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  تحية طيبة، 
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 العنكبوتية.التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة 

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 

 هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية . إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق

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

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

عالمي ليتم حذف اسمه من أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إ مالحظة:

 القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 للعالم أن يستغني عنه ببساطة..أميركا قد تدّمر الدوالر كعملة عالميّة؟يمكن  - 1

 سبوتنيك :المصدر 

األخيرة الواليات المتحدة األمريكية قدرة لم  18منح صعود الدوالر األمريكي في السنوات الـ

 .تستطع أي من الدول منافستها على فرض إرادتها من خالل فرض عقوبات اقتصادية

التطلعات األوروبية في السنوات األخيرة وبخاصة بعد إطالق العملة األوروبية اصطدمت جميع 

والصينية بوجه قوة الدوالر األمريكي باعتباره العملة األكثر تداوال على الصعيد ” اليورو“الموحدة 

 .العالمي

في المئة من نسبة المعامالت  88فبحسب دراسة نشرت، فإن الدوالر األمريكي استحوذ على 

 .األمريكية nationalinterest سنة، وفقا لما نشرته مجلة 18عالمية التي تم تداولها في آخر ال

األمر الذي عكس عمق سوق األوراق األمريكية ومؤسساتها في التجارة العالمية، إال أن عددا من 

 .العوامل قد تساهم في تدمير الدوالر

واليات المتحدة بمعاقبة الدول التي تقف بوجه عادة ما تقوم ال: عقوبات اقتصادية قد تدمر الدوالر

 .سياستها من خالل اتباع سياسة العقوبات االقتصادية

إال أن إفراط أمريكا في هذه السياسة يدفع الكثير من الدول المعاقبة على االلتفاف على العقوبات 

 .دل األجنبيجم التبااألمريكية، ففي استطالع يجريه بنك التسويات الدولية مرة كل ثالث سنوات حول ح

في المئة منذ بداية العقد الجاري، إال أن  84,9توصل البنك إلى أن حصة الدوالر قد انخفضت إلى 

 .ذلك لم يمنعه من اكتساب قاعدة صلبة على حساب اليورو والين

في المئة من معامالت التبادل األجنبي هذا العام، منخفضا من 32.3وقد جرى استخدام اليورو في 

 .في المئة 16.8في المئة إلى 19، في حين انخفضت حصة الين من 2010في المئة في استطالع  39

في المئة  63تريليون دوالر، كما أنه مسؤول عن  6,6ويدر سوق التبادل األجنبي يوميا مايعادل  

 .في المئة من العمليات المالية عبر الحدود 40من سندات الديون المستحق و
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ر كعملة إلصدار الفواتير أكثر بثالثة أضعاف من شحنات العديد من الصادرات كما يستخدم الدوال

في المئة من دول العالم تربط عملتها بطريقة أو بأخرى  70العالمية األمريكية نفسها، كما أن حوالي 

 .بالدوالر األمريكي

العديد من ، توقع 1999منذ إطالق العمل باليورو في عام : اليورو والين في مواجهة الدوالر

االقتصاديين بأن تكون هذه العملة منافسا قويا لهيمنة الدوالر، كما وتوقع الرئيس السابق لقسم االقتصاد 

 5الدولي بوزارة الخزانة األمريكية، فرد بيرغستن، بأن يصل اليورو إلى مكانة الدوالر في غضون 

إلى جعله  2006يني منذ العام أما اليوان الصيني والذي يسعى البنك المركزي الص .سنوات 10أو 

إلى سلة  2016منافسا قويا للدوالر من خالل جملة من القوانين االقتصادية المنافسة ليدخل في عام 

 .العمالت المستخدمة لتحديد القيمة من قبل صندوق الدولي

رو وإال أن تقريرا أعده ستيفن كيرشنر من مركز الدراسات األمريكية، يرى بأن كال من منطقة الي

الصين ومنطقة “وعلق قائال:  .والصين تثبتان أن ضخامة الحجم وحدها ال تعطي مكانة دولية ألي عملة

اليورو محفوفتان بمؤسسات اقتصادية وسياسية مصابة بالضعف المزمن، وهي مؤسسات تقاوم أي 

ى المدى العالمي علإصالح. وبالتالي فإن احتمالية أن يحتل اليورو أو اليوان محل الدوالر في االقتصاد 

إذا كانت الحكومة األمريكية تنوي إساءة استخدام الدور الذي “واختتم قائال:  .”المتوسط شبه منعدمة

يلعبه الدوالر كأداة لفرض إرادتها على دول العالم، يمكن أن يعزز هذا من توفير بديل أي إنشاء آليات 

 http://syrianexpert.net/?p=43787  ”…للسداد غير معتمدة على الدوالر

 

 2019بريكست وحروب التجارة الدولية أبطأت االقتصاد البريطاني في  - 2

 توقعات غير متفائلة بمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة رغم فوز المحافظين بأغلبية

 12:29 2019ديسمبر  22األحد  صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى 

 ()أ.ف.ب فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحسم معركة بريكست 

ن االقتصاد البريطاني عانى بشكل لم يكن جيداا لالقتصاد العالمي ككل، فإ 2019رغم أن عام 

خاص من تبعات عاملين أساسيين، هما وضع االقتصاد العالمي، بخاصة الحروب التجارية بين 

الواليات المتحدة وشركائها التجاريين، وعدم اليقين الناجم عن تأجيل موعد خروج بريطانيا من االتحاد 

 بانتخابات مبكرة. األوروبي "بريكست"، وما صاحبه من فوضى سياسية انتهت

ويعتمد هذا التقرير على تقييم أساسي لمصدرين رئيسيين، من خالل بياناتهما المختلفة على مدار 

العام وكذلك التوقعات للعام المقبل، وهما بنك إنجلترا )المركزي البريطاني( وغرفة التجارة البريطانية، 

http://syrianexpert.net/?p=43787
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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في موعده  2016لو جرى حسب استفتاء  وكان تقييم بنك إنجلترا من البداية أن "البريكست"، حتى

 ومن دون االضطرابات التي حدثت هذا العام، سيكون له أثر سلبي على االقتصاد البريطاني.

وال يقتصر األمر على ما سيكون على بريطانيا دفعه لالتحاد األوروبي مقابل الخروج )أكثر من 

د كشريك تجاري رئيس تزيد حصته على مليار دوالر(، وإنما العتماد بريطانيا على دول االتحا 60

نصف تجارة بريطانيا، وكذلك فقدان حي المال واألعمال في لندن )سيتي أوف لندن( عدداا من 

المؤسسات المالية العالمية الكبرى مع ما يعنيه ذلك من هبوط حاد في تدفقات األموال في االقتصاد 

 البريطاني.

ى رؤية البنك المركزي، رغم الدعاية السياسية التي وهناك عدد كبير من االقتصاديين يوافق عل

صاحبت االستفتاء على "البريكست" قبل أكثر من ثالث سنوات، وكسب بها المحافظون االنتخابات 

 األخيرة هذا الشهر، بأن "البريكست" سيجعل اقتصاد بريطانيا أفضل.

 تفادي الركود

إعالن مكتب اإلحصاء الوطني أن الربع الثالث، وتفادى االقتصاد البريطاني الركود "تقنياا" مع 

، ويعد أي اقتصاد %0.4من يوليو )تموز( إلى سبتمبر )أيلول(، شهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

تقنياا في حالة ركود إذا انكمش الناتج المحلي اإلجمالي ربعين متتاليين في العام، وكان الناتج المحلي 

-0.2مش بالفعل في الربع الثاني من أبريل )نيسان( إلى يونيو )حزيران( بنسبة اإلجمالي البريطاني انك

 ، بينما حقق نمواا في الربع األول بنسبة تزيد على نصف نقطة مئوية.%

أما سبب نمو الربع األول فيعود إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري استعداداا للموعد األصلي 

أكتوبر )تشرين  31أبريل، ثم  12ل أن يؤجل أكثر من مرة إلى مارس )آذار(، قب 31لـلبريكست في 

، ويرى أغلب المحللين أن تجارة الربعين األول 2020يناير )كانون الثاني(  31األول(، ثم أخيراا إلى 

والثاني تكدست كلها في الربع األول تحسباا للبريكست، ما أدى حتماا إلى انكماش االقتصاد في الربع 

 الثاني.

لهذا السبب، مع توقع أن ينجز رئيس الوزراء بوريس جونسون البريكست في موعده نهاية  وربما

يناير، ال تزيد توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع واألخير من العام على نصف ما 

 .%0.2حققه االقتصاد في الربع الثالث، أي 

حصاء الوطني بشأن زيادة صادرات السلع في وتؤكد تقديرات االقتصاديين ما صدر عن مكتب اإل

مليار  15.86مليار دوالر ) 21الربع الثالث، ما أدى بدوره إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 

في  مليار جنيه إسترليني(. 24.15مليار دوالر ) 32جنيه إسترليني(، بينما كان العجز في الربع الثاني 
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رسمية على توقع أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني نمواا النهاية، تكاد تجمع المؤسسات شبه ال

في األشهر التسعة األولى من العام  %1.1، بعدما حقق فعلياا نمواا بنسبة %1.3في حدود  2019في 

 (.2020التي صدرت أرقامها النهائية حتى اآلن )أرقام الربع الرابع واألخير تصدر في بداية 

 تباطؤ شديد

ظل نمو االقتصاد البريطاني أقل من نصف معدل نمو االقتصاد العالمي المتوقع لعام ومع ذلك ي

(، وبالكاد يتجاوز نصف معدل نمو اقتصاد دول االتحاد األوروبي )في %3.5و 3)ما بين  2019

ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل محلية داخلية بريطانية، باإلضافة إلى العاملين  المتوسط( للعام.

ن، وهما الحروب التجارية في العالم ومشكالت البريكست، وإذا كانت الحروب التجارية تؤثر األساسيي

سلباا على االقتصاد العالمي ككل واقتصاد أغلب دول العالم، فيمكن إخراج هذا العامل من المعادلة عند 

 مقارنة أداء االقتصاد البريطاني بأي اقتصاد لدولة من دول مجموعة الدول المتقدمة.

يبقى السبب الرئيس في تباطؤ االقتصاد البريطاني الشديد، وبمعدل أكبر مما هو الحال في بقية 

الدول الرأسمالية الرئيسة، وهو مشكلة البريكست، ليس فقط لألسباب التي أكد عليها بنك إنجلترا، وإنما 

 نتيجة عدم اليقين خالل هذا العام الذي أدى إلى فقدان الثقة.

على ذلك ما جاء في أحدث أرقام غرفة التجارة البريطانية عن انكماش االستثمار ولعل أبرز دليل 

، ويرجع ذلك بالطبع إلى تردد المستثمرين في شراء األصول %-1بنسبة  2019في األعمال في 

ر وباإلضافة إلى ذلك فإنه منذ اختا البريطانية نتيجة فقدان الثقة مع االضطراب بشأن البريكست.

ريطانيون الخروج من االتحاد األوروبي، بدأت كبرى المصارف االستثمارية والمؤسسات الناخبون الب

المالية البحث عن مكان آخر غير لندن، لعدم وضوح ما ستكون عليه اإلجراءات واللوائح التي يتعاملون 

 .(على أساسها منذ أربعة عقود )أي اإلجراءات األوروبية التي سرت في بريطانيا كعضو في االتحاد

وبحلول الربع األول من العام كانت بعض تلك المصارف وبيوت المال الكبرى إما نقلت القدر 

األكبر من نشاطها إلى مراكز أوروبية كفرانكفورت مثالا، أو على األقل قلَّصت وجود مقارها الرئيسة 

فرص  لفي لندن، وال تقتصر تبعات ذلك على القطاع المالي والمصرفي من تسريح عاملين وتضاؤ

العمل أمام البريطانيين، وإنما أيضاا ما كان يفيد االقتصاد البريطاني من عمليات بالمليارات تُجرى 

هذا من دون أن نعدد القطاعات األخرى التي تأثرت سلباا بالبريكست  يوميا عبر تلك المراكز في لندن.

 حتى قبل إنجازه من زراعة وتصنيع وبناء وتشييد، إلخ.

ورغم الفوز الكبير لحزب المحافظين في االنتخابات المبكرة بما يضمن : فائلةتوقعات غير مت

لبوريس جونسون تنفيذ البريكست في موعده، فإن العوامل التي ضغطت على االقتصاد البريطاني نحو 
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التباطؤ والتراجع ال تزال موجودة، بل إنها مرشحة للتفاعل مع إصرار جونسون على عدم تمديد فترة 

مع االتحاد األوروبي على ترتيبات الخروج إلى ما بعد نهاية العام المقبل، ما يفتح الباب أمام  التفاوض

 .2021احتمال الخروج من دون اتفاق في يناير 

والمؤشر األهم هو ما صدر عن غرفة التجارة البريطانية من توقع استمرار انكماش االستثمار في 

 يُتوقع أن تزيد نسبة النمو في اإلنفاق الحكومي كثيراا ، وال2020في  %-0.7األعمال ليكون بنسبة 

، إنما األهم أن اقتراض الحكومة والقطاع العام مرشح للزيادة %3.3عند  2019على تقديرات عام 

مليار جنيه  83.4مليار دوالر ) 111الهائلة، إذ تتوقع الغرفة أن تقترض الحكومة ما يصل إلى 

لمقبلة، وبغض النظر عن عبء زيادة حجم الدين ونسبته إلى الناتج إسترليني( في السنوات الثالث ا

 المحلي اإلجمالي فإن هذا سيزيد من األعباء على الميزانية.

وإذا كانت التوقعات باستمرار زيادة األجور بأكثر من معدل التضخم، فإن األرجح أال يزيد ذلك 

عند  2019يزيد كثيراا على نسبته في  من الضغوط التضخمية، كما أن اإلنفاق االستهالكي ربما ال

 ، ومعروف أن اإلنفاق االستهالكي يمثل العمود الفقري لنمو الناتج المحلي اإلجمالي.1.1%

، وهو أيضاا مرشح 2019وكان للبريكست بكل مشكالته األثر األكبر في التراجع االقتصادي في 

 ل في العامين المقبلين.ألن يكون السبب الرئيس وراء عدم تعافي االقتصاد على األق

https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%

B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019 

 

 تفاوت اجتماعيهل سويسرا هي الدولة المثالية في التوزيع العادل للثروة؟ - 3

  - 2019ديسمبر  Sibilla Bondolfi 13 سيبيال بوندلفي بقلم

 .في كانتون شفيتس مالذاا ضريبياا  (Wollerau) تعتبر بلدية فوليراو

(Keystone / Martin Ruetschi) 

بينما يجري في العديد من البلدان جدٌل حول اتساع الهّوة بين األغنياء والفقراء، أشاد تعليٌق نُشر 

ألقل افي نيويورك تايمز بسويسرا وبالتوزيع المتساوي للثروة فيها، ووصفها بأنها "الدولة الطوباوية؛ 

ا منها". فماذا يختفي وراء هذه الرؤية؟  اشتراكية من الدول االسكندنافية، ولكن األكثر نجاحا

https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.swissinfo.ch/ger/profiles-swissinfo/sibilla-bondolfi
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ا مفّضالا في مراكز البحوث ووسائل  منذ بضع سنوات، تشكل الفروقات االجتماعية موضوعا

 : فيذلكاإلعالم واألوساط السياسية والملتقيات العامة في سويسرا كما في غيرها. أحدُث مثاٍل على 

، يُطالب الشباب االشتراكي بأن تكون الضرائب على "رابط خارجي%99 مبادرة شعبية تحت مسمى"

الفوائد واألرباح المتأتية من رؤوس األموال أعلى من الضرائب على المداخيل المتأتية من العمل. بهذا 

يا "يُحققوا العدالة أخيراا وأن يحددوا مزا وفقاا لما بيّنوه، أن في الحزب اإلشتراكي،المطلب يريد الشبان 

 ."كبار األثرياء

 هل هي جنة المساواة؟ سويسرا..

في نيويورك تايمز أشاد "روتشير شارما"، وهو مؤلف ومستثمر، بسويسرا ووصفها بجنّة 

، وقال بأن "رأسماليّو سويسرا السعداء والمعافونرابط خارجي" :المساواة، وذلك في مقالةِ رأي بعنوان

لننَس األصلي: "ف سويسرا أكثر ثراءا ولكنها عادلة مثل الدول االسكندنافية. فقد جاء في نص المقال

 ."ا، سويسرا أكثر ثراءا ولكن توزيعها للثروات متساٍو بشكل مدهشاسكندنافي

ا ما، بـ"جدل مستورد" من دوٍل مثل  فهل يتعلق األمر في النزاع حول التفاوت االجتماعي، نوعا

 فرنسا أو الواليات المتحدة األمريكية؟ وهل سويسرا في الحقيقة جنّة المساواة؟

 :ن تُوّجه له األسئلةإن التقديرات هنا تأتي مختلفة بحسب مَ 

، بروفيسور االقتصاد في جامعة "سانت غالن" يقول بأن "سويسرا رابط خارجي"ريتو فولمي"

تورد من ل مس"األحاديث عن فقدان الطبقة المتوسطة لمكانتها تتعلق بجد في حالٍة جيّدة" لكنه يرى أن

، من "مستقبل سويسرا" وهي مؤسسة "ماركو سالفيرابط خارجي" أما ."الواليات المتحدة األمريكية

ي الحسبان ف ليبرالية للبحوث والخبرة، فيقول: "في سويسرا لدينا أوضاعٌ مستقّرة"، ويضيف: "لو أخذنا

 ."ما هو موجود في صناديق التقاعد، لوجدنا أن توزيع الثروة متساوٍ 

توزيع الثروة في " من جامعة برن يقول بأن "روبرت فلودررابط خارجي" لكن البروفيسور

وي في عدم تسا -هو واحد من التوزيعات األكثر ال تساوياا في العالم، وهي تحتل رابط خارجي سويسرا

 نهاية اإلقتباس  ."المكان الوسط -المداخيل 

ا بشأنها. لذلك، فإننهذه اآلراء المتناقضة تشير إلى مدى تسيّس المسألة وحجم األختالف القائم 

سنخصص سلسلة معّمقة لهذا الموضوع. وفي خطوٍة أولى ندرج في هذا النص التمهيدي بعض 

 .المعلومات والحقائق المتعلقة بسويسرا

يُظهر أحد البحوث التي أجراها "ريتو فولمي" و "إيزابيل مارتينز" : توزيع الثروة والمداخيل

بأن طابع عدم المساواة بين األغنياء والفقراء  رابط خارجي"توزيع المداخيل والثروة في سويسرا" حول

https://99prozent.ch/
https://99prozent.ch/
https://www.nytimes.com/2019/11/02/opinion/sunday/switzerland-capitalism-wealth.html
https://www.nytimes.com/2019/11/02/opinion/sunday/switzerland-capitalism-wealth.html
https://siaw.unisg.ch/de/lehrstuehle/foellmi
https://www.avenir-suisse.ch/team/marco-salvi/
https://www.avenir-suisse.ch/team/marco-salvi/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/ctzzmuvcskfv/
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/ctzzmuvcskfv/
http://www.denknetz.ch/jahrbuch-2017/
http://www.denknetz.ch/jahrbuch-2017/
http://www.denknetz.ch/jahrbuch-2017/
https://www.ubscenter.uzh.ch/assets/publicpapers/PP6_Verteilung_von_Einkommen_und_Vermoegen.pdf
https://www.ubscenter.uzh.ch/assets/publicpapers/PP6_Verteilung_von_Einkommen_und_Vermoegen.pdf
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مع  حدوٍد ضيقة" في سويسرا قليل الحّدة، وأن الهوة بين المداخيل في المئة سنة الماضية كانت في

 .استثناء واحد: "في الوقت القريب الراهن تزايدت مداخيل وثروات كبار األثرياء"، يقول فولمي

يُبيّن بأن توزيع الثروة في سويسرا  لسويسريةرابط خارجيإلدارة الضرائب الفدرالية ا لكن تحليالا 

صار ال متساوياا أكثر، حيث ازدادت في هذه الفترة ثروة السكان األكثر  2015و 2003بين عامي 

. لم %18.6تقريباا، بينما لم تزد األرباع الثالثة األضعف في كل الثروات إال بنسبة  %43ثراءا بنسبة 

 .الثروات الموجودة في صناديق المعاشاتتُعتبر في هذه الِحسبة 

فلومي فلودر من جامعة برن يلفت النظر إلى أن "نتائج الدراسات متناقضة" ويوضح بأن "األمر 

يتعلق بشكٍل كبير بالمعلومات والمفاهيم التي يعتمد عليها المرء"، لذلك هو يريد العمل مع زمالء له 

 .على إقامة قاعدة بيانات جديدة وإنشاء مرصد للفقررابط خارجي مشروع بحثي في

ا، هنالك إتجاهٌ متناٍم لتفاوت المداخيل،  إذن يستطيع "فلودر" قول الكثير؛ مثل: "في سويسرا أيضا

تأمين "أقساط الوإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي عليه في ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية"، أو أن 

م الرواتب ضئيل، لذلك فإن الراتب في سويسرا شحيٌح  الصحي وبدالت اإليجار في ارتفاع، بينما تقدُّ

ا بالنسبة للمستويات الدنيا من الطبقة المتوسطة  ."أيضا

نظام الضرائب ودولة الرفاهية االجتماعية لهما تأثير كبير على توزيع الثروة، : هذه العوامل حاسمة

وبالتالي،على المساواة االجتماعية. في سويسرا الليبرالية، وبالمقارنة مع الدول األوروبية األخرى، 

هنالك إعادة توزيع أقل، فالضرائب معتدلة؛ وفي التأمين الصحي كما في صناديق التقاعد ليس هنالك 

 .إعادة توزيع بين األغنياء والفقراء

فقد  الحربين العالميتين في كال :التفاوت االجتماعي أكثرهنالك خصوصيات سويسرية أخرى تعّمق 

األثرياء في الدول المحاربة أجزاءا كبيرة من ثرواتهم، مما أدى على وجه غريب إلى المزيد من المساواة 

)حتى وإن لم تتحسن بالضرورة أوضاع الفقراء من خالل ذلك(. أما في سويسرا فلم يكن األمر كذلك، 

في سويسرا التي تكاد أال  نسبة ملكية البيوت .لفوارق بين األغنياء والفقراء أكثرحيث عّمقت الحرب ا

هي النسبة األقل في كل أوروبّا. مع االرتفاع الدائم ألسعار العقارات يصبح مالكو البيوت  %40تبلغ 

. ومن ذلك يستفيد فقط القليلون في سويسرا  .بشكٍل دائم أكثر ثراءا

ضريبة إجمالية( لجذبهم، هؤالء ) بضرائب منخفضة األثرياء األجانبقصداا، تتوجه سويسرا إلى 

ا ملحوظاا في اإلحصاءات  .النجوم وكبار األثرياء يحتلون موقعا

في سويسرا، والتي كانت قد ُخفضت، هي أقل من الضرائب على  الضرائب على المواريث

 .المواريث في معظم الدول. بهذه الطريقة تجري المحافظة على الثروة

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-76326.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-76326.html
http://inequalities.ch/
http://inequalities.ch/
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ا ويحصل على أرباح  األرباح المتأتية من رؤوس األموال ال تُفرض عليها الضرائب، من يبيع أسهما

 .من جراء ذلك، كشخص وليس كمؤسسة، ال يدفع أي ضريبة، وفي العادة يستحوذ األثرياء على األسهم

رائبي على عامل واحد فقط، يخدم المساواة: "سويسرا واحدة من الدول القليلة التي لديها نظاٌم ض

 .الثروات ذو أهمية كبيرة"، كما يقول فولمي

وفقاا لما سبق، فإنه من المدهش حقّاا أن تنجح سويسرا في سياستها المتعلقة  الوصفة السريّة؟

مؤسسة "مستقبل سويسرا" تحدد في الدراسة   بالمساواة االجتماعية، فما هو سّرها في ذلك؟

دول األخرى كعامٍل ملهم في مكافحة عدم المساواة: سوق عمل العناصر التالية التي يمكن أن تخدم ال

 .مرن جّداا، نظام تعليم ثنائي، ديموقراطية )نصف( مباشرة ونظام ضرائبي غير مركزي

سبٌب آخر يضيفه فلودر: "الرواتب المتدنية في سويسرا ليست منخفضة كثيراا كما في دول أخرى، 

 ."دنى للراتب التي تتبعها النقاباتوهذا، بدرجة رئيسية، بفضل سياسة الحد األ

وفقاا لـ "سالفي" فإن سويسرا "لديها مشاكل أقل من الدول األخرى، وذلك، قبل كل شيء، بسبب 

سوق العمل الذي تتمتع به"، وإن "العامل الحاسم بالتأكيد هو أننا لدينا نسبة تشغيل عالية. باإلضافة إلى 

ة مرتفع جداا؛ وذلك حتى بعد خصم تكاليف المعيشة"، ويقول هذا، فإن مستوى الدخل بالمقارنة الدولي

ا: "من يكسب عندنا القليل، فإنه بالمقارنة الدولية يبقى في وضٍع جيّد  ."أيضا

، من الذين تقل %90ويرى فلومي ذلك بشكٍل مشابه حيث يقول: "في سويسرا يختتم أكثر من 

ا جامعيّاا  ا، تعليما  ."أو مهنيّاا. هذه قيمة ورقم قياسي عالميأعمارهم عن الخمسة وعشرين عاما

ويضيف: "بعد ختام التعليم المهني مباشرة يحصل المرء في سويسرا حسب مجاله المهني، على 

ا." وتلك "رواتب متينة"، يعتبرها فلومي 5500و 4500راتب يتراوح بين   .فرنكا

اتب منخفضة، فإنَّ ذلك عندما يكون الكثير من الناس في بلد ما دون تعليم مهني ويعملون برو

ا  .يؤدي، وفقاا لـ "فلومي"، إلى توزيع أجور مختلف تماما

الخالصة:، قد ال تكون سويسرا جنّة المساواة كما صورها كاتب العمود الصحفي في نيويورك 

 .قد يكون األمر أسوأ -بالمقارنة مع دوٍل أخرى  -تايمز، بل يجب القول أنه 

https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-

%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-

nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o 

https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-/45412214?utm_campaign=swi-nl&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o
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 ماكس 737حول طائرات بوينغ ” مقلقة“الكونغرس يدرس وثائق  - 4

  –)أ ف ب(  –نيويورك  

ماكس لن تنتهي قريبا بعدما بادرت مجموعة الصناعات الجوية بتسليم  737يبدو أن أزمة بوينغ 

لقة تشكك على ما يبدو في تعاطي المجموعة مع لجنة النقل في الكونغرس األميركي وثائق جديدة مق

 المشكالت األمنية المرتبطة بهذه الطائرات.

في وقت متأخر من “وقال أحد مساعدي هذه اللجنة إن المجموعة األميركية أرسلت هذه الوثائق 

 بعد اإلعالن عن استقالة مديرها التنفيذي دينيس مويلنبورغ بمفعول فوري، بدون أن” مساء اإلثنين

 يوضح ما إذا كان األمران مرتبطين ببعضهما.

ماكس التي منعت من التحليق  737وتجري لجنة النقل في الكونغرس حاليا تحقيقا حول طائرات 

 شخصا. 346منذ آذار/مارس الماضي على اثر حادثين أوديا بحياة 

رتي م طائلكن المصدر نفسه لم يوضح ما إذا كانت الوثائق تتحدث عن الوضع قبل أو بعد تحط

. كما 2019وآذار/مارس  2018والخطوط الجوية اإلثيوبية في تشرين األول/اكتوبر ” اليون إير“

 رفض الكشف عن مضمونها.

)اف ايه ايه( لوكالة فرانس برس أنها تسلمت هذه ” اإلدارة الفدرالية للطيران“من جهتها، أكدت 

 الوثائق.

يواصلون دراسة هذه الملفات، لكن مثل كل المسؤولين “وقال المصدر نفسه في الكونغرس إن 

 ”.الملفات األخرى التي كشفتها بوينغ من قبل، يبدو أنها ترسم صورة مقلقة جدا

وهو يلمح بذلك على األرجح إلى كشف رسائل داخلية لطيار تجارب لدى بوينغ مارك فوركنر، 

واحتلت عناوين  2016ماكس في  737تتحدث عن مشاكل في جهاز محاكاة التحليق في طائرات 

 الصحف.

الوثائق تشير على ما يبدو إلى صورة مقلقة جدا للمخاوف التي عبر عنها موظفو “وقالت اللجنة إن 

بوينغ حول التزام الشركة بالسالمة وجهود بعض الموظفين لضمان أال تعرقل الجهات التنظيمية أو 

 ”.غيرها خطط بوينغ لالنتاج

 –الثقة اهتزت  –
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اليون “التي أجرتها السلطات في إندونيسيا حيث تحطمت الطائرة التابعة لشركة كشفت التحقيقات 

وكذلك المحققون اإلثيوبيون بعد حادث طائرة الخطوط الجوية اإلثيوبية عن خلل في برنامج ” إير

 معلوماتي في الطائرة.

ت وفي اكما كشفت تقصيرا في العديد من الجوانب من تشغيل بعض البرامج إلى نقص في المعلوم

 تأهيل الطيارين.

وفي الواليات المتحدة أكدت التحقيقات في اللجان البرلمانية وجود عالقة وثيقة جدا بين اإلدارة 

الفدرالية للطيران ومجموعة الصناعات الجوية، وخصوصا ترك السلطات الفدرالية لنقاط عديدة في 

 عملية المصادقة على صالحية هذه الطائرات، بيد بوينغ.

س لجنة النقل النائب الديموقراطي بيتر ديفازيو الذي اجرى تحقيقا مع مسؤولي بوينغ في ويترأ

 جلسة استماع في تشرين األول/أكتوبر دعا خاللها عدد من النواب الى استقالة مويلنبورغ.

ها نوكانت بوينغ أعلنت إقالة مويلنبورغ وتعيين ديفيد كالهون مديراا تنفيذياا جديداا خلفا له، مؤكدة أ

تحسين العالقات مع السلطات المنظمة للقطاع والزبائن وجميع األطراف ”و” استعادة الثقة“تحتاج إلى 

 ”.كان يجب أن تتم قبل ذلك“وقال ديفازيو أن هذه االستقالة  ”.المعنيين اآلخرين

اتخذت عددا من القرارات المدمرة التي تدل على أنه كان يُعطى أولوية “واضاف أن المجموعة 

ماكس بفارق أقل من خمسة أشهر  737وأغرق حادثا تحطم طائرتي البوينغ  ”.كبر للربح من السالمةأ

المجموعة في أخطر أزمة في تاريخها. وفي قرار غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث، منع كل 

 آذار/مارس. 13األسطول العالمي من هذه الطائرات من التحليق منذ 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-

%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-

%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ 

 

 الصين تقدم مبادرة اقتصادية مع اليابان وكوريا الجنوبية - 5

  –)أ ف ب(  -شينغدو 

اتفقت جمهورية الصين الشعبية واليابان وجمهورية كوريا، األربعاء، على تطوير التعاون 

 االقتصادي والتجاري بين البلدان المتجاورة.

وقدمت جمهورية الصين الشعبية في ختام قمة ثالثية جمعت كل من قادة البلدان الثالث رئيس 

يره الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري مون جاي ان، في مدينة الوزراء الصيني لي كه تشاينغ ونظ

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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شينغدو الصينية، عرضاا تجارياا على جارتيها اليابان وكوريا الجنوبية بتطوير البنى التحتية للتعاون 

 االقتصادي والتجاري.

ن أوصرح رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ األربعاء في اجتماع مع نظيره الياباني شينزو آبي 

 بكين مستعدة لتقوية التعاون االقتصادي مع اليابان وفي اسواق دول اخرى.

وخالل اجتماع منفصل االثنين، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، قال لي ان الصين مستعدة 

 للعمل على شبكة سكك حديدية تربط بين الصين وأوروبا، بحسب وكالة يونهاب لالنباء.

كوريا الجنوبية قمة الثالثاء، تطرقت أيضاا إلى اتفاق التجارة الحرة وعقدت الصين واليابان و

 المزمع ابرامه بين الدول الثالث، والذي يجري العمل عليه منذ سنوات عديدة.

، وفقاا لبيان مشترك 2018مليار دوالر في عام  720بلغت قيمة التجارة بين الثالثي أكثر من 

 أصدره القادة ليلة الثالثاء.

حول االتفاقية، وتسعى جاهدة لتحقيق بيئة تجارة ” ستسرع من المفاوضات ” البيان ان الدول وقال 

 “.واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة 

ويسعى القادة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الثالثية الجديدة استكماال التفاق تجارة حرة اسيوية 

 ها الصين. وستكون االتفاقية في حال التوقيع عليها أكبر اتفاقية تجارة في العالم.منفصلة تدعم

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-

%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-

%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86/
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 : االقتصاد باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياا 

6 - Leszek Balcerowicz: To, co dobre, stało się w 1990, kolejny rok był 

trudniejszy     1  

     tv.rp.pl 

 Krzysztof Adam Kowalczyk 01.01.2020 

Gdybym mógł cofnąć czas i coś zmienić, przyspieszyłbym reformę podatkową. Być 

może byłaby głębsza, na przykład można było wprowadzić podatek płaski – mówi Leszek 

Balcerowicz w 30. rocznicę powrotu wolnego rynku w Polsce. 

Jak pan spędził Sylwestra w 1989 r.? W biurze, zagryzając paznokcie w oczekiwaniu 

na północ i start swojego programu? 

Poszliśmy z żoną na jakąś imprezę rozrywkową, gdzie okazało się, że jest telewizja i 

przepytywali mnie, co będzie jutro (śmiech). 

Dlaczego upierał się pan, by reformy wystartowały akurat 1 stycznia 1990 r.? 

Żeby się nie rozpłynęły. Jeśli się nie da twardego „deadline'u", to nie ma dostatecznej 

mobilizacji. Byłyby tysiące powodów, żeby coś jeszcze raz przedyskutować i przesunąć. 

To jak z wystrzeleniem rakiety: jest termin i następuje odliczanie. To bardzo mobilizuje. 

W młodości biegał pan na średnich dystansach, ale jesień 1989 r. to był sprint: 12 

września expose premiera Mazowieckiego, 5 października założenia do reform, 20 

listopada gotowy plan, 6-7 grudnia zatwierdzenie projektów ustaw przez rząd, 17 grudnia 

pierwsze czytanie w Sejmie, a zaraz po Świętach uchwalenie ich przez Sejm i Senat. 

Takie tempo umożliwiły wcześniejsze prace, które prowadziłem wraz z (utworzonym 

jeszcze w końcu lat 70.) zespołem – na zasadzie hobby, bo wtedy nikt nie przypuszczał, że 

będziemy mogli zmienić system. Wnioski były jednoznaczne: jeśli to tylko możliwe, 

należy przejść do wolnorynkowego kapitalizmu, a nie szukać trzeciej drogi, która jeszcze 

w latach 70. wyglądała na jedyną dostępną. 

Droga węgierska? 

W końcu lat 70. proponowaliśmy coś znacznie bardziej radykalnego: samorząd 

pracowniczy bez nomenklatury partyjnej. Ale w latach 80. poszliśmy dalej i 

https://www.rp.pl/autor/500/krzysztof-adam-kowalczyk
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zastanawialiśmy się, jaki system zapewniałby Polsce najszybsze doganianie Zachodu. To 

było hobby. Nie przypuszczaliśmy, że w 1989 r. dojdzie do załamania socjalizmu. 

Wcześniejsze prace dały dwa ważne wnioski: to musi być wolnorynkowy kapitalizm, 

którego nieodłączną częścią będą rządy prawa. A jeśli przejście do nowego systemu ma 

się udać, powinno być szybkie i zakrojone na szeroka skalę. Wiedzieliśmy, że przejście 

powolne lub cząstkowe zatrzyma się i zostanie odwrócone. Trudność polegała m.in. na 

tym, że do końca grudnia 1989 r. musiałem robić trzy rzeczy naraz: prowadzić prace nad 

strategicznym projektem reform, podejmować decyzje wynikające z dotychczasowego 

systemu... 

Zatwierdzać ceny urzędowe? 

Było ich sporo, np. kolegium ministerstwa finansów zajmowało się zatwierdzaniem 

cen trumien. Trzecia rzecz to rozmowy z wierzycielami Polski, którzy byli bardzo 

zainteresowani, w jakim kierunku zmierza kraj. 

Byliśmy wtedy bankrutem... 

Dlatego nasz plan obejmował radykalną redukcję polskiego długu zagranicznego. 

Zabiegaliśmy o nią od samego początku. Udało się to w 1991 r. 

Co było największym problemem w 1989 r.? Odziedziczona po poprzednikach 

inflacja? 

Brała się z tego, że w końcówce PRL coraz bardziej brakowało pieniędzy w budżecie 

i w rosnącym stopniu wydatki były pokrywane z tego, co potocznie się zwie drukowaniem 

pieniędzy. To negatywnie odróżniało Polskę np. od Czechosłowacji, gdzie inflacja była na 

poziomie 10 proc. rocznie., czy Węgier (30 proc. rocznie). A u nas w drugiej połowie 1989. 

było 20-30 proc. miesięcznie! Takie finansowanie budżetu u schyłku socjalizmu było 

pochodną wielkiej presji na wzrost płac, która z kolei była ubocznym efektem dążenia do 

zmiany systemu. 

Ludzie się zbuntowali, bo socjalizm nie spełnił swojej obietnicy dobrobytu. 

Nigdzie nie spełnił. 

Wróćmy do pana planu. Dlaczego końcówka prac w grudniu 1989 r. była nerwowa? 

Bo MFW naciskał, by program był jeszcze bardziej radykalny? 

Nie, strategia była – używając języka Morawieckiego – polska. MFW nie miał żadnej 

przewagi informacyjnej czy know-how, jeśli chodzi o strategię odchodzenia od socjalizmu. 
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Owszem, miał doświadczenie w tłumieniu galopującej inflacji, ale w gospodarkach 

rynkowych. U nas pojawiło się dodatkowe pytanie: jak będą się zachowywać 

przedsiębiorstwa w ogromnej większości państwowe, kiedy się wprowadzi niezbędny 

ostry program stabilizacji. Ja zdawałem sobie sprawę, że mogą się zachowywać inaczej niż 

prywatne. 

Bo był Pan w latach 1980-1981 współpracownikiem sieci wielkich zakładów pracy 

Solidarności? 

Ale też od lat interesowałem się problemami własności. Gdy przedsiębiorstwo nie ma 

właściciela, który jest zainteresowany tym, żeby płace nadmiernie nie rosły, a w jego 

miejscu jest dyrektor, to będzie on ustępował pod presją związków. I w zawiązku z tym 

trudniej będzie zahamować spiralę płac i cen. Stąd z całą świadomością sięgnąłem po 

popiwek (podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 

państwowych – red.), który już zresztą istniał, ale trzeba było jego parametry zaostrzyć. 

Była nawet propozycja, by zamrozić płace, ale pytałem: jak to wyegzekwować? 

Nacisk na wzrost płac był wielki, bo w styczniu 1990 r., po prowadzeniu pana 

programu, ceny wystrzeliły. 

Była to głównie tzw. inflacja korekcyjna wynikająca z uwolnienia cen. Potem inflacja 

słabła. Była ogromna niepewność, bo byliśmy pierwszym krajem, który jednocześnie 

stabilizował gospodarkę i zmieniał system gospodarczy. Np. nie wiedzieliśmy jak długo i 

czy się utrzyma wprowadzona 1 stycznia wymienialność złotego, która była elementem 

ustrojowym, bo zwiększała zakres wolności ludzi i firm 

Pozwoliła na otwarcie autarkicznej gospodarki na wolny handel ze światem. 

Liberalizacja otwarła drogę do importu tym, co potrafili zarabiać w złotych. Pojawiła 

się konkurencja, lepsze zaopatrzenie. Nikt nie był w stanie precyzyjnie przewidzieć, czy 

wymienialność się utrzyma. 

...ani precyzyjnie policzyć kursu dolara do złotego. Stanęło na 9,5 tys. starych złotych. 

Propozycje były od 6 tys. do 12 tys. zł za dolara. 

Jakiej inflacji spodziewaliście się na starcie planu? W styczniu wystrzeliła powyżej 70 

proc. w stosunku miesięcznym. 

Nie dało się precyzyjnie przewidzieć, jak szybko będzie maleć inflacja. Stąd do historii 

przeszedł moment ze stycznia 1990, kiedy zaczęły wreszcie spadać ceny jaj. Z kolei 



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

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

17 

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

pierwsze wiadomości o spadku produkcji i PKB były wręcz hiobowe, dopiero później 

uświadomiłem sobie, że GUS był w stanie mierzyć to, co było państwowe i się kurczyło, 

a nie mierzył jeszcze tego, co było prywatne i właśnie rosło. To odbijało się szerokim 

echem. Po kilku dniach stycznia otrzymałem list z OPZZ, że program zbankrutował i trzeba 

go odwołać. 

Ale rzeczywiście było ciężko. Wycofaliście dotacje i z początkiem stycznia węgiel 

podrożał 5-7 krotnie! 

Skok wynikał z tego, że ceny regulowane nie nadążały wcześniej za inflacją. Chodziło 

o to, by ceny wreszcie odzwierciedlały relacje rynkowe, a ich skok był taki, by nie trzeba 

ich było szybko podnosić. 

Dlaczego w pewnym momencie wprowadziliście obowiązek informowania o 

planowanych podwyżkach rynkowych cen chleba? To nielogiczne. 

To był element strategii psychologicznej: żeby ludzie czuli, że władza czuwa. 

Zadziałało? Piekarze wolniej podnosili ceny? 

Na pewno nie zaszkodziło. 

Jak szybko rosła inicjatywa prywatna i w jakich dziedzinach? Zaczęło się od handlu 

łóżkowego. 

Bo w handlu do startu potrzeba było najmniej kapitału. Wybuch prywatnej inicjatywy 

był bardzo pożądany. Tu mała dygresja: wcześniej ekonomiści zastanawiali się, z czego 

biorą się niedobory. Dominowały wnioski Kornaia, że główna przyczyną są tzw. miękkie 

ograniczenie finansowe: firmy, które mają problemy dostają dotacje. Ja uważałem, że 

przyczyną jest sztywność gospodarki: własność państwowa i kontrola cen, a ekspansywna 

polityka fiskalna i monetarna wywołuje duży popyt, który przy braku tej sztywności 

prowadzi do otwartej inflacji, a nie do kolejek. Natomiast miękkie ograniczenie finansowe 

firm prowadziło do nieefektywności. Dlatego staraliśmy się wzmocnić dyscyplinę fiskalną. 

Na zebraniu z szefami izb skarbowych zapowiedziałem im, że jeśli będą dawać dotacje, 

będą karani. 

Przy pustkach w kasie państwa chyba nie bardzo mieliście z czego je dawać? 

Można było dalej drukować pieniądze, tylko to była droga donikąd. Każdy rozsądny 

ekonomista wiedział, że dawanie dotacji pod wpływem nacisków to utrwalanie 

nieefektywności. Co najmniej przez pierwszy rok dominowała gospodarka państwowa. 
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Nie dało się w ciągu roku sprywatyzować, choć chciałem zrobić to jak najszybciej. I choć 

w handlu prywatny kapitał ruszył, to w przemyśle znacznie mniej. W związku z tym było 

pytanie, jak wpływać na dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, żeby nie rujnowali 

programu i nie liczyli na dotacje.  

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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7 - RZECZoBIZNESIE: Agnieszka Słomka-Gołębiowska: Na naszych 

oczach zmienia się kapitalizm 

 tv.rp.pl 

Grzegorz Balawender 02.01.2020 

Promowanie prymatu interesów akcjonariuszy może wieść na manowce - mówi 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, członek rady nadzorczej mBanku, Budimexu oraz 

pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, gość programu Michała 

Niewiadomskiego. 

Gość przyznała, że 2019 to był trudny rok dla rad nadzorczych. 

- Korporacje musiały się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Dużo działo się w temacie 

ładu korporacyjnego. Na naszych oczach zmienia się kapitalizm. Idziemy w stronę 

kapitalizmu interesariuszy, w odróżnieniu od kapitalizmu akcjonariuszy czy państwa. To 

wymusza zmianę zachowań korporacji, spółek i rad nadzorczych - mówiła Słomka-

Gołębiowska. 

Zauważyła, że był to rok kształtowania się najlepszych praktyk w odpowiedzi na 

wyzwania jak zmiany klimatyczne, rosnące nierówności społeczne, populizm czy 

transformacja cyfrowa. 

- Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie w sierpniu 181 prezesów największych 

korporacji na świecie. Stwierdzili, że promowanie prymatu interesów akcjonariuszy może 

wieść na manowce, trzeba pamiętać o równoważeniu ważnej grupy interesów 

akcjonariuszy z innymi interesami grup powiązanych ze spółką (pracownikami, klientami, 

dostawcami, regulatorem). Należy zadbać o to żeby pracownik był zadowolony, dbać o 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
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środowisko naturalne. Do tego się zdeklarowali. Za tym idą nowe standardy ładu 

korporacyjnego – tłumaczyła. 

Słomka-Gołębiowska podkreśliła, że na świecie widzimy ogromną zmianę. Inwestorzy 

interesują się jakie są prowadzone w spółkach działania na rzecz zrównoważonego 

biznesu. 

- W Polsce staramy się do tego przygotować. Giełda prowadzi różnorodne inicjatywy 

edukacyjne. Mamy problem, bo nie dostajemy przykładu z góry. Oddolnie spółki robią 

bardzo różne rzeczy. Deklarują wiele inicjatyw, ale nie jest to spięte w ogólny program. 

To widać na polskiej giełdzie – oceniła. 

Gość podkreśliła, że polska giełda więdnie. - To ogromna strata dla polskiej 

gospodarki. W 2019 r. było tylko 7 debiutów, a 23 wycofania spółek z giełdy. Ta 

dysproporcja rozpoczęła się w 2016 r. Jesteśmy jedyną giełdą, która się nie rozwija, gorzej 

jest tylko na Ukrainie – porównała. 

Jest kilka powodów braku zaufania do giełdy. - OFE jest jednym z nich. Innym powód 

to duży udział Skarbu Państwa w firmach. W WIG20 spółek kontrolowanych przez Skarb 

Państwa jest już 11. Te spółki straciły na wycenie w 2019 r. 41 mld zł. Nie wiem czy 

państwo na to stać. Była też sprawa GetBacku. Teraz obligacje dużo trudniej emitować – 

wyliczała. 

Słomka-Gołębiowska zdradziła, że liczyła na efekt PPK. - Miałam nadzieję, że 

zwiększy się zaufanie do giełdy. Emitenci i inwestorzy zaczną przychodzić i inwestować 

z powodu PPK. Problem z tym, że trzeba zachęcić ludzi do oszczędzania, a to nam nie 

wychodzi. Jesteśmy krajem, który ma najniższą w Europie stopę oszczędności, ok 2,5 proc. 

Czesi oszczędzają 5,5 proc. swojego wynagrodzenia, Niemcy 10 proc. - mówiła. 

- 39 proc. udziału w największych firmach nie wskazuje, że ludzie dostrzegli w tym 

szansę. A to nie przełoży się na większą dostępność kapitału przez rynek giełdowy w 

Warszawie. Jak nie będzie oszczędności, to nie będzie efektu PPK i rozwoju giełdowego. 

Jak nie będzie kapitału dla spółek, to nie będzie inwestycji i rozwoju gospodarczego. Nie 

będzie budowania bogactwa dla polskiego społeczeństwa – dodała. 
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8 - 30 lat wolnego rynku. Tadeusz Syryjczyk: Nie wierzę w politykę 

przemysłową   1 

 ROL 

  Krzysztof Adam Kowalczyk 01.01.2020 

Najlepsza polityka przemysłowa to jej brak. Ale wierzę w politykę gospodarczą, bo 

potrzebna jest w sektorach infrastrukturalnych – mówi Tadeusz Syryjczyk, minister 

przemysłu w rządzie Mazowieckiego. 

Jak to się stało, że został pan ministrem przemysłu? 

Chyba zdecydowało to, że byłem znany w środowisku. Zakładałem Solidarność na 

AGH, w czasach legalnych, i potem byłem działaczem Regionu Małopolska, prowadziłem 

część obrad I zjazdu NSZZ Solidarność w 1981 r. Byłem też związany z Krakowskim 

Towarzystwem Przemysłowym skupionym wokół Mirosława Dzielskiego, propagatora 

chrześcijańskiego liberalizmu. KTP było jedną z nielicznych organizacji niezależnych, 

było legalne od 1987 r., zrzeszało inteligencję i przedsiębiorców. Z tego kręgu wyszła 

nasza deklaracja o reformowaniu gospodarki „6 razy TAK" opowiadająca się 

zdecydowanie za kapitalizmem, wolnym rynkiem, ograniczeniem ceł, prawdziwym 

pieniądzem i swobodą przedsiębiorczości oraz – co wtedy było naprawdę rzadkie – 

prywatyzacją. Niektórzy znali mnie też z działalności w PTTK, gdzie w „okresie burzy i 

naporu" byłem wiceprezesem zarządu głównego wraz ze współpracownikiem 

Balcerowicza Markiem Dąbrowskim, który został w rządzie Mazowieckiego 

wiceministrem finansów. O wejściu do rządu rozmawiał ze mną Waldemar Kuczyński 

(prawa ręka Mazowieckiego – red.), którego wcześniej nie znałem, potem Balcerowicz, 

Mazowiecki. 

Kim był w latach 1989-1990 minister przemysłu? 

Organem założycielskim dla przedsiębiorstw państwowych. Był też ministrem 

gospodarki odpowiedzialnym za ustawodawstwo gospodarcze dotyczące innych dziedzin 

niż finanse czy handel. Na szczęście dla ekipy reformatorów, jeszcze w okresie rządów 

https://www.rp.pl/autor/500/krzysztof-adam-kowalczyk
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Rakowskiego przeprowadzono likwidację ministerstw gałęziowych. Były przedtem 

oddzielne resorty przemysłu: maszynowego, chemicznego, ciężkiego itd. W latach 1989-

1990 podstawowymi naszymi zagadnieniami były energetyka i górnictwo, choć 

poświęcałem nieco energii na poprawę warunków dla nowej drobnej przedsiębiorczości i 

deregulację. 

W PRL niemal każda branża miała swojego ministra? 

Było np. Ministerstwo Gospodarki Materiałowej, Ministerstwo Górnictwa i 

Energetyki. To w teorii były narzędzia administracji, a w praktyce rozbudowane ośrodki 

lobbingu na rzecz poszczególnych gałęzi przemysłu. Słabo się nadawały do reformowania. 

Gdyby nie daj Boże przetrwały i zostały obsadzone politykami ekipy solidarnościowej, 

przeprowadzenie reform byłoby znacznie trudniejsze. Siłą rzeczy branżowy minister 

„utonąłby" w lobby. Ministerstwo Przemysłu przejęło wszystkie piony gospodarcze z 

wyjątkiem handlu zagranicznego (był w gestii resortu współpracy gospodarczej z 

zagranicą) i krajowego (Ministerstwo Rynku Wewnętrznego), a od ministerstwa rolnictwa 

przejęło np. tartaki. 

To był pan potężnym człowiekiem: połączeniem dzisiejszego ministra rozwoju i 

ministra aktywów państwowych. 

Ministerstwo Przemysłu było organem założycielskim dla 1200 przedsiębiorstw 

państwowych, z wyjątkiem przekazanych wojewodom. Ale ta władza była pozorna, bo w 

nich (poza nielicznymi) to załogi powoływały rady pracownicze, a te dyrektorów i ustalały 

główne kierunki działania. 

Minister miał mniej władzy od związkowców z samorządu pracowniczego? 

Koncepcja przedsiębiorstwa samorządowego pojawiła się w PRL i została 

rozpropagowana za pierwszej „Solidarności" (1980-1981 – red.). Chodziło o to, by 

państwowe firmy jakoś urynkowić. W komunizmie nie można było ich prywatyzować, 

więc sposobem na lepsze wykorzystanie ich zasobów stała się idea przedsiębiorstwa 

samorządowego. My narzuciliśmy radom pracowniczym obowiązek prowadzenia 

konkursów na dyrektorów. I opracowaliśmy reguły: dyrektor z konkursu był mianowany 

na pięć lat. Kadencyjność była potrzebna, żeby się mógł wykazać. 
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Pierwszy dyrektorem dużej firmy z konkursu został wiosną 1990 r. Jerzy Małyska – 

wygrał konkurs w CPN (obecnej sieci stacji Orlen). Poprzedni dyrektor wyleciał, gdy 

zabrakło benzyny. 

Właśnie wtedy wymiana kadr się rozpoczęła. W czasie 16 miesięcy rządu 

Mazowieckiego zmieniła się połowa dyrektorów. Przedsiębiorstwa państwowe otrzymały 

pełną samodzielność. Miały działać na zasadach rynkowych i same się finansować. 

Znieśliśmy ograniczenia gospodarki planowej – przede zasadę, że firmy mogły prowadzić 

działalność tylko w zakresie narzuconym przez ich statut i jeśli chciały prowadzić inną, 

nawet bardzo rentowną w danej chwili, musiały się starać się o zgodę. Ministerstwo 

Przemysłu musiało dostosować prawo przedsiębiorstw państwowych do gospodarki 

rynkowej. Sektor prywatny zrewolucjonizowała bardzo dobra i potrzebna ustawa Wilczka, 

która weszła w życie 1 stycznia 1989 r., a więc grubo przed powstaniem rządu 

Mazowieckiego. 

...ustawa z rewolucyjną w PRL zasadą „co nie jest zakazane, jest dozwolone"... 

To dało bardzo duże możliwości: powstawały prywatne firmy, ludzie zaczęli działać. 

Nagle zniknął problemu licencji, koncesji, zezwoleń, opinii stowarzyszeń rzemieślniczych 

itd. 

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

https://www.rp.pl/Wywiady/301019938-30-lat-wolnego-rynku-Tadeusz-Syryjczyk-

Nie-wierze-w-polityke-przemyslowa.html 
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Polska - Podstawowe dane 

Ludność w tys. czerwiec 2019 r. 

38 386 

 

Urodzenia żywe na 1000 ludności czerwiec 2019 r. 

8,9 

 

Przyrost naturalny na 1000 ludności czerwiec 2019 r. 

-0,8 

 

Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 2018 r. 

65 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys. listopad 2019 r. 

6394,8 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % listopad 2019 r. 

5,1 

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/publikacja,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/publikacja,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/publikacja,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/publikacja,6.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/publikacja,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/publikacja,2.html
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł listopad 

2019 r. 

5229,44 

 

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu 

ubezpieczeń społecznych w zł lipiec 2019 r. 

2330,26 

 

Kwota bazowa w zł 2018 r. 

4003,88 

 

Dochody budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r. 

192177,1 

 

Wydatki budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r. 

197217,6 

 

Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r. 

-5040,4 

 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych listopad 2019 r. 

100,1 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/publikacja,3.html
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/publikacja,275.html
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/publikacja,48.html
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Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej październik 2019 r. 

 100,3 

 

Mieszkania oddane do użytkowania styczeń-październik 2019 r. 

 164 632 

 

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej listopad 2019 r. 

100,2 

 

PKB per capita w zł 2018 r. 

55 051 

 

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł III kwartał 2019 r. 

4 376 

 

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w 

% powierzchni kraju 2017 r. 

32,5 

 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3 2018 r. 

9 434 564,1 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-lutym-2019-roku,15,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-lutym-2019-roku,15,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/publikacja,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/publikacja,3.html
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/publikacja,265.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/publikacja,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. Ton 2016 r. 

321 182 

 

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/publikacja,1.html
https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
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 : االقتصاد العربي –ثالثاا 

 !«ِحّكلي لِحّكلك»المال السوري والمؤسسات المصرفية اللبنانية:  - 9

 األخبار اللبنانية –زياد غصن  

 ليست عالقة المال السوري بالمؤسسات المصرفية اللبنانية جديدة، إنما تعود إلى الثمانينيات

يكن لبنان منفذاا اقتصادياا لسوريا على العالم في لحظات الحصار عليها فحسب، بل مثّل أيضاا لم 

من وإلى سوريا. ولذلك، فإن أّي « تحت جنح الظالم»ممّراا لمليارات الدوالرات التي دخلت أو خرجت 

االرتباط  حجم هّزة نقدية تقع في لبنان، ال بّد وأن يشعر السوريون بارتداداتها بشكل مباشر، بسبب

 المعقّد بين حركة النقد والعمالت الصعبة في كال البلدين

حتى في سنوات الرخاء السوري، حافظ لبنان على مكانته كوجهة مفّضلة لكثير من األنشطة 

االقتصادية السورية. وهذا ما كان يقابله أيضاا سعي لبناني محموم لالستفادة من الفرص االستثمارية 

ق السورية من جهة، ومن مرونة الجهاز المصرفي اللبناني الستقطاب المزيد من المتاحة في السو

الودائع والتحويالت السورية الخارجية من جهة أخرى. لذلك، كان من الطبيعي في سنوات الحرب 

والحصار أن يتحول لبنان إلى متنفّس اقتصادي حيوي للسوريين، وملجأ للكثيرين منهم، إما لموقف 

وإما هرباا من جحيم المعارك. إال أن أكثر ما استقطب االهتمام في شكل العالقة  سياسي معارض،

االقتصادية الجديدة المتشّكلة مع لبنان بفعل الحرب الحالية، كان حدثين اثنين: األول هو النزوح الكبير 

رَسلة من الم لألموال السورية نحو البنوك اللبنانية طيلة سنوات األزمة، والثاني ارتفاع حجم الحواالت

سوريين في الخارج عبر قنوات لبنانية، رسمية وغير رسمية، إلى أقاربهم ومعارفهم. هذان الحدثان 

 .أثبتت التطورات اللبنانية األخيرة تأثيرهما العميق في أداء االقتصاد السوري

 الودائع الطائرة

رها ة السورية، بل إن جذوليست عالقة المال السوري بالمؤسسات المصرفية اللبنانية وليدة األزم

تعود إلى بدايات ثمانينيات القرن الماضي، عندما زادت حسابات السوريين المفتوحة لدى البنوك 

اللبنانية، وذلك تحت تأثير ضغط عاملَين أساسيين: الحصار االقتصادي الغربي غير المعلَن الذي 

وضة على عمل المصارف الحكومية تعّرضت له سوريا آنذاك، والقيود البيروقراطية الشديدة المفر

التي لم يكن يُسمح لها بفتح حسابات للمتعاملين بالقطع األجنبي. ولعّل الدور المالي الذي لعبته بلدة 

شتورا اللبنانية يجلّي بوضوح تلك العالقة؛ إذ أن معظم المؤسسات المصرفية اللبنانية افتتحت فروعاا 

امالتها مع الفّعاليات االقتصادية السورية. وبحسب المصرفي لها في البلدة الحدودية، بغية إدارة تع
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هذه العالقة جّددت نفسها مع سماح الحكومة السورية للمصارف الخاصة »السوري، أنس فيومي، فإن 

بداية العقد الماضي بالعمل، وذلك عبر مساهمة البنوك اللبنانية في تأسيس العديد من المصارف الخاصة 

، «اراألخب»ويضيف فيومي، في حديث إلى «. ذها على نصيب كبير من أسهمهاداخل سوريا، واستحوا

تأّخر المصارف السورية الخاصة في ترك بصمة حقيقية في العملية التنموية الوطنية، والضّخ »أنه أمام 

اإلعالمي الكبير الذي رافق بدايات األزمة ووصل إلى مرحلة إعالن حرب على االقتصاد السوري، 

ت مالية كبيرة من المصارف العامة أثّرت كثيراا في وضع السيولة لديها، حيث جرى حدثت سحوبا

تحويل الجزء األكبر من األموال المسحوبة إلى الخارج بمساعدة مصارف لبنانية لقاء عموالت كبيرة، 

ده ، هذا فضالا عّما يؤك«وبعضها بقي في لبنان إما على شكل ودائع مصرفية أو استثمارات مختلفة

قيام مصارف خاصة مع بداية األزمة بتحويل كتل نقدية إلى المصارف »مصرفي عامر شهدا من ال

 .«األم في بيروت، استُخدمت الحقاا في تمويل مستوردات تجار سوريين

 مليارات دوالر من الودائع السورية 10لم يبَق حالياا في المصارف اللبنانية سوى ما يقرب من 

العمل المصرفي، بقي حجم هذه األموال ومصيرها غامضاا. إذ وعلى وتحت شعار االلتزام بسرية 

مدار السنوات التسع الماضية، لم تصدر أّي بيانات رسمية من كال البلدين تُوثّق حجمها والدول التي 

اتجهت إليها، األمر الذي شّجع باحثين ومصرفيين على إطالق تقديرات غير رسمية. وفي هذا اإلطار، 

إجمالي الودائع السورية التي استقبلتها المصارف اللبنانية »، إن «األخبار»حديثه إلى يقول شهدا، في 

مليار دوالر خرج معظمها نحو دول أخرى،  30مع بدايات األزمة وصل حجمها إلى ما يقرب من 

مليارات دوالر، وهي غالباا عبارة  10بحيث لم يبَق حالياا في المصارف اللبنانية سوى ما يقرب من 

 مقابل نفي البعض أو تأكيده، كان هناك»، في حين يشير الفيومي إلى أنه «ودائع بمبالغ صغيرة عن

مليار دوالر. وبحسبة بسيطة لحجم االنخفاض الحاصل  100من يتحدث عن رقم كبير وصل إلى نحو 

 في سيولة المصارف العامة مع بدايات األزمة ومقاربته مع سعر الصرف السائد آنذاك، يصبح ذلك

 .«الرقم ربما قابالا للتصديق

 الحواالت

ما إن بدأ سعر صرف الليرة السورية يتذبذب أمام العمالت األجنبية، وتالياا يتباعد الفارق بين سعر 

الصرف المعتمد من قِبَل المصرف المركزي وسعر السوق الموازي، حتى عادت الحواالت المالية الى 

طريق مكاتب الصرافة غير المرّخصة داخلياا، أو القنوات الخارج لتسلك، وبحجم ليس بالقليل، إما 

المصرفية والمالية في الدول المجاورة، وتحديداا في لبنان. وهنا أيضاا، بقيت الظاهرة غامضة في ظّل 

غياب أّي تقديرات رسمية صادرة عن الدول المعنية بحواالت السوريين، فيما تذكر التقديرات غير 
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بعض مراكز الدراسات األلمانية قّدرت »ة، لعّل أبرزها ما يلفت إليه شهدا من أن الرسمية أرقاماا متباين

مليارات دوالر سنوياا،  4حجم ما يُحّوله المغتربون والالجئون السوريون في أوروبا إلى بالدهم بنحو 

 نوعلى إثر ذلك قامت الحكومة األلمانية بالتحقق من هذا الرقم، وفرضت حظراا على تحويل الالجئي

الكتلة النقدية التي كان يُحّولها السوريون »ويضيف شهدا أن «. ألّي مبالغ إلى دولهم ومن بينها سوريا

. أما 2018إلى لبنان تشكل ما يقرب من مليونَي دوالر يومياا، وهي تضاءلت تدريجياا مع بداية عام 

ع حجماا لكن هناك من يتوقّ  «.بالنسبة إلى معظم تحويالت السوريين، فكانت تتجه نحو تركيا واإلمارات

ماليين يورو يومياا، مبرراا ذلك  5أكبر للحواالت السورية القادمة عبر البوابة اللبنانية، ُمقّدراا إياها بـ

بالعدد الكبير من السوريين المتواجدين في الخارج كعاملين أو الجئين أو مهاجرين أو حتى مغتربين، 

ريا، والتي تحول دون إرسال السوريين أّي مبالغ مالية إلى وبالعقوبات المصرفية المفروضة على سو

ذويهم وعائالتهم مباشرة بواسطة القنوات المصرفية السورية، فضالا عن الفارق الكبير في سعر صرف 

 .الليرة بين المصرف المركزي والسوق الموازي

 االستيقاظ المتأّخر

قة المالية والمصرفية مع لبنان إال لدى لم يشعر السوريون بخطورة التشّوهات الحاصلة في العال

اندالع األزمة األخيرة في هذا البلد، والتي رافقها توقف المصارف اللبنانية عن العمل أليام طويلة، ثم 

وضعها قيوداا صارمة على السحوبات اليومية، قيوداا زادت، بحسب مدير المصرف الصناعي السابق 

ريين تحديداا، فلجأوا الى السوق السورية لتأمين احتياجاتهم من قلق المودعين، والسو»قاسم زيتون، 

من الدوالر لتمويل أعمالهم التجارية، إذ أن معظم التجار لدينا يودعون أموالهم في المصارف اللبنانية 

ويمارسون التجارة في سوريا، ونتيجة لذلك زاد الطلب على الدوالر بشكل غير مسبوق في سوريا، 

قصيرة، فكانت النتيجة الطبيعية ارتفاع سعر صرف الدوالر بشكل جنوني، مع وخالل فترة زمنية 

ويرى «. مالحظة أن المضاربين في سوق القطع السوري جاهزون دوماا القتناص مثل هذه الفرص

األزمة اللبنانية ستبقى تؤثر سلبياا في سعر الصرف في سوريا »، أن «األخبار»زيتون، في حديثه إلى 

ة، لكن على المدى الطويل ستنعكس األزمة اللبنانية بشكل إيجابي على سعر الصرف طيلة مدة األزم

هناك؛ فالمصارف السورية، وعلى رغم أزمة البالد الطويلة، لم تتخذ إجراءات من شأنها التضييق 

على المودعين كما حصل في لبنان، وهذه نقطة ستحصد ثمارها مستقبالا، بحيث ستكون المالذ اآلمن 

 .«ن، وخاصة السوريينللمودعي

لكن الوصول إلى ذلك يحتاج برأي كثيرين أيضاا إلى اتخاذ إجراءات وقرارات سياسية واقتصادية 

إصالحية مالئمة إلعادة استقطاب المليارات الموجودة خارج البالد، سواء التي خرجت في فترة األزمة 
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الجة مسألة الفارق في سعر أم تلك التي مضى على وجودها في الخارج زمن طويل، إلى جانب مع

صرف الحواالت، كأن تتم معاملتها بسعر تفضيلي كحال منظمات األمم المتحدة العاملة في سوريا، 

بحيث تعود حواالت السوريين في الخارج لتسلك مجراها الطبيعي عبر مكاتب الصرافة المرخصة في 

    .ر القانونيةسوريا، ومن دون االضطرار للمرور عبر قنوات الدول المجاورة غي

http://syrianexpert.net/?p=43795 

 

 .. قفزة في االستثمار األجنبي ونمو بالتداول2019بورصة أبوظبي في  - 10

  2020/1/4السبت    وكالة أنباء اإلمارات

 أرشيفية -سوق أبوظبي المالي 

، مغلقا عند %3.3على ارتفاع بنسبة نحو  2019لألوراق المالية عام أنهى مؤشر سوق أبوظبي 

 .2019نقاط في الربع الثاني من  5404نقطة، وسجل مؤشر السوق أعلى مستوى له عند  5075

مليار درهم مقارنة  57لتبلغ نحو  2019وسجلت قيم التداوالت في سوق أبوظبي ارتفاعاا خالل عام 

 2019، وكان شهر ديسمبر %43.3، أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو 2018مليار درهم في عام  40بنحو 

 .مليار درهم 11.1هو األعلى من حيث قيمة التداول بنحو 

 نسبة التزام شركات سوق أبوظبي باإلفصاح %99 

 سوق أبوظبي يعزز أنشطة ممارسات االستدامة للشركات المدرجة

مليون درهم  157مليون درهم، مقابل  228نحو  2019وبلغ معدل قيم التداول اليومي خالل العام 

 .%44ارتفاع نحو  أي بنسبة 2018خالل عام 

http://syrianexpert.net/?p=43795
https://al-ain.com/article/99-compliance-adx-disclosure
https://al-ain.com/article/adsm-companies-sustainability-disclosure-practices
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مليار سهم  15.5لتبلغ نحو  2019وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاا خالل عام 

، وكان شهر ديسمبر %0.75، أي بنسبة ارتفاع نحو 2018مليار سهم في عام  15.4مقارنة بنحو 

 .مليار سهم 1.75هو األعلى من حيث حجم التداول بنحو  2019

مليون سهم  61مليون سهم، مقابل  62نحو  2019التداول اليومي خالل عام وبلغ معدل حجم 

 .%1.6أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو  2018خالل عام 

مليار  531وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 .%5.1، بنسبة ارتفاع نحو 2018 مليارات درهم لعام 505، مقارنة بنحو 2019درهم في نهاية عام 

 968نحو  2019وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي لألوراق المالية مع نهاية عام 

 2018رقم مستثمر في عام  4644رقم مستثمر بالمقارنة بـ 4993إصدار  2019ألف مستثمر، وشهد 
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منها لألفراد  4498النحو التالي: على  2019، توزعت أرقام المستثمرين الصادرة عام %7.5بزيادة 

 .للمؤسسات 495

أما بالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين اإلماراتيين 

وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية  237، فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 3370

 .رقم مستثمر 825بقية لجنسيات أخرى وهي عدد ، بينما أصدرت األرقام المت561

رقم لمؤسسات أجنبية ليصل  402رقم مستثمر لمؤسسات منها  495إصدار  2019وتم في عام 

عدد المؤسسات االستثمارية األجنبية الحاصلة على رقم مستثمر في سوق أبوظبي منذ إنشائه وحتى 

من المؤسسات االستثمارية في السوق  %75مؤسسة أجنبية، أي ما نسبته  6572إلى  2019نهاية 

 .مؤسسة 8688والتي تبلغ 

وبلغ إجمالي قيمة تداوالت المستثمرين اإلماراتيين "بيع + شراء" في سوق أبوظبي لألوراق 

والتي  2018مقارنة بالفترة نفسها من عام  %36.5مليار درهم، أي بارتفاع نحو  55.1المالية نحو 

 .مليار درهم 40.4بلغت نحو 

 ستثمرون أجانبم

مليار درهم، وتم  22.7مليار سهم بقيمة تقدر بنحو  9.2واشترى المستثمرون اإلماراتيون نحو 

مليار درهم، وشكلت إجمالي قيم تداوالتهم ما نسبته  32.4مليارات سهم بقيمة تقدر بنحو  10بيع نحو 

هذا العام والتي بلغت  من إجمالي التداوالت "بيع + شراء" التي تمت في السوق خالل %48.5نحو 

 .مليار درهم 114نحو 

أما بالنسبة إلجمالي قيمة تداوالت المستثمرين األجانب "بيع + شراء" في سوق أبوظبي لألوراق 

 2018مقارنة بالفترة نفسها من عام  %50.5مليار درهم، أي بارتفاع نحو  58.5المالية فقد بلغت نحو 

 .مليار درهم 38.9والتي بلغت نحو 

مليار درهم وليتم البيع  34.1مليار سهم بقيمة تقدر بنحو  6.3ترى المستثمرون األجانب نحو واش

 .مليار درهم 24.4مليار سهم بقيمة تقدر بنحو  5.6على نحو 

وتصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة المستثمرين األجانب األكثر تداوالا خالل عام 

مليار درهم، وجاء المستثمرون من  16تهم "بيع + شراء" نحو ، حيث بلغ إجمالي قيمة تداوال2019

مليار درهم، لتشكل إجمالي قيم  12الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثانية بقيمة تداوالت نحو 

من إجمالي التداوالت التي تمت في السوق خالل  %51.5تداوالت المستثمرين األجانب ما نسبته نحو 

 .2018عنه في عام  %2.4تفاع نحو أي بار 2019عام 
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 9.7ارتفاعا كبيرا ليبلغ نحو  2019وارتفع صافي االستثمار األجنبي في سوق أبوظبي من عام 

 .%309.7، أي بارتفاع نسبته نحو 2018مليار درهم في نهاية عام  2.4مليار درهم مقارنة بنحو 

 في سوق أبوظبي لألوراق المالية وبلغ إجمالي قيمة تداوالت االستثمار المؤسسي "بيع + شراء"

والتي بلغت  2018مقارنة بالفترة نفسها من عام  %47.3مليار درهم، أي بارتفاع نحو  81.9نحو 

مليار درهم وليتم  45.8مليار سهم بقيمة تقدر بنحو  9.3مليار درهم، حيث تم شراء نحو  55.6نحو 

 .مليار درهم 36.1مليار سهم بقيمة تقدر بـ 8.6بيع نحو 

مليار درهم  9.8ليبلغ نحو  2019وقفز صافي االستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي من عام 

 .%369.8، أي بارتفاع نسبته نحو 2018مليار درهم في نهاية عام  2.1مقارنة بنحو 

 https://al-ain.com/article/abu-dhabi-securities-market-2019 

 

 مليار دوالر 11.2مصر تنعش قطاعاتها االقتصادية الرئيسة بـ - 11

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

 17:34 2019ديسمبر  7السبت  صحافي محمود عبده  يضعون شروطاا لنجاحها

 (عمال في موقع إنشاء مباٍن سكنية بالقاهرة )رويترز  

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

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

 مليار دوالر أميركي( للنهوض باالقتصاد المصري. 11.2)نحو 

 مليار دوالر 11.2مبادرات بـ 3

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

ا الثانية فكانت من نصيب المصانع المتعثرة بنحو والمتوسطة وم  1.9مليار جنيه ) 31تناهية الصغر، أمَّ

مليار دوالر أميركي(، والثالثة خاصة بقطاع العقارات، إذ منحت الحكومة تمويالا لصالح السكن 

لمدد  مليار دوالر أميركي( 3.1مليار جنيه ) 50متراا مربعاا، بمبلغ  150المتوسط بمساحات تصل إلى 

 عاماا. 20تصل إلى 

 دعم الصناعة وزيادة معدالت التشغيل

https://al-ain.com/article/abu-dhabi-securities-market-2019
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/19051
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التوجه الجديد للحكومة المصرية بمبادراتها الثالث، عدَّه مصرفيون بمثابة "إنقاذ للصناعة 

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

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

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

مليار دوالر أميركي( يمثل دعماا هائالا للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر ضروري  6.2جنيه )

 .لزيادة معدالت تشغيل الطاقة اإلنتاجية بها"

وتوقّع رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، انعكاس ذلك على "توفير فرص عمل، وتعميق 

الصناعة، والحد من االستيراد، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، ومن ثّم وفرة العمالت 

 الصعبة".

 سوق العقارات وعودة الحياة

"مبادرة تمويل السكن المتوسط دفعة قوية  محمد األتربي رئيس بنك مصر )المملوك للدولة(، قال

 لالقتصاد عموماا، وقطاع العقارات خصوصاا".

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

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

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

ويرى ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرية، أن مبادرة دعم الصناعة 

"في غاية األهمية"، وأهميتها تكمن في "التأثير المباشر على الصناعة، ثم بالتبعية على االقتصاد 

 الوطني".

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

 نتيجة المتغيرات االقتصادية األخيرة".

 خطوة جيدة... ولكن

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

 في مصر".البنك تستهدف "تنشيط القطاعات االقتصادية الرئيسية 

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

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

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

 الفترة الماضية عدداا من التحديات".

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

من إجمالي الناتج المحلي  %20واإليداع يعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، خصوصاا أنه يمثل 

 المصري".

ب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات بتوجه الحكومة، : مؤسسة صناعية تستفيد ألف 96 ورحَّ

 آالف مصنع متعثر، والمبادرة في مصلحة الصناع، وتعد أمالا للمتعثرين". 7إلى  6قائالا "يوجد من 

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

ارة المالية والبنك المركزي تكلفة كبيرة، نظراا إلى سعر الفائدة المنخفض، وفقاا لما أُعلن"، فيها وز

مليار جنيه )نحو  432مشيراا إلى أن أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر "تبلغ حالياا 

 مليار دوالر أميركي(". 27

الفوائد المتراكمة التي يبلغ عددها  وأضاف الشاذلي، في حديثه، "إعفاء المصانع المتعثرة من

 مصنعاا، ولديها قضايا مع البنوك، سيشكل قفزة للقطاع الصناعي". 5184

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

 مليار دوالر أميركي(. 6.2مليار جنيه ) 100بـ

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

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

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

 ة.وتحقيق تنمية مستدام

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

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

 "، حسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي.%10قروض 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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 1  ! مقالي عن إقتصاد لبنان

واألنهيار األقتصادي قادم المحال !لكن مع وقف التنفيذ مرحليا كي ال ينهار لبنان بلد مفلس  - 12

 ! الشرق األوسط برمته

واألنهيار سيكون ما بين إنهيار جزئي يتمثل بتدهور سعر الليرة وتوقف الدولة عن سداد مستحقاتها 

 !كلياّا أو جزئياّا، أو انهيار كامل على الطريقة اليونانية

الدول األكثر مديونية في العالم، وهو يحتّل المرتبة الثالثة عالمياا من حيث نسبة  لبنان يعّد من بين

الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي، يقف لبنان اليوم أمام سيناريوهات 

ستحقاتها ممتعددة لحجم األنهيار: ما بين إنهيار جزئي يتمثل بتدهور سعر الليرة وتوقف الدولة عن سداد 

 .كلياّا أو جزئياّا، أو انهيار كامل على الطريقة اليونانية

ويواجه لبنان في األعوام األخيرة معضلتين؛ األولى مالية ترتبط بارتفاع الدين العام لتبلغ ما يتجاوز 

من حجم الناتج المحلي للبالد، والثانية اقتصادية تتمثل في ضعف النمو االقتصادي؛  %152نسبته 

العمل نادرة، والبنى التحتية مترّدية، وواردات الدولة من العملة الصعبة تكاد تختفي، فضالا ففرص 

 .عن أن الحرب في سوريا عقّدت األمور

, خفض تصنيف لبنان 2019ديسمبر  12ويعكس إعالن وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، الخميس 

مدى السوء الذي يعيشه إقتصاد لبنان  وهي أدنى درجة في مؤشر الجدارة االئتمانية، CC إلى درجة

 .المريض

وتترافق هذه األزمات مع محيط مشتعل ما بين حروب مدمرة وصراعات عسكرية وعقوبات 

اقتصادية؛ األمر الذي يجعل الكيان اللبناني بصيغته الحالية عرضة للتأثر بارتدادات التحوالت في 

 .المنطقة بأكملها

 "إنتفاضة "واتساب

(، هي الضريبة 2019أكتوبر  17مور التي حركت الشارع في لبنان يوم الخميس )ولعل أبرز األ

التي ابتكرتها السلطات اللبنانية ألول مرة في العالم على مستخدمي تطبيق التواصل االجتماعي الشهير 

مليون  216دوالرات شهرياا(، وهو ما يؤمن للخزينة  6سنتاا عن كل يوم )قرابة  20"واتساب" بلغت 

 .ر سنوياا، ثم ما لبث أن أوقف القرار بعيد خروج المحتجيندوال

وجاءت ضريبة واتساب تزامناا مع حزمة ضرائب، قال وزير اإلعالم اللبناني جمال الجّراح، يوم 

(، إن زيادة قيمتها المضافة )على السلع( ستُطبق على مرحلتين، األولى 2019أكتوبر  17الخميس )
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)تبلغ  %15، لتصبح نسبة الضريبة اإلجمالية المطبقة 2022ية عام إضاف %2و 2021عام  %2بنسبة 

 .2020 – 2019(، وذلك في إطار العمل على طرح الموازنة العامة %11حالياا 

تلك القرارات دفعت اللبنانيين إلى تلبية الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي والنزول 

ها، مطالبين بإسقاط النظام الحاكم، والطبقة السياسية المتحكمة إلى الشوارع من شمال البالد إلى جنوب

 .في البالد

 فقروبطالة وفساد

، وفق بيانات البنك الدولي، وإتّسعت رقعة %30إن نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى ما يزيد على 

سكان البالد من اللبنانيين مدخول نصف  %0.1عدم المساواة في الدخل بين اللبنانيين؛ إذ يعادل مدخول 

 2018مجتمعين، بحسب أرقام نشرتها وكالة "رويترز" نهاية عام 

، بحسب 2019في العام  %36معّدل البطالة هو اآلخر تضاعف في السنوات الماضية، ليصل إلى 

، وفق بيانات 2014في العام  %20دراسة لمنظمة محلية تحمل اسم "مبادرات وقرارات"، بعد أن كان 

 .يصندوق النقد الدول

ويمكن القول إن من تسبّب بكل تلك المؤشرات الحمراء لالقتصاد اللبناني هو حجم الفساد الذي 

، 2017دولة في تصنيف الفساد للعام  180بين  143ينخر في مؤّسسات الدولة؛ فلبنان احتّل المرتبة 

 .الذي أجرته منظّمة الشفافية الدولية

في لبنان هي وليدة أسباب آنية ومرحلية، فاالنكماش ومن الخطأ االعتقاد بأن األزمة االقتصادية 

اإلقتصادي وأرتفاع الدَّْين العام، والعجز المالي، هو نتاج تراكمات لنظام سياسي يحمل في طياته بذور 

 .التناقضات والصراعات، ولنهج إقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذوره منذ نشأة الجمهورية اللبنانية

، في كشف هشاشة واهتراء الوضع الداخلي 2011سوريا، في العام وقد أسهمت األحداث في  

اللبناني بفُسيفسائه الطائفية والمذهبية، وأظهرت فشل النموذج اإلقتصادي اللبناني في مواجهة التحديات 

 .بل وفي الوقاية من األزمات

ادي الوصول اول تفواليوم تبدي الطبقة السياسية اللبنانية أنها تعي خطورة المرحلة وتداعياتها وتح

إلى اإلنهيار، خاصة بعد التصنيفات من وكاالت التصنيف الدولية: فيتش التي خفضت تصنيف لبنان 

وستكون لهذا التصنيف إنعكاسات سلبية على المالية  C  ، وموديز فكان تصنيفها بمستوىCCC إلى

 .العامة وعلى سعر الليرة

قاتها الخزينة اللبنانية وبقدرة الدولة على سداد مستحالتصنيف المنخفض يعني إنعدام الثقة بسندات  

ا من أرتفاع الفوائد ) اليوم وصلت قيمة الفائدة على السندات الحكومية   % 106المالية ما يُحدث مزيدا



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

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

38 

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

!(،  %100وأصبحت األعلى عالميا وسبقت بذلك فنزويال والتي طرحت سنداتها األخيرة بفائدة 

ا من الضغط على الليرة اللبنانيةوبالتالي أرتفاع كلفة الدين  ا مزيدا  .العام، وأيضا

وأهم األسئلة اليوم: ما واقع األزمة االقتصادية والوضع المالي؟ هل ستنجح الخطط والمقاربات 

 الرسمية في معالجتها؟ وكيف ستكون تداعيات األزمة االقتصادية على المشهد السياسي الداخلي؟

 تفوق حجم االقتصاد / عملة بال قيمة/ ديون   واقع األزمة االقتصادية

، ولكن استمرار الحرب األهلية التي 1980ليرات لبنانية عام  3كانت قيمة الدوالر الواحد تساوي 

ليرة مقابل دوالر واحد، وتسبب هذا اإلنخفاض  2500، دهور قيمة العملة لتصل إلى 1975اندلعت عام 

 .ليرة لكل دوالر 1500ر العملة عند الشديد في قيمتها إلى تدخل الحكومة وتثبيت سع

في المقابل شكلت هذه السياسة عبئاا مستمراا على البنك المركزي اللبناني، الذي أصبح مسؤوالا عن 

تعويض فارق السعر بين الدوالر والليرة، كما أجبر المصرف المركزي على إنفاق العملة الصعبة، 

بنى لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في البنوك، ووطرح نسبة فائدة مرتفعة على الليرة اللبنانية 

 . بذلك األهرامات المالية الرملية التي ستنهارالمحال

ليس ذلك فقط، بل دفع البنك لالقتراض من البنوك الخاصة بعد نفاد العملة الصعبة لديه، فأرتفع 

ادة من ت التنموية، فضلت اإلستفالدين الداخلي، وبدالا من إتجاه البنوك لالستثمارات وتمويل المشروعا

 .نسب الفائدة المرتفعة التي تقرض بها الحكومة واألفراد، ما قلل من فرص النمو

كما يعاني لبنان من تراجع كبير في االحتياطي النقدي القابل لألستخدام في العامين األخيرين، إذ 

 .2018ام مليار دوالر في ع 25.5، مقابل 2019مليار دوالر في العام  19بلغ 

ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن تراجع اإلحتياطي النقدي في البالد يعود إلى إنخفاض كبيرفي 

 .ودائع األفراد نتيجة عدم الثقة في األقتصاد المحلي باإلضافة لتراجع االستثمارات الخليجية في البالد

ل بعض الخبراء إلى احتماكل هذه األعباء تزيد من األزمة والضغط على الليرة اللبنانية، ويشير 

 .األضطرار لتعويم العملة أو تراجع قيمتها أكبر خالل الفترة القادمة

، وتشير تقديرات صندوق النقد %6.1ليبلغ في المتوسط  2018أرتفع معدل التضخم في العام 

ا بأنخفاض مستوى الثقة، وأر2018في العام الماضي ) %0.3الدولي إلى أنخفاض النمو نحو  اع تف( تأثرا

 .عدم اليقين، وتشديد السياسة النقدية، واألنكماش الكبير في قطاع العقارات

من إجمالي الناتج المحلي بسبب  %25وأرتفع في نفس العام عجز الحساب الجاري إلى أكثر من  

إقتران النمو المنخفض للصادرات مع أرتفاع واردات المحروقات) كان لبنان يعتمد بشكل كبير على 
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السورية من المشتقات النفطية والتي كانت بسعر مفضل !، وتراجع صافي تحويالت العاملين وارداته 

 .في الخارج إلى لبنان

 .سلبياّا 2019لعام   وبحسب المعطيات اإلقتصادية، فإن النمو االقتصادي الحقيقي

بات متطلوهنا تكمن مكامن الخلل الحقيقي وهو في حجم اإلقتصاد الصغير الذي ال يتناسب مع  

الناس، وفي معدالت النمو األقتصادي المنخفضة أو السلبية، األمر الذي ينعكس سلباا على حياة الناس 

وحاجاتهم اليومية ومستوى معيشتهم حيث تزداد معدالت البطالة وتقل االستثمارات وتزداد الحاجة إلى 

 .االستيراد ويزداد الطلب على الدوالر

كات االقتصاد اللبناني المتمثلة بالقطاعات األربع ،العقارات، وبحسب البنك الدولي، فإن محر

  .والبناء، والتمويل، والسياحة

، ويعتمد األقتصاد %14وال تتعدى مساهمة القطاعات المنتجة من الناتج المحلي اإلجمالي الـ

لي خالل من الناتج المح %88.4اللبناني بشكل كبير على اإلستهالك؛ إذ بلغ متوسط االستهالك الخاص 

  .2016-2004الفترة 

وال تنتج القطاعات الرئيسية )العقارات، والبناء، والتمويل والسياحة ..إلخ( البضائع األستهالكية؛ 

من الناتج المحلي  %23إذ يتم استيراد الجزء األكبر منها، في حين تتركز اإلستثمارات اإلجمالية بنسبة 

ا ما ينذر بتفاقم أزمة األجمالي في قطاع العقارات غير المنتج وال ريعي، وهذا األخير يشهد تراجعا

ن واحدة من أصل كل عشر وظائف بالبالد، وأزداد عجز الميزان  البطالة على أعتبار أن هذا القطاع يؤمِّ

  .2019مليون دوالر في النصف األول من العام  8431التجاري، 

ل ميزان  ا لغاية وهذا يعني أن لبنان يستورد أكثر مما ينتج، وسجَّ ا تراكمياّا كبيرا المدفوعات عجزا

 .مليارات دوالر 5.4وصلت قيمته إلى  2019يونيو/حزيران 

مليون دوالر للسنوات السابقة ، وهذا يعني إستنزافاا  18351وبلغت العجوزات التراكمية حتى اآلن 

م بها من على التحكمتواصالا لصافي األصول األجنبية في لبنان، التي يعد حجمها وأستقرارها والقدرة 

ا من الطلب  الشروط األساسية لتثبيت سعر صرف الليرة اإلسمي مقابل الدوالر، فأحدث هذا العجز مزيدا

 .على الدوالر وتهديداا إلستقرار سعر الليرة

ا سبق فقد تدهورت في اآلونة األخيرة بيئة األعمال بشكل عام مع تراجع لبنان    46وفضالا عمَّ

 137بين  113ت من حيث البنية التحتية؛ إذ هي دون المستوى وتبلغ المرتبة سنوا 10رتبة خالل 

 .دولة
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 الواقع المالي المأزوم

ا حاداّا عام  ، واتسع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 2018تدهور وضع المالية العامة تدهورا

، 2019اية يونيو/حزيران مليار دوالر في نه 85.7من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ الدَّْين العام  11.5%

ْين العام بالنسبة إلى المدفوعات اإلجمالية فقد بلغت في مايو/أيار  حوالي  2019أما خدمة الدَّ

مليار ليرة لبنانية أي حوالي  8312وتُقدَّر كلفة خدمة هذا الدين أو ما يعرف بالفوائد حوالي   34.3%

من اإليرادات  %44.2و يستنزف حوالي ، وه2019مليارات دوالر في قانون موازنة العام  5.51

 .العامة

يُعتبر إرتفاع الدين العام والعجز المالي ونسبتهما إلى الناتج المحلي من أخطرما تعانيه المالية  

العامة في لبنان، وما يستتبعه من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة تُرهق المواطن اللبناني بالضرائب 

تقشف كما هو مطروح حالياّا، وهو أنعكاس لحالة الفساد المستشرية في والرسوم المرتفعة وسياسة ال

 .الدولة اللبنانية وإداراتها العامة

 المقاربات الرسمية لعالج األزمة

أنطالقاا من الواقع اإلقتصادي والمالي المتردي، تداعت القوى السياسية اللبنانية بمختلف مشاربها 

ان: " مقترحات إجراءات إصالحية أولية لمواجهة لطرح ورقة أقتصادية إصالحية تحت عنو

  األزمة")ورقة بعبدا( ، لتكون نواة لخطة إنقاذية مالية واقتصادية

ا، للخروج من عنق الزجاجة، على مؤتمر سيدر الذي ُعقد في أبريل/نيسان  وتراهن الحكومة كثيرا

 .مليون دوالر 800مليار و 11، وتعهد بموجبه المشاركون بتقديم 2018

 ......./ منقول/                

 

 العالم يتغير فأين نحن من ذلك - 13

من الصور الورقية في العالم!  %85ألف موظفا وتبيع  170توظّف   ، كانت كوداك1988في عام 

  .وفقدت قوتها التنافسية بشكل كبير جدا  بعدها بسنوات قليلة، أفلست الشركة

القطاعات في السنوات العشرة القادمة، والكثيرون لم  ما حدث لشركة كوداك، سيحدث لكثير من

  .يفهموا بعد هذه التغييرات المتسارعة

فالبرمجيات ستدمر كثيرا من الصناعات التقليدية في مدة زمنية تتراوح بين خمس وعشرة سنوات. 

ة أكبر شرك Airbnb أكبر شركة تكسي في العالم، وهي ال تملك سيارة واحدة، وشركة Uber فشركة

  .فندقة في العالم، وهي ال تملك عقارا واحدا
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 :الذكاء االصطناعي

  .الكمبيوترات أصبحت تفهم أكثر فأكثر الوسط المحيط

في الواليات المتحدة األمريكية، المحامون الشباب بالكاد يحصلون على عمل، وذلك خاصة بعد 

ية في غضون ثوان، وبدقة الذي يستطيع تقديم مشورات قانون Watson للحاسب IBM اختراع شركة

  .%70بينما اإلنسان المحترف دقته ال تتعدى  90%

  .لهذا إذا كنت تدرس القانون، توقف حاال

  .ولن يبق إال المختصون %90في المستقبل، سيقل عدد المحامين بنسبة 

  .يساعد حاليا بتشخيص السرطان وبدقة أعلى بأربع مرات عن الطبيب البشري Watson كمبيوتر

شركة فيسبوك تمتلك برمجية تعرف على الوجوه بدقة أعلى أيضا من قدرة اإلنسان، ومن المتوقع 

 .2030أن يتغلب ذكاء اآللة على ذكاء البشر في عام 

 :السيارات المؤتمتة

، ستغزو هذه التكنولوجيا 2020، تم إنتاج أول سيارة مؤتمتة دون سائق. وفي عام 2018  في عام

السيارات التقليدية، وعندها لن تحتاج المتالك سيارة! ستستدعي سيارة بهاتفك،  األسواق وستدمر سوق

  .وستقلك إلى المكان الذي تريد، ولن تحتاج حتى الصطفافها

أطفالنا لن يمتلكوا سيارات، ولن يحتاجوا إلصدار رخصة قيادة، ألن عدد السيارات سيقل بنسبة 

 10تقل الحوادث لتصبح حادثا واحدة في مساحة . وبامتالك هذا النوع من السيارات، س90-95%

  .مليون كم، وستحافظ على حياة البشر أكثر

معظم شركات السيارات التقليدية ستفلس! هم يحاولون اآلن تبني طرقا ثورية جديدة في التصنيع، 

التي تصنع كمبيوترا متحركا على  Apple و Tesla و Google ولكن لن يتغلبوا على شركات مثل

  .تعجال

  .شركات تأمين السيارات ستواجه مشاكال عظيمة وحقيقية، وستختفي هي أيضا لعدم الحاجة لها

  .التأمين سيصبح أرخص بمئة مرة عما هي عليه اليوم

قطاع العقار سيتغير كذلك، ألنك ستفضل اإلقامة في أماكن بعيدة عن المدينة طالما فرصة عملك 

 !من البيت سانحة ومتوفرة

، والتلوث سيقل والمدن ستكون أكثر 2020الكهربائية ستصبح منتجا رئيسيا في عام السيارات 

  .جماال

  .عاما الماضية فقط 30ويمكن بكل بساطة مالحظة تراجع استهالك الوقود التقليدي خالل 
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  .في هذا العام تحديدا، عدد المحطات الشمسية تفوق على نظيراتها التقليدية في دول العالم أجمع

 :ةالصح

سيتم إنتاج برمجيات تقيس مؤشراتك الحيوية من خالل هاتفك، وفي المستقبل سيمتلك كل إنسان 

  .عناية صحية عالية الجودة وبالمجان، وكل ذلك عبر الهاتف

 :الطباعة ثالثية األبعاد

دوالر في عشرة سنوات فقط، وبسرعة  400دوالر إلى  18000سعر الطابعة الواحدة انخفض من 

  .مضاعفة

شركات األحذية بدأت باستغالل هذه التقنية، واألمر ذاته في صناعات الطائرات والمحطات 

  .الفضائية

  .3D Scanningمع نهاية هذا العام، سيتم إنتاج هواتف ذكية بخاصية 

  .ستستطيع قريبا مسح قدمك عبر هاتفك، وطباعة حذائك في بيتك

  .ستة طوابق بخاصية الطباعة ثالثية األبعادفي الصين، استطاعوا مؤخرا صناعة مبنى كامل من 

  .مما تصنعه دول العالم قاطبة يستخدم هذه التكنولوجيا %10، سيصبح 2027وبحلول عام 

 :فرص العمل

من فرص العمل الموجودة اليوم ستختفي، وسيتغير  %70-08في خالل العشرين سنة القادمة 

 .جاهزين لهذاالعالم بشكل كبير جدا، ومن غير الواضح إذا كنا 

 :الزراعة

دوالر للزراعة، والمزارعون في العالم الثالث سيكونون مدراء  100سيتم إنتاج روبوت بقيمة 

 .لحقولهم عدا عن كونهم عاملين

 :مزاج اإلنسان

هناك اليوم تطبيق يخبرك عن مزاجك الحالي من خالل معالم وجهك، وسينتج مستقبال تطبيقا على 

الكذب من خالل معالم الوجه. تخيل أثر هذا التغيير على المناظرات السياسية، الهواتف الذكية لكشف 

  .وأنت قادر على معرفة الصادق من الكاذب

 :عمر اإلنسان

  .حاليا، يزيد عمر اإلنسان التقديري بمقدار ثالثة شهور كل عام

بال أن يعيش ، ستصبح هذه الزيادة عاما كامال كل عام، أي أنه من المقدر مستق2036وفي عام 

  .عام 100معظم البشر لفترات تزيد كثيرا عن 
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 :التعليم

من البشر هاتفا ذكيا، وهذا يعني أن الجميع سيكون له القدر ذاته  %70، سيمتلك 2020في عام 

من التعليم عالي الجودة ومن خالل هاتفه فقط. فأي فكرة استثمار مستقبلية بعيدة عن عالم الهاتف الذكي، 

  .ستفشل حتما

 !التغيير قادم، والسؤال إن كنا نحن جاهزون له

 *Robert Goldman المقالة مترجمة من مقالة للدكتور*

 

 1  ( الطائفية عين الفساد٢الفساد ) - 14

 Posted on 20/12/2019  ضيوف الموقع الفضل شلق 

النظام العالمي بؤرة عالمية للفساد. ثقافة تفرض نفسها على جميع سكان الكرة األرضية. هذا كان 

 دموضوعنا في الحلقة السابقة من هذه السلسلة. باختصار شديد في بلدان المركز الرأسمالي يتخذ الفسا

أشكاالا قانونية وممارسات أنيقة. هي ما يحسدها عليه أبناء بلدان األطراف. يحكمون بالقانون مهما كان 

مركز الشخص. يتمتعون بالحريات مهما هبط مستوى الشخص. يستطيع أي شخص أن يشتم أي شخص 

 ألغلب أن األكثردون إدانة. للحرية قدسيتها. تزدهر عندهم العلوم والفنون. أبناؤنا يدرسون عندهم. ا

مهارة يبقون هناك، واألقل ذكاء يبقون هنا. هذا ال ينفي أن الكثير من األذكياء والمهرة وذوي الخبرة 

 .يبقون هنا، لكنهم سرعان ما يغرقون في الرمال المتحركة إذا لم يدركوا أنفسهم

غم من أهله. بالرمنذ االستقالل ونحن نسمع القصص نفسها عن الفساد، ونقمة الناس على الفساد و

ذلك تنتخب النخبة السياسية، أي النواب، بحماس. وكثيراا ما يتقاتل الناس في مرحلة االنتخابات النيابية، 

ويسقط قتلى وجرحى. الناخبون يعرفون مدى فساد الذين ينتخبونهم ومدى قلة الحياء عندهم. الحرب 

ون. كما يقول” شلش الحياء“انقطع فيها  األهلية تفصل بين عهدين. أولهما فساد مع حياء، وثانيهما

الطائفية ليست وعاء للدين بقدر ما هي وعاء للفساد. تستمر الطائفية لممارسة الفساد واالستفادة من 

حماية أكباش الطوائف. االيمان أزيح جانباا. االيمان الوحيد هو بالمال. في عصر النيوليبرالية وأسلوب 

ون األمر غير ذلك. الفساد الصغير فساد البيروقراطية وصغار العيش االستهالكي ال يمكن أن يك

الموظفين يضاف الى الفساد األكبر. فساد المرتشين يضاف الى فساد الراشين من أصحاب األموال. 

الطائفية تحمي الطرفين. فضائح رجال الدين ال تحصى. اإلله اآلخر ليس الشيطان بل هو المال نفسه. 

ض أن يكون إله الخير. الخير في المال وحده. هو إله مالي. هو إله مالي تحّول الى تناسوا هللا الذي يُفتر

http://talalsalman.com/author/fadlchalak/
http://talalsalman.com/author/fadlchalak/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/category/%d8%b6%d9%8a%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%a2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/
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واحد من كبار األثرياء. ال يعرف الشيطان ماذا يفعل. أصحاب المال من أتباع عدوه ينشئون هيئات 

خيرية وجمعيات تُعنى بمساعدة الفقراء. يستخدمون إله الخير. لكن إله الشر يدير الجميع. وهل 

 .أسمالية مجال للخير في العالقة بين الرأسمالي والفقراء؟ ال شيء يكفر عن زعرنات الرأسماليينالر

الطائفية في لبنان أسلوب عيش. جزء من أسلوب اإلنتاج، بنية فوقية لقاعدة إنتاجية قائمة على 

ت مذاهبهم. اختلفالفساد: االستغالل والنهب واحتقار الناس. يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون وان 

ال يمكن أن ينشأ حزب ديني، أو حركة دينية، لمصلحة الفقراء والمحرومين. ال يمكن أن يكون األمر 

إال لمصلحة البورجوازية. الدين عندنا ليس للعبادة. ليس لبناء عالقة مع هللا. ليس اتصال بالمتسامي. 

وحماية فساده وفساد أتباعه. األخالق  هو مجرد تنظيم اجتماعي يتبع كبش الطائفة، مهمته دعم الكبش

التي يبشر بها الدين تنتزعها منه الطائفية وترميها في سلة المهمالت. الطائفية تصير نقيض األخالق. 

تبيح تجاوز القانون. تبيح االرتكابات، وتحمي أصحابها. الطائفة تدفع أتباعها لالرتكاب. االعتقاد أن 

ا هو خير ولو كان ماالا مسروقاا منهوباا. اشتهر أصحاب الدين بحب كل ما يأتيها من أصحابها وأتباعه

المال والملكية مهما كانا. بل رجال الدين جعلوا مهمتهم في زمن الطائفية جمع المال المنهوب. هم أشبه 

بعصابات من قطاع الطرق. يقطعون الخير عن أصحابه. يرتكبون الموبقات مهما كانت. الغاية تبرر 

ة غاية وأية وسيلة؟ الشيطان في خدمة هللا. بدل العمل واإلنتاج يجدون في السرقة من أجل الوسيلة. أي

أنفسهم ومن أجل الطائفة وسيلة إلنتاج يدر المال، وسيلة من نوع آخر، وسيلة قذرة يبررونها بالدين. 

 .غير الشيطانلو تركوا هللا قليالا ونصبوا الضمير حاكماا ألفعاله الهتدوا الى الخير وكان الملهم 

في النيوليبرالية سرقة غير مسبوقة. عودة الى التملّك بمصادرة أموال وأمالك الناس. في بالدنا 

الطائفية سبب إضافي لتبرير السرقات الرأسمالية. حصة المؤسسات الدينية، وهي طائفية بطبعها، قليلة 

الفساد  األكبر. يستحيل النضال ضدلكنها ذات مردود كاف لتبرير الرأسمالية الكبرى، ولتبرير الفساد 

 .في نظام طائفي. الطائفية تحمي الفساد. الطوائف تعتبر الفساد مصدر رزق لها

مضى زمن كانت فيه الطائفة ضمن الدولة. صارت الطائفة نقيض الدولة وخطراا عليها. نقيض 

قاد لدين. الدين بما هو اعتالفساد هو الدولة وهو السياسة. نقيض الدولة هو الطائفة. ربيب الطائفة هو ا

زائف بالحقيقة المطلقة هو ربيب الفساد. عالم الكون والفساد يتشّكل من أديان. الدين في أصل البشرية 

ما دام الفساد طريقة عيشها. هل يزول الفساد بزوال الدين أو على األقل زوال الطائفية؟ الدين عالقة 

اسة المفضية الى الدولة هي عالقة أفقية بين البشر. بالمتسامي، أو ما يفترض أن يكون كذلك. السي

يفترض الدين هيراركية يكون فيها الناس أعلى وأنبل من بعضهم البعض. تفترض السياسة عالقات 

متساوية بين األفراد. وتفترض األفراد موظفين ذوي حقوق وواجبات متساوية. يفصل الدين بين الحقوق 
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البشرية والحقوق يملكها من هو صاحب الخلق. ال حقوق في  والواجبات. يقع عبء الواجبات على

الدين. كل ما فيه هو واجبات. يولد االنسان في الدين مديونا، وعليه بقية حياته أن يؤدي ما عليه من 

الديون لخالقه، باألحرى لمن ينوب عن خالقه في هذه األرض. الدين عالقات عمودية بين البشري 

أفقية بين البشري والبشري. في العالقات العمودية استبداد األعلى باألدنى، وخالقه. السياسة عالقات 

واستغالل األعلى لألدنى، وعيش األعلى على حساب األدنى. ليس في عالقات الهيراركية والنبالة 

والدين تسامح. هو في العالقات األفقية فقط. النفاق في الدين هو إدعاء التسامح والمحبة. األعلى ال 

مح مع األدنى وال يحبه. األعلى يطلب من األدنى أن يؤدي ما عليه، وأن يؤدي دينه، وأال يُنقل من يتسا

عبودية نسبية الى عبودية مطلقة. ال يستطيع الدين إدعاء الحقيقة المطلقة وأن يترك في نفس الوقت 

عترف إال السياسة ال ت الحرية للبشري في أن يؤدي أو ال يؤدي ما عليه. الحقيقة المطلقة تنكر النسبية.

بالنسبية وباالختالف بين البشر وإمكانية التالقي. الحقيقة المطلقة واجبة لمن يعتقد بها. واجب تبعاا لذلك 

استخدام جميع الوسائل لخدمتها. الحقيقة المطلقة وهم. وما يخدمها هو مجموعة من األكاذيب والنفاق. 

ة السلطة ألنها هيراركية تراتبية. يعلو فيها األنبل على كان محتماا على الدين منذ فجر الخليقة خدم

األحسن. ال يستطيع الدين ووليدته الطائفة إال أن يكونا ضد البشري الُمستغل المضطهد المقموع. الدين 

مضطر لخدمة النبالة واالستغالل والخداع، ومضطر أن يُْلبِس االضهاد ثوب المحبة والتسامح. 

ائهم قيد الحياة، ال محبة بهم بل ألن بقاءهم يجعل إنتاج فائض القيمة )الربع يتسامحون مع البشر إلبق

والربح والفائدة( ممكناا. يستحيل أن يكون هناك دائنون دون مدينين. الدين هو دائماا في خدمة الدائنين. 

ه دائم. هو رهو واحد من الدائنين. يفترض هللا دائناا وال يعتبره نعمة أو لطفاا. الشيطان في الدين حضو

عقاب المديونين الذين يعجزون عن اإليفاء بديونهم. وهم عاجزون دائماا ألنهم يولدون في االستدانة. 

يرفع الشيطان الى مستوى منافس هلل الخالق، ألن االستدانة والعجز عن إيفاء الدين دائمان. يصير 

ير الشيطان عتبر هللا فيها سلطة، يصالشيطان خصم هللا، ينافسه في السلطة على الخليقة. اللحظة التي ي

سلطة منافسة. الصراع على ما لدى البشر يتطلّب منافسة دائمة بين الدائن والمديون. منافسة في السماء. 

نتائجها على األرض: صراعاا بين البشر وحروباا دائمة وعبودية دائمة. ال يستطيعون تخليص هللا من 

عبودية الطبقية. الخالص ليس إلهاا منقذاا. مهمته منذ البداية أن السلطة الطبقية ليتخلّص البشري من ال

يكون منقذاا. منقذا من السقوط. السقوط ليس في الخطيئة بل في االستغالل والعبودية واالستدانة. ما كان 

على هللا أن يكون منقذا لو كان منذ البداية رحمة ونعمة ولطفاا؛ لو كان هللا كما يجب أن يكون ال كما 

 .فترضه أصحاب السلطة والتراتبية واستعالء البشر على البشر اآلخرينا
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الطائفية مساوية للفساد ليس فقط ألنها تعتمد على مبدأ الجماعة التي تحمي أتباعها وتعتبرهم من 

الخطوط الحمر. هي الفساد بيعنه ألنها تعتبر أتباعها أخياراا في حين أن الطوائف األخرى بنظرها 

اب األخيار أتباع هللا. الطوائف األخرى أتباع الشيطان. االعتقاد بوجود الشيطان هو بحد أشراراا. أصح

ذاته الفساد، وإنكار أن ال وجود إال هلل والخير والنعمة واللطف. لوال االعتقاد بوجود الشيطان )أي 

 .اآلخر الذي هو مدان بحكم كونه آخراا( لما كانت الحروب الدينية هي التاريخ البشري

كل طائفة تشيطن اآلخرين وتجعل وجود الدولة مستحيالا. هي نقيض السياسة. السياسة أساس 

الدولة. الدولة اجتماع بشري. عالقات أفقية بينهم. الطائفة تنبع من عالقات عمودية بين الدين والخالق. 

ع هللا في عالقة م هي الزيف والنفاق بعينهما. تكون الدولة ممكنة حين يكون الدين مدنياا يدعي االيمان

وال يدعي الحقيقة المطلقة. وبالتالي يكون الدين معتقداا اختيارياا. ال مفروضاا بالسليقة. في الدين المدني 

نسبية حقيقية وإمكانية أن يكون وجود اآلخر مناسباا؛ افتراض أن يمتلك اآلخر، من دين آخر أو من 

صغيراا. االعتقاد بأفضلية الطائفة على غيرها نوع من طائفة أخرى، جزءاا من الحقيقة، جزءاا كبيراا أو 

الصهيونية )شعب هللا المختار(. في كل األديان صهيونيات. وفي كل منها تأسيس لألصولية واإلرهاب 

 .واالستغالل

الدين يولّد الطائفية والطائفية أصل الفساد. تعتبر مهمتها أن يكون لها حصة في النظام وأن تكون 

ى حصة لكل منها، وأن تكون حصة كل طائفة أكبر من حصص الطوائف األخرى. بل للطوائف األخر

ال مانع من مد يد الطائفة الى حصص الطوائف األخرى. ما لنا لنا، وما لهم لنا ولهم. ليس في هذا النظام 

 إنتاج لتكبير االقتصاد وبالتالي تكبير حصة الطائفة مهما كان حجم النظام. هّم الطوائف ليس مجمل

االقتصاد بل حصتها من االقتصاد سواء كبر أو صغر. فليذهب االقتصاد الى الجحيم. كل طائفة تريد 

حصة. ال يستطيع النظام اجتراح خطة نمو ألن هّم ممثلي الطوائف في السلطة هو الحصة ال الحجم 

 .االجمالي

السالح، سالح الدولة  هناك ازدواجية القوانين، قوانين الدولة وقوانين الطوائف. وهناك ازدواجية

وسالح الطائفة، وهناك تعدد المعايير التي يواجهها كل فرد. يسحب ذلك على أجهزة السلطة األمنية 

والقضائية وبقية البيروقراطية. يُصاب كل مواطن بانفصام الشخصية. يضطر كل واحد أن يتكلّم 

الطائفية يضطرون الى مراعاة  بخطابات متعددة. حتى األحرار من المعتقدات الدينية واالنتماءات

اآلخرين، ويتحدثون بلغة ملطفة. الكل يبتعد عن الصراحة واالنفتاح. المجتمع مغلق وكل فرد مغلق. 

النفاق تجاه الجميع هو أسلوب الحياة. تحمي كل طائفة أتباعها. يصير الفساد مبرراا ألن هناك من يدافع 

هم في الثورة، تفعل السلطة كل ما بوسعها إلثارة الطائفية عمن ارتكبه. وإذا حدث أن تجاوز الناس طائفيت
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في هذه المنطقة أو تلك. وإذا لم ينجح ذلك، تتعامل مع الثوار المتجاوزين لطائفيتهم بالقتل والتهديد. 

طائفية تمّزق المجتمع وتحيله أشالء. خطاب الثوار وحده ضد الفساد. خطاب السلطة تمزيقي يدفع 

ة أصاب مجمل الطبقة السياسي” كلن يعني كلن“رواج الطائفية وحماية الفساد. بالشبيحة الستعادة 

فاستشاط غيظها. لغة الشارع )أي المجتمع( هي غير لغة أهل السلطة وأحزابها. هؤالء يريدون حلوالا 

وأولئك يرفضون الحلول حفاظاا على أكباش الطوائف. يريد الثوار تجاوز ما هم فيه. يضيّق عليهم أهل 

لطة وأحزابها. أموال الناس في البنوك، إذن إغالق البنوك. زيادة على فقر الفقراء، إضافة تفليس الس

الطبقة الوسطى والبورجوازية الصغيرة. تجويع الجميع. أمامهم واحد من خيارين: إما الخضوع وإما 

 ن بذلك. ساديةالجوع. تجويع الناس برنامج السلطة. هذه ال يهمها أوجاع الناس. على العكس، يتلذذو

بلغت حدها األقصى. تجاوز الحكام حد السلطة. بدل أن تكون مهمتهم إدارة شؤون المجتمع نحو األفضل 

بالطبع، تصير مهمتهم قمع المجتمع وتجويعه بجميع طبقاته. الجوع المزمن موجود. يُضاف إليه اآلن 

جوع ة قبل الثورة. على المجتمع أن يمع تطّور الثورة تجويع الطبقات المشاركة فيها والتي لم تكن جائع

قبل أن يستسلم. هذه هي خطة السلطة. ال يبحث أركانها في الحلول للفقراء والفقراء المحتملين. يبحثون 

في تكبير حصة كل منهم في المشاورات لتشكيل حكومة، وأية حكومة. إمكانية االنهيار، والبعض يقول 

ن صنع الثوار. تريد السلطة مجتمعاا مدجناا غير قابل للثورة أنه واقع فعالا، هي من صنع السلطة ال م

 .واالحتجاج والدفاع عن نفسه

عين الفساد هو سلطة التي ال تفّكر بإدارة المجتمع بل قمعه. سادية السلطة كما تبيّن من مجريات 

اعها أوضاألحداث غير مسبوقة. كل من أعضائها مسكون بنفسه، ال يرى أن في الساحات جموعاا تدفعها 

 .المزرية الى االحتجاج والثورة

الطائفية عين الفساد. جريمة منظّمة. ال لسبب آخر سوى أنها نقيض الدولة. ال تستقيم الدولة وال 

الحكم حسب القانون بوجود الطائفية. ارتباط الطائفية بالدين أو بالمذهب يجعل كل من هذين نوعاا من 

دنياا، فردياا، اختياريا، بعيدا عن السياسة. ليس المطلوب إلغاء النفاق. يستقيم أمر الدين حين يصبح م

الدين بل تغيير وجهته وتحويله الى اعتقاد باهلل وحسب دون تدّخل في التعيينات، ودون حماية أصحابها 

المرتكبين، ودون تنظيم سياسي للمذهب، بل جعله تنظيماا موازياا للجمعيات المدنية األخرى. انتزاع 

ن االجتماعي عن الطائفة هو األساس. الفرد هو مكّون المجتمع ال الطائفة. الفرد هو مكّون صفة المكوّ 

الطائفة ال الطائفة هي التي تكّون الفرد. يجب انتزاع الوحدانية الهوياتية من الطائفية. ليس الفرد ذا 

ي وقت. وهي هوية، هوية واحدة، هي الطائفة. هو متعدد الهويات قادر على أن يتخلى عن أي منها في أ

حتى لو وجدت ذات صفة ثانوية بالنسبة للمواطنة. الفرد مواطن أوالا وابن طائفة أو قومية ثانياا أو ثالثاا. 
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ليست المسألة أن الطائفية تحمي الفساد بل هي أن الفساد يحمي الطائفية. الطائفة عين الفساد. تجر معها 

 .الدين ليصير عين الفساد

، الطائفية أداة الثورة المضادة. نشبت الثورة ألن الناس تجاوزوا طوائفهم واتجهوا في حالتنا الراهنة

الى تبني المواطنية، بمعنى الوالء أو االنغراز في الدولة. واجهتهم السلطة أو الثورة المضادة يإثارة 

طائفية في آن لالنعرات الطائفية التي كادت تتجه نحو التالشي. الطبقة الحاكمة نيوليبرالية ومستخدمة ل

معاا. تريد الثورة المضادة إعادة األمر الى ما كان عليه قبل الثورة، فتستخدم الطائفية، والفضائح 

الطائفية، والجرائم الطائفية وبأبشع صورها. التصرف بشأن رئاسة الحكومة، الجمعيات الدينية، 

ستخدام القضاء ألغراض التركيز على جرائم المخدرات في منطقة، واإلرهاب في منطقة أخرى، ا

منحازة في هذا الوقت، كل ذلك يشي بما تريده السلطة وما تخطط له. ليست براءة األطفال في عيني 

الثورة، لكن تصرف السلطة يشير الى شرور كثيرة في دهاليز السلطة وموقفها من الثوار، وعدم 

. تحولت الطائفية لتصير المحاكم اعتبارهم إال كقطعان تساق الى القمع ومزيد من اإلفقار واالضطهاد

الروحية ذات أولوية على محاكم القانون المدني. جريمة يجب أن تدان. هناك تراجع كبير بمعنى الدولة. 

تراجع مبرمج. على كل منا نزع االحترام للطائفة والتكلّم بحرية عن الطوائف األخرى، دون التقيّد 

. يستطيع أن ينطق سلباا عن طائفته ال عن الطوائف األخرى باالتيكيت الطائفي الذي يفترض أن كالا منا

 .كل منا مكّون في كل الطوائف ال في طائفته وحدها

سالح المقاومة يتمّسك به الشيعة ألسباب معروفة، وهو يُعتبر تآكالا للدولة. لكن كل طائفة لها 

لسياسية باستقالل عن محاكم روحية هي تآكل للدولة بشكل أوسع وأعم. كل طائفة تمارس شؤونها ا

الدولة وتفرض ذلك. أال يُعتبر ذلك انتقاصاا للدولة، بل خروجاا على القانون؟ القانون يؤدي غرضه في 

كيان الدولة عندما يُفرض على الجميع بالتساوي والتماثل. ال خير في مجتمع أو دولة تشّكل فيها كل 

آخر. في  عددية الثقافية شيء والتعددية السياسية شيءطائفة كياناا مستقالا بقوانينه وحياته السياسية. الت

 .الثانية تقسيم الدولة. في األولى تنّوع يمكن أن يكون مصدر إغناء وإثراء للتراث الشعبي

 الفضل شلق تنشر بالتزامن مع مدونة

http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%a2-

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D

9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=f31ad0abef-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-f31ad0abef-274251417 
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http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%a2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/?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=f31ad0abef-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-f31ad0abef-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%a2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/?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=f31ad0abef-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-f31ad0abef-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%a2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af/?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=f31ad0abef-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-f31ad0abef-274251417
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 : االقتصاد السوري –رابعاا 

 تنبض باالستثمار مجدداا..والمحافظ يتحدث عن خارطة تنمية متكاملة” قلب سورية“محافظة  - 15

 البعث :المصدر 

من الطبيعي أن يخلو سجل المحافظات خالل سنوات الحرب من أية نشاط تنموي استثماري حقيقي 

استعادت غالبية المحافظات السورية عافيتها من رجس العتبارات فرضتها الحرب، واليوم وبعد أن 

اإلرهاب فإن األمر يحتم عليها إعادة النظر في واقع األنشطة التجارية والصناعية لديها، واتخاذ جملة 

من اإلجراءات السريعة التي تهدف إلى تسهيل عودة الحركة التجارية والصناعية إليها، والحكومة تعي 

ث اشتغلت عليه خالل الفترة الماضية من خالل المناقشات والمتابعات التي أهمية هذا الموضوع، حي

تجريها الحكومة مع المحافظين، ومطالبتهم في تحسين الواقع التنموي واالستثماري في المحافظات، 

 .وسبل تمكين البنية االستثمارية لدى الوحدات اإلدارية

 نموذج حي

والتجاري في محافظة حمص على سبيل المثال كأولوية وفي هذا السياق يبرز النشاط الصناعي 

لما يملكه هذا القطاع من مقومات تمكنه من النمو والمساهمة في قيادة عملية التنمية االقتصادية كلها. 

محافظ حمص طالل برازي استشهد بالنموذج الحي القائم في محافظة حمص والمتمثل في المدينة 

واا كبيراا في السنوات األخيرة، مدعومة بحزمة من التشريعات الصناعية في حسياء التي شهدت نم

اإلجرائية؛ مما جعل المدينة الصناعية في حسياء قطباا تنموياا أو مركزاا إقليمياا ذا طابع خاص وفعال، 

مستثمراا، حققت ألف  911موضحاا أن عدد المستثمرين وصل لغاية الشهر العاشر من العام الحالي إلى 

 .مليار ليرة سورية 1.647يادة في اإليرادات االستثمارية التي بلغت ولنفس الفترة فرصة عمل وز

ويشير التقرير الصادر عن محافظة حمص إلى أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة حتى تاريخه 

 400منشأة قيد التجهيز و 304منشأة مستثمرة و 1650مليار ليرة، منها  17.1منشأة برأس مال  2354

مليارات  5.2حرفة برأس مال  8675مرة، فيما بلغ عدد الحرف المسجلة ولنفس الفترة إلى منشأة مد

 .منشأة مدمرة 800قيد التجهيز و 5375منشأة مستثمرة، و 2.500ليرة، منها 

 مناطق صناعية

منطقة، منها المنطقة الصناعية  19وبين التقرير أن عدد المناطق الصناعية في حمص وصل إلى 

هكتاراا، وتم إحداث منطقة صناعية  20طريق حماة في مدينة حمص، حيث تبلغ مساحتها  القديمة على

هكتاراا، إضافة إلى إحداث المنطقة الصناعية في تلكلخ  23وحرفية في بلدية أم الحارتين بمساحة 
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ن أجل م هكتاراا حيث تم إنجاز دراسة البنى التحتية بشكل كامل وتدقيقها، وحالياا قيد التعاقد 32بمساحة 

دراسة الربط الطرقي مع الطريق الواصل إلى المنطقة الحرفية، إلى جانب المنطقة الصناعية في 

هكتاراا حيث تم إنجاز دراسات البنى التحتية وتدقيقها، وحالياا تم التعاقد  260الصايد التي تبلغ مساحتها 

مليون ليرة، والعقد  700ة حوالي مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي بقيم

هكتاراا،  120قيد التصديق في رئاسة مجلس الوزراء، وإحداث المنطقة الصناعية في الرستن بمساحة 

هكتاراا تضم العديد من الصناعات المعدنية والخشبية  89والمنطقة الصناعية في تدمر بمساحة 

 14لصناعية في السخنة التي تبلغ مساحتها والهندسية والنسيجية واإلسمنتية، إضافة إلى المنطقة ا

هكتاراا، حيث تم سابقاا تنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم تم التريث  40هكتاراا، وتم لحظ توسعها إلى 

 .باتخاذ أي قرار فيها

 مناطق حرفية

كما بين التقرير أن عدد المناطق الحرفية الملحوظة على المخططات التنظيمية في المحافظة وصل 

منطقة حرفية ضمن مخطط  84منطقة حرفية موزعة على كافة الوحدات اإلدارية، منها  132لى إ

تنظيمي تفصيلي مصدق أصوالا، وسيتم إحداثها الحقاا بحسب الحاجة، وذلك بموافقة وزير اإلدارة 

منطقة حرفية بحاجة إلى دراسة مخطط تنظيمي تفصيلي. وأشار التقرير إلى  48المحلية، وأكثر من 

نه ضمن خطة العام الحالي تم تحديد المناطق الحرفية المحددة كأولوية، ومنها المنطقة الحرفية في أ

دير بعلبة حيث يتم العمل على إعادة تأهيل المنطقة واستثمارها بعد أن تعرضت لألعمال التخريبية، 

عاقد لتأهيل شبكة الكهرباء مليون ليرة، والت 23حيث تم التعاقد لتأهيل البنى التحتية لشبكة المياه بقيمة 

دونماا  50دونماا، منها  90مليون ليرة، وتم إحداث المنطقة الحرفية في الحواش بمساحة  345بقيمة 

أمالك خاصة، وتم البدء في إعداد الدراسات من قبل مديرية الخدمات الفنية، وتم تدقيق الدراسة من 

المذكورة   طرق والجسور لتنفيذ البنى التحتية للمنطقةقبل جامعة البعث، وتم التعاقد مع الشركة العامة لل

، ونسبة اإلنجاز المالي %45مليار ليرة، والمباشرة بأعمال التنفيذ حيث بلغت نسبة اإلنجاز  1.1بقيمة 

إلى جانب إحداث المنطقة الحرفية في الصويري وهي قيد التعاقد مع جامعة البعث إلعداد   ،37%

قة، فضالا عن إحداث المنطقة الحرفية في حديدة حيث يتم دراسة الجدوى الدراسات التنظيمية للمنط

 .االقتصادية

 حركة تجارية

شهدت المحافظة حركة تجارية  2015وفي الشق التجاري للمحافظة أكد برازي أنه مع بداية العام 

شاط نجيدة توزعت على مختلف المحاور والتجمعات التجارية حيث أصبح عدد المحالت التي عادت لل
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لغاية العام الفائت، فيما وصل العدد اإلجمالي للمحالت العائدة لممارسة  1820التجاري في المحافظة 

، وهذا مؤشر يظهر أن العام الحالي 31500النشاط التجاري لغاية الشهر العاشر من العام الحالي إلى 

اق لتأهيل والترميم لألسوحصل تطور كبير على مستوى عودة النشاط، موضحاا أنه تتم متابعة أعمال ا

التراثية في وسط مدينة حمص التجاري حيث تزايدت عدد المحالت في السوق التراثي ومحيطه 

من تجار مدينة حمص إلعادة  2473مستثمراا، وحالياا يتم التحضير لعودة  530التجاري لتصل إلى 

 .استثمار محالتهم في وسط المدينة التجاري واألسواق التراثية

البرازي إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ جميع اإلجراءات وأشار 

الالزمة التي من شأنها تسهيل عودة الحياة الصناعية والتجارية، وعودة الصناعيين والتجار للعمل في 

حافظة، مالمحافظة، حيث تم إعادة فتح الطرقات وترحيل األنقاض الناجمة عن العمليات اإلرهابية في ال

 .ومنها الوسط التجاري لمدينة حمص والمناطق الصناعية والحرفية

 بدل استثمارات

وفي السياق ذاته كشف برازي أن المحافظة شكلت لجنة، مهمتها دراسة واقع العقارات واألبنية 

افة كالمؤجرة من قبل الوحدات اإلدارية، وإعادة النظر بقيم بدالت اإليجار من خالل المراجعة للعقود ب

األشكال المبرمة بهذا الخصوص لمعالجة واقع االستثمار وزيادة عائداتها، وأنه من خالل العمل 

مليون ليرة حيث تم رفع بدالتها السنوية  84عقداا كانت قيمتها  114والمتابعة تمكنت اللجنة من معالجة 

شارة إلى أن عدد العقود مليون ليرة، مع اإل 760مليون ليرة، حيث إن المنعكس المالي بلغ  844إلى 

مليار ليرة  1.110بقيمة استثمارية تصل  BOT ، منها ثالثة عقود على485وصل في العام الحالي 

عقد استثمار متعثراا  15مليون ليرة، إضافة إلى أن المحافظة قامت بمعالجة  249عقد البدل السنوي 

ه مدة استثمار إضافية، ومنها ما تم ، منها ما تم منح2015لعام  10نتيجة الحرب وفق القانون رقم 

منحه إعفاءات بحسب خصوصية كل استثمار، ويوجد عدد من المشاريع االستثمارية المتعثرة، منها 

المزينة، وهو من المشاريع السياحية ذات العائد  1835-1834المجمع السياحي القائم على العقار 

 http://syrianexpert.net/?p=43809   البعث…المالي الجيد
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 …فرص كبرى ضائعة في الزراعة والصناعة والمصارف - 16

 األخبار اللبنانية –زياد غصن  

ما حدث في سوريا على امتداد نحو تسع سنوات، وما يشهده لبنان حالياا، يثبتان أن البلدين في 

التأثر العميق القتصاد كّل منهما باآلخر، وهو أمر يشعر به مواطنو مركب اقتصادي واحد، بدليل 

الجارين بشكل كبير. وحتى خارج أوقات األزمات، فإن المصالح التي تجمعهما، أو التي يمكنها أن 

 تشكل بوابة لتعاون اقتصادي مشترك بينهما، هي مصالح شعبية ووطنية قبل أن تكون سياسية

وقف الرئيس السوري، بشار األسد، في قصر بعبدا، معلناا عن سّت قبل نحو سبعة عشر عاماا، 

خطوات اقتصادية مشتركة مع لبنان، كان أبرزها دراسة تأسيس مصنع للغزل والنسيج، وآخر للتبغ 

والتنباك، ومصفاتين لتكرير النفط في طرابلس والجنوب، إضافة إلى إزالة جميع القيود بين البلدين 

ت. آنذاك، َمثّل اإلعالن السوري توّجهاا جديداا لدى دمشق في إدارة ملف العالقة لتسهيل تبادل المنتجا

مع لبنان. وعلى الرغم من أن األحداث التالية في المنطقة، وفي لبنان خصوصاا، لم تكتب لذلك التوّجه 

ارها مالجديد االستمرارية، إال أن الخطوة سلّطت الضوء على فرص اقتصادية كثيرة يمكن للبلدين استث

في حال توفّر الرغبة أو اإلرادة السياسية، باإلضافة إلى إمكانية تجنب مشاكل تبدو تأثيراتها السلبية 

ونقصها، وصوالا إلى « حوامل الطاقة»اليوم أكثر وضوحاا، بدءاا من فاتورة االستيراد المرتفعة لـ

ارة مية لمرافئ البلدين وتجصعوبة تسويق المنتجات الزراعية والصناعية خارجاا، والمنافسة اإلقلي

 .فيهما وغير ذلك« الترانزيت»

 المقاربات االقتصادية في السابق لم تكن دقيقة، بل إن كثيراا منها حاَد عن جاّدة الصواب

قلب نظام النفط والغاز العالمي، وهما »البلدان، بحسب الخبير االقتصادي زياد عربش، هما في 

جي بامتياز، لذا هما محطّ أنظار الالعبين الدوليين، األمر الذي أيضاا في موقع جيواقتصادي استراتي

يحتّم عليهما بناء وتأسيس المشروعات االستراتيجية وفقاا لمصالحهما المشتركة أوالا، وليس للحصول 

ينية المشاريع الب»، إن «األخبار»ويضيف عربش، في حديث إلى «. على بخشيش أو عوائد ترانزيت

غاية األهمية لكليهما، بما فيها التنقيب عن النفط والغاز في المياه اإلقليمية لكّل منهما بين البلدين هي في 

وفقاا لحاجاتهما الداخلية وليس إرضاءا لمصالح اآلخرين. كذلك الحال بالنسبة إلى تطوير المرافئ 

ور ات عبوالطرقات والسكك الحديدية، بحيث تكون هذه المشروعات أقطاباا مشّعة للنمو، وليست ممرّ 

، وخصوصاا في ظّل محاولة بعض الدول إما تحييد المرافئ «وطرقات دولية من دون أثر تنموي

السورية واللبنانية عن واجهة التجارة اإلقليمية والعالمية لمصلحة المرافئ التركية واإلسرائيلية، أو 
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المخاطر أمين والنقل والتضييق عليها عبر حصارها بالعقوبات وقطع المنافذ البرية ورفع بدالت الت

وغيرها. ولعّل الموقف األميركي من فتح معبر نصيب الحدودي، والضغوط التي يمارسها على الجانب 

األردني للحيلولة دون استعادة المعبر نشاطه االقتصادي، خير دليل على ذلك التعطيل، على رغم 

 .معرفة األميركي بأن لبنان متضّرر أساسي منه

 تصدير الحمضيات

يعاني ملف الصادرات الزراعية من مشكلة مزمنة في كال البلدين، زادت خالل السنوات الماضية 

مع خروج المعابر الحدودية عن سيطرة الدولة السورية. ويعتقد أحد الخبراء السوريين العاملين في 

اعية، رهناك فرصة ذهبية لمشروع سوري ــــ لبناني مشترك لتصدير المنتجات الز»منظمة أممية أن 

بحيث تكون البداية مع الحمضيات التي يفيض إنتاجها عن حاجة االستهالك المحلي لكال البلدين، وذلك 

عبر تشغيل خط منتظم لتصدير الحمضيات السورية واللبنانية من مرفأ الالذقية إلى روسيا، وال سيما 

 .«أن هناك جهوداا سورية سابقة في هذا الملف

 التعاون المصرفي

لقطاعات التي يحقق كّل بلد فيها تمايزاا عن اآلخر، تبدو فرص النجاح كبيرة وطموحة. حتى في ا

فمثالا، القطاع المصرفي في لبنان، والذي أتاح للدولة اللبنانية خالل عقد من الزمن عوامل صمود في 

ن مواجهة أزمات كبيرة، بدءاا من اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مروراا بالعدوا

، فاألزمة المالية العالمية، يمكن أن يشكل بوابة لتعاون مصرفي سوري ــــ 2006اإلسرائيلي عام 

إقامة مصرف استثمار مشترك، »لبناني ناجح على مستوى المنطقة، يتمثّل وفق ما يرى عربش في 

أّي  ةوتعاون مصرفي بين البلدين يخدم اقتصاد واستقرار سعر صرف العملة في كّل منهما، ومواجه

 .«أزمة عالمية

 المشاريع الصناعية

وبالطريقة نفسها، يمكن العمل في إطار تعاون صناعي مشترك. فالتفوق الصناعي السوري، وتوقع 

زيادة الطلب على السلع والمنتجات بفعل عملية إعادة اإلعمار في سوريا، يدفعان نحو مناقشة أفكار 

صناعية مشتركة مع دول أخرى كالصين وروسيا  تخرج عن اإلطار الثنائي لتشمل تنفيذ مشروعات

وماليزيا وغيرها. وهو ما يضمن لالقتصاد اللبناني تنويع استثماراته، التي ال تزال وفق ما يعتقد 

حكراا على قطاَعي المصارف والسياحة بشكل أساسي، على رغم أن لبنان بلد »المصرفي عامر شهدا 

 .«سط، إضافة إلى قربه من األسواق األوروبيةزراعي يملك نافذة واسعة على البحر المتو
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في لبنان »ومع األخذ بالحسبان وجود نظامين اقتصاديين مختلفين تماماا في سوريا ولبنان، حيث 

كّل شيء هو مكسب، والقاعدة تقول: دعهُ يأِت، أما في سوريا فإن كّل شيء على ما يرام، لذلك فالقاعدة 

، «مع عيون مفتوحة، وفي سوريا الترشيد مع عيون مغلقة غالباا  هي: دعه يذهب. وفي لبنان االنفتاح

في  المقاربات االقتصادية»وفق ما يفنّد الباحث االقتصادي سعد بساطة في حديث إلى األخبار، فإن 

السابق لم تكن دقيقة، بل إن كثيراا منها حاَد عن جاّدة الصواب ألسباب عدة، منها اتسام صناع القرار 

اطة. ، بحسب ما يعتقد بس«يادية، واتخاذ بعضهم قرارات ال تصّب في مصلحة الطرفينبالبعد عن الح

انفتاح »أما اليوم، فإن كّل هذه الفرص االستثمارية، وغيرها الكثير، والتي أساسها التعاون، تبقى رهناا بـ

ي جوهرها فيدفع نحو مفاوضات ثنائية إلعادة رسم خريطة جديدة للعالقات االقتصادية، تستند « سياسي

إلى تحقيق مصالح الطرفين وحمايتها، بعيداا عن أّي حسابات سياسية ضيقة أو خارجية، وإال فإن خسائر 

البلدين ستبقى على حالها، وربما تتعّمق أكثر مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة واشتداد الصراع 

لقاءات مستمّرة وحثيثة بين ممثلي هو في عقد »الدولي تحت مسميات عّدة. ولهذا، يرى بساطة أن الحّل 

القطاعات كافة، لتوضيح المكاسب والخسائر في كّل قطاع، انطالقاا من أن العالقة بين البلدين يمكن 

 http://syrianexpert.net/?p=43797.  وصفها بزواج كاثوليكي ال يمكن فصم عراه أبداا 

 

 «قانون قيصر» –المواجهة الوطنية لقمة اإلرهاب االقتصادي األميركي  - 17

 2019-12-30  د. قحطان السيوفي |

 سيذكر التاريخ أن رجل أعمال متهوراا وصل البيت األبيض في واشنطن باعتباره

 للواليات المتحدة األميركية. هذا الرئيس ُعرف أنه مزاجي شعبوي 45الرئيس 

 باالتفاقات الدولية، صهيوني الهوى، قدم إلسرائيل ما لمعنصري ال يؤمن 

 يتجرأ على فعله أي رئيس أميركي سابق واستعاض عن التدخل العسكري المباشر

 ضد الشعوب والدول بتطوير العقوبات االقتصادية كنوع من أسلحة الدمار

 تتستخدمها أميركا للحصار االقتصادي، وإجراءات ضغوط استعمارية لفرض إمالءا

 خارجية مشبوهة، وإفقار الشعوب، ما أدى لتصغير وتقزيم للقوة والغطرسة

 .األميركية

 تعود العقوبات األميركية على سورية إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن

 عززت واشنطن هذه العقوبات بعد إدانة سورية 2004العشرين، وفي عام 

 .لالحتالل األميركي للعراق

http://syrianexpert.net/?p=43797
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 األوروبي عقوبات كما فرضت الجامعة العربيةفرض االتحاد  2011في عام 

 عقوباٍت على قطاعات في سورية، العقوبات الجائرة على مؤسسات الدولة

 السورية ظلت مالزمة لإلرهاب المعولم، الذي أطلق من أنحاء العالم كله

 الذي وقعه الرئيس األميركي« قانون قيصر»باتجاه سورية آخرها ما سمي 

 ، وينص على فرض عقوبات على الحكومة2019نون أول كا 21دونالد ترامب في

 .سنوات 10السورية والدول التي تدعمها إيران وروسيا لمدة 

 يمثل اإلرهاب االقتصادي، بكل وحشيّة وعنجهيّة وسيكون له« قانون قيصر»

 تأثير مباشر على سورية شعبا وحكومة، ولكنه لن يحقق أهدافه في إخضاع سورية

 ركية، هذا القانون عاد لتزوير الحقائق مستعيناا بنغمةإلى اإلرادة األمي

 األسلحة الكيميائية، واعتبار اإلرهابيين مدنيين، رغم كل الدالئل والوقائع

 «قانون قيصر»التي أثبتت كذب هذا االّدعاء، حتى في المحافل الدولية فرض 

 أو عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية الشرعية

 .يوفر لها التمويل

 القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات

 الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تنفذ في

 .سورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية

 سورية، ومنعموجه بالدرجة األولى لتكريس هيمنة أميركا على « قانون قيصر»

 أي دولة بالتحرك من دون الرجوع لها، وبالتالي يخدم مصلحة إسرائيل،

 والعدالة التي يدعيها قانون إدارة ترامب مقتصرة على دعم اإلرهابيين، في

 وقت تقوم أميركا بسرقة النفط السوري وتزوير الحقائق غير آبهة بشرعة األمم

 .المتحدة

 لة عملية تقدم الجيش العربي السورييهدف إلى عرق« قانون قيصر»إقرار 

 حماية»ومحاولة منعه من تحقيق انتصارات، يزعم القانون كذباا أن هدفه 

 .«السكان المدنيين في سورية

 وينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية

 الشركاتللقوات الحكومية السورية، وخاصة روسيا وإيران، وفرض عقوبات على 

 .أألجنبية التي تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري
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 إن توقيت إصدار هذا القانون مرتبط بمناخ سياسي دولي، ومالمح انفتاح عربي

 على سورية واألهم نجاحات الجيش العربي السوري في دحر اإلرهابيين، ما أضعف

 تريد تحقيق هيبة إدارة ترامب للتأثير في مجريات األحداث، ألن هذه األخيرة

 مكاسب سياسية، إضافة إلى كون العقوبات تمثل وسيلة ضغط على اللجنة

 الدستورية. إدارة ترامب تحاول لعب دور أساسي لعرقلة اكتمال االنتصار

 السوري. ترامب ال يريد أن تحقق سورية انتصاراا سياسياا بعد االنتصار

 ى تغيير موازين القوى،العسكري وال يريد لروسيا أن تظهر على أنها قادرة عل

 .على الساحة اإلقليمية والدولية، بعد أن تراجع دور واشنطن

 هذا القانون يشكل أحد أساليب الهيمنة األميركية، والضغط االقتصادي على

 سورية وحلفائها ويمثل إرهابا اقتصادياا بامتياز على دولة تحارب اإلرهاب

 .منذ سنوات

 عب السوري، لكن صمود سورية قد عطل اإلرادةمحاولة لتركيع الش« قانون قيصر»

 األميركية، وهو محاولة لحصار الدور الروسي الذي يسعى لتحقيق االستقرار في

 المنطقة ومواجهة المشروع األميركي الهادف لتقييد الدور الروسي والصيني

 .المقاوم

 ةترافقت العقوبات الغربية التي تمس حياة السوريين مع تدمير ممنهج للبني

 ،«النفط، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم إلخ»التحتية للمدن والقرى 

 كان الهدف المباشر لكل هذا اإلجرام محاولة تدمير الدولة السورية

 ومؤسساتها، لكن المحاولة فشلت واستطاع الجيش العربي السوري تحرير مناطق

 لطبيعية إلى تلكواسعة من سيطرة اإلرهابيين وداعميهم، وبدء إعادة الحياة ا

 .المناطق

 الشك أن إيران وروسيا اللتين فرضت واشنطن عقوبات عليهما قادرتان على

 للواليات المتحدة بشكل مشترك، وجاءت« اإلرهاب االقتصادي»مواجهة 

 المناورات البحرية إليران وروسيا والصين في المحيط الهندي رسالة قوية

 والقرصنة، ورداا على انتهاك واشنطنإلدارة ترامب مضمونها مكافحة اإلرهاب 

 المبادئ األساسية للقانون الدولي وحقوق اإلنسان وحماية أمنها على حساب

 .حاالت انعدام األمن في البلدان األخرى
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 الرئيس اإليراني حسن روحاني قال في قمة االتحاد االقتصادي األوراسي في

 عقوبات على الدول أرمينيا: إن قيام الواليات المتحدة األميركية بفرض

 واستخدام الدوالر كسالح ضدها يعد إرهاباا اقتصادياا. العقوبات االقتصادية

 خلفت آثاراا على االقتصاد السوري الذي كان يتمتع بنوع من االكتفاء

 .الذاتي

 الحكومة مسؤولة أوالا عن هذا الموضوع لكنها ال تتحمل وحدها مسؤولية إدارة

 الدوالر التي لها عالقة بالعقوبات والضغوط كل األزمات بما فيها أزمة

 االقتصادية الخارجية وأيضاا برجال األعمال والمضاربين السوريين، وعلى

 الفعاليات االقتصادية والمجتمعية دعم الجهود الحكومية ومساندتها، وعلى

 القطاع الخاص كحامل وطني المساهمة في مقاومة العقوبات األميركية الظالمة

 .القطاع العامإلى جانب 

 األزمة ظرف غير عادي، تتطلب إجراءات ومعالجات غير عادية، وتحتاج لقرارات

ا   شجاعة، وحكيمة وواقعية، البد أن تضع الجهات المسؤولة في الحكومة سلّما

 .واقعياا ألولويات العمل بهدف مواجهة تداعيات األزمة والعقوبات

 لتي تقاطعها استيراداا سورية قادرة على إيجاد بدائل ألسواق الدول ا

 في«. بريكس»وتصديراا وخاصة تعزيز االتجاه شرقاا، والتعاون مع مجموعة 

 مقدمة األولويات االهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين ضمن اإلمكانات

 المتاحة، ودعم اإلنتاج الزراعي والصناعي إضافة إلى دعم وتشجيع الصادرات

 .لذاتيةواالعتماد على مواردنا وإمكاناتنا ا

 هذا يحتاج لمبادرات، يمكن أن يكون الحصار حافزاا لإلبداع ألن الكوادر

 الفنية والتقنية الوطنية تستطيع في ظروف الحصار أن تقوم بأعمال إبداعية

 لمواجهة الحرب االقتصادية ضد سورية التي تقودها الواليات المتحدة

 .األميركية

 سورية للعقوبات االقتصاديةالمواجهة الوطنية من الشعب والدولة في 

 الظالم تتطلب الرد المناسب والحاسم بتعزيز« قانون قيصر»األميركية وآخرها 

 الوحدة الوطنية والتعاون والتنسيق مع حلفاء وأصدقاء سورية، ما يحقق
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 استعادة الجزيرة السورية المحتلة التي تعتبر الخزان االقتصادي لسورية من

 .ركي والتركيوالمحتل األمي« قسد»قوات 

 سورية صمدت بشعبها ودولتها وبتضحيات جيشها ووحدتها الوطنية بوجه الحرب

 اإلرهابية الكونية، وأعتقد أن سورية، بالتعاون مع حلفائها، قادرة على

 تجاوز كل التحديات والعقوبات األميركية عليها، كما أن مزيداا من دوران

 ج وتوفير المزيد من السلعالعجلة االقتصادية في سورية ووسائل اإلنتا

 والخدمات بأيٍد سورية سوف يمنح الشعب مزيداا من القدرة على المواجهة

 الذي يمثل قمة اإلرهاب« قانون قيصر»الوطنية للعقوبات األميركية وآخرها 

 .االقتصادي األميركي

 

 الصناعاتالحكومة وقطاع األعمال ..لقاء وتوافق على تشغيل المنشآت المتوقفة وتنشيط  - 18

 ..المتوسطة والصغيرة

 

 :الخبير السوري

تمحور لقاء الفريق الحكومي االقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع 

نشيط في محافظة حمص أمس، حول ت” الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية“الفعاليات االقتصادية 

حد أهم مكونات التنمية االقتصادية ودور االتحادات المعنية الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أ

بإحداث مشاريع جديدة وإعادة تشغيل جميع منشآت القطاع الخاص المتوقفة والمتضررة وفق برنامج 

زمني محدد وحسب احتياجات كل منشأة وتقديم التسهيالت المالية واللوجستية والقروض الميسرة بفائدة 

 .ت وتأمين الطاقات والبنى التحتية المطلوبةمخفضة وإصدار التشريعا

وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات المحلية وصناعة بدائل المستوردات واستمرار حملة 

مكافحة التهريب ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل ومنحها قروضاا إنتاجية والصناعات التي 

نظومة الدفع اإللكتروني ودراسة تحويل بعض الشركات تستخدم مواد أولية محلية واستكمال إنجاز م

إلى شركات مساهمة عامة والتوسع باالستثمار العقاري وتوجيه اإلقراض بالليرة ألغراض تنموية 

 .حصراا 
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وتم الطلب من وزارتي السياحة واالقتصاد ومحافظة حمص تشميل أهم المشاريع السياحية في 

يساعد على تطوير نشاطاتها وتجاوز اآلثار السلبية التي خلفتها تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض بما 

كما تم التأكيد على دعم الحكومة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة كمعمل الخاليا  .الحرب عليها

الشمسية بالمدينة الصناعية بحسياء ومعمل العنفات الريحية الثقيلة وتمت الموافقة على توقيع اتفاقية 

ستجرار منتجات المعمل لمدة عشر سنوات إضافة إلى توقيع عقود مع وزارة الكهرباء طويلة األمد ال

 .ميغا كهرباء من الطاقة البديلة 25لتوليد 

وشملت المناقشات أهمية زيادة الدعم المالي المقدم لمحافظة حمص إلعادة تأهيل المناطق 

رة تصدير للمنشآت الصناعية الصغيوالشوارع التجارية المتضررة وتنظيم المناطق الصناعية ودعم ال

 .من خالل بيانات جمركية خاصة بها وآلية منح إجازات االستيراد

وتم التأكيد على تبني أي مبادرة تتقدم بها الفعاليات االقتصادية والتي من شأنها توسيع إنتاج 

بات سعر السلبية لتقلالمنشآت القائمة وتسوية أوضاع المنشآت المتعثرة إلعادة اإلنتاج والحد من اآلثار 

الصرف على الواقع المعيشي عن طريق التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص واستثمار 

 .الموارد المتاحة بالشكل األمثل الذي يضمن دعم عملية التنمية المحلية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص هو شريك تنموي يعول عليه للتخفيف من 

التي فرضتها الحرب ودعم االقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات االقتصادية المفروضة التحديات 

على الشعب السوري وهو ما يعكس أهمية اللقاءات المستمرة مع الصناعيين بهدف وضع الخطط 

 .المشتركة لتحفيز العملية اإلنتاجية ومعالجة واقع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة المتوقفة

وزراء الصحة والتجارة الداخلية واإلدارة المحلية والمالية والصناعة واالقتصاد والتجارة وقدم 

 .الخارجية والسياحة إجاباتهم عن التساؤالت والطروحات خالل اللقاء

http://syrianexpert.net/?p=44101 

 

 !من أين لك اإلحاطة بأسواق المدن السوداء؟”…. المفخخ صندوق الدوالر” ميرنا  - 19

 سيريانديز –مجد عبيسي  

 !!استغرب ما ينقله سيرياستوكس بإدارته في الخارج من وقائع نحن في داخل السوق لم نشعر بها

نشر سيرياستوكس بعد خموله عدة أيام، سعرا مرتفعا للصرف ليوم اإلثنين، لينعش األمل لدى 

 .الداخل، ويكمل الذيل الهزاز من لوحة مخطط سيزار القذرمضاربيه في 

http://syrianexpert.net/?p=44101
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استمرار الطلب القوي على الدوالر بجميع “لقد تم تذييل منشور السعر الجديد اليوم بجملة 

وهللا لم نشعر بهذا الطلب!! ماهو المقياس الذي يستشعرون فيه قوة الطلب على الدوالر من ”…. المدن

 !ب عبر وسائل التواصل االجتماعي أيضاضعفه؟! اللهم إال إن كان الطل

 !!وفي اسفل المنشور توقيع هاشتاغ باسم ميرنا

ال نحن ايضا ال نعرفها!!.. و…….. ميرنا التي نشرت هذا البوست التحفيزي لمن ال يعرفها نقول

 ..…أحد يعرفها.. وليس لها صفة الخبير او المضارب أو التاجر أو المسؤول او

لطلب قوي على الدوالر إن لم تكن هي أو إدارتها يضاربون في سوق من أين إذا رصدت ان ا

 !سوداء قذرة ويفترضون أسعارا على موقعهم ليقلبوا رأسمالهم دون جهد؟

 :تقول في نفس المنشور

سيرياستوكس تنقل واقع السوق لحظة بلحظة كما هو، وال تقوم بالمضاربة في االسواق او تحرض 

 .السوريةعلى المضاربة بالليرة 

ماذا نفعل اآلن.. هل نضحك؟!.. وكأنهم يعلمون أننا سنتهمهم االتهام الوحيد الذي يبرر منشوراتهم 

الالمنطقية.. فإن لم يكونوا مضاربين، وال صلة لهم بالحكومة وما تقوم به من تمويالت، وال عالقة لهم 

 !ما هي األسس االقتصادية؟ بمن يقومون بصفقات من تحت الطاولة.. من اين لهم هذه المعطيات؟!!

لنحصل على رقم تقريبي لسعر التداول بالصفقات القائمة بالسوق بشكل ” حفينا“نحن كإعالم اقتصادي 

يومي.. مستغلين جيش الصالت والعالقات التي نملك، ولم نحصل على شيء حتى اآلن، ال من جهات 

 !!..اصةحكومية.. وال من شبه حكومية.. وال من خاصة.. وال من شبه خ

السعر يا جماعة ال أصل له.. ولكن الشعب انساق وراءه وتفلت كيفيا في التسعير!.. االمر يحتاج 

 .لوعي جماعي وتكاتف وطني

وال ارفع هنا اللوم والمسؤولية عن الحكومة التي أخلت الساحة للمتمنطقين بسعر الصرف، ولم 

 ير الملزم للتاجر والصناعي والمستورد علىتعط البديل الملزم لقطع ألسنة متمنطقي الخارج، والتسع

ولكن، وبالعودة لذي بدء.. الحقيقة الوحيدة التي رصدناها اليوم، استمرار حالة الجمود القاتل  .اساسه

في التداول وبيع وشراء الدوالر، وأجهزة حكومية مرهفة تستشعر ألي حركة دوالر في الشوارع 

 !الخلفية.. لتحل عليه اللعنات والويالت

 !ما اشبه اليوم بأمس

خبرا عاجال عن تفجر اضطرابات واعمال ” الظريفة“أذكر منذ سنوات حين نقلت إحدى القنوات 

 !!عنف في شوارع دمشق، في المربع األمني، وقوات األمن تفعل األفاعيل بالنساء واألطفال
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صور ين واتفي منتصف ساحة األموي” أتصرمح“قرأت ذلك على الجوال في الوقت الذي كنت فيه 

على باب مبنى التلفزيون مع أحد الممثلين الكهول الذين قد يصنفوا يوما ما كأحد أيقونات اإلذاعة 

 http://syrianexpert.net/?p=43792   !والتلفزيون
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساا 

 تحويلة حمص الكبرى أول طريق سريع مأجور في سورية - 1 

 

 :الخبير السوري 

أكد وزير النقل علي حمود أن وزارة النقل أولت أهمية خاصة لمحافظة حمص لما تمثله من أهمية 

طرقية وسككية كونها تعتبر قلب سورية وتمر منها شبكة الطرقات الرئيسية التي تصل محافظات القطر 

راا إلى أنه تمت صيانة كافة طرق المحافظة وتأهيل البنية التحتية وإعادة تشغيل السكك ببعضها، مشي

 .الحديدية حتى حدود المحافظة

وأشار إلى أنه تم إقرار مشروع نقل اإلحضارات من مدينة حسياء وإدخاله حيز التنفيذ في العام 

 ت كما تقرر إطالق العمل باستكماللما له من أهمية في توفير كلف النقل والمحافظة على الطرقا 2020

تحويلة حمص الكبرى ألهميتها بالوصل بين مدينة حسياء وطريق طرطوس منوهاا بأن هذا المشروع 

 ..سيكون أول طريق سريع ومأجور في سورية حيث يوفر الوقت والوقود

http://syrianexpert.net/?p=44129 

 

 صندوق النقد الدولي يضع مقترحات صعبة وقاسية أمام الحكومة - 2

 2019ديسمبر,  24 (وكاالت: )متاريس

وضع الفريق الزائر من صندوق النقد الدولي، مقترحات للتخفيف من األوضاع الحالية، منها 

ي زيادة كبيرة فتحرير سعر الصرف، وتعبئة اإليرادات، واإللغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء “

 .”التحويالت االجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء اإلثنين، عقب اختتام بعثة الصندوق مشاوراتها للمادة 

 .ديسمبر الجاري 17إلى  4الرابعة مع الخرطوم خالل زيارة امتدت بين 

ينبغي أن تركز اإلصالحات الهيكلية على إجراءات “عليه )متاريس(:  الذي إطلعت –وتابع البيان 

مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة األعمال من أجل الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي، 

وقال إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصالحات جريئة وشاملة، ”. وتعزيز النمو االحتوائي

 .ويقوى النمو المتراجع في البالد حتى يستقر االقتصاد

http://syrianexpert.net/?p=44129


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

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

64 

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

وأوضح الصندوق، أن األوضاع االقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار 

عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل. وأعرب الصندوق عن 

لج االختالالت الضرورية التي تعا أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ اإلصالحات

 .االقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف المالئمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر

من الضروري إطالق النمو توسيع شبكات األمان االجتماعي، لدعم “وقال الصندوق في بيانه: 

ي، شبكة األمان االجتماعسيكون توسيع “وزاد: ”. اإلصالحات والتحسينات في بيئة األعمال والحوكمة

وتركيز مساعداتها في البداية عامال أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة اإلصالحات التي قد تكون 

 .”صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة

https://matarees.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-

%D9%88%D9%82/amp/ 

 

 سوأ خسارة خالل شهرمسجلة أ %6البورصة الصينية تهبط  - 3

 13:42|  2016شباط  25  "المصدر: "رويترز

اليوم، في أكبر خسارة خالل يوم واحد منذ شهر، مع  %6انخفضت البورصة الصينية بأكثر من 

 .إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح بعد انتعاش السوق في اآلونة األخيرة

لمدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن " لكبرى الشركات ا300وانخفض مؤشر "سي.اس.آي 

 .نقطة 2741.25، ليسّجل %6.4نقطة. وهبط مؤشر شانغهاي المجمع  2918.75إلى  6.1%

وقال متداولون ومحللون إنَّ الهبوط يرجع إلى عوامل مثل جني األرباح ومخاوف من شح السيولة 

عامة أولية وشيكة يخشى  في النظام المالي والقلق من تباطؤ االقتصاد وما سيترتب على طروحات

 .بعض المستثمرين أن تؤدي إلى نضوب السيولة من السوق

https://www.annahar.com/article/317144-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-

%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-

%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1 

 

 

 

 

https://matarees.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82/amp/
https://matarees.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82/amp/
https://matarees.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82/amp/
https://matarees.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82/amp/
https://www.annahar.com/article/317144-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.annahar.com/article/317144-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.annahar.com/article/317144-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.annahar.com/article/317144-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إن بالده وإيران وتركيا وقطر، تبحث قال رئيس الوزراء 

 تنفيذ المعامالت التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة.

ونقل عن مهاتير محمد تأكيده أن هذا اإلجراء المحتمل يأتي كنوع من الحماية ضد أي عقوبات 

 مستقبلية محتملة على هذه الدول.

 …ت أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننااقترح“وأضاف 

 “.نبحث في هذا األمر جديا، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه

وأشاد مهاتير في نهاية القمة اإلسالمية التي استضافتها بالده بتحمل إيران وقطر تبعات مقاطعات 

 المهم أن يعتمد العالم اإلسالمي على نفسه لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.اقتصادية، معتبرا أنه من 

واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام المزيد من المعامالت بين دولهم 

 والتجارة بعمالت بعضها بعضا.

رها مي، ومقوواجهت القمة، التي تجاهلتها الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة التعاون اإلسال

دولة تسكنها أغلبية مسلمة. وقالت ماليزيا إنها وجهت دعوات لكل الدول  57السعودية، والتي تمثل 

 دولة فقط هي التي شاركت في القمة. 20األعضاء في المنظمة لكن 

ولم يصدر عن القمة بحلول اليوم الرابع واألخير أي بيان مشترك، حيث كان من المتوقع أن تناقش 

الكبرى التي تمس المسلمين بما يشمل فلسطين وكشمير ومسلمي الروهينغا في ميانمار،  األزمات

 واحتجاز مسلمين من األويغور في معسكرات بمنطقة شينجيانغ بالصين.

https://aletejahtv.com/archives/326856 
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التقريرانتهى   
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