
  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

1 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

 19/  236م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 العالميأخبار االقتصاد 

 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

 ,May 26 2019 ، أيار  26األحد 

M E A K -Weekly Economic Report No. 236 /19 

World Economic News 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 

  أيار 26األحد  19/  236أرسل لسيادتكم: م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم  تحية طيبة، 

2019. 

 العالميأخبار االقتصاد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على أضعه 

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. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، 
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 أخبار االقتصاد السوري

 2019 ، أيار 26األحد 

 

 مجلة أمريكية .. واشنطن على حافة اإلفالس - 1

   2019-03-17األحد   

األمريكية أن الواليات المتحدة أخذت تغرق أكثر فأكثر في  ”CounterPunch“رأت مجلة 

 .الديون، بسبب المجمع الصناعي العسكري األمريكي، وفساد الحكومة وتدني كفاءة المسؤولينمستنقع 

وأشارت المجلة إلى أن اإلنفاق المتزايد باستمرار على الجيش األمريكي، يتسبب بانزالق الواليات 

من  دالمتحدة نحو اإلفالس، بينما الحكومة والمسؤولون يخدعون السكان باستمرار، ويطالبون بمزي

 Open theوساقت المجلة نتائج دراسة أعدتها منظمة  .التمويل لالحتياجات العسكرية

Government وخلصت إلى أن الجيش األمريكي ينفق مبالغ طائلة على المشتريات غير العسكرية. 

وأشارت المجلة إلى أن الحكومة األمريكية تنفق أكثر بكثير مما تحّصله من الجبايات الضريبية، 

ولذلك تضطر لالقتراض بشكل كبير من الدول األخرى، ويتم إنفاق هذه األموال الطائلة على المؤسسات 

الحكومية الكثيرة وعلى الحروب المستمرة التي تخوضها الواليات المتحدة في العالم، بينما التعليم 

 .والرعاية الصحية والبنية التحتية، في تراجع مستمر

ة، تموت اإلمبراطوريات العسكرية حتما، ألنها تتوسع وتمتد أكثر من وأضافت المجلة: في النهاي

الالزم وتسرف في اإلنفاق حتى الفلس األخير، لقد حدث ذلك مع روما واآلن هذا يحدث مرة أخرى مع 

 .اإلمبراطورية األمريكية التي بدأت تنهار بالفعل ونحن نقترب من وضع حرج

تريليونات  4.7على الحروب في الخارج  2011أنفقت منذ وأضافت المجلة: إن الواليات المتحدة 

مليون دوالر في الساعة وتنفق الحكومة في العراق خالل  32دوالر وأكدت أن ديون البالد تزداد بنحو 

 .ثوان أكثر مما يحصل عليه المواطن األمريكي المتوسط في السنة 5كل 

 12جعل العالم أكثر أمناً، فخالل كل وخلصت المجلة إلى أن واشنطن لم تتمكن رغم كل ذلك من 

 500قتل في العالم أكثر من  2001دقيقة يلقي الجيش األمريكي قنبلة على نقطة ما في العالم، وبدءاً من 

 .ألف شخص بسبب ممارسات الواليات المتحدة

http://tishreen.news.sy/?p=303033 

http://tishreen.news.sy/wp-content/uploads/2019/03/5c8de66b95a597923e8b45a6.jpg
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 " *الجوع صفر* - 2

 :يقول د. محمد عبدهللا الريح

( كتاب الرئيس البرازيلي السابق *لوال دي  FAO  سة أعوام أرسلت لي منظمة )الفاوقبل خم

 .لترجمته للعربية، وقد قمت بذلك "ZERO HUNGER"  :*سيلفا

 ... وقصة الرئيس البرازيلي قصة جديرة أن تروى

لدولى فذهبت لالقتراض من صندوق النقد ا... فى الثمانينات مرت البرازيل بأزمة اقتصادية طاحنة

وطبعاً طبقت حزمة الشروط المجحفة، مما أدى الى تسريح  ... معتقدة إنه الحل ألزمتها االقتصادية

 !!.. ماليين العمال وخفض أجور باقي العاملين، والغاء الدعم

وانهار االقتصاد البرازيلي ووصل األمر إلى تدخل دول أخرى في السياسات الداخلية للبرازيل، 

على الدولة أن تضيف إلى دستورها مجموعة من المواد تسببت في اشتعال  وفرض البنك الدولي

 ... األوضاع السياسية الداخلية

فقط من البرازيليين  %1ورغم استجابة البرازيل لكل الشروط، تفاقمت األزمة أكثر فأكثر، وأصبح 

 !!.. يحصلون على نصف الدخل القومي

ر الذي دفع قادة البرازيل إلى االقتراض من الصندوق وهبط ماليين المواطنين تحت خط الفقر، األم

 !!.. مليارات دوالر، معتقدين إنه الطريق للخروج من األزمة 5مرة أخرى بواقع 

فتدهورت االمور أكثر، وأصبحت البرازيل الدولة األكثر فسادا وطردا للمهاجرين، واألكبر فى 

 .. معدل الجريمة وتعاطي المخدرات والديون فى العالم

 !!.. "سنة 12مرات فى  9الدين العام تضاعف "

حتى هدد صندوق النقد بإعالن إفالس البرازيل إذا لم تسدد فوائد القروض، ورفض إقراضها أى 

 ... 2002مبلغ فى نهاية 

   ... "الف كروزيرو 11وانهارت العملة ... "الدوالر وصل الى 

 ... دولة كانت تحتضر بمعنى الكلمة

 ... 2003حتى جاء عام 

وانتخب البرازيليين رئيسهم "لوال دا سيلفا" ... الذى ولد فقيرا، وعانى بنفسه من الجوع، وظلم 

 !!.. "االعتقال "كان يعمل ماسح أحذية

  ... رجال األعمال قالوا هذا سوف يأخد أموالنا ويأممننا ... أول ما مسك الحكم الكل خاف منه
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 ... لكنه لم يفعل ذلك  ... يعوض الحرمانوالفقراء قالوا هذا سوف يسرق كي 

 :وإنما .. قال كلمته الشهيرة

  !!.. "التقشف ليس أن أفقر الجميع بل هو أن تستغنى الدولة عن كثير من الرفاهيات لدعم الفقراء"

 :وقال كلمته الشهيرة

 ... "لم ينجح أبدا صندوق النقد إال فى تدمير البلدان"

 ... واعتمد على أهل بلده

  :ع بند في الموازنة العامة للدولة أسماهوض

ويصرف  ... من الناتج القومي اإلجمالي للدولة %0.5اإلعانات االجتماعية المباشرة" وقيمته "

وهذا الدعم كان  ... يعنى بدل الدعم العينى بدعم نقدي ... لألسر الفقيرة  بصورة رواتب مالية مباشرة

 ... دوالًرا 735هذا الدعم كان !!... ن برازيلىمليو 64مليون أسرة تشمل  11يدفع الى 

 !!طبعا السؤال من أين ...؟؟ والبرازيل مفلسة ؟

يعنى رفع الضرائب على  ... ما عدا المدعومين ببرنامج اإلعانات... ألنه رفع الضرايب على الكل

 !!بساطة ؟؟والسؤال هل وافق رجال األعمال على ذلك ب... رجال األعمال والفئات الغنية من الشعب

تخيل إنهم كانوا سعداء ألنه منحهم "تسهيالت" كبيرة في االستثمار وآلية تشغيل وتسيير أعمالهم 

وإعطاء قروض بفوائد صغيرة ..!! ساعدتهم فى ... ... و"منح" االراضي مجانا وتسهيل التراخيص

 شراء منتجات رجال  باإلضافة إلى أن الفقراء دخلهم سوف يرتفع، و"تزيد" عملية فتح أسواق جديدة،

بل يدفعون ضرائب مقابل  ... "لذلك لم يشعروا انها "جباية ... االعمال "فتضاعف" حجم مبيعاتهم

 !!.. "تسهيالت" أصبحوا يكسبون اكتر منها

مليون أجنبي لالستثمار والحياة  1.5مليون مهاجر برازيلي وجاء معاهم  2سنين فقط عاد  3بعد 

 في البرازيل ..!!؟؟

سنوات )مدة رئاسية واحدة( سدد كل مديونية صندوق النقد ..!!؟؟ بل أن الصندوق "اقترض"  4فى 

سنين فقط من حكم "لوال دا  5، أى بعد 2008مليار دوالر اثناء األزمة العالمية فى  14من البرازيل 

، ورفض 2002يشهر "إفالس" البرازيل فى   وهو نفس الصندوق الذي كان يريد أن !!.. "سيلفا

 !!.. قراضها لتسدد فوائد القروضإ

  ... الصناعة ... التعدين ... والزراعة ... وطبعا التعليم :أمور 4بفضل تركيز "دا سيلفا" على 

  ... البرازيل أصبحت تصنع الطائرات )اسطول طائرات االمبريار برازيلية الصنع(
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 كل هذه "اإلنجازات" الحقيقية سنوات( ... وبعد ٨) 2011فى   بعد انتهاء واليتى حكم لوال ديسلفا

  ... طلب منه الشعب أن يستمر و يعدل الدستور  ...

 :رفض بشدة وقال كلمته الشهيرة

  .." البرازيل ستنجب مليون لوال .. ولكنها تملك دستورا واحدا"

 و ترك الحكم ..!!؟؟

 -ي: امريكا دول فقط فى العالم تصنع غواصات نووية ه 5والبرازيل دشنت أول غواصة نووية )

أول غواصة كانت بالتعاون مع فرنسا ... ولكنها ستدشن  ...فرنسا( –بريطانيا  -الصين  -روسيا 

 !!... بصناعة برازيلية خالصة 2022والثالثة فى  2020الغواصة الثانية فى 

ويحدث فى سنوات "معدوده"   ... "النهوض من التخلف ليس مستحيال ... إنها "إرادة" و"إدارة

الصناعة ... والزراعة ... واالهتمام بالفئات الفقيرة المنتجة ...   :... والطريقة "معروفة" ومحددةفقط 

وهذا ما عملته دول شرق أسيا فى ... وهذا ما عملته ألمانيا واليابان فى الستينات  ... و"جودة" التعليم

وهذا ... 2003تركيا والبرازيل فى  وهذا ما عملته... وهذا ما عملته الهند فى التسعينيات... الثمانينيات

  !!... سنوات  ما تعمله اآلن اثيوبيا ورواندا منذ

 

 منذ بداية العام؟ %40كيف تسببت أوبك في رفع أسعار النفط األمريكي  - 3

 2019مارس / آذار  21الخميس،   – ( CNN)نيويورك   

منذ عشية عيد الميالد، وذلك  ٪ 40ارتفعت أسعار النفط في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

وبلغ تعافي أسعار النفط من المسار  ."بفضل التخفيضات الضخمة في اإلنتاج لدى دول منظمة "أوبك

دوالراً للبرميل  60 األربعاء. وسجل سعر الخام األمريكي العام الماضي، عالمة فارقة أخرى الهبوطي

 59.7خفض بنسبة ضئيلة للغاية الخميس ليتداول عند نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن ين 9ألول مرة منذ 

فقط منذ بداية العام الجاري، ليسجل حاليا  %28يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار خام برنت بنحو  .دوالر

 .دوالرا عشية عيد الميالد 53دوالرا للبرميل مقابل  68

ك" بقيادة االستراتيجية التي تنفذها "أوبويعكس االنتعاش الكبير ألسعار النفط، في الغالب، فعالية 

ات حادة العام الماضي، على تخفيض اتفقت أوبك مع حلفائها بقيادة روسيا، المملكة العربية السعودية، إذ

 .في اإلنتاج استجابة لتخفيض اإلمدادات الذي نشأ جزئياً عن طريق زيادة اإلنتاج األمريكي
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برداتا: "المشاعر اإليجابية من تخفيضات إنتاج أوبك قال مات سميث، مدير أبحاث السلع في كلي

  ."تفوق التأثير الهبوطي لطفرة الصخر الزيتي في الواليات المتحدة

 األصول الخطرة دوالر للبرميل عشية عيد الميال، بينما انتعشت 42.53وانخفض النفط الخام إلى 

 .النفط يس بنفس درجة ارتفاعمنذ ذلك الحين، ولكن ل  األخرى، وال سيما األسهم األمريكية،

مخزونات النفط الخام التجارية  انخفاض وأظهرت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، األربعاء،

أسعار النفط في الواليات المتحدة  مليون برميل األسبوع الماضي، ما دفع 9.6األمريكية بمقدار 

 .للصعود

للنفط في العالم، الشحنات إلى الواليات  وأعاقت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة

المتحدة، التي لديها بيانات المخزون األكثر دقة في الوقت المناسب، بهدف إقناع تجار النفط والمحللين 

 ."بأن التخفيضات فعالة. وقال سميث: "السعودية توقف التدفقات

 ر المقبل لمناقشة تخفيضاتوأعلنت أوبك وحلفاؤها، اإلثنين، أنهم سيلغون اجتماًعا مخططًا الشه

 .اإلنتاج، ما يعد عالمة على أن التخفيضات ستظل سارية المفعول لفترة أطول من الوقت

كثفت اإلنتاج بعد أن أعلنت الواليات المتحدة فرض عقوبات  العام الماضي، كانت دول أوبك قد

 .ضعفت من تأثير العقوباتلكن إدارة ترامب منحت اإلعفاءات لكبار العمالء في إيران وأ على إيران،

ويمكن الرتفاع األسعار أن يثير غضب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم منظمة أوبك 

 .مراًرا وتكراًرا لهندسة أسعار النفط المرتفعة

 ."وقال سميث: "من المدهش أنه لم يقم بتغريد أي شيء حتى اآلن. الكل ينتظر ذلك

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/03/21/bmar19-saudi-arabia-opec-cut-production-oil-

prices-increase 

 

 العجز التجاري ألمريكا يحطم األرقام القياسية رغم وعود ترامب - 4

:06.03.2019  

أعلنت وزارة التجارة األمريكية األربعاء أن العجز التجاري للواليات المتحدة بلغ العام الماضي 

  .مليار دوالر(  891.2مستوى غير مسبوق في تاريخ البالد، ) 

 419وحطّم العجز التجاري في التبادل التجاري بين واشنطن وبكين األرقام القياسية أيضا، ببلوغه 

ف علو الرهانات وراء سعي الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى التوصل التفاق مليار دوالر، ما يكش

 .تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ حتى نهاية الشهر
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تأخر نشره بسبب اإلغالق الحكومي أوائل العام الجاري، أن  2018وذكر تقرير للوزارة عام 

، على ذروة 2006السابق المسجل في عام العجز التجاري للبالد حطم العام الماضي الرقم القياسي 

 ."فقاعة اإلسكان" في البالد، ما يعكس األزمة المتصاعدة للعام الثالث على التوالي

مليار  621وأظهر قياس أوسع للفعالية التجارية يشمل قطاع الخدمات أيضا، عجزا تجاريا بمقدار 

 .نة لحكم الرئيس السابق باراك أوبامادوالر، ما يمثل تراجعا بأكثر من مائة مليار عن معدل آخر س

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هذه األرقام تأتي خالفا لوعود ترامب االنتخابية باحتواء 

المشكلة "بسرعة"، وعلى الرغم من سياسة "أمريكا أوال" التي ينتهجها سيد البيت األبيض للعام الثاني 

مروكية التي فرضها البيت األبيض على بعض الواردات، على التوالي، بما فيها زيادة الرسوم الج

 .بالدرجة األولى من الصين

ويرى خبراء اقتصاديون، أن العجز التجاري يتوسع بفعل طيف واسع من العوامل االقتصادية، 

بما فيها النقص المستمر في المدخرات الوطنية والذي تفاقم بسبب تقليص ضريبة الدخل للشركات 

 .الماضي واألفراد العام

ويشير الخبراء إلى أن االتفاق التجاري األوسع الذي يأمل ترامب في إبرامه قريبا مع الصين لن 

 .يغير الوضع جذريا وسيكون له تأثير على العجز بين الواليات المتحدة والصين فقط

اري موخلصت دراسة أعدها بروفسور االقتصاد في جامعة كولومبيا، دافيد واينستين، بالتعاون مع 

أميتي من بنك نيويورك لالحتياطي الفيدرالي وستيفن جي ريدينغ من جامعة برينستون، إلى أن المواطن 

األمريكي، ال سيما في الواليات الزراعية، هو من يدفع بالدرجة األولى ثمن رسوم ترامب، خالفا 

 .لتصريحات الرئيس عن فعالية هذه اإلجراءات

وم لعام جديد سيدفع العديد من الشركات األمريكية إلى االستثمار وحذرت الدراسة من أن إبقاء الرس

بمبالغ ملموسة في المصانع الصينية في مسعى لتحويل عملياتها إلى مناطق أكثر أمنا من الناحية 

 واشنطن بوست :المصدر .االقتصادية

https://arabic.rt.com/business/1005514-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/ 

 

 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-promised-to-shrink-the-trade-deficit-instead-it-exploded/2019/03/05/35d3b1e0-3f8f-11e9-a0d3-1210e58a94cf_story.html?utm_term=.fcc829bd024e
https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-promised-to-shrink-the-trade-deficit-instead-it-exploded/2019/03/05/35d3b1e0-3f8f-11e9-a0d3-1210e58a94cf_story.html?utm_term=.fcc829bd024e
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 إيران تعتزم فرض عقوبات اقتصادية ضد أمريكا ودول أخرى - 5

 2019ابريل / نيسان  14األحد، 

صوت نواب بمجلس الشورى اإلسالمي في إيران  -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

)البرلمان(، على مشروع قانون يفرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على الواليات المتحدة األمريكية 

 .والدول التي تتعاون معها في فرض الحظر االقتصادي على إيران

شورى االسالمي، وافقوا السبت، نائبا في مجلس ال 52، أن "وقالت وكالة األنباء اإليرانية "مهر

على مشروع قانون تم إعداده لمعاقبة الدول المتعاونة مع الواليات المتحدة االمريكية في تطبيق 

 .عقوباتها المفروضة على إيران

وجاء في نص البيان، "أنه نظرا للعقوبات األحادية الجانب التي وضعتها الواليات المتحدة 

واجدة لدى ايران والتي تحتاجها الدول المعادية، فمن الضروري أن تبدي االمريكية واإلمكانيات المت

 ."إيران ردة فعل تجاه هذا العداء، وأن تمارس بدورها الضغط على هذه الدول

وينص البند األول من مشروع القانون، على أن جميع البلدان التي تمتنع عن شراء النفط أو أي 

سات الواليات المتحدة، أو تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة بضاعة أخرى من إيران، تماشيا مع سيا

المعامالت بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع إيران أو مواطنينها، تعتبر ضمن الدول المتعاونة 

 .مع الواليات المتحدة في ممارسة الضغط على ايران، وينطبق عليها هذا القانون

أشهر  6عادة إبالغ الجمارك اإليرانية والمناطق الحرة، كل ويؤكد البند الثاني من القانون، على إ

 .بقائمة الدول المشمولة بهذا القانون

ووفقا للبند الثالث، يُمنع استيراد كافة أنواع السلع من الواليات المتحدة وشركائها في فرض الحظر 

 .على إيران في كافة الجمارك والمناطق الحرة

الجديد، إلى منع تصدير الغاز والنفط اإليراني للدول المذكورة لمدة ويشير البند الرابع من القانون 

 .سنوات منذ دخولها في قائمة العقوبات اإليرانية 10

وفرضت الواليات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، منذ شهر أغسطس/آب الماضي، 

 .النووي الموقع مع إيران عقب إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، انسحاب بالده من االتفاق

وتشمل العقوبات، حظر تبادل الدوالر مع الحكومة اإليرانية، إضافة لحظر التعامالت التجارية 

المتعلقة بالمعادن النفيسة، والسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل 

 .بالريال اإليراني أو سندات حكومية إيرانية
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جراءات األمريكية، فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة اإليراني، وخاصة كما تتضمن اإل

قطاع النفط والغاز، وشركات الموانئ والشحن البحري وصناعة السفن، وكذلك عقوبات على البنك 

 .المركزي اإليراني وتعامالته المالية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/14/bapr19-iran-usa-economic-sanctions-parliament-oil-

gas-items-import-export 

 

 كيف كان تأجيل بريكست خبرا سيئا لألعمال في بريطانيا؟ - 6

   -- (CNN) لندن، المملكة المتحدة   2019ابريل / نيسان  11الخميس،  

من االتحاد سنوات، من عدم اليقين بشأن الخروج  3الشركات العاملة في بريطانيا، منذ  تعاني

 .أشهر أخرى 6األوروبي، بريكسيت، وهو القرار الذي تم تمديده، الخميس، لـ

ويزيل تأجيل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، في اللحظة األخيرة، التهديد بانفصال مدمر، 

 .يعني أيًضا أن بعض الشركات ستؤجل قراراتها االستثمارية لكنه

، والتي تمثل "مسئولة السياسات في "سيتي أوف لندن كوربوريشنوقالت كاثرين ماك جينيس، 

 عن اتخاذ قرارات يومية بشأن القطاع المالي: "عدم اليقين المستمر يترك األعمال بأيد مقيدة، ويُحجم

 ."التوظيف والتوسع واالستثمار

بر شريك أكتوبر/تشرين أول لمغادرة االتحاد األوروبي، أك 31ولدى بريطانيا اآلن مهلة حتى 

 .تجاري لها، وقالت غرف التجارة البريطانية إن أغلب أعضائها غير متحمسين للتأجيل

لوجهة مجهولة:  بالسيارة GPS وقال آدم مارشال، رئيس بي سي سي، الذي شبه بريكست بتشغيل

 .""سوف تشعر الشركات باالرتياح، لكن يظل إحباطها من هذه العملية السياسية التي تبدو بال نهاية

يشير ضعف قطاع العقارات وتراجع إنتاج السيارات وانخفاض االستثمار وتشاؤم المديرين 

التنفيذيين، إلى استمرار االرتباك حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، والذي تسبب بدوره في 

 .ركود االقتصاد البريطاني

اد لمنع تباطؤ النمو، ونما االقتص لم يكن سوق العمل واإلنفاق االستهالكي قويان بما فيه الكفاية

 .في األشهر الثالثة الُمنتهية في فبراير/شباط ، تحت ضغوط االنفصال ٪ 0.3البريطاني بنسبة 
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، وهي 2018في األشهر الثالثة األخيرة من عام  ٪ 0.9وتراجعت االستثمارات التجارية بنسبة 

زمة المالية العالمية، وتشير االستطالعات أرباع متتالية منذ األ 4أول مرة ينخفض فيها االستثمار لـ

 .إلى أن االستثمار تلقى ضربة أخرى في الربع األول من هذا العام

واضطرت الشركات إلى إنفاق مبالغ كبيرة على االستعدادات النفصال دون اتفاق، ما يعني حواجز 

 .تجارية جديدة وتأخيرات كبيرة في المعابر الحدودية

ما في ذلك منتجي األدوية سانوفي ونوفارتس، بتخزين منتجاتهم في المملكة تقوم بعض الشركات، ب

المتحدة، كما فعلت بعض الشركات المصنعة وموردي المواد الغذائية ومحالت السوبر ماركت الشيء 

 .نفسه

وذكرت شركة إيزي جيت، األسبوع الماضي، إن استمرار حالة عدم اليقين يقلل الطلب على 

ي أوروبا، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسكو، أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا، الرحالت الجوية ف

 .األربعاء إن عالمات اإلجهاد من بريكست تظهر على العمالء

وقال مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات: "تسببت حالة عدم اليقين 

لسيارات على اإلغالق، وتوقف االستثمار وفُقدت بالفعل في أضرار جسيمة، فاُجبرت مصانع ا

 ."الوظائف، هذا ال يمكن أن يستمر

الخيار المفضل لبعض الشركات يتمثل في ترك االتحاد األوروبي في تاريخ الخروج األصلي  كان

مارس، بصفقة تضمن انتقااًل سلًسا وعالقة تجارية وثيقة مع االتحاد األوروبي ، وهو ما يراه  29في 

 .االقتصاديين يدعم االستثمار ويعزز النموبعض 

وكتب محللون في وكالة موديز في مذكرة، الخميس: "اآلثار السلبية للحالة الراهنة من عدم اليقين 

ستظل على الوضع االئتماني في المملكة المتحدة والشركات في جميع القطاعات، ما يُعيق االستثمار 

االقتصاديين في بنك بيرنبرغ، إن التأخير ليس جيًدا بالنسبة وقال كالوم بيكرينج، كبير  ."واإلنفاق

لالقتصاد البريطاني، مشيرا إلى أن خطر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون صفقة ما زال 

 .يهدد المملكة المتحدة

، بعد موافقة ٪ 1.4من  ٪ 1.2وخفض بيرنبرغ توقعاته لنمو االقتصاد البريطاني هذا العام إلى 

 .حاد األوروبي على تأجيل انسحاب بريطانيااالت

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/11/brapr19-delaying-brexit-bad-news-business 
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 البنتاغون" تنفق آالف الدوالرات في منشآت مملوكة لترامب.. هل خرقت الدستور؟ " - 7

 الواليات المتحدةواشنطن،   2019ابريل / نيسان  11الخميس،  

(CNN) -- ألف دوالر لمنشآت  300أكثر من  (تكلف موظفو وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون

تولي دونالد ترامب رئاسة البالد وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني  تحمل العالمة التجارية لترامب منذ

  .CNN الماضي، وفقًا لوثائق حصلت عليها

إلقامة في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر بنيو جيرسي، وتتنوع المبالغ بين مصاريف ا

باإلضافة لرسوم وقوف السيارات في نادي  إلى فواتير المطاعم في فندق ترمب الدولي في واشنطن،

 ."ترامب ناشونال دورال" للغولف في ميامي

 دد المنشآتوفي حين سافر جميع رؤساء الواليات المتحدة المعاصرين مع دعم عسكري، فإن ع

التي تملكها شركة ترامب، والتي تجني أموااًل من دافعي الضرائب، دفع بعض هيئات الرقابة الحكومية 

 .كذلك بنًدا من الدستور األمريكي  إلى القول بأن هذا ينتهك المعايير األخالقية، وينتهك

 .ضوجوده في البيت األبيويقول النقاد إن شركات ترامب يجب أال تستفيد من أموال الحكومة أثناء 

موظفي البنتاغون الذي تكلفوا هذه النفقات، بين  CNN وال تحدد المستندات التي حصلت عليها

على المستندات من خالل طلب قانون حرية  CNN ، وحصلت2018وحتى نوفمبر  2017أكتوبر 

لمشتركين األصلي لسجالت من مكتب وزير الدفاع والموظفين ا CNN كان طلب المعلومات، حيث

فيما يتعلق بالنفقات بعقارات ترامب، بما في ذلك مالعب ترامب للغولف وفنادقه ذات العالمات التجارية 

 .ونادي مار الغو في فلوريدا

مؤسسة ترامب ال تتربح على اإلطالق من " :CNNوقال متحدث باسم مؤسسة ترامب في بيان لـ

 ."نفرضها على موظفي الحكومة بسعر التكلفةأي مسئول حكومي يقيم في فنادقنا، األسعار التي 

بشأن النفقات ووجهت األسئلة أيضا إلى مكتب  CNN ورفضت وزارة الدفاع الرد على أسئلة

 .البيت األبيض العسكري، الذي لم يرد كذلك

ويبدو أن بعض المعامالت تتداخل مع سفريات ترامب، فعلى سبيل المثال، في الفترة بين مايو/أيار 

ألف دوالر على بطاقات السفر  79، تكلف مسئولو وزارة الدفاع نحو 2018تيشرن ثان ونوفمبر/

 .لتغطية تكاليف اإلقامة في نادي ترامب بيدمينستر
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يوًما في نادي بيدمينستر خالل ذلك الوقت، حيث جمع تبرعات وتناول  20وقضى ترامب أكثر من 

هذه اإلقامات ال ترقى إلى مستوى اإلجازات، العشاء مع مؤيدين. وأصر الرئيس األمريكي على أن مثل 

وال تحدد الوثائق التواريخ أو أسعار الغرف التي تم فيها فرض  رغم أنه تم تصويره يلعب الغولف،

 .الرسوم على أفراد الدفاع عن تلك اإلقامات

بندا بلغ مجموعها  31ويبدو سبب النفقات األخرى أقل وضوحا، إذ تُظهر سجالت بطاقات السفر 

ونوفمبر  2017دوالر تحت بند المطاعم في فندق ترامب الدولي في واشنطن بين نوفمبر  1600والي ح

2018. 

تفاصيل هذه الرسوم، وما إذا كانت تشمل مطعم بي ال تي للحوم الذي يقع في الفندق لكنه ليس 

 .مملوكا لمؤسسة ترامب، هو أيضا غير واضح في الوثائق

ألف دوالر في فندق ترامب الدولي في نيويورك في  46وتشمل المصاريف األخرى حوالي 

دوالر لتكاليف السكن في عقار ترامب في دونبيج بأيرلندا في  287و  2018يناير/كانون ثان 

 .2017أكتوبر/تشرين أول 

وحول ترامب مقتنياته التجارية إلى صندوق ائتماني خالل فترة رئاسته، لكنه لم يتخلص منها، لذا 

 .جني األرباح من تلك المقتنيات عند ترك منصبهفهو قادر على 

وتضاف نفقات وزارة الدفاع إلى مدفوعات الوكاالت الحكومية األخرى في عقارات ترامب، 

ألف دوالر لمنتجع مار أيه الغو،  63.7سابقًا أن جهاز الخدمة السرية األمريكي دفع  CNN وذكرت

 .2017المملوك لترامب بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/11/bapr19-usa-defense-department-charged-thousands-

dollars-in-trump-hotels 

 

 تركيا تطلق حزمة إصالحات جديدة إلنعاش اقتصادها المتباطئ - 8

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2019ابريل / نيسان  11الخميس،  

 (CNN) --  أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عن حزمة إصالحات اقتصادية

جديدة، تتضمن تخفيضات ضريبية واعفاءات مالية، تستهدف تعزيز المركز المالي لتركيا، وإنعاش 

 .اقتصادها الذي يعاني من تباطؤ وانكماش حاد، وارتفاع في معدالت التضخم
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ؤتمر صحفي عقده مساء األربعاء، في مدينة إسطنبول، إن القطاع المالي يقع وقال ألبيرق خالل م

ضمن مجال إصالحاتنا، فيما سيكون القطاع المصرفي األول ضمن هذه الحزمة من اإلصالحات، 

 .(بحسب وكالة األنباء التركية الرسمية )األناضول

حات، تعزيز رؤوس أموال وشّدد ألبيرق، على أن تركيا تستهدف من الخطوة األولى من االصال

البنوك الحكومية، مضيفا أن الميزانية العمومية للبنوك العامة ستصبح أكثر مقاومة من خالل زيادة 

 .كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة

سنخفض اإلعفاءات واالستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض " :وأضاف

سنعد خطة لوجستية عامة من خالل الصندوق السيادي، لجعل بلدنا  ماضرائب المؤسسات تدريجيا، ك

 ."مركًزا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية

وبيّن وزير الخزانة والمالية التركي، أن "مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة"، سيكون الخطوة 

ة الزراعة والغابات التركية وزار األهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع األغذية، حيث ستعلن

 .عن إستراتيجية شاملة في شهر مايو/آيار المقبل، لمحاربة التضخم في قطاع األغذية

وقال، إن من ضمن حزم اإلصالحات، خطة رئيسية للقطاع السياحي، والتي سيتم اإلعالن عنها 

ة تنويع طة ستتضمن زيادإلى أن الخ في سبتمبر/أيلول المقبل من قبل وزارة الثقافة والسياحة، مشيرا

 .األمكان السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة العوائد من أعداد السياح

مليون سائح، ومحققة  50إلى  2019وتوقع ألبيرق، أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا خالل 

 70وجني  مليون سائح 70أن بالده تهدف "الستقبال  مليار دوالر ، موضحا 35عوائد بقيمة أكثر من 

 ."سنوات، عبر خطة عامة 4مليار دوالر من قطاع السياحة، خالل 

وأكد أنه مع كل هذه االصالحات، سيتم االعتماد على التصدير، وإعطاء األولوية إلنتاج 

 .التكنولوجيا، والتنافس، واإلنتهاء من إنجاز البنية التحتية لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة

، مقابل %2.6، ليصل إلى 2018وشهد معدل نمو االقتصاد التركي تدهورا ملحوظا بنهاية عام 

 .، متأثرا في ذلك بانكماش حاد تعرض خالل الربع األخير من العام الماضي2017في  7.4%

ووفقا لبيانات صادرة عن معهد اإلحصاء التركي، اإلثنين، فإن معدل نمو االقتصاد التركي المحقق 

العام الماضي، يعتبر األقل منذ سنوات، تحت ضغط االنكماش الحاد الذي تعرض له خالل الربع خالل 

 .%3، والذي بلغت نسبته 2018األخير من 
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مليار دوالر  784.1وانخفضت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي التركي مقومة بالعملة األمريكية إلى 

 .بيانات معهد اإلحصاء التركي، حسب 2017مليار دوالر في  851.5، مقابل 2018في 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/11/bapr19-turkey-economic-shrinkage-pack-repairs-

inflation-banks-tourism-budget 

 

 أسباب لقفزة أسعار النفط 3فوضى وعقوبات وعنف..  - 9

  – (CNN) الواليات المتحدةنيويورك،  2019ابريل / نيسان  10األربعاء،  

فوضى فنزويال، وعقوبات إيران، والعنف في ليبيا، كانت العوامل الثالثة األساسية لتجاوز أسعار 

أشهر،  5دوالرا للبرميل، وهي أعلى مستوياته في  70دوالرا للبرميل، وخام برنت  64النفط األمريكي 

 .عندما فرضت أمريكا عقوبات على قطاع النفط اإليراني

 خطة خفض ولم تكن الصراعات والعقوبات هي العامل الوحيد لرفع األسعار، لكن يضاف إليها

 .مليون برميل يوميا 1.2اإلنتاج التي انتهجتها أوبك وشركائها بقيادة المملكة العربية السعودية، بواقع 

ماضي ديسمبر/كانون أول ال 24من أدنى مستوياتها في  %40وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 

 .دوالر للبرميل 50.47عند 

وقال شين كيم ، رئيس قسم العرض واإلنتاج في ستاندرد آند بورز جلوبال بالتس: "إن احتمالية 

 ."تصعيد الصراع في ليبيا جدد مخاطر كبيرة على إنتاج النفط

 أزمة أمنية خطيرة

 1.3و ليبيا نح تنتجزادت الصراعات في ليبيا خالل األيام األخيرة من المخاوف بسوق النفط، و

مليون برميل يوميا، وقالت الحكومة الليبية المدعومة من األمم المتحدة إنها صدت هجوما شنه 

 ."متمردون" مطلع األسبوع، وذلك بعد أن فقدت السيطرة لفترة وجيزة على مطار طرابلس

فع مرة اجها ارتوتم تهميش إنتاج ليبيا من النفط لسنوات بسبب الحرب األهلية الدامية، لكن إنت

أخرى في األشهر األخيرة، وربما لم يتأثر العرض الفعلي بعد، لكن تجار النفط يراقبون الوضع عن 

وقال بن كوك، مدير المحفظة لدى شركة بي بي كابيتال أدفيزورز: "السوق متقلبة، إذا خرجت  .كثب

 ."يات الحاليةدوالرات من المستو 10إلى  5ليبيا، قد ترتفع أسعار النفط بسهولة من 

ليبيا صدارة األزمة حاليا، فإن  يضرب فنزويال: وبينما تحتل العقوبات وانقطاع الكهرباء

 .االضطرابات في فنزويال كانت المحرك األكبر لمشكلة اإلمدادات الفعلية
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من قبل إدارة ترامب على شركة النفط الحكومية، وهبطت واردات  وتعرضت فنزويال لعقوبات

حدة إلى صفر من الخام من فنزويال خالل األسابيع الثالثة األخيرة من شهر مارس/آذار، الواليات المت

، مقابل واردات 1973وفقًا إلحصاءات الحكومة األمريكية. وهو انخفاض حاد لم يحدث منذ عام 

 .ألف برميل يوميًا قبل إعالن العقوبات أواخر يناير/كانون الثاني 600بحوالي 

 .فط الفنزويلي النقطاع الكهرباء في البالد، ما فاقم األزمة اإلنسانية هناكوأدى تعطل إنتاج الن

في الوقت نفسه، يراقب مستثمرو النفط قرار اإلدارة األمريكية إذا ما كانت ستمدد اإلعفاءات التي 

وساهمت اإلعفاءات في وفرة غير متوقعة بالعرض  .سمحت للدول بمواصلة شراء النفط اإليراني أم ال

وقال كوك: "هذه اإلعفاءات كانت بدوافع سياسية إلى  .إلى تراجع أسعار الخام نهاية العام الماضيأدت 

ر في الخريف الماضي، وهو دافع غي حد كبير"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

 .موجود حاليا

اإلنتاج  بعدما نجح خفضومن المرجح أن تتفق أوبك وحلفاؤها في اجتماع يونيو/حزيران في فيينا، 

في رفع األسعار في وقت قصير، وكانت السعودية حازمة في التنفيذ، إذ خفضت أكبر دولة مصدرة 

 .للنفط في العالم الشحنات إلى الواليات المتحدة بشكل حاد يظهر مدى التزامها بموازنة السوق

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/10/bapr19-oil-prices-opec-libya-venezuela-iran-

sanctions-usa-saudi 

 

 تركيا.. أرباح كبيرة للمستثمرين بالدوالر وخسائر حادة لليرة واألسهم - 10

  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة 2019ابريل / نيسان  09الثالثاء،  

 الدوالر األمريكي، سواء علىحقق المستثمرون بالسوق التركي أكبر أرباحهم من االستثمار في 

  .أساس شهري بنهاية مارس/آذار، أو على أساس سنوي، حسب تقرير لمعهد اإلحصاء التركي الثالثاء

شهر  12خالل الـ %17.3شهريا، فيما ناهزت  %2.5وبلغت مكاسب المستثمرين بالدوالر 

ستثمرين الخسائر السنوية للم الماضية، إذا ما قورنت بمؤشر أسعار المستهلكين )التضخم(، بينما سجلت

 .حسب مؤشر أسعار المستهلكين %27.7بالبورصة التركية 

أمام الدوالر منذ بداية العام الجاري، ودعا الرئيس التركي، رجب  %6.9وتراجعت الليرة التركية 

تحويل عملة بالدهم إلى الدوالر في أكثر من مناسبة، كما هدد  طيب أردوغان، مواطنيه للكف عن

 .عاقبة المتالعبينبمُ 
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سنويا، مقارنة بمؤشر  %17.6شهريا، و %3وخسر من اختاروا االستثمار بأدوات الدين التركية 

، %18.1أسعار المستهلكين، أما من وضعوا أموالهم في اليورو والذهب فقد حققوا أرباحا سنوية بـ

 .على الترتيب %17ونحو 

إذا ما قورن بمعدالت  %0.4شهريا طفيفا بـعلى جانب آخر حقق المسثمرون بالودائع مكسبا 

 .مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين %0.3التضخم، بينما بلغت خسارتهم السنوية 

منذ أشهر، وهي التي بلغت  %20ويُعاني االقتصاد التركي من معدالت تضخم مرتفعة تحوم حول 

كي كبح معدالت ارتفاع ، وحاول المركزي التر%25.2ذروتها في أكتوبر/تشرين أول الماضي عند 

، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لكن لم تفلح %24األسعار عبر رفع الفائدة لمستويات قياسية، 

 .سياساته إلى اآلن

وينوي وزير المالية التركي، بيرات ألبرق، إعالن حزمة إصالحات جديدة لتحقيق أهداف البرنامج 

 .لة أنباء األناضولاالقتصادي الجديد لبالده غدا األربعاء، حسب وكا

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/09/bapr19-iturkey-economy-losses-in-lira-stocks-

earnings-in-dollar 

 

 مليار دوالر غرامات على االتحاد األوروبي؟ 11لماذا يهدد ترامب بفرض  - 11

  – (CNN) هونج كونج  2019ابريل / نيسان  09الثالثاء،  

مليار  11تهدد الواليات المتحدة األمريكية بفرض رسوم جمركية على السلع األوروبية تصل إلى 

  .دوالر، ما يزيد من حدة النزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن دعم الطائرات

على  ردا واقترح الممثل التجاري للواليات المتحدة فرض رسوم على مئات الصادرات، الثالثاء،

 .االتحاد األوروبي على شركة صناعة الطائرات األوروبية، إيرباص دعم

تتنوع البضائع التي ربما تفرض عليها العقوبات من طائرات إيرباص ومكوناتها إلى السلع 

 11األساسية األوروبية مثل النبيذ والجبن واألسماك المجمدة، فيما تبلغ قيمة هذه الصادرات حوالي 

ول األوروبية، أي ما يعادل تقريبًا الضرر الذي تعتقد الواليات المتحدة أن مليار دوالر سنويًا للد

 .اإلعانات المالية تلحقه ببوينغ واالقتصاد األمريكي

وقال الممثل التجاري األمريكي،روبرت اليتزر في بيان: "عندما ينهي االتحاد األوروبي هذه 

 ."من الواليات المتحدةاإلعانات الضارة، يمكن رفع الرسوم اإلضافية المفروضة 
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وتخضع التعريفات المقترحة للتشاور العام في الواليات المتحدة والتحكيم في منظمة التجارة 

 .العالمية، والتي من المتوقع أن تقدم نتائجها في الصيف

مليار دوالر  19، عندما قالت سلطات االتحاد األوروبي إن بوينغ تلقت 2004يعود النزاع إلى عام 

. وقد 2006و 1989انات غير العادلة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات بين عامي من اإلع

 .قدمت الحكومة األمريكية مطالبة مماثلة في ذلك العام بشأن الدعم األوروبي لشركة إيرباص

منذ ذلك الحين ، أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارات في صالح كال الجانبين. وأضاف اليتزر، 

ثالثاء: "هدفنا النهائي هو التوصل إلى اتفاق مع االتحاد األوروبي إلنهاء جميع اإلعانات غير المتسقة ال

 ."لمنظمة التجارة العالمية للطائرات المدنية الكبيرة

، الثالثاء، بأن مستوى التعريفات الذي اقترحه CNNوصرح مصدر من المفوضية األوروبية لـ

 .لغ فيه للغاية" ويمكن فقط لمنظمة التجارة العالمية أن تحددهالممثل التجاري األمريكي "مبا

 دون وأضاف المصدر: "يظل االتحاد األوروبي منفتحتا إلجراء مناقشات مع الواليات المتحدة،

شروط مسبقة وأن تهدف إلى نتيجة عادلة". وتأتي التهديدات األمريكية لضرب االتحاد األوروبي وسط 

 .ينه وبين البيت األبيضتوترات تجارية متصاعدة ب

على واردات السيارات األوروبية،  ٪ 25ويدرس ترامب ما إذا كان سيتم فرض تعريفة تصل إلى 

 .وهو التهديد الذي أثار قلق شركات صناعة السيارات في ألمانيا

وفرضت الواليات المتحدة بالفعل تعريفة على صادرات الصلب واأللمنيوم األوروبية، فيما تبلغ 

تريليون دوالر سنويًا، وتعتبر أوروبا الشريك التجاري  1التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من قيمة 

 .األول للواليات المتحدة بفارق كبير عن غيرها

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/09/bapr19-trump-threat-eu-fines-cause-supporting-

aurbus 

 

 ؟2019للتباطؤ في  2018االقتصاد العالمي من تسارع النمو في لماذا انقلب  - 12

 2019ابريل / نيسان  09الثالثاء،  

 أضعاف حجم االقتصاد العالمي 3تقرير: الديون تتجاوز 

قبل عام، كان النشاط االقتصادي يتسارع في جميع  --(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 .عام، تغير الكثير وتحول االقتصاد للتباطؤ وسط تصاعد المخاطرمناطق العالم تقريبًا، وبعد مرور 
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ات تصاعد التوتر وساهم في هذا التحول، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، الثالثاء، كل من

التجارية بين الواليات المتحدة والصين، وتضييق نطاق االئتمان في الصين، وضغوط االقتصاد الكلي 

 .ضطرابات قطاع السيارات في ألمانيافي األرجنتين وتركيا، وا

، وأن يتباطأ النمو  2019وتوقع الصندوق استمرار ضعف االقتصاد في النصف األول من عام 

 .من االقتصاد العالمي %70بنسبة  2019في عام 

، ومن المتوقع أن يواصل  2018في عام  %3.6إلى  كان معدل نمو االقتصاد العالمي قد تراجع

، فقد بدأ االقتصاد العام بداية ضعيفة وينتظر أن يرتفع في النصف  2019في عام  %3.3التراجع إلى 

الثاني من العام بسبب تراجع الضغوط التضخمية، مع تحسن آفاق التوترات التجارية بين الواليات 

 .المتحدة والصين مع ظهور آفاق اتفاقية التجارة وجهود البنوك المركزية الكبرى في تيسير االقتصاد

 %2.2السعودية والشرق األوسط: وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل نمو االقتصاد السعودي من 

 .2020في  %2.1العام الجاري ثم يعاود الصعود بنسبة  %1.8إلى  2018في 

 %1.8 وبالنسبة القتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، سيتراجع معدل النمو بها من 

 .2020بحلول عام  %3.2تد ألعلى مسجال ثم ير 2019في  %1.5إلى 

مخاطر النمو العالمي: أضاف التقرير أنه في حين يستمر االقتصاد العالمي في النمو بمعدل معقول، 

مع استبعاد وقوع ركود عالمي، فهناك العديد من المخاطر السلبية، من بينها احتمالية اندالع توترات 

ت كبيرة في سالسل التوريد العالمية، فضال عن استمرار في السياسة التجارية ، مع حدوث اضطرابا

المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي مرتفعة، كما يمكن أن يؤدي تدهور معنويات 

السوق إلى تشديد شروط التمويل بسرعة في بيئة تتسم بالديون الكبيرة للقطاعين العام والخاص في 

 .العديد من البلدان

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/09/bapr19-imf-says-world-economy-down-brexit-

commercial-tensions-usa-china-saudi 

 

 .. فمن هو؟13البنك الدولي يختار رئيسه الـ - 13

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2019ابريل / نيسان  06،  

 (CNN) -- التنفيذيون للبنك الدولي، باإلجماع على اختيار ديفيد مالباس، لمنصب وافق المديرون

 .2019إبريل/نيسان  9سنوات، تبدأ اعتباًرا من الثالثاء  5لمجموعة البنك الدولي، لمدة  13الرئيس الـ
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وقال المديرون التنفيذيون، في بيان على الموقع الرسمي للبنك الدولي، الجمعة، إنهم يتطلعون إلى 

مع مالباس في تنفيذ الرؤية المستقبلية، واتفاق حزمة رأس المال، على النحو المنصوص عليه  العمل

 .في ورقة التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة

، والتي تضمنت ترشيًحا علنيًا 2011واتبع المديرون التنفيذيون عملية االختيار المتفق عليها عام 

اقتراح اسم أي من مواطني البلدان األعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب؛  يتيح ألي مدير تنفيذي أو محافظ

 .وإجراء المديرين التنفيذيين مقابالت مع مالباس

وشغل الرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس، سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة األمريكية 

 الدولية بما في ذلك في اجتماعات نواب للشؤون الدولية، كما مثل مالباس الواليات المتحدة في المحافل

وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية للبنك 

الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس االستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في 

 .الخارجيالميدان االقتصادي، ومؤسسة االستثمار الخاص 

ولعب مالباس، بصفته وكيال لوزارة الخزانة، دوًرا حاسًما في العديد من اإلصالحات والمبادرات 

الرئيسية لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الزيادة األخيرة في رأسمال البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 .ومؤسسة التمويل الدولية

ى ديفيد مالباس، رئاسة مجلس إدارة البنك الدولي وبحكم منصبة كرئيس للبنك الدولي، سيتول

لإلنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك رئاسة مجالس إدارة كل من، مؤسسة التمويل 

الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، والمجلس اإلداري للمركز الدولي لتسوية منازعات 

 .االستثمار

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/06/bapr19-usa-world-bank-development-finance-imf 

 

 شركة صينية تكشف عن تكنولوجيا حديثه تؤخر "شيخوخة" حقول النفط - 14

 – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2019ابريل / نيسان  04الخميس،  

أكبر مكرر للنفط في الصين، أنها توصلت إلى  سينوبك(،)كشفت الشركة الصينية للبتروكيماويات 

تكنولوجيا حديثة، تعمل على تحسين كفاءة التنقيب في مكامن النفط بمعدل تراجع طبيعي مرتفع، األمر 

 .الذي يؤخر "شيخوخة" حقول النفط ويطيل عمرها اإلنتاجي
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جديد، الذي البتكار الوبحسب بيان نقلته وكالة األنباء الصينية الرسمية )شينخوا(، الخميس، فإن ا

قام به حقل نفط الشمال الغربي التابع لشركة "سينوبك" الحكومية، له أهمية تطبيقية رئيسية في تأخير 

 .مرحلة انخفاض اإلنتاج المتوقع آلبار النفط بشكل فعال

وشهد حقل نفط "تاخه"، وهو قاعدة رئيسية إلنتاج النفط والغاز الطبيعي في منطقة شينجيانغ 

 2016في عام  %17ورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، انخفاض معدل التراجع السنوي من الويغ

 .، بفضل االبتكار، وفقا لخبراء مشاركين في استعراض مشاريع المجموعة2019في عام  %13.9إلى 

دوالر لكل برميل، ما  3.75كما ساهم االبتكار الجديد في خفض تكلفة استخراج النفط الخام بقيمة 

 .(مليون دوالر 155مليار يوان )حوالي  1.04حقق منفعة اقتصادية مباشرة قدرها 

ويساعد االبتكار التكنولوجي، على تحديد أفضل لكهوف تخزين النفط تحت األرض، التي تقل عن 

كيلومترات، كما أنه يزيد من الدقة عند حساب نصف قطر الكشف حول آبار النفط أيضا، لتوجيه  6

 .ق بشكل أفضلالتعدين الدقي

ويحسن االبتكار الجديد أيضا كفاءة استخراج النفط عن طريق ضخ المياه الجوفية مرة أخرى في 

 .البئر، ما يسمح لطبقات نفطية بكثافة أقل من االرتفاع فوق الماء

 %12وقالت المجموعة إن من المتوقع أن ينخفض معدل التراجع السنوي لحقل النفط إلى أقل من 

 .2025في عام 

ويقع حقل نفط تاخه في حوض تاريم، أحد أكبر أحواض النفط الصينية، وتم تطوير هذا الحقل من 

قبل شركة سينوبك الفرعية لحقل النفط الشمال الغربي، حيث ينتشر حقل الكهوف تحت األرض بمعدل 

 .تراجع طبيعي مرتفع

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/04/bmar19-china-economic-technology-oil-fields-

aging-production-cost-extraction 

 

 النفط يغلق مرتفعا بفضل بيانات اقتصادية قوية، لكنه ينهي األسبوع على خسارة - 15

  03-05-2019  

ارتفعت أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب على الخام بعد بيانات اقتصادية قوية من الواليات 

نقص في المعروض ناتج عن خسائر إلنتاج الخام في إيران وفنزويال اللتين تخضعان  المتحدة وسط

 .لعقوبات أمريكية
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لكن عقود النفط تنهي األسبوع على انخفاض بعد اإلعالن هذا األسبوع عن قفزة في مخزونات 

 .الخام األمريكية

وينهي خام القياس  سنتات. 10دوالر للبرميل عند التسوية، مرتفعة  70.85وسجلت عقود برنت 

 .، مرتدا عن خمسة أسابيع متتالية من المكاسب%2.6العالمي األسبوع على خسارة قدرها 

دوالر  61.94سنتا عند  13وأغلقت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 

 .في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي %3للبرميل، لكنها تنهي االسبوع منخفضة حوالي 

وأظهر تقرير من وزارة العمل األمريكية اليوم قفزة في الوظائف في الواليات المتحدة في 

، وهو ما %3.6عاما عند  49أبريل/نيسان في حين هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 

 .زاد التوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا

دارة معلومات الطاقة األمريكية يوم األربعاء أظهر لكن المكاسب في سوق النفط يكبحها تقرير من إ

وأن  2017أن مخزونات الخام في الواليات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 

 .مليون برميل يوميا األسبوع الماضي 12.3االنتاج سجل مستوى قياسا مرتفعا عند 

النفط األمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة تخطت صادرات 

مليون برميل يوميا في وقت  3.6ماليين برميل يوميا للمرة األولى ووصلت إلى ذروة بلغت  3حاجز 

 .سابق هذا العام

https://www.cnbcarabia.com/news/view/53073/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7-

%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%8C-

%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9.html 

 

 ثالث أفكار رئيسية لوضع سياسات فعالة لالستثمار - 16

 06/07/2016بتاريخ الثالثاء  ROBERTO ECHANDI بقلم 

  أرين سكرونس كتّاب مشاركون:

 .أنشات العديد من الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة هانيويل وشركة جي. كيه

 إن. للفضاء وشركة إل. جي لإللكترونيات مصانع في مكسيكالي. 

http://blogs.worldbank.org/ar/user/10711
http://blogs.worldbank.org/ar/team/erin-scronce
http://blogs.worldbank.org/ar/user/10711
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السيما ألي اقتصاد في مرحلة  –يُعد جذب االستثمار األجنبي وتعزيزه والحفاظ عليه أمراً معقداً 

وتوضح األدلة حالة قوية لالستثمار األجنبي المباشر: فيمكن للمستثمرين األجانب توفير فرص  .نمو

المعرفة، ومساعدة الشركات المحلية على التكامل مع  عمل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل

سالسل القيمة المضافة العالمية، ودفع النمو االقتصادي قدماً بصورة عامة. غير أن هذه الفوائد المحتملة 

 .ال تتحقق من تلقاء نفسها، وهي أيضاً ليست مضمونة

هناك العديد من المتغيرات التي يكون لها تأثير عند دراسة استراتيجية االستثمار األجنبي المباشر و

وليس من الضروري أن يتم التعامل مع جميع أنواع االستثمار األجنبي  .مهاوالسياسات التي تستلز

المباشر على قدم المساواة، إذ يكون لألنواع المختلفة من االستثمارات تأثيرات مختلفة يجب دراستها. 

على سبيل المثال، هل سيعتمد االستثمار األجنبي المباشر على استخراج الموارد الطبيعية وتصنيعها؟ 

هل سيجعل هذا االستثمار البحث عن سوق لمنتجات وخدمات معينة يحل محل الواردات؟ أم هل  أم

سيركز االستثمار على زيادة كفاءة اإلنتاج وزيادة حجم الصادرات؟ ويتباين تأثير هذه األمور جميعها 

 .على األسواق المحلية تبايناً كبيراً 

رارات وضمان أن االستثمار األجنبي إذن، كيف يتسنى لصناع السياسات استعراض هذه الق

المباشر يساعد بلدانهم على التقدم ويحقق االستفادة لشعوبها؟ والواقع أنهم بحاجة إلى وسيلة منطقية 

 .للربط بين أهداف االستثمار والنتيجة النهائية لتلك االستثمارات

، التي تقدم ثالثة خريطة إصالح االستثمار ولعل هذا هو السبب في وضع مجموعة البنك الدولي

مفاهيم أساسية لمساعدة الحكومات على توضيح وضع بلدانها في االقتصاد العالمي، وتحديد األولويات، 

 :وتنفيذ رؤية البلد المعني على المدى البعيد على النحو التالي

اسة االستثمار هو االختيار بين االستثمار المحلي واألجنبي، وإنما الربط بينهما ليس الهدف من سي •

ويعني هذا أنه يجب أال  .عن طريق سلسلة القيمة المضافة على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية

رابط تيقتصر تركيز اإلصالح التنظيمي على القوانين المحلية، ولكن ينبغي أن يسعى أيضاً لتحقيق ال

بين هذه القوانين واتفاقيات االستثمار الدولية التي تحكم على نحو متزايد اإلنتاج على المستويين المحلي 

 .والدولي

من الضروري أن تتجاوز استراتيجية سياسات االستثمار  .االستثمار ليس صفقة، وإنما هو عالقة •

األمر برمته. وتأتي الفوائد الحقيقية فهذا مجرد جزء ضئيل من  –مسألة جذب االستثمارات المبدئية 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%AF+%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%E2%80%93+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%84%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D9%86%D9%85%D9%88.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%AF+%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%E2%80%93+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%84%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D9%86%D9%85%D9%88.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%AF+%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B+%E2%80%93+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7+%D9%84%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D9%86%D9%85%D9%88.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7.&url=http://tinyurl.com/ybuveavo&via=Albankaldawli
http://mams.rmit.edu.au/cwgz1keqt2r8.pdf#page=37
http://mams.rmit.edu.au/cwgz1keqt2r8.pdf#page=37
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التي تتحقق للدولة في مرحلة تالية في العالقة، عندما ينجح البلد المعني في االحتفاظ باالستثمار وبناء 

 .عالقات قوية مع أنشطة األعمال المحلية

نمية على التفاألنواع المختلفة من االستثمار لها آثار مختلفة  .ليست جميع أنواع االستثمار متماثلة •

 .االقتصادية، ومن ثم تستلزم سياسات مختلفة-االجتماعية

وسيكون لدى البلدان التي يمكنها تطبيق هذا اإلطار على سياساتها ورؤيتها لالستثمار أساس منطقي 

لتنفيذ استراتيجية لالستثمار من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج كبيرة. على سبيل المثال، لم 

، غير أنها تطورت اليوم إلى صناعة تحقق 2000موجودة في عام  صناعة الفضاء في المكسيك تكن

 .ألف شخص 31صادرات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دوالر، ويعمل فيها نحو 

ة في اط القوة التي تتمتع بها مناطق معينوتقوم وزارة االقتصاد بتنسيق خطة وطنية تستند إلى نق

 .البالد

ويمكِّن هذا األمر الشركات المكسيكية، التي تُصنِّع مكونات مثل التصميمات الداخلية للطائرات 

ومقاعدها من تحقيق النمو جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الكبرى مثل شركة سيسنا، التي تُصنِّع 

ة هانيويل، التي تُصنِّع مكونات محركات الطائرات. باإلضافة إلى ذلك، المكونات اإللكترونية، وشرك

ألف مهندس سنوياً  100تقوم الجامعات الحكومية بوضع برامج لتصميمات وهندسة الفضاء: إذ يتخرج 

في المكسيك، مما يوفر عدداً كبيراً من العمالة المحتملة التي تتمتع بالمهارة من أجل تعزيز قدرة أنشطة 

في المائة  59التي تستحوذ على  –مال. كما تتمتع المكسيك بمزية الدخول إلى السوق األمريكية األع

في المائة سنوياً في هذا القطاع منذ  20من سوق صناعتي الفضاء والدفاع في العالم. وبتحقيق نمو يبلغ 

 ات منتجات، تتزايد اآلمال في أن تحقق المكسيك هدفها المتمثل في وصول قيمة صادر2004عام 

 .2020مليار دوالر بحلول عام  12صناعة الفضاء إلى 

والواقع أنه ال يوجد حل واحد يناسب جميع حاالت وضع سياسات فعالة لالستثمار. وقد يكون النهج 

الذي يحقق النجاح في أحد البلدان من أجل نوع واحد من االستثمار في وقت معين بحاجة إلى مراجعة 

ليأخذ في االعتبار التغيرات أو الظروف الفريدة التي تطرأ على االقتصاد. وتنقيح وإصالح مستمر 

وباستخدام إطار معين مثل خريطة إصالح االستثمار وتكييفه، فإنه يمكن للحكومات وضع سياسات 

تحقق النجاح في بلدانها. وفي عالم تتزايد فيه العولمة، فإنه ما من شك في أن لالستثمار األجنبي دور 

دفع االقتصادات النامية قدماً وربطها باألسواق األكبر حجماً. والسؤال الوحيد اآلن هو كيف  كبير في

http://mams.rmit.edu.au/cwgz1keqt2r8.pdf#page=55
http://mams.rmit.edu.au/cwgz1keqt2r8.pdf#page=55
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يمكن للحكومات استخدام االستثمار األجنبي على نحو استراتيجي لسد الفجوة في عدم المساواة على 

 .مستوى العالم وتعظيم الفوائد المتحققة لشعوبها

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/trade/three-key-ideas-creating-effective-investment-policies 

 

 "حزام العسكري الصينيبعد مبادرة طريق الحرير.. واشنطن تخشى "ال - 17

 l3  2019مايو -  

 الحزام والطريق".. مشروع "المارد الصيني" العمالق"

عسكرية  قواعدأبوظبيتتوقع وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( أن تقوم الصين ببناء  -ترجمات 

حول العالم لحماية استثماراتها، في إطار برنامج بكين الطموح لبنية تحتية عالمية تحت اسم مبادرة 

 .الحزام والطريق

المبادرة، التي أطلقتها األسبوع الماضي بعقد قمة حضرها زعماء دول، إلى من هذه  بكين وتهدف

إعادة بناء طريق الحرير القديم ليربط الصين بآسيا وأوروبا وما وراء ذلك، من خالل مشروعات 

 .ضخمة للبنية التحتية

حاليا قاعدة عسكرية واحدة في الخارج في جيبوتي، لكن يعتقد أنها تخطط لقواعد  الصين وتمتلك

 .أخرى، بما في ذلك باكستان، حيث تسعى إلى إبراز نفسها كقوة عظمى عالمية

، في تقريره السنوي المقدم إلى الكونغرس بشأن الجيش الصيني والتطورات البنتاغون وقال

األمنية، الخميس: "من المحتمل أن تؤدي مشاريع مثل مبادرة الحزام والطريق إلى قواعد عسكرية 

 ."لخارجأمنية في ا

 

وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أن "الصين ستسعى إلى إنشاء قواعد 

ها عالقة ودية طويلة األمد ومصالح استراتيجية مماثلة، مثل عسكرية إضافية في البلدان التي تربطها ب

 ."باكستان، التي استضافت من قبل جيوشا أجنبية

وفي العام الماضي، أكد مسؤول في وزارة الدفاع األفغانية أن الصين تتفاوض مع أفغانستان من 

دين خول مقاتلين متشدأجل بناء قاعدة عسكرية في جبال واخان قرب الحدود بين البلدين، بهدف منع د

 .إلى أراضيها ومساعدة جارتها في الوقت نفسه

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/trade/three-key-ideas-creating-effective-investment-policies
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&contentId=1249167
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1247565-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1247565-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1247565-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B6%D8%AD%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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وأكد المسؤول أن القاعدة ستكون أفغانية، لكن شوهدت قوات صينية تقود دوريات مع عسكريين 

 .أفغانيين

كما يمكن أن تشمل المواقع المستهدفة للقواعد العسكرية الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وغرب 

 .سب وزارة الدفاع األميركيةالمحيط الهادئ، ح

ويأتي التقرير في الوقت الذي حذر به البنتاغون أيضا من أن تعميق األنشطة الصينية في منطقة 

القطب الشمالي، قد يمهد الطريق لوجود عسكري قوي، بما في ذلك نشر غواصات لمواجهة أي هجوم 

 .نووي

https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchi

mp 

 

 الحزام والطريق".. مشروع "المارد الصيني" العمالق" - 18

 l28  2019أبريل -  

 ما هو طريق الحرير الجديد؟

مليار دوالر، خالل  64أبوظبيأعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ -ترجمات 

في العاصمة بكين، وسجلت صفقات وصل قمة مبادرة الحزام والطريق، والتي اختتمت أعمالها السبت 

 .تريليون دوالر 3.67إجمالي قيمتها لـ

التجاري القديم، والذي  "طريق الحرير" إلى إعادة إحياء مبادرة الحزام والطريق ويرمي مشروع

 .يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكسكان 

ويروج الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشروع العمالق باعتباره سيسهم في تحقيق التنمية للدول 

 .المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة

لمبادرة الحزام  وقال بينغ أمام الحضور في القمة: "سينضم المزيد من األصدقاء والشركاء

والطريق، وسيكون التعاون أكثر تطورا وإشراقا من مختلف الجوانب"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي 

 ."نيوز

 مواقف دولية

https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/world/1249167-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?utm_campaign=NewsLetter&utm_medium=email&utm_source=Mailchimp
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&contentId=1247645
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1&contentId=1247645
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1&contentId=1247645
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وتتباين مواقف الدول بشأن المبادرة الصينية، فواشنطن ترى فيها دعما للنفوذ الروسي المتعاظم، 

 .وتقوية لتأثير بكين االستراتيجي

ف األميركية، قال بينغ خالل لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس: وردا على المخاو

"إن المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون الدولي الذي يحقق فائدة مشتركة للجميع وليس )أنت تخسر وأنا 

أفوز(، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية والتي نقلت عن بينغ قوله: "يجب أن 

 ."قدر أكبر من التفهم والدعم  هذه النقطة للعالم، لنحصل على نشرح

أما الدول األوروبية، فقد أبدت عموما استعدادها لالنضمام للمبادرة، ولكن بعضها يخشى من 

 .مخاطر التعامل معها ككتلة واحدة

ل يوبدأت بريطانيا إرسال قطارات إلى الصين، بعد أن غادرت أول حاوية محملة شرق لندن بأبر

 .متجهة إلى ييوو بمقاطعة جيجيانغ شرق الصين 2017

وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام القمة بالقول: "إن نجاح مشروعات الحزام 

والطريق سيعتمد على إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا. التزامنا باالنفتاح والتزامنا بالشفافية والتزامنا 

 ."وبالطبع التزامنا باالستدامة البيئية أيضابالمنافسة العادلة، 

وبدوره قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن نجاح المبادرة يعتمد على وفائها "بأعلى 

معايير الشفافية الدولية وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية"، مضيفا "الرئيس بينغ ألقى كلمة هذا الصباح أعلن 

األمور وأوضح رؤيته للمرحلة التالية للحزام والطريق وسنراقب عن كثب فيها التزام الصين بكل تلك 

 ."كيفية تطبيق ذلك عمليا

 

 طريق الحرير

المسارات والطرق التجارية التي تربط الصين بجيرانها كان "طريق الحرير" عبارة عن شبكة من 

 .وبالقارة العجوز، ويعود تاريخها إلى نحو القرن الثاني قبل الميالد

وضمت الطريق شبكة بحرية لربط الموانئ الرئيسية في الدول التي ترتبط مع الصين بعالقات 

ل خرى والمعادن الثمينة والتوابتجارية تشمل تبادل البضائع المختلفة مثل الحرير والمنسوجات األ

 .والورق والبارود

https://www.skynewsarabia.com/business/1247397-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8064-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247397-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8064-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247397-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8064-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
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وتراجعت قيمة هذه الطريق بعد إدخال األوروبيين لتحسينات كثيرة على أنظمة النقل البحري، 

  .وتعاظم دور قناة السويس في التبادل التجاري العالمي

بالوجهات  وترمي مبادرة "الحزام والطريق" إلعادة إحياء هذه الطريق لربط المدن الصينية

 .وأوروبا وروسيا التجارية في آسيا

كما ستضم الطريق الجديدة مجموعة من الطرق البحرية التي تسعى الصين من خاللها لتأسيس 

مر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال تعاون مث

 .الروسي

ورغم أن المخطط بات ممكنا عبر ربط شبكات السكك الحديدية بين الصين وكازاخستان في 

عندما وصل أول قطار للصين قادما  2008، إال أن المشروع شهد نقطة تحول مهمة في سنة 1990

 .انيامن ألم

منظمة عالمية على وثائق للتعاون في هذا المشروع، حيث  29دولة و 126ووقعت حتى اآلن 

  .مليارات دوالر على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية 9ستنفق كازاخستان 

كما سيوفر خط حديدي جديد بمليارات الدوالرات من زمن الرحلة من ساحل البحر األحمر إلى 

 .ساعة فقط 12ة أيام إلى أديس أبابا من ثالث

مليارات دوالر لتطوير موانئ لتصدير المواد  8من جانبها، وقعت إيطاليا على اتفاقيات بقيمة 

 .الغذائية والمنتجات إلى الصين

اإلندونيسية إلى باندونغ عاصمة مقاطعة جاوة إلى  جاكرتا وسيعمل خط سكة حديدية جديد من

 .دقيقة 40تقليص زمن الرحلة من ثالث ساعات إلى 

القطار والطرقات للموانئ الواقعة في جوادار وكراتشي، وفي باكستان والتي تنقل البضائع بها ب

 .فسيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى أفريقيا وغرب آسيا

https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1247645
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7&contentId=1247645
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/business/1247645-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82
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 تحديات تواجه االقتصاد العالمي.. وتؤثر عربيا 3البنك الدولي:  - 19

 2019ابريل / نيسان  29االثنين،  

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق االوسط -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

وشمال افريقيا فريد بلحاج، إن هناك ثالثة تحديات أمام االقتصاد العالمي ستجعل من العام المقبل "عاما 

يرها التي سيكون تأثأن أول هذه التحديات، يتمثل في اضطرابات التجارة العالمية،  صعبا"، مضيفا

 .غير إيجابي على االقتصاد العالمي

جاءت تصريحات بلحاج، خالل اللقاء المفتوح الذي أقامته الجمعية االقتصادية الكويتية، مساء 

الشباب واالبتكار والثورة الصناعية الرابعة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا(، )األحد، بعنوان 

 .(ويتية الرسمية )كوناوفقا لوكالة األنباء الك

وذكر رئيس البنك الدولي، أن ثاني هذه التحديات هو الديون السيادية للعديد من الدول، والتي تشكل 

 .عبئا كبيرا سواء في تركيا أو االرجنتين، وحتى بعض الدول العربية مثل لبنان وغيرها

دول األمر الذي يتطلب من الأما التحدي الثالث بحسب بلحاج، فيتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، 

 .العربية أن تكون حاضرة وحذرة وعلى أتم االستعداد لهذا األمر

وبين أنه على الدول العربية أن تعتبر هذه التحديات فرصا، السيما أن المنطقة تمتلك شريحة كبيرة 

سمي  بسبب ما 2010من الشباب، الفتا إلى أن المنطقة العربية شهدت اضطرابات كبيرة منذ عام 

 ."بـ"الربيع العربي

وأفاد بلحاج، بأن مجموعة البنك الدولي كانت حاضرة في الدول العربية خالل هذه االضطرابات، 

من خالل مستويين، األول التعامل المباشر مع الدول التي تعرضت لهذه االضطرابت، واعادة 

 .ويتاالستقرار االقتصادي لها، بدعم من بعض دول المنطقة أيضا وخصوصا الك

أما المستوى الثاني، فكان عبر تدخل البنك الدولي من خالل التفاعل مع الدول المجاورة التي عانت 

من وقع هذه االضطرابات مثل لبنان واالردن، خصوصا لجهة دعمها في الجهود االنسانية المتعلقة 

 .بالالجئين ومساندة هذه الدول اقتصاديا

نمو االقتصادي للدول عبر فتح االقتصاد على القطاع الخاص، وقال بلحاج إن البنك الدولي، يشجع ال

جنبا الى جنب مع مراعاة البعد االجتماعي، لينعكس وقع هذا النمو االقتصادي على الفئات الفقيرة وغير 

 .المحظوظة



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

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

30 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

مليون نسمة ما سيشكل  300سيبلغ  2050وأشار الى أن عدد الشباب في العالم العربي بحلول عام 

العمل، وبنفس الوقت فرصة تاريخية كبيرة وهو ما يدفع البنك الدولي أن يركز  تحديا لسوق

باستراتيجيتها على ثالثة محاور، تشمل رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب، 

 ."وأخيرا مايسمى بـ"الرقمنة االقتصادية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/29/bapr19-kuwait-lebanon-turkey-world-bank-

sovereign-debt-interest-rates-trade 

 

حذر راغورام راجان، االقتصادي —(CNN) نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية - 20

، من أزمة اقتصادية 2008و 2007واألكاديمي الهندي الذي تنبأ بوقوع األزمة المالية العالمية عامي 

 .أخرى مقبلة

 

وضح راغورام الذي شغل سابقا منصب مدير البحوث في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وأ

سيكون هناك أزمة مقبلة، ولكن السؤال هو متى بالتحديد، من الواضح " :CNNالزميل فريد زكريا لـ

في  كنأن ما حدث بعد األزمة المالية العالمية هو أننا بنينا حجم ديون ضخم ليس في المواقع ذاتها ول

 ."(كانت ديون مؤسسات في السابق ولكن اآلن ديون حكومات)مواقع أخرى بالعالم 

وتابع قائال: "أيضا انتقلت من األسر في الواليات المتحدة األمريكية إلى تعاونيات في دول أخرى، 

لعالم، اعلى سبيل المثال في الصين القائمة على كيانات حكومية محلية وتعاونيات، ولكن على صعيد 

 "..نحن بنيناها أكثر

وأضاف: "اآلن عندما يتباطأ النمو سيكون هناك ثمن يتوجب دفعه، والسؤال هل سيكون الثمن 

مشابها للثمن الذي دفعناه في األزمة االقتصادية العالمية الماضية؟ على األغلب ال، لن تكون في نفس 

 ."وك اليوم بحال أفضل كثيرا عما كانت عليهالمناطق وعلى الغلب لن يكون لدينا أزمة بنكية ألن البن

قصت فيه تداعيات  2018كرستين الغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت في مقال العام 

األزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في ذكرى مرور عشر سنوات على إعالن رابع أكبر 

إثر الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، السيما بنك أمريكي، ليمان براذرز، آنذاك إفالسه 

من مجموع  %40بعد أن بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الواليات المتحدة 

، بعد أن كان هذا النوع من القروض شبه 2006سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 
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ي: إن األزمة المالية العالمية التزال من األحداث الفارقة في معدوم في مطلع تسعينات القرن الماض

 .تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل عالمة فارقة للجيل الذي خاضها

وتابعت الغارد قائلة إن التكاليف االقتصادية الثقيلة التي تحملها أفراد عاديون استشعروا الغضب 

نت من العوامل المؤثرة لظهور رد الفعل المناهض من إنقاذ البنوك وإفالت مسؤوليها من العقاب، كا

 .للعولمة، وبخاصة في االقتصادات المتقدمة، وتآكل الثقة في الحكومات والمؤسسات

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/12/raghuram-rajan-economist-who-predicted-global-

financial-crash 

 

 : الشعوب دفعت تكاليف األزمة المالية العالميةمديرة صندوق النقد - 21

 2018سبتمبر / ايلول  05 

قالت كرستين الغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي،  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

إن األزمة المالية العالمية التزال من األحداث الفارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل عالمة 

 .للجيل الذي خاضهافارقة 

جاء هذا في مقال كتبته الغارد على مدونة صندوق النقد اليوم األربعاء، قصت فيه تداعيات األزمة 

المالية العالمية والدروس المستفادة منها في ذكرى مرور عشر سنوات على إعالن رابع أكبر بنك 

وق الرهن العقاري، السيما بعد أمريكي، ليمان براذرز، آنذاك إفالسه إثر الخسارة التي حدثت في س

من مجموع  %40أن بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الواليات المتحدة 

، بعد أن كان هذا النوع من القروض شبه 2006سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 

 .معدوم في مطلع تسعينات القرن الماضي

االقتصادية الثقيلة التي تحملها أفراد عاديون استشعروا الغضب  التكاليفوتابعت الغارد قائلة إن 

من إنقاذ البنوك وإفالت مسؤوليها من العقاب، كانت من العوامل المؤثرة لظهور رد الفعل المناهض 

 .للعولمة، وبخاصة في االقتصادات المتقدمة، وتآكل الثقة في الحكومات والمؤسسات

دو أن ظالل األزمة ستغادرنا في وقت قريب، لكن مرور عشر سنوات وأضافت الغارد أنه ال يب

على انهيار "ليمان براذرز" يعطينا فرصة لتقييم اإلجراءات المتخذة لمواجهة األزمة على مدار العقد 

 .الماضي
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واتسعت تداعيات انهيار بنك "ليمان براذرز" حتى خلقت توجهاً جماعياً لسحب الودائع من النظام 

بلداً ضحية لألزمات المصرفية، ولم  24مما تسبب في أزمة نظامية، فكانت المحصلة وقوع المالي، 

 .يعد النشاط االقتصادي إلى سابق عهده في معظمها حتى اآلن

وتابعت أن الحكومات ليست بمنأى عن التأثير المالي، إذ ارتفع الدين العام في االقتصادات المتقدمة  

تج المحلي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الضعف االقتصادي، وفي من إجمالي النا %30بأكثر من 

 .جانب آخر إلى جهود تنشيط االقتصاد، وفي جانب ثالث إلى إنقاذ البنوك الفاشلة

وإذا نظرنا اليوم إلى الماضي، ستبدو نقاط الضغط واضحة، لكنها كانت أقل وضوحاً آنذاك. وقد 

 .دم، إنه درس قاٍس في خطورة االنسياق للفكر الجماعيفشل معظم االقتصاديين في التنبؤ بالقا

وأوضحت الغارد أن نقاط الضعف التي أدت إلى األزمة كان في طليعتها أن تجاوزت سرعة 

االبتكار المالي وتيرة التنظيم والرقابة، ومن ثم دخلت المؤسسات المالية، وخاصة في الواليات المتحدة 

 .وجاءوأوروبا، في نوبة من المخاطرة اله

وأدت العولمة إلى تسارع العدوى االقتصادية، فقد كانت البنوك األوروبية هي أكبر مشترٍ للسندات 

األمريكية المضمونة برهون عقارية. وفي نفس الوقت، أدى استحداث اليورو إلى اتجاه تدفقات 

لدان ك في برأسمالية كبيرة إلى أطراف المنطقة مدفوعة بانخفاض تكاليف االقتراض. وقامت البنو

 .منطقة اليورو الرئيسية بتمويل هذه التدفقات، وهي قناة أخرى للعدوى المالي، بحسب الغارد

وأبدت كريستين الغارد إعجابها باإلجراءات التي تم اتخاذها فور وقوع األزمة، رغم السياسات 

بلدان األعضاء على الخاطئة قبل وقوعها، وقالت إن صندوق النقد الدولي كان له دورا هاما، إذ حث ال

إجراء زيادة كبيرة في موارده المالية، مما مكنه من إقراض البلدان المتضررة من تداعيات األزمة 

 .مليار دوالر 500حوالي 

https://arabic.cnn.com/business/article/2018/09/05/usa-imf-global-financial-crisis-lehman-

bank?hpt=related-article 

 

 تركيا في أسوأ وضع وأردوغان على صفيح ساخن. الدكتور جميل م. شاهين - 22

  2019أبريل،  4

بحٌث مختصر في وضع تركيا الحالي. األزمة بين واشنطن وأنقرة حقيقية رغم أّن بعض المحللين 

يرونها ُمصطنعة، لكن بمراجعة بسيطة لما مّر بين البلدين من أزمات، نؤكد في مركز فيريل أنها 

 ية وقد تؤدي لنتائج خطيرة على تركيا أوالً.حقيق
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 استعراض سريع لألزمات بين تركيا والواليات المتحدة

 وأصبحت شريكاً هاماً بمواجهة االتحاد السوفيتي. 1952انضمت تركيا لحلف شمال األطلسي عام 

ين وكادت تؤدي لحرب عالمية ب” أزمة الصواريخ الكوبية“، اندلعت 1962في تشرين األول عام 

االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة، لتدارك الوضع حدثت مفاوضات سرية توصل خاللها الجباران 

التفاق نزع فتيل الحرب؛ فسحب االتحاد السوفييتي صواريخه االستراتيجية من كوبا، مقابل سحب 

مر حدث دون ألاالستراتيجية التي نشرتها في تركيا. ا” جوبيتر“الواليات المتحدة األمريكية صواريخ 

بيرة بيد الناتو، فاشتعلت أزمة ك” كلب صيد“إبالغ أنقرة التي اعتبرت هذا األمر إهانة كبيرة لها وكأنها 

 بين الجانبين تّم تغذيتها عاطفياً في الشارع التركي.

وصل التوتر بين تركيا والناتو إلى ذروته، بسبب أطماع أنقرة بجزيرة قبرص وخالفها  1964عام 

جونسون برسالة شديدة اللهجة  Lyndon B. Johnsonان، يومها أرسل الرئيس األميركي مع اليون

دمت إن أق“لرئيس الوزراء التركي آنذاك عصمت إينونو، الرسالة احتوت على تهديدات مباشرة، منها: 

ن متركيا على استخدام القوة العسكرية الحتالل قبرص، فلن يُدافَع الناتو عن تركيا إن تعرضت لهجوم 

فما كان من تركيا إال أن بدأت تتقارب مع موسكو، فعادت واشنطن لتخفيف األزمة ”. االتحاد السوفيتي

 معها. الحظوا تشابه هذه الحالة مع الوضع الحالي.

، قامت تركيا بغزو قبرص واحتاللها، ففرضت اإلدارة األمريكية حظراً شامالً على 1974عام 

رة وبشكل مفاجئ بإغالق قاعدة إنجيرليك وإلغاء جميع االتفاقيات وصول األسلحة إلى تركيا. ردت أنق

العسكرية مع الواليات المتحدة من جانب واحد، وطردت آالف العسكريين والمدنيين األميركيين. 

سنوات، إلى أن تراجعت اإلدارة األمريكية عن قرارها. كالعادة أشعَل الشارع  3استمرت األزمة األكبر 

ا جرى نصراً مؤزراً ضد الغطرسة األميركية، لتصبَح قاعدة أنجرليك ورقة تهديد التركي معتبرين م

 دائمة بيد تركيا، وليبدأ الناتو خاصة بعد الحرب في سوريا يبحُث عن قاعدة أخرى في المنطقة.

، طلبت الواليات المتحدة األمريكية من تركيا رسمياً االنضمام 2003أثناء الحرب على العراق 

 رجب طيب لف، وفتح أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي أمام القوات األمريكية.إلى التحا

اردوغان الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، تهّرَب من القرار بعرضهِ على البرلمان التركي الذي رفض 

الطلب األمريكي فغضبت واشنطن، وفرضت بعض القيود االقتصادية على تركيا، فرّد أردوغان 

 يز عالقاته مع إيران وسوريا.بتعز
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، قامتالقوات األمريكية في العراق باعتقال عدد من الجنود 2003تموز  4بعد غزو العراق وبتاريخ 

والضباط األتراك المتواجدين في السليمانية، وبطريقة ُمهينة بوضع قلنسواتٍ فوق رؤوسهم، ثم أجرت 

أساءت للعالقات الدبلوماسية بين ” حادثة القلنسوة“ساعة، لتطلق سراحهم الحقاً.  60معهم تحقيقاً لمدة 

 .”األمة التركية“البلدين، وكالعادة اشتعل الشارع التركي غضباً معتبراً األمر إهانة كبيرة لـ 

، علّقت السفارة األمريكية في أنقرة منح تأشيرات دخول األتراك 2017تشرين األول لعام  8في 

مثل. السبب؛ صدور حكم قضائي تركي بحبس موظف تركي اسمه للواليات المتحدة، فردت تركيا بال

متين طوبوز، يعمل بالقنصلية األمريكية في استنبول، والتهمة التجسس وعالقته بتنظيم غولن ومحاولة 

 . بعد شهور ُحلّت األزمة.2016االنقالب في تموز 

ركيا بتهمة التعاون ، والذي اعتقلتهُ تAndrew Brunson 2018هنا جاءت أزمة القس األميركي 

مع منظمات إرهابية وشبهات حول دوره في محاولة االنقالب، صّعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

األمر بفرض عقوبات مالية وقانونية على وزيري الداخلية والعدل التركيين، ثم بعقوبات اقتصادية 

ركية التركي وانهارت الليرة التورفض الضرائب على الواردات التركية، فوّجه ضربة قوية لالقتصاد 

 كما تذكرون.

قرر أردوغان أن يتصدى لترامب ويرد له الصاع صاعين، مهدداً بخسارة تركيا بشكل كامل وبأّن 

ه وجد لكنّ … التعاون السياسي والعسكري مع واشنطن قد يتم إلغاؤه، وزاد تقاربهُ مع روسيا وإيران،

 مر وأطلق سراح القس برونسون مقابل رفع العقوبات.نفسهُ أصغر من أن يواجه واشنطن، فرضخ لأل

هل هذه األزمات كلها كانت … 400اآلن تتصاعُد أزمة شراء تركيا للصواريخ الروسية إس 

 خدعة؟ الحقيقة تقول:

تظّن  في المنطقة، بينما تركيا” كلب صيد أميركي“مانراه في مركز فيريل للدراسات أّن تركيا هي 

 نفسها نَِمراً.

 خدع اآلخر؛ تركيا أم روسيا؟َمن ي

الصراع الروسي التركي قديم منذ عهد اإلمبراطوريتين العثمانية والروسية، حدَث تقارٌب مؤقت 

في عشرينات القرن العشرين بانضمام الزعيم السوفيتي فالديمير لينين ومؤسس الجمهورية التركية 

 بية.مصطفى كمال أتاتورك إلى القوات المعادية لإلمبريالية الغر

تمت رشوة تركيا لضمان بقائها على الحياد خالل الحرب العالمية الثانية، من قِبل فرنسا بهدية 

، كما أهدى ترامب الجوالن إلسرائيل. انتصر االتحاد السوفيتي، فزادت ”لواء اسكندرون“اسمها 
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ة على يطرالمخاوف من إعادة السيطرة على مضيق البوسفور مع مطالبة جوزيف ستالين أن تكون الس

هذا المضيق سوفيتية تركية مشتركة. رفضت أنقرة، فحاول ستالين إشعال ثورة شيوعية في تركيا، هنا 

قاذُف هيروشيما وناغازاكي بالقنبلتين الذريّتين،  Harry S. Trumanسارع الرئيس األمريكي 

س حربة في محاربة . بهذا االنضمام أصبحت تركيا رأ1952لمساعدة ألنقرة لتنضّم بعدها للناتو عام 

الشيوعيّة، فاستمر االتحاد السوفيتي بحربه غير المعلنة ضدها، وبدأ بدعم حزب العّمال الكردستاني 

 .1978تشرين الثاني  27منذ تأسيسه بتاريخ  PKKالماركسي

انهار االتحاد السوفيتي وضعفت روسيا، فقويت شوكة تركيا! وراحت تدعم الجماعات األصولية 

ع السعودية خصاة الشيشان، وتدخُل تلك المناطق لتأجيج الحرب وتقديمه للعالم على أنه في القوقاز م

وغلت ت”. حامية اإلسالم والمسلمين“صراع ديني إسالمي مسيحي واستغالله لصالحها بتقديم نفسها 

 أنقرة أكثر في جمهوريات االتحاد السوفيتي المستقلة في آسيا الوسطى، كما دعمت أذربيجان عسكرياً 

 في حربها ضد أرمينيا.

الصراع هذا أدى لسوء اقتصاد روسيا وتركيا معاً، فوجدتا نفسيهما أمام ضرورة االتفاق، بدأت 

-Sموسكو تتخلى عن حزب العمال الكردستاني رافضة طلب لجوء عبد هللا أوجالن وألغت صفقة بيع 

الحديثة آنذاك لقبرص، مقابل توقف أنقرة عن دعم الجماعات المسلحة في الشيشان والقوقاز، أي  300

 تّمت صفقة بيع الصغار.

مع سطوع نجم فالديمير بوتين ودهائه السياسي والمخابراتي، بدأت روسيا تستعيد عافيتها، فراح 

مليار  33,9اري لتركيا بقيمة أصبحت روسيا أكبر شريك تج 2008ستوعُب تركيا اقتصادياً ومع عام 

، خاّصة في مجال الطاقة حيث بلغت 1إلى  9دوالر، وهو طبعاً لصالح روسيا بشكل مطلق بنسبة 

من الغاز، وشّكل السّواح الروس عماد  %57من حاجتها و %40واردات أنقرة من البترول الروسي 

 السياحة في تركيا.

، وازدادت 1954تي قدمتها هدية ألوكرانيا عام شبه جزيرة القرم ال 2014استعادت روسيا عام 

سيطرتها على البحر األسود عسكرياً، وهذا أزعج تركيا ومعها الناتو لكنها لم تستطع مواجهة روسيا 

 علناً.

عندما بدأت الحرب في سوريا، دعمت تركيا الجماعات اإلرهابية بشكل كبير، كما عاد التوتر بين 

يح بتلو… وسكو رسالة سريعة ألنقرة بأن تقف على الحياد وإالأرومينيا وأذربيجان، فأرسلت م

 من ناتجه القومي، فتراجعت عن دعم أذربيجان. %0,6بالعقوبات فقط خسر االقتصاد التركي 
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حاولت أنقرة التوغل أكثر في الملف السوري، وكانت تُخطط بأوامر من واشنطن بالدخول المباشر 

سأصلي في الجامع األموي : “2012وهو ما قاله أردوغان في أيلول عسكرياً إلسقاط الدولة السورية، 

فعادت موسكو للضغط ودعمت الجماعات الكردية المسلحة ”. بدمشق وأزور قبر صالح الدين.. قريباً 

ي ليأت… داخل وخارج تركيا، فكان الخيار التركي هو المضي أبعد وكالعادة سيرد الصاع صاعين

عند الحدود مع لواء  2015تشرين الثاني  24، في ″24-سوخوي“راز إسقاط الطائرة الروسية من ط

اسكندرون الُمحتل، ُمشّكالً نقطة خطيرة في العالقات بين البلدين، ولترتمي تركيا من جديد في حضن 

به. الناتو لم يُنجد تركيا واالتحاد األوروبي لم يقبلها ضمن صفوفه، بينما روسيا ” مستنجدة“الناتو 

كابرت أنقرة عسى أن تتحّرك … عقوبات على تركيا مطالبة باالعتذار الرسميهددت وفرضت 

وكالعادة؛ رضخت تركيا لروسيا واعتذرت رسمياً واستطاع بوتين استيعاب … واشنطن، ولم تتحّرك

   األمر فأعادها لحضن موسكو.

ترول أو الغاز بتركيا باتت مرتبطة بروسيا اقتصادياً بشكل كبير، ويكفي أن نعلم أّن إيقاف ضخ ال

 …لتركيا سيجعلها في مهب الريح

 تركيا اآلن في أسوأ وضع منذ تأسيسها!

خالل العرض السريع السابق، يمكننا في مركز فيريل للدراسات القول: تركيا اآلن في أسوأ وضع 

 يجعلها غير قادرة على اتخاذ قرار؛ إلى أين تميل؟ إلى الحضن الروسي أم األميركي؟

 وسطة، حاولت أن تحشر نفسها بين الكبار.تركيا دولة مت

 2013آذار  21التي تحّدث عنها أحمد داوود أوغلو في ” صفر مشاكل مع دول الجوار“نظرية 

اسة صفر سي” وكان يومها وزيراً للخارجية، في مقالته التي نشرتها مجلة فورين بوليسي تحت عنوان 

أن ، كانت آمال أنقرة ب”الربيع العربي“ء ما يُسمى وقبلها أردوغان بعد بد” مشاكل في المرحلة الجديدة

مشاكل مع دول الجوار  %80“فباتت … تقتحَم العواصم العربية وتعيُد أمجاد السلطان البائس. وفشلت

مع إيران ” الهّزازة“من أجل عالقاتها  %20، وهذا قمة الفشل التركي. تركُت نسبة ”وغير الجوار

 وروسيا.

ر ومعهم مصر وعدة عواصم عربية على عالقة سيئة بتركيا. سوريا دول الخليج باستثناء قط

والعراق. اليونان وقبرص. أرمينيا. العالقات باالتحاد األوروبي. العالقات مع الصين والهند. العالقات 

 أين هو الصفر يا ترى؟… مع الناتو والواليات المتحدة. العالقات مع تل أبيب
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قها سوى الُسذج، وأيدها مسؤولون كبار في الدول العربية حاول أردوغان بتمثيلياٍت ال يُصدّ 

، عقب 2009واإلسالمية دون أن نستثني دولة، منها مغادرته منتدى دافوس في أواخر كانون الثاني 

 ”العرب واألتراك“مشادة كالمية مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز حول أحداث غّزة. يومها ثار 

 ”!بطل األمة اإلسالمية“ية لنصرة ومعهم وسائل اإلعالم الرسم

أتراك  10، حيث قتلت إسرائيل 2010أيار  31في ” مافي مرمرة“ثم جاءت تمثيلية السفينة التركية 

، غير دارين بأّن ”الُسذج“ممن حاولوا فك الحصار عن غزة. وعاد نجم أردوغان ليلمع في صفوف 

كانون األول  1تالها، وفي يوم الجمعة مليون دوالر ثمن ق 20قضية السفينة ُحلّت وقبضت تركيا 

، بّرأت محكمة العدل الدولية إسرائيل مما جرى، وأسقطت الدعوى التي أقامها ذوو القتلى 2017

 األتراك.

في كّل مرٍة تتراجُع شعبيةُ أردوغان أو تزداُد معاناة الداخل التركي، يستغل حدثاً ما ليُثير مشاعر 

   ر مرةً سوى الكالم والزبَد وآهات السكرى بعبادته.المسلمين بخطابات وجعجعة لم تثم

 تركيا إلى أين؟

استطاع حزب العدالة والتنمية وهو فرع اإلخوان المسلمين، ربط مصير تركيا بمصيره، واألسوأ 

 ربط مصير تركيا بمصير أردوغان. لكن هل سيصمُت الجيش عن ذلك؟

انياً، فأصبح يستجدي على أبواب أردوغان على صفيح ساخن، حاول أن يكون سلطاناً عثم￼

 الكبار.

حرُب التصريحات والتهديدات تشتعُل بين واشنطن وأنقرة هذه األيام، وكما ذكرنا البارحة عن 

تهديد نائب ترامب مايك بينس على صفحة مركز فيريل على الفيس بوك، بأنه يتعيّن على تركيا االختيار 

الروسية، ُمحذراً إياها ” 400-إس“صول على منظومات بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها إلى الح

من القرارات المتهورة. ليعود نائب أردوغان، فؤاد أوقطاي، ُمطالباً الواليات المتحدة االختيار بين 

 البقاء حليفة لتركيا، أو التضحية بعالقات الصداقة بين البلدين باالصطفاف مع اإلرهابيين!

أمر محسوم، ” 400-إس“اووش أوغلو، أكَد أّن صفقة منظومة وزير الخارجية التركي مولود تش

ولن تتراجع تركيا عنها. كما اقترح تشاووش أوغلو على واشنطن تشكيل مجموعة عسكرية مشتركة 

 األمريكية وأنظمة الناتو.” 35-إف“للتأكد من أنها لن تُشّكل خطراً على طائرات 

في حضن بوتين وتحّمل جنون ترامب، أو العودة تركيا أمام حلّين ال ثالث لهما، مواصلة الدفء 

 لحضن الناتو وتحّمل البرد السيبيري. الحاّلن صعبان، فكيف سيخرُج أردوغان من هذه الورطة؟
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تركيا التي سعت بكل طاقتها أن تعوَد محوراً يدور حوله زعماء العالم العربي واإلسالمي على 

لنزاعات، بما في ذلك النزاع العربي اإلسرائيلي. تجُد نفسها األقل، وتُمثُّل دولة حيادية وسيطة في كافة ا

 اليوم معزولةً تماماً.

فقدت تمثيلها الديبلوماسي في سوريا ومصر وتل أبيب واليمن وليبيا، ولم تعد تستطيع لعب دور 

 الوساطة السابق بين إيران والسعودية وإيران وإسرائيل وإسرائيل والفلسطينيين.

ران وروسيا بنظر الغرب، وأي تورط في الملف الكردي سيزيد غرقها، وإن هي اآلن في صّف إي

 لم تتدخل ضد االنفصاليين في سوريا سيؤثر على أمنها القومي، عدا عن هيبتها العسكرية التي انتهت.

الحل الوحيد الممكن هو تأجيلها، لكنها ستخسر ما دفعتهُ ُمقدماً، وقد علِم  400بالنسبة لصفقة إس 

ريل للدراسات من أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض أّن االنقالب العسكري على مركز في

أردوغان أمٌر بات مطروحاً بقوة هذه األيام، فالغضب العسكري اقترَب من االنفجار بعد سلسلة من 

الهزائم السياسية والعسكرية والتراجع االقتصادي الكبير. وحسب عضو في الحزب المعارض التقيته 

تركيا في أسوأ وضع منذ تأسيسها، فأردوغان سّخر السياسة الخارجية لصالح “ا في برلين قال: هن

السياسة الداخلية، لقد أفقدنا هذا الرجل مصداقيتنا وسياستنا الحيادية ولم يعد مسؤول عربي يتصُل بنا 

 على حّد تعبيرِه.” لحل مشاكله مع آخر كما كان يحدث في السابق

ام أيام حاسمة وروسيا ومعها إيران ستدعمانها آلخر لحظة، لكن ال ضمانة من أخيراً: تركيا أم

الغدر التركي، هذا الغدر سيكلفها الكثير خاصة إن غضبت موسكو، والوضع مناسٌب لفرض شورط 

روسية عليها بخصوص سوريا، عسى أن تفعلها روسيا. إن لم تفعلها وانهار الحكم التركي ورحل 

يحمل أيضاً احتمالين، األول زيادة تدخلها العسكري في سوريا بأوامر أميركية أردوغان وحزبهُ فهو 

خاصة في إدلب وريف حلب، ومهادنة مع االنفصاليين األكراد. االحتمال الثاني: أن ينكفأ الجيش التركي 

ويحاول تصحيح ما خربه حزب اإلخوان المسلمين، فيخرج من سوريا فجأة تاركاً اإلرهابيين يواجهون 

 صيرهم المحتوم. م

 Firil Center For Studies FCFS Berlinالدكتور جميل م. شاهين. 
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 قائمة الدول األكثر إنفاقا على األسلحة في العالم.. ما هي مرتبة السعودية؟

 2019مايو / أيار  01األربعاء، 

 

 2018ارتفع حجم اإلنفاق العالمي على األسلحة في  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

، وفقا إلخصائيات جديدة 2017في المائة عما كان عليه في  2.6ترليون دوالر، أي بنسبة  1.822إلى 

 .من معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم
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لعربية ملكة االدول التي احتلت قائمة األعلى إنفاقا هي: الواليات المتحدة األمريكية، والصين، والم

 .من مجموع اإلنفاق العالمي ٪60السعودية، والهند، وفرنسا، فشكل مجموع إنفاقها على األسلحة نسبة 

مليار  649، ليصل إلى ٪4.6وارتفع حجم إنفاق الواليات المتحدة األمريكية على األسلحة بنسبة 

 .2018دوالر في 

 250، ليصل إلى ٪5د ارتفع حجم إنفاقها بنسبة أما الصين، ثاني أكبر الدول إنفاقا على األسلحة، فق

 .2018مليار دوالر في 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/01/military-expenditure-

infographic 

 

 انتهى التقرير
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