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استهداف األثرياء:
لماذا أثارت خطة الموازنة األمريكية الجديدة جداًل واسعًا؟

أعلنــت اإلدارة األمريكيــة فــي 9 مــارس 2023 عــن 
مشروع مقترح لموازنة العام المالي القادم، وهو 
المشــروع الــذي ســيصل معــه إنفــاق الحكومــة 
الفيدراليــة إلــى 6.9 تريليــون دوالر أمريكــي فــي 
2024. وقــد تمثــل الهــدف منــه في تقليص العجز 
الحكومــي، وزيــادة الحصيلــة الضريبيــة مــن خــال 
فــرض ضرائــب أكبــر علــى الدخــل األجنبي للشــركات 
األمريكيــة وأصحــاب الدخول المرتفعة، ومضاعفة 
ضريبــة األربــاح الرأســمالية، وزيــادة إنفاق البنتاجون، 
وخفــض أســعار األدويــة وتكاليــف الرعايــة الصحيــة. 

أعلــن الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن” فــي 9 مــارس 2023 عــن 
اقتراحــه لموازنــة العــام المالــي المقبــل الــذي يبــدأ فــي أول أكتوبــر 
2023 وينتهــي فــي 30 ســبتمبر 2024. وقــد توقــع االقتــراح 
المكــون مــن 182 صفحــة أن يصــل إنفــاق الحكومــة الفيدراليــة إلى 
6.9 تريليــون دوالر أمريكــي علــى مــدار العــام المالــي 2024، وإن 
تمثــل الهــدف منــه فــي تقليــص العجــز بنحــو 3 تريليونــات دوالر 
خــال الســنوات العشــر المقبلــة مــن خــال زيــادة الضرائــب علــى 
األثريــاء مــن بيــن أمــور أخــرى. وعلــى الرغــم مــن أهميــة تحقيــق 
هــذا الهــدف، فقــد تســبب مشــروع الموازنــة المقتــرح فــي ردود 
أفعــال واســعة، ال ســيما بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن؛ إذ إنــه 
مــن المتوقــع أن تواجــه الموازنــة المقترحــة رفضــاً فــي مجلــس 
النــواب الــذي يســيطر عليــه الحــزب الجمهــوري بعــد فــوزه فــي 

انتخابــات التجديــد النصفــي فــي نوفمبــر الماضــي. 

أهداف “بايدن”

يهــدف مشــروع الموازنــة المقتــرح إلــى تقليــل العجــز ورفــع 
الضرائــب علــى األثريــاء والشــركات الكبــرى وغيــر ذلك مــن مامح 

وأهــداف يمكــن الوقــوف عليهــا فــي النقــاط التاليــة:

1- زيــادة الضرائــب علــى الشــركات وذوي الدخــل المرتفــع: 
ــر  ــب أكب ــرح حــول فــرض ضرائ ــة المقت ــدور مشــروع الموازن ي
علــى الدخــل للشــركات األمريكيــة واألفــراد ذوي الدخــل المرتفــع، 
أصحــاب  علــى  الموســعة  الطبيــة  الرعايــة  بجانــب ضرائــب 
الدخــول األعلــى، لتصــل الزيــادات الضريبيــة المتوقعــة إلــى 4.5 
تريليــون دوالر؛ إذ يســتهدف مشــروع الموازنــة المقتــرح فــرض 
ــارات )0.01% مــن  ــى أصحــاب الملي ــى عل ــة الحــد األدن ضريب

ــراًء(.  ــر ث ــن األكث األمريكيي
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وبموجــب تلــك الضريبــة، يدفــع األمريكيــون األكثــر ثــراًء 
ــك األصــول  ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن دخوله ــل عــن 25% م ــا ال يق م
الُمقــدرة، كمــا ســيضاعف مشــروع الموازنــة المقتــرح ضريبــة 
األربــاح الرأســمالية إلــى 39.6% بــدالً مــن 20%، باإلضافــة 
إلــى إلغــاء بعــض اإلعفــاءات المقدمــة للشــركات والمســتثمرين، 

ــل %21  ــى 28% مقاب ــركات إل ــى الش ــب عل ــادة الضرائ وزي
حالّيــاً، بجانــب زيــادة الفئــة الضريبيــة األعلــى علــى األمريكييــن 
الذيــن يكســبون 400 ألــف دوالر ســنوياً إلــى 39.6% بــدالً مــن 
ــا  ــة ســيوجه جــزء منه ــادات الضريبي ــك الزي ــد أن تل 37%.  بي
لصالــح زيــادة أجــور موظفــي الدولــة الفيدراليــة بأكثر مــن %5.
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ــاق  ــادة إنف ــرح زي ــن المقت ــاع: م ــاق وزارة الدف ــز إنف 2- تعزي
البنتاجــون ليصــل إلــى 842 مليــار دوالر خــال العــام المالــي 
بالمقارنــة  مليــار دوالر   26 بنحــو  ُتقــدر  بزيــادة  الجــاري 
ــة  ــار دوالر بالمقارن ــو 100 ملي ــام 2023، ونح ــة ع بموازن
ــن  بموازنــة عــام 2022. ومــن شــأن تلــك الزيــادة أن ُتمكِّ
وزارة الدفــاع مــن مواصلــة بنــاء قــوة مشــتركة تمتاز بســرعتها 
ــات المحــددة فــي  وبقائهــا ومرونتهــا الفائقــة بمــا يلبــي األولوي
اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي لعــام 2022، بمــا فــي ذلــك بنــاء 
المزيــج الصحيــح مــن القــدرات الدفاعيــة ضــد التهديــدات 
الحاليــة والمســتقبلية، والتصــدي للنفــوذ الصينــي المتزايــد، 
وتعزيــز االبتــكارات العســكرية، وضمــان المرونــة التشــغيلية 
ــب  ــادة الروات ــة، وزي ــة المتنامي ــدات الدولي ــة التهدي ــي مجابه ف

ــكرية. العس

3- زيــادة األمــوال المخصصــة للخدمــات العامــة: يهــدف 
المشــروع المقتــرح إلــى جعــل أحــد الصناديــق اإلنمائيــة للرعاية 
الصحيــة لمــدة 25 عامــاً علــى األقــل، وخفــض أســعار األدويــة 
ــى  ــول إل ــاق الوص ــيع نط ــة، وتوس ــة الصحي ــف الرعاي وتكالي
رعايــة األطفــال، وزيــادة االســتثمارات المخصصــة للتصنيــع، 
والحــد مــن االحتيــال والهــدر علــى نحــو يوفــر مئــات المليــارات 

مــن الــدوالرات. 

أمــا علــى صعيــد وزارة األمــن الداخلــي، فتجــدر اإلشــارة إلــى 
ــل،  ــام المقب ــي الع ــار دوالر ف ــى 60.4 ملي ــا إل ــادة ميزانيته زي
بمــا فــي ذلــك 865 مليــون دوالر لخدمــات المواطنــة والهجــرة 
بالداخــل األمريكــي، كمــا ترغــب اإلدارة األمريكيــة فــي زيــادة 
موازنــة إدارة شــؤون المحاربيــن القدامــى كــي تصــل إلــى 
137.9 مليــار دوالر بزيــادة ال تتجــاوز 3 مليــارات دوالر 

ــام 2023.  ــة بع بالمقارن

كمــا يهــدف مشــروع الموازنــة المقتــرح إلى تخصيــص أكثر 
مــن 800 مليــار دوالر لمكافحــة تغيــر المنــاخ واالســتثمار فــي 
الطاقــة النظيفــة، بجانــب تخصيــص 200 مليــار دوالر لتوفيــر 
أماكــن مجانيــة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة لجميــع األطفــال فــي 
ســن الثالثــة والرابعــة، وكــذا 22 مليــار دوالر لبرنامــج توفيــر 
إجــازة طبيــة لألســرة مدفوعــة األجــر، ونحو 160 مليــار دوالر 

للنقــل العــام والســكك الحديديــة.

ــات  ــأن السياس ــن ش ــو: م ــم النم ــم ودع ــتهداف التضخ 4- اس
ــاض  ــن انخف ــفر ع ــا – أن تس ــم إقراره ــر – إن ت ــالفة الذك الس
مســتويات التضخــم بنســبة 4.3% فــي العــام الجــاري، و%2.4 
ــدل  ــغ مع ــدن” أن يبل ــع إدارة “باي ــا تتوق ــل، كم ــام المقب ــي الع ف
ــي 2024.  ــي 2023 و1.5% ف ــو االقتصــادي 0.6% ف النم
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بيــد أن تحقيــق تلــك األهــداف مــن شــأنه أن يزيــد نســبة الديــن 
العــام إلــى 117% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 
2031، ليتجــاوز بذلــك بعــض مســتوياته القياســية؛ فعلــى 
الرغــم مــن زيــادة الضرائــب، ال يمكــن التقليــل مــن شــأن تزايــد 
النفقــات التشــغيلية الســنوية للبنتاجــون واإلدارات الحكوميــة 
األخــرى، وتزايــد حجــم االســتثمار فــي مشــروعات البنيــة 
ــم  ــة لدع ــوال الازم ــم األم ــذا حج ــون دوالر(، وك )2.3 تريلي

العائــات )1.8 تريليــون دوالر(.

ردود األفعال

ــة مــن الجــدل الواســع  ــار مشــروع الموازنــة المقتــرح حال أث
ــدة،  ــى ح ــن كل عل ــن والجمهوريي ــوف الديمقراطيي ــن صف بي
ــه،  ــن أعضائ ــا بي ــدل داخــل كل حــزب منهم ــار الج ــك أث وكذل
وهــو مــا يمكــن الوقــوف علــى أبــرز مامحــه مــن خــال 

ــة:  ــاط التالي النق

الديمقراطييــن  بيــن  الحزبــي  االســتقطاب  تصاعــد   -1
مجلــس  )رئيــس  مكارثــي”  “كيفيــن  انتقــد  والجمهورييــن: 
النــواب األمريكــي( مقتــرح الموازنــة الــذي طرحــه “بايــدن”، 

ووصفــه بأنــه “غيــر جــاد علــى اإلطــاق”؛ ألنــه يقتــرح 
تريليونــات الــدوالرات مــن الضرائــب الجديــدة التــي ســيتكبدها 
األمريكيــون؛ إمــا بأســلوب مباشــر وإمــا بأســلوب غيــر مباشــر 
ــك السياســة  ــد تل ــد انتق ــة المعيشــة، وق ــاع تكلف مــن خــال ارتف
ــا واشــنطن،  ــي منه ــي تعان ــاق الت ــج مشــكلة اإلنف ــا ال تعال ألنه

ــرادات.  ــادة اإلي ــى زي ــدف إال إل ــك السياســة ال ته وألن تل

ــس  ــى مجل ــيطرون عل ــن يس ــون الذي ــا الجمهوري ــد دع وق
ــار  ــاق باعتب ــي اإلنف ــددة ف ــر مح ــات غي ــى تخفيض ــواب إل الن
ذلــك شــرطاً لرفــع حــد الديــن الفيدرالــي، بيــد أن “بايــدن” 
رفــض التفــاوض علــى رفــع ســقف الديــون، وقــد يتفــاوض مــع 
ــن  ــم م ــى الرغ ــز، عل ــل العج ــن حــول طــرق لتقلي الجمهوريي

ــب.  ــادة الضرائ ــى زي ــن عل ــراض الجمهوريي اعت

كمــا انتقــد الجمهوريــون اإلنفــاق القياســي إلدارة “بايــدن”، 
ومــن بينهــم – علــى ســبيل المثــال – زعيــم األقليــة فــي مجلــس 
ــة  ــذي وصــف مشــروع الموازن ــل” ال ــش ماكوني الشــيوخ “ميت
الســيناتور  دفــع  كمــا  االشــتراكية”،  اليقظــة  “أحــام  بأنهــا 
“جيــري مــوران” بــأن ذلــك المشــروع ســُيثقل كاهــل األجيــال 

ــون. ــر مســبوقة مــن الدي القادمــة بمســتويات غي
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2- احتماليــة تزايــد الخافــات بيــن “بايــدن” والديمقراطييــن: 
علــى الرغــم مــن دعــم الديمقراطييــن الواســع لمبــادرات اإلدارة 
ــاق  ــد تســبب اإلنف ــاق، فق ــى خفــض اإلنف ــة إل ــة الرامي األمريكي
العســكري المتزايــد لــإدارة األمريكيــة فــي توتــرات بيــن 

ــن فــي الحــزب الديمقراطــي.  بعــض األعضــاء التقدميي

وعلــى صعيــد متصــل، فــإن خطــة الرئيــس قــد تواجــه 
معركــة شــاقة فــي مجلــس الشــيوخ؛ حيــث يمكــن للعديــد 
مــن الديمقراطييــن مــن معســكر الوســط أن يقفــوا بجانــب 
ــد الفيدرالــي  ــد”، وهــو البن الجمهورييــن فــي دعــم تعديــل “هاي
ــن أن  ــب ال يمك ــي الضرائ ــوال دافع ــى أن أم ــص عل ــذي ين ال
ــي  ــة إال ف ــات األمريكي ــي الوالي ــاض ف ــات اإلجه ــول عملي تم

حــاالت االغتصــاب وســفاح القربــى.

وفــي هــذا الصــدد، ُيعــد “بايــدن” أول رئيــس منــذ عقــود يســتبعد 
حظــر تغطيــة اإلجهــاض، وهــي الخطــوة التــي أشــاد بهــا 

ــل. ــون بالفع التقدمي

3- اعتــراض بعــض خبــراء االقتصــاد علــى خطــة اإلدارة: 
حــذر بعــض االقتصادييــن بمــن فيهم “الري ســمرز” )الــذي كان 
مستشــاراً للرئيســين الســابقين “بــاراك أوبامــا” و”بيــل كلينتــون”( 
مــن أن مثــل هــذا اإلنفــاق الحكومــي الهائــل قــد يــؤدي إلــى زيادة 
ــى رفــع  ــي عل التضخــم؛ مــا يجبــر مجلــس االحتياطــي الفيدرال
ــع  ــل. وتتوق ــود محتم ــذر برك ــذي ين ــر ال ــدة؛ األم ــعار الفائ أس
ــى  ــة إل ــون دوالر إضافي ــة 14.5 تريلي ــدن” إضاف ــة “باي موازن
ديــون الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى مــدى العقــد المقبــل، 
وإن توقــع البيــت األبيــض تســديد الخطــة بالكامــل فــي غضــون 

15 عامــاً مــن خــال الزيــادات الضريبيــة.
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لماذا أثارت خطة الموازنة األمريكية الجديدة جداًل واسعًا؟

ــد الســخط  ــة اتســاع نطــاق الرفــض الشــعبي: يتزاي 4- إمكاني
الشــعبي مــن اإلنفــاق الضخــم علــى األنشــطة العســكرية، وقــد 
ســبق أن شــارك مئــات األمريكييــن فــي مســيرة بواشــنطن 
ــم  ــي يت ــة الت ــوال الهائل ــى األم الشــهر الماضــي لاحتجــاج عل
ضخهــا فــي أوكرانيــا، فضــاً عــن الــدور الــذي تلعبــه الواليــات 
المتحــدة فــي الحــرب الروســية–األوكرانية؛ فقــد تكــون الزيــادة 
ــدور  ــى ال ــر إل ــررة بالنظ ــكري مب ــاق العس ــة لإنف المخصص
األمريكــي المتزايــد فــي تلــك الحــرب، بيــد أنهــا غيــر مبــررة 
بالضــرورة للمواطنيــن األمريكييــن مــع ارتفــاع مســتويات 

التضخــم.

ختامــاً، ســيحدد مشــروع الموازنــة المقتــرح أولويــات 
ــي مــن واليتهــا، وُينظــر  ــي النصــف الثان ــة ف اإلدارة األمريكي

إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه اختبــار لقــوة بعــض 
الموضوعــات التــي ســيركز عليهــا الرئيــس فــي تلــك الفتــرة، 
وقــد يعيــد أيضــاً إحيــاء العديــد مــن األفــكار التــي فشــلت فــي 
كســب الزخــم الــازم فــي الكونجــرس، حتــى عندمــا كان 
الديمقراطيــون يســيطرون علــى كا المجلســين، بمــا فــي 
ذلــك اإلجــازة العائليــة المدفوعــة األجــر، والحــد األدنــى مــن 

الضرائــب علــى األمريكييــن األثريــاء. 

ولهــذه األســباب، تصــف بعــض التحليــات ذلــك المشــروع 
بأنــه أشــبه ببرنامــج حملــة لانتخابــات الرئاســية المقــررة فــي 
2024، بمــا يتضمنــه مــن وعــود اجتماعيــة واقتــراح بزيــادة 

الضرائــب علــى األثريــاء.

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com


