقت  بالضرورة    سيؤدي  الذياألمر    في  ألن بمرور 

 .. وتتفوق على الواليات المتحدة ،كبر اقتصاد عالميأتصبح الصين 

سنة عن    15لمسؤولين األمريكيين يتحدثون في اخر  ، بدأ اوبعد هذه الحقيقة المفزعة

ان الصين تتعمد خفض عملتها، وتقدم دعم مباشر لشركاتها حتى تستطيع التفوق على 
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بالضغط   فعالً من شركات أمريكية وأوروبية ويابانية، وبدأت أمريكا  منافسيها العالميين  

نها ال أفي حين أكدت الصين  ،  على الصين في كل مناسبة لعدم التدخل في سعر الصرف 

لكن    مساعدات مباشرة للشركات الصينية،  مال تقد نها  أو  صرف االيوان،تتدخل في سعر  

الصينية االعمال  تستفيد    الشركات  الصينالتنافسية ومن بيئة  أكسبها   الجيدة في  مما 

 .. تفوقًا على المستوى العالمي 

و بالحروب فلم  أما باالقتصاد الداخلي  إوألن الرؤساء السابقين للواليات المتحدة انشغلوا  

جورج بوش  ك  حاول رؤساء سابقينوينمو، و  الذي مازال ينمو  الصينييلتفتوا الى العمالق  

ى مفهوم الدوالر الضعيف لكسر المعادلة الغير متوازنة مع الصين، لكن هذه االبن تبن

التي قرأها كثيرون بأنها أزمة   العالمية،المغامرة انتهت بكارثة عظيمة هي االزمة المالية  

بالطبع المشتقات الحديثة المعقدة، وهذا  وحسب، أو أزمة حدثت بسبب    للرهن العقاري

 . تحليل سطحي للمشكلة

 

 

 

 

 

 

 

نهي فترته أو  به،لحق    الذيجاء الرئيس أوباما وحاول انقاذ االقتصاد األمريكي بعد الدمار  

دونالد    الرئاسية للرئيس  القيادة  ليسلم  للغاية،  متميز  اقتصادي  وضع   الذي ترامب  في 

القدرة على اتخاذ   نأل  بل  وحسب،   حمقأليس ألنه يبدو    العادة،رئيسًا فوق    أعتبر لديه 

 .. قرارات صعبة على كل األصعدة، بما فيها االقتصاد، ولديه القدرة على التفكير الجنوني

واألفكار   الصعبة  القرارات  القدس وهو   الجنونية،من هذه  الى  االمريكية  السفارة  نقل 

اق وقرار سحب القوات االمريكية من العر  سابق،رئيس امريكي    أيقرار لم يجرؤ عليه  

يعلم    ألنهحروب عسكرية ليست ضرورية    أيوقرار عدم الدخول في    وأفغانستان،وسوريا  

كذلك اتخذ قرارات جوهرية   ،لدولا  لمقدرات وأموال  ستنزافا  هي عبارة عن  ان الحروب

من خالل دول   تتمن محاربة داعش والقاعدة يجب ان  تقع خارج الصندوق، أهمها فكرة أ

األمريكي الجيش  وليس من خالل  أن   الذي  المنطقة  ويمكن  للخطر  يتعرض  أن  يمكن 

   ُيستنزف.
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"أمريكا   هو:  األسمىالهدف    الصندوق؟يفكر خارج    الذيهدف الرئيس المجنون  . ما هو  إذا.

وأواًل" يجب  ،  التي  الحقيقية  االمريكية  اإلمبراطورية  في  أبناء  تخسر  من    أيال  مجال 

 بأسرارهاشكل من االشكال، ويجب ان تحتفظ    بأي المجاالت الحديثة، ويجب اال تستنزف  

 ..هذه اإلمبراطورية بمنافسة يفكر حتى مجرد أن وقوتها وأال تسمح ألحد ان ينافس او 

 اإلسالميةالقادم ليس داعش وال القاعدة وال الجماعات  فإن الخطر  على هذه النظرة  وبناءا  

المعتدلة أو  القادم هو الصين    ترامب،هذا يعتبر تفكير ساذج حسب    ،المتطرفة  الخطر 

. ومن هنا الحقيقي.هنا يكمن التفوق    االصطناعي،والتكنولوجيا الرقمية الجديدة والذكاء  

 .للحكم.تبدأ قصة ترامب الحقيقية والشعبوية ووصوله 

ألنه بوضوح خرج بشكل    لن يكون في حلف العولمة  الطرحوبالتالي فان ترامب حسب هذا  

 ،ووضع الحواجز التجارية  ،سافر على مبادي العولمة واساسيات منظمة التجارة العالمية

يمك ال  أيضًا  مع    ن وهو  يكون  العسكري  أن  الصناعي  المجمع  والدولة   التقليديحلف 

فهو سحب قواته العسكرية من العالم ويعتقد ان القوة العسكرية يجب ان تكون   ،العميقة

إضافة الى انه عزل وزير   النووية،تماما كما هو فكر األسلحة    لالستخدام،للردع وليس  

العريقين في  العسكريين  قبل  تتخذ من  ان  التي يجب  القرارات  كثير من  واتخذ  الدفاع 

 .  البسط.صهيونية العالمية بمفهومها السياسي مع الوهو ايضًا ليس . البنتاجون.

 هذااليس    التصنيف؟ولماذا يجب علينا ان نعرف هذا    الرئيس؟اين يمكن تصنيف هذا    إذا

ألنه سيكون   ،التصنيف هنا مهم للغاية    لها؟!!ال داعي    التيمن اضاعة الوقت والفلسفة  

 تبدو غريبة االطوار وغير مفهومة وعشوائية.   التي ،لفهم تصرفات الرئيس مفتاحاً 

 

 

 

 

 

 

فاليمين هو مصطلح سياسي يطلق   ال،بالطبع    متطرف؟  يمينيهو  هل الرئيس ترامب    إذا

تنادي   التي  السياسية  األحزاب  وتنبذ   باألعراف على  القوميات،  الى  وتدعوا  والتقاليد 

ويمكن ان يصنفوا   دينهم،واليمينيين في معظمهم متمسكين بقوة بمبادئ  ..  المهاجرين

ومتطرفين ومتشددين  تقليدين  يمينيين  الى  التشدد  )حسب ،  حسب  ترامب  والرئيس 
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مينيا هو ليس ي  إذا  ..سيرته( بعيد كل البعد عن قضية القيم واألخالق والتمسك بالدين

وال يتبع للمجمع الصناعي العسكري األمريكي، حتى الديموقراطية يصعب ان   وال عولمياً 

بالضرورة وهو  الرئيس،  وسلوكيات  لتصرفات  يؤم  أيضاً   تنسب  األمريكية   نال  بالدولة 

 .العميقة وال يحترمها

؟، الشعبويةماهي  أواًل  ؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب ان نعرف  هل ترامب رئيس شعبوى

( أي توجيه )الديماغوجيةب    فما يعرباختصار هي فلسفة سياسية تستخدم    الشعبوية

و للجماهير  مباشرة  عواطفهم  إالخطاب  وشخصية   ستخدامابثارة  كاريزمية  خصائص 

لكن الشعبوية بحد ذاتها ليست هدفًا ،  وتبسيط وتجويد في الخطاب حتى يصل للشعب

وانما هي وسيلة لتحقيق اهداف وعقيده سياسية يؤمن بها السياسي.. ولعل من األمثلة  

 م ستخد ما يُ وعادة    المانيا، جمال عبدالناصر في مصر وهتلر في    الشعبوية،الواضحة في  

 . ب الشعبوي مصطلحات: القومية وكراهية األجانب والمهاجرين والحمائية والتأميم الخطا

 

 

 

 

 

 

 

ن من خالل طرحنا السابق ان الرئيس ترامب هو تركيبة خاصة ليست لو نالحظ اآل  إذا

ولم    كونه وهذا صحيح  ،  تقليدية السياسة،  في  يعمل  ولم  يأتي من حزب سياسي،  لم 

المنطقي كيف وصل ترامب  إذا.  الدولة.يعمل في أجهزة   ا  السؤال  كبر ألسلطة في  الى 

في  أو بلد  ان   العالم؟قوى  استطاع  وحده  الشعبوى  الديماغوجي  الخطاب  ان  يعقل  هل 

الى    كـ: خرون متمرسون في السياسة لم يصلوا  أن  أ!! في حين  السلطة؟ يوصل ترامب 

، وآخرونوكولن بأول    ،لجورأو  ،وديك تشينى   ،والسيدة كلينتون  ،وجون كيري  ،جون ماكين

 العسكري؟!! على كفاءة عالية ومتمرسون في العمل السياسي أو 

من الرؤساء التقليديين والحلول سئموا وملوا  الواقع يقول ان صانعي السياسة األمريكيين  

برئيس   ،قليديةالت يأتوا  األمريكي،  السياسي  العفن  خارج  من  برئيس  يأتوا  أن  وأرادوا 
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. لذلك جاءوا بالرئيس المجدد هيبتها.يفكر تفكير مختلف )خارج الصندوق( ليعيد ألمريكا  

 .سيستخدم أساليب غير تقليدية الذيالرئيس  ،)ترامب(

هذا   بعد  المناسب  التصنيف  ترامب  نصنف  أن  نستطيع  ترامب   إنونقول    لطرح،ااالن 

أوليغارشي )سنشرح( يستخدم الديماغوجية الشعبوية لتحقيق اهدافه وحشد الدعم له 

. وهذا مزيج جديد وفريد في عالم السياسة ال التقليديين.قصاء خصومة السياسيين  إو

بدرجة كبيرة من    مستوحىهذا النموذج  ..  السياسةعتقد انه سبق ألحد ان استخدمه في  أ

الناجحة  العائلية  الكبيرة  الشركات  وتستخدمه  اساسية،  بدرجة  واألعمال  المال  بيئة 

األ .وتسال  وفوردكتويوتا   السياسة  صانعي  ان  ويبدو  قناعة    أصبحوامريكيين  .  ن أ على 

يجب   المتحدة  الشركات  أالواليات  بعقلية  تدار  السياسي   الناجحةن  العفن  بعقلية  ال 

 ..ابقاالمريكي الس

على   الفرنسي  السياسي  القاموس  في  األوليغارشية  ُعرفت  ؟  األوليغارشية   انها: ماهي 

النظام السياسي الذي تكون فيه معظم القوى في أيدي عدد قليل من األفراد، كبعض 

العائالت أو جزء صغير من السكان، وعادة ما يكون مصدر القوة لهذه الفئة هو الثروة أو  

 . لعسكرية.ا التقاليد أو القوة 

 

 

 

 

 

 

 

شار الى مفهوم األوليغارشية هو الفيلسوف االغريقي " أفالطون " في كتابه أان أول من 

لكنها  بالقانون،ليغارشية )تعترف ون األأوذكر فيه  "،"الجمهورية" وكتابة اآلخر "السياسة

نه مفصل  ان نقول  أبل نستطيع    فعال،مع الرئيس ترامب    ثما يحد. وهذا  (.وزناً له    مال تقي

عنه أرسطو الحقًا حيث ذكر ان حكم    ثما تحدهو    هنا،لكن األمر السيء    .تفصيال.عليه  

، وهذا قلية االوليغارشية ينتهي باالستبداد والظلم والطغيان على الطبقات المحكومةاأل

كالواليات   كيف لجمهورية ديموقراطية عريقةاستيعابه، وهو  كثيرين  ال يصعب على    ما

 ان تتحول الى االوليغارشية ، وكيف للشعب ان يقبل بذلك ؟ المتحدة األمريكية
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من هنا يأتي دور الديماغوجية الشعبوية التي استخدمها الرئيس ترامب في خطابه لشحذ 

التي   للحكم،الهمم لتكون قاعدة صلبة لوصوله   أما قضية االستبداد والظلم والطغيان 

 يي صعبة الحدوث في دولة كالواليات المتحدة لديها عمق قانونتحدث عنها ارسطو فه

 . العميقة.ومؤسساتي يعرف أحيانا باسم الدولة 

طبقات  من  جاءوا  الذين  الزعماء  هم  الشعبوية  الديماغوجية  يستخدم  من  الغالب  في 

الشعوب احتياجات  فهم  يستطيعون  بسيطة  المصري    اجتماعية  جمال كالرئيس 

وليغارشين فهم في الغالب يعيشون ما األأ   الحساسة،ويضربون على أوتارهم    عبدالناصر،

وال   عاجية  أبراج  الشعوب  ينزلونفي  نرالكن  ،  لمخاطبة  في هو  حقًا    هما  جديد  مزيج 

وهو   القاصر(،  علمي  حد  )على  مسبوق  وغير  خطاب أالسياسة  يستخدم  وليغارشي 

 ديماغوجي شعبوي.. 

فأصحاب ،  الكبرى  يمكن ان تجده اال في الشركات العائلية  وكما ذكرت سابقا هذا المزيج ال

المسيطرة   االوليغارشية  القلة  هم  الشركات  الشركة،    التيهذه  يستخدمون وتدير 

  نما يمك تشحذ عواطف الطبقة العاملة للحصول على اقصى    التي الخطابات الشعبوية  

والمبادئ    االنتاجية،من   الحوافز  بث  الالزم   التيمع  المستمر  الوالء  صنع  في  تساهم 

 .. الستمرار هيمنة الشركة على االسواق والمنافسين

لكن ماذا عن عالقات ،  موظفيهانموذج الشركة العائلية الناجحة في تعاملها مع  هو  هذا  

الناجحة العائلية  ب  المنافسين؟مع األسواق ومع    ،هذه الشركة  الضبط موقف هذا يشبه 

الدول   مع  اآلن  المتحدة  نجحت    فهي،  األخرىالواليات  وإن  ستنجح   داخليًا،حتى  فهل 

 خارجيا؟!! 
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التي   جدا،هنا سننتقل الى محور أخر هام   الكبرى  العائلية  الشركات  هو مقومات نجاح 

كيف تتعامل مع الموردين ومع   األسواق؟صنعت بيئة جيدة للعمل داخليًا، كيف تنجح في  

وما هي مبادئها وسياساتها التي تخلق والء   الدولية؟وكيف تتعامل مع األنظمة    العمالء؟

 الريادة؟!! العمالء لتستمر في 

هل اصنع هذه القطعة داخليا ام اشتريها من    هو:ُمصنع    أي  يواجه  الذيالسؤال المهم  

تكلفة   المنشاة؟خارج   كانت  فاذا  القطعة،  تكلفة  على  تعتمد  السؤال  هذا  على  االجابة 

كان العكس   وإذاانتاجها داخليا اقل من الحصول عليها خارجيا فعندها يتم التصنيع داخليا،  

 المنشاة فيكون القرار هو شراءها من خارج 

وهو الحصول على الخدمة او السلعة من مصادر   Outsourcingن هنا نشأ مفهوم الـ  وم

. وهذه من  الُمصنع.لغرض تقليل التكلفة الكلية للُمنتج  للشركة،خارجية ليست مملوكة 

التي أدت الى إيجاد مفهوم )سالسل التوريد(   وهيالقواعد االساسية في العمل التجاري  

ولها قاعدة اقتصادية شهيرة تسمي الميزة النسبية والميزة المطلقة، ،  Supply Chainأو  

. وعبر الزمن  واالقتصاد.وُتدرس في مناهج االقتصاد الجزئي للمبتدئين في علم االدارة  

لتصب   اخرى،من دولة الى    ج(االنتالدينا مفهوم )نقل    وأصبحتطورت المفاهيم االنتاجية  

 في النهاية في خانة تقليل التكلفة وتعظيم الربحية.. 

 

 

 

 

 

 

 السيارات،تصنع    التيمدير لشركة جنرال موتورز االمريكية الشهيرة    أنكاالن تخيل معي  

نريد ان ننافس بها ونبيع من هذا الصنف   ألنناونريد ان نصنع احدى السيارات الصغيرة  

بـ   المقدرة  المنتج  ان  سنة.   15مليون سيارة طيلة عمر هذا  االن  هيكل    نبني. سنحتاج 

صنع هذا الهيكل في مصانعنا ن ُنأما أ  خيارين،لدينا  ،  السيارة المعدني من الحديد والصلب

صنيع في الواليات المتحدة . تكلفة التالصين.بالواليات المتحدة أو نصنعه في المكسيك أو  

. لماذا هذا التفاوت في التكلفة من  $.1500وفى الصين    $،2500وفى المكسيك    $،4000

الى   والمصنع    اخر؟ بلد  واحدة  الشركة  والشركة   واحد؟اليس  واحد  المصنع  نعم صحيح 
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$ وفى المكسيك 20لكن أجر الساعة في الواليات المتحدة للعامل األمريكي هي    واحدة،

المكسيكي   للعامل    $،8للعامل  الصين  والكهرباء $.5  الصينيوفى  الطاقة  وتكلفة   .

وبالتالي فان تصنيع الهيكل لهذه السيارة سيختلف تبعا   اخر،والوقود تختلف من بلد الى  

 .. لهذه المعطيات

ننتقل االن الى ماكينة السيارة والكمبرسور للمكيف ،  للسيارةكل المعدني  انتهينا من الهي

. جميع هذه العناصر تصنيعها لدي الغير أوفر بكثير من ان تصنعها  والمصابيح.والزجاج  

$ في 500فالكمبرسور مثال لو صنعته شركة جنرال موتورز سيكلفها  ،  بنفسهاالشركة  

بـ   سيكون  اليابان  من  اشترته  لو  تتفرغ   إذا،  $300حين  أن  موتورز  جنرال  على  يجب 

حاجة  العالم حسب  حول  المنتشرة  وتصنعها في مصانعها  الجميلة  الموديالت  لتصميم 

الـ   الكثير من األجزاء بطريقة  العمالء وتحصل على    Outsourcingاألسواق وقربها من 

الـ   ونظرية  والمطلقة  النسبية  الميزة  نظرية  وحسب  كلفة  األقل  مبدأ   Supplyحسب 

Chain  األخرى اإلنتاجية واالقتصادية والمفاهيم 

. انه باستخدام هذه األفكار االقتصادية تستطيع الشركات الكبرى تعظيم  النهائية.النتيجة  

العاملة الرخيصة في   األيديواستغالل    المضافة،منافعها وأرباحها والحصول على القيمة  

والخبرة  المعرفة  تمتلك  التي  للقارات  العابرة  العمالقة  الشركات  لصنع  الفقيرة  الدول 

 . والذكاء التجاري

 

 

 

 

 

 

 

دون   الشعوب  ثروات  تنتقل  العاملةأوهكذا  الكادحة  الطبقات  من  الجميع  يشعر  في   ن 

الى الشركات العابرة للقارات التي   ، وغيرها من الدول الفيرة،الصين والهند والمكسيك

وهو نفس مبدأ االقطاعيات القديمة التي  الضخمة،يسيطر عليها أصحاب رؤوس األموال 

العالم، وانما   فاإلقطاع.  وأوروبا.أمريكا  سنة في    300  حواليسادت قبل   لم ينتهي من 

صنع في ُي  الذيفالمنتج  ،  الشركات الضخمة العابرة للقاراتتحول الى صورة جديدة هي  
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تتجاوز   ال  بتكلفة  الفقيرة  الدول  ُي200هذه  يزيد على    باع$،  رعاه ألن    ،1500$بما  من 

شركة   هي  التجارية  العالمة  عليه  ووضع  عليها وتبناه  يسيطر  للقارات  عابرة  امريكية 

وهي    إذا..  اقطاعيين المضافة  البيع( )ا   1300$القيمة  وسعر  التكلفة  سعر  بين  لفرق 

للقارات العابرة  )الشركات  الجدد  االقطاعيين  الى  حصلت    (،انتقلت  حين  الشعوب في 

استأثر بغالبية   الذيمن قبل السيد االقطاعي    حد الكفاف  زال يتجاوجر يومي  أالفقيرة على  

. هذه هي النظريات الحديثة التي استفاد منها االذكياء ومن يملكون المعرفة التي .األرباح

 ..باإلنجليزية know-howيطلق عليها الـ 

ال وهو إزالة الحواجز أجله أمريكا في منظمة التجارة العالمية،  أهذا هو ما جاهدت من    إذا

ة وتسهيل انتقال األموال واالفراد حتى تستفيد منه شركاتها العابرة للقارات التي التجاري

تخيلوا معي ..  تتجاوز إيرادات البعض منها إيرادات دولة كبري كالمملكة العربية السعودية

)الُمرعب(   الفكر  وهذا  الدولية،  التجارة  في  التعقيد  العابرة   الذيهذا  الشركات  تتبناه 

شخص كترامب   ويأتيكل هذا التعقيد    ،Globalizationوفكر العولمة    الناجحة،للقارات  

دارة أو صناعة حتى يعي مثل  إلم ولن يكن ترامب رجل    عين؟!!يريد ان يهدمه في غمضه  

 .الجسام.مور هذه األ

أن لوجب عليها عية(  لو كانت )أوليغارشية( أو )اقطاكشخصية الرئيس ترامب    ن شخصيةإ

فكر بطرق ال تؤدي الى هدم مفاهيم ومبادئ ُصنعت وصيغت وُفصلت لتناسب الهيمنة ت

الشك أم مغامرات الرئيس   لال يقب لقد أصبحت على يقين تام  ..  االقتصادية االمريكية

ألن قوانين ومعايير   غيره،ترامب ستنتهي بكارثة اقتصادية ستؤذى االمريكي نفسه قبل  

وهو اليوم يعمل ضد بالده دون   المتحدة،لصالح الواليات    %90العولمة كانت تصب بنسبة  

 أن يشعر.. 

التجارية   اللعبة  التطور   الدولية،الصين استطاعت أن تستفيد من قواعد  واستفادت من 

بشكل مذهل هذ  ،التكنولوجي  إيقاف  أمريكا  حاولت  مهما  التطور  ذلك  في  ه وستستمر 

إنتاجية  أكثر أصبح الذي الصيني، ألن الصينين استثمروا في المعرفة وفي الفرد النهضة

حتمًا ستخسر الشركات األمريكية منافستها في األسواق الدولية ألن و  .للعمل.واكثر حبًا  

ما رفع أسعار ، إتكلفة منتجاتها سترتفع بشكل كبير، وستكون امام خيارين كالهما مر

أو تبقى على أسعارها كما    الدولية،في األسواق  وحصتها  ف مبيعاتها  البيع وهذا سيضع

 اشكركم على المتابعة وفي امان الل  .تها.اوثروهي وبالتالي تنخفض أرباحها 
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