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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 248االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير 

 2019 ،آب   25األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

قة في التقرير قد ال تكون موثو المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة

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 

 في التقرير هو المسؤول.  المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 من ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أرجو م
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The Economic Weekly Report No. 248/19, 

Sunday, August 25, 2019 

The report is a follow-up to the economic media and the Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision makers and followers, to 

facilitate access to economic information. It was pointed out that some of the information 

and data contained in the report might not be reliable enough and would need to be 

scrutinized by an expert or specialist. Help by checking this information with the source 

for reliability. 

I disclaim myself for any incorrect or inaccurate information contained in the report, as 

the source at the bottom of each article published in the report is responsible. 

with my best wishes 

                                                              Prof. Dr. Mustafa Abdullah Al-Kafri 

                                                                     Faculty of Economics - Damascus University 

Note: 

I ask those who do not wish to continue sending the report to His Excellency, inform 

me to be deleted from the mailing list. 
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 هة لترمب وكوشنرموظفو دويتشه بنك أبلغوا عن معامالت مشبو - 1

اثار خبراء مكافحة تبييض األموال مخاوف بشأن تحويالت شملت كيانات مرتبطة برئيس الواليات 

 2017 -2016المتحدة وصهره خالل العامين 

  2019مايو  21الثالثاء   b_c_chapman@ محرر شؤون المال واألعمال بن تشابمان  

 

تالحق الرئيس ترمب الساعي إلى تجديد واليته مشاكل مالية تشمل غياب إقراراته 

 وعالقات "ملتبسة" مع بنك ألماني )أ.ف.ب( الضريبي ة

" في عدد من التعامالت المالية المت صلة اشتبه متخصصون في الجرائم المالي ة في "دويتشه بنك

، بحسب صحيفة 2017و 2016بالرئيس األميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر بين العامين 

 "نيويورك تايمز".

وأوصى موظ فو المصرف بتقديم ما يسم ى "تقارير عن أنشطة مشبوهة" إلى وزارة الخزانة 

حد وا نصائح موظفيهم وفق ما ورد في تلك الصحيفة يوم األاألميركية، لكن المسؤولين التنفيذيين رفض

 الماضي.

ح متحد ث باسم المصرف في بياٍن يوم االثنين الماضي،  ونفى "دويتشه بنك" حجبه أية تقارير. وصر 

 أن ه "لم يُمنع محقق في أي وقت من رفع أنشطة كانت تعتبر مشبوهة" )إلى وزارة الخزانة(.

نقل أو إقالة أي شخص في مسعى للقضاء على مخاوف مرتبطة بعميل وأضاف أن  "اإلشارة إلى 

 ما، هو أمر كاذب بشكل قاطع".

وأورد متحد ث باسم شركات كوشنر أن  "االدعاءات المرتبطة بعالقة "دويتشه بنك" مع شركات 

طه في تبييض أموال، هي مختلقة وعارية من الصحة تماماا".  كوشنر، وهي تشمل تور 

رك تايمز" التي تحدثت مع خمسة من موظفي "دويتشه بنك" الحالي ين والسابقين، وأشارت "نيويو

إلى أن المعامالت التي شمل بعضها مؤس سة دونالد ترمب الخيرية استوجبت إطالق تحذيراٍت تلقائي ة 

بشأن إمكانية حدوث نشاٍط غير مشروع. وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن  بعض المعامالت شملت 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://twitter.com/b_c_chapman?lang=en
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
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مالية ذهاباا وإياباا مع كيانات أو أفراد فى الخارج، ما يزيد االشتباه في كونها عمليات تبييض تدفقات 

 أموال.

وأخبر موظ فون سابقون في "دويتشه بنك" تلك الصحيفة أن  القرار بعدم اإلبالغ عن التعامالت 

ين.  المالية يعكس تركيزاا على حماية العالقات مع عمالء مهم 

ك" في بياٍن له أنه "جرت زيادة أعداد موظفينا المتخصصين في مجال مكافحة وأعلن "دويتشه بن

الجرائم المالي ة، وعززنا الرقابة في السنوات األخيرة ونتعامل مع مسألة االلتزام بقوانين مكافحة غسل 

ا هاألموال بجدية بالغة". وكان "دويتشه بنك" واجه تدقيقاا شامالا بشأن حوالي ملياري دوالراا أعطا

 قرضاا إلى ترمب وشركاته.

 وعقب سلسلٍة من اإلفالسات والعجز، كافح ترمب للحصول على أموال من مقرضين آخرين.

ة "ملف قة" و"غير صحيحة!"  ورد  ترمب يوم االثنين الماضي عبر تغريدة اعتبر فيها أن  القص 

ارف وال تريدها. لطالما وأضاف الرئيس، "عندما ال تحتاج أو تريد ماالا، فأنت ال تحتاج إلى المص

كانت المصارف متوف رة أمامي، فهي أرادت كسب األموال. إن  وسائل اإلعالم الكاذبة تقول هذا بهدف 

 اإلهانة وغالباا ما استخدمت مصادر مجهولة )ألن  مصادرها ليست موجودة أصالا(..."

 ووصف التعامل مع "دويتشه بنك" بأنه "جيد جداا ومحترف للغاية".

ممث لون عن مؤسسة ترمب أن  الشركة ال علم لها بوجود أي معامالٍت مصرفية جرى  وأوضح

 اعتبارها مشتبه فيها ِمْن قِبَْل "دويتشه بنك".

ونقل تقرير "نيويورك تايمز" عن تامي ماك فادن وهي موظ فة سابقة في "دويتشه بنك"، قولها أن ها 

مخاوفها بشأن سلوك المصرف. وقد قد مت منذ ذلك أُقيلت من وظيفتها العام الماضي بعدما أعربت عن 

 The ©الحين شكاوى لدى هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية ولدى منظ مين ماليين آخرين. 

Independent 

https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%

AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-

%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/26646/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
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 اقتصادات العالم.. ما هي؟ من بين أكبر 5أزمة اقتصادية قد تطال  - 2

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2019 اغسطس / آب 15 الخميس،

 (CNN)--  من بين أكبر اقتصادات العالم حالياا خطر التعرض ألزمة اقتصادية قد ال  5تواجه

 .يتطلب حدوثها الكثير

هرت إيطاليا، بينما أظإذ تقلص االقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، وركد النمو في 

األربعاء، أن االقتصاد األلماني، والذي يُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، تقلص في  بيانات نشرت،

 .قبل يونيو/حزيران 3األشهر الـ

الذي يتمثل عادة بربعين متتاليين من االنكماش  أما المكسيك، فقد تهربت من ركود اقتصادي،

ى اقتصاد البالد ضعيفاا هذا العام، بينما تشير بيانات إلى أن البرازيل ومن المتوقع أن يبق االقتصادي،

 .شهدت ركوداا في الربع الثاني

اقتصادا في العالم.  20وتعتبر كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر 

لتجارية ن تتمتعا بذات األهمية اكما تعاني أيضاا سنغافورة وهونغ كونغ، اللتان تعتبران أصغر حجماا ولك

 .عالمياا 

ورغم أن النمو االقتصادي واجه انخفاضاا في كل من البلدان بسبب مجموعة من العوامل المحددة، 

 .إال أن الركود الصناعي العالمي واالنخفاض الحاد في مجال األعمال التجارية زاد األمر سوءاا 

عقود، إذ تشهد البالد حرباا تجارية  3طأ منذ حوالي ويواجه االقتصاد الصيني نمواا قد يكون األب

طويلة األمد مع الواليات المتحدة األمريكية، والتي تخطط فرض ضرائب جديدة على الصادرات 

 .الصينية في سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون األول المقبل

إلى  هذا العام وقد خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو االقتصادي العالمي

  .٪ 3.5إلى  2020، بينما خفض توقعاته لعام 2009، وهو أضعف معدل توسع منذ عام ٪ 3.2

وقد تسببت هذه المؤشرات بقلق شديد ومتزايد بين المستثمرين، إذ أن سوق السندات ال تبشر 

ركا"، أميبالخير، حيث يتوقع أكثر من ثلث مديري األصول الذين شملهم استطالع أجراه "بنك أوف 

 .القادمة 12ركوداا عالمياا خالل األشهر الـ

مبرراا واضحاا  ويقول نيل شيرينغ، كبير االقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إنه ال يرى

للركود الكئيب، إذ استقر إنفاق الشركات على األصول، مثل المعدات، على المستوى العالمي، كما أن 

 .ولهسوق العمل مرنة، على حد ق
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ومع ذلك، يشير شيرينغ أيضاا إلى بعض المخاطر الكبيرة التي أثرت على االقتصاد في اآلونة 

ن إذ يقول إنه في حال استمرت بكين وواشنط األخيرة، أولها الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن

ي عام أن النمو ففي تصعيد التوتر، قد يؤثر ذلك على ثقة الشركات. وحذر صندوق النقد الدولي من 

 .سينخفض بمقدار النصف إذا زاد النزاع حدة بين الجهتين 2020

كما أنه هناك خطر كبير آخر يتمثل في فشل البنوك المركزية في التحرك، ما يسبب رد فعل سلبي 

في األسواق المالية التي تتغذى على االقتصاد الحقيقي. وقد قام البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

عاماا، في حين تتزايد الضغوط على الصين  11خفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي ألول مرة منذ بت

سنوات. وقد خفضت بنوك مركزية أخرى من الهند إلى  4لخفض سعر الفائدة الرئيسي ألول مرة منذ 

 .تايالند أسعار الفائدة أيضاا، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/15/recession-risk-economies?hpt=related-article 

 

 عالميمارك كارني يحذر من أن حرب ترمب التجارية قد تحطم االقتصاد ال - 3

قال محافظ بنك إنكلترا إن اإلجراءات األخيرة للرئيس ترمب "تثير احتمال أن تكون التوترات 

 ".التجارية متفشية ومستمرة ومدمرة على نحو أكبر مما كان متوقعاا مسبقاا 

 

  2019يوليو  4الخميس   b_c_chapman@ ل واألعمالمحرر شؤون الما بن تشابمان

 

  رئيس البنك المركزي االنجليزي مارك كارني )رويترز(

حذر مارك كارني من أن معركة دونالد ترمب مع الصين حول التعريفات الجمركية خلقت بيئة 

 " قد "تحطم" االقتصاد العالمي. تجارية "غامضة ومعادية

وأضاف محافظ بنك إنكلترا في تقييم قاتم الثالثاء أنه "على مدى السنة الماضية، تحول االقتصاد 

 العالمي من تسجيل النمو في مختلف المجاالت إلى إلى تسجيل تباطؤ واسع النطاق."

في مايو )أيار( ويونيو  كان الرئيس األميركي قد فرض على الصين مزيدا من الرسوم الجمركية

)تموز( لتضاف إلى رسوم أخرى كان قد فرضها مسبقا على واردات صينية تقدر بمئات المليارات. 

كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المكسيكية، رغم أنه وافق مؤخراا على اتفاق تجاري 

 منقح مع الدولة الجارة ألميركا.

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/08/15/recession-risk-economies?hpt=related-article
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://twitter.com/b_c_chapman?lang=en
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
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مليارات دوالر في نزاع  4ركية على بضائع أوروبية بقيمة وهدد ترمب أيضا بفرض رسوم جم

حول نظام الدعم لقطاع صناعة الطيران، في حين تعد فيتنام أحدث دولة يهددها ترمب بالرسوم 

 الجمركية.

وقال كارني في هذا الصدد "إن اإلجراءات األخيرة تثير احتمال أن تكون التوترات التجارية متفشية 

 نحو أكبر مما كان متوقعاا مسبقاا." ومستمرة ومدمرة على

بعد الخطاب المتشائم لمحافظ بنك انكلترا  $ 1.26وسجل الجنيه اإلسترليني هبوطا إلى ما دون 

على صعيد آخر قال كارني في مؤتمر لرابطة الحكومات المحلية في  الذي عادة ما يكن متوازنا.

عل المخاوف من اندالع حرب تجارية شاملة بورنموث إن الجو "المتوتر أكثر" في األشهر األخيرة ج

 ترتفع إلى أعلى قائمة المخاطر التي تثتير قلق المستثمرين أكثر.

هذا بدوره أدى إلى انخفاض حاد في التوقعات المتعلقة بأرباح الشركات وأدى إلى انخفاض ثقة 

عين بشأن سوق األعمال في مجموعة السبع إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات مع قلق المصن

اقها وإن لم تكن كذلك بشأن آف -آفاقهم. كما أن األسر أصبحت أكثر تشاؤما بشأن التوقعات االقتصادية 

 الشخصية، وفقا لكارني.

وفي حين أن هدف ترمب في سياسته التجارية هو أميركا أوال، يتوقع بنك إنكلترا أن تكون لتصرفاته 

 ت المتحدة أكثر من شركائها التجاريين.نتائج عكسية، حيث من شأنها أن تضر بالواليا

في  0.2فرغم أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الجديدة حتى اآلن ال يزال ضئيالا عند حوالي 

في المائة  25المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إال أن تأثير الرسوم اإلضافية المقترحة بنسبة 

 في المائة. 0.8ة تقريباا سيضاعف هذا التأثير أربع مرات إلى على جميع التجارة األميركية الصيني

في المائة لالقتصاد  1.2في المائة، مقارنة بـ  2.1نتيجة لذلك سيتأثر االقتصاد األميركي بنسبة 

في المائة وفقاا آلخر  0.4الصيني، في حين سيعاني الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 

 ترا.تقديرات بنك إنكل

لكن كارني حذر من أنه حتى هذه األرقام ربما ال تعكس حجم التأثيرات على االقتصاد العالمي الذي 

يتميز بالتكامل من حيث سالسل اإلمداد بدرجة غير مسبوقة. وقال كارني إن " المؤشرات المبكرة في 

 هذا الصدد ليست واعدة."

تزامنت مع تباطؤ حاد في التجارة العالمية "كلما كانت بيئة التداول أكثر عدائية وغير مستقرة 

 والتصنيع واإلنتاج الصناعي والطلب على السلع األساسية."
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وأضاف كارني موضحا أنه " إذا حطمت التوترات التجارية الحالية االقتصاد العالمي أو تبث أنها 

 The ©." لمتحدةزوبعة في فنجان فسيكون لذلك تأثير مهم على توقعات النمو والتضخم في المملكة ا

Independent 

https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-

%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-

%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-

%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A 

 

 الحرب االقتصادية الباردة - 4

  2019فبراير  17كاتب وباحث األحد  مصطفى الفقي  

مواطنون من ألمانيا الشرقية يتسلقون سور برلين عند بوابة براندبرج بعد إعالن الحدود األلمانية 

 . )رويترز(1989رين الثاني نوفمبر / تش 10الشرقية، 

عرف العالم مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وبداية اختالف النظم االجتماعية بين المعسكرين 

الكبيرين، الذي قادت أحدهما الواليات المتحدة األميركية، وهو المعسكر الرأسمالي، وقاد االتحاد 

ي فدخل العالم في مرحلة الحرب الباردة الت السوفييتي السابق المعسكر الشيوعي على الجانب اآلخر،

رأى فيها كثير من خبراء العالقات الدولية بديالا للحرب الحقيقية في ميادين القتال، وأن ما يجري هو 

تعبير عن لغة عصرية جديدة لم تكن معروفة من قبل، وتوقع الكثيرون أن تكون تلك الحرب الباردة 

الثة اكتفاءا بالحروب اإلقليمية في الشرق األوسط وإفريقيا، وفي هي أحد أسباب انتفاء حرب عالمية ث

منطقة البلقان وشرق آسيا، وفي الصراع العربي اإلسرائيلي على الحافة الغربية من تلك القارة الكبرى، 

فضالا عما يجري داخلياا في عدد من دول أميركا الالتينية، وبذلك تحدث كثير من المحللين عن 

لية والصراعات الداخلية والحروب الموضعية في محاولة لترحيل الخطر الكبير الذي المواجهات المح

يمكن أن ينجم عن حرب عالمية جديدة في ظل التطورات الهائلة في ميادين التسليح خصوصاا في 

 المجالين النووي والكيماوي.

ب توافق والتهدئة والتقاروعندما وضعت الحرب الباردة أوزارها نسبياا، واتجه العالم إلى حالة من ال 

بين الشرق والغرب على نحو انتهى بسقوط "حائط برلين"، وانتهاء االتحاد السوفييتي، وتهاوي 

https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/38451/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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منظومة الدول الشيوعية أصبحنا نرى أننا أمام عالم مختلف، وخريطة سياسية جديدة يحتدم فيها 

تالف الهوية كبديل لما الصراع حول الجانب االقتصادي، وتحت غطاء ثقافي، يستخدم موضوع اخ

يمكن أن يؤدي إليه الطريق إلى المستقبل، وبقيت الصين وربما كوريا الشمالية أيضاا كقالع باقية 

 للخالف العقائدي بين الشرق والغرب؛ بين الماركسية والرأسمالية.

ادياا ورفضته تصوالواقع أن التجربة الصينية تحتل اهتماماا خاصاا لدينا؛ ألنها قبلت التحول الداخلي اق 

سياسياا، وفضلت بناء دولة متقدمة اقتصادياا وتكنولوجياا بديالا النفتاح سياسي مفاجئ، أو رغبة طارئة 

لمجاراة التيار الليبرالي في النظم السياسية المعاصرة فلم تفعل "بكين" ما أقدمت عليه موسكو من انفتاح 

 سياسي سريع دون أن يصاحبه تقدم اقتصادي ملموس.

بهذه المناسبة فأتذكر أنني حضرت لقاءا بين الرئيس المصري والرئيس الصيني األسبق وعندما و 

 عن مالحظات الواليات -الذي كان يحتفظ بعالقات طيبة مع القادة الصينيين  -تحدث رئيس مصر 

ي فالمتحدة األميركية حول حقوق اإلنسان في الصين، وكنا في ذلك الوقت نعيش فترة يمكن تسميتها )

أعقاب حادث الميدان السماوي(، وهنا رد الرئيس الصيني العجوز من خالل المترجم الدقيق للغاية 

قائالا: إن على األميركان أن يصمتوا تماماا عن اإلشارة إلى الصين وحقوق اإلنسان فيها وأن يكفوا عن 

 هذه الدعاية الغربية المستهلكة.

لمليار ونصف المليار نسمة، فإننا يمكن أن ندفع بمائتي وأضاف: إننا لو تراخينا في بالدنا ذات ا 

مليون الجئ على حدودنا قد يحركون الخريطة اآلسيوية برمتها، بل ويهددون األطراف الجنوبية 

 والشرقية من أوروبا الحالية، فنحن أدرى بعوامل االستقرار في بالدنا، وال ننتظر دروساا من أحد.

يني تخترق أذني في حدة، أدركت معها أن التغيير السياسي في ولقد كانت عبارات الرئيس الص 

أمر يحتاج إلى أحقاب طويلة لذلك لم يكن غريباا أن تقود  -مثلما هو التغيير الثقافي لديهم  -الصين 

الصين حالياا الطرف اآلخر في مواجهة الواليات المتحدة األميركية وحلفائها الغربيين في إطار حرب 

نشعر بها بشكل متزايد في السنوات األخيرة، ويشتد أوار هذه الحرب من خالل منظمة  باردة اقتصادياا 

التجارة العالمية وأيضاا التجارة البينية حيث غزت المنتجات الصينية األسواق األميركية بشكل غير 

ر المسبوق فضالا عن حرب العملة المتبادلة بين الصين والدول األخرى وفي مقدمتها الحرب على الدو

األميركي بأرقام فلكية تعطي إحساساا بأننا في حرب عالمية اقتصادية يمضي فيها كل طرف دون أن 

 يتحدث عنها، ولعلي أسجل هنا المالحظات التالية:

أوالا: إن الواليات المتحدة األميركية التي تبدي انزعاجاا ظاهرياا من الحرب الباردة اقتصادياا لديها 

مبرر لالنزعاج ألن ديونها الخارجية والداخلية بالدوالر وهو عملتها األصلية قناعة داخلية بأنه ال 
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وبالتالي فإن سياسة )اإلصدار الجديد( يمكن أن تخرج بها من أي أزمة طارئة ليتعافى اقتصادها ولو 

 ظاهرياا.

برى ال كثانياا: إن الصين على الجانب اآلخر تشعر أن مواردها البشرية الهائلة تعطيها ميزة نسبية 

إال دولة مثل الهند والفارق بين الصناعتين الهندية والصينية  –ولو بمعدل أقل  -يكاد يقترب منها 

ملموس في أسواق االستهالك حول العالم، كذلك فإن الصين ترى أن رصيدها البشري يمثل ميزة نسبية 

إن مليار ونصف المليار  كبرى لها على نحو يعطيها ثقة متزايدة في أية مواجهة اقتصادية قادمة إذ

 نسمة يقومون بدور هائل في دفع االقتصاد العالمي نحو اتجاهات مواتية لدولة الصين ومستقبلها الواعد.

ثالثاا: تحدث كثير من اإلستراتيجيين عن انتقال بؤر الصراع العالمي من منطقة إلى أخرى، فهم 

ليه من الشرق األوسط ووسط آسيا بعد أن يرون أن إقليم بحر الصين هو مركز الصراع الذي انتقل إ

أطلقت واشنطن فقاعات للتهدئة والتخدير مثل )صفقة القرن( وغيرها من المفردات الجديدة للصراع 

العربي اإلسرائيلي، وال شك أن ما يجري في منطقة بحر الصين يثير مخاوف لدى أطراف عديدة وهي 

يات المتحدة األميركية دون غيرهما، بل إن الخشية ليست الصين والكوريتين وحدها أو اليابان والوال

الحقيقية تأتي من إمكانية تأثير ذلك الصراع اإلقليمي على التجارة الدولية ومنافذ الصين الخارجية 

وتطلعاتها للسيطرة اآلسيوية دون الهيمنة العالمية التي يرفضونها في كل أحاديثهم الرسمية قائلين إن 

 ين في المستقبل.ذلك ليس من أهداف الص

رابعاا: إن الجيش الصيني يمثل كتلة بشرية هائلة، بل إنني أتذكر أنني حضرت عرضاا عسكرياا في 

إحدى المناسبات بمدينة بكين وذلك لمدة ساعتين متصلتين لم يتوقف خاللهما طابور العرض، وعندما 

رق واأللوية والكتائب أما الجنود سألت: هل هذا هو الجيش الصيني كله؟ قيل لي: ال، إنهم فقط قادة الف

 العاديون فإنهم لو مروا من أمامنا فقد يستغرق األمر يوماا كامالا.

خامساا: إن سياسة اإلغراق التي تتبعها دولة الصين في بعض السلع اإلستراتيجية أو الصناعات 

راعات ات دولية وصاالستهالكية تعطيها القدرة على التأثير فيما يدور في العالم المعاصر من تحالف

إقليمية، وتحاول الصين رصد المواقع اإلستراتيجية في القارات المختلفة وخصوصاا آسيا وإفريقيا 

لتضع لذاتها موضع قدم في كل منها بحيث تصبح محاطة بالقواعد واالرتباطات التي تجعل الوجود 

ت أتذكر أنني زرت منطقة دول الصيني مؤثراا وملحوظاا مثلما هو الوضع في القارة اإلفريقية، والزل

ينيات القرن وكان ذلك في نهاية ست -شرق إفريقيا حامالا للحقيبة الدبلوماسية في مستهل حياتي الوظيفية 

ء حتى أن ردا -حينذاك  –وأدهشني ما رأيت من كثافة الوجود الصيني في دولة "تنزانيا"  -الماضي 

ي أيضاا، كما أن الصين ترصد بعين مفتوحة ما رئيسها "جوليوس نيريري" كان على الطراز الصين
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يجري مع كوريا الشمالية والعالقة بين الكوريتين واليابان كطرف في األزمة الكورية منذ الحرب 

العالمية الثانية. إننا نؤكد بثقة أن الحرب االقتصادية الباردة عالمياا أصبحت مؤثرة، بل وملموسة لكل 

بين التطورات االقتصادية واالختالفات السياسية واالنتماءات  من يحاول رصد ما يجري مع الربط

 الثقافية.. إننا أمام عالم مختلف بصورة تدعو إلى التأمل وتستحق الدراسة.

https://www.independentarabia.com/node/8321/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B

1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9 

 

 مأزق بريكست.. سيناريوهات خروج أحالها مر   - 5

لم يتبق الكثير من الخيارات أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أو من يخلفها في منصبها 

للخروج من مأزق بريكست بعد رفض البرلمان التفاق ماي مع االتحاد األوروبي. فما هي هذه 

 السيناريوهات؟

 

ت البرلمان البري بغالبية ساحقة ضد االتفاق بشأن  يناير/كانون الثاني( 16طاني الثالثاء )بعد أن صو 

بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع االتحاد األوروبي، بات أمام ماي أو من 

يخلفها في منصبها سيناريوهات محدودة للمناورة من أجل التوصل إلى اتفاق لتنظيم خروج بريطانيا 

مت إليه قبل خمسة عقودمن التكت ل   .األوروبي الذي انض 

وحذ ر االتحاد األوروبي من أن التصويت الذي يغرق بريطانيا في المجهول يفاقم مخاطر خروج 

 .البالد من االتحاد األوروبي من دون اتفاق

رغم أن ماي خاطبت النواب قبيل التصويت قائلة إن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من 

، إال أن بريطانيا وقبل نحو شهرين من موعد الخروج من االتحاد 2016طانيون في استفتاء أجله البري

 .آذار/ مارس ال تزال منقسمة بشدة بشأن ما يجب أن يحدث الحقاا  29األوروبي في 

وسيكون على ماي اآلن أن تقرر ما إذا كانت ستطلب تصويتاا جديداا أو التعر ض لإلقالة أو تأخير 

 إذا كان بريكست سيحصل فعالا. وإذا ما حصل، فبأي شكل وأي خسائر ومكاسب؟ بريكست أو ما

 :فيما يلي سيناريوهات ما قد تحدث بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي مع االتحاد األوروبي

 السيناريو األول: انتخابات جديدة

https://www.independentarabia.com/node/8321/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/8321/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/8321/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
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وروبي قدم زعيم بعد الرفض الكبير من جانب النواب التفاق خروج بريطانيا من االتحاد األ

 .المعارضة العمالية جيريمي كوربن الثالثاء مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي المحافظة

ويرى مراقبون أن مبادرته ال تواجه حظوظاا كبرى في النجاح، ألن حزب المحافظين الذي تنتمي 

دوي الديموقراطي، ال إليه ماي وحليفه الحزب الصغير المحافظ في إيرلندا الشمالية، الحزب الوح

 .يرغبان في أن يحل محلهم حزب العمال في قيادة البالد

 زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن 

لكن صحيفة "ديلي ميل" المحافظة المؤيدة لبريكست اعتبرت أن مصير ماي بات "معلقاا بخيط". 

ن وان لكي يتولى البرلمانيوكما رأى كاتب االفتتاحية في صحيفة "تايمز" ماثيو باريس أنه آن األ

المعارضون ملف بريكست. وكتب: "ليس هناك أي قيادة، ال داخل الحكومة وال في المعارضة قادرة 

 ."على مساعدتنا على الخروج من هذا المستنقع

 السيناريو الثاني: إعادة التصويت

االتحاد  أن تطالبيمكن لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقدم بطلب لتصويت جديد بعد 

 .األوروبي ببعض التنازالت لكن ذلك ال يضمن سوى فرصة ضئيلة للنجاح

فمن جانبه أكد وزير االقتصاد األلماني بيتر ألتماير بالقول: "ال يمكن إعادة التفاوض بشكل أساسي 

ا: "بشأن الصفقة التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع االتحاد األوروبي ، مضيفا

"لكن إذا اقترحت الحكومة البريطانية شيئاا جديداا فالبد من مناقشته داخل االتحاد األوروبي، ومعرفة 

 ."..ما يعنيه ذلك لنا

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشككه في أن االتحاد األوروبي سيعيد التفاوض 

ماي لخروج بالدها من التكتل. وطلب الرئيس الفرنسي بشأن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 

من القادة البريطانيين البحث عن مخرج لألزمة بأنفسهم وتمنى لهم "حظاا سعيداا" في إيجاد طريقة 

 .آذار/ مارس 29للخروج من االتحاد األوروبي في 

حقاا  لك سيحدثوقال ماكرون: "ربما نجري تحسينات على مسألة أو اثنتين، ولكنني ال أعتقد أن ذ

 "ألننا بذلنا ما في وسعنا فيما يمكن أن نفعله بشأن االتفاق

 السيناريو الثالث: رفض بريكست

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
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يمكن لبريطانيا أن تقطع مفاوضات بريكست مع االتحاد األوروبي ببساطة، لكن ذلك ليس وارداا 

مليون  17.4ن وافق في قناعة البريطانيين الذين صوتوا لخروج بالدهم من االتحاد األوروبي بعد أ

في المئة من المشاركين في االستفتاء على خروج المملكة المتحدة من االتحاد  51.9بريطاني أي 

 .2016حزيران/ يونيو  23األوروبي في 

 السيناريو الرابع: إعادة التصويت على بريكست

شأن خروج ء ثاٍن بيعد رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير من أبرز الداعين إلجراء استفتا

بريطانيا من عدمه. لكن في مواجهة الدعوات إلجراء هذا االستفتاء اآلخر لحل المأزق، قالت ماي إن 

 .ويقوض ثقة الناس بالسياسة 2016هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة استفتاء 

 ألسبقوأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية في وقت سابق بين ماي ورئيس الوزراء ا

توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين الستمرار بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي. فقد اتهمت رئيسة 

الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خالل بعد أن قام بلقاء مسؤولين أوروبيين 

 .في بروكسل

 رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

"غير مسؤولة"، لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي بدوره، اتهمها بلير بأنها 

تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد. فقد قالت مارغريت بيكيت، النائبة عن حزب العمال المعارض 

ألننا نعرف  2016الرئيسي والمؤيدة لالستفتاء: "سيكون التصويت العام الجديد مختلفاا عن استفتاء عام 

 .د حول معنى بريكستاآلن المزي

ويدعم عشرات النواب من جميع األحزاب استفتاء ثانياا، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون 

 .إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت

 السيناريو الخامس: النموذج النرويجي

على  تبقي يمكن لبريطانيا أن تعتمد النموذج النرويجي في عالقتها باالتحاد األوروبي، أي أن

 .التزامها بدفع المستحقات المالية وتطبق الكثير من االتفاقات األوروبية لكنها غير معنية بالتصويت

وفي هذا السياق سبق لوزيرة العمل والمعاشات البريطانية آمبر رود أن قالت إنه إذا رفض نواب 

ما يسمى بـ "نموذج النرويج البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي فإنه يمكن إعداد 

المعدل". ويعني هذا النموذج البقاء في السوق الموحدة واالتحاد الجمركي األوروبي. والنرويج ليست 

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
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عضواا في االتحاد األوروبي، لكنها ترتبط بشكل وثيق مع التكتل من خالل عضويتها في المنطقة 

 .االقتصادية األوروبية

 لى اتفاقالسيناريو السادس: عدم التوصل إ

إذا لم تتوصل تيريزا ماي التوصل إلى اتفاق داخلي بشأن اتفاق خروج بالدها من االتحاد األوروبي 

آذار/ مارس المقبل، فإن ذلك سيعني وقف تطبيق قواعد االتحاد األوروبي في بريطانيا بين  29حتى 

 .رىقطاعات الحياة األخليلة وضحاها، ما يهدد بحدوث عواقب فوضوية بالنسبة لالقتصاد والكثير من 

 

 ..وزير االقتصاد األلماني بيتر ألتماير بالقول: سيخسر الجميع في أوروبا

وفي هذا السياق حذر وزير االقتصاد األلماني بيتر ألتماير من عواقب الخروج البريطاني غير 

ة ، في حالالمنظم من االتحاد األوروبي قائالا: "سيخسر الجميع في أوروبا.. وخاصة البريطانيين

وتوقع الوزير األلماني العضو بالحزب المسيحي  ."خروجهم بشكل غير منظم من االتحاد األوروبي

الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيال ميركل بأن يؤدي مثل هذا الخروج لعواقب وخيمة سواء 

 ج لن يمر بال أثر علىبالنسبة لمستوى الرخاء أو فرص العمل في بريطانيا، ")...( لكن هذا الخرو

 ع.غ  ."االتحاد األوروبي أيضاا 

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-

%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-

%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0 
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https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%91/a-47100854-0
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Frankowe podchody: Sejm złagodził ustawę frankową 

Maciej Rudke   03.07.2019 

Sejm łagodzi ustawę zmuszającą banki do przewalutowania kredytów. Frankowiczom 

zostaną tylko sądy. 

Podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się ustawą 

frankową. Wieczorem posłowie zapoznali się ze sprawozdaniem komisji finansów, która 

pracowała nad prezydenckim projektem nowelizującym obecnie istniejące przepisy. Po 

debacie prezydencki projekt ponownie został skierowany do prac w sejmowej komisji 

finansów. Posłowie PiS zgłosili trzy poprawki do ustawy frankowej, najważniejsza z nich 

zakłada usunięcie funduszu konwersji mającego zmusić banki do przewalutowań hipotek. 

Posłowie wyrwali kły ustawie frankowej. Usunięto kluczowy zapis 

Na ten fundusz miały się składać banki proporcjonalnie do udziału w rynku hipotek 

walutowych i z tych środków miało być finansowane ich przewalutowanie. Rezygnacja z 

funduszu oznacza, że nadzieje frankowiczów na korzystniejsze niż po bieżącym kursie 

przewalutowanie i obawy banków przed ponad 2 mld zł kosztów rocznie mogą się okazać 

przedwczesne. 

– Zgłosiłem zamiar i rozważamy w klubie poselskim zaproponowanie takiej poprawki. 

Dzięki temu moglibyśmy ustawę wprowadzić – mówił „Rzeczpospolitej" w środę Tadeusz 

Cymański z PiS, przewodniczący podkomisji ds. kredytów frankowych. Przypominał, że 

fundusz konwersji wzbudził spore kontrowersje i byłoby niedobrze, gdyby przez ten zapis 

nie udało się wprowadzić zmian ułatwiających korzystanie z innego, istniejącego już od 

czterech lat, funduszu wsparcia kredytobiorców zasilonego przez banki 600 mln zł. 

Planowany fundusz konwersji wywołał m.in. zarzuty o nierówne traktowanie banków i 

pomoc publiczną. Zagraniczne banki groziły arbitrażem, a Lewiatan alarmował, że 

konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. 

Inny poseł PiS, chcący zachować anonimowość, przyznał w rozmowie z 

„Rzeczpospolitą", że należy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Sugerował, że jeśli będzie ono korzystne 

dla frankowiczów – a na to wskazuje opinia przedstawiona w maju przez rzecznika TSUE 

– być może nie będzie konieczne rozwiązanie ustawowe. Jeśli zaś nie będzie korzystne, 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
https://www.rp.pl/Banki/307049984-Ustawa-frankowa-wraca-do-komisji-sejmowej-Poslowie-PiS-zglosili-trzy-poprawki.html
https://www.rp.pl/Banki/307049984-Ustawa-frankowa-wraca-do-komisji-sejmowej-Poslowie-PiS-zglosili-trzy-poprawki.html
https://www.rp.pl/Banki/307049984-Ustawa-frankowa-wraca-do-komisji-sejmowej-Poslowie-PiS-zglosili-trzy-poprawki.html
https://www.rp.pl/Banki/307049984-Ustawa-frankowa-wraca-do-komisji-sejmowej-Poslowie-PiS-zglosili-trzy-poprawki.html
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pomysł funduszu konwersji może wrócić. Prezes PiS Jarosław Kaczyński już w lutym 2017 

r. mówił w Polskim Radiu, że frankowicze, powinni wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć 

w sądach, a rząd nie może podejmować działań, które mogłyby zachwiać systemem 

bankowym. 

Oprócz oczekiwanego latem wyroku TSUE ważne są także ostatnie korzystne dla 

frankowiczów rozstrzygnięcia polskiego Sądu Najwyższego. To napędza już aktywne 

kancelarie prawnicze walczące w sprawach frankowych. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Finanse/307039871-Frankowe-podchody-Sejm-zlagodzil-ustawe-frankowa.html 

 

7 - Trump atakuje Apple: Produkujcie w USA! 

   Bloomberg  26 LIPCA 2019 

Nie będzie żadnych ulg taryfowych na części z Chin dla Apple – napisał na Twitterze 

amerykański prezydent Donald Trump. 

Poprzednia generacja Maca Pro była produkowana w Teksasie od 2013 r. Gdy 

skończyły się ulgi podatkowe Apple postanowiło przenieść produkcję części do 

nowego modelu, ogłoszonego miesiąc temu, do Szanghaju. Trump napisał dzisiaj na 

Twitterze, że nie będzie żadnych zwolnień taryfowych na część do nowego Maca 

Pro produkowanych w Chinach. 

 „Apple nie otrzyma żadnych zwolnień czy ulg taryfowych na części do Maca 

Pro, które zostaną wyprodukowane w Chinach. Produkujcie je w USA, bez taryf!” 

– napisał Trump na Twitterze. 

 

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made 

in China. Make them in the USA, no Tariffs! 

Na początku tygodnia Apple prosiło administrację Trumpa o zwolnienie z opłat 

za części do nowego Maca Pro, które zostaną wyprodukowane w Chinach. Bez tego 

firma zostanie obciążona znacznymi opłatami w wysokości 25 p roc. 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Finanse/307039871-Frankowe-podchody-Sejm-zlagodzil-ustawe-frankowa.html
https://twitter.com/realDonaldTrump
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Taryfy są częścią rosnącej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i 

Chinami. Wcześnie Trump obiecał, że firmy mogą ubiegać się o ulgę w taryfach, 

jeśli wykażą, że dane części mogą być tylko pozyskane z Chin, nie są „strategicznie 

ważne” dla ich przemysłu lub gdyby cła spowodowały „poważne szkody 

gospodarcze”. 

Apple prosiło o zwolnienie taryfowe na kilka części do Maca Pro.  Chodziło o 

zasilacz, obudowę ze stali nierdzewnej, myszki i płytki drukowane.  Koncern 

twierdził, że nie ma żadnych innych źródeł pozyskania tych zastrzeżonych i 

zaprojektowanych przez Apple komponentów. 

W czerwcu Apple podało, że taryfy zmniejszą wkład przedsiębiorstwa w 

gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Koncern obawiał się też wpływu na globalną 

konkurencyjność Apple. 

 ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/36172-trump-atakuje-apple-produkujcie-w-

usa?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect 

 

8 - Daimler skorygował w dół prognozę zysku na rok 2018.  

Powodem jest podwyższenia cła w Chinach dla aut z USA, ale również obciążenia 

normą WLTP i akcje przywoławcze. 

Nowe, wyższe cło w Chinach dotyka nie tylko amerykańskich producentów aut. 

Ponieważ niemiecki Daimler produkuje samochody w USA, które są eksportowane do 

Chin, również musi się liczyć ze wzrostem kosztów. Daimler skorygowanie swoich zyków 

tłumaczy w ten sposób: „Głównym powodem jest to, że z dzisiejszej perspektywy 

Mercedes-Benz Cars może spodziewać się niższych niż oczekiwano wielkości sprzedaży 

SUV-ów ze względu na wyższe cła importowe dla amerykańskich pojazdów na chińskim 

rynku, a także wyższe koszty, które nie mogą zostać w całości przekazane klientom”. 

Jednak to nie jedyny problem Niemców. Nowa certyfikacja wg. normy WLTP, ostatnia 

akcja przywoławcza silników diesla i trudności w sprzedaży autobusów Daimelera w 

Ameryce Łacińskiej to dodatkowe obciążenia. 

Szef Daimlera Diter Zetsche 

https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/36172-trump-atakuje-apple-produkujcie-w-usa?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/36172-trump-atakuje-apple-produkujcie-w-usa?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
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Daimler ogłosił nowe oczekiwania dotyczące EBIT (dochody przed odsetkami i 

podatkami) na rok finansowy 2018 w następujący sposób: 

– Mercedes-Benz Cars: nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku, 

– Mercedes-Benz Vans: znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku, 

– Daimler Bus: na poziomie poprzedniego roku, 

– Daimler Koncern: nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku. 

Do tej pory szef Daimlera Diter Zetsche ogłaszał na rok 2018 EBIT na poziomie 14,7 

miliarda euro. Była to prognoza nieco powyżej wyniku z roku poprzedniego. Teraz będzie 

nico niższa. 

Żeby wzmocnić swoją gospodarkę USA podwyższyło cła na chińskie 

produkty.Chińczycy odegrali się tym samym podwyższając cła na amerykańskie 

samochody o 25 procent. Ten ruch dotyka nie tylko Daimlera, ale i BMW, który również 

produkuje samochody w USA. Łącznie Niemcy wprowadzają na rynek Chiński 270 000 

samochodów wyprodukowanych w USA. Jeśli sytuacja się nie zmieni w przyszłości 

również Volvo, które właśnie rozpoczęło produkcję modelu S60 w Stanach 

Zjednoczonych, musi przemyśleć swoje działania. Obok rynku amerykańskiego Chiny są 

najważniejszym krajem zbytu dla S60. 

 ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://moto.rp.pl/biznes/13595-daimler-koryguje-prognoze-zyskow-dol 

 

9 - W kwestii rozwoju elektromobilności administracja zrobiła już wszystko, co mogła. 

 Teraz czas, by pałeczkę przejął przemysł – przekonuje  szefowa resortu 

przedsiębiorczości i technologii. 

W I półroczu br. w Polsce zarejestrowano 672 samochody elektryczne (zasilane 

akumulatorem i hybrydy plug-in). To prawie 80 proc. więcej niż rok temu – wynika z 

danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA). Mimo znaczącej 

dynamiki, taki wolumen sprzedaży plasuje nasz kraj zaledwie na 15. miejscu wśród państw 

UE. Wyróżniamy się natomiast na tle regionu, w którym jedynie Węgrzy zarejestrowali 

więcej aut elektrycznych. 

Choć wyniki dotyczące polskiego rynku pojazdów aut elektrycznych (EV) nie 

zachwycają, to rząd przekonuje, że w zakresie elektromobilności jesteśmy prymusami. – 

https://moto.rp.pl/biznes/13595-daimler-koryguje-prognoze-zyskow-dol
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Elektryczny transport może być jedną z tych nisz na globalnym rynku, w których Polska 

stanie się istotnym graczem. Już dziś właśnie nad Wisłą najmocniej bije serce europejskiej 

elektromobilności – twierdzi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i 

technologii. 

Pokonać bariery 

Elektromobilność i transport przyszłości były wiodącymi tematami odbywającego się 

w środę i czwartek w Katowicach forum Impact Mobility Revolution, którego patronem 

medialnym była „Rzeczpospolita”. Jadwiga Emilewicz tłumaczyła na nim, że jednym z 

istotnych powodów nie najlepszej, jakości powietrza w polskich miastach jest transport. I 

wskazywała, że elektromobilność może być skutecznym remedium. Zbudowanie w Polsce 

prężnego rynku EV to jednak potężne wyzwanie. Rząd zapewnia, że jednak realne. 

fot. AdobreStock 

– W 2016 r., gdy zespół ds. innowacji w moim resorcie inicjował działalność, położono 

przed nim ambitny projekt wprowadzenia Polski na ocean elektromobilności. Pojawiało 

się wówczas wiele argumentów udowadniających, dlaczego jest to niemożliwe i nigdy się 

to nie wydarzy – wspomina Emilewicz. 

Jak tłumaczy, owe raporty z 2016 r. niczym nie różniły się od sceptycznych opinii, 

jakie kierowano do twórców samochodów na początku XX w. – Nam się udało. 

Stworzyliśmy ramy prawne dla rozwoju rynku elektrycznych aut, jest Ustawa o 

elektromobilności, ustanawiamy tym samym pewne standardy w skali Europy – zaznacza 

minister. Teraz kluczowe dla rozwoju tej technologii jest pokonanie barier w postaci m.in. 

ograniczonego zasięgu “elektryków”, a także wysokiej ceny takich pojazdów. 

Katowice polskim liderem 

Zasięg aut elektrycznych (EV) rośnie praktycznie z roku na rok. Potwierdzają to dane, 

które przytacza Wolf-Stefan Specht, prezes Volkswagen Group Polska. Jeszcze w 2015 r. 

takie samochody były w stanie przejechać na jednym ładowaniu ledwie 150 km. Dziś mogą 

pokonać już średnio 300 km. Według prognoz w 2020 r. ma to być już 600 km. Aby 

poprawić komfort podróżowania pojazdami EV sukcesywnie rozwijana jest również sieć 

stacji ładowania. Na rodzimego lidera w tym zakresie wyrastają Katowice, gdzie trwa 

podpisywanie umów na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację stacji ładowania. – 
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Postanowiliśmy, jako pierwsze miasto w Polsce, przeprowadzić kompleksowe 

postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod 61 punktów ładowania – mówi Marcin 

Krupa, prezydent Katowic. 

 

Do końca 2020 r. powstanie tam 100 punktów ładowania, pierwsze zostaną 

uruchomione jeszcze w listopadzie. Sieć budować będą GreenGoo (spółka firmy 

Transporters) oraz Magenta Grupa Tauron. Władze Katowic prognozują, że w styczniu 

2020 r. miasto będzie najbardziej zelektryfikowaną pod tym względem aglomeracją w 

Polsce. 

Ale barierą dla popularności EV – poza ograniczonym dostępem do ładowarek – są też 

wysokie koszty zakupu takich pojazdów. Jadwiga Emilewicz wskazuje jednak na 

doświadczenia zakładów transportu miejskiego, gdzie praktyka eksploatacyjna wskazuje 

na oszczędności względem diesli. – Jesteśmy już blisko momentu, gdy wyższe koszty 

zakupu elektrycznego auta będą bilansować się z niższymi kosztami eksploatacji – 

przekonuje. 

fot. Daimler 

W nieodległej przyszłości ceny takich pojazdów mają spaść. – Inwestujemy do 2022 r. 

aż 34 mld euro w nowe technologie i rozwój elektromobilności. Chcemy obniżyć ceny 

“elektryków” do poziomu tradycyjnych samochodów – potwierdza prezes Specht. 

Zapowiada, że pojazdy EV nie tylko nie będą droższe, ale też będą lepsze od tych 
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spalinowych. – W ciągu 10 lat całkowicie zelektryfikujemy nasze portfolio aut – podkreśla 

szef Volkswagen Group Polska. 

Konsumenci w naszym kraju mimo wszystko oczekują dodatkowych zachęt do 

inwestowania w pojazdy EV. Aż 82 proc. z nich do zakupu auta elektrycznego 

przekonałyby ulga w podatku VAT lub bezpośrednie wsparcie finansowe. Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) nie planuje jednak kolejnych działań, które 

miałyby rozkręcić elektromobilność w Polsce. – Są ramy prawne i finansowe, swoje 

programy realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Fundusz Rozwoju. Zrobiliśmy 

wszystko, co mogła zrobić administracja, a teraz przekazujemy pałeczkę do przemysłu – 

podkreśla minister Emilewicz. 

Bez wsparcia rządu ani rusz 

Eksperci Exact Systems zwracają uwagę, że już wkrótce - pod względem popytu 

na auta elektryczne - możemy zostać przegonieni przez inne kraje z naszego regionu. 

- Trend odchodzenia od silników diesla na rzecz napędów benzynowych i  

alternatywnych będzie w najbliższym czasie wzmacniany  przez restrykcyjne normy 

unijne, obowiązujące od 1 września br. Klienci w najbliższych miesiącach zapewne 

odczują wzrost cen samochodów z napędem spalinowym, ale pojazdy z silnikami 

elektrycznymi nadal pozostaną wyraźnie droższe - tłumaczy Paweł Gos, prezes 

zarządu Exact Systems. 

I dodaje, że dlatego rewolucja elektryfikacyjna wymaga wsparcia ze strony 

władz. - Przykładem wartym odnotowania jest pionierski program dopłat do aut 

elektrycznych, wprowadzony w Szczecinie. Jest to forma pożyczki do 150 tys. zł., 

z której ok. 10-20 proc. zostaje umorzone. Obecnie jest to jedyne miasto w Polsce 

wspierające na taką skalę rozwój elektromobilności - podsumowuje. Udział EV w 

rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych w Polsce to ledwie 0,2 proc. 

(średnia unijna wynosi 1,7 proc.).  

 © Licencja na publikację ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/16720-auta-prad-przyspieszaja-a-rzad-zdejmuje-rece-

kierownicy 

http://www.rp.pl/licencja
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/16720-auta-prad-przyspieszaja-a-rzad-zdejmuje-rece-kierownicy
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/16720-auta-prad-przyspieszaja-a-rzad-zdejmuje-rece-kierownicy
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 افتتاح مصنع لسيارات "بيجو" في المغرب - 10

 l20  أبوظبي –وكاالت  - 2019يونيو  

 لى زيادة تصدير السياراتاقتصاد المغرب يراهن ع

بيجو سيتروان" الفرنسية، الخميس، مصنعا جديدا للسيارات في  -افتتحت مجموعة "بي إس إيه

 .ألف سيارة 100المغرب تقدر طاقته اإلنتاجية بـ

، وترأس 2021بحلول  إفريقيا والشرق األوسط وتطمح المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في

" 208 ز "بيجوالعاهل المغربي الملك محمد السادس حفل افتتاح المصنع الذي سينتج سيارات من طرا

 .فرانس برس المصنعة حاليا في سلوفاكيا، بحسب

منذ  السيارات وتم عرض نموذج لهذه السيارة أثناء الحفل، وبدأ المصنع بإنتاج محركات هذه

 .ديسمبر، وأجريت المراحل التجريبية خالل األسابيع الماضية

ينتظر أن يشغل المصنع الذي ألف سيارة، و 200الحقا ليبلغ  المصنع ويرتقب أن يرتفع إنتاج

ويقع في مدينة القنيطرة شمال  .شخص في مرحلة أولى 2500استغرق تشييده أربع سنوات، نحو 

 .كيلومتر عن ميناء طنجة المتوسط شماال 200العاصمة الرباط، ويبعد حوالى 

ت تراهن على صناعة السيارا 2022و 2014وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 

والطيران. وتقول السلطات المغربية إن المملكة هي أول منتج للسيارات في منطقة شمال إفريقيا 

 24,4. ومثلت 2014وتحتل صناعة السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ  .والشرق األوسط

 .متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات 2016بالمئة من مجموع تلك الصادرات سنة 

https://www.skynewsarabia.com/business/1261161-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-

%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8 

 

  مصرف لبنان المركزي،،، - 11

ر الصادر عن مصرف لبنان دليالا تزداد األوضاع المالية سوءاا في لبنان. يشكل التعميم األخي

إضافياا على ذلك. فهو أتاح للمصارف تسجيل األرباح الناتجة من الهندسات المالية أرباحاا فورية، 

لها 2019كانون الثاني  1بشرط أن تكون العمليات منف ذة بعد  ، وأن يكون مصدرها أمواالا تحو 

مصرف لبنان. هذا يعني أن حاجة مصرف المصارف لهذه الغاية من خارج أموالها الموجودة لدى 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9&contentId=1261161
https://www.skynewsarabia.com/business/1261161-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.skynewsarabia.com/business/1261161-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.skynewsarabia.com/business/1261161-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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لبنان للدوالرات باتت طارئة وموجوداته مستنزفة إلى درجة تحفيز المصارف وتشجعيها على تحويل 

 مليارات دوالر إلى لبنان 6سيولتها الخارجية بالدوالر والمقدرة بنحو 

الدوالرات من يستنزف حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، أدواته، الواحدة تلو األخرى، لجذب 

ة عينه على ما بقي من سيولة لدى المصارف في الخارج، المقدرة بنحو  مليارات  6الخارج. هذه المر 

 10بأرباح يمكن تسجيلها فوراا في الميزانيات بدالا من تحقيقها على « هندساته»دوالر. يغريها عبر 

ابل سيستفيد من هذه الدوالرات سنوات، بشرط أن تَُضخ هذه األرباح في رؤوس أموالها. وهو في المق

في إعادة تكوين موجوداته من العمالت األجنبية التي استُنزفت خالل األشهر الماضية بسبب ارتفاع 

الطلب على الدوالر وانسحاب رؤوس أموال إلى الخارج. وال تنحصر دواعي إصدار هذا التعميم 

صنيف ت« ستاندر أند بورز»وكالة  ، فما يقلق مصرف لبنان أن تخفض«االحتياطات»بإعادة تكوين 

مليار  1.5، ما يرت ب على المصارف ضخ  رساميل إضافية بقيمة «الخردة»لبنان السيادي إلى مستوى 

دوالر ستأكل أكثر من نصف أرباحها المتراجعة أصالا، أو أن تستنكف عن المشاركة في الهندسة التي 

هذا التعميم بمثابة تعويض … %1يار ليرة بفائدة ألف مل 11سينفذها مع وزارة المال إلقراض الدولة 

 .مسبق للمصارف، في مقابل إعادة تكوين الموجودات بالعمالت األجنبية

قبل يومين، وفي ظل الفراغ في المجلس المركزي بسبب عدم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان 

ن المصارف يمك»، مقرراا اآلتي: 519حتى اآلن، أصدر رياض سالمة التعميم الوسيط رقم 

والمؤسسات المالية تسجيل أرباح فورية على العمليات والهندسات المالية القائمة أو التي يمكنها القيام 

، وأن يكون مصدر هذه 2019/1/1بها مع مصرف لبنان، شرط أن تكون هذه العمليات منف ذة بعد 

موالها الموجودة لدى مصرف األموال الموظفة بهذه العمليات من أموال محولة لهذه الغاية من خارج أ

ل الفائض الناتج من هذه العمليات في بيان األرباح  لبنان، أو من تلك الناتجة من عمليات قطع. ويسج 

 .«والخسائر على أن يتم تحويله في نهاية السنة المالية إلى احتياطي عام غير قابل للتوزيع

اته هو األمر األهم. فالمصارف تنفذ وفق مصرفيين، فإن هذا التعميم واضح، إال أن  تفسير خلفي

، إال أنه في ذلك الوقت لم يسمح لها مصرف 2016عمليات مالية مع مصرف لبنان منذ صيف عام 

 ، بشكل فوري، بل فرض عليها أن«هندسات»لبنان بتسجيل األرباح الناتجة من هذه العمليات المسماة 

ل األرباح في ميزانياتها تزامناا مع تحقيقها ال فعلي. فإذا كانت األدوات المالية التي تشتريها تسج 

، فإن األرباح المسموح %9المصارف من مصرف لبنان تمتد  على عشر سنوات بفائدة سنوية تبلغ 

بتسجيلها هي الفائدة المحصلة في نهاية كل سنة. أما التعميم الصادر اليوم، فهو يتيح للمصارف تسجيل 

 .كل األرباح على كامل الفترة فوراا 
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اشترط مصرف لبنان أن تحافظ المصارف على األرباح الفورية من الهندسات الجارية حالياا ضمن 

، واشترط أيضاا أال  تخضع الهندسات التي نفذت ما قبل أول كانون «احتياطي عام غير قابل للتوزيع»

أن  لك اشترطلهذه العملية، أي حصر األمر بالعمليات التي تنفذ في السنة الجارية. كذ 2019الثاني 

تكون هذه العمليات ناتجة من أموال غير تلك األموال التي أودعتها المصارف لدى مصرف لبنان أو 

أن تكون ناتجة من عمليات قطع. بمعنى آخر، يشترط مصرف لبنان أن تطبق هذه العملية على 

في  عبر سيولتهاالدوالرات الجديدة التي تستقطبها المصارف، سواء عبر ودائع جديدة بالدوالر، أو 

الخارج، أو عبر شراء الدوالرات من السوق. ويقول المصرفيون إن كمية الدوالرات المتوافرة في 

السوق، التي لم توظ ف بعد لدى مصرف لبنان قليلة نسبياا، فيما قدرة المصارف على جذب ودائع جديدة 

دة تدفع فوائد تصل إلى انحدرت إلى حدودها الدنيا، بدليل أن هناك مصارف أصدرت منتجات جدي

على الودائع الجديدة بالدوالر، ما يعني أن مصرف لبنان يستهدف السيولة التي توظ فها  13.3%

 .مليارات دوالر 6المصارف في الخارج، المقدرة بنحو 

الحصول على هذا المبلغ هو الهدف الذي يضعه مصرف لبنان نصب عينيه. وتحقيق الهدف يتطلب 

ية من األرباح الدفترية التي تحققها المصارف من الهندسات. وبالتالي، إن السماح إغراءات أكثر جاذب

للمصارف بضخ  األرباح فوراا في ميزانياتها أمر مغٍر، وخصوصاا أن لبنان يقف على منعطف طريق 

مالي يتمث ل باحتمال خفض تصنيفه السيادي من وكالة ستاندر أند بورز، بعدما خفضت وكالة موديز 

 .ه قبل بضعة أشهرتصنيف

 .جريدة األخبار اللبنانيةالمصدر: 

 

 مباحثات كويتية عراقية األسبوع المقبل إلقرار السوق الحرة بين البلدين - 12

  -الكويت )د ب أ( 

يجتمع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان مع وفد 

 سوق الحرة بين البلدين.حكومي عراقي األسبوع المقبل إلقرار ال

الكويتية في عددها الصادر الخميس عن مصادر قولها إن الروضان ” القبس“ونقلت صحيفة 

 –فوان ص“سيترأس وفدا رفيع المستوى للقاء وفد حكومي عراقي األسبوع المقبل، في منطقة منفذ 

 ”.العبدلي

ات األخيرة قبل توقيع وأشارت المصادر إلى أن المباحثات سوف تكون الستكمال وضع اللمس

 دين.، قرب الحدود الدولية للبل”السوق الكويتية العراقية الحرة“االتفاقية الخاصة بالبدء في إنشاء 
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وكشفت المصادر عن أن الوفد الكويتي الذي سيترأسه الروضان سيكون ممثال من أعلى مستوى 

 إلضافة إلى جهات أخرى ذات عالقة.في هيئة تشجيع االستثمار المباشر، واإلدارة العامة للجمارك، با

، حيث أبدت حكومتا البلدين، آنذاك، 2010وتعود فكرة المنطقة الحرة الكويتية العراقية إلى عام 

ق إال أن بعض العوائ” العبدلي –صفوان “الموافقة األولية على إنشاء سوق حرة مشتركة قرب منفذ 

 حالت دون ذلك.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-

%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84/ 

 

 مقابل االستثمار” منح الجنسية“البرلمان المصري يقر نهائياا  - 13

  –القاهرة/ األناضول  

ا بمنح الجنسية مقابل االستثمار، والذي أثار  أقر  البرلمان المصري، الخميس، قانوناا معدالا خاصا

 تساؤالت عن عالقته بخطة السالم األمريكية المرتقبة للشرق األوسط المعروفة بـ صفقة القرن .

لقوانين(، ن )األغلبية المطلوبة قانوناا لتمرير اووفق وكالة األنباء المصرية، وافق البرلمان بأغلبية الثلثي

نهائياا، على قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة األجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل 

 االستثمار.

واألحد أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة )هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين( 

 ل القانون حيز التنفيذ بعد أن يصدق عليه رئيس البالد وينشر في الجريدة الرسمية.لمراجعته، فيما يدخ

ويضم القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، 

 ، ويتيح منح الجنسية المصرية لألجانب مقابل وديعة بنكية.2018في أغسطس/ آب 

;منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو quotون على &وحالياا، ينص القان

لغيرها من األشخاص االعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة 

األجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك 

 المركزي .

ن رئيس البرلمان، علي عبد العال، نفى خالل جلسة سابقة وجود عالقة بين القانون و صفقة وكا

ستثمار ربط اال  حيث عب ر آنذاك النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه للقانون، بقوله إن  القرن

 بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. وأتساءل عن عالقة هذا القانون بصفقة القرن .

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84/


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

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

28 

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

الخطة األمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازالت ويتردد أن 

، مقابل تعويضات واستثمارات 1967مجحفة لصالح إسرائيل، في ملفات الالجئين والقدس وحدود عام 

 ومشاريع تنموية.

لماضي، يونيو/حزيران ا 26و 25ورسمياا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 

كشفت خالله الواليات المتحدة عن الشق االقتصادي لـ صفقة القرن ، وهو يتضمن ضخ استثمارات 

 في مصر ودول عربية أخرى تستضيف الجئين فلسطينيين.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-

%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/ 

 

 تحد  بوجه المنضم  الجديد لطاقم الرزاز االقتصادي: ” سمعة األردن االقتصادية“  - 14

.. ”رف االستراتيجياتت“استقطاب الدكتور خالد الوزني مجددا وتحديات االمن والتنفيذ مقابل 

تتحدث عنه جمارك طريبيل بعد ازمة الجامعات مع الكويت وقطر.. رجال ” مصنع مهرب للعراق“

 أعمال يستاؤون ومفكرون اقتصاديون يشتكون منع فعالياتهم فماذا تريد الدولة؟

 فرح مرقه: –” رأي اليوم“ –برلين  

ي كمدير لهيئة االستثمار األردنية وهو شخصية تجتذب الحكومة األردنية أخيراا الدكتور خالد الوزن

اقتصادية ذات خلفية اقتصادية غنية ومعروف بآرائه النقدية للحكومات وسياساتها. تعيين الرجل يحمل 

رسالة اساسية تُعنى بإعادة استقطاب كفاءات تم استبعادها من مطبخ السياسة واالقتصاد األردني منذ 

سنوات ليعمل كمستشار في مؤسسة محمد بن  4الى االمارات منذ زمن، حيث كان الوزني قد انتقل 

 راشد ال مكتوم.

القرار المذكور ترافق مع اخر بتعيين مدير جديد لديوان الخدمة المدنية، أي ان الحكومة تمنح اليوم 

أولوية لالستثمار والتوظيف وتتخذ في السياق قرارات قد توصف بالجريئة، بيد ان مراقبين يصرون 

ان تحديات االقتصاد األردني تصبح اكبر بكثير من حلول تقليدية وشخصيات بعينها، وان على على 

” باس المالياالحت“ان يبدأ بالتفكير بوسيلة لفك  ما وصفه احد المراقبين بـ ” عقل الدولة االقتصادي“

 من جهة أخرى.” السوق السوداء الكبيرة“في السوق األردنية من جهة، وضبط 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/
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رصدت ” رأي اليوم“ردن يحاول جاهدا تخطي االزمة االقتصادية الكبرى لديه، إال ان ورغم ان األ

الكثير من التعثر المالي لمستثمرين ورجال اعمال أردنيين معروفين وهو االمر الذي عزوا أسبابه الى 

بير جداا ك تقلب السياسات المالية باإلضافة لتقلب وزيادة الضرائب. بهذا المعنى فحكومة عمان امام تحد  

 يتمثل في الحفاظ على االستثمار الحالي بالتزامن مع اجتذاب استثمارات جديدة.

االستثمار بمعناه المجرد ليس الحل للخروج من أزمات االقتصاد المحلي على األغلب، في ضوء 

المعطيات التي تؤشر على وجود سوق اردني مواٍز قد ال تكون معطيات مصنع الدخان الشهير الذي 

نفجر بحجر الحكومة الحالية، اال مؤشرا عليه كحالة تتطلب المزيد من الضبط والخشونة في تطبيق ا

القانون، وبصورة اكثر الحاحا من تلك الخشونة التي تستخدمها وتستمر حكومة الدكتور عمر الرزاز 

  مع النشطاء والحراكيين.

مصنع كامل بعد ته وعتاده من مساء األربعاء فقط، أعلنت الجمارك العراقية عن ضبط تهريب 

األردن عبر معبر طريبيل، وهو االمر الذي لم تفسره حتى كتابة هذا التقرير السلطات المحلية األردنية، 

 خصوصا وان معنى ضبطه لدى الجانب العراقي يعني انه مر من الجمارك األردنية بسالم.

تخدم أحدا في الوقت الذي يحتاج فيه  بكل األحوال العجلة في اصدار االحكام في هذا السياق قد ال

المشهد األردني للكثير من التأني لحل االلغاز والخطوط المتقاطعة، ورؤية األرقام التي دعت رئيس 

، وفق تصريحات نقلها 2020اللجنة المالية في البرلمان خالد البكار يتوقع استثمارات كبيرة في عام 

 عنه موقع القوات المسلحة األردني.

مشهد االقتصادي األردني، ال يقف المحللون عند االستثمار وتراجع اإليرادات الضريبية، بل في ال

ويتجاوزون ذلك لضرورة مراجعة خدمات األردن التي كانت تشتهر فيها المملكة وتسهلها وعلى رأسها 

معترف لالتعليمية التي تقف اليوم في موقف شديد الحرج بعد قراري الكويت وقطر بتخفيض الجامعات ا

وضع هذه التصنيفات الى جانب  جامعات(. 6-5جامعة الى  20بها لديهم لما يقارب الربع )من نحو 

انباء عن ضبط تهريب كبير من الممكن ان يكون حقيقيا على الحدود العراقية، يعني ان عمان عليها 

ردن اليوم ، حيث األان تنتبه جيدا لسمعتها االقتصادية بين جيرانها أضعاف ما كانت تفعل في الماضي

 بحاجة فعلية لتدفق مالي على أساس مصالحي وليس على أساس منح واعطيات وهبات.

االقتصاد األردني يئن، وبصورة يكاد األردني العادي يشعر بها في جيبه وفي تفاصيل حياته 

 اليومية، في الوقت الذي يسجل عدد من المفكرين االقتصادين والسياسيين اعتراضهم على منع

محاضرات وندوات حاولوا عقدها خالل األشهر القليلة الماضية لمحاولة شرح المشهد االقتصادي 

بكل األحوال، يفترض ان الدكتور الرزاز تسلل بهدوء وبطء في سياق  الحالي او الوقوف عليه.
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ي بين جاالستراتيجيات والسياسات واستقدم نخبة ممن يحملون معه عبء التقييم وإعادة تفكير االستراتي

وزارة التخطيط وهيئة االستثمار وغيرها، في الوقت الذي ال يزال مبهما كيف سيوازن بين رؤى 

وأفكار الدكتور محمد العسعس )وزير التخطيط( والدكتور الوزني مع اجندة محافظة في االقتصاد 

ثيرا مع يتعارض ككما ان االستراتيجي في حكومة الرزاز الحالية  يمثلها نائبه الدكتور رجائي المعشر.

 التنفيذي الحالي، وهنا التفصيالت في السياق كثيرة وكبيرة.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-

%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-

%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1

%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%8d-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 دراسة لتحويل المستنفذين إلى موازي وإعادة النظر بالسنة التحضيرية - 15

 المصدر : الوطن 

كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تم الطلب من لجنة شؤون الطالب المنبثقة عن مجلس 

التعليم العالي بإعادة النظر وتقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية وعرض سلبياتها وإيجابياتها، 

 .موضحاا أنها كانت مهمة في ظرف معين

وخالل رده على مداخالت األعضاء أضاف إبراهيم: في أحد األعوام كانت نسبة المسجلين من 

بالمئة إال أن  13بالمئة ومن حماة  14حمص  بالمئة ومن 19طالب دير الزور في السنة التحضيرية 

 .بالمئة منهم استنفذوا، مشيراا إلى أنه كان هناك خلل في امتحانات التربية 70أكثر من 

وأكد إبراهيم أنه في العامين الماضيين كانت أفضل وتحسنت األمور، الفتاا إلى أن التربية استعدت 

وث حاالت غش ومن هذا المنطلق تم الطلب بإعادة لالمتحانات لضبط العملية االمتحانية وعدم حد

 .النظر في السنة التحضيرية

وأشار إبراهيم إلى أن هناك طالباا ذهبوا إلى الجامعات الخاصة ألنهم يرغبون في التسجيل في 

 .اختصاص الطب البشري

 ءوفيما يتعلق في موضوع الجامعات الخاصة كشف إبراهيم أنه تم عقد عدة اجتماعات مع رؤسا

الجامعات الخاصة وتم الطلب منهم بالعودة إلى مقراتهم الدائمة باعتبار أنها ضرورة، مضيفاا: طلبنا 

منهم عدم رفع األسعار نهائياا وتوحيد رسوم اإلدارية بينها على حين تم إعطاؤهم حرية لرسوم النقل 

 .واإلنترنت والسكن

زوير نتائج تم كشفها، مشيراا إلى أن وأكد إبراهيم أن هناك بعض حاالت الخلل في الجامعات وت

 23هناك ملفات وردت إلى الوزارة من جامعة دمشق والالذقية والبعث وحماة، كاشفاا أن ألحد الطالب 

 .مادة مزورة

وفيما يتعلق بالدوام المسائي أشار إبراهيم إلى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتأني رغم إقراره 

 .تم تأجيله لسنة أو أكثرمن مجلس الوزراء، متوقعاا أن ي

ورداا على بعض النواب حول تحويل الطالب المستنفذين إلى التعليم الموازي بدالا من السماح لهم 

في الجامعات الخاصة، كشف إبراهيم عن فكرة لتحويلهم إلى الموازي وهذا يحتاج إلى تعديل قانون 
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ألف طالب  100ستنفذين أعطى فرصة لـتنظيم الجامعات، الفتاا إلى أن المرسوم األخير الخاص بالم

 .آالف طالب دراسات عليا 5جامعي و

وأضاف إبراهيم: أطمح للجودة وفي ذهني إعداد هيئة عليا للجودة وتكون متطورة أكثر من مركز 

 .القياس والتقويم

آالف  8ألف طالب على حين عدد الهيئة العلمية  712ولفت إبراهيم إلى أن عدد الطالب الجامعات 

 .آالف هيئة تدريسية، معتبراا أن هذا العدد غير كاف لتغطية العدد الهائل من الطالب 5هم من

وفيما يتعلق في موضوع التأجيل كشف إبراهيم أنه سوف يطلب من الجامعات منح وثيقة التأجيل 

 t.net/?p=39896http://syrianexper .للطالب أثناء التسجيل

 

 ..تحويل التراب إلى عشرة مليارات ليرة سنوياا  - 16

 تشرينالمصدر :  

على ما يبدو صناعة اليوم ليست كصناعة األمس، أو صناعة سنوات الحرب التي عانت الكثير 

من ويالتها وحاالت النقص الشديدة في األدوات والمستلزمات نتيجة التداعيات السلبية للحرب الكونية 

 .قوبات االقتصادية التي فرضت على بلدناوالع

 155فقد صرح مصدر في وزارة الصناعة عن عقود تسويقية تجاوزت قيمتها االجمالية سقف الـ

ملياراا منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، إضافة إلعادة خطوط إنتاجية وشركات دمرها اإلرهاب 

الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية وغيرها، خطاا إنتاجياا في مجال  30للعمل تجاوز عددها الـ

وذلك بقصد تلبية حاجة السوق المحلية منها، واألهم عودة خطوط إنتاجية لـتأمين المستلزمات األساسية 

 .للتصنيع والسيما في مجال الجلود والكابالت واإللكترونيات وغيرها

ق عهده باالعتماد على اإلمكانات وأوضح المصدر أن االهتمام بعودة التصنيع المحلي إلى ساب

المتاحة والموارد المادية والبشرية لم يقف عند الحدود المذكورة سابقاا، بل هناك سعي إلدخال منتجات 

جديدة من خالل مشاريع صغيرة في بداية األمر، وانتقالها إلى مراحل أخرى من أجل توسيع دائرة 

ما هو الحال في مشروع الصناعة الجديد الذي يتضمن توطينها بما يحقق العائد االقتصادي الكبير، ك

إقامة وحدة إنتاجية ضمن معامل اإلسمنت مهمتها إنتاج )الرمل اإلسمنتي ألعمال البناء واإلكساء( وفق 

على نسخة من الكتاب المرفوع لرئاسة مجلس « تشرين»المواصفة القياسية السورية، حيث حصلت 

 :المشروع المذكور يأتي ضمن سلسلة من المشاريع في مقدمتهاالوزراء الذي يؤكد في حيثياته أن 

http://syrianexpert.net/?p=39896
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إنتاج الرمل اإلسمنتي للطينة الداخلية والخارجية وبناء البلوك، والرمل اإلسمنتي الملون للرشة 

 ..(الخارجية، والمونة اإلسمنتية الجاهزة لصب األرضيات والوصالت الخرسانية )من دون إجهاد

هذا المشروع بعدة قضايا، أهمها تحقيق ريعية اقتصادية عالية وحددت وزارة الصناعة ميزات 

جداا، حيث سيتم اإلنتاج على اآلالت الموجودة في المعامل حالياا باستثناء تجهيزات بسيطة وفترة 

استرداد لرأس المال المصروف على المشروع ال تتجاوز فترة الشهرين على أبعد تقدير ألن معظم 

افرة في الشركات، أيضاا يحافظ على الموارد ويمنع هدرها، مع المساهمة المستلزمات األساسية متو

في نظافة المدن وسهولة نقل المنتج بسرعة، مع منع عمليات الغش والسرقة في عمليات اإلكساء 

 .والبناء

وفي تعليق على أهمية إنجاز هذا المشروع خالل المرحلة الحالية التي ستشهد إعادة إعمار للبنى 

والخدمية، فقد توقعت مصادر الوزارة أن هذه األهمية مرتبطة بتحقيق العائد االقتصادي الذي التحتية 

تم التخطيط له والبالغة قيمته االجمالية حدود عشرة مليارات ليرة، مع التوقع بزيادته بعد توسيع دائرة 

إلطار ذاته، فقد وضمن ا .اإلنتاج، وأن البداية في التنفيذ في شركة إسمنت الرستن في محافظة حمص

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة اإلسمنت الدكتور أيمن النبهان أن المشروع يأتي ضمن إطار 

خطة تطوير المؤسسة لخطوط إنتاج الشركات، وإدخال منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة 

 .إلسمنت بمختلف األنواعالمقبلة، وتلبية حاجة السوق المحلية التي تحتاج كميات كبيرة من ا

وأضاف النبهان أن المشروع ذو عائد اقتصادي كبير قياساا بالقيمة اإلنفاقية واالستثمارية التي 

يتطلبها اإلنتاج خالل مراحل العمل، والسيما أن المستلزمات األساسية متوافرة محلياا، من مواد أولية 

 http://syrianexpert.net/?p=40186 .يدوكادر بشري وخبرات مطلوبة لتأمين نجاح اإلنتاج الجد

 

 أول رخصة بناء في ماروتا سيتي - 17

 2019حزيران  14: الخبير السوري 

على رخصة البناء من محافظة دمشق، وذلك بعد « ماروتا سيتي»في  H47 حصل مالكو المقسم

 .ةا استكمال اإلجراءات الالزمة كاف

من أوائل التصاميم الحاصلة على موافقة  «Delta Tower» المسمى برج دلتا H47 ويعتبر مقسم

، وهو عبارة عن مقسم سكني مؤلف من «ماروتا»اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم األولية في 

 .متراا مربعاا  13540طابقاا إضافة لطابق أرضي وثالثة أقبية بمساحة إجمالية  12

http://syrianexpert.net/?p=40186
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انطالقة متجددة للمشروع وخاصة « ماروتا»يشكل بداية إصدار رخص البناء لألبراج في  وسوف

مع إتمام معظم أعمال البنى التحتية والتي تم تنفيذها وفق المعايير العالمية مما سيمكن أصحاب المقاسم 

 .الحاصلة على رخص البناء من المباشرة بأعمالهم

، إذ هناك طلبات سوف «ماروتا سيتي»في مشروع  األهم من ذلك أن عملية الترخيص مستمرة

تحصل على تراخيص بناء قريباا، وذلك بحسب مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق 

« يتيماروتا س»إبراهيم دياب الذي أكد أن محافظة دمشق بصدد الموافقة على ثالثة طلبات للرخص في 

 .بعد استكمال الوثائق وتسديد الرسوم

 يختلف عن منح تراخيص البناء في بقية أنحاء« ماروتا سيتي»ه بأن منح تراخيص البناء في ونو  

المدينة من حيث الدراسة والمصورات والمخططات المقدمة، فهنا يطلب من المصمم تقديم إضبارة 

تنفيذية تفصيلية تبين جميع الدراسات الفنية لكل االختصاصات وفق اشتراطات منهاج الوجائب 

راني ونظام ضابطة البناء والكودات العالمية التي استخدمها المصممون في تصاميمهم وفق أحدث العم

المعايير أو النظم الفنية المعمارية من أجل الوصول إلى أبنية ذكية مستدامة توفر االحتياجات 

 .االجتماعية والبيئية والخدمية وفق أحدث التقنيات

ضم فكرة التصميمية األولية لألبنية والمقاسم في ماروتا سيتي توأن اللجنة الفنية المختصة للبت بال

ونقابة المهندسين، إضافة للمديرين المعنيين  –كلية العمارة  –في عضويتها ممثلين عن جامعة دمشق 

 .وذلك لمنح الموافقة الفنية على تصاميم األبنية 7/9/2017في المحافظة بإشراف مهامها من تاريخ 

 165مقسم من أصل  100التي تمت الموافقة على تصاميمها الفنية األولية حوالي  وبلغ عدد المقاسم

مقسماا متخاصص بها المواطنون، بينما بلغ عدد طلبات التراخيص المقدمة إلى ديوان التراخيص 

بالمكتب األمامي والذي افتتحته مؤخراا مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في مبنى مديرية تنفيذ 

طلباا منهم إلى  20من عدد المقاسم وتم إحالة  %20طلباا أي بنسبة حوالي  28حوالي  66 المرسوم

 .نقابة المهندسين

كمال الشماط أن المباشرة بالعمل في  H47 بدوره أكد وكيل المالكين والمنفذ للمقسم المرخص

 .المقسم ستكون خالل عشرة أيام، والمشروع سيكون منجزاا كامالا خالل ثالث سنوات

هو مشروع عمراني رائد فهي أول مدينة ذكية توفر الخدمات « ماروتا سيتي»ولفت إلى أن 

المتطورة للمواطن السوري ومشروع عمراني يضاهي ما هو موجود في أحدث المدن العالمية وأكثرها 

 متابعات .تطوراا داعياا أصحاب المقاسم إلى العمل الحثيث واإلسراع في إنجاز رخصهم

http://syrianexpert.net/?p=40257 
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و المنقذ إال قانون ” الكاو بوي“كذبة بألف دوالر ودوالر..السوريون ينزلقون في منحدرات  - 18

 ..كابح

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

الدوالر ليس سلعة لكننا حولناه..و إن كان سلعة في سوق النقد وفق مفاهيم فلسفة االقتصاد، فاألكيد 

لناه وبات سيرة على كل  لسان، حيث لم يعد مهماا سالمة اللفظ التي أنه ليس سلعة شعبي ة، ل كننا أيضاا حو 

تبعثرت و تاهت في مخارج حروف باعة البقدونس وبسطات األجبان البلدي ة التي يديرها البسطاء من 

 ..أهلنا في الريف

، مستحكمة فينا تقليدياا لعل ها الذهني ة الذرائعي ة، هي التي فعلت فعلها هذه المرة أيضاا، بما أنها 

وصن عت من العملة األميركي ة سبباا مباشراا في ارتكاساتنا الكثيرة، دون أن نكترث لحقيقة الموقف 

الصعب الذي نواجهه، ودون أن نسأل عن أثر العوامل الذاتية..ضعف وهشاشة قيَمي ة وقل ة انضباط و 

ل الدوالر إلى  يتلط ى خلفة هواة الجنوح واالرتكاب في أسواقنا  ”متراس“أخالق أيضاا..و إال  لماذا تحو 

وفي حنايا اقتصادنا الُمرهق، ولماذا ناسع ر سلع إنتاجنا الزراعي المحل ي وفق مؤشرات سعر صرف 

ن دوالري..فما  ليرتنا أمام الدوالر، رغم أن مدخالت بعضها أو معظمها يفتقر إلى أي محتوى أو مكو 

أو الفول البعل مثالا..ومثله سلسلة طويلة من المنتجات الزراعية  عالقة الدوالر بسعر كيلو الحم ص

السورية، حتى البري ة منها؟؟؟ تساؤالت كثيرة كل ها بالغة الواقعي ة، لكنها تنتهي بسؤال ربما هو األكثر 

ا إذا كان من الحكمة التعويل على الضمير واألخالق في ضبط إيقاع األسواق  واقعي ة بينها، يستفسر عم 

 المؤسسات و إدارة اليومي ات الصعبة في مثل هذه الظروف االستثنائية التي تمر  بها البالد؟؟و

قرشاا إلى عتبة الخمسين  395في تجربة الثمانينات ومأزق الليرة الذي انحدر بسعر صرفها من 

، يمنع  1986للعام  24ليرة مقابل الدوالر الواحد، كان هناك إجراء شهير صدر بقانون اسمه القانون 

تداول الدوالر والعمالت األجنبي ة تحت طائلة عقوبات قاسية..ويؤك د بعضهم أن فعالية القانون في حينها 

كانت كبيرة في تحصين الليرة من مزيد انهيار وتقهقر، ألنه منع عامل التأزيم على األقل إن لن يكن 

 .قد منع مؤثرات األزمة

ة أكثر مما هي متأزمة..و أن المضاربون وتجار ونحن على يقين اليوم من أن ليرتنا مأزم

الفوركس، والحاذقون في إدارة مكنات جني األرباح الخيالي ة، قد تسببوا برضوض عميقة لليرة، و 

ولو بشكل مؤق ت،  24أساؤوا لالقتصاد و لكل مواطن أيضاا، فهل من حل  رادع إال  بقانون شبيه بالقانون 

إجراء غير فن ي ..أي بوليسي ليس له شعبي ة في األوساط االقتصادية،  ريثما تنجلي غيوم األزمة ؟؟ هو
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مع إلغاء محاكم األمن االقتصادي في العام  24السيما لدى من لم يصد قوا أنهم قد تخل صوا من القانون 

، لكن هل من إجراء آخر يحمي الليرة واالقتصاد والمواطن في ظل ضيق دائرة الخيارات 2004

موا البالد بنشاطهم التخريبي الذي ال  األخرى ال سيما الفني ة منها، سوى اإلجراءات الزاجرة لمن أز 

 يختلف من حيث النتائج عن نشاط اإلرهاب المسل ح؟؟

مهم جداا أن نعزل حركة الدوالر والعمالت األخرى، عن قنوات التداول التقليدي في أسواقنا، 

ان حتى الغثي –ص لها، و إال  سنبقى ندور بسرعة ونحصرها في القنوات المصرفي ة واألخرى الُمرخ  

لت  – إلى ثقافة وافدة تتسع دائرة الشغوفين بها في مضمارنا ” الدولرة“في حلقة مفرغة.. لقد تحو 

المحل ي ، تماماا كما األزياء و أنماط السلوك وتابلوهات العولمة الجديدة، لكن كل ذلك يبدو خياراا 

 .رثة اقتصادية حقيقي ةشخصياا، إال  الدولرة فهي كا

وفي ظل سلسلة الخيارات الواسعة من وسائل الحفاظ على قيمة المدخرات النقدية بالليرة السورية، 

ك سعر صرف الدوالر، يمكننا  من الذهب إلى العقار إلى موجودات أخرى ثابتة تتحرك أسعارها بتحر 

للمغادرة، بل الهروب إلى حيث هرب كثيرون االد عاء أن الدوالر هو خيار المهزومين و المتأه بين دوماا 

 http://syrianexpert.net/?p=40278 ..خصوصاا ممن ادعوا يوماا أنهم رجال أعمال وطنيين

 

ل إلى  - 19  ..لو عالجنا هذا الملف الد سم بكفاءة وهدوء” أغنياء“قد نتحو 

 :لسوريالخبير ا –ناظم عيد  

نات اقتصادنا و رجاالته قد انكشفت تحت ضربات الواقع المرير، والرجال ” معادن”أما وأن مكو 

يُعرفون أيام الشدائد ال أيام الموائد، فال بد من ترتيٍب جديد جوهره إعادة النظر بقوام قطاعات كبرى 

 ود من الزمن، فاختارتانبرت للمواجهة مع استحقاقات تنموية شغلتنا ودغدغت طموحاتنا على مر  عق

، لجباية وقطف جل  دسم ” الجريحة حالياا “االنطواء في الركن الريعي الطفيلي من مساحات سورية 

النتاج العام للبالد بخالصاته الظاهرة بهيئة نقود بهوياتها متعددة الجنسي ات، ثم انكفأت بل غابت بكامل 

 .!ر  به البلدمالءاتها المالية الهائلة، في أحلك ظرف يمكن أن تم

بدأ يلح  في تقديم نفسه إلى واجهة التداول العام في سياق الحزمة ذاتها من ” نزق“بالفعل ثمة سؤال 

ا سيؤول إليه الحل والعالج  سات، يستفسر عم  شركات ”بشأن شركات يصح وصفها بـ األفكار والتوج 

عل في بتوطينها، ربما كرد ات ف، وهي شركات االنفتاح التي بالغنا في االحتفاء ”الفرص االمتيازية

عة على إجراءات مزمنة من الحصر والمنع وتجليات   ...؟” االقتصاد المغلق أو المنغلق” متسر 

http://syrianexpert.net/?p=40278
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ع، كلما كان يُفصح  يزداد  إلحاح سؤال من الطراز اإلستراتيجي كهذا، وبشكل ال يخلو من التوج 

ة في بنية إيداعات السوريين هناك، مسؤولو مصرف لبنان عن رقم جديد من متوالية األرقام الصاعد

ع في االعتراف بأنها وصلت إلى حدود   37ومعظمها يعود لشركات وليس ألشخاص.. بعضهم تسر 

مليار دوالر..حتى ولو تم سحب هذه  56مليار دوالر، في وقت همس آخرون بأنها تجاوزت 

ي نه يزيد عن ضعفي االحتياطالتصريحات واستبدلها بأخرى متحفظة نوعاا ما، لكن مهما كان الرقم فإ

، وتقودنا مثل هذه السيرة إلى أرقام مشابهة على ″2010في العام “المركزي السوري قبيل األزمة 

 .”آالف شركة 10“مصنعاا، وفي تركيا ” 370“مستوى االستثمارات الجديدة للسوريين في األردن 

حيث تعود األموال المودعة هناك إال  أن الصورة األوضح بخطورتها تبدو في المضمار اللبناني، 

 ”تهجير القطع األجنبي“لشركات ما زالت قائمة هنا في سورية، وعلى األرجح هي مستمرة في نشاط 

 .!وعبر قنوات شبه مشروعة على اعتبار رساميلها التأسيسية لبنانية الجنسية، وتعود لشركات أم  هناك

فتحه والبدء بمعالجته سريعاا، وندرك حقيقة  نحن على يقين بأن هذا الملف معق د، لكن ال بد من

تزاحم االستحقاقات الراهنة، إال أن بقاء هذه الخاصرة مفتوحة تنزف دوالراا، من شأنه إبطال أي 

مفاعيل إيجابية يمكن أن ينتجها الحراك الحكومي المكث ف، الذي يبدو تحدي الدوالر مستحكماا به إلى 

 .ولو لم يعترف به الرسميونحد غير قليل، وهذا واقع قائم حتى 

ر في سياق عام يشمل إعادة صياغة بنى االقتصاد  أما المرحلة الثانية من المعالجة، فيجب أن تتمحو 

السوري، واستدراك هفوات الحكومات السابقة، وإيجاد صيغة ما للحد من استفراد الشركات الريعية 

على حصص نظيراتها الحكومية، التي  ذات الجنسيات غير السورية بمقدرات البالد، واستحواذها

 .انكفأت تحت وطأة توجهات الحكومات نحو العناية الفائقة بالرساميل الوافدة

مة بدخول الحكو –إن لم يحصل تصحيح طوعي لهذا الخلل من قبل الشكات ذاتها  –قد يكون الحل 

ة من العائدات المجزية، كما ت ضمن عدم تحريك كمساهم قوي في هذه الشركات، بنسب تضمن حص 

بعبء اجتماعي أو اقتصادي جديد، مع فرض رقابة  -الشركات –الحسابات إال  بعلم الدولة، أو تكليفها 

ل  شديدة على أعمالها وميزانياتها وموجوداتها، أو أي صيغة أخرى تضمن حقوق الدولة وتمنع تحو 

 .في زمن المحنة والوهن” خاصرة ضعيفة“مثل هذه الشركات إلى 

م يعد يحتمل التأجيل، ويخطئ كل من يرى أن التريث مطلوب حتى يحين الوقت المناسب، الملف ل

، وإن عقدنا العزم على المباشرة بالمعالجة، فالبد أن ”الوقت المناسب“دون أن يحدد معايير ذلك 

 .يتضم ن ذلك جردات حساب ومساءلة بمفعول رجعي



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

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

38 

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

بتها“وال التي ولتكن البداية بإرغام هذه الشركات على إعادة األم باتجاه البلدان المجاورة، ” هر 

 .ونعتقد أن نصف أزمتنا االقتصادية سيُحل لو نجحنا، ويجب أن ننجح

http://syrianexpert.net/?p=40263 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 2019تموز  16لدوالر و اليورو مقابل الليرة السورية ليوم الثالثاء أسعار الذهب و ا - 1

  B2B-SY خاص  16/07/2019الثالثاء 

عاودت أسعار الذهب في سورية ارتفاعها للمرة الثانية ألعلى مستوياتها القياسية ، بعد ان قفز 

رم بين وزارة المالية و ليرة ، و ذلك بدعم من تعطل االتفاق المب 30000سعر الغرام صباح اليوم إلى 

جمعيات الصاغة في دمشق و حلب وحماة حول ضريبة االنفاق االستهالكي المفروضة عليها والتي 

مليون شهرياا ، و كان اخر اساليب الضغط مصادرة وزارة المالية ألقالم الدمعة ضمن  150تبلغ 

 صندوق لها و صندوق النقابة

بزنس سورية" صعوده 2ة بحسب موقع "بزنسليواصل بذلك مؤشر أسعار الذهب في سوري 

ليرة مقارنة عما كان عليه  5500منذ بداية العام الحالي بمقدار   %24القياسي مسجالا ارتفاعاا بنسبة 

 .ليرة 17500و البالغ  31/12/2018في 

 19715إلى   ليرة في نهاية العام الماضي 15000قيراط من  18فيما قفز سعر غرام الذهب عيار  

ليرة مقارنة عما كان عليه في بداية العام  4715منذ ما يعادل  % 23.90، ليسجل ارتفاعاا بنسبة  ليرة

 .15000الحالي و البالغ 

بالمقابل شهد سعر صرف الدوالر األمريكي استقراراا عند مستوياته المرتفعة التي يسجلها منذ  

على، بينما تراجع سعر صرف اليورو ليرة كحد أ 592ليرة كحد أدنى و  590أسبوع، و بلغ سعره عند 

 .ليرة كحد أعلى بحسب نشرة محرك شمرا السوري 666ليرة كحد أدنى و  662إلى 

ليرة كحد  438ليرة كحد أدنى و  434و وفقا للسعر الرسمي فقد بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي 

 sy.com/news/55850/-http://b2b .ليرة كحد أعلى 493ليرة كحد أدنى و  488أعلى و اليورو عند 

 

 من في لبنان %55كلفة المعيشة في سورية هي أرخص  - 2

  B2B-SY خاص  16/07/2019الثالثاء 

 

ة لمؤشر تكلفة المعيشة في الدول، أن تكلف« إكسباتستان»كشفت البيانات الصادرة عن عن موقع 

 .من في لبنان % 55 المعيشة في سورية هي أرخص

 6بزنس سورية" والذي يقيس من خالل 2حيث أشار التقرير الذي إطلع عليه موقع "بزنس 

عما عليه في لبنان، و مؤشر اإلسكان أن  %56مؤشرات، ان تكلفة الطعام في سورية هي أرخص بـ

http://b2b-sy.com/news/55850/
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 %31ة عما عليه في لبنان، و مؤشر أسعار المالبس أرخص في سورية بنسب %71سورية أرخص في 

 .عما في لبنان %22عن في لبنان، و مؤشر وسائل النقل أيضا سورية أرخص في 

عما في لبنان، و مؤشر  %46أما في مؤشر الرعاية الشخصية فإن سورية أيضاا أرخص بنسبة  

 .عما في لبنان %63وسائل الترفيه سورية هي أرخص بـ

، حيث ان سعر 2019يوليو  13ار و هو و بين الموقع ان هذه البيانات تمت ألخر تحديث في األسع

 ليرة لبنانية مقابل الليرة السورية 3.465الصرف هو 

من في  %50، ان تكلفة المعيشة في سورية هي أرخص « إكسباتستان»وفي جانب أخر بين موقع  

من في  %47من في العراق، و األرخص بـ %35األردن ، و تكلفة المعيشة في سورية هي أرخص 

بقى سورية هي أرخص الدول العربية رغم الحرب التي تدخل عامها التاسع و رغم إيران ، لت

 .االرتفاعات الكبيرة التي تشهدها في أسعار السلع والمواد الغذائية و سعر الصرف

sy.com/news/55849/-http://b2b  

 

 سيارة في دمشق 145تنظم مزادا علنيا لبيع  المؤسسة العامة للتجارة الخارجية - 3

 20-07-2019سانا  -دمشق

تنظم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مزادا علنيا لبيع توليفة متنوعة من السيارات اعتبارا من 

 .وذلك لدى فرعها في دمشق 2019-8-6ولغاية  2019-8-4تاريخ 

لسيارات المطروحة في المزاد يصل إلى وبحسب بيان للمؤسسة تلقت سانا نسخة منه فإن عدد ا

سيارة وتشمل السيارات السياحية والحقلية والباصات والميكروباصات والشاحنات وآليات أخرى  145

 .متنوعة

وعن إجراءات االشتراك بالمزاد لفت بيان المؤسسة إلى أنه يتم التقدم بطلبات االشتراك إلى لجنة 

 .نة الشباب في حي المزة فيالت شرقيةالمزاد في مكان انعقاده على مسرح مدي

ووفقا لدفتر الشروط الخاصة بالمزاد العلني فإنه يحق لألشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة عشرة 

من العمر االشتراك في هذا المزاد كما يمكن لألشخاص االعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل 

نين أو أكثر من األشخاص الطبيعيين االشتراك في المزاد رسمي الدخول في المزاد المذكور ويمكن الث

 .على آلية واحدة من اآلليات المستعملة

وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه المزادات تتيح فرصة للتدخل اإليجابي في سوق السيارات بهدف 

سة المؤس أما بالنسبة لمعاينة السيارة المستعملة فأوضحت .تخفيض أسعارها من خالل زيادة المعروض

http://b2b-sy.com/news/55849/
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أن على من يود االشتراك بهذا المزاد االطالع على اآلليات المعروضة في أماكن تواجدها اعتبارا من 

تاريخ صدور هذا اإلعالن كما يمكن للمهتمين الحصول على المعلومات ودفتر الشروط الخاص بالمزاد 

 .ع االلكتروني للمؤسسةمن خالل مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو على الموق

 https://sana.sy/?p=982331بشرى برهوم   
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 :الخبير السوري يومين مضت 2 

ل اللقاء المسائي اليوم برئاسة المهندس عماد خ االسرة ”ميس رئيس مجلس الوزراء وتحو 

الذي ضم  مديري المصارف الحكومية الستة، إلى حوار فني في عمق العمل ” المصرفية العامة

 .المصرفي تخلله مداوالت شفافة يمكن على أساسها البناء في االتجاه نحو أفق أداء أكثر تفاعالا وفاعلية

ذه المصارف في كسب ثقة الجمهور من خالل الكبيرة التي وصلت إليها ه” الثقة “وعكس اللقاء 

 . رغم التحديات الكبيرة في هذا االتجاه  المستويات غير المسبوقة التي حققتها ودائع المتعاملين

الحوار الشفاف الذي دار بين الحضور المسؤولية والتحديات أمام وزارة المالية   و كشف

لهذه الودائع بما يحقق   اب توظيف جديدةلفتح أبو  والمصرف المركزي والمصارف العامة نفسها

ضخها في القنوات التنموية ذات األولوية التي حددتها ودعمتها الحكومة والمتمثلة باإلنتاج الزراعي 

 .والصناعي

التأكد من سالمة إجراءات منح القروض بما يضمن وفاء المقترضين   وكذلك أوجب اللقاء 

تعثرة التي بذلت الحكومة جهودا لتجاوز اشكالياتها السابقة مع بالتزاماتهم لتجنب إشكالية القروض الم

 . ضرورة العمل على تبسيط اإلجراءات بما يحقق الهدفين السابقين

 .المصرفية المتعلقة بعمل المصارف العامة  و توسع اللقاء ليتناول كافة المواضيع

expert.net/?p=41032http://syrian 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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