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مقابلة مع جيمس ريكاردز  

مؤلف كتاب: الحفاظ على اàسرار السبعة للثروة في الفوضى القادمة

١ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

ل"دى ج"يم وج"هة ن"ظر ق"يادي"ة ع"ن ان"حسار وت"دف"ق اIق"تصاد الس"ياس"ي ال"عا;"ي. وص"ف ف"ي ف"صله اAول ال"دور ا;"شؤوم 

ل"رئ"يس مج"لس اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي ال"ساب"ق (ب"ن ب"رن"ان"كي) 

ف"ي اخ"تيار م"زي"ج الس"ياس"ة ال"نقدي"ة اi"ال"ي ال"ذي �ه"د ال"طري"ق 

;ناقشة ا≥اطر ا;ستقبلية التي تواجه ا;ستثمرين. 

وال""ن: ف""ي ب""داي""ة ك""تاب""ك، اس""تخدم""ت ت""عبير "اAودي""سة" 

ل"وص"ف ا{"يارات ال"تي ت"واج"ه مج"لس اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي 

وال"تي ت"عود إل"ى (آIن غ"رينس"بان)، تتح"دث ف"يها ع"ن ال"طري"قة 

ال"تي í"ول ب"ها اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي ل"تقليص ال"فقاع"ات ق"بل (آIن غ"رينس"بان)، ث"م م"حاول"ة اi"فاظ ع"لى ال"فقاع"ات، 

واøن اس"تخدم ذل"ك ف"ي الس"ياس"ة ال"نقدي"ة ب"شكل ع"لني çذك"اء التضخ"م وف"قاع"ات اAص"ول الضخ"مة. أي"ن ي"ترك"نا 

هذا اليوم؟ 

ري"كاردز: ف"ي ه"ذا ال"كتاب، أí"دث ع"ن ك"يف هَ"زم (آIن غ"رينس"بان) اIن"كماش ف"ي ع"ام ۲۰۰٥ ق"بل أن ي"غادر 

. ف"قد أدت م"عدIت م"نخفضة إل"ى ف"قاع"ة اçس"كان وأزم"ة ال"دي"ون ع"ال"ية  م"نصبه، ل"كن ذل"ك ك"ان ان"تصاراً ب"اه"ظاً

ا≥"اط"ر. وم"نذ ع"ام ۲۰۰۸، أص"بح ل"دي"نا ال"كثير م"ن ذل"ك، م"ع ن"سخة أك"ثر ت"طرف"اً م"ن دواء (آIن غ"رينس"بان) ;"كاف"حة 

اIن"كماش. إذا ك"ان"ت ®"رب"ة (آIن غ"رينس"بان) ال"تي اس"تمرت ث"Rث س"نوات ف"ي أس"عار ال"فائ"دة دون ۲٪ ق"د أدت 

إل"ى اAزم"ة ا;"ال"ية ال"عا;"ية، ف"ما ال"ذي ف"علته س"ياس"ة (ب"يرن"ان"ك ي"لV) ب"صفر ب"ا;"ائ"ة ;"دة س"بع س"نوات؟ ل"قد س"اه"م ال"بنك 

اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي ف"ي عه"د (ب"يرن"ان"ك ي"لV) بخ"لق س"لسلة م"ن ال"نقود ل"م يس"بق ل"ها م"ثيل ت"دع"ى: التيس"ير 

الكمي. 

 Aftermath: Interview with James Rickards: Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming ١

Chaos, June 5, 2019, R. Christopher Whalen, link.

The Institutional Risk Analyst حاوره: كريستوفر والن، محرر في
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لFقد صFدمFتنا أوجFه الFتشابFه بYF العشFريFنيات 


واليوم التي أبرزتموها في الكتاب؛ 
الFFFFFFذي يظهFFFFFFر؛ ا>فFFFFFFتقار إلFFFFFFى الFFFFFFوضFFFFFFوح مFFFFFFن 
جFFانFFب الFFقادة الFFسياسFFيY ا$FFفترضYFF بFFشأن 

الخيارات ا>قتصادية.
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وال"ن: í"دث"ت ع"ن ك"يف واج"ه اIق"تصاد اAم"ري"كي ص"عوب"ة م"تزاي"دة ف"ي í"قيق ا;س"توي"ات ا;"تصورة ل"لنمو اm"تمل. 

وه"ذا ي"ؤدي إل"ى ق"يام ال"لجنة ال"فيدرال"ية ل"لسوق ا;"فتوح"ة (FOMC) بـ "ب"ذل ا;"زي"د م"ن اêه"د" ل"تعزي"ز ف"رص 

. وم"ع ذل"ك، ي"بدو أن ب"نك اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي ي"رت"كب ب"عض  ال"عمل والتضخ"م ä"وج"ب ت"فوي"ض اس"تمر ٥۰ ع"ام"اً

اAخطاء ذاتها التي ارتكبت في العشرينات والثRثينيات. 

ري"كاردز: ب"ال"عودة إل"ى ف"ترة ۱۹۲۹-۱۹۳۷، ك"ان"ت ال"قاع"دة ال"قد�"ة ت"تمثل ف"ي وخ"ز ال"فقاع"ات ل"تخفيف ض"غوط 

ا;"ضارب"ة. ول"كن، انته"ى اAم"ر إل"ى التس"بب ف"ي ح"اIت رك"ود ب"دIً م"ن م"نعها. وبح"لول ال"فترة م"ن ۲۰۰۱-۱۹۹۸، 

ك"ان"ت اi"كمة ب"ترك ال"فقاع"ات تس"ير ف"ي م"ساره"ا ث"م ت"نظيف ال"فوض"ى ب"عد ذل"ك. ل"كن ب"نك اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي 

فش"ل ف"ي ال"تمييز ب"V ال"فقاع"ات ا;"دف"وع"ة ب"اIئ"تمان وال"فقاع"ات ا;"دف"وع"ة ب"ال"هوس. اAول"ى خ"طيرة Aن"ها م"رت"بطة ب"نظام 

اIئ"""تمان، وال"""ثان"""ية أق"""ل أه"""مية Aن ال"""ناس ي"""فقدون أم"""وال"""هم؛ ل"""كن اAزم"""ة ليس"""ت ن"""ظام"""ية. ك"""ان"""ت ف"""قاع"""ة 

dot.com ل"عام ۲۰۰۰ م"ضارب"ة، ول"كنها ل"م ت"كن م"دف"وع"ة ب"اIئ"تمان، ل"ذا ل"م ت"تحول إل"ى أزم"ة ن"ظام"ية ع"ندم"ا 
ان"دل"عت. ب"ال"طبع ك"ان ع"ام ۲۰۰۸ م"دف"وع"اً ب"اIئ"تمان، وق"د í"ول إل"ى ح"د ك"بير ف"ي ج"ميع أن"حاء ال"نظام وص"وIً إل"ى 

ق""مة الس""لسلة؛ ح""يث فش""لت ال""بنوك ال""كبيرة وفش""ل ق""طاع اçس""كان. ال""سؤال اAول للس""ياس""ة: ي""جب أن ت""نبثق 

ال"فقاع"ات ا;"دف"وع"ة ب"اIئ"تمان أو ت"نزع ف"تيلها، ورä"ا ت"سمح ل"فقاع"ات ا;"ضارب"ة (آخ"ره"ا ع"ملة ال"بيتكوي"ن) ب"إدارة 

م"ساره"ا. وا;"شكلة ه"ي أن ص"ان"عي الس"ياس"ة ف"ي ب"نك اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي أن"هم ق"د I ي"درك"ون ه"ذا ال"تمييز. ó"ا 

يسمح لفقاعات اIئتمان با{روج عن السيطرة إلى أزمات نظامية. 

وال"ن: م"ن ال"واض"ح أن"ك ت"ضع أزم"ة ۲۰۰۸ ع"لى (آIن غ"رينس"بان). ل"كن ك"يف �"كنك ال"تمييز ب"V ف"قاع"ة ال"سوق 

وف"قاع"ة اIئ"تمان ع"ندم"ا ت"صبح اAخ"يرة أق"ل إش"كال"ية؟؛ Aن ال"بنك ا;"رك"زي يخ"لق ف"قاع"ات اAص"ول ب"نشاط. ك"ان"ت 

ا{"سارة ال"نا®"ة ع"ن التخ"لف ع"ن س"داد م"عظم ال"قروض ال"عقاري"ة ا;"ملوك"ة ل"لبنك س"لبية ;"دة ث"Rث س"نوات أو أك"ثر. 

ع"ندم"ا تس"تفيد ال"بنوك م"ن التخ"لف ع"ن س"داد ال"قروض، أI ي"عتبر ه"ذا ع"لماً أح"مر؟ ل"قد ت"بنى اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي 

ص"راح"ة س"ياس"ة ت"أج"يج أس"عار اAص"ول ف"ي اAس"هم وال"عقارات ;"كاف"حة اIن"كماش، ول"و أدى ذل"ك ل"عدم اس"تقرار 

السوق. 

ري"كاردز: ه"ذا س"ؤال ع"ميق ت"طرح"ه ح"ول ت"أث"ير الس"ياس"ة ال"نقدي"ة ع"لى م"قاي"يس اIئ"تمان ا;"رئ"ية. اê"واب ب"بساط"ة 

ش"دي"دة ه"و أن"ه I �"كنك ا{"روج. إن"ه ش"يء واح"د ع"ندم"ا ت"ؤدي الس"ياس"ة ال"نقدي"ة ال"فضفاض"ة إل"ى ت"طرف اIئ"تمان 

ا{"اص. �"كن †"لس اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي أن ي"حكم ذل"ك. ل"كن، م"اذا يح"دث ع"ندم"ا ي"كون اIئ"تمان ال"عام م"ن 
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اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي م"صدر ا;"شكلة؟ إن اخ"تيار (ب"يرن"ان"ك ي"لV) إذك"اء تضخ"م أس"عار اAص"ول م"ن خ"Rل أس"عار 

ف"ائ"دة ص"فري"ة والتسه"يل ال"كمي QE؛ ل"يس ش"يئاً �"كن ع"كسه ب"دون ق"در ك"بير م"ن اAل"م؛ فبمج"رد إج"راء ه"ذه 

ا;"فاض"لة ب"V ال"تروي"ج للتضخ"م وع"دم اس"تقرار ال"سوق ف"ي ا;س"تقبل، ف"لن ي"كون ل"دي"ك مخ"رج. أن"ت أف"ضل ح"اIً ف"ي 

í"مل اAل"م وق"بول مس"توى أق"ل م"ن ال"نمو اIق"تصادي ف"ي ا;"دى ال"قصير ب"دIً م"ن ت"أج"يل اAل"م، وخ"لق ف"قاع"ات أص"ول 

أك"بر ب"كثير. I ت"وج"د ط"ري"قة للخ"روج م"ن خ"يار س"ياس"ة (ب"يرن"ان"ك ي"لV) دون ف"قاع"ات أك"بر وانه"يار ك"بير ل"لسوق 

أك"بر ب"كثير ó"ا ي"نتج ع"نه. ه"ذا ه"و الس"بب ف"ي أن"ني أع"تقد أن"نا ن"واج"ه انه"ياراً ف"ي اAس"واق ا;"ال"ية س"يئاً أو أس"وأ م"ن ع"ام 

۱۹۲۹ أو ۲۰۰۸. 

وال"ن: الس"ياس"ة اAم"ري"كية ع"لى م"دى ن"صف ال"قرن ا;"اض"ي ل"م ت"كن ت"قبل ق"يود ال"نمو أو اçن"فاق أو ال"دي"ون. ه"ل 

ت"قول أن"نا ن"حتاج إل"ى إع"داد اس"ترات"يجية ال"بقاء ع"لى ق"يد اi"ياة ل"عصر (م"اد م"اك"س) ال"قادم م"ن ا{"راب ا;"ال"ي؟ لKقد 

صKدمKتنا أوجKه الKتشابKه بÑK العشKريKنيات والKيوم الKتي أبKرزKèوهKا فKي الKكتاب، ا\فKتقار إلKى الKوضKوح مKن جKانKب 

القادة السياسيÑ اOفترضÑ بشأن اUيارات ا\قتصادية. 

ري"كاردز: واح"دة م"ن ن"قاط "ال"عواق"ب" ه"ي أن"نا اخ"ترن"ا ه"ذا ا{"يار ب"ال"فعل ل"تقلبات أك"بر وأك"بر ف"ي ال"طفرة وال"كساد. 

اøن ن"حن ع"ال"قون م"عها. ك"يفية ت"نقلك ف"ي ه"ذه ا;"ياه ال"غادرة وح"ماي"ة ال"ثروة ه"ي اøن م"سأل"ة م"همة للمس"تثمري"ن 

وا;س"تشاري"ن اm"ترف"V. ال"نقطة اAس"اس"ية ف"ي ه"ذا ال"كتاب ه"ي أن"نا اخ"ترن"ا ه"ذا ا{"يار، ف"بعد ۱۰ س"نوات، I �"كننا 

ا{روج من هذه الدورة، بل يتم اøن سد ثقوب الوعاء ليعيد اIحتياطي الفيدرالي تعبئته من جديد. 

وال"ن: أو ك"ما ك"تب ص"دي"قنا (ج"يم غ"ران"ت): إن رئ"يس مج"لس اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي (ج"اي ب"اول) ه"و أس"ير 

التاريخ وا{يارات التي اتخذها سلفه. 

ري"كاردز: ب"ال"ضبط. ف"ي ب"داي"ة رئ"اس"ة (رون"ال"د ري"غان)، ك"ان ل"دي"نا أس"وأ رك"ود م"نذ ث"Rث"ينيات ال"قرن العش"ري"ن. 

ول"كن بح"لول ع"ام ۱۹۸۳، ك"نا ن"نمو ä"عدل ي"زي"د ع"ن ٥٪ س"نوي"ا. ق"ال (رون"ال"د ري"غان) إن ال"رك"ود ق"د انته"ى م"بكراً، 

ث"م ف"از ب"أك"بر انه"يار ف"ي ال"قرن العش"ري"ن. وال"يوم، ن"حن ف"ي ح"ال"ة رك"ود م"نذ ع"ام ۲۰۰۸، ع"لى اAق"ل وف"قاً ;"ا ح"دده 

(ج"ون م"اي"نارد ك"ينز). ل"كن ب"ال"عودة إل"ى م"سأل"ة ال"نمو ال"فعلي م"قاب"ل ال"نمو اm"تمل، ي"بدو ل"ي أن"نا ن"واج"ه ث"Rث"ة ري"اح 

معاكسة كبيرة.  

أو\ً: قضية التركيبة السكانية. فقد أصابنا الركود في انخفاض عدد السكان في الدول الكبرى حول العالم.  
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ثKانKياً: �"ثل ال"دي"ن ع"ائ"قاً ك"بيراً أم"ام ال"نمو اIق"تصادي ال"يوم، ä"ا ف"ي ذل"ك دي"ون ال"طRب الش"باب ال"ذي"ن ل"دي"هم أع"باء 

دي"ون ك"بيرة ó"ا ي"جعل م"ن ال"صعب اi"صول ع"لى وظ"يفة أو ش"راء م"نزل. وه"ذا س"يؤخ"ر ت"كوي"ن اAس"رة، ال"ذي ه"و 

اmرك الرئيسي لRستهRك.  

وثKKالKKثا: ل""دي""نا أس""عار ف""ائ""دة س""لبية، وه""ي ع""بارة ع""ن í""وي""ل ص""ري""ح ل""لثروة م""ن ال""دائ""نV إل""ى ا;""دي""نV، وخ""اص""ة 

اiكومات وا;دينV اøخرين من القطاع العام. 

وال"ن: إذن ه"ل ت"واف"ق ع"لى أن أس"عار ال"فائ"دة الس"لبية ك"ان"ت ف"ي ال"واق"ع ع"بئا ع"لى ال"نمو، وه"ي ف"ي اAس"اس ض"ري"بة 

تراجع على ا;دخرين وا;ستثمرين جميعاً؟ 

ري""كاردز: ن""عم، ب""ال""تأك""يد. وه""ذا ه""و الس""بب ف""ي أن""ني ق""ضيت ال""كثير م""ن ال""وق""ت ف""ي اi""دي""ث ع""ن (ري""نهارت 

وروج"وف) وق"اع"دة ۹۰٪. ع"ندم"ا ت"رت"فع دي"ون أي ب"لد ع"ن ۹۰٪ م"ن ال"ناü اm"لي اçج"مال"ي، ف"إن ال"نمو ي"عان"ي، وأي"ة 

إج"راءات س"ياس"ية إض"اف"ية ته"دف إل"ى ت"عزي"ز ال"نمو ت"فقد ف"عال"يتها؛ äج"رد ®"اوزك ۹۰٪، ك"ل ال"قواع"د ا;"تعلقة ب"تغيير 

الس"ياس"ة اIق"تصادي"ة. ;"اذا ي"بلغ س"عر ال"سند ۱۰ س"نوات ۲.۱٪ ه"ذا ال"صباح؟ ه"ذا س"وف ي"زداد س"وءاً ب"ا;"ناس"بة. 

ح"صل (رون"ال"د ري"غان) ع"لى ∆"و ك"بير Aن"ه زاد اçن"فاق والعج"ز، ل"كن اçج"راءات الس"ياس"ية ن"فسها ب"عد ۳٥ ع"ام"اً 

ب"ال"كاد í"صل ع"لى أي زي"ادة ف"ي ال"نمو. يشه"د ال"بيت اAب"يض ال"يوم ∆"واً بنس"بة ۳.۱٪ ف"ي ال"رب"ع اAول، ل"كنه ي"عود 

وي"نظر إل"ى س"نوات أوب"ام"ا وال"تأرج"حات ال"واس"عة ف"ي ال"ناü اm"لي اçج"مال"ي ال"تي م"ررن"ا ب"ها. ك"ان ل"لمعدIت ا;"نخفضة 

واi"واف"ز ب"عض ال"تأث"ير م"ن ح"يث زي"ادة ال"نمو ل"كنها ل"م ت"كن مس"تدام"ة. ل"م ي"كن ه"ناك ف"رق ح"قيقي ب"V (ت"رام"ب 

وأوب"ام"ا) م"ن ح"يث ال"نمو. أع"طتنا ال"تخفيضات ال"ضري"بية ع"ثرة، ول"كن ف"قط ع"ثرة. ل"م ي"كن ن"قلة ن"وع"ية، ب"ل مج"رد 

ع"ثرة غ"ير مس"تدام"ة. ل"قد ع"دن"ا إل"ى ∆"و اI®"اه بنس"بة ۲.۲٪ ف"ي ال"سنوات العش"ر ا;"اض"ية وه"و أق"ل م"ن م"توس"ط م"ا ب"عد 

اiرب، وبالتالي يؤهل العقد ا;اضي لRكتئاب باستخدام مقياس كينز. 

وال"ن: ي"بدو أي"ضاً أن ال"نمو أق"ل م"ن ا;"عدل ال"ذي �"كنك م"ن خ"Rل"ه إب"قاء الس"ياس"ة í"ت الس"يطرة، وب"ال"تال"ي ل"دي"نا ك"ل 

أن"واع اIس"تجاب"ات ال"هوس"ية م"ن ال"بيتكوي"ن إل"ى MMT و"ح"لول" ال"عصر اê"دي"د ;"شكلة ال"نمو ا;"نخفض. ك"يف 

ترى ا;ستقبل بالنظر إلى وجهات نظرك حول احتمال حدوث تقلبات أكبر في السوق؟ 

ري"كاردز: ع"ندم"ا تفش"ل ج"ميع اi"لول م"ن واش"نطن وج"ميع اAف"كار ال"كبيرة ح"ول ال"نمو اIق"تصادي، ف"قد ن"حتاج 

إل"ى ال"تراج"ع ع"ن ∆"وذج م"جتمعي ش"به زراع"ي يش"به ال"تقشف وف"ق ش"روط ال"يوم. م"ثل ه"ذا ال"نموذج ه"و أك"ثر اس"تقرارا 

ب"كثير م"ن ط"فرة ج"ذري"ة و∆"وذج Ñ"ثال ن"صفي م"ن (آIن غ"رينس"بان) و(ب"يرن"ان"ك ي"لV). (Iري ك"ودل"و) م"حق ف"ي 
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اIع""تقاد ب""أن""ه �""كننا ال""قيام ب""عمل أف""ضل ف""يما ي""تعلق ب""ال""نمو، ل""كن ال""ري""اح ا;""عاك""سة ال""تي í""دث""نا ع""نها م""روع""ة 

والسياسات ليست مصممة بشكل جيد لتحقيق هذا النوع من النمو. 

والن: ما هو الطريق إلى نوع من التعقل فيما يتعلق بالنمو اIقتصادي؟ 

ري"كاردز: ن"حتاج إل"ى ®"اوز اçي"دي"ول"وج"ية ن"حو م"ناق"شة أك"ثر واق"عية ح"ول ك"يفية ق"ياس ال"نمو ووص"فه. دع"ون"ا ن"فعل 

م"ا ي"عمل. اخ"ترع ال"فيلسوف ال"عظيم (وي"ليام ج"يمس) ال"براغ"مات"ية وع"لّمنا أI ن"تعلق ä"درس"ة أف"كار أو أخ"رى. ل"قد 

ك"نت دائ"ماً م"ن ا;"عجبV بـ (ك"ينيز) ون"اق"داً ش"دي"داً ;"ا ن"سميه "ال"كينزي"ة" ال"يوم. äج"رد م"وت (ك"ينز)، اخ"تطف 

ا{"بير اIق"تصادي (روب"رت ص"ام"وي"لسون) م"يراث"ه وخ"لق ش"يئاً ج"دي"داً Ñ"ام"اً ي"سمى ال"كينزي"ة. ل"كن م"ا ي"عجبني ف"ي 

(ك"ينز) ه"و أن"ه ك"ان ب"راغ"مات"ي، وه"و رج"ل ي"فهم ف"ن الس"ياس"ة ول"كنه ي"عرف أي"ضاً ك"يفية ع"مل اAس"واق ب"شكل 

وث"يق. ف"ي ع"ام ۱۹۱٤ ف"ي ب"داي"ة اi"رب ال"عا;"ية اAول"ى، ك"ان (ك"ينز) �"يل ل"لتوج"ه ن"حو ال"ذه"ب Aن"ه رأى أن"ها وس"يلة 

ل"لحفاظ ع"لى م"كان"ة ب"ري"طان"يا اIئ"تمان"ية وال"سماح ل"ها ب"ال"فوز ف"ي اi"رب. بح"لول ع"ام ۱۹۲٥، ك"ان (ك"ينز) ي"عارض 

ال"ذه"ب Aن"ه رأى أن"ه ق"يد ع"لى ال"نمو. ول"كن بح"لول ن"هاي"ة اi"رب ال"عا;"ية ال"ثان"ية، دع"م م"عياراً ذه"بياً م"عدIً ل"دع"م 

النظام النقدي العا;ي، لقد آمن äا åح.  

 هذا هو نوع التفكير الذي نحتاجه اليوم. 
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