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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 266ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم م ع 

  ,December 22 2019 ،كانون األول 22األحد 

 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

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 لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق – كلية االقتصاد                                                                     

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط   هنامالحظة: 

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة 

 البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 الواليات المتحدة تنهي استفادة الهند وتركيا من المعاملة التجارية التفضيلية - 1

ضراُ الهند ترضخ للقرار األميركي من دون السعي إلى رّد انتقامي وتركيا تنتقده و تعتبره م

 بالشركات األميركية أوالً 

 19:07 2019مارس  5الثالثاء    وكاالت   

"نيودلهي ال تضمن للواليات المتحدة وصوالً عادالً ومعقوالً إلى  الرئيس األميركي يقول إنّ 

 األسواق الهندية". )أ.ب(

ئيس األميركي دونالد ترمب جبهةً جديدة ضمن الحرب التجارية التي يخوضها في وجه فتح الر

دول عدة، سعياً إلى تحقيق وعده بخفض عجز بالده التجاري، إذ أعلن في خطاب ألقاه أمام قادة 

الكونغرس اإلثنين، أنه سينهي المعاملة التجارية التفضيلية للهند وتركيا، وذلك بعد االنفراج النسبي 

 الذي تحقق في العالقة االقتصادية مع الصين.

دولة أخرى، من نظام التفضيالت المعّمم في الواليات  120وتستفيد نيودلهي وأنقرة، إلى جانب 

المتحدة، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية، ويستهدف النهوض بالتنمية 

دة، من طريق إلغاء الرسوم الجمركية آلالف الصادرات من هذه االقتصادية في البلدان النامية المستفي

 الدول.

 الهند ترضخ بعيداً من المحاربة

مليار  5.6وأعلنت الهند، التي سمح "نظام التفضيالت" األميركي لها بإدخال صادرات بقيمة 

ركي من دون دوالر تقريباً معفاة من الرسوم الجمركية إلى الواليات المتحدة، قبولها القرار األمي

 الخوض في مزيد من المفاوضات مع واشنطن.

ورأت المتحدثة باسم وزارة التجارة الهندية مونيديبا موخرجي أن "هذا القرار يعكس فشل 

الطرفين في الوصول إلى اتفاق حول مسائل تجارية مختلفة، لكنّه لن يدفع الهند إلى محاربته". وقلّلت 

مليون دوالر فقط سنويّاً، وقالت إن  190يوفّر على الهند نحو موخرجي من تأثير هذا القرار الذي 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
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"البرنامج يستهدف الدول األقل تطوراً، والهند خرجت من هذه المرحلة"، فهي واحدة من 

 االقتصادات الناشئة األسرع نمواً.

وعن إمكان فرض رسوم انتقامية على الواردات األميركية، قالت موخرجي إّن األمر غير 

أشارت إلى أن المعارضة قد تستغل هذه القضية إلحراج رئيس الوزراء ناريندرا مودي مطروح. و

 قبل االنتخابات العامة هذا العام.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس األميركي في خطابه أمام قادة الكونغرس، إنه بعد تواصل مكثّف 

ت المتحدة وصوالً عادالً ومعقوالً بين بالده وحكومة الهند، توّصل إلى أن "نيودلهي ال تضمن للواليا

 إلى األسواق الهندية". وكان ترمب انتقد مراراً الرسوم الجمركية المرتفعة في الهند.

أبريل  1وأرجأت الهند األسبوع الماضي، رفع الرسوم على بعض الواردات األميركية إلى 

عفاءها من الرسوم الجديدة )نيسان( المقبل، التي سبق أن أعلنت عنها رداً على رفض إدارة ترمب إ

 على الصلب واأللومنيوم.

ويشّكل إنهاء استفادة الهند من برنامج "نظام التفضيالت"، أقوى إجراء عقابي بحّق نيودلهي منذ 

، بخاصة أنها أكبر المستفيدين في العالم من هذا البرنامج المطبّق 2017تولّي ترمب منصبه في العام 

 منذ سبعينيات القرن الماضي.

الهندية، إلى سعي الهند إلى إجبار شركات  –وتعود جذور توتّر العالقات التجارية األميركية 

بطاقات الدفع العالمية، مثل "ماستركارد" و"فيزا"، على نقل بياناتها إلى الهند وزيادة الرسوم 

اإللكترونية، الجمركية على المنتجات اإللكترونية والهواتف الذكية. وتطاول قواعد نيودلهي التجارة 

 وتقيّد عمل عمالقَي التجارة عبر اإلنترنت، "أمازون" و"فليبكارت" المدعومة من "وول مارت".

 تركيا تنتقد ولكن

األميركية المتقلّبة أخيراً، أوضح مكتب الممثل التجاري -أما في ما يخّص العالقات التركية

د مستحقّة للمشاركة في برنامج "نظام األميركي روبرت اليتايزر في بيان االثنين، أن تركيا لم تع

 التفضيالت المعّمم" ألنّها "متقدمة اقتصادياً بما يكفي".

وكان مكتب الممثل التجاري األميركي أعلن في أغسطس )آب( الماضي، أنه ينظر في مدى 

استحقاق تركيا للمشاركة في البرنامج، وذلك عقب فرض أنقرة "رسوماً انتقامية" على سلع أميركية 

 رداً على فرض واشنطن رسوماً على الصلب واأللومنيوم.

وجاء الرّد التركي على القرار األميركي على لسان وزير التجارة التركي روهصار بيكجان، 

الذي انتقد القرار الثلثاء في تغريدة على "تويتر"، معتبراً أنه سيضّر بالشركات والمصانع األميركية 
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إال أن بيكجان أّكد في الوقت ذاته أّن تركيا  زيادة كلفة إنتاجها.الصغيرة والمتوسطة الحجم، عبر 

مليار  75تعتزم المضي قدماً في جهودها الرامية إلى زيادة حجم التجارة مع الواليات المتحدة إلى 

 دوالر أميركي، "من دون أن تفقد أي قوة دفع" في هذا اإلطار.

مليار دوالر من تركيا، ضمن  1.74ع بقيمة واستوردت الواليات المتحدة بضائ: األرقام تتكلم

في المئة من إجمالي الواردات  17.7، أي ما نسبته 2018إطار "نظام التفضيالت المعّمم" في العام 

األميركية من أنقرة. ويضع ذلك تركيا في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب أكبر موّردي الواليات 

سيارات وقطُعها، والحلي والمعادن النفيسة والقطع المتحدة من بين البلدان النامية. وتتصّدر ال

  الحجرية فئات الواردات التركية المستفيدة من اإلعفاء الجمركي. 

مليار دوالر تقريباً ضمن إطار  20.9واستوردت تركيا من جهتها، بضائع أميركية بقيمة 

يوماً  60يازات سيستغرق يُشار إلى أن إلغاء االمت .2018شهراً من العام  11البرنامج، خالل أّول 

على األقّل بعد إخطار الرئيس األميركي الكونغرس بالقرار )األمر الذي حصل االثنين(، وإخطار 

 حكومتَي الهند وتركيا به أيضاً، وسيدخل حيّز التنفيذ بموجب إعالن رئاسي.

https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-

%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 

 أيام تحسم مصير أكبر حرب تجارية أميركية صينية 10أقل من  - 2

مليار دوالر أو االتفاق على إنهاء  156من ديسمبر يحدد فرض رسوم جديدة لبضائع بـ 15الـ

 الصراع

 20:08 2019يسمبر د 7السبت    صحفي ومراسل دولي أحمد بومرعي 

 (الرئيس األميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ )رويترز

عادت القفزات للبورصات األميركية مع إشارات قوية من البيت األبيض تفيد بُمضي المفاوضات 

ذ ديسمبر )كانون األول( الحالي، إ 15التجارية قدماً بين الواليات المتحدة والصين، وذلك قبل تاريخ 

 من المقرر أن يتم إقرار رسوم جمركية أميركية جديدة على بكين.

https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/10941/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/29296


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

6 

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

 10وفي الوقت نفسه، تفاءل المستثمرون ببيانات جديدة تفيد بأكبر زيادة في نمو الوظائف في 

 أشهر، ما يعطي أمالً بأن االقتصاد األميركي ما زال "قوياً ويولد الفرص".

إذ أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي الذي  %،1وقفزت المؤشرات األميركية بنسب تتجاوز 

%، في وقت قفز فيه مؤشر "ناسداك" الذي يقيس الشركات 1.22يقيس الشركات الصناعية بنسبة 

 %.1"، بنسبة تقارب 500%، وارتفع مؤشر "ستادندر آند بورز 1التكنولوجية بنسبة 

 إشارات إيجابية لترمب

س األميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بأن وجاء هذا التفاؤل الجديد بعد تعليقات للرئي

المناقشات مع الصين "تسير بال توقف"، في وقت أعطت بكين إشارات مرنة في مفاوضاتها، إذ 

ح مسؤولون صينيون بأن بالدهم "ستعفي بعض شحنات فول الصويا ولحوم الخنزير األميركية  صرَّ

 من الرسوم الجمركية".

نش"، أمس، استناداً إلى بيانات من "إي. بي. إف. آر جلوبال"، وقال بنك "أوف أميركا ميريل لي

مليار دوالر في األسبوع المنتهي، واستقطبت األسهم األميركية  7.2إن صناديق األسهم العالمية تلقت 

 مليار دوالر، وهي أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إليها في شهر. 2.6

 انتظار بفارغ الصبر

ديسمبر )كانون  15لما ستؤول إليه األيام المقبلة، أي قبل موعد وهناك انتظار بفارغ الصبر 

األول(، إذ ستكون هذه األيام حاسمة في توقع طبيعة المفاوضات الثنائية، فإذا فُِرضت الرسوم 

مليار دوالر، كما أعلنت واشنطن سابقاً، فهذا يعني أن  156الجمركية على بضائع صينية قيمتها نحو 

ل إلى اتفاق بين الطرفين"، وأن جوالت جديدة من الرسوم الجمركية "قد المفاوضات "لم تتوص

 تعود"، بعد نحو شهرين من الهدنة بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وترك مستشار البيت األبيض االقتصادي الري كودلو، األمر معلقاً، أمس، عندما قال إن "موعد 

"، مضيفاً "الرئيس دونالد ترمب راض  عن الخامس عشر من ديسمبر )كانون األول( ال يزال قائماً 

 مسار مباحثات التجارة مع الصين".

وعلق كودلو على المناقشات قائالً "في الحقيقة هي مباحثات بنّاءة، مناقشات شبه يومية. ونحن 

 في الواقع قريبون".

 األسواق تميل إلى التفاؤل

الشهر، إذ رّجحت األسواق  وتجاوزت األسواق حالة عدم اليقين بخطوة واشنطن منتصف هذا

ل  كفة التقارير االقتصادية، وأظهرت بيانات اقتصادية، أمس، أن نمو الوظائف بالواليات المتحدة سجَّ
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أكبر زيادة في عشرة أشهر في نوفمبر )تشرين الثاني(، حسب تحليالت "رويترز"، وهو ما يؤكد أن 

 أكبر اقتصاد بالعالم يبقى في مسار نمو معتدل.

 ينيةمرونة ص

من جانبها، أبدت بكين بعض المرونة في ملف مهم جّداً لترمب، إذ قالت إنها ستعفي بعض 

شحنات فول الصويا ولحوم الخنازير المقبلة من الواليات المتحدة من "رسوم جمركية على 

 الواردات".

ي ويهتم الرئيس األميركي بالملف الزراعي حالياً، باعتبار أن أكثر القطاعات المتضررة ه

الزراعية، وبدأ المزارعون يرفعون صرختهم بسبب الرسوم المرتفعة في الصين وعدم استطاعتهم 

 التصدير.

ويتجنَّب ترمب حالياً أي معركة داخلية قد تخسره االنتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً في 

ت غالباً للحزب الجمهوري.  الواليات الزراعية التي تعتبر أغلبها جنوبية، وتصوَّ

كانت بكين فرضت الرسوم رّداً على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على خلفية اتهامات بأن و

الصين تسرق حقوق الملكية الفكرية األميركية، وتنقلها قسراً إلى شركات صينية، فيما يعرف باسم 

 .301البند 

اليات % على كل من فول الصويا ولحوم الخنازير من الو25ويشمل ذلك رسوماً جمركية بنسبة 

% على فول 5% على لحوم الخنازير، و10، وهو ما أُضيف إليه 2018المتحدة في يوليو )تموز( 

 الصويا في سبتمبر )أيلول(، حسب بيانات "رويترز".

 الصين تراهن على نموها

وقد تضرر الطرفان من الحرب التجارية التي بدأت في مايو )أيار( الماضي، وتخشى بكين من 

 عاماً. 30على نموها المتواصل منذ نحو تأثير هذه الحرب 

عاماً، في الربع  30%، وهو أدنى مستوى في نحو 6وكان نمو االقتصاد الصيني تباطأ إلى 

الثالث من هذا العام، وقد يواصل التراجع في الربع الرابع، لكنه يبقى في مسار نحو تحقيق الحد 

 %.6.5إلى  6.0لذي يتراوح من األدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة للعام بكامله، ا

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، أمس، إن الصين "ستُبقي على نموها االقتصادي 

 من خالل مزيد من السياسات الفعالة التي تتصدى للمخاطر". 2020في نطاق معقول في 

 تأثيرات على ألماني
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ل ألمانيا، إذ قالت وزارة االقتصاد، وبدأت الحرب التجارية تؤثر على دول صناعية كبيرة مث

أمس، إن اإلنتاج الصناعي األلماني "انخفض" خالفاً للمتوقع في أكتوبر )تشرين األول( بفعل هبوط 

 حاد في إنتاج السلع الرأسمالية.

% على أساس شهري، ما 1.7وأظهرت أرقام من مكتب اإلحصاءات، أن اإلنتاج الصناعي نزل 

 % حسب ما نقلت "رويترز".0.1ارتفاع يأتي مخالفاً لتوقعات ب

لكن، هذه البيانات لم تؤثر على األسواق األوروبية، إذ أغلقت سوق األسهم األوروبية مرتفعة 

%، وهو ما ساعد في محو 1.2األوروبي جلسة التداول مرتفعاً  600أمس، وأنهى المؤشر ستوكس 

 كل خسائر األسبوع تقريباً.

فضل اتجاه المستثمرين نحو األسهم، وتراجع الذهب في % أمس، ب1وهبطت أسعار الذهب 

دوالر لألوقية )األونصة(، وهبطت العقود األميركية  1459.36% إلى 1.1المعامالت الفورية 

 دوالر لألوقية. 1463.9% إلى 1.3للذهب 

https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%

82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-

%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 

 هيمنة الصين على القطاعات المنافسة تثير قلق أوروبا - 3

 تصاالتوسط مخاوف قطاع األعمال في فرنسا وألمانيا من توسع بكين في النفط واال

 18:12 2019فبراير  10األحد    إندبندنت عربية 

  (صينيون في احدى محطات القطارات في العاصمة بكين )إ.ب  

التي  قلق عالمي من هيمنة الصين االقتصادية السريعة بات يتصدر عناوين التقارير العالمية،

تشير إلى أن خطط االستيالء الصينية على قطاعات النفط، والسكك الحديدية، والموانئ، واالتصاالت 

 أصبحت حقيقية.

ويشير خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ"إندبندنت عربية" إلى أن الصين أطلقت مبادرتها االقتصادية 

خططها المعلنة، أو السريعة  ، وأن2013في كسر احتكار الشركات المنافسة لمعظم القطاعات منذ 

ليست جديدة، إال أن الجديد هو التوسع الصيني في معظم الشريان االقتصادي األوروبي، إذ أوردت 

https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77171/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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شركة "سي آر آر سي" المدعومة من الدولة أصبحت أكبر   وكالة "فرانس برس" في تقرير لها أن

ت من بوسطن وفيالدلفيا مرورا مصنّع للقطارات في العالم، وتتلقى طلبات لشراء قاطرات وعربا

 بكمبوديا وكولومبيا وصوال إلى مترو أنفاق لندن وشركة النقل األلمانية "دويتشه بان".

مليار دوالر(، وهو  29مليار يورو ) 26وأشار التقرير إلى أن عائدات الشركة السنوية بلغت 

مليارات كل  9نها نحو مجموع عائدات ثالث من كبرى الشركات الغربية التي تبلغ عائدات كل م

 عام، وهي "بومباردييه" و"سيمنز" و"ألستوم".

 توسع صيني في النفط والزراعة والصناعات

وتشير الوكالة إلى أن شركة "كيم تشاينا" الصينية الحكومية باتت أحد أكبر منتجي البذور 

"سينجينتا" عبر والمبيدات في العالم بعدما استحوذت على شركات المبيدات السويسرية العمالقة 

 ، بحيث باتت تنافس شركتي "مونسانتو" و"داودوبونت".2017مليار دوالر في  43صفقة بقيمة 

كما أنها أكبر عملية استحواذ قامت بها شركة صينية، بعدما اشترت المؤسسة الوطنية الصينية 

مليار  15,1شركة "نيكسين إينرجي" الكندية للطاقة بموجب عقد بقيمة  2013للنفط البحري في 

 دوالر.

في الوقت ذاته تسيطر "كيم تشاينا" كذلك على شركة "بيريللي" اإليطالية لصنع اإلطارات 

و"كراوس مافي" األلمانية لصنع اآلليات، كما أطلقت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية مفاعلها 

ميركية. واستخدمت تقنيّاته لمنافسة المفاعالت الفرنسية واأل 2015" في 1-المطور محليا "هوالونغ

في األرجنتين وباكستان. كما تهيمن الشركات الصينية لصنع األلواح الشمسية؛ "جينكو" و"ترينا" 

 و"سوالر"، على األسواق العالمية.

ويشير التقرير إلى "أن هيمنة الصين على صعيد شركات النفط، كشفت أن المؤسسة الوطنية 

أو سي" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي  الصينية للنفط البحري "سي إن أو

ومجموعة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" ضخت استثمارات هائلة في هذا المجال في   سي"،

 وقت تعمل الشركات المنافسة لها في العالم على خفض نفقاتها".

لحكومية وكشف التقرير "سعي مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك" ا

، بهدف تحدي هيمنة "بوينغ" و"إيرباص"، وأكدت 2021تطور صنع طائرات مدنية بداية عام   إلى

 مقعداً. 168" التي تضم 919الشركة أنها تلقت ألف طلبية لشراء طائرتها "سي
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ويزداد الدور الذي تلعبه شركة الصناعات الغذائية الصينية العمالقة "كوفكو" في تجارة الحبوب 

الم بعدما اشترت القسم الزراعي لشركة "نوبل" السنغافورية لتجارة السلع األولية إضافة إلى في الع

 "نيديرا" الهولندية.

 عين الصين على قطاع االتصاالت الذكية

 2006وذكر تقرير الوكالة "أن شركة "دي جي آي" التي أسسها طالب جامعي صيني في 

% من 70يّرة ألغراض مدنية، وباتت تسيطر على أصبحت أكبر مصنّع في العالم للطائرات المس

 األسواق العالمية في هذا المجال، متفوقة على منافستها الفرنسية "باروت".

أما القطاع االقتصادي األكثر تنافسية فهو قطاع االتصاالت حيث استطاعت الصين، طرح 

الهواتف في العالم، ويشير  منتجات الهواتف الذكية بسرعة فائقة، وباتت منافسا حقيقيا لكبرى شركات

الخبراء إلى أن نجاح الصين في القفز على عقبات التطور بالدخول إلى تطوير الجيل الخامس من 

 " من شأنه أن يكسر االحتكار الغربي لهذا القطاع.G 5االتصاالت "

ويشير تقرير وكالة "فرانس برس" إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية باتت تهيمن 

% 8,7% و"شاومي" 15على الجزء األكبر من األسواق العالمية بحيث باتت حصة "هواوي" 

% العام الماضي في 30%. كما ازدادت مبيعات هواتف "هواوي" و"أوبو" بنسبة 8,1و"أوبو" 

 وقت انخفضت مبيعات منافسيها "آبل" و"سامسونغ".

ات المنزلية في العالم، وتبلغ من جانب آخر تعد مجموعة "هاير" الصينية أكبر مصنّع للمعد

 %، متفوقة على "ويربول" و"إلكترولوكس".10حصتها في األسواق العالمية 

. وتنافس 2016واشترت "هاير" قسم المعدات المنزلية التابع لشركة "جنرال إلكتريك" في 

" شركة "كاتل" الصينية، التي تزّود عمالقة صناعة السيارات على غرار "فولكسفاغن" و"فورد

و"دايملر" ببطاريّات السيارات، إذ كانت شركة "باناسونيك" اليابانية تهيمن على المركز األول 

  عالميا في مجال صنع بطاريّات السيارات الكهربائية من الليثيوم.

كما يذكر التقرير أن مجموعة "كوسكو" الحكومية الصينية باتت ثالث كبرى شركة للشحن 

ميناء حاويات في أنحاء العالم، بينها "بيريوس" اليوناني و"بلباو"  50البحري في العالم، إذ تملك 

 اإلسباني.

% 9إال أن الخبراء توقعوا أن يتراجع النمو في الصين من أعلى مستوى وصل له، والذي بلغ 

 العالمي، واستمرار الحصار والخالف التجاري مع أميركا.  بسبب تراجع االستهالك

 عالنمو الصيني مرشح للتراج
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% خالل الفترة 9.6يذكر أن متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي في الصين بلغ نحو 

مليارات دوالر إلى ما يزيد على  305مرة من أكثر من  40، في حين تضاعف حوالي 1980-2017

تريليون دوالر خالل نفس الفترة، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظل هذا التوسع يشير  12

لخبراء إلى أن النمو الصيني معرض لركود مقبل بسب التغيرات االقتصادية العالمية، لكن ا

%، ليس سيئا بالمقياس العالمي، وذكروا أن 4المسؤولين في الصين يرون أن تراجع نموهم إلى 

 ديون الدولة الصينية أغلبها محلي، ويصرف في قطاع اإلسكان للشعب الصيني.

https://www.independentarabia.com/node/7226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

4%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-

%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 

 

 2020توقعات باتفاق "رسمي" على زيادة خفض اإلنتاج بداية  - 4

 12:17 2019ديسمبر  8األحد    اندبندنت عربية 

 ()رويترز مضخة نفط في والية تكساس األميركية  

األسبوع على مكاسب ، بعد أن اتفقت   هاية% في تعامالت ن1صعدت أسعار النفط بأكثر من 

 ألف برميل يومياً. 500)أوبك( وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم اإلنتاجية بمقدار 

وستستمر التخفيضات اإلضافية لـ)أوبك( ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشّكلون ما 

قد المجموعة اجتماعاً استثنائياً . وستع2020يعرف بمجموعة )أوبك +( حتى نهاية الربع األول من 

 في أوائل مارس )آذار( لمراجعة سياستها.

 64.38% إلى 1.6وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول مرتفعة بنحو 

 %.3دوالر للبرميل، ومنهية األسبوع على مكاسب قدرها 

 59.20% لتغلق عند 1.3وصعدت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 

% على مدار األسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو 7دوالر للبرميل، مسّجلة مكاسبة قدرها 

)حزيران( الماضي بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم األربعاء أن مخزونات الخام في الواليات 

 المتحدة هبطت للمرة األولى في ستة أسابيع.

https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/7226/%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%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة  واتفقت منظمة البلدان

باسم )أوبك +(، الخميس، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض بالمعروض في أوائل العام 

المقبل في الوقت الذي يشهد فيه النمو االقتصادي ركوداً في ظل الحرب التجارية بين الواليات 

 المتحدة والصين.

ألف برميل يومياً إضافية، عبر التزام أكثر صرامة  500ويخفض االتفاق إنتاج النفط بواقع 

مليون برميل يومياً، وبإضافة الكمية الزائدة  1.2وبعض التعديالت. وتخفض المجموعة اإلنتاج بواقع 

 % من إنتاج النفط العالمي.1.7يمثل الخفض نحو 

 باإلنتاجالسعودية وروسيا تقودان خفضاً جديداً 

وقادت السعودية وروسيا اتفاقاً، تلتزم بموجبه )أوبك( وحلفائها ببعض من أكبر تخفيضات إنتاج 

 النفط في العقد الحالي سعياً إلى تفادي فائض في المعروض ودعم األسعار.

ألف برميل  500منتجاً على تخفيضات إضافية بواقع  20واتفقت المجموعة التي تضم أكثر من 

مليون برميل يومياً، أو  1.7، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 2020الربع األول من يومياً في 

 % من الطلب العالمي.1.7ما يعادل 

وقال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الفعلية قد "تصل إلى 

 صتها.مليون برميل يومياً"، إذ إن السعودية ستواصل خفضاً يفوق ح 2.1

وقالت أمريتا سين المؤسسة الشريكة في إنرجي أسبكتس، "لم يكن الهدف السعودي بالضرورة 

دفع أسعار النفط إلى االرتفاع بشكل كبير، لكن باألحرى، بُعيد الطرح العام األولي ألرامكو، وضع 

 أرضية راسخة تحتها خالل الربع األول لكبح أي ضعف موسمي".

فون معها، في إطار المجموعة التي يطلق عليها )أوبك +(، ما يزيد وتضخ أوبك ومنتجون متحال

 % من النفط العالمي.40على 

 372ووفقاً لوكالة )رويترز(، قال مصدر مطلع إنه بموجب االتفاق الجديد، ستتحمل )أوبك( نحو 

ل ألف برمي 131ألف برميل يومياً من التخفيضات الجديدة، ويتحمَّل منتجون من خارج المنظمة 

 يومياً إضافية.

وقال جار روس مؤسس بالك جولد إنفستورز، "أفضل نتيجة كان يمكنك توقعها. تضع أرضية 

دوالراً لخام  65إلى  60دوالراً لبرنت، لكننا ال نزال على األرجح في نطاق  60تحت األسعار عند 

دوالراً في  70راً ودوال 65برنت حتى يتحسَّن االقتصاد العالمي، ومن ثمَّ يمكن أن نرى برنت بين 

 الربع الثاني".
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، وهي فترة أقصر من 2020وستزيد )أوبك +( التخفيضات في الشهور الثالثة األولى من 

شهراً، كان يطمح إليهما بعض منتجي )أوبك(، وتعوض  12تصورين، أحدهما ستة أشهر واآلخر 

نتج الكبير الواليات التخفيضات زيادة متوقعة من دول ليست ضمن )أوبك +(، بما في ذلك الم

 المتحدة.

في تخفيضات اإلنتاج. وإيران  14من الدول األعضاء في )أوبك( البالغ عددها  11وتشارك 

وليبيا وفنزويال معفاة، وتضم )أوبك +( روسيا وتسع دول أخرى هي أذربيجان والبحرين وبروناي 

 ان.وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسود

وإحدى نقاط الخالف هي االمتثال، إذ تخفّض السعودية اإلنتاج بأكثر من المطلوب بهدف 

 تعويض زيادة في اإلنتاج من العراق ونيجيريا.

ألف برميل يومياً دون المستوى  400وقال وزير الطاقة في السعودية، "سنواصل خفض 

 رميل يومياً".مليون ب 9.744المحدد، وإن سقفها )السعودية( الجديد سيكون 

مليون  10.398وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن "السقف الجديد إلنتاج روسيا هو 

ألف برميل  228برميل يومياً دون المكثفات، وإن حصتها في التخفيضات تبقى دون تغيير عند 

 يومياً".

 انخفاض عدد منصات الحفر األميركية

دد حفَّارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام وخفَّضت شركات الطاقة األميركية ع

منتجين مستقلين بتقليل اإلنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام 

 في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط بالواليات المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.

لخدمات الطاقة، في تقريرها األسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت  وقالت شركة "بيكر هيوز"

تشغيل خمسة حفارات نفطية في األسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر )كانون األول( لينخفض 

 .2017، وهو أدنى مستوى منذ أبريل )نيسان( من العام 663إجمالي عدد الحفارات إلى 

حفاراً نفطياً قيد التشغيل بالواليات المتحدة، ويتجه  877وفي األسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 

، لكن االنخفاض للعام الحالي الذي بلغ 2016عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 

ل في  222 حفاراً، وفقا لبيانات "بيكر  963، الذي بلغ 2015حتى اآلن، أقل كثيراً من الهبوط المسجَّ

 .1987عام هيوز" التي ترجع إلى 
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شهراً متتالية،  12وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي لإلنتاج مستقبالً، على 

وهو رقم قياسي، مع قيام شركات االستكشاف واإلنتاج المستقلة بخفض اإلنفاق على عمليات الحفر 

 اقة.الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للط

ورغم االنخفاضات في عدد الحفارات النشطة فإن إنتاج النفط األميركي من المنتظر أن يرتفع 

، من مستوى 2020مليون برميل يومياً في  13.29، وإلى 2019مليون برميل يومياً في  12.9إلى 

 ألميركية.، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة ا2018مليون برميل يومياً في  11.0قياسي بلغ 

 اإلنتاج الروسي يرتفع

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر، إن إنتاج روسيا من مكثفات الغاز   وفي تصريحات سابقة

ألف برميل يومياً" في نوفمبر )تشرين الثاني(، ارتفاعاً من رقم أساسي في  833"بلغ في المتوسط 

ل يومياً الُمستخدم في اتفاق خفض إنتاج ألف برمي 796البالغ  2018أكتوبر )تشرين األول( من العام 

 النفط العالمي.

وتشارك روسيا في اتفاق بين أوبك ومنتجي نفط غير أعضاء في المنظمة لكبح إنتاجها النفطي 

بهدف دعم األسعار، لكن موسكو تريد استثناء مكثفات الغاز من حسابات حصتها، وهو ما يفعله 

 أعضاء )أوبك( بالفعل.

وافقت على السماح للمشاركين باستثناء المكثفات، وهي خام خفيف يُستخلص  وأوضح أن )أوبك(

 كمنتج ثانوي خالل إنتاج الغاز.

في سياق متصل، قال رئيس إدارة في وزارة الطاقة الروسية، "من المتوقع أن يتجاوز إنتاج 

 مليون طن". 34روسيا من مكثفات الغاز أكثر من 

نوفاك، إن )أوبك( اتفقت على السماح لكامل مجموعة )أوبك وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 

+( األوسع نطاقاً باستثناء المكثفات من حسابات إنتاج النفط، مثلما تفعل )أوبك( بأرقامها الخاصة، 

 والمكثفات هي نوٌع خفيٌف عالي القيمة من الخام يُستخلص كمنتج ثانوي خالل إنتاج الغاز.

https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-

%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-

%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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 : االقتصاد العالمي باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

5 -  13 new books and reports about the future of food 
This month's bookshelf features recent works about feeding the world in a warming 

climate. 

By Michael Svoboda Tuesday, November 26, 2019 

What would Bill Ruckelshaus do? 

An introduction to the state of energy storage in the U.S. 

UN report: Pollution from planned fossil fuel production would overshoot Paris climate 

goals 

Learning to live with fire 

In King County, Washington, human waste is a climate solution 

New report finds costs of climate change impacts often underestimated 

A meteorologist bets his career on climate change 

'How is climate change affecting autumn?' 

High school students do research in Greenland 

Doubling down: Researchers investigate compound climate risks 

 

Thanksgiving is a traditional time for Americans to celebrate Earth’s bounty. The whole 

of humanity, however, can be thankful that extraordinary advances in agriculture have 

enabled food producers to keep pace with a fourfold increase in population since 1900 

and rising standards of living in the developing world. Can that progress be sustained in 

the face of climate change? This month’s selection of books and reports addresses this 

fundamental question from a variety of perspectives. Their answers may cause you to 

look more closely at what’s on your plate over the holiday. 

As always, the descriptions of the books and reports are drawn and/or adapted from copy 

provided by the publishers or organizations that released them. When two dates of 

publication are provided, the second is the date for the paperback edition. 

The Fate of Food: What We’ll Eat in a Bigger, Hotter, Smarter World, by Amanda Little 

(Penguin Random House 2019, 352 pages, $27.00) 

https://www.yaleclimateconnections.org/author/msvoboda/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/12/what-would-bill-ruckelshaus-do/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/12/an-introduction-to-the-state-of-energy-storage-in-the-u-s/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/pollution-from-planned-fossil-fuel-production-would-overshoot-paris-climate-goals/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/pollution-from-planned-fossil-fuel-production-would-overshoot-paris-climate-goals/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/learning-to-live-with-fire/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/in-king-county-washington-human-waste-is-a-climate-solution/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/new-report-finds-costs-of-climate-change-impacts-often-underestimated/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/a-meteorologist-bets-his-career-on-climate-change/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/how-is-climate-change-affecting-autumn/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/high-school-seniors-do-research-in-greenland/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/doubling-down-researchers-investigate-compound-climate-risks/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/536426/the-fate-of-food-by-amanda-little/
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The race to reinvent the global food system is on, and the challenge is twofold: We must 

solve the existing problems of industrial agriculture while also preparing for the pressures 

ahead. Through her interviews with farmers, scientists, activists, and engineers, Amanda 

Little, a professor of journalism and writer-in-residence at Vanderbilt University, 

explores new and old approaches to food production while charting the growth of a 

movement that could redefine sustainable food on a grand scale. Little asks tough 

questions: Can GMOs actually be good for the environment? Are we facing the end of 

animal meat? What will it take to eliminate harmful chemicals from farming? How can a 

clean, resilient food supply become accessible to all? 

Kiss the Ground: How the Food You Eat Can Reverse Climate 

Change, Heal Your Body & Ultimately Save Our World, by Josh 

Tickell (Simon & Schuster 2017/2018, 352 pages, $16.00 

paperback) 

Kiss the Ground explains an incredible truth: by changing our 

diets to a soil-nourishing, regenerative agriculture diet, we can 

reverse global warming, harvest healthy, abundant food, and 

eliminate the poisonous substances that are harming our children, 

pets, bodies, and ultimately our planet. This richly visual look at 

the impact of an underappreciated but essential resource – the very ground that feeds us – 

features fascinating and accessible interviews with celebrity chefs, ranchers, farmers, and 

top scientists. Kiss the Ground teaches you how to become an agent in humanity’s single 

most important and time-sensitive mission: reversing climate change and saving the 

world through the choices you make in how and what to eat. 

We Are the Weather: Saving the Planet Begins at Breakfast, by 

Jonathan Safran Foer (Farrar, Straus, and Giroux 2019, 288 

pages, $25.00) 

Some people reject the fact, overwhelmingly supported by 

scientists, that our planet is warming because of human activity. 

But do those of us who accept the reality of human-caused 

climate change truly believe it? If we did, surely we would be 

roused to act on what we know. In We Are the Weather, 

https://www.simonandschuster.com/books/Kiss-the-Ground/Josh-Tickell/9781501170263
https://www.simonandschuster.com/books/Kiss-the-Ground/Josh-Tickell/9781501170263
https://us.macmillan.com/books/9780374280000
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Jonathan Safran Foer (explains that) the task of saving the planet will involve a great 

reckoning with ourselves – with our all-too-human reluctance to sacrifice immediate 

comfort for the sake of the future. We have, he reveals, turned our planet into a farm for 

growing animal products, and the consequences are catastrophic. Only collective action 

will save our home and way of life. And it all starts with what we eat – and don’t eat – for 

breakfast. 

Global Hunger Index: The Challenge of Hunger and Climate 

Change, by Klaus von Grebmer, Jill Bernstein, Fraser Patterson, 

Miriam Wiemers, Reiseal Ni Cheilleachair, Connell Foley, Seth 

Gitter, Kierstin Ekstrom, and Heidi Fritschel (Welthungerhilfe 

and Concern Worldwide 2019, 72 pages, free download 

available here, eight-page synopsis available here) 

The Global Hunger Index (GHI) is a tool designed to 

comprehensively measure and track hunger at global, regional, 

and national levels. GHI scores are calculated each year to assess progress and setbacks 

in combating hunger. The GHI is designed to raise awareness and understanding of the 

struggle against hunger, provide a way to compare levels of hunger between countries 

and regions, and call attention to those areas of the world where hunger levels are highest 

and where the need for additional efforts to eliminate hunger is greatest. Measuring 

hunger is complicated. The report explains how the GHI scores are calculated and what 

they can and cannot tell us. This year’s report also focuses on the impact of climate 

change on hunger. 

Climate Change and Agricultural Risk Management into the 21st 

Century, by Andrew Crane-Droesch, Elizabeth Marshall, 

Stephanie Rosch, Anne Riddle, Joseph Cooper, and Steven 

Wallander (United States Department of Agriculture 2019, 63 

pages, free download available here; two-report summary 

available here) 

Programs that help farmers manage risk are a major component 

of the federal government’s support to rural America. Changes to 

this risk – and thus to the government’s fiscal exposure – are expected as weather 

https://www.concern.org.uk/research-and-reports/global-hunger-index-2019
https://www.concern.org.uk/research-and-reports/global-hunger-index-2019
https://admin.concern.org.uk/sites/default/files/documents/2019-10/2019%20Global%20Hunger%20Index.pdf
https://admin.concern.org.uk/sites/default/files/documents/2019-10/Synopsis%202019%20Global%20Hunger%20Index.pdf
https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=93546
https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=93546
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/93547/err-266.pdf?v=9932.1
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/93547/err266_summary.pdf?v=9932.1
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averages and extremes change over the coming decades. This study uses a combination of 

statistical and economic modeling techniques to explore the mechanisms by which 

climate change could affect the cost of the Federal Crop Insurance Program (FCIP) to the 

federal government, which accounts for approximately half of government expenditures 

on agricultural risk management. We compare scenarios of the future that differ only in 

terms of climate. (We find that) differences between the scenarios are driven by 

increasing prices for the three crops studied, caused by lower production, inelastic 

demand, and increasing volatility. 

Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate 

Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land 

Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in 

Terrestrial Ecosystems, by IPCC Working Group III 

(Intergovernmental Panel on Climate Change 2019, 1542 pages, 

free download available here; 43-page Summary for 

policymakers available here) 

This report addresses greenhouse gas (GHG) fluxes in land-based 

ecosystems, land use and sustainable land management in relation to climate change 

adaptation and mitigation, desertification, land degradation, and food security. This report 

follows the publication of the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, the 

thematic assessment of the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity 

and Ecosystem Services (IPBES) on Land Degradation and Restoration, the IPBES 

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, and the Global Land 

Outlook of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). This report 

provides an updated assessment of the current state of knowledge while striving for 

coherence and complementarity with other recent reports. 

Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and 

Land Use, by co-lead authors Per Pharo and Jeremy Oppenheim 

(The Food and Land Use Coalition 2019, 237 pages, free 

download available here; 32-page executive summary 

available here) 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Fullreport-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.foodandlandusecoalition.org/global-report/
https://www.foodandlandusecoalition.org/global-report/
https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf
https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2019/09/FOLU-GrowingBetter-GlobalReport-ExecutiveSummary.pdf
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There is a remarkable opportunity to transform food and land use systems, but as the 

challenges are growing, we need to act with great urgency. The global report from the 

Food and Land Use Coalition proposes a reform agenda – centered around ten critical 

transitions – of real actionable solutions. These could deliver the needed change to boost 

progress towards the Sustainable Development Goals and the Paris agreement, help 

mitigate the negative effects of climate change, safeguard biodiversity, ensure more 

healthy diets for all, drastically improve food security, and create more inclusive rural 

economies. 

Creating a Sustainable Food Future: A Menu of Solutions to 

Feed Nearly 10 Billion People, by 2050, by Tim Searchinger, 

Richard Waite, Craig Hanson, and Janet Ranganathan (World 

Resources Institute 2019, 564 pages, free download 

available here; 96-page synthesis report available here) 

Can we feed the world without destroying the planet? The World 

Resources Report, Creating a Sustainable Food Future, shows 

that it is possible – but there is no silver bullet. The report offers 

a five-course menu of solutions to ensure we can feed 10 billion people by 2050 without 

increasing emissions, fueling deforestation or exacerbating poverty. Intensive research 

and modeling examining the nexus of the food system, economic development, and the 

environment show why each of the 22 items on the menu is important and quantifies how 

far each solution can get us. This site presents text from the Synthesis Report, with 

download links to full chapters from the complete report. 

Climate-Smart Agriculture and the Sustainable Development 

Goals, by Shereen D’Souza, Julian Schnetzer, and Rima Al-Azar 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations 2019, 

144 pages, free download available here) 

150×210 

Rising sea levels and more intense storms and droughts are 

becoming the new normal. In addition, the imperative of 

reducing food insecurity and population growth amid changing 

dietary preferences requires increased food production at a time when natural resources 

https://wrr-food.wri.org/
https://wrr-food.wri.org/
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/WRR_Food_Full_Report_0.pdf
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/resources/publications/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/resources/publications/en/
http://www.fao.org/3/ca6043en/CA6043EN.pdf
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are more and more constrained. Given these intertwined challenges and threats to 

sustainable development, the world needs a comprehensive approach to addressing one of 

the primary connections between people and the planet: food and agriculture. Climate-

smart agriculture (CSA) offers a wealth of opportunities in this respect, combining a 

focus on sustainably increasing agricultural productivity and incomes; building resilience 

and adapting to climate change; and reducing and/or removing greenhouse gas (GHG) 

emissions, where possible. 

Delivering Sustainable Food and Land Use Systems: The Role of 

International Trade, by Christophe Bellmann, Bernice Lee, and 

Jonathab Hepburn (Chatham House/Hoffman Centre for 

Sustainable Resource Economy 2019, 80 pages, free download 

available here) 

Meeting future global food security requirements is not just about 

quantity; it is also about meeting growing needs in a manner that 

safeguards human as well as planetary health. International trade 

and trade policies play an ambiguous role in the current food system. With 80 per cent of 

the world’s population depending on imports to meet at least part of their food and 

nutritional requirements, trade has a unique function in offsetting imbalances between 

supply and demand. However, in the absence of effective regulatory frameworks or 

pricing frameworks that internalize environmental, social or health costs, trade can 

exacerbate and globalize challenges associated with food production and land use trends 

such as deforestation, land degradation, greenhouse gas emissions, biodiversity loss and 

the shift to unhealthy diets. 

Beyond the Impossible: The Futures of Plant-Based and Cellular 

Meat and Dairy, by Martin Rowe (Brighter Green 2019, 58 

pages, free download available here; two-page brief 

available here) 

Beyond the Impossible: The Futures of Plant-based and Cellular 

Meat and Dairy imagines what the United States might look like 

as a vegan country in 2050. Martin Rowe, who heads the Vegan 

America Project, has read widely in plant-based meat and 

https://www.chathamhouse.org/publication/delivering-sustainable-food-and-land-use-systems-role-international-trade
https://www.chathamhouse.org/publication/delivering-sustainable-food-and-land-use-systems-role-international-trade
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-10-14-HoffmanCentreTradeandFoodSystems.pdf
https://brightergreen.org/news/beyond-the-impossible-the-futures-of-plant-based-and-cellular-meat-and-dairy-published/
https://brightergreen.org/news/beyond-the-impossible-the-futures-of-plant-based-and-cellular-meat-and-dairy-published/
https://brightergreen.org/wp-content/uploads/2019/07/Beyond-the-Impossible.pdf
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cellular agriculture, and he has listened to scientists (both natural and social), food 

marketers, entrepreneurs, investors, and policy mavens. Rowe has gathered the results of 

his research in a work that is both a state-of-the-industries overview and a work of 

speculation, a critical effort to reconcile competing concerns and values. Beyond the 

Impossible is oriented toward a vegan future, even as it recognizes that cellular 

agriculture has the means to transform just what vegan might mean in that future. 

Editor’s note: Those not yet ready to embrace veganism but still wanting to reduce 

emissions from the meat in their diet can consult Achieving Peak Pasture: Shrinking 

Pasture’s Footprint by Spreading the Livestock Revolution (Breakthrough Institute 2019, 

80 pages, free download available here). 

Youth in Motion for Climate Action! A Compilation of Youth 

Initiatives in Agriculture to Address the Impacts of Climate 

Change, by Melanie Pisano, Fiona Korporaal, and Rima Al-Azar 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations 2019, 

60 pages, free download available here) 

This publication is a compilation of 10 successful youth-focused 

or youth-led initiatives in agriculture that address the impacts of 

climate change. The case studies are organized under five 

themes: E-agriculture, innovation and technology; youth employment; capacity 

development; entrepreneurship; and Alliances and Networks. For each theme one FAO-

led initiative and one non-FAO initiative is showcased to provide a broad picture of the 

activities being implemented around the world at various levels. FAO and other 

institutions believe that partnerships and collaboration on youth-focused projects, 

programs and initiatives produce stronger results on the ground. This publication 

highlights these multi-organizational, collaborative efforts. 

 

 

 

 

 

 

https://thebreakthrough.org/articles/achieving-peak-pasture
https://thebreakthrough.org/articles/achieving-peak-pasture
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/uploads.thebreakthrough.org/articles/achieving-peak-pasture/Pasture_Report_FINAL%20%281%29.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5746en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5746en/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5746en/
http://www.fao.org/3/ca5746en/CA5746EN.pdf
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6 - An introduction to the state of energy storage in the U.S. 
Finding effective ways to store solar and wind energy when the sun isn't shining and 

the winds aren't blowing is critical to increasing the use of renewable energy sources. 

By Philip Warburg Monday, December 2, 2019 

UN report: Pollution from planned fossil fuel production would overshoot Paris 

climate goals 

13 new books and reports about the future of food 

Learning to live with fire 

In King County, Washington, human waste is a climate solution 

New report finds costs of climate change impacts often underestimated 

A meteorologist bets his career on climate change 

'How is climate change affecting autumn?' 

High school students do research in Greenland 

Doubling down: Researchers investigate compound climate risks 

 

As calls mount for an electricity future substantially reliant on renewable energy, how 

can we cope with the variability of solar and wind power? Households, businesses, and 

industries all want to access power in a timely way – not just when the sun is shining or 

the wind blowing. 

Demand-response measures can modulate electricity consumption for uses as small as 

household appliances and as large as commercial heating and cooling. Time-of-use 

electric rates can provide a financial incentive for utility customers to shift key uses to 

non-peak hours. In addition, utilities can offer discounts to customers who grant them a 

degree of remote control over the operation of power-consuming functions such as air 

conditioning, electric vehicle charging, and commercial refrigeration. 

Smartly timed use of electricity can play an important role in stabilizing a grid reliant 

on renewable energy, but a robust investment in energy storage will also be essential. 

Solar power today accounts for a modest 2.3% of U.S. electricity; wind provides 

about 6.5%. Making the leap from these modest numbers to a mid-21st century America 

https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/pollution-from-planned-fossil-fuel-production-would-overshoot-paris-climate-goals/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/pollution-from-planned-fossil-fuel-production-would-overshoot-paris-climate-goals/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/13-new-books-and-reports-about-the-future-of-food/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/learning-to-live-with-fire/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/in-king-county-washington-human-waste-is-a-climate-solution/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/new-report-finds-costs-of-climate-change-impacts-often-underestimated/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/a-meteorologist-bets-his-career-on-climate-change/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/how-is-climate-change-affecting-autumn/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/high-school-seniors-do-research-in-greenland/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/11/doubling-down-researchers-investigate-compound-climate-risks/
https://www.utilitydive.com/news/an-emerging-push-for-time-of-use-rates-sparks-new-debates-about-customer-an/545009/
https://www.utilitydive.com/news/an-emerging-push-for-time-of-use-rates-sparks-new-debates-about-customer-an/545009/
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
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powered primarily by renewable electricity will require development of safe and 

affordable ways to store vast amounts of power. 

A brief overview of energy storage 

Energy storage has been used for decades to accommodate fluctuations in electricity 

demand that baseload power plants – particularly those running on coal and nuclear – 

cannot ramp up quickly enough to address. Pumped storage is one technology that meets 

this need, taking water from a lower-elevation reservoir or a flowing water source and 

pumping it to an upper basin where it becomes a source of supplemental hydropower. 

Pumped storage plants total 22.9 gigawatts in capacity nationwide – more than any other 

energy storage resource. Yet most of these plants were built between 1960 and 1990, and 

no new ones are under development. Siting challenges are among the obstacles they face. 

At Castaic Lake, in Los Angeles County, 30-foot-diameter pipes (mostly buried) 

carry water 7.2 miles uphill to a pumped storage reservoir. The 1.5-gigawatt plant 

generates enough electricity to power 83,000 homes during peak-demand hours. (Photo 

credit: Philip Warburg) 

Far less commonly used are utility-scale flywheel systems, only three of which now 

operate in the U.S. Flywheels convert electricity to stored kinetic energy that can be 

released within milliseconds to ensure stable voltage on the grid. They cannot, however, 

deliver a sustained stream of energy over longer periods – multiple minutes, hours, or 

days. That constraint, along with the bankruptcy of one industry leader, has slowed 

flywheel deployment, currently yielding just a few tens of megawatts of storage capacity. 

Pumping compressed air into underground cavities is another storage technology that 

has drawn some attention, but only one such facility has been built in the U.S. Molten 

salt is used as a storage medium for heat captured by sun-tracking mirrors at a small 

number of concentrating solar power plants in the Southwest. However, both of these 

storage technologies face high operating costs and technical hurdles that have dimmed 

their prospects for broader introduction. 

Molten salt storage tanks at the Abengoa Solana power plant in Gila Bend, AZ. 

Parabolic trough solar collectors are visible, upper left. (Photo credit: Philip Warburg) 

The rise of electrochemical batteries 

https://www.yaleclimateconnections.org/2018/12/energy-storage-options-for-renewables/
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41833
https://ekwestrel.com/castaic-lake-hydroelectric-power-plant-facility/
https://laist.com/2019/05/13/how_ladwp_got_two_lakes_to_store_energy_like_a_giant_battery.php
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/batterystorage/pdf/battery_storage.pdf
https://spectrum.ieee.org/energy/fossil-fuels/flywheels-get-their-spin-back-with-beacon-powers-rebound
https://caes.pnnl.gov/
https://insideclimatenews.org/news/16012018/csp-concentrated-solar-molten-salt-storage-24-hour-renewable-energy-crescent-dunes-nevada
https://insideclimatenews.org/news/16012018/csp-concentrated-solar-molten-salt-storage-24-hour-renewable-energy-crescent-dunes-nevada
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To meet the storage needs of a renewable energy-reliant grid, nothing compares with 

the versatility and scalability of electrochemical battery storage. Batteries can play a 

critical role in maintaining consistent voltage on the grid – a function called frequency 

regulation. They can also store energy over multiple hours, accommodating the variable 

flow of electricity from wind farms and solar plants. 

Several other battery storage technologies are emerging, but lithium ion leads the 

field. The high-energy density (storage capacity per volume) of lithium ion batteries 

makes them a great match for portable electronics, which is why they are widely used for 

mobile phones, laptops, and electric vehicles. Though developed for these smaller 

applications, lithium ion accounts for more than 80% of utility-scale battery storage. 

Lithium ion batteries may be widely used, but they have some serious drawbacks. 

Operating them in high temperatures severely reduces their battery cycle life, so 

temperature controls are relied on to keep them cool. Those controls, in turn, create a 

“parasitic” drain on electricity that diminishes their overall efficiency. The flammability 

of lithium ion electrolytes is an even more serious concern. In addition to much-

publicized Tesla vehicle and Samsung smartphone battery fires, a number of utility-scale 

battery installations have burst into flames, most recently at Arizona Public 

Service’s McKicken storage facility in April 2019. 

Researchers are looking at materials and designs that may be safer, cost less, have a 

longer battery life, and perform better in hot climates than existing lithium ion batteries. 

Among the possibilities are lithium-metal, lithium-sulfur, solid-state batteries 

incorporating ceramics or solid polymers, and “flow batteries” with external tanks that 

allow for easy expansion of storage capacity. The timeframe for bringing these 

alternative technologies to full commercialization is uncertain. 

Lower prices, higher demand 

Despite the shortcomings of current technology, the growth of U.S. battery 

storage has been remarkable. From just a few megawatts a decade ago, utility-scale 

battery installations reached 866 megawatts of power capacity by February 2019, and 

total battery storage is expected to approach 4.5 gigawatts of cumulative capacity by 

2024 – a significant leap, but still just a fraction of a percent of overall U.S. generating 

capacity. 

https://www.renewableenergyworld.com/2011/05/11/advanced-energy-storage-whats-the-value-of-frequency-regulation/#gref
https://www.renewableenergyworld.com/2011/05/11/advanced-energy-storage-whats-the-value-of-frequency-regulation/#gref
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/batterystorage/pdf/battery_storage.pdf
https://rmi.org/insight/breakthrough-batteries/
https://www.businessinsider.com/why-tesla-cars-catch-on-fire-2019-4
https://www.washingtonpost.com/business/how-samsung-moved-beyond-its-exploding-phones/2018/02/23/5675632c-182f-11e8-b681-2d4d462a1921_story.html
https://www.utilitydive.com/news/not-all-batteries-are-made-equal-aps-battery-fire-highlights-safety-ris/555185/
https://rmi.org/insight/breakthrough-batteries/
http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/06/Advances-in-Electricity-Storage-Suggest-Potential-Rapid-Disruption-of-U.S.-Electricity-Sector-1-1.pdf
http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/06/Advances-in-Electricity-Storage-Suggest-Potential-Rapid-Disruption-of-U.S.-Electricity-Sector-1-1.pdf
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To keep pace with the anticipated growth in U.S. renewable energy reliance, a much 

deeper investment in storage will be needed. As a rule of thumb, the Rocky Mountain 

Institute calls for longer-duration, inter-day storage equaling 3 to 7% of renewable 

energy-based electricity production. This capacity will be needed, according to the 

institute, to safeguard grid stability in the face of the “forecast and demand uncertainty” 

that will accompany higher levels of solar and wind energy integration. 

As notable as battery storage’s growth rate is its steeply declining price. Between 

2010 and 2018, the average price of a lithium ion battery pack dropped from $1,160 per 

kilowatt-hour to $176 per kilowatt-hour – an 85% reduction in just eight years. Within 

the next few years, Bloomberg New Energy Finance predicts a further drop in price to 

$94 per kilowatt-hour in 2024 and $62 per kilowatt-hour in 2030. 

The dramatic decline in battery prices has made it economical for solar plants to be 

paired with storage, particularly in states where high electricity rates coincide with 

policies that call for major infusions of renewable energy. In Hawaii, where fossil fuels 

from distant sources have driven up the cost of power, a solar-plus-storage plant on the 

island of Kauai is expected to save 2.8 million gallons of diesel oil annually while 

supplying 65% of the island’s peak nighttime electric load. It is part of a cohort of new 

and planned solar-plus-storage facilities that will help Hawaii meet a regulatory 

mandate requiring 70% renewable energy-based electricity by 2030 and 100% renewable 

electricity by 2045. 

In California, the Los Angeles Department of Water and Power has also committed to 

making battery storage an integral part of its infrastructure. In September 2019, it 

approved a power purchase agreement that will provide 400 megawatts of solar power 

and 1,200 megawatt-hours of battery-stored energy for an astonishingly low price of 3.3 

cents per kilowatt-hour, making it a cheaper source of electricity than natural gas. Along 

with the advantage of favorable economics, this deal was driven by the city’s 

commitment to deliver customers 100% renewable electricity by 2045. 

Battery storage and microgrids 

Along with their utility-scale functions, batteries are emerging as key elements in 

microgrids – small-scale power systems that can supplement or substitute for grid-

supplied electricity. The recent spate of hurricanes and wildfires knocking out grid-

https://rmi.org/insight/breakthrough-batteries/
https://rmi.org/insight/breakthrough-batteries/
https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/
https://www.utilitydive.com/news/kauai-electric-co-op-sees-batteries-as-central-to-70-renewables-push/526424/
https://www.cnbc.com/2017/03/08/tesla-battery-packs-power-the-hawaiian-island-of-kauai-after-dark.html
https://programs.dsireusa.org/system/program/detail/606
https://www.publicpower.org/periodical/article/ladwp-board-oks-ppas-massive-solar-plus-storage-project
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supplied electricity has caused civic leaders and contingency planners to focus on ways to 

ensure basic power to schools, community shelters, healthcare facilities, and public safety 

providers. Military planners are also looking at microgrids as safeguards against the 

growing specter of cyber-attacks. 

Creating “energy islands” by pairing battery storage with solar arrays can create a 

degree of local energy autonomy if grid power is lost. In the aftermath of the fall 2017 

Hurricane Maria, the Puerto Rico Electric Power Authority has mapped out plans for 

a network of eight microgrids reliant on solar plus storage that could function 

independently of the island-wide grid during outages caused by major storms. 

Energy analyst Richard Stuebi calls this integration of microgrids into a broader 

utility framework a “‘grid of grids’ architecture” – valuable in responding to cyber-

threats as well as extreme weather events. 

Sobering prospects for growth 

The National Renewable Energy Laboratory has modeled the electricity needed to 

meet total U.S. demand by 2050. Its lower-end “reference” scenario presumes low 

adoption of electric vehicles (accounting for just 8.3% of total vehicle miles traveled) and 

a gradual shift toward electric-powered buildings. These and other factors, including 

population growth, would boost mid-century electricity consumption by 25%. 

NREL’s high-end scenario projects much fuller penetration of electric vehicles (more 

than 80% reliance on electric cars and light-duty trucks plus substantial electrification of 

heavier-duty vehicles), widespread electrification of buildings, and a shift to electricity 

by major industries. If these conditions prevail, the U.S. will annually consume at least 

6,500 terawatt-hours of electricity – a 62.5% increase from 2016 levels. 

Keeping pace with this enormous growth in electricity demand while transitioning to 

renewable energy will demand a huge investment in new infrastructure. As the U.S. 

builds new solar arrays, wind farms, and battery storage facilities, the strains of 

skyrocketing demand for difficult-to-extract minerals such as lithium, cobalt, and rare 

earths will increase. Concerns are mounting about worker exploitation and environmental 

harms in countries where mining and manufacturing activities are poorly regulated. 

The successful rollout of energy storage will demand vigorous research into battery 

technologies that can deliver reliability and durability while minimizing the need for 

https://www.utilitydive.com/news/puerto-rico-proposes-largest-solar-storage-buildout-in-us-with-20-year-dra/547781/
https://www.bu.edu/ise/2019/09/17/hurricane-resistant-electric-systems/
https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71500.pdf
https://earthworks.org/publications/responsible-minerals-sourcing-for-renewable-energy/
https://earthworks.org/publications/responsible-minerals-sourcing-for-renewable-energy/
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scarce resources. Regulation of environmental impacts and workforce protections will be 

essential. It will also be critical to look beyond existing battery technology to innovative 

forms of non-battery storage that may ultimately be cheaper and less harmful to the 

environment. 

https://www.yaleclimateconnections.org/2019/12/an-introduction-to-the-state-of-

energy-storage-in-the-u-s/ 

 

7 - Przemysłowcy widzą przyszłość w ciemnych barwach 

 Grzegorz Siemionczyk 02.12.2019 

W listopadzie koniunktura w polskim sektorze przemysłowym minimalnie się 

poprawiła w stosunku do października, gdy była najsłabsza od ponad dekady. Firmy 

widzą jednak przyszłość w ciemnych barwach. 

Taki obraz sytuacji w przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na 

ankiecie wśród menedżerów logistyki firm. 

W listopadzie, jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, PMI w Polsce wzrósł do 

46,7 pkt z 45,6 pkt w październiku. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści 

spodziewali się przeciętnie nieznacznie słabszego odbicia, do 46,5 pkt. 

Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt oznacza, że w odczuciu ankietowanych 

menedżerów logistyki przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca, 

wskazania wyższe oznaczają zaś rozwój tego sektora. Dystans od tej granicy jest miarą 

tempa tych zmian. W tym świetle koniunktura w polskim przemyśle była w październiku 

najsłabsza od połowy 2009 r. W listopadzie nieco się poprawiła, ale recesja w tym 

sektorze nadal trwała. 

Obrazu zapaści w polskim przemyśle nie potwierdzają jednak jak dotąd oficjalne 

dane dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce, które wskazują na dość łagodne 

spowolnienie. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 3,5 proc. rok do roku, a 

w listopadzie – jak szacują przeciętnie ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści – 

o 0,9 proc. rok do roku. Jedną z przyczyn rozbieżności między PMI a innymi 

wskaźnikami koniunktury w przemyśle może być to, że IHS Markit bada niewielką grupę 

https://www.yaleclimateconnections.org/2019/12/an-introduction-to-the-state-of-energy-storage-in-the-u-s/
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/12/an-introduction-to-the-state-of-energy-storage-in-the-u-s/
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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(około 200) firm produkcyjnych, głównie dużych, silnie włączonych w międzynarodowe 

łańcuchy dostaw. 

Czytaj także:  Słabną główne motory wzrostu polskiego PKB  

Ankietowani przez firmę IHS Markit menedżerowie odpowiadają m.in. na pytania o 

to, jak zmieniły się w ich firmach w porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja, 

wartość zamówień, zatrudnienie, zaległości produkcyjne itp. 

W listopadzie polskie firmy przemysłowe zgłosiły po raz 13 z rzędu spadek 

produkcji, co wiązało się z kolejnym spadkiem wartości zamówień, zarówno krajowych 

jak i eksportowych. Listopad był pod tym względem niewiele lepszy, niż październik, 

który z kolei był najgorszy od ponad 10 lat. Firmom szybko kurczy się lista 

niezrealizowanych zamówień, co sugeruje, że produkcja będzie malała także w kolejnych 

miesiącach. Zapasy niesprzedanych wyrobów gotowych wzrosły po raz ósmy w ciągu 10 

miesięcy. Reakcją firm na te zjawiska były zwolnienia pracowników, choć na niewielką 

skalę. 

Spowolnienie w europejskiej gospodarce skutkuje również osłabieniem presji 

inflacyjnej w firmach. Ceny produkcji sprzedanej ankietowanych firm w listopadzie 

minimalnie wzrosły po tym, jak w październiku spadły po raz pierwszy od trzech lat. 

Jednocześnie wzrost cen półproduktów był w minionym miesiącu najwolniejszy od 

września 2016 r. 

Wśród ankietowanych firm nie widać cienia optymizmu. Wskaźnik oczekiwań 

dotyczących produkcji w horyzoncie 12 miesięcy znalazł się najniżej od 2012 r., gdy IHS 

Markit zaczęła go obliczać. Widoczne w odczytach PMI spowolnienie w polskim 

przemyśle to odzwierciedlenie tego, co dzieje się na głównych rynkach eksportowych. 

PMI w przemyśle Niemiec jest poniżej 50 pkt od początku br., choć w listopadzie dość 

wyraźnie wzrósł: do 44,1 pkt z 42,1 pkt w październiku. 

Wśród przyczyn zapaści w niemieckim przemyśle ekonomiści wymieniają głównie 

problemy branży motoryzacyjnej z dostosowaniem się do nowych regulacji, a także 

spowolnienie gospodarcze w Chinach i napięcia w globalnym handlu. Nad Renem 

jednak, inaczej niż w Polsce, niskie odczyty PMI znajdują odzwierciedlenie w danych 

dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu, która faktycznie maleje w szybkim tempie. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/312019938-Slabna-glowne-motory-wzrostu-polskiego-PKB.html
https://www.rp.pl/licencja
http://rp.pl/
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8 - Cicha rewolucja banków centralnych i „zielona transformacja” 
 09/09/2019 Znalezione w sieci Gospodarka, Popularne, Świat, USA0 komentarze 

Szefowie ważnych banków centralnych i funduszy inwestycyjnych podjęli działania 

w celu ratowania dużych firm ubezpieczeniowych i zabezpieczenia się przed kolejnym 

kryzysem finansowym. Dekarbonizacja gospodarki, nowe podatki ekologiczne, zielone 

obligacje, mające gwarancje banków centralnych mają uchronić duże firmy 

ubezpieczeniowe przed bankructwem. Są za duże, by upaść… 

Kwestia tzw. zmian klimatycznych to jeden z pretekstów, by zmusić decydentów 

politycznych do przyspieszenia procesu przestawiania gospodarki na tzw. kapitalizm 

inkluzywny, większego opodatkowania obywateli i przekazania ich środków – w ramach 

partnerstw publiczno-prywatnych – na „zielone” inwestycje. Chodzi o większe 

zadłużanie państw, rozwój nowych „zielonych” funduszy, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, ekonomii opartej przede wszystkim na usługach, a nie rozwoju przemysłu. 

Proponowana czwarta rewolucja przemysłowa uprzywilejowuje fundusze inwestycyjne, 

firmy ubezpieczeniowe i korporacje teleinformatyczne.  

Magazyn „Foreign Policy” przypomina, że Mark Carney – wcześniej związany z 

Goldman Sachs, z kanadyjskim Bankiem Centralnym, a obecnie będący prezesem Banku 

Anglii – jako pierwszy poruszył w kręgach finansowych problem „globalnego 

ocieplenia” i jego zagrożenia dla systemu bankowego podczas obiadu w Lloyd’s of 

London we wrześniu 2015 r. 

Dwa lata później w Paryżu, wiodący bankierzy centralni i organy regulacyjne, 

założyli Network for Greening the Financial System – Sieć na rzecz ekologizacji systemu 

finansowego (NGFS) – która ma zdjąć odpowiedzialność za skutki realizacji 

porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i odciążyć kluczowe instytucje finansowe. 

Członkostwo w NGFS obejmuje obecnie większość banków centralnych państw grupy 

G-20, w tym Europejski Bank Centralny, a nawet  Ludowy Bank Chin. 

Jednocześnie podczas szczytu One Planet w Nowym Jorku w 2018 r. 23 wiodące 

globalne banki, osiem z dziesięciu największych funduszy globalnych zarządzających 

aktywami, wiodące światowe fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, dwie wiodące 

firmy doradcze oraz inne duże firmy finansowe – które łącznie odpowiadają za 

https://www.polishclub.org/2019/09/09/cicha-rewolucja-bankow-centralnych-i-zielona-transformacja/
https://www.polishclub.org/author/zws/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/popularne/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/usa-usa/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/usa-usa/
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zarządzanie aktywami wartymi prawie 100 bln dolarów – zobowiązały się do 

przestrzegania zasad grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych 

związanych z ryzykiem klimatycznym, którą powołał Carney jako szef Rady Stabilności 

Finansowej. Przewodniczy jej Michael Bloomberg. 

Jedynym organem finansowym, który nie bierze udziału w tych inicjatywach, jest 

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszy bank centralny w globalnym 

systemie finansowym. 

Jak określił to Carney w 2015 roku, trzy rodzaje ryzyka mogą uderzyć w system 

finansowy: straty w systemie ubezpieczeniowym, odpowiedzialność za zmiany 

klimatyczne oraz problem tzw. aktywów osieroconych, związanych z „bańką węglową”. 

System ubezpieczeń jest amortyzatorem gospodarki. Jego rola polega m.in. na 

rozłożeniu skutków strat osób bezpośrednio dotkniętych na tych, którzy są w stanie 

znieść szok. W dobrych czasach ubezpieczyciele zarabiają bardzo dużo, odpowiednio 

kalkulując w swoich składakach koszty znacznego ryzyka. Firmy te zawierają jednak 

dodatkowe umowy reasekuracji, by jeszcze bardziej rozłożyć ewentualne straty na trzecią 

stronę.   

Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe (w odróżnieniu od ubezpieczeń na życie i 

zdrowotnych) generują globalne składki przekraczające 1,5 biliona dolarów rocznie. 

Działalność jest rentowna, o ile ryzyko jest ograniczone. Firmy te jednak sporo 

zainwestowały w fundusze spekulacyjne i teraz obawiają się, że w sytuacji ponownego 

zagrożenia kryzysem finansowym, nie będą w stanie wypłacać odszkodowań. 

Oficjalnie firmy te twierdzą, że obawiają się „zmian klimatycznych” i „nagłych 

zdarzeń pogodowych”, co w sytuacji szybko postępującej urbanizacji może wiązać się ze 

znacznie większym ryzykiem konieczności wypłat większej liczby ubezpieczeń. 

Od lat 80. skala strat ubezpieczeniowych związanych z pogodą wzrosła pięciokrotnie 

do około 55 miliardów dolarów rocznie. Nieubezpieczone straty są dwa razy większe. 

Teoretycznie koszty wynikające z tego przesunięcia profili ryzyka powinien być w 

stanie pokryć sam sektor ubezpieczeń. Ale jak pokazał to los AIG w 2008 r., firmy 

ubezpieczeniowe są kluczowymi węzłami w globalnym systemie finansowym. Pieniądze 

zgromadzone przez ubezpieczycieli są ponownie inwestowane na rynkach pieniężnych, w 

bankach i innych funduszach. Dziewięć głównych firm ubezpieczeniowych na świecie 
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obecnie jest wymienionych przez Radę Stabilności Finansowej jako globalnie ważnych 

pod względem systemowym. Innymi słowy, „są za duże, by upaść”. 

Ubezpieczyciele zaczęli więc opracowywać wysoce wyrafinowane modele radzenia 

sobie z ryzykiem katastroficznym. Ostatnie modelowanie matematyczne przeprowadzone 

przez agencję ratingową S&P straszy, że branża ubezpieczeniowa może mylić się w 

szacunkach ewentualnych strat spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi 

nawet o 50 procent. 

Branża ubezpieczeniowa ponownie szuka możliwości przerzucenia kosztów swojej 

działalności na innych. Jednak możliwości reasekuracji wyczerpują się i całemu 

systemowi ubezpieczeniowemu grozi bankructwo.  

W Wielkiej Brytanii, po katastrofalnej powodzi w 2016 r. utworzono krajowy 

fundusz, który oferował niedrogie ubezpieczenia budynków na obszarach zagrożonych 

powodzią. Natychmiast pojawił się spór o to, czy branża ubezpieczeniowa, czy podatnicy 

powinni zapewnić ostateczny mechanizm ochronny. Obecnie jest on finansowany z 

ryczałtowej opłaty od wszystkich osób ubezpieczających domy w Wielkiej Brytanii, 

przenosząc koszty z właścicieli domów nadrzecznych na mieszkańców śródmieścia. 

Ubezpieczyciele proponują, by tam, gdzie to możliwe „zsocjalizować” ryzyko, czyli 

przerzucić je na obywateli, a wygodnym sposobem na to jest walka ze „zmianami 

klimatycznymi”.  Firmy ubezpieczeniowe popierają szybko dekarbonizację gospodarki i 

inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE) oraz „niskoemisyjne” technologie 

wszelkiego rodzaju. 

Magazyn „Foreign Policy” wskazuje jednak, że tego typu działalność i transformacja 

gospodarki nie jest korzystna dla wszystkich. Inwestowanie w OZE nie jest bezpłatne. 

„Jeśli zostanie podjęte na taką skalę, która w ciągu kilku dziesięcioleci osiągnie dziesiątki 

bilionów dolarów, ograniczy wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne na inne działania w 

taki sam sposób, jak boom łupkowy wyparł inną aktywność w Teksasie i Oklahomie” – 

czytamy. 

Co więcej, starsze aktywa energetyczne będą musiały być usunięte z gospodarki i 

pozostać w ziemi. Pozostawienie tej niewykorzystanej energii będzie oznaczało utratę 

przychodów w wysokości 28 bilionów dolarów dla firm naftowych, gazowych i 

węglowych w ciągu najbliższych 20 lat. Ma to znaczenie dla systemu finansowego, 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

32 

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

ponieważ inwestorzy posiadają obligacje i akcje związane z tymi aktywami. Mówiąc 

ogólnie, jedną trzecią akcji i aktywów o stałym dochodzie emitowanych na globalnych 

rynkach finansowych można zaklasyfikować jako należące do sektora zasobów 

naturalnych i wydobycia, a także przedsiębiorstw energetycznych o dużej emisji 

dwutlenku węgla, chemikaliów, budownictwa i przedsiębiorstw przemysłowych. 

Dekarbonizacja wiązałaby się zasadniczo z tymi aktywami, powodując straty wartości 

aktywów w sektorze energetycznym od 1 bln USD do 4 bln USD. W szerzej pojętym 

sektorze przemysłowym, ryzyko związane z „aktywami osieroconymi” może wzrosnąć 

do 20 bln USD. Inwestorzy chcą zrekompensować sobie te straty. 

Jeśli rynki finansowe będą miały czas na dostosowanie, nawet tak ogromne straty 

mogą zostać zaabsorbowane – sugerują banki i fundusze inwestycyjne, domagające się 

„zielonej rewolucji”. Jeśli jednak zmiany uderzą w kredytodawców i inwestorów nagle, i 

nieoczekiwanie, światu grozi coś, co Carney nazwał „chwilą klimatyczną Minsky’ego”. 

Hyman Minsky, to ekonomista, którego model finansowy był wykorzystywany w 

celu zrozumienia kryzysu finansowego w 2008 roku. Minsky opisuje sposób, w jaki 

niezrównoważone bańki mają tendencję do rozprzestrzeniania się na fali zaufania, a 

następnie pękają, grożąc nie tylko recesją, ale także finansowym zawałem serca, 

paraliżującym ciosem dla bilansów bankowych, który promieniuje, jak to 

obserwowaliśmy w 2008 roku, na całą gospodarkę. 

W sektorze kredytów hipotecznych subprime, który był wart około 1 bln USD, straty 

sięgnęły kilkuset miliardów dolarów. „Bańka węglowa” jest znacznie większa. W 

związku z tym pytanie brzmi, czy straty wynikające z przejścia na „gospodarkę 

zeroemisyjną” mogą wywołać finansową reakcję łańcuchową jak w 2008 r. Optymiści 

uspokajają. Twierdzą, że recesja branży węglowej jest tego przykładem; nastąpił szereg 

bankructw, ale nędza została skoncentrowana i nie wywołała globalnego kryzysu 

systemowego. W zaawansowanych gospodarkach węgiel został już skutecznie wyparty z 

rynku przez znacznie tańszy gaz, ropę i OZE. Dla bogatych krajów porzucenie węgla 

powinno być oczywiste. Z kolei ropa naftowa pozostaje zbyt tania i zbyt wygodna, aby z 

niej zrezygnować. Zakończenie konsumpcji będzie wymagało celowych działań rządu – 

sugerują finansiści. 
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Ubezpieczyciele i bankowcy wskazują, że sprzeciw wobec dekarbonizacji 

gospodarki, maksymalizuje ryzyko gromadzenia „osieroconych aktywów” na dużą skalę, 

a to są złe wieści dla systemu finansowego. Ekonomiści z Banku Anglii przedstawili dwa 

rozbieżne scenariusze ekonomiczne dotyczące odejścia od paliw kopalnych. Jeden 

zakłada, że rządy są w stanie przekonać przemysł do zerowej emisji CO2. Do wysokich 

podatków od emisji dwutlenku węgla przekonuje się wszystkie strony, w tym wszystkich 

obywateli. Przemysł byłby zachęcany do dużych inwestycji w alternatywy dla węgla. 

Dopiero w wyniku inwestycji na dużą skalę koszt energii odnawialnej mógłby 

gwałtownie spaść. To z kolei miałoby sprawić, że rządy przyjmą jeszcze większe 

zobowiązania dot. przyspieszenia pełnej dekarbonizacji. 

Pozytywna ocena rządowej polityki klimatycznej przez rynki finansowe służyłaby 

następnie potwierdzeniu decyzji inwestycyjnych sektora prywatnego. W tym scenariuszu 

osoby z zasobami paliw kopalnych ponoszą straty, ale straty te są wyraźnie 

zidentyfikowane i można je skutecznie wycenić. System finansowy nie doznałby szoku. 

W drugim scenariuszu rządy deklarują walkę ze „zmianami klimatu”, ale nie 

podejmują wiarygodnych kroków w celu zmiany koszyka energetycznego. W rezultacie 

inwestycje sektora prywatnego w OZE pozostają niskie. Paliwa kopalne nadal wykazują 

znaczącą przewagę kosztową w kluczowych obszarach, takich jak pojazdy silnikowe, 

podróże lotnicze i wytwarzanie energii elektrycznej w biedniejszych krajach. Firmy 

naftowe nadal wdrażają wyrafinowane nowe technologie, aby odblokować nowe 

rezerwy. Rewolucja szczelinowania trwałaby i rozprzestrzeniałaby się na cały świat. 

Niski koszt paliw kopalnych sprawiłby, że politycy nie podchodziliby poważnie do 

przyszłości bezemisyjnej. W tym scenariuszu firmy zajmujące się paliwami kopalnymi, 

takie jak ExxonMobil i ich akcjonariusze, wygrają, jeśli nie nastąpi „katastrofalne 

globalne ocieplenie”. 

Gdyby tak się stało, branża ubezpieczeniowa nie byłaby jedyną instytucją, która 

stanie w obliczu katastrofy. Gdy ludzie będą walczyć o utrzymanie swojego stylu życia, 

dojdzie do ciężkich batalii na salach sądowych i trudnych do przewidzenia dla 

inwestorów decyzji politycznych. 

Chiny postawiły na realizację pierwszego scenariusza nakreślonego przez Bank 

Anglii – wspierania przez rząd ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych, Pekin inwestuje 
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w przemysł energii słonecznej, produkcję akumulatorów i pojazdów elektrycznych. Ale 

ogólny wzrost gospodarczy pozostaje głównym priorytetem. Tak samo jest w przypadku 

Indii. To nie jest dobra wiadomość dla finansistów i ubezpieczycieli, którzy naciskają na 

tzw. zerowy wzrost, by nie musieć ponosić kosztów związanych z odpowiedzialnością za 

wzrost emisji dwutlenku węgla (ubezpieczenia firm energetycznych, korzystających z 

węgla itp.). 

Finansiści nie mają wątpliwości, że świat zmierza w kierunku scenariusza dalszego 

wzrostu emisji dwutlenku węgla i problemu tzw. aktywów osieroconych o wartości wielu 

miliardów dolarów. 

Banki centralne od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. zajęły się regulacją 

makroostrożnościową. Organy nadzoru bankowego nadzorują prywatne bilanse oraz 

przeprowadzają testy odporności. Stabilność finansowa jest ich najważniejszym celem. 

Sektor finansowy proponuje przyjęcie tego samego podejścia – nadzoru i regulacji –  tym 

razem, uwzględniając „zmiany klimatyczne”. Takie jest założenie grupy zadaniowej 

Bloomberga: identyfikacja i ujawnianie ryzyka, aby rynki i organy regulacyjne mogły 

przygotować się na najgorszą ewentualność. 

Finansiści oczekują także silnych gwarancji od banków centralnych dla jednego z 

nowszych instrumentów finansowych, jakim są tzw. zielone obligacje. Pierwsze zielone 

obligacje zostały wyemitowane przez Bank Światowy w 2008 r. Do 2018 r. rynek ten 

powiększył się do rocznego wolumenu 170 mld USD. Banki centralne planują wspierać 

ten wzrost poprzez opracowanie norm prawnych i uzgodnionej klasyfikacji tego, co 

faktycznie stanowi „zielone finansowanie”. Chiny przodują pod tym względem. 

Rzeczywiście, jest to jeden z pierwszych obszarów zarządzania finansami, w którym 

Chiny nadają tempo. 

„Zielona transformacja energetyczna” wymaga bilionów dolarów na inwestycje 

rocznie przez następne dwie dekady. Finansiści oczekują, że banki centralne pobudzą 

inwestycje sięgające dziesiątek bilionów dolarów, wprowadzając wymogi i regulacje 

faworyzujące „zielone inwestycje”.  Chcą, by banki centralne na całym świecie przyznały 

przywileje „zielonym obligacjom”, by mogły być one oferowane jako zabezpieczenie w 

zamian za pożyczki gotówkowe dla banków w trudnej sytuacji. 
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„Zielone obligacje” miałyby na nowo rozbudzić akcję kredytową, umożliwić dalsze 

zadłużanie się państw. W razie kryzysu, banki centralne miałyby zająć się skupywaniem 

tych obligacji w ramach tzw. łagodzenia ilościowego. Inwestorzy oczekują od polityków 

zniesienia subsydiów dla kopalń i firm opartych na węglu, wprowadzając podatek 

węglowy którego wartość stale będzie musiała rosnąć. Aby wygenerować znaczne 

inwestycje prywatne, rządy muszą zobowiązać się do obniżenia emisyjności gospodarki i 

znacznego zwiększenia nakładów finansowych w celu przeprowadzenia dekarbonizacji 

gospodarki. Finansiści mówią wprost, że konieczne jest „ogromne przekierowanie i 

wzrost wydatków publicznych na infrastrukturę, badania i rozwój oraz pomoc dla krajów 

o niższych dochodach”. 

Przykładowo, wdrożenie Zielonego Nowego Ładu (Zielonego Planu Marshalla) w 

USA wymaga znacznie więcej nakładów niż potrzeba było na transformację po II wojnie 

światowej tak bogatych krajów jak USA i Wielka Brytania razem, nie mówiąc o 

całkowitych kosztach wojennych Związku Radzieckiego czy nazistowskich Niemiec. 

Finansiści podkreślają, że „zielona” transformacja energetyczna musi być utrzymywana 

przez dziesięciolecia i nie oferuje obietnicy przywrócenia przedkryzysowego stylu życia 

w nadchodzących latach. Tak gigantyczna mobilizacja będzie musiała zostać 

sfinansowana z różnego rodzaju podatków (uspołecznienie kosztów). Ostatnie protesty 

„żółtych kamizelek” we Francji pokazały, że sam podatek węglowy, chociaż jest 

kuszący, może przynieść katastrofalne skutki polityczne. 

Próbując nałożyć nowe podatki na paliwo, jednocześnie obniżając podatki dla 

najbardziej zamożnych, prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi udało się 

jedynie stworzyć klin między podatnikami o niższych dochodach a „zieloną polityką”. 

Sugeruje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie skutków podatku węglowego 

na całą populację jako dywidendę węglową i poleganie na konwencjonalnych źródłach 

dochodów: progresywnych podatkach od dochodów, majątku i pożyczek na inne 

niezbędne inwestycje. Finansiści proponują, by państwa dalej zadłużały się na wiele lat. 

Długoterminowe papiery dłużne miałyby emitować banki inwestycyjne lub bezpośrednio 

rządy krajowe. Ale zadaniem banków centralnych powinno być zabezpieczenie tych 

instrumentów dłużnych, by utrzymać płynność finansową globalnego systemu. 
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Pod koniec marca zarząd Rezerwy Federalnej w San Francisco opublikował „list 

ekonomiczny”, w którym twierdził, że „w nadchodzących dziesięcioleciach zmiany 

klimatu będą miały coraz większy wpływ na gospodarkę USA”. Biurokraci zasiadający w 

amerykańskim banku centralnym spierają się z administracją Donalda Trumpa, która 

sprzeciwia się realizacji – przynajmniej na razie – „zielonej rewolucji”. Jednak, to tylko 

kwestia czas, kiedy Fed włączy się w inicjatywę Banku Anglii. 

Jeszcze cztery lata temu bankierzy centralni prawie nie rozmawiali o „zmianach 

klimatu”.  We wrześniu 2015 r. Mark Carney, szef Banku Anglii wbił klin pomiędzy 

biurokratów finansowych, oświadczając, że „zmiana klimatu stała się zagrożeniem dla 

stabilności finansowej”. Niektórzy z jego odpowiedników początkowo odrzucali taką 

sugestię, jako „postawę hipisowską”. Gdy powstała w 2017 r. sieć NGFS, początkowo 

liczyła ona ośmiu członków. Prym wiódł sojusz Banku Anglii, Banque de France i 

Chińskiego Banku Ludowego. Obecnie sieć powiększyła się o trzy tuziny banków 

centralnych i organów regulacyjnych, obejmujących połowę globalnego produktu 

krajowego brutto i dwie trzecie światowych banków i ubezpieczycieli o znaczeniu 

systemowym. 

Kluczowe dla powodzenia działań lobbystycznych sieci jest przyłączenie się Banku 

Rezerwy Federalnej i Banku Centralnego Brazylii.  W ciągu najbliższych lat możemy 

spodziewać się zaciętej walki o rozszerzenie powstających już systemów ekologicznej 

księgowości, pomiarów i doradztwa w zakresie „zielonej gospodarki”. JPMorgan szacuje, 

że około 23 miliardów dolarów aktywów na rynkach światowych jest już zarządzanych 

od ponad 10 lat zgodnie z jakimiś elementami zasad Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu (ochrona środowiska, włączenie i polityka społeczna, jak np. popieranie 

ideologii gender itp.). To może łatwo podwoić się lub potroić w następnej dekadzie. 

Ta cicha rewolucja, która dokonuje się na poziomie globalnym odgórnie, w 

korporacjach, propagujących tzw. zrównoważony rozwój, będzie miała ogromny wpływ 

na losy całego świata.   

Źródło: foreignpolicy.com, ft.com 

Agnieszka Stelmach  Ilustracja tytułowa źródło: pixabay.com 

https://www.polishclub.org/2019/09/09/cicha-rewolucja-bankow-centralnych-i-

zielona-transformacja/ 

https://www.polishclub.org/2019/09/09/cicha-rewolucja-bankow-centralnych-i-zielona-transformacja/
https://www.polishclub.org/2019/09/09/cicha-rewolucja-bankow-centralnych-i-zielona-transformacja/
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 !ليرة 2100الدوالر إلى المصارف اللبنانية تغلق أبوابها مجّدداً:  - 9

 :الخبير السوري 

بينما كانت األخبار القادمة من لبنان تتحدث عن عمليات تكسير لبعض الفروع المصرفية في 

لبنان ، مرة جديدة، ستقفل المصارف أبوابها. هذه المرة سيكون اإلضراب الذي دعت إليه الهيئات 

عة. أما السبب الفعلي، فهو عدم قدرة بعض االقتصادية أيام الخميس والجمعة والسبت هو الذري

المصارف على تلبية طلبات المودعين على الدوالر، بالرغم من كل التقنين الذي تمارسه، خالفاً 

دوالر أسبوعياً، علماً  300للقانون، والذي يجعل بعضها يمتنع عن السماح للمودعين بسحب أكثر من 

في  20ر للمصارف، فضالً عن عرضه إقراضها بفائدة بأن مصرف لبنان يعلن استعداده لبيع الدوال

المئة. إال أن معظم المصارف تمتنع عن ذلك، تفادياً لدفع نسبة العشرين في المئة المحددة من قبل 

ليرة، لدى بعض  2100المصرف المركزي. وقبل اإلقفال أمس، وصل سعر صرف الدوالر إلى 

األعمال سعد الحريري، وال حاكم مصرف  الصرافين. رغم ذلك، لم يجد رئيس حكومة تصريف

لبنان رياض سالمة، وال وزير االقتصاد منصور بطيش، وال النيابات العامة، لم يجد أي منهم داعياً 

للتحرك، أو لعقد اجتماع طارئ للبحث في سبل وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة، 

ـ إلى إفقاد السكان أكثر من ثلث القيمة الشرائية والذي يؤدي ــــ مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع ـــ

 .لدخلهم

الالفت في إضراب الهيئات االقتصادية أنها المرة األولى التي يقوم أصحاب العمل بخطوة كهذه، 

وخاصة أن هؤالء وفي مقدمهم الوزير محمد شقير، لطالموا كانوا يدقّون ناقوس الخطر عندما تعلن 

ي اإلضراب، بحجة أن كل يوم إضراب يؤدي إلى خسائر ضخمة على النقابات أو االتحاد العمال

 .القطاعات كافة

كذلك، فإن هذا اإلضراب يمكن أن ال يقتصر على األيام المقررة، انطالقاً من أن الهيئات أكدت 

تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات »أن 

 .«نفذها خالل الفترة المقبلةالتصعيدية التي ست

وأمس، رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس، في مؤتمر صحافي، أن أربعة أسباب هي 

 30وراء التدهور الحاصل: النزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف االقتصادي منذ 

 .ي إدارة هذا الملفعاماً، متناسياً أن الهيئات االقتصادية، وهو شخصياً، كانوا شركاء ف
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اليوم نحن جميعنا في مواجهة »ليرة، وقال:  2070وأشار الى أن سعر الدوالر عند الصيارفة 

 .«المصارف، وقد صرخنا صرخة عالية بوجه هذا القطاع مكرهين

 في المئة 20معظم المصارف ترفض استدانة الدوالرات من مصرف لبنان بفائدة  

مواجهة مع المصارف، ولقد صرخنا كجمعية تجار بيروت عالياً مع شح الدوالر بتنا في »وقال: 

مكرهين بعدما اتخذت تدابير أحادية واستنسابية أوقعت أضراراً هائلة على القطاع التجاري، وإذا 

النمو تبخر، فيما البطالة »ورأى أن «. استكملت فستقضي على ثلث أو نصف الشركات والمؤسسات

ا قد توصلنا إلى اهتزاز األمن االقتصادي واالجتماعي، وغياب الدوالر واختفاء السيولة والدوالر كله

آن األوان ألن تتلقّفوا صرخات اللبنانيين بعدما »بالقول: « المسؤولين»وتوجه الى «. سيكون طويالً 

 .«خذلتمونا

أصبح أمراً واقعاً اليوم، وهناك خطر إذا جرت إعادة « كابيتال كونترول»وأضاف شماس ان 

اقتطاع نسبة مئوية من الودائع مصيبة وهو يشبه الخّوة التي كانت »لدين العام، معتبراً أن هيكلة ا

 األخبار اللبنانية«….تفرضها الميليشيات على الحواجز، وهذا ال يليق بصورة لبنان

http://syrianexpert.net/?p=43180 

 

 مليار دوالر 11.2عاتها االقتصادية الرئيسة بـمصر تنعش قطا - 10

مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والعقارات والمصانع المتعثرة...  3الحكومة أطلقت 

 ومحللون يضعون شروطاً لنجاحها

 17:34 2019ديسمبر  7السبت    صحافي محمود عبده

 (عمال في موقع إنشاء مبان  سكنية بالقاهرة )رويترز

في توّجه جديد وصفه خبراء ومصرفيون ومصنعون بـ"الجيد حتى لو كان متأخراً"، أطلقت 

مليار جنيه  180الحكومة المصرية ثالث مبادرات بهدف دعم الصناعة، إذ وفَّرت تمويالً يصل إلى 

 لنهوض باالقتصاد المصري.مليار دوالر أميركي( ل 11.2)نحو 

 مليار دوالر 11.2مبادرات بـ 3

مليار دوالر أميركي( دعماً للمشروعات  6.2مليار جنيه ) 100وتضمنت المبادرة األولى 

ا الثانية فكانت من نصيب المصانع المتعثرة بنحو  مليار  31الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمَّ

والثالثة خاصة بقطاع العقارات، إذ منحت الحكومة تمويالً لصالح مليار دوالر أميركي(،  1.9جنيه )

http://syrianexpert.net/?p=43180
http://syrianexpert.net/?p=43180
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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مليار دوالر  3.1مليار جنيه ) 50متراً مربعاً، بمبلغ  150السكن المتوسط بمساحات تصل إلى 

 عاماً. 20أميركي( لمدد تصل إلى 

 دعم الصناعة وزيادة معدالت التشغيل

ث، عدَّه مصرفيون بمثابة "إنقاذ للصناعة التوجه الجديد للحكومة المصرية بمبادراتها الثال

المصرية والعقارات". يقول هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري )المملوك 

 للدولة(، "المبادرات تستهدف تنمية صناعية، وهي العمود الفقري لالقتصاد المصري".

مليار  100مانية بقيمة وأضاف عكاشة، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "وضع تسهيالت ائت

مليار دوالر أميركي( يمثل دعماً هائالً للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر  6.2جنيه )

وتوقّع رئيس مجلس إدارة البنك األهلي  ضروري لزيادة معدالت تشغيل الطاقة اإلنتاجية بها".

ستيراد، وزيادة المصري، انعكاس ذلك على "توفير فرص عمل، وتعميق الصناعة، والحد من اال

 حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، ومن ثّم وفرة العمالت الصعبة".

محمد األتربي رئيس بنك مصر )المملوك للدولة(، قال "مبادرة : سوق العقارات وعودة الحياة

 تمويل السكن المتوسط دفعة قوية لالقتصاد عموماً، وقطاع العقارات خصوصاً".

لعقاري يحتاج إلى إعادة الحياة، لما يرتبط بها من صناعات وفرص وأوضح األتربي، "القطاع ا

عمل عديدة، إذ شهد بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة األولى من المبادرة ذاتها التي أعلنها البنك 

ويرى ماجد فهمي  سنوات تنتهي في نهاية الشهر الحالي". 4لمدة  2016المركزي المصري عام 

تنمية الصناعية المصرية، أن مبادرة دعم الصناعة "في غاية األهمية"، رئيس مجلس إدارة بنك ال

 وأهميتها تكمن في "التأثير المباشر على الصناعة، ثم بالتبعية على االقتصاد الوطني".

سنوات مضت  3وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة، "القطاع الصناعي تأثر بالفعل خالل 

 نتيجة المتغيرات االقتصادية األخيرة".

 خطوة جيدة... ولكن

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، أن سلسلة المبادرات التي أعلنها 

 البنك تستهدف "تنشيط القطاعات االقتصادية الرئيسية في مصر".

واشترط الفقي، "ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي لنجاح المبادرات لدفع 

 مرار معدالت نمو االقتصاد".وضمان است
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ولفت حسام فريد مستشار وزير الصناعة السابق ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد 

الصناعات، إلى أن مبادرة دعم الصناعة "جاءت في وقتها"، موضحاً "القطاع الصناعي عانى خالل 

 الفترة الماضية عدداً من التحديات".

ظل خفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة على  وأضاف فريد، "دعم الصناعة في

% من إجمالي الناتج 20اإلقراض واإليداع يعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، خصوصاً أنه يمثل 

 المحلي المصري".

 ألف مؤسسة صناعية تستفيد 96

ب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات بتوجه الحكومة، قائالً "يوجد من  آالف  7إلى  6ورحَّ

 نع متعثر، والمبادرة في مصلحة الصناع، وتعد أمالً للمتعثرين".مص

ألف مؤسسة صناعية، وتتحّمل  96وتوقع الباحث االقتصادي أحمد الشاذلي، أن تغطي المبادرة "

فيها وزارة المالية والبنك المركزي تكلفة كبيرة، نظراً إلى سعر الفائدة المنخفض، وفقاً لما أُعلن"، 

مليار جنيه  432صدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر "تبلغ حالياً مشيراً إلى أن أر

وأضاف الشاذلي، في حديثه، "إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد  مليار دوالر أميركي(". 27)نحو 

 مصنعاً، ولديها قضايا مع البنوك، سيشكل قفزة للقطاع الصناعي". 5184المتراكمة التي يبلغ عددها 

نبها ثمَّنت وكالة "بلومبيرغ" األميركية، توجه الحكومة المصرية "لدعم الصناعة المحلية" من جا

 مليار دوالر أميركي(. 6.2مليار جنيه ) 100بـ

ورأت الوكالة المبادرة تجسيداً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو 

الفاعلة في المرحلة المقبلة من منظومة اإلصالح  القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسة

بهدف النهوض باالقتصاد الوطني  2016االقتصادي، التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 

 وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضحت "بلومبيرغ"، في تقرير منشور على موقعها اإللكتروني، أنه بموجب خطوات 

مليون دوالر أميركي(، ستكون "قادرة  62مبيعاتها عن مليار جنيه )الحكومة فإن المصانع التي تقل 

 %"، حسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي.10على تأمين قروض بفائدة منخفضة 

https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%

B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/77116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%80112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 مساع إلعادة القطن السوداني إلى موقعه في األسواق العالمية - 11

 العقوبات األميركية التي فرضت على البالد تسببت بتراجع قطاع الزراعة

 15:53 2019ديسمبر  7السبت   إسماعيل محمد علي  

 (تحوالً إستراتيجياً في المجال الزراعي )غيتي توقعات بأن يحدث التعاون األميركي السوداني

اني تسعى الحكومة السودانية في إطار خطتها النهضوية الزراعية إلى عودة الريادة للقطن السود

في األسواق العالمية، بعدما شهد القطاع الزراعي عموماً تدنياً وإهماالً واضحاً خالل فترة نظام 

 30بعد حكم دام  2019الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل )نيسان( 

والتي تسببت  عاماً، فضالً عن آثار العقوبات األميركية التي فرضت على السودان ألكثر من عقدين

في تخلف قطاع الزراعة تقنياً بعدم مواكبته للتطورات الحديثة في العالم، األمر الذي أسهم بصورة 

كبيرة في تراجع إنتاجيته واختفاء بعض محاصيله التي سيطرت على السوق العالمية لفترات طويلة 

 كالقطن.

ي عبدهللا حمدوك ومساعيها ويأتي هذا التوجه في إطار تفاؤل حكومة رئيس الوزراء السودان

الرامية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب والتي بموجبها سيتم رفع العقوبات 

األميركية االقتصادية على السودان تلقائياً. وهو ما يشير بحسب خبراء زراعيين تحدثوا إلى 

ن القيود األميركية لتحقيق األمن الغذائي "اندبندنت عربية" إلى أن إعفاء القطاع الزراعي السوداني م

والعمل على التعاون المشترك بين البلدين، بخاصة بعد رفع الحظر االقتصادي، يسهم إيجاباً في دفع 

 عجلة اإلنتاج بهذا القطاع الذي ظل يعاني من تدهور في اإلنتاجية بسبب فقدانه التقانيات الحديثة.

 جودة وإنتاجية

ي محمد جمال إن هناك جهوداً حثيثة تقوم بها جهات عدة في القطاعين العام ويقول الخبير الزراع

والخاص إلعادة السودان إلى مربع الدولة التي يعتمد عليها العالم في غذائه وملبسه، خصوصاً 

محصول القطن بعد تراجعه مؤخراً بسبب العقوبات األميركية التي فرضت على السودان ألكثر من 

ي القطاع الزراعي بشكل كبير وعزله تماماً عن أسواق العالم التي كان المحصول عقدين، مما أثر ف

 الزراعي السوداني يمثل رقماً مهماً نظراً لجودته وإنتاجيته العالية.

ونوه إلى أن الدولة تتجه إلعادة القطن إلى السوق العالمية، وكذلك تسعى لتعديل السياسات من 

ن هذه الجهود القائمة على التركيز على القطاع الزراعي مستقبالً أجل الزراعة والتصدير، مؤكداً أ

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/112526
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ستعيد السودان إلى سيرته األولى بأن يكون المرجعية الطبيعية للقطن بالعالم في ظل توافر كل 

المقومات. وبيّن أنه من المفيد قيام بورصة لتحديد سعر القطن لعكس السعر العالمي، وذلك وفق آلية 

 ك يصب في مصلحة المزارعين ويفضي إلى أسعار جيدة وتحفيزية.السوق باعتبار ذل

وتوقع جمال أن يحدث التعاون األميركي السوداني المرتقب تحوالً إستراتيجياً في المجال 

الزراعي، ال سيما في مجال زراعة القطن الذي كان صافرة بداية المعامالت االقتصادية بين 

ان المركزي بصورة فعلية عائد أول عملية تصدير الخرطوم وواشنطن، حيث تسلم بنك السود

لمحصول القطن إلى السوق األميركية، مما يعني انفتاح التعاون مرة أخرى بين البلدين في جميع 

السلع، خصوصاً أن أميركا أكبر منتج في العالم للقطن وهي تصدر إلى دول أخرى إال أنها تحتاج 

 الناعمة. إلى قطن السودان الذي يستخدم في األقمشة

 تكنولوجيا النسيج

لكن ما رأي المزارعين حول زراعة القطن واستعادة مكانته العالمية؟ يجيب المزارع عبدهللا 

حسين أن القطن السوداني فُقد في األسواق العالمية لفترة طويلة، واآلن بدأ يعود إليها، مشيراً إلى أن 

إنتاجها من الخامات غير جيد ألنها لم تواكب المصانع المحلية غير مؤهلة الستيعاب قطن جديد وأن 

 تكنولوجيا النسيج العالمية.

وبيّن أن هناك رغبة كبيرة للمزارعين في زراعة هذا المحصول لقيمته وجودته العالية، فضالً 

عن الطلب المتزايد عليه في األسواق العالمية، داعياً الدولة إلى مساعدة المزارع في توفير مدخالت 

ي تحتاج إلى أفضل الماكينات، التي تكلف مليارات الدوالرات لجهة أن الماكينة الواحدة القطن الت

لحاصدة القطن تكلف حوالى مليون دوالر، مشيراً إلى أن سياسة الدولة التوسع في الزراعة، وبالتالي 

في حال تقليص المساحة قد تحدث كارثة، لجهة أن محصول القطن يختلف عن المحاصيل الزراعية 

األخرى بحكم أنه يُدِخُل عملة صعبة إلى البالد، إلى جانب ميزاته العديدة أهمها صناعة الزيوت 

وتسمين الحيوانات والدواجن واألسماك وكل هذه سلع صادر، وبالتالي فإن إيقاف الصادر تتضرر 

 منه كل القطاعات، ويقلل من إنتاجية احتياجاته اليومية.

 زيادة العائدات

قفزت  2018لغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني، فإن عائدات القطن لعام ووفقاً لرئيس ا

مليون دوالر، متوقعاً في الوقت  200مليون دوالر، وتوقع أن تتجاوز خالل هذا العام الـ  150إلى 

مليارات دوالر مستقبالً، إذا تم التوسع في المساحات المزروعة، وتم  4نفسه عائدات ال تقل عن 

 ى التسويق، والتوقف عن تصديره كخام.تحسين مستو
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وأشار إلى أن الطلب على القطن أصبح كبيراً عالمياً، وانعكس ذلك على أسعاره الحالية وهو في 

حالة ارتفاع ملحوظ مما شجع المزارعين على الدخول في زراعته بشكل كبير بعد غياب دام عشرات 

 سبب تدني أسعاره.السنوات، باإلضافة إلى عزوف المزارعين عن زراعته ب

 مشروع الجزيرة

وعرف القطن السوداني من خالل مشروع الجزيرة الذي يعد واحداً من مشاريع الري االنسيابي 

تحت إدارة الحكم الثنائي للسودان  1925المهمة على مستوى القارة األفريقية، وتم تأسسه في العام 

منطقتي يوركشاير والنكشير وخصص لزراعة القطن الطويل التيلة لمد مصانع الغزل في 

البريطانيتين بحاجتيهما من القطن. ويزرع في الغيط الذي يعرف باسم الحواشة محاصيل نقدية مثل 

القطن والذرة الرفيعة والفول السوداني وبعض المحاصيل البستانية كالطماطم والبصل والحمص، 

 وأضيف في اآلونة األخيرة محصول القمح الشتوي.

https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%

B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 

 !وطن.. والوطن ليس لناكلنا لل - 12

 Posted on 08/12/2019  االفتتاحية طالل سلمان  

حول التجار والمصارف والصناعيون األزمة السياسية التي يعيشها لبنان الى حرب على 

 .الذين يعيشون في ظالل أزمة اقتصادية خانقة” رعاياه“

معظمها الى ” تهريب“حجر المصرف المركزي على ما تبقى في الداخل من الودائع، بعد 

الخارج على عينك يا سالمة: فمهما كان رصيدك لدى المصرف لن تستطيع أن تسحب أكثر من 

 .وف في الصف والتدفيشمن االزدحام والوق” تطلع روحك“خمسمائة دوالر، بعد أن 

” نرابيشها“حاولت محطات تعبئة الوقود إخفاء البنزين فطارت أسعاره في ساعة، ورفعت 

 !إعالناً بالفراغ

ضربت األزمة الجيوب والبطون فعمد األهالي الى االستعانة بالمونة: برغل وحمص وكشك الخ 

 !وعادوا يأكلون مما أخذوه عن أبائهم واألجداد

https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://talalsalman.com/author/talalsalman/
http://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://talalsalman.com/%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%86%d8%a7/
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التهم: السوبر ماركت والدكاكين، من البضائع وأسباب التموين تمهيداً لرفع أفرغ التجار مح

 ..األسعار بل مضاعفتها بحجة ان الخزين قد نفد

 نفدت مدخرات الفقراء: ذهبت مع ارتفاع األسعار، ومع تزايد البطالة،

 .الجوع يجوب أنحاء لبنان، بأريافه ومدنه، منذراً باأليام الصعبة

لبالد مسؤولون: الحكومة مستقيلة )من قبل أن تستقيل( واالستشارات معلقة في وبالطبع ليس في ا

القصر على مزاج رئيس البالد، ورئيس الحكومة المستقيل يتسلى بإحراق أسماء منافسيه المحتملين، 

صاحب “واستذكار أسماء رجال محترمين ال يريدونها، أو الترويج ألي راغب في تسلق جبل 

 .”الدولة

اب فقد أصابهم الضجر، ال جلسات نيابية للثرثرة، وال اجتماعات للجان النيابية تناقش ثم أما النو

 !الى المجهول… تحيل

والناجحون في امتحانات رسمية للتوظيف في مؤسسات الدولة يواجهون الفراغ، أو رفض 

 !بسبب الخلل في التوازن الطائفي، كأنما للعدل وكتابه طائفة بالذات… النتائج

 !ولكن الوطن، بدولته، ليس لنا… للوطنكلنا 

http://talalsalman.com/%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%86%d8%a7/ 

 

 !جولة بين محاوالت تغيير الواقع العربي بالثورة: انظمة النفط والغاز تصمد.. لغياب الشعب - 13

 Posted on 11/12/2019  مع الشروق طالل سلمان  

 :لكأننا نعيش أحالمنا.. او اننا في الطريق إلى تحقيقها أن لم تلتهمها الكوابيس

حتشد جماهير في مختلف ساحات المدن وضواحيها، منذ ـ انتفاضة شعبية رائعة في لبنان ت

شهرين على التوالي من بيروت إلى طرابلس فعكار، ومن صيدا إلى صور فالنبطية، ومن زحلة إلى 

 ..بعلبك والهرمل، ومن جل الديب إلى الشويفات وبعقلين في جبل لبنان

ض ساحاتها وشوارعها آالف مؤلفة من جماهير الشعب في لبنان يتالقون في قلب بيروت وبع

 !”اسقاط النظام”وميادينها يهتفون بـ

ـ االنتفاضة الشعبية العارمة في الجزائر تمأل جماهير العاصمة والمدن في مختلف المحافظات: 

ال أقنعتهم استقالة الرئيس المشلول بوتفليقة، وال هم سلموا بالحكومة البديلة برئاسة الجنرال رئيس 

http://talalsalman.com/%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%86%d8%a7/
http://talalsalman.com/%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%86%d8%a7/
http://talalsalman.com/author/talalsalman/
http://talalsalman.com/category/%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82/
http://talalsalman.com/category/%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82/
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/
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ويطالبون بانتخابات نيابية قبل ” الجنرال“ون الرئاسية التي دعا اليها االركان، وهم كذلك يرفض

 .الرئاسة.. واال ظلوا في الشارع شهراً ثامناً 

ـ ..وها هو شعب العراق ينتفض وينزل إلى الشوارع في بغداد والنجف وكربالء والناصرية، 

ويعودون مع الغد إلى  ويتساقط القتلى برصاص القوات الخاصة، فيحمل الشباب رفاقهم الشهداء،

 ..الشارع

تستقيل الحكومة فال يتراجعون بل يواصلون تظاهرات االحتجاج مطالبين بحكومة من خارج 

 ..الطغمة السياسية الفاسدة التي نهبت خيرات اهل الرافدين الذين يعانون جوع الفقر والبطالة

ن ينجح في خلع المشير ـ ومن قبل ظل شعب السودان في شوارع الخرطوم شهوراً طويلة قبل أ

حسن البشير، وقبل أن ينزل إلى الشارع، مرة أخرى، رفضاً للحكم العسكري حتى امكن التوصل إلى 

 ..صيغة توافقية يتولى الحكم اهل الثورة مع شراكة مؤثرة للعسكر

 :ـ بالمقابل فان شعب ليبيا قد أعيد في ما يبدو إلى ماضيه الملكي

عد الذي اعاد نفسه إلى الخدمة والى التحرك عسكريا من بنغازي الجنرال المتقا” استقل“فقد 

 ..سبها في الجنوب او اسقطت سهواً من الدولة العتيدة” استقلت“الحتالل العاصمة طرابلس، في حين 

وبرغم الرعاية االممية الخاصة وتعيين ممثل من الدبلوماسيين الناجحين )هو وزير سابق في 

قد اندفعت تتدخل، فاستقبلت انقره الجنرال ” الدول“جح حتى الساعة، الن لبنان(، فان الوساطة لم تن

الذي تزين صدره باألوسمة التي نالها من دون أن يحارب، وعقدت معه اتفاقات نفطية احتجت عليها 

)اليونان وقبرص وحكومة طرابلس(.. لكن الرئيس التركي اردوغان اصر عليها لسبب ” الدول“

 .!وجيه جداً: النفط

نعود إلى لبنان البال حكومة، بعد استقالة سعد الحريري ورفضه العودة إلى هذا المنصب )اقله  ـ

 .(حتى الساعة، وربما بقصد ترميم قاعدته الشعبية

اما الجماهير فتنزل كل يوم، ويتكثف حضورها في الساحات والميادين ايام العطل الرسمية )ال 

وقد تأخر رئيس (… 10/2019/ 17ال حكومة )منذ حتى اليوم ما زال لبنان ب (..سيما االحد

المنتظر. ” البديل“الجمهورية اكثر من خمسين يوما عن الدعوة إلى استشارات نيابية يمكن أن تسمي 

وبرغم تحديد موعد، اخيراً، لهذه االستشارات فليس اكيد انها ستنتهي باختيار بديل، برغم تداول 

هم رجل اعمال ناجح ولكنه بال خبرة او تجربة سياسية، وان بعض االسماء في االيام االخيرة، وبين

 (..كانت له شبكة عالقات واسعة تتجاوز إلى بعض الدول العربية )سوريا والعراق واالمارات

 .وبرغم ذلك فقد اضطر إلى االعتذار عن قبول المهمة المستحيلة
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ئست من تحقيق نصر حقيقي ـ على الضفة االخرى، يبدو أن السعودية ومعها دولة االمارات قد ي

في اليمن، برغم محاولة تقسيمه واعادته إلى ماضي الدولة )الشمال بعاصمته صنعاء والجنوب 

بعاصمته عدن..( وشعب اليمن ينزف، شماالً وجنوباً، ويموت رجاله في المعارك العبثية، بينما 

 ..يموت اطفاله بالكوليرا والجوع

دد سكانها عن سكان صنعاء او عدن، قد فوضت السعودية، ويبدو أن دولة االمارات التي يقل ع

اخيراً، البحث عن تسوية تحفظ لهما ماء الوجه، لكن شعب اليمن ما زال ينزف مدنه )صنعاء 

وحضرموت والحديدة المطلة على باب المندب فضالً عن عدن التي كانت الميناء االخطر لبريطانيا 

 .(حين كانت تستعمرها

الرئيس اليمني فاقد الصالحية الفيلد مارشال عبد ربه ” تستضيف“سعودية التي وهكذا فقد فقدت ال

منصور هادي )بعد خلع علي عبدهللا صالح واغتياله بينما هو في طريقه إلى مسقط رأسه، شمالي 

 .(صنعاء

ومع أن انتفاضة البوعزيزي في تونس قد نجحت في خلع الدكتاتور بن علي وزوجته  …

ديمقراطية إلى نصابها، فقد استطاع شعبها خوص انتخابات نيابية انتهت الراقصة، وأعادت ال

بانتخابات رئيس جديد للجمهورية هو من يشهد له تاريخ بعلو مستوى ثقافته وخبرته السياسية )عمل 

في جامعة الدول العربية في المجال العلمي والثقافي لفترة طويلة( الرئيس قيس سعيد ولقد باشر 

الفات بين االحزاب في المجلس النيابي حول تشكيل الحكومة الجديدة.. ولكنها عقبة مهامه ليواجه خ

 ..بسيطة اذا ما قيست بما عانته تونس في ماضيها القريب

خالصة القول أن الوطن العربي بمجمل اقطاره، عدا ممالك النفط واماراته، التي تغير اسرها 

العروش تبقى صامدة على حالها.. )تنازل امير قطر  الملوك واولياء العهود عبر انقالبات صامتة لكن

االمير محمد بن ” اجبار“خليفة بن حمد آل ثاني لنجله تميم ليتفرغ للسياحة في يخته عبر البحار( او 

 ..سلمان ابن عمه االمير محمد بن نايف على التنازل عن والية العهد وهو راكع عند قدميه

 ..ة منها والفقيرة، ما زال تائها عن مستقبله المرتجىالوطن العربي بمجمل اقطاره، الغني..

وها هي سوريا ما تزال غارقة في دمها، بينما تتقدم قوات تركيا اردوغان الحتالل بعض  ..

شمالها بذريعة مكافحة االكراد المنتفضين ضد التدخل التركي الذي كان يهيمن على مساحة واسعة 

 .ويحرض اهلها ضد النظام في دمشق

 ..لغد العربي ومن يستطيع رسم معالمهأين ا
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ال بد أن ننتظر اكتمال هذا الحراك الشعبي الذي أسقط انظمة وفشل في اسقاط أخرى، من دون 

 أن نستطيع الحكم على التجربة التي لما تنته ولما تستقر االنظمة التي استولدتها،

ض هذه االمة بمجملها لحياة والحكم مرجأ قبل الحكم في انتظار ثمار هذه التجربة التي تؤكد رف

 ..وللحكاية بقية .الذل والحاجة والقمع وامتهان حقوق انسانها

 الفلسطينية ”القدس”المصرية و ”الشروق“ تنشر بالتزامن مع جريدتي

http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-

%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%

B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-

bdbe8ef940-274251417 

 

 للبيع.. وبأبخس األثمان - 14

 م 9:45 - 2019ديسمبر  15األحد 

ية على نهاية شهرها الثانى دون أن تستجيب السلطة لمطالب الحراك تشارف األزمة اللبنان

الشعبّي. وعلى رأسها تشكيل حكومة تكون مستقلّة عن زعامات الطوائف. وتعالج اإلفالس المالّي 

التى تعانى منه البالد. كذلك لم تتوافق مكّونات السلطة على حكومة من نسيجها. بالتأكيد هذا له 

طبيعة أيّة سلطة أن تتخلّى بسهولة عن هيمنتها، وال أحد يريد أن يخضع للمحاسبة أسبابه، إذ ليس من 

 .عّما ارتكبه بحّق المال العام الذى أؤتمن عليه وال أحد يريد أن يدفع هو دون اآلخرين أّي ثمن

وربّما هناك أسباٌب أُخرى وراء هذا التقاعس والتباطؤ رغم زخم الحراك. إذ إّن ترك أزمة اإلفالس 

تصل إلى أقصى مداها سيؤّدى إلى إفقار المواطنين العاديين وإشغالهم بالمعاناة للحصول على لقمة 

عيشهم وجعلهم يبيعون أمالكهم بأسعار  بخسة ويغّضون النظر عن بيع األمالك العاّمة بأبخس 

يع المؤّسسات األثمان. بتعبير آخر هناك من يريد لألزمة أن تتفاقم كى يأتى خالل االنهيار الكلّى ويب

العاّمة الرابحة، من شركة طيران الشرق األوسط إلى شركات الهاتف الخلوى، وقبل بيع تلك التى 

 .تراكم الخسائر، أو يشتريها مع شركاء من خارج البالد

وعند وصول األزمة إلى أقصى مداها لن يتبقّى للدولة من إمكانيّات ماديّة إلعادة إطالق عجلة 

درء هروب الشباب للعمل فى الخارج. ولن يبقى من سبيل  إلنقاذ الدولة من النمّو االقتصادى و

اإلفالس الُمعلَن ووضعها تحت وصاية المؤّسسات المالية الدوليّة سوى بيع أصولها. هكذا إّن ما كان 

 .يتّم التنافس عليه من حصص للتفريط باألمالك العامة سيتحّول إلى استحواذ  رخيص  لها

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10122019&id=7c2988ac-ab83-40fb-8726-a00b9ca2cdbe
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10122019&id=7c2988ac-ab83-40fb-8726-a00b9ca2cdbe
http://www.alquds.com/articles/1576045123620891400/
http://www.alquds.com/articles/1576045123620891400/
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
http://talalsalman.com/%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=bdbe8ef940-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-bdbe8ef940-274251417
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*** 

ت والحروب تشّكل دوما لحظات إلعادة توزيع الثروة بشكل  فاضح. وهذا كان الحال فى إّن األزما

. كثيٌر من السوريين باعوا ممتلكاتهم بقصد الهجرة بعيدا، 2012سوريا خالل الصراع الذى يدوم منذ 

برضاهم أو عنوة، أو رضوخا لمشيئة أمراء الحرب الذين تفشّوا فى مختلف مناطق السيطرة. 

ى تخلَّت الدولة، وكذلك سلطات األمر الواقع، لتّجار الحرب عن أمور  أساسيّة كانت هى بالتواز

تّؤمنها ألنّهم وحدهم باتوا يستطيعون نقل األموال والبضائع عبر خطوط التماس فى إطار فوضى 

الصراع. هذا ألّن الدولة استنفدت رصيدها لتأمين الخدمات األساسيّة وضمان حركة التجارة 

 .صادواالقت

الالفت هو أّن العقوبات االقتصادية والمالية، األمريكيّة أساسا، هى التى أعاقت عمل الدولة ومعيشة 

المواطنين وخلقت تّجار الحرب الذين يستطيعون التحايل عليها. بل أضحى دور تّجار الحرب هؤالء 

ذلك عقوبات أمريكيّة ضروريّا للحياة االقتصادية، ويجنون من جّراء ذلك ريوعا كبيرة. ثم يتبَع 

وأوروبيّة على هؤالء التّجار ذاتهم. هكذا حتّى يظهر غيرهم أو يغوص أهل البالد فى الفقر والجوع 

 .واالستجداء للمعونات من الخارج

بالطبع يقّوى دور هؤالء التجار الطبيعة االستبداديّة والريعيّة للسلطة الرسميّة القائمة، كما 

فى المناطق التى يسيطر عليها. هم يعّززون هيمنة السلطة كما يستمّدون سلطات األمر الواقع، كٌل 

 .قّوتهم من رعايتها وتغاضيها عن انتهاكاتهم أليّة قاعدة حوكمة أو قانون يرعى المصلحة العاّمة

وكما أّن هذا كلّه ال يكفى، انطلقت آليّة الكونجرس ومجلس الشيوخ األمريكى تنطلق إلصدار قانون 

صّور أفظع انتهاكات « منشق  »بات على سوريا. يستمّد هذا القانون اسمه من شهادات جديد للعقو

ولكّن مضمون القانون ال يذهب لمعاقبة المسئولين عن «. قيصر»حقوق اإلنسان فى سجون السلطة، 

هذه االنتهاكات ضمن آليّة قانونيّة كما حدث للبعض الذين هربوا إلى أوروبا. بل يستهدف أساسا 

ومن يحّق «. مؤّسسة مالية تقوم بشكل رئيسّي بتبييض األموال»سوريا المركزّي المتّهم أنّه مصرف 

يوما من المصادقة على القانون هو  180له تثبيت تلك التهمة أمام مشّرعى الواليات المتحدة وخالل 

كومة السوريّة يدعم بشكل ملحوظ الح»وزير المالية األمريكّي. كما يُمكن أن تشمل العقوبات أّي فرد  

ما يعنى من خالل التطبيق الحرفى أو االحترازى أّي شخص  يتعامل مع «. ماليا أو ماديا أو تقنيا

الدولة السورية ويدفع لها رسوما أو ضرائب. والسؤال األساس هو ما عالقة هذه العقوبات األمريكيّة 

 !محاكمة ودفاع وشهود؟ ، ودون«قيصر»بأولئك الذين ارتكبوا الجرائم التى وثّقت فى تقرير 

*** 
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وال حتّى « بقيصر»بالطبع، ال يريد األمريكيّون الذهاب إلى أيّة محكمة دوليّة، ال عن الجرائم المعنيّة 

عن جرائم داعش. فهذا موقف ثابت للواليات المتحدة، كى ال يحاكم أّي من مواطنيها أو تتّم محاسبتهم 

 .أو محاسبتها على مستوى دوليّ 

ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يُذكِّر هذا القانون بالعقوبات التى كانت مفروضة على العراق ولكن هناك 

والتى لم تُلَغ إالّ بعد تسع سنوات من سقوط سلطة صّدام حسين. واستمرار العقوبات سمح فقط لمن له 

ذ على عالقات جيّدة بالواليات المتحدة أن يرتّب أموره مع إداراتها ويتالعب على النّص كى يستحو

 .خيرات العراق. وهكذا تّم نهب ثروات العراق ووصل إلى ما هو عليه اآلن

بالنسبة للعقوبات على سوريا، هناك حتما مراكز نفوذ، ضمنها تلك الممّولة من دول  خليجيّة، 

كما هناك سوريّون أو أمريكيّون من أصول  سوريّة «. قيصر»عملت وتعمل على إصدار قانون 

منحى. والسؤال لهم جميعا هل أسقطت عقوبات اقتصاديّة يوما سلطة قائمة؟ أم أنّها يعملون فى نفس ال

 أفقرت شعوبا؟

والسؤال األكبر هو: بافتراض أّن العقوبات أّدت إلى سقوط السلطة أو إلى قبولها بقرارات مجلس 

أسعار  بخسة؟ األمن، هل الهدف حقّا هو االستحواذ على ما بقى من سوريا، أمالكا عاّمة أم خاّصة، ب

هيئة حكم انتقاليّة جامعة مخّولة »فى ظّل قانون غير واضح المآالت أو زمن االنتهاء حتّى فى ظّل 

بممارسة سلطات تنفيذيّة كاملة، وتعتمد فى تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمراريّة 

ئك الذين يعرفون التالعب فى ، وحدهم أول2254، كما فى نّص قرار مجلس األمن المرجعّي «الدولة

 .أروقة اإلدارة األمريكيّة سيتصيّدون الفرص

 ومن المستفيد أكثر إقليميّا من هكذا قانون؟ إيران أم تركيا أو بعض دول الخليج أم إسرائيل؟

لبنان مقبٌل على حقبة تقّشف طاحنة لمواطنيه وعلى سوق بيع بالجملة. وسوريا ذاهبة إلى كارثة 

اء الصراع والعقوبات واألزمة اللبنانيّة وعلى سوق بيع  كبير  أيضا بالجملة والمفّرق. معيشيّة من جرّ 

إّن األزمات والحروب ال تنتج سوى الفقر وتّجار حروب فى الداخل ومن الخارج وهيمنة خارجيّة 

أو « ورةالث»وال حتّى «.. عدالة»وال الـ« ديموقراطيّة»طويلة على مقّدرات بلد. ال معنى فى ظلّها للـ

 .«الحريّة»
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

 (58حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 15

 أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية

عالمياً لم يعد هناك نقاش في أهمية المشروعات الصغيرة فذلك أصبح واضحاً ومعتمداً وبنت 

سورية فألمر يحتاج لتوضيح أكثر حسب بنية عليه أغلب دول العالم نهضتها المستدامة إال أن في 

% من القطاع الخاص السوري 97االقتصاد السوري الذي تشكل فيه هذه المشروعات حوالي 

 / بنداً يندرج ضمن عناصر األهمية على المستوى المحلي.12ولغرض التعريف تم حصر حوالي /

جود مقومات إحداثها وبخاصة . هي األسهل في التأسيس والتنظيم واألقل حاجة لرأس المال وو1

 في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات وقطاع التقانة واالتصاالت والبرمجيات.

. تماشيها مع بنية االقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديداً في إقامة المشروعات الفردية 2

 والعائلية والورش الصغيرة.

بل رؤوس أموال قليلة فهي توفر فرص عمل . قدرتها على توليد فرص عمل كبيرة مقا3

الستثمارات أقل بمقدار )الخمس( من المشاريع الكبيرة وهذا ما تحتاجه سورية اليوم نتيجة ارتفاع 

 معدالت البطالة.

. المرونة الكبيرة التي تتمتع بها نتيجة صغر تكاليفها الثابتة مقارنةً بالمتغيرة وبالتالي قدرتها 4

المنتجات والتعامل مع مستجدات تراجع معدالت النمو بمرونة أكبر من  على التصدير وتغيير

 المشاريع الكبيرة.

. قدرتها على تجميع المدخرات الفردية المتاحة واالستفادة منها في إقامة مشاريع صغيرة 5

ومتناهية الصغير وال تحتاج ألموال كبيرة مما يساهم في تخفيف الضغط على االقتصاد الوطني في 

 ات االستدانة الداخلية أو الخارجية ومعالجة االختالالت ما بين االدخار واالستثمار.عملي

. قدرتها على المشاركة في تحقيق معدالت نمو اقتصادي أكبر من المشاريع الكبيرة من خالل 6

ي استخدام باقي عناصر مصادر النمو في الناتج وهي الكفاءة واإلنتاجية والتجديد التقني، والمتوفرة ف

 المشاريع الصغيرة التي يقوم بها رواد األعمال وعدم االعتماد فقط على عنصر )تراكم رأس المال(.

. رفع الطاقة المتاحة للصادرات السورية وتأمين المزيد من القطع األجنبي من خالل تصدير 7

يرة منتجات هذه المشروعات مباشرة ومن خالل توفير منتجات نصف مصنعة مناسبة للصناعات الكب

التي تقوم بتصدير منتجات بكميات كبيرة واالستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض عبء 

 التكاليف الثابتة.



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

51 

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

. توفير فرص العمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة النخفاض نسبة المخاطرة فيها 8

المشروعات الكبيرة ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء العمل وهذا النوع من التدريب ال تسمح به 

 عادةً.

. هي األقدر واألكبر على الخروج من تداعيات األزمة اقتصادياً من خالل معالجة حالة الركود 9

التضخمي الذي يعاني منه االقتصاد السوري والمتمثل في ارتفاع األسعار وركود المبيعات واألسواق 

 في أن  معاً.

ئها من قبل رواد األعمال فإنها ستتميز بمعدالت . إن ميزة المشروعات الصغيرة في حال إنشا10

استغالل امثل لرأس المال وإنتاجية أكبر مما يساهم في االستفادة من الموارد المحددة في تعظيم 

 اإلنتاج والمساهمة في زيادة الناتج المحلي دون الحاجة الستثمارات ضخمة.

وري من خالل تأمين سلع بدائل . قدرتها على معالجة االختالل في ميزان المدفوعات الس11

 المستوردات وتخفيف الطلب على القطع األجنبي لالستيراد.

 . قدرتها على التشبيك القطاعي واإلقليمي والمهني.12

 . تعزيز ثقافة مهارات ريادة األعمال )العمل الحر( ونشرها وتـأسيس الشركات.13

ألعمال وحاجتها لخدمات استشارية إن بيان أهمية إقامة المشروعات الصغيرة من قبل رواد ا

لضمان نجاحها وتطورها في مرحلة التعافي المبكر والحقاً واالنتعاش االقتصادي بعد انتهاء األزمة 

 يعتبر أهم ركائز النهوض الجديدة. 2011التي مرت بها سورية منذ عام 

 .11/12/2019دمشق في  كتبه: د. عامر خربوطلي

 

  :  هذه سوريا - 16

 القمح السوري ينقذ المحصول األمريكي.. فكيف ذلك؟

لقرن الحالي، األمر الذي ألقى بتأثيره تشهد أمريكا ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خالل ا

السلبي على محاصيل القمح هناك. خطر شديد يفتك بالمحصول األمريكي ويدمره. وبعد فشل 

 محاوالت عديدة إلنقاذه، جاء الحل من سوريا. فكيف ذلك؟

محاوالت كثيرة قام بها علماء أمريكيون للعثور على حل يُنقذ المحاصيل الزراعية، وخاصة 

من تأثير ارتفاع درجات الحرارة وتوابعه، إال أنهم عجزوا عن الوصول إلى نتيجة حتى  القمح،

اكتشفوا بذور لنبات من سوريا حققت هدفهم. فقد اكتشف الباحثون في جامعة كنساس األمريكية أن 

أو "الدوسر"، هي الوحيدة التي لم تصبها اآلفات والحشرات  Aegilops tauschii" البذور السورية
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ألف نوع آخر من النباتات تم تدميرها بسبب تلك اآلفات، في تجربة أجريت بحقل مغطى  20بين  من

 .بوالية كنساس األمريكية

وبحسب موقع منظمة أورجانك كونسيومر األمريكية، فقد تم العثور على بذور النبات السوري 

بحوث الدولي للزراعة كيلومتر غربي مدينة حلب، على يد فريق بحثي تابع لمكتب ال 25على بعد 

التابع لمنظمة األمم المتحدة. ووفقا لبيان وكالة الحفاظ على البيئة األمريكية، فقد ارتفعت درجات 

عن معدالتها التي تم تسجيلها  2015-2000الحرارة في أمريكا نحو درجتين فهرنهايت بين عامي 

األمطار ازداد األمر خطورة، في القرن العشرين. وأضاف البيان أنه نتيجة تباعد فترات هطول 

وأصبح الطقس األمريكي أقرب إلى الطقس في منطقة الشرق األوسط، األمر الذي أثر سلباً على 

 .العديد من المحاصيل الزراعية

% سنويا، في 4ويتوقع خبراء الزراعة أن تنخفض معدالت اإلنتاج األمريكية من القمح بنسبة 

ف وعجز المبيدات الزراعية عن مكافحة اآلفات والحشرات حال استمرار تعرض القمح لتلك الظرو

التي تصيب المحاصيل بسبب تلك األجواء المناخية الحارة وأشهرها ذبابة الِهسي، وفقاً لما ذكرته 

 .المنظمة

وفي موقع ذا غارديان البريطاني والذي نشر الخبر أيضاً، يشير الخبراء األمريكيون إلى أن ميزة 

ة هي قدرتها على التطور جينياً والحفاظ على خصائصها التي تمكنها من مكافحة تلك البذور السوري

 .اآلفات والحشرات مع تغير الطبيعة المناخية للمكان

وأوضح مينغ شون تشن، أستاذ علم الحشرات الجزيئية في جامعة كنساس، أن يرقات الذباب 

أخر قدوم الشتاء، األمر الذي يجعل اليرقات تُقتل في الشتاء البارد. ولكن نظراً للتغيرات المناخية فيت

تتحول إلى ذباب. ويضيف تشن أن تغذية الذباب على القمح يبدو وكأنه شئ من الخيال العلمي، فذباب 

الِهسي: "يقوم بحقن النبات بمادة أساسها البروتين الذي يحولها النبات بطبيعته إلى مادة مغذية يمكن 

 .ا"، على حد قولهللذباب أن يقوم بامتصاصها وهضمه

وأردف تشن قائالً أن تلك المادة تؤثر على نمو النبات وتضعفه كما تزيد من عملية التمثيل 

الغذائي للكلوروفيل بداخل النبات مما يجعله يتحول للون األخضر الداكن، وهو عالمة مؤكدة لوجود 

ترض أن يكون ذهبي اللون، الذبابة. لذا أصبح رؤية هذا اللون األخضر الداكن في حقل قمح من المف

 .أمراً مخيفاً في والية كنساس، بحسب الموقع

ولم تكن األزمة التي تواجهها المحاصيل األمريكية أزمة مستجدة، ولكن بدأت بوادر الذباب 

. ولطالما تلقى باحثون في جامعة 2016تظهر في سوريا وقت الحرب وخصوصا في حلب في عام 
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اجلة وبشكل مستمر عن مزارعي القمح في غرب أمريكا يؤكدون فيها والية كنساس يتلقون تقارير ع

في  "Feed the Future Innovation" وجود هجمات مدمرة من ذباب الهسي. وطبقاً لـ معمل

بالمائة سنوياً من إنتاج القمح األمريكي، وفقاً  10تصوروا لقد أدى ذلك إلى خسارة   .جامعة كنساس

 .لبريطانيلما ورد بالموقع اإلخباري ا

 ...؟؟ 2018فما هو سر هذا الذباب الذي شاهدناه في دمشق في العام الماضي  -

الدول الرئيسة المنتجة للقمح بالترتيب الصين، الهند، الواليات المتحدة األمريكية، روسيا  -

 .وفرنسا

 فهل نحن ضحية أبحاث أمريكية وغيرهم لمعالجة القمح لديهم..؟؟ -

 تور عرفان مشعلاخوكم الدكمنقول من :

 

 عمليات عرض مفاجئة للدوالر ..وأنباء عن إجراءات وتطورات قد تتكفّل بهبوط حاّد وشيك - 17

 :الخبير السوري  

رغم االرتفاع الطفيف في سعر صرف الدوالر ..بعد تراجعه عن فورة األيام السابقة..رصد 

اق السورية، وبوادر سعي مراقبون اليوم عمليات عرض غير تقليدية للعملة األميركية في األسو

للتخلّي عن كميات قطع كبيرة في بعض أسواق دمشق، ما شّكل مفاجآت وصدمة لبعض من قام 

 .بعمليات شراء بقصد المتاجرة والمضاربة، بعد أن استنتج بأنه قد بيّت خسارة مؤّكدة لنفسه

العارفين   بعين، لكنظاهرة السخاء في البيع والتخلّي عن الدوالر، تركت تساؤالت كثيرة لدى متا

 –بخفايا السوق، فسروا األمر بأن لدى حائزي الدوالر في سوق المضاربة، معلومات عن متغيرات 

سوف تفضي إلى انخفاض تدريجي مرتقب في سعر صرف الدوالر أمام الليرة  –لم يفصحوا عنها 

د أن كان الصرافون في السوق السورية..وهي تحليالت موضوعيّة، أمام مبادرات البيع السريعة بع

يتحفظون على ما بحوزتهم من دوالر، ويقومون بعمليات البيع بحذر ” المضاربون” الهامشيون و

 .شديد

وتتزامن هذه المستجّدات مع أنباء عن إجراءات وشيكة لمكافحة التهريب، قد تصل حّد اإلطاحة 

لي يتراجع الطلب على الدوالر بالتا .. ”االستيراد تهريباً “برؤوس كبيرة فاعلة ومؤثّرة في ميدان 

 .بمعدالت كبيرة وملحوظة
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تسّربت معلومات عن تحضيرات مكثّفة تجري حالياً، لإليقاع بكبار  .. على التوازي مع ذلك

مهّربي العمالت األجنبية إلى خارج سورية، ويتحدث بعض المطلّعين عن وجود قائمة بأسماء 

لمتابعتهم وإلقاء القبض عليهم متلبّسين بعمليات مهربي العمالت، ستكون بوصلة التحرك والرصد 

 .التهريب

هذا وكانت وسائل إعالم خارجية، نقلت عن مصادر موثوقة أنباء عن نيّات أكيدة في دولة عربيّة 

خليجية، لضخ تدفقات مالية كبيرة باتجاه سوريّة، وتتزّعم هذا التوّجه شركات ورجال أعمال كبار، 

طة مبنيّة على وقائع سياسية وميدانية، واتصاالت رفيعة المستوى بين بدوافع استثمارية وفق خار

 .القوى المؤثّرة في إدارة الملف السياسي الخارجي المتعلّق بالشأن السوري

هي قرائن ربما أجاد قراءتها كبار الالعبين في سوق القطع، بالتالي كان هناك إشارات من نوع 

ة من الدوالرات المخبأة على شكل اكتناز، تعود بعض ما، أفضت وستفضي إلى إخراج كميات كبير

 http://syrianexpert.net/?p=43599    .دوافعه إلى عوامل نفسيّة

 

لعبة قذرة تتوّعد اقتصادنا لن يوقفها إاّل تشريع …لبناني.. و قرصان سوري ” شيك بانكير ” - 18

 ..قاس  يردع

 :الخبير السوري –ناظم عيد   

في سوق ” قراصنة” ربما بتنا بأمس الحاجة اليوم لتشريع من الطراز الثقيل لكبح جماح حفنة 

 .العمالت السورية

التي استنزفت قوى الليرة السورية وأنهكتها، ” الفوركس“المسألة تعّدت حكاية المضاربة و 

إلى تهريب موجودات السوق المحليّة الستثمارها  وجّرعت كّل مواطن كؤوس بالغة المرارة..تعّدتها

 ..”الجار اللبناني“في أزمة 

في األمر تفاصيل شيطانيّة تّم رصدها مؤخراً، يتحّدث من اطلعوا عليها عن مجريات درامية 

مثيرة..فبعد قرارات التحفّظ على اإليداعات الدوالرية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، وإجراءات عدم 

” اج عن حسابات المودعين إاّل وفق معايير بالغة التشّدد، انتعشت عمليات تداول ما يسمى بـاإلفر

وهو غير قابل للتداول، تماماً كمفهوم الشيك المصّدق أو وثيقة إشعار بحساب الزبون ” شيك بانكير

 …لدى المصرف تُستخدم في قنوات ضيقة جداً 

http://syrianexpert.net/?p=43599
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يد بدالت النفط والقمح و استيراد أساسيات وبما أّن خطوط االئتمان التجاري الخاصة بتسد

اإلفراج عن المبالغ  –إلزامياً  –يوميات الشعب اللبناني، هي أحد المسارات التي يجري عبرها 

أحد وسائل الدفع التي فرضت نفسها بقّوة الحاجة ” الشيك بانكير” لتسديد فواتير االستيراد، كان 

 .السوريين ” القراصنة”الجديد لـ االستثمارية  الماّسة، بالتالي باتت هذه الورقة األداة

 ..من سورية إلى لبنان” الكاش” يقوم هؤالء بتهريب الدوالر 

من زبائن المصارف اللبنانيّة، ويدفعون لهم دوالر كاش ” الشيك بانكير” ويبحثون عن حملة 

وضع التحصيل ويتم % من قيمة الشيك الحقيقية، ثم يعودون لبيعه عندما يوضع م20بقيمة أقل بنسبة 

 .% مع الزبون النهائي للشيك20تقاسم نسبة الـ 

المهم أن األداة الفاعلة في كل هذه اللعبة، هو الدوالرات الكاش التي جرى تهريبها من السوق 

 .السورية

المسألة اتخذت شكل متوالية صاعدة ألن أزمة الجار اللبناني طويلة، وال حّل يلوح حالياً في 

ي إن بقي األمر على نفس المنوال، فهذا يعني استمرار نزيف موجودات السوق السورية األفق، بالتال

قائماً.. وما دام لبنان يستورد ” الشيك بانكير“من الدوالر، ما دام هناك أزمة في لبنان وما دام مفهوم 

 .نفطاً وقمحاً 

االقتصاد السوري، و  بإيقاف نزيف –بقسوته  –من هنا ارتأينا أنه ال بّد من تشريع رادع يتكفل 

 .ما بقي من مقدرات بلد أرهقته و أنهكته الحرب” تلغبص“يقطع األيادي التي 

http://syrianexpert.net/?p=43594 

 

بادرة "أنت الحياة" بنك سورية الدولي اإلسالمي واألمانة السورية للتنمية يحتفالن بختام م - 19

 لتمكين المرأة

 

أقام بنك سورية الدولي اإلسالمي بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية حفالً بختام مبادرة "أنت 

في مبنى منارة برزة المجتمعية إحدى منارات األمانة  2019كانون األول  18الحياة"، يوم األربعاء 

 .السورية للتنمية

الدولي اإلسالمي بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية مبادرة "أنت  وكان قد أطلق بنك سورية

لدعم وتأهيل المرأة المعيلة ألسرتها وتمكينها مهنياً من خالل  2019آذار  25الحياة"، بتاريخ 

http://syrianexpert.net/?p=43594
http://syrianexpert.net/?p=43594
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ورشات عمل عملية في عدة اختصاصات )خياطة متقدم، صناعة الصابون، كروشيه، حالقة نسائية، 

 45يع صغيرة( ضمن منارة برزة المجتمعية واستمرت المبادرة على مدار شك النول، إدارة مشار

يوماً في قاعات مجهزة بجميع الوسائل التعليمية المطلوبة اكتسب من خاللها المشاركات المهارات 

 .الالزمة للعمل

 

حقيبة مجهزة بالمعدات الالزمة للعمل وذلك  12قدم بنك سورية الدولي اإلسالمي خالل الحفل 

متدربات المتميزات في مختلف االختصاصات لمساعدتهم على مباشرة أعمالهم بشكل مناسب كما لل

تم توزيع شهادات تدريب مهني على المشاركات، وتم افتتاح معرض المنتجات الخاص بمخرجات 

 .الورشات التدريبية والذي يأتي نتاجاً ألعمال المشاركات في الورشات بمنارة برزة

شار الست الرئيس التنفيذي للبنك أكد على أن "التنمية االجتماعية من أولويات وفي كلمة للسيد ب

بنك سورية الدولي اإلسالمي، ويولي البنك اهتماماً كبيراً بخصوص مسؤولياته االجتماعية تجاه أبناء 

المجتمع السوري في مختلف المجاالت، ألن هذه التنمية تنعكس إيجاباً على مختلف مكونات المجتمع 

 ."لسوري وعلى البنك أيضاً كونه جزء من هذا المجتمعا

وأضاف الست: "نحن نجل ونقدر المرأة المعيلة ألسرتها ألنها تقوم بدور األم واألب لتأمين حياة 

كريمة ألبنائها ومن واجبنا أن نقدم لها الدعم في مجال عملها ولن نتوقف عند هذه المبادرة وسيكون 

تعنى بالمرأة بهدف تمكينها من أجل أن تساهم في بناء مجتمع هي  هناك مستقبالً مبادرات أخرى

 ."جزء أساسي منه

من جهته أكد السيد ابراهيم الريس ُمدير عمليات األمانة السورية للتنمية لمحافظتي دمشق وريفها 

ة " نحن نؤمن ببناء مجتمع مستقل ومستدام ويتمتع باالكتفاء الذاتي من خالل استثمار طاقاته الكامن

التي تجعله قادر على تطوير نفسه لذا نلتزم بمساعدته على شق طريقه وذلك عبر دفع األفراد لتحسين 

أوضاعهم ورفع قدرتهم على التغيير من خالل خلق الفرص المناسبة التي تتيح لنا العمل مع كل فرد 

ات لنضمن أن عقد العزم على تغيير حياته لألفضل، كما نحافظ على تواصلنا المباشر مع المجتمع

  الفائدة تعم على الجميع

لذا تقوم األمانة السورية للتنمية على تدريب األفراد وتمويلهم لخلق فرص جديدة وتوسيع أفاقهم 

 . االقتصادية من خالل الحصول على مصادر رزق مستدامة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم
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م على العمل مع الشركاء لتنفيذ هكذا وأضاف الريس: "األمانة السورية للتنمية على استعداد دائ

مبادرات تدعم المجتمعات وتحقق التنمية المستدامة لهم لتحقيق أثر إيجابي على األفراد ليكونوا 

 ."أشخاص فاعلين في مجتمعاتهم

األمانة السورية للتنمية، مؤسسة تنموية ميدانية رائدة في مجال التغيير االجتماعي في سورية، 

األفراد والمجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية بحلول مستدامة. وخالل ثمانية  تعمل يداً بيد مع

عشر عاماً من الخبرة في مجال تنمية المجتمع ركزت األمانة السورية للتنمية كل طاقاتها في خمسة 

ركائز أساسية تضمن تشجيع ودعم المشاريع االقتصادية المعتمدة على الذات، وتعزيز وتطوير 

ارات والطاقات الكامنة لدى األفراد والمجتمعات، وبناء مجتمعات حية وقوية، وتقديم مفاتيح المه

أساسية لمجابهة تحديات الحياة وتغيراتها وذلك لتحقيق هدفها األول وهو حماية الهوية الثقافية 

 .السورية النابضة بالحياة

ليرة سورية وقام برفعه ليصل  ( مليارات5بنك سوريـة الدولي اإلسالمي، تأسس برأسمال قدره )

 .2007مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام  15إلى 

فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد  27ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

من أكبر البنوك ويعد البنك  2018ألف متعامل حتى نهاية العام  235عمالء البنك إلى أكثر من 

ألف مساهم، ومن أهم غايات  13السورية الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 

البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أعمال التمويل 

مة في عملية التنمية واالستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساه

االقتصادية في سورية من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية 

احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو 

المساهمين، وحصل بنك سورية الدولي دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على حقوق 

على جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف  2017اإلسالمي في العام 

العربية، كما حصل على جائزة "أفضل مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام 

 Global Media جموعةالتابعة لم Acquisition International Magazine " من مجلة2017

 .العالمية
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 المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية العربية للبحوث االقتصادية - 20 

 

التحديات الراهنة و آفاق الثورة الصناعية  التنمية العربية بين… ” المؤتمر العلمي الخامس عشر

 ”الرابعة

 الجمعية العربية للبحوث اإلقتصادية بواسطة

التنمية  ” ر تحت عنوانعقدت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية مؤتمرها العلمى الخامس عش

بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط  ”العربية بين التحديات الراهنة وآفاق الثورة الصناعية الرابعة

ديسمبر كانون أول  14و 13بدولة الكويت واتحاد الغرف العربية ببيروت لبنان وذلك خالل يومى 

http://www.asfer.org/archives/author/admin
http://www.asfer.org/archives/author/admin
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غرف العربية وبحضور نخبة من ، بمبنى عدنان القّصار لالتحاد العربى بمقر اتحاد ال2019

 .األكاديميين واالقتصاديين من مختلف البلدان العربية

 

رئيس  –بدأت فعاليات المؤتمر العلمى بالجلسة االفتتاحية والتى تحدث فيها كل من د. منير الحمش 

مستشار بالمعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت واألمين  –مجلس إدارة الجمعية، د.أشرف العربى 

األمين العام إلتحاد الغرف العربية، وكلمة من  –لعام للجمعية والمنسق العام للمؤتمر، ود.خالد حنفى ا

المدير العام للمعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت، إلى جانب ثالث جلسات  –د.بدر عثمان مال هللا 

ورة الصناعية واقع وآفاق التنمية العربية فى ظل الث ” علمية ومائدة مستديرة تحت عنوان

عاماً على تأسيسها وتكريم عدد من أعضاء  30إلى جانب فعالية الجمعية لالحتفال بمرور  ”الرابعة

نظرة نقدية إلى تجديد الفكر االقتصادى السائد وعرض وتقييم  ” الجمعية المؤسسين ومناقشة كتاب

قتصاد بمعهد التخطيط أستاذ اال –لألستاذ الدكتور / ابراهيم العيسوى  ”لبعض مقاربات تطويره

أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد  –القومى بالقاهرة ج.م.ع، وكانت الجلسة برئاسة د.جودة عبد الخالق 

أستاذ بجامعة ماكماستر  –القاهرة ،ج.م.ع ،وتعقيب كل من د. عاطف قبرصى  –والعلوم السياسية 

 .دولىالنائب األول لرئيس البنك ال -الكندية، ود.محمود محيى الدين

  

 البرنامج الزمني للمؤتمر واالحتفالية

 -: أبحاث المؤتمر

http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
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 أهمية النظام القائم على اقتصاديات السعادة لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة

 أهم تحديات األمن الغذائي العربي

ية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وشموليتها حافز أم عائق لالبتكار والتنمية في عولمة نظام حما

 الدول العربية

 دور سالسل العرض الصناعية في رفع الكفاءة اإلنتاجية وتنافسية االقتصاديات العربية

 االقتصاد الدائري المفهوم، وبعض التطبيقات والمقترحات، مع اشارة لتجارب عربية

 الصادرات التقانية وفجوة الدخل والثورة الصناعية الرابعة

تنمية القطاع الخاص تحديات التشغيل في المنطقة العربية، بالتركيز على التكنولوجيا ومعوقات 

 العربي

 تجديد الفكر االقتصادى

 لمؤتمر العلمى الخامس عشر للجمعيةتغطية إخبارية عن ا

 افتتاح المؤتمر الخامس عشر للجمعية العربية للبحوث االقتصادية في بيروت، لبنان

 افتتاح مؤتمر الجمعية العربية للبحوث االقتصادية في بيروت

 بيروت تستضيف المؤتمر العلمي للجمعية العربية للبحوث االقتصادية

 . بين التحديات الراهنة ودعم لبنانمؤتمر الجمعية العربية للبحوث االقتصادية في بيروت.

في لبنان رسالة دعم القطاع الخاص العربي يساهم بـ ” جمعية البحوث االقتصادية”انعقاد مؤتمر

 % من الناتج المحلي75

http://almustshar.sy/wp-admin/post-new.php 

التحديات الراهنة و آفاق الثورة الصناعية  التنمية العربية بين… ” المؤتمر العلمي الخامس عشر

 ”الرابعة

افتتحت، في مقر اتحاد الغرف العربية، مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي، فعاليات  -وطنية 

علمي الخامس عشر للجمعية العربية للبحوث االقتصادية بعنوان "التنمية العربية بين المؤتمر ال

التحديات الراهنة وآفاق الثورة الصناعية الرابعة"، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع المعهد العربي 

، بمشاركة 2019كانون األول )ديسمبر(  14و 13للتخطيط واتحاد الغرف العربية، ويستمر يومي 

 .نخبة من االقتصاديين والمثقفين العرب من مختلف األقطار العربية

 حنفي

وتحدث في االفتتاح، االمين العام التحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي الذي نوه بانعقاد المؤتمر 

http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.asfer.org/001/wp-content/uploads/2019/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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في مقر االتحاد في بيروت، معتبرا أن "اإلصرار على انعقاد المؤتمر في لبنان ووجود هذه النخبة 

ألكاديميين واالقتصاديين من العديد من البلدان العربية، يمثل رسالة دعم قوية إلى لبنان من ا

واللبنانيين من قبل إخوانهم وأشقائهم، خصوصا في ظل هذه الظروف والتحديات التي يمر بها 

 ."لبنان

وقال: "يحتاج الوطن العربي في ظل التحديات التي يعانيها إلى جهود كافة األطراف من 

ومات ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين، من أجل النهوض باقتصادات بلداننا العربية"، حك

معتبرا أنه "ال مجال لتحقيق اآلمال والتطلعات والطموحات من دون التخطيط والعلم والمعرفة، ومن 

هذا المنطلق كان الحرص على عقد هذا المؤتمر، الذي يضم أهل العلم واالختصاص والقطاع 

، من أجل بلورة األفكار والرؤى التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية الخاص

 ."المستدامة، وبالتالي الحد من واقع البطالة والفقر في عالمنا العربي

ولفت حنفي إلى "اهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع 

% من الناتج المحلي 75ن "القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة الخاص العربي"، مشيرا الى أ

% تقريبا من فرص العمل"، مؤكدا أن "االتحاد منذ 75اإلجمالي العربي، كما يساهم في خلق حوالي 

نشأته ناد بالعمل العربي المشترك، وكانت له جهود حثيثة في ضرورة وجود االتحاد الجمركي 

زال لغاية اليوم يتبنى هذه الرؤى، ومواكبة تحديات الثورة الصناعية والسوق العربي المشتركة، وال ي

الرابعة والثورة الرقمية الثانية، وضرورة تعزيز سبل التكامل االقتصادي العربي، وتسهيل إطالق 

 ."الشراكات االستثمارية واألعمال الذكية

بية مشتركة، يمثل غرفة عربية أجن 16واشار الى ان "اتحاد الغرف العربية من خالل وجود 

 -صلة الوصل بين البلدان العربية واألجنبية"، كاشفا عن أن "االتحاد بالتعاضد مع الغرفة العربية 

البرازيلية، يعمالن على إنجاز مشروع لوجستي ضخم لربط العالم العربي بدول أميركا الجنوبية، 

 ."يهدف إلى تعزيز سالسل اإلمداد بين الجانبين

 الحمش

شار رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية الدكتور منير الحمش، إلى من جانبه أ

"أهمية انعقاد المؤتمر في مدينة بيروت التي تحتل مكانا بارزا في ذاكرة الجمعية، ففيها انطلقت 

أعماال هامة ألنشطتها، وفيها تجد الجمعية مالذا آمنا إلطالق نشاطاتها خصوصا عندما نجد بعض 

 ."لمعوقات في بعض األقطار العربية في ما يتعلق بإجراءات السفر واالنتقالا
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وقال: "بعد أن تم وضع الترتيبات منذ ثالثة أشهر النعقاد المؤتمر، كان هناك من ينصح بأن 

نبحث عن مكان آخر بسبب ما يجري في شوارع وساحات لبنان، ولكن مجلس اإلدارة صمم على 

 ."المؤتمر في بيروت كرسالة دعم ومحبة إلى لبنان وشعب لبنان الشقيق المضي في ترتيبات انعقاد

ولفت الحمش إلى أنه "منذ حوالي مائة عام أطلق أمير البيان شكيب أرسالن من هنا من بيروت 

سؤاله التاريخي: لماذا تأخر العرب والمسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ وقد وجد األمير أرسالن في حينه 

، تكمن في الجهل، والعلم الناقص، وفساد األخالق، والجبن، والتخلي عن الثقافة. نعم أن أسباب التأخر

هذا صحيح، ولكن حتى لو أمكن إزالة تلك األسباب، فإن التخلف سيظل جاثما على صدورنا ألسباب 

ذاتية وأخرى خارجية، ولعل الشعارات التي يرفعها المحتجون في شوارع لبنان والعراق مؤخرا 

ى ذلك، من هنا فغن العوامل الداخلية والخارجية تتعاونان وال يمكن الفصل بينهما في أي تجيب عل

 ."بحث جدي عن التخلف والتقدم

، لم يعد باإلمكان إنكار 2011وختم قائال: "على وقع أحداث الشوارع والساحات العربية منذ 

اس بحكامهم وبنظامهم بعض الوقائع، إذ أن هذه األحداث تعبر دون مواربة عن خيبة أمل الن

االقتصادي واالجتماعي، الذي أهمل عن قصد حاجات الناس وتطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة. 

ولكن هذه الحقيقة يجب أال تجعلنا نتجاهل الحقيق األعظم، وهي مطامع الدول الصناعية الغنية في 

في ظل غياب المشروع الوطني االستيالء على ثروات البالد العربية وخصوصا النفط والغاز، وذلك 

 ."التقدمي

 مال هللا

وألقى أمين عام الجمعية العربية للبحوث االقتصادية الدكتور أشرف العربي، كلمة نيابة عن 

المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال هللا، حيث قدم نبذة عن المعهد )مقره 

بدور بارز يهدف إلى دعم جهود وإدارات التنمية االقتصادية الكويت(، الفتا إلى أن "المعهد يقوم 

واالجتماعية في الدول العربية، من خالل أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية 

البشرية، وتقديم الخدمات االستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة 

ت واألنشطة الثقافية والتوعية التنموية، وإصدار التقارير والمتخصصة، والندوات والمؤتمرا

المتخصصة والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، والتي تستهدف جميعها اإلسهام في 

 ."تحسين األداء اإلنمائي، االقتصادي واالجتماعي، في الدول العربية

 العربي

عربي، قدم فيها نبذة عن أعمال المؤتمر وكانت كلمة للمنسق العام للمؤتمر الدكتور أشرف ال
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وجلساته، مشددا على أن "هناك ارتباط وثيق بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والثورة الصناعية 

الرابعة"، مشيرا إلى أنه "هناك ضرورة إلجراء تحليل دقيق للفكر التنموي واختيار ما يناسب 

ة بما يتوافق مع المجتمع"، الفتا إلى "وجود ضرورة المجتمعات العربية ليتم وضعها في خطط التنمي

بالتركيز على دور التعليم الفني الذي يمكن أن يساعد في توفير العمالة المدربة والمؤهلة الستخدام 

 ."التكنولوجيا في الصناعة

وقال: "في الوقت الذي يعيش العالم مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، فإنه يجب اإلشارة إلى 

نصيب العرب من الثورات الصناعية الثالث السابقة وعوائدها، لم يكن متناسبا مع مقومات أن 

 ."وإمكانات كامنة لديهم

وأكد العربي أن "الثورة الصناعية الرابعة تمثل نقلة كبرى في انطالق االقتصاد الرقمي 

واإلنتاج بما لم تسبقها وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من ابتكارات ومنتجات بدلت حياة الناس 

إليه أي من الثورات الصناعية السابقة"، الفتا إلى "اهمية االستفادة من صغر أعمار المجتمعات 

العربية، وغلبة الشباب في التركيبة السكانية، واالرتقاء برأس المال البشري من خالل التعليم 

نفاق إلى التدريب على المهارات والرعاية الصحية للجميع. فمن الحتمي في يومنا هذا توجيه اإل

واإللمام بالمعارف المتطورة من خالل نظم التعلم المستمر. إذ ال جدوى من نظم تعليم ال تعد الشباب 

 ."بمعارف متقدمة في رباعي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

 -وطنية  -منقول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

64 

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

 قصيرة: أخبار اقتصادية  –خامساً 

 مؤشر األمم المتحدةالتنمية البشرية: سويسرا تتصّدر إلى جانب النرويج التصنيف العالمي - 1

  2019ديسمبر  12ص 09:58 2019ديسمبر,  12 

تقول األمم المتحدة إن فرص العمر الطويل والحصول على تعليم جيّد مرتفعة في سويسرا، لكن 

 (Keystone) .بين مختلف المناطق في العالم التكنولوجيا هي أحد العوامل التي تخلق هّوة

، 2019احتلت سويسرا المرتبة الثانية بعد النرويج في مؤّشر األمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 

 .وقد حافظت بذلك على المركز الذي كانت تحتله في العام الماضي

المؤّشررابط  .لمرتبة الرابعةكونغ ا -إيرلندا جاءت في المرتبة الثالثة بينما احتلت ألمانيا وهونغ

الذي صدرت نتائجه يوم الثالثاء عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أظهر أيضا أن الواليات  خارجي

لوقت الذي كانت فيه المراتب العشرة االخيرة من المتحدة توجد في المرتبة الخامسة عشر، في ا

بعد جمهورية  189صنّفت في المرتبة  نصيب بلدان إفريقية من جنوب الصحراء الكبرى، فالنيجر

 .إفريقيا الوسطى

في ثالثة أبعاد للتنمية البشرية: حياة طويلة وفي صحة جيّدة  يقيس المؤّشر درجات التقّدم المحرز

رفة، والتمتع بمستوى معيشة الئق. وتقاس المؤشرات الثالثة من خالل النظر ويسر الوصول إلى المع

إلى متوسط العمر المتوقّع. وسنوات الدراسة في صفوف البالغين، وإجمالي الدخل الفردي على 

 .(GNI) المستوى الوطني

وعة المؤّشر يبيّن أيضا كيف أن التنمية البشرية في سويسرا أعلى من المتوّسط بالنسبة لمجم

"البلدان ذات التنمية البشرية العالية"، وهو أعلى أيضا من المعّدل المسّجل في البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية. وارتفع متوّسط العمر المتوقّع عند الوالدة في سويسرا بين عامي 

سنوات، وأن  3.7سنة مما يعني أن سنوات الدراسة ارتفعت بنسبة  6.1بنسبة  2018و 1990

 .%، وفقا لتقرير التنمية البشرية20.8اجمالي الدخل الفردي على المستوى الوطني قد ازاد بنسبة 

على المستوى العالمي، يحّذر برنامج االمم المتحدة اإلنمائي من ظهور عوامل جديدة تعّزز 

 .الفوارق بين البلدان

قم ظاهرة انعدام المساواة في العالم، تشير ومن القطاعات التي تتأثّر بهذه العوامل، والتي تفا

الدراسة إلى التعليم والتكنولوجيا وتغيّر المناخ "ففي البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية، على 

http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
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مّرة، وتنمو نسبة البالغين  15أسرع  االشتراكات في شبكة االنترنت سبيل المثال، يزداد معدل

 ."ل أسرع بست مرات من البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضةالحاصلين على تعليم عال بمعدّ 

https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-

%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-

nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o 

 

 صنيف السنويسويسرا الرابعة في تقرير التنافسية العالميةالت - 2

  2019مايو  29ص 10:30 2019مايو,  29 

، وفق التقرير (ETH Zurich) المبنى الرئيسي للمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ

التعليم  الصادر أخيراً عن المعهد الدولي إلدارة األعمال في لوزان احتلت سويسرا المرتبة األولى في

 (Keystone / Christian Beutler ©)  الجامعي واإلداري

احتلت سويسرا المرتبة الرابعة ألكثر االقتصادات في العالم تنافسية، وفق التصنيف العالمي 

 .(IMD) السنوي للمعهد الدولي إلدارة األعمال في لوزان

العالمية، الذي صنف سويسرا صعدت من المركز الخامس إلى الرابع في تقرير التنافسية 

مايو أن النمو  28دولة. وأوضح المعهد الدولي إلدارة األعمال أمس الثالثاء  63اقتصادات 

االقتصادي واستقرار الفرنك السويسري والبنية التحتية عالية الجودة عوامل نجاح االقتصاد 

عي واإلدارة وأضاف المعهد أن سويسرا احتلت المرتبة األولى في التعليم الجام .السويسري

 .والخدمات الصحية وجودة الحياة

وهذه هي المرة األولى، التي يتم فيها تقييم سنغافورة كأكثر االقتصادات تنافسية في العالم منذ عام 

 .، حيث تراجعت الواليات المتحدة عن الصدارة2010

ة وتوافر العمالة وعزا التقرير تصدر سنغافورة للقائمة بفضل تمتعها ببنية تحتية تكنولوجية متقدم

الماهرة وقوانين الهجرة المواتية ووجود طرق فعالة إلقامة أعمال تجارية جديدة. كما احتفظت هونغ 

 .كونغ بالمركز الثاني، بفضل سياسة الضرائب واألعمال وسياسات تمويها

https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-/45429618?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
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. 1989 وبدأ المعهد الدولي إلدارة األعمال إصدار تقريره السنوي حول التنافسية العالمي منذ عام

مؤشراً، ثلثاها مرتبط بإحصاءات العمل والتجارة، بينما يعتمد الثلث  235ويتم تصنيف الدول وفق 

 .م.ا/Keystone-SDA  .اآلخر على نتائج استطالعات الرأي التي أجراها المعهد

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/44996428 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير

*** 

 

 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/44996428
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