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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

ير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقر

 هو المسؤول.   مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.



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

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

 ــ 2ــ 

 2020/ 297م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم  

 أزمة االقتصاد األمريكي

  ,July 26 2020 تموز ، 26األحد 

Contents 

مجلس االحتياطي الفيدرالي يحذر الواليات المتحدة من "طريق طويل"  - 1

 3 ....................................................................... نحو االنتعاش

االحتياطي الفيدرالي يطالب بتدابير أكبر في الموازنة لدعم االقتصاد  - 2

 8 ............................................................................ األميركي

 12 ......... 2020االقتصاد األميركي على عتبة ركود "تاريخي" في  - 3

 16 ...... عجز الميزانية الفيدرالية األميركية يرتفع إلى مستوى قياسي - 4

دوالرا مع نهاية  68الدوالر األميركي يواصل النزيف والذهب يخسر  - 5

 20 ........................................................................... األسبوع

 25 مليارا في ساعات 269أميركية تخسر  شركات تكنولوجيا 5أكبر  - 6

 27 ......................................... ماذا حدث في الليلة السوداء ؟؟؟ - 7

 30 .......................................... نقاط أساسية في فهم أزمة النفط - 8

نَبرة ترامب الُمتشددة تُلقي بظاللها على الروابط الوثيقة بين الواليات  - 9

 34 ...................................................................المتحدة وجنيف

 

 

 

 

 



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

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

 ــ 3ــ 

 2020/ 297م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 أزمة االقتصاد األمريكي

  ,July 26 2020 تموز ، 26األحد 

 

مجلس االحتياطي الفيدرالي يحذر الواليات المتحدة من "طريق  - 1

 طويل" نحو االنتعاش

 13:40 2020يونيو  11الخميس   اندبندنت عربية 

 رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي جيروم باول )أ ف ب( 

في المئة هذا العام وبقاء معدل  2توقعات بنمو االقتصاد األميركي بنحو 

 ي المئةف 3.5البطالة عند 

تعهد رئيس البنك المركزي األميركي، جيروم باول، مواصلة دعم 

االقتصاد "مهما تطلّب األمر". وحذر من أن الواليات المتحدة تواجه "طريقاً 

طويالً" للتعافي، وقال إن البنك سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر في 

 المستقبل المنظور.

الصادرة عن بنك االحتياطي الفيدرالي وأظهرت توقعات صانعي السياسة 

 .2022أن معدالت الفائدة ظلت منخفضة حتى نهاية عام 

 وأوضح باول "سيستغرق هذا بعض الوقت".

في ديسمبر )كانون األول(، قال صانعو السياسة في بنك االحتياطي 

في المئة هذا  2الفيدرالي إنهم يتوقعون أن ينمو االقتصاد األميركي بنحو 

 في المئة. 3.5وأن يبقى معدل البطالة عند العام، 

لكن الوباء أعاد كتابة تلك التوقعات بشكل كبير، ما دفع إلى فقدان أكثر 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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مليون وظيفة في مارس )آذار( وأبريل )نيسان( الماضيين في الواليات  20من 

 المتحدة وحدها.

ذ نوقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن الوباء أثار أشد ركود م

في المئة هذا  7.6قرن، وحذرت من أن االقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش 

 العام في حالة حدوث موجة ثانية من التفشي.

وتظهر التوقعات الصادرة عن مجلس االحتياطي الفيدرالي، األربعاء، أن 

في المئة هذا  6.5صناع السياسة يتوقعون أن ينكمش االقتصاد األميركي 

في  6.5في المئة، قبل أن ينخفض إلى  9.3عدل البطالة العام، وأن يكون م

 .2021المئة في عام 

في المئة المسجل في فبراير  3.5وستظل هذه زيادة كبيرة عن معدل 

 )شباط( الماضي.

 2030ال تغيير في سعر الفائدة حتى 

وخفّض مجلس االحتياطي االتحادي أسعار الفائدة نحو الصفر في بداية 

فاظ على معدالت منخفضة حتى يعود االقتصاد إلى المسار الوباء وتعهد الح

الصحيح. وُضخت تريليونات الدوالرات في النظام المالي، وتم شراء سندات 

الخزانة األميركية وغيرها من األصول لتشجيع البنوك على االستمرار في 

اإلقراض ومنع انهيار السوق، كما استُحدثت برامج جديدة إلقراض الشركات 

 رة والمتوسطة وشراء ديون الشركات والبلديات.الصغي

وقد حظي اإلجراء السريع بثناء واسع النطاق في واشنطن. وفي جلسة 

استماع حول االستجابة لوباء كورونا أمس األربعاء، وصف السيناتور 

 الجمهوري، جون كينيدي، باول بأنه "نجم الروك".

لـ"بي  يمير ميتون"، "بر وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي االستثمار في 
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بي سي وورلد"، إن بيان االحتياطي الفيدرالي كان "تأكيداً للبنوك المركزية 

 في كل مكان أن تفعل ما تحتاجه".

ويشير المحللون إلى رد فعل بنك االحتياطي الفيدرالي "العدواني" 

بالمساعدة في دفع االرتفاع في األسواق المالية، التي انتعشت بشكل حاد من 

 ى مستوياتها.أدن

وقال باول، األربعاء، إن األوضاع المالية قد تحسنت، بفضل جهود بنك 

االحتياطي الفيدرالي لمنع األسواق من التجمد. ودافع عن خطة البنك لمواصلة 

شراء األصول عند المستويات الحالية، على الرغم من االنتقادات بأن مثل 

المقام األول. وأضاف "نحن ال  هذه التحركات تساعد المستثمرين األثرياء في

نأخذ هذه المكاسب كأمر مسلّم به. ال تغيير في أسعار الفائدة في هذا االجتماع". 

ويبدو أن معظم صناع السياسة في بنك االحتياطي الفيدرالي ال يتوقع أي تغيير 

 .2023قبل عام 

إحدى الوثائق التي صدرت جنباً إلى جنب مع بيانات السياسة هي ملخص 

وقعات واضعي السياسات في بنك االحتياطي الفيدرالي. وهي ال تحّدد هوية لت

األفراد، لكنها تعطينا بعض المؤشرات على ما يفكرون فيه، إن لم يكن بالضبط 

 َمْن يفكر فيه.

ال أحد يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة هذا العام أو التالي. هناك شخص 

تفاع بنسبة مئوية كاملة في عام واحد في األقل يعتقد أنه سيكون هناك ار

 . لكن األغلبية تعتقد أن ذلك لن يحدث.2022

في ما يتعلق بالنمو، يعتقد أكثر المتفائلين هذا العام أن االنكماش سيكون 

 10في المئة، ويتوقعه آخرون "ذوو شخصية بغيضة جداً" بنسبة  4.2بنسبة 

 قبل. ولكن إذا أخذت الوسيطفي المئة. يتوقع معظمهم العودة إلى النمو العام الم
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قبل  2022فسيكون ذلك عام  -وهو الشخص الذي في المنتصف إذا رتبته -

 أن تُسترّد خسائر هذا العام بالكامل.

في المئة في  1.6الصورة التراكمية لهذا اإلسقاط هي اقتصاد أكبر بنسبة 

 ذلك العام مما كان عليه في العام الماضي.

األسواق األميركية انتعاشها بداية األسبوع، وفي الوقت نفسه، واصلت 

 حيث ظّل المستثمرون متفائلين بأن التباطؤ سيكون قصير األجل.

كان من المتوقع حدوث ركود اقتصادي بعد انكماش االقتصاد األميركي 

 في المئة في األشهر الثالثة األولى من العام. 5

 انخفاض غير مسبوق في التوظيف واإلنتاج

مليون وظيفة في مارس  22العمل أيضاً بإلغاء ما يقرب من أفاد أصحاب 

وأبريل، حيث أجبرت القيود على النشاط الذي يهدف إلى السيطرة على 

 الفيروس العديد من الشركات على اإلغالق.

يأمل بعض االقتصاديين أن تتوقف خسائر الوظائف اآلن، وقد بدأ 

مليون  2.5ألميركيون االنتعاش في مايو )أيار(، وأضاف أرباب العمل ا

 وظيفة، حيث بدأت الواليات في إعادة فتحها.

في جلسة استماع حول مدى استجابة البنك المركزي األميركي لوباء 

كورونا، وصف السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، جيروم باول بأنه "نجم 

 الروك"

ويرى المكتب الوطني األميركي للبحوث االقتصادية، وهو منظمة بحثية 

 خاصة، أن حجم االنخفاض الذي بدأ في فبراير أكثر أهمية من مدته.

وقال "إن الحجم غير المسبوق لالنخفاض في التوظيف واإلنتاج، 

وانتشاره الواسع عبر االقتصاد بأكمله، يستدعي تصنيف هذه الحلقة على أنها 
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ركود، حتى لو اتضح أنها أقصر من االنكماشات السابقة". ويعرف المكتب 

ة الركود بأنه انكماش اقتصادي يستمر "أكثر من بضعة أشهر". وقد عاد

، كانت أطولها فترة الركود الكبير، التي 1948حالة ركود منذ عام  12أعلنت 

 .2009إلى يونيو  2007شهراً، من ديسمبر  18استمرت 

 تعافي األسواق واستمرار األلم

راير وسط شهدت األسواق المالية األميركية، التي تراجعت في فب

مؤشرات على االنهيار االقتصادي، صعوداً منذ مارس، بسبب آمال 

المستثمرين في أن تكون األضرار االقتصادية محدودة، وذلك بفضل اإلغاثة 

 الطارئة من الكونغرس والبنك المركزي.

 1.1، مرتفعاً بنسبة 9،924.7واالثنين الماضي، أغلق مؤشر ناسداك عند 

بنسبة  S&P 500وى ما قبل الوباء. وارتفع مؤشر في المئة متجاوزاً مست

بينما ارتفع  -ليعود إلى حيث بدأ العام - 3.232.3في المئة ليغلق عند  1.2

. والمؤشران اآلن 27.572.4في المئة إلى  1.7مؤشر داو جونز الصناعي 

 في المئة، أي أقل من قممهما السابقة للوباء. 10أقل من 

س كورونا التي وّجهت ضربة موجعة وفي خضم تداعيات تفشي فيرو

لالقتصاد األميركي، وفي ظل مواصلة وتوّسع المظاهرات التي تجتاح شوارع 

المدن األميركية احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أميركي من أصل 

أفريقي لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة 

دونالد ترمب، الذي يستعد لالنتخابات منيابوليس، غّرد الرئيس األميركي، 

طمعاً في والية رئاسية ثانية، االثنين، قائالً "يوم عظيم لسوق األوراق المالية. 

األموال الذكيّة والعالم يعلمون أننا نسير في االتجاه". وحذر العديد من 

االقتصاديين من أن األلم االقتصادي من المرجح أن يستمر، حتى لو مّر 
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 5.2ال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة وق األسوأ.

في المئة هذا العام، في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعاً أن 

 في المئة. 9.1في المئة، ومنطقة اليورو  6.1ينكمش االقتصاد األميركي 

ئة في العام في الم 4.2في حين من المتوقع أن يعود النمو العالمي بنسبة 

المقبل، وكان البنك قد حذر من أن التوقعات "غير مؤكدة إلى حد كبير وأن 

المخاطر السلبية هي السائدة، بما في ذلك إمكانية حدوث جائحة طويلة األمد، 

 واضطراب مالي، والتراجع عن الروابط التجارية والعالمية".

https://www.independentarabia.com/node/126391/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

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

%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

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

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

%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84- 

 

اطي الفيدرالي يطالب بتدابير أكبر في الموازنة لدعم االقتصاد االحتي -  2

 األميركي

 حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الحكومي لمكافحة آثار كورونا

  2020مايو  13األربعاء   اندبندنت عربية 

 (لفيدرالي األميركي جيروم باول )أ.ف.برئيس االحتياطي ا    

طالب رئيس االحتياطي الفيدرالي األميركي )البنك المركزي( جيروم 

باول، نواب الكونغرس ببذل كل الجهود حتى لو كانت مكلّفة، لتفادي فترة 

ركود طويلة، ستضّر آثارها الوخيمة مرة أخرى الفئات المحرومة بالواليات 

https://www.independentarabia.com/node/126391/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88
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وقال باول، في ندوة عبر اإلنترنت نظّمها معهد بيترسون لالقتصاد  المتحدة.

الدولي بواشنطن، "فيروس كورونا الُمستجد خلّف حصيلة بشرية واقتصادية 

مدمرة، وتوجد حاجة ماسة إلى مساعدات إضافية لمكافحة آثاره، إلى جانب 

غير  مزيد من الدعم الحكومي الستعادة االزدهار االقتصادي، إذ إّن ركوداً 

وأضاف رئيس االحتياطي  مسبوق يضرب أركان الواليات المتحدة".

األميركي، "ربما يستغرق التعافّي بعض الوقت لجمع الزخم، ويؤدي مرور 

الزمن إلى تحويل مشكالت السيولة إلى أزمات بالمالءة المالية"، مشيراً إلى 

 شركات، منأن الكونغرس "قد يحتاج إلى توفير مزيد من األموال لألسر وال

 أجل تجنُّب الركود المؤلم الذي سيترك الناس بال عمل ومثقلين بالديون".

 وتابع، "يمكن أن يكون الدعم(. الدعم المالي اإلضافي مكلف لكن يستحق)

المالي اإلضافي مكلفاً، لكنه يستحق ذلك إذا ساعد في تجنّب األضرار 

 أقوى".االقتصادية الطويلة األجل، وتركنا في انتعاش 

وتسببت عمليات اإلغالق الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد 

مليون وظيفة أدراج الرياح خالل أبريل )نيسان(،  20.5( في ذهاب 19)كوفيد 

وهو مستوى قياسي بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية. ولم تخسر الواليات 

وق رة، لتشهد سالمتحدة سابقاً هذا العدد الكبير من الوظائف في فترة قصي

العمل أكبر انهيار لها على اإلطالق، إذ تجاوزت الزيادة في عدد طلبات 

 الحصول على إعانة البطالة في أبريل المسجلة خالل فترة "الكساد الكبير".

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة العمل األميركية ارتفاع معّدل البطالة في 

في المئة  14.7عاماً، ُمسجالً  80الواليات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 

الشهر الماضي، وضربت األزمة عّمال قطاع الخدمات بشكل غير متناسب، 

 وكثير منهم من ذوي الدخل المنخفض ومن دون مدخرات.
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وهرع االحتياطي الفيدرالي إلى دعم اقتصاد الواليات المتحدة، وخفّض 

ا شراء غير محدود باول وزمالؤه أسعار الفائدة إلى الصفر تقريباً، وطرحو

للسندات بهدف استعادة النظام في أسواق السندات الحكومية، إلى جانب قيامهم 

بتخفيف استثنائي للقواعد، بهدف السماح للمصارف باإلقراض وضخ سيولة 

 في النظام المالي بالشراكة مع وزارة الخزانة.

بية لورداً على سؤال حول معدالت فائدة س: معدالت فائدة سلبية محتملة

محتملة، استبعد باول هذه الفكرة، قائالً "الدراسات حول فّعالية مثل هذا 

اإلجراء متباينة"، ومشدداً على أن االحتياطي الفيدرالي سيستمر في "استخدام 

أدواته إلى أقصى حدود حتى تنتهي األزمة، وأن يكون االنتعاش االقتصادي 

ً يرى أن التدابير المتخ لكنه، حّذر من أن  ذة "مناسبة".بدأ فعلياً"، وحاليّا

المركزي األميركي "يملك فقط قدرة على اإلقراض ال على اإلنفاق"، ملمحاً 

بل  مرة أخرى إلى أن الكونغرس يجب "أن ال يتردد في إيجاد مزيٍد من السُّ

لدعم االقتصاد لمواجهة المشكالت الناتجة عن شلل النشاطات على مدى 

وة، قدرة االحتياطي الفيدرالي على ووصف باول، خالل الند أطول".

المساعدة بأنها "جسٌر" لالنقطاعات المؤقتة للسيولة، لكنه أشار إلى أنه قد 

تكون هناك حاجة إلى أكثر من الجسر، إذ تستمر الشكوك الكبيرة في مواجهة 

 االقتصاد، من سرعة إعادة الفتح إلى نطاق اختبار وتوقيت التوّصل إلى اللقاح.

الحتياطي األميركي، "على الرغم من أن االستجابة وقال رئيس ا

االقتصادية كانت في التوقيت المناسب وكبيرة بشكل جيد، فإنها قد ال تكون 

الفصل األخير بالنظر إلى أن الطريق ال يزال أمامنا غير مؤكد للغاية، 

ويخضع لمخاطر انخفاض كبيرة"، مضيفاً "نظراً إلى أّن اإلجابات غير 

اً، يجب أن تكون السياسات جاهزة للتعامل مع مجموعة من معروفة حاليّ 
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 النتائج المحتملة".

وتابع باول، "معدل البطالة في أميركا سيبلغ : معدل البطالة سيبلغ ذروته

كل بشعلى األرجح ذروته على مدار الشهر المقبل أو نحو ذلك، وقد ينخفض 

 الوقت للعودة إلىحاد مع تعافي االقتصاد، لكن ربما يستغرق األمر بعض 

أوضح، و مستويات البطالة المنخفضة جداً التي سادت قبل الفيروس المستجد".

"حجم الركود وسرعته غير مسبوقين في التاريخ المعاصر"، متحدثاً عن 

"أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية"، ومشدداً على أن "النهوض قد 

كي، أقّر مستقبل االقتصاد األمير وبشأن يستلزم وقتاً قبل أن تتسارع وتيرته".

باول بأنه "يجب العودة إلى سياسات أكثر حكمة في الموازنة عندما يتعافى 

االقتصاد كلياً أو يتحّسن على األقل". ومؤكداً "لكن، لدينا انطباع أكبر بأن 

االنتعاش سيكون أبطأ مما نريد"، ومكرراً "على النواب اآلن عدم التردد في 

 دعم اإلنفاق".

تريليون دوالر لألسر  2.9وقّدم الكونغرس حتى اآلن دعماً للموازنة بقيمة 

والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية والواليات والبلديات المحلية، أي نحو 

 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. 14

https://www.independentarabia.com/node/119426/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-

%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-

%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF- 
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 2020االقتصاد األميركي على عتبة ركود "تاريخي" في  - 3

 توقعات مصرفية بعودة االنتعاش لألسواق الرئيسة قبل نهاية العام

 17:22 2020أبريل  29األربعاء   اندبندنت عربية ووكاالت 

 

تأثرت الحياة في أميركا كما يتباطأ اقتصادها بسبب جائحة كورونا 

 ()أ.ف.ب

 ركوداً تاريخياً  2020من المنتظر أن تشهد الواليات المتحدة في عام 

ناجماً عن تأثير فيروس كورونا المستجد، بعد عشر سنوات من النمو المستمر، 

وسيُستشف حجمه مع نشر قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول وتوقعات 

 البنك المركزي.

في المئة في الناتج المحلي  4.3ويتوقع المحللون انخفاضاً سنوياً بنسبة 

األولى من العام، ويبدو "مكتب الموازنة في اإلجمالي خالل األشهر الثالثة 

في المئة  0.9الكونغرس"، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤماً، إذ يتوقع انخفاضاً 

 للفترة نفسها.

 تحذير من تراجع غير مسبوق

وحّذر كيفن هاسيت، المستشار االقتصادي للرئيس األميركي، دونالد 

التراجع ليس على أي حال ترمب، أخيراً على شبكة "سي إن إن" من أن هذا 

"سوى نزر يسير من مشكلة أكبر"، وأضاف أن األشهر المقبلة ستشهد تقهقراً 

 "ال يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على اإلطالق".

وسيظهر، اعتبارا من شهر أبريل )نيسان(، حجم الضرر الذي ألحقه 

واسعة  لفيروس كورونا المستجد باالقتصاد األميركي. إذ اتخذت تدابير العز

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
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النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من مارس )آذار( المنصرم، 

وتوقف النشاط االقتصادي في البالد مع انتشار الفيروس خالل الشهر ذاته، 

وتم فرض تدابير تهدف إلى احتوائه، حيث أغلقت المدارس والمقاهي 

ت شركات والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير األساسية، في حين أرغم

عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير. وخالل خمسة أسابيع، قّدم 

مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير  26أكثر من 

 مسبوق في الواليات المتحدة.

في المئة،  11.8أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي 

في المئة عن مستواه في الفصل الثاني من عام  39.6ما سيمثل تراجعاً بنسبة 

 ، بحسب ما ذكرت هيئة الموازنة المستقلة.2019

ومن غير المعروف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط االقتصادي، لكن 

سيتم تخفيف تدابير االحتواء في كل والية بحسب ظروفها، وقد سمحت 

 تجارية.بعضها، مثل جورجيا وتكساس، بإعادة فتح المحال ال

 توقف قطاعات النقل الجوي

بالنسبة إلى بعض القطاعات  2019وقد تستغرق العودة إلى مستوى 

 المتأثرة بشكل خاص بتوقف االقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سنوات.

ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي إلى الربع الرابع من 

المئة. وبعد عام ونصف العام من في   8.4، عندما انخفض بنسبة 2008عام 

. وتنتظر األسواق بلهفة ما سيصدره 2009الركود، عاد النمو في أواخر عام 

مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي اليوم، في نهاية جلسة لجنة النقد، من 

 توقعات لالقتصاد العالمي األول.

وقال كبير االقتصاديين لدى مجموعة "جي بي مورغان"، مايكل 
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رولي، "أعتقد أنهم سيقولون إن االقتصاد يتدهور بسرعة فائقة واآلفاق غير في

واضحة بتاتاً". ويخشى أال يغامر أعضاء لجنة النقد "باتخاذ موقف حازم من 

التوقعات االقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة 

 الخارجة عن سيطرتهم".

ة الذي تجتمع لجنته النقدية كل ستولن يتطرق البنك المركزي األميركي، 

أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة، وكان قد خفضها إلى الصفر في منتصف 

مارس، أمام انتشار الفيروس في البالد، وهو إجراء لم يتخذه منذ الركود 

 .2009األخير في عام 

 تدابير لطمأنة األسواق

ر، سواء كانت أدوات كما أطلق االحتياطي الفيدرالي سلسلة من التدابي

 معتادة أو مبتكرة، لطمأنة األسواق وإعطاء نفحة جديدة للشركات واألسر.

 6.5، فقد يبلغ انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 2020وبالنسبة إلى عام 

في المئة، بفضل بدء التعافي اعتباراً من الصيف، فيما يتوقع صندوق النقد 

 في المئة. 5.9الدولي، من جهته، انكماشاً بنسبة 

 الدوالر ينخفض بانتظار فتح االقتصاد

وعلى صعيد العمالت، فقد تراجع الدوالر، حيث شجع تباطؤ انتشار 

فيروس كورونا وتحركات إعادة فتح اقتصادات العالم المستثمرين لإلقبال 

على األصول األعلى مخاطرة، لكن الحذر ظل مستمراً قبيل اجتماعات بنوك 

ويقتفي الدوالر أثر اإلقبال على  المتحدة وأوروبا.مركزية في الواليات 

المخاطرة على نحو وثيق طوال أزمة تفشي كورونا، وتراجع قليالً مقابل بقية 

العمالت الرئيسة اليوم، حيث انخفض على نحو طفيف مقابل اليورو والجنيه 

في المئة ألعلى مستوى في ستة  0.3اإلسترليني، فيما صعد الين الياباني 
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 ين مقابل الدوالر. 106.55يع ليسجل أساب

وفقدت العملة األميركية معظم مكاسبها مقابل العمالت المناظرة. وزاد 

في المئة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع  0.6الدوالر األسترالي نحو 

دوالر أميركي في سادس يوم للمكاسب على التوالي، ما  0.6533ليسجل 

ي في أربعة أعوام. وزاد الدوالر يجعله بصدد تحقيق أفضل أداء شهر

النيوزيلندي بالهامش نفسه إلى أعلى مستوى في أسبوعين ليجري تداوله مقابل 

 دوالر أميركي. 0.6119

وساد الفتور أسواق العملة مع بدء عطلة عامة في اليابان والحذر قبيل 

اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي األميركي والبنك المركزي األوروبي يوم 

لخميس، في وقت يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن مسار سياسة المركزي ا

األميركي المستقبلية بعد استجابته للضرر االقتصادي الناجم عن جائحة 

 " بخفض أسعار الفائدة وشراء سندات وحماية أسواق االئتمان.19-"كوفيد

 نوانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة م

، واستقر اإلسترليني على نحو 99.685ست عمالت، على نحو طفيف إلى 

 دوالر. 1.0846دوالر، فيما جرى تداول اليورو مقابل  1.2469طفيف عند 

 توقعات بعودة التعافي

من جانبه، أكد "ستاندرد تشارترد"، أنه يتوقع أن تقود أسواقه الرئيسة 

في وقت مبكر ال يتخطى نهاية التعافي االقتصادي العالمي من أزمة كورونا 

العام الحالي، ليصدر مالحظة متفائلة بعد هبوط األرباح الفصلية نتيجة زيادة 

وقال البنك "نتوقع تعافياً تدريجياً من الجائحة قبل  مخصصات الديون الرديئة.

، وهو ما 2020أن يخرج االقتصاد العالمي من ركود في الجزء األخير من 

ألسواق في دائرة نشاطنا". وأوضح البنك الذي مقره ستقوده على األرجح ا
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لندن في إفصاح للبورصة، أن الزيادة في انخفاض قيمة االئتمان 

والمخصصات الرتفاع متوقع في خسائر القروض دفعت األرباح قبل 

الضرائب للفترة من يناير )كانون الثاني( إلى مارس، إلى االنخفاض بنسبة 

 مليار دوالر. 1.22رة نفسها قبل عام إلى في المئة مقارنة مع الفت 12

وجاءت النتائج بعد يوم من قول "إتش.إس.بي.سي هولدينجز"، المنافس 

األكبر في المواقع ذاتها، إن أرباحه في الربع األول من العام انخفضت للنصف 

تقريباً، إذ قفزت مخصصات القروض الرديئة إلى ثالثة مليارات، في حين 

 مليار دوالر للغرض نفسه. 2.6جنب "باركليز" 

واستقبل المستثمرون توقعات "ستاندرد تشارترد" بشكل إيجابي، إذ 

صعدت أسهمه المدرجة في لندن بنحو سبعة في المئة في التعامالت المبكرة 

 بعد أن ربحت أسهمه المدرجة في هونغ كونغ ما يصل إلى ثمانية في المئة.

https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-

%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF- 
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 من المتوقع أن يتسبب ترمب في زيادة العجز بأربعة تريليونات دوالر

  amaway@ خبير اقتصادي عبد العظيم األموي

  2020مايو  22الجمعة 

يحدث عجز الموازنة عندما تتجاوز النفقات الحكومية اإليرادات العامة 

خالل فترة زمنية محددة، وخالل األزمات تستخدم الحكومات برامج لتحفيز 

ا ينتج بتخفيض الضرائب، م االقتصاد بزيادة اإلنفاق العام، وقد يكون مصحوباً 

https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
https://twitter.com/amaway?s=08
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عنه هذا العجز، وتحاول الحكومات السيطرة عليه، ما ينتج عن ذلك زيادة 

 حجم الدين العام.

عجزاً  2019وأظهرت أرقام الميزانية الفيدرالية األميركية العام الماضي 

 3.38تجاوز حاجز التريليون دوالر، إذ بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية 

تريليون  4.53بينما وصلت قيمة المصروفات اإلجمالية إلى  تريليون دوالر،

 تريليون دوالر. 1.109دوالر، بعجز سنوي 

، أن 2020مايو )أيار(  19وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس، الثالثاء 

تضيف الخطط التي أقّرها الكونغرس أخيراً لمواجهة تداعيات كورونا 

 11، وهذا يعادل 2020يزانية للعام لعجز الم تريليون دوالر 2.1االقتصادية 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي تقريباً.

أظهر التقرير الصادر عن الواليات المتحدة األميركية ارتفاع عجز 

تريليون  1.9إلى  2020شهراً حتى أبريل )نيسان(  12الميزانية خالل الـ

وفي المقابل انخفضت تريليون دوالر،  5.2دوالر، وارتفع اإلنفاق إلى 

، وبلغ 2020تريليون دوالر، وارتفع اإلنفاق خالل أبريل  3.2اإليرادات إلى 

مليار  384مليار دوالر مقارنة بمتوسط اإلنفاق الشهري، الذي يبلغ  979

في  40مليار دوالر(، ويمثل تقريباً  783دوالر )العجز خالل أبريل فقط بلغ 

ية. الزيادة أتت لمواجهة التداعيات المئة من إجمالي عجز السنة المال

( هذا العام، وما تبعه من عمليات إغالق 19االقتصادية النتشار )كوفيد 

 للنشاطات االقتصادية والتباعد االجتماعي الذي بدوره أثر في الطلب.

تخطّى عجز الميزانية األميركية الفيدرالية  2020وفي مارس )آذار( 

سوف  2020، ويبدو أّن عام 2012ولى منذ حاجز التريليون دوالر للمرة األ

يُعيد االرتفاع الكبير في عجز الميزانية قبل ثماني سنوات، عندما كانت اإلدارة 
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األميركية حينها تواجه تداعيات األزمة المالية العالمية، وتتوقع لجنة الموازنة 

 30التي تنتهي في  2020االتحادية أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية 

تريليون دوالر )من هذه الزيادة متوقع أن  3.8سبتمبر )أيلول( من هذا العام 

 تريليون دوالر(. 2.1تبلغ تكلفة تدابير مواجهة تداعيات كورونا االقتصادية 

هذا العام جرى تأجيل موعد تسوية ملفات الضرائب التي عادة ما يكون 

 ر سلباً في اإليراداتالموعد النهائي لها في منتصف أبريل من كل عام، ما أثّ 

، مقابل زيادة في اإلنفاق 2020مليار دوالر خالل أبريل  242التي بلغت 

في المئة. خالل النصف األول من السنة  161مليار دوالر، وبلغت  980بـ

 2019تريليون دوالر )يتجاوز عجز العام  1.4المالية بلغ عجز الموازنة 

 .تريليون دوالر( 1.1كامالً الذي كان عند 

وبالنسبة إلى المستويات القياسية لعجز الميزانية الفيدرالية في أميركا 

 1.5تريليون دوالر، ثم وصل إلى  1.4بلغ العجز  2009سابقاً مثالً في 

، وأقّر الكونغرس األميركي خطة 2010تريليون دوالر في السنة المالية 

جمها "، يبلغ ح19، لمجابهة تداعيات "كوفيد 2020مارس  27ضخمة في 

 تريليون دوالر. 2.3

 عجز الميزانية الفيدرالية خالل الفترات السابقة

الدستور األميركي وضع صالحيات اإلنفاق في يد الكونغرس، لذلك ال 

يستطيع الرئيس بسهولة التحّكم في عجز الموازنة، عندما يطلب األمر التوّسع 

لخاصة بالضمان في اإلنفاق، وأيضاً الرئيس مقيٌد بالميزانية اإللزامية ا

االجتماعي والرعاية الصحية، ويحتاج إلى موافقة الكونغرس لتعديل بنود 

صرفها، مثالً تضيف التزامات الضمان االجتماعي نحو تريليون دوالر 

للعجز، لكن يُغطّى هذا كامالً من ضريبة الدخل السنوية، وتضيف تكاليف 
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، سوف تُغطّى 2021 مليار دوالر للسنة المالية 722الرعاية الصحية نحو 

في المئة منها عبر ضريبة الدخل، وتتغير مساهمة بنود صرف الموازنة  60

حسب تعديالت القوانين التي يقّرها الكونغرس اعتماداً على السياسات، التي 

تطرح غالباً في الحمالت االنتخابية في أثناء السباق الرئاسي، مثالً وقّع 

 2010اما على قانون الرعاية الصحية في الرئيس األميركي السابق باراك أوب

أطلق عليه حينها )أوباما كير(، بسبب توسيع قاعدة الرعاية الصحية األولية 

الوقائية، وانخفضت تكلفة اإلنفاق الفيدرالي على الصحة، وكانت مساهمة ذلك 

مليار دوالر خالل التسع سنوات التي  143في عجز الميزانية بـ هي خفض

 ون.تلت توقيع القان

ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية في عهد الرئيس األميركي السابق باراك 

تريليون دوالر، تلك  6.7( بـ2016 - 2008أوباما خالل فترتي رئاسته )

الفترة تزامنت مع ارتفاع حجم اإلنفاق، لمواجهة تداعيات األزمة المالية 

ي ها أوباما ف، وتسببت برامج تخفيض الضرائب التي أقر2008العالمية في 

مليار دوالر، قبله الرئيس جورج بوش االبن  858زيادة عجز الميزانية بـ

تريليون دوالر، وواجه الرئيس بوش  3.2تسبب في زيادة عجز الميزانية بـ

، والرئيس األميركي الحالي 2001تداعيات هجوم الحادي عشر من سبتمبر 

ات ية بأربعة تريليوندونالد ترمب متوقع أن يتسبب في زيادة عجز الميزان

، وفي حال فوزه 19دوالر، وهو يواجه التداعيات االقتصادية النتشار كوفيد 

 بفترة رئاسة ثانية، ربما يتضاعف حجم الزيادة في عجز الميزانية.

يمكن أن نقول إنه خالل العقدين الماضيين تسارع ارتفاع عجز الميزانية 

اقتصادية عالمية وهجمات إرهابية  الفيدرالية األميركية، وتزامن ذلك مع أزمة

ووباء عالمي. وتسبب عجز الميزانية في ارتفاع مستوى الدين العام إلى 
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مستوى قياسي. وبشكل عام عجز الموازنة ال يتسبب في أزمة فورية، لكنه 

يضيِّق هامشاً يمكن أن تستخدمه الحكومة عندما تحتاج إليه، ويقود إلى تفاقم 

 أزمة الديون مستقبالً.

https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 
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 نهاية األسبوع

المستثمرون يقبلون على أسواق األصول  2020يونيو  6السبت 

 الخطرة والورقة الخضراء تدخل سوقاً هابطة

   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

يرى اقتصاديون أن هبوط سعر صرف الورقة األميركية جاء مدفوعاً     

 (بإقبال المستثمرين على األصول الخطرة )أ.ف.ب

قبل ظهور كورونا كانت النظريات االقتصادية تشير إلى أنه مع كل 

اآلمنة بقيادة الذهب تنزل  صعود في العملة األميركية، فإن سوق األصول

بالنسب نفسها التي يحققها الدوالر األميركي، وعلى العكس، فإّن كل نزول 

 في قيمة الورقة األميركية الخضراء يقابله صعود في أسعار الذهب.

لكن، وجود مخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد كسر هذا المنطق، 

شير البيانات واألرقام المتاحة إلى وخالف النظريات االقتصادية القائمة، إذ ت

https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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أن العملة األميركية تواصل النزيف مقابل سلة العمالت العالمية، وفي الوقت 

دوالراً من قيمته خالل تعامالت  68نفسه فإن المعدن النفيس فقَد أكثر من 

 األسبوع الماضي، وهو أمر نادر الحدوث في عصر ما قبل ظهور كورونا.

أن الدوالر األميركي يشهد منذ فترة تراجعاً ملحوظاً  وتشير البيانات، إلى

مقابل غالبية العمالت الرئيسة األخرى في اآلونة األخيرة، وفي الوقت نفسه 

ينزل الذهب، فما السر وراء تغيير المعادلة والنظرية القائلة إن سعر الدوالر 

 والذهب يسيران في اتجاه مناقض؟

تشير مذكرة بحثية : الخطرة المستثمرون يتجهون إلى سوق األصول

حديثة، إلى أنه وفي العموم، فإن الهبوط في سعر صرف الورقة األميركية 

الخضراء جاء مدفوعاً بإقبال المستثمرين على األصول الخطرة، وهو ما 

يتعارض مع السمة التي اكتسبتها الورقة الخضراء أخيراً، باعتبارها أحد 

 ين سواء االقتصادي أو السياسي.المالذات اآلمنة في أوقات عدم اليق

وذكرت وحدة أبحاث "مباشر"، أن هذا التراجع في قيمة العملة األميركية 

مستمر وسط آمال قوية بشأن التعافي االقتصادي العالمي من الضربة التي 

"، إذ إن المزيد من االقتصادات تتخذ خطوات تدريجية 19خلّفها وباء "كوفيد 

وسيطر اللون األحمر على تعامالت  اإلغالق. إلعادة الفتح بعد أشهر من

الدوالر األميركي مقابل عدد من العمالت، مثل اليورو والجنيه اإلسترليني 

والكرونة النرويجية والسويدية والدوالر الكندي، إذ تضغط االحتجاجات ضد 

 العنصرية في الواليات المتحدة على الورقة األميركية الخضراء.

اندلعت مظاهرات تطّورت في وقت الحق إلى  وفي األسبوع الماضي،

أعمال عنف في الواليات المتحدة تندد بمقتل مواطن أميركي من أصل أفريقي 

وتراجع مؤشر الدوالر  يُدعى جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.
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الرئيسي، الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل ست عمالت رئيسة أخرى 

 من مارس )آذار( الماضي. 11إلى أدنى مستوى منذ الـفي تعامالت األربعاء 

كبير محللي السوق في مجموعة "جيه : الدوالر يستعد لدخول سوق هابطة

إف دي"، تشارالمبوس بيسورس، يرى أن "المستثمرين يواصلون التطلع 

إلى ما بعد التوترات األميركية الصينية واالضطرابات المدنية في الواليات 

وتتزامن الخسائر في جانب العملة األميركية مع المكاسب المستمرة  المتحدة".

داخل "وول ستريت" على الرغم من التوترات السياسية داخل الواليات 

المتحدة. وفي وقت سابق من األسبوع الماضي، هدد الرئيس األميركي دونالد 

 ترمب بأنه قد ينشر الجيش من أجل قمع االحتجاجات.

ن االستراتيجيون بمجموعة "سيتي غروب"، من أن بينما حّذر المحللو

الدوالر األميركي قد يستعد لدخول سوق هابطة ربما لفترة تصل إلى نحو عقد 

من الزمن. وأشاروا إلى أنه إذا كان االقتصاد العالمي قد وصل إلى القاع، 

وسيتعافى مجدداً، وكانت معدالت الفائدة األميركية عند مستوى الصفر، 

نات النمو أقل من األسواق الناشئة، يمكن أن نرى الدوالر يدخل وكانت إمكا

ويستمر  في سوق هابطة قد تدوم مدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.

الدوالر األميركي بذلك الهبوط في موجة من الخسائر تدخل يومها السادس 

على التوالي حتى تعامالت األربعاء الماضي، إذ إن المكاسب شبه المتواصلة 

 كثر من عامين قد تكون وصلت إلى النهاية في مارس )آذار( الماضي.أل

وأشار مصرف "غولدمان ساكس"، في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن 

"الوضع اآلن قد تغيّر مقارنة برؤيتهم السابقة التي كانت ال تفّضل الرهان 

 على هبوط الدوالر األميركي في المحافظ االستثمارية خالل األشهر القليلة

الماضية". وأوضح أن االقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين بدأت إعادة 
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الفتح وسط انخفاض معدالت اإلصابة، مع اإلشارة إلى أنه من المناسب اآلن 

بالنسبة إلى المستثمرين اتخاذ مراكز هبوطية للدوالر في محافظهم 

 االستثمارية.

 بحثية حديثة،وكتب المحللون في بنك "جي بي مورغان"، خالل مذكرة 

أن المعنويات األكثر إشراقاً بشأن النمو العالمي جنباً إلى جنب مع تخفيف 

 قواعد اإلغالق باتت محركاً رئيساً لعمليات بيع الدوالر.

وفي مارس الماضي، صعد الدوالر األميركي مع وصول المخاوف حيال 

ملة عتفشي وباء كورونا المستجد إلى الذروة، وتكالْب المستثمرين على 

االحتياطي العالمية باعتبارها عنصر أمان. ومنذ ذلك الحين، كانت المخاطر 

المتزايدة في منطقة اليورو والتوترات بين الواليات المتحدة والصين سواء 

تجارية أو بشأن المسؤولية عن تفشي الوباء، وأخيراً حول فرض سيطرة 

حافظ على قوة صينية على هونغ كونغ، شّجعت رهانات المالذ اآلمن ما 

 الدوالر.

بينما يرى "دويتشه بنك"، أن المسألة البارزة في سوق العمالت األجنبية 

هذا العام هي مرونة الدوالر. وعلى الرغم من ذلك، فإّن الدوالر ال يزال يشهد 

في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى اآلن، مع حقيقة أن  11مكاسب تتجاوز 

 من مارس الماضي. 20مالت الـفي تعا 102المؤشر تجاوز 

 خسائر أسبوعية قوية للمعدن النفيس

في سوق األصول والمالذات اآلمنة، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 

دوالراً عند تسوية تعامالت أمس الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف  44

الشهري في الواليات المتحدة األميركية، ليسّجل المعدن النفيس خسائر 

قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف األميركي أن اقتصاد الواليات المتحدة  أسبوعية
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مليون وظيفة إلى سوق العمل داخل الواليات المتحدة خالل مايو  2.5أضاف 

)أيار( الماضي بعكس توقعات المحللين، ما أّدى إلى تراجع معّدل البطالة إلى 

ل ات المتحدة خالفي حين تراجعت أجور العاملين في الوالي في المئة. 13.3

مايو )أيار( الماضي. ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس وسط آمال تعافي 

 االقتصاد العالمي، األمر الذي يقلص شهية المستثمرين حيال األصول اآلمنة.

وابتعد المستثمرون عن حيازة الذهب لصالح األصول الخطرة، مع 

 ميركية خالل الفترة األخيرة، إذالمكاسب القوية التي حققتها أسواق األسهم األ

 نقطة خالل التداوالت. 1000ربح "داو جونز" نحو 

وعند تسوية الجلسة، تراجع سعر العقود اآلجلة لمعدن الذهب تسليم 

دوالر إلى  44.40في المئة، أو ما يوازي  2.6أغسطس )آب( المقبل بنحو 

األكثر نشاطاً منذ دوالراً لألوقية عند أدنى مستوى لهذا العقد  1683مستوى 

الثالث من أبريل )نيسان( الماضي. وسّجل المعدن األصفر خسائر أسبوعية 

دوالر. ووفق األرقام المتاحة، هبط  68.7في المئة، أو ما يعادل  3.9بلغت 

 32.46في المئة أو ما يعادل  1.9سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس 

وقية. وخالل التوقيت نفسه، دوالر لأل 1681.38دوالر، مسجالً مستوى 

ارتفع المؤشر الرئيس للدوالر الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل ست 

 نقطة. 96.979في المئة، مسجالً  0.3عمالت رئيسة 

https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81- 
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 مليارا في ساعات 269شركات تكنولوجيا أميركية تخسر  5أكبر  -  6

وول ستريت" تشهد أسوأ أداء يومي منذ مارس والمؤشرات تهوي بأكثر "

 من خمسة في المئة

 18:18 2020يونيو  12الجمعة   اندبندنت عربية 

تصّدرت شركة "مايكروسوفت" قائمة الخمسة الكبار الخاسرين   

 ()أ.ف.ب

هوت أسواق األسهم األميركية بشدة في تعامالت نهاية األسبوع الحالي، 

لمستثمرين من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا في ظل مخاوف ا

الُمستجد، وتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس االحتياطي االتحادي. وتسببت 

هذه التراجعات في أن تتكبد أكبر خمس شركات أميركية تعمل في مجال 

 ساعة فقط. 24مليار دوالر خالل  269التكنولوجيا خسائر بنحو 

ميركية الرئيسة الثالثة نحو خمسة في وتراجعت مؤشرات األسهم األ

المئة، في أسوأ يوم لها منذ منتصف مارس )آذار( الماضي، عندما انهارت 

األسواق بفعل اإلغالقات االقتصادية المفاجئة الحتواء الجائحة، وقطع 

 "ناسداك" موجة إغالقات قياسية مرتفعة دامت ثالثة أيام.

الرئيسة على المؤشر  11وشملت عمليات البيع جميع القطاعات الـ

، ليفقد كل منها ثالثة في المئة أو أكثر. وقال بول 500ستاندرد آند بورز 

نولته، مدير المحفظة لدى "كينجزفيو" إلدارة األصول، "ال يوجد أي مبرر 

 للشراء. البيع سيد الموقف".

 مليار دوالر في ساعات 269شركات تخسر  5

كات أميركية تعمل في قطاع وتشير البيانات إلى أن أكبر خمس شر

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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مليار دوالر من قيمتها السوقية في  269التكنولوجيا خسرت ما يزيد على 

في المئة خالل  6.9ساعة، إذ تراجع مؤشر "داو جونز" نحو  24غضون 

في المئة،  5.87" نحو 500تعامالت أمس، كما فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 

من مارس الماضي عندما تراجع  16الـويعتبر هذا األداء اليومي األسوأ منذ 

 في المئة في خضم تفشي وباء كورونا المستجد. 11جميع المؤشرات بأكثر من 

وتصاعدت المخاوف حول العالم من اندالع موجة ثانية من وباء كورونا 

بالتزامن مع فتح عدد من الواليات األميركية، مع حقيقة تجاوز عدد اإلصابات 

 مليوني شخص.للمواطنين األميركيين 

وتصّدرت شركة "مايكروسوفت" قائمة الخمسة الكبار الخاسرين، إذ 

مليار دوالر من قيمتها السوقية، بالتزامن مع  80تعّرضت لمحو ما يزيد على 

انخفاض السهم ألكثر من خمسة في المئة. وتقف القيمة السوقية 

 الخميس.تريليون دوالر بنهاية تعامالت أمس  1.413لـ"مايكروسوفت" عند 

في المئة بنهاية تعامالت أمس  5.2وتراجع سهم شركة "فيسبوك" بنحو 

مليار دوالر. كما  639.423الخميس، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 

في المئة، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة  4.8شهد سهم "أبل" هبوطاً بنحو 

"ألفابت" و"أمازون"  تريليون دوالر. في حين أغلق سهما 1.456األيفون إلى 

في  3.4في المئة و 4.3جلسة تعامالت أمس الخميس على انخفاض بنحو 

 المئة على الترتيب.

https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A- 

https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/126776/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-269-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 ماذا حدث في الليلة السوداء ؟؟؟ - 7

 المصدر : البعث :الخبير السوري

قبل الحديث عن أسباب انهيار أسعار النفط األمريكي، ال بّد من توضيح 

أن المقصود بالعقود اآلجلة للنفط هي اتفاقيات وعقود تّم التوافق من خاللها 

ين بسعر محّدد، في تاريخ محدد، على تبادل كمية محددة من النفط بين طرف

حيث يتم تداولها في بورصات العقود اآلجلة، وهي الطريقة األكثر استخداماً 

لشراء النفط وبيعه، وكان التاريخ المحدد وموعد التسوية لتبادل الكمية المتفق 

ـ  ” قادمعقود تسليم أيار ال“عليها من النفط األميركي أو ما يعرف بخام تكساس ل

 .أيار بتوقيت الواليات المتحدة األميركية 21قود ظهر يوم الثالثاء ووفق الع

المضاربون أغراهم االنخفاض الكبير في أسعار   !أغراهم االنخفاض

النفط خالل الفترة السابقة، فوقّعوا على تعاقدات كبيرة عندما انخفض سعر 

خام غرب تكساس ووصل إلى مستويات دنيا هبطت عن عشرين دوالراً 

إلى عشرة دوالرات، فاشتروا كميات كبيرة أمالً بارتفاع األسعار  ووصلت

 .وإعادة بيعها وتحقيق مكاسب

وفي هذه الحالة فإن حامل العقود، الذي كان قد اشترى النفط األميركي 

في وقت سابق على أمل تحقيق أرباح مستقبلية وفقاً لتحليالته وقراءته للسوق، 

د تسوية العقود، إما التخلّص من هذه كان أمام خيارين عندما استحق موع

العقود وبيعها بأقل خسائر ممكنة، حيث يتحتّم تسويتها قبل ظهر يوم الثالثاء 

نيسان الحالي، أو أن يقوم باستالم النفط الحقيقي وفقاً للعقود الموقعة  21

 .والمتفق عليها

 طبعاً الخيار الثاني ليس باألمر السهل، فهناك أجور التخزين والنقل

والتأمين التي سترفع من تكاليف استالم النفط بانتظار حلول موعد تسليمات 
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عقود حزيران، وهنا يبقى الخيار األول هو األفضل حيث يضطر أصحاب 

العقود للتخلص من النفط وبيعه بالسعر الذي يجنّبهم تحقيق خسائر أكبر فيما 

النفط  مخازنلو تسلموا النفط الحقيقي في توقيت صعب للغاية، خاصة وأن 

في الواليات المتحدة األميركية ممتلئة تقريباً، إضافة إلى أنها رفعت أسعارها 

في ظل هذه الظروف مما رفع من تكلفة االحتفاظ بالنفط بالنسبة لحملة العقود 

 .المستقبلية

يعود سبب حدوث هذا االنهيار في أسعار النفط األميركي : سبب االنهيار

ساعات قليلة، إلى أن أصحاب العقود اآلجلة كانوا  بشكل متسارع جداً وخالل

يأملون بحدوث تحسن في األسعار، وظلوا متماسكين ومتمسكين بحدود سعرية 

تناسبهم، لكن في النهاية ومع اقتراب موعد االستحقاق خرجت األمور عن 

السيطرة وراحوا يبحثون عن الخروج من السوق بأقل الخسائر، فانهارت 

دوالراً للبرميل تسليم أيار،  37سارع حتى وصلت إلى سالب األسعار بشكل مت

وهو ما يعني أن منتجي النفط مستعدون لدفع أموال للمشترين كي يتخلصوا 

، وتتجه األنظار ”الليلة السوداء“من المخزون الموجود لديهم، وهنا انتهت 

” اسيناريوه“نحو أسعار النفط األميركي تسليم حزيران، فهل سوف نشهد 

 نيسان؟ 20بهاً لما حدث يوم االثنين مشا

في الحقيقة ال توجد معلومات حتى اللحظة عن حجم النفط الذي تم بيعه 

دوالراً( فربما تكون كميات قليلة لكنها أوصلت النفط إلى  37بسعر )سالب 

 .المستوى السعري األقل تاريخياً 

 ..شاغل العالم

لدرجة األولى إلى ال شك أن أسباب هذا التراجع بشكل عام، تعود با

فيروس كورونا شاغل العالم الذي أجبر مليارات عدة من األشخاص على 
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البقاء في منازلهم، وأوقف المواصالت براً وبحراً وجواً، وخفض االستيراد 

من مستهلكين كبار كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وأوقف النشاط 

مليون  30على النفط بما يقارب  االقتصادي بمختلف مكوناته، فانخفض الطلب

من الطلب اليومي على النفط، بالمقابل  %30برميل نفط يومياً، أي ما نسبته 

لم تتعامل الدول المنتجة للنفط مع هذا الموضوع بشكل مناسب، فاستمر إنتاج 

النفط وامتألت أماكن تخزين النفط، سواء على األرض أو العائمة في الماء، 

بالتراجع شيئاً فشيئاً حتى وصلت األمور إلى ما وصلت  فبدأت أسعار النفط

 .إليه

 مراهنة خاسرة

ثّمة اعتبارات دفعت أصحاب العقود اآلجلة للنفط للمراهنة عليها لجهة أن 

تلعب دوراً بارتفاع أسعار النفط األميركي، وكانت سبباً رئيسياً في تمسكهم 

ماية الصناعة بأسعارهم في ظل هذه الظروف، أوالها وعود ترامب بح

األميركية، وثانيها انحسار تأثير فيروس كورونا وفتح األسواق العالمية 

وعودتها للنشاط مما يرفع من الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع أسعاره، 

وثالثها تخفيض إنتاج النفط من قبل أوبك+، لكن ذلك لم يحدث بعد ولم يمنع 

 .من حدوث هذا السقوط الحر في أسعار النفط

 من المستفيد؟

دوالراً للبرميل قد انتهى، واآلن تتجه  37البد أوالً من ذكر أن سعر سالب 

األنظار نحو أسعار النفط تسليم حزيران وهي حتى اللحظة )مساء الثالثاء 

دوالراً للبرميل، ومع  16تقريباً إلى  %20( تتراجع بنسبة 21/4/2020

ن غير الممكن التنبؤ بأي استمرار تأثيرات فيروس كورونا على العالم فم

تحسن في أسعار النفط، وليس مستبعداً حدوث كساد لن يفلت من تأثيره أحد. 
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” سي إن إن“وذكرت دراسة لمؤسسة ريستاد ألبحاث الطاقة وعرضتها شبكة 

 533أنه حتى مع وصول أسعار النفط األميركي إلى عشرين دوالراً ستعلن 

ا بنهاية العام القادم، وسيصل شركة استخراج نفط صخري أميركي إفالسه

شركة إذا وصلت أسعار النفط إلى عشرة  1100عدد الشركات المفلسة إلى 

 .دوالرات للبرميل الواحد

ماليين برميل  9.7وعلى الرغم من اتفاق أوبك+ على تخفيض إنتاج النفط 

ي ذيومياً بداية من أيار القادم، إال أن ذلك لم ينقذ أسعار النفط من االنهيار ال

حصل، إذ ثبت عدم جدوى هذا االتفاق، وأن السوق تفرض نفسها، وقد أضحت 

الحاجة ماسة للجلوس إلى طاولة مفاوضات تضّم جميع الالعبين الكبار في 

العالم واتخاذ قرارات جماعية ملزمة ترضي جميع األطراف وتنقذ العالم من 

 .كساد ربما يكون األقسى تاريخياً 

أولويات العالم يجب أن يكون إيجاد لقاح ضد واألمر األهم وعلى رأس 

فيروس كورونا، وبعد ذلك سيبدأ االقتصاد العالمي بالعودة إلى نشاطه، بدءاً 

من االقتصادات الكبرى مثل االقتصاد الصيني، والواليات المتحدة، ودول في 

 .أوروبا، وهذا يرفع معدالت الطلب العالمي على النفط وبالتالي تحّسن أسعاره

http://syrianexpert.net/?p=49169 

 

 نقاط أساسية في فهم أزمة النفط - 8

 قاسيون 2020, 22نيسان   محمودعشتار 

انخفض سعر برميل النفط الخام األمريكي في سوق غرب تكساس بنسبة 

(. وهي ظاهرة $40-في يوم واحد، وأصبح يتداول بسعر قريب من ) 300%

 2020استثنائية ولكنها تحدث في األزمات الكبرى مثل الركود العالمي لعام 

http://syrianexpert.net/?p=49169
https://kassioun.org/reports-and-opinions/itemlist/user/52-%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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حول انهيارات سوق النفط األمريكي  الذي بدأ بقّوة. نورد هنا مجموعة نقاط

 .وتفسيراتها

السعر السالب لبرميل النفط، هو سعر تداول في سوق األوراق المالية، 

إنه سعر عقود النفط اآلجلة لشهر أيار التي يبيعها ويشتريها المستثمرون 

الماليون. ولكن هذا ال يعني أنّه في الحقول الحقيقية في الواليات المتحدة ال 

 ...سعر سالبيوجد 

دوالر في سوق العقود، كانت الصفقات  20عندما كان سعر التداول 

تقريباً،  $40-دوالر للبرميل، واليوم السعر هو  10الحقيقية تجري بوسطي 

 !فعالً  $2-للبرميل، وأخرى بسعر  $35ولكن هنالك عقود تجري بسعر 

 لقد وصل بعض منتجي النفط الصخري األمريكي إلى حد أن يدفعوا

لزبائنهم لقاء تصريف اإلنتاج، وتحديداً في الحقول والشركات البعيدة عن 

السواحل وعن أماكن التخزين حيث أصبحت كلف تخزين النفط مرتفعة، 

 .وتحتاج مثل هذه الشركات لتصريفه بأي ثمن

إن السعر السالب يدل على مستوى التراجع العميق والركود في االقتصاد 

 .ضخه، بينما ال أحد يطلب النفط المتراكمالعالمي، فالنفط يستمر 

، وفي الواليات المتحدة %30لقد تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 

تحديداً تراجع الطلب بينما لم يجر أي تقليص لكميات اإلنتاج، فتقليص الكميات 

وإيقاف حفارات وآبار قد يؤدي إلى تكاليف أعلى إلعادة التشغيل وخسائر 

يف المعدات الكبرى المعطّلة، ما قد يجعل إيقاف تدفق النفط صعباً أكبر في تكال

 .حتى مع استمرار تراجع الطلب

بالمقابل الخزانات االستراتيجية األمريكية امتألت، وما تبقى من سعتها 

 .أيام 7مليون برميل يومياً، يغطيه اإلنتاج األمريكي بأقل من  70
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 ، وتحديداً لدى المنتجين فيالخسارات كبيرة في سوق النفط األمريكية

من اإلنتاج النفطي األمريكي، ويحتاج إلى  %63النفط الصخري وهو يشكل 

 .للبرميل ليغطي تكاليفه $50-40سعر للنفط بين 

هذه الخسارات قد تدفع إلى إفالسات واسعة في شركات النفط الصخري، 

ة والمال الطاقولكنها بالمقابل قد تؤدي إلى أرباح للشركات األكبر في قطاعي 

األمريكيين، حيث ستؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع... أي شراؤه في لحظة 

 .االنهيار، وهو األمر الذي قد يتم عبر حزمة اإلنقاذ الحكومية

جميع االحتماالت مفتوحة أمام قطاع النفط الصخري، ولكن المرجح أن 

القطاع  يإنتاجه في األجل المتوسط سيتقلص، حيث تراجعت االستثمارات ف

. ما قد يهدد الموقع 2014، وسيتوقف توسعه المستمر منذ عام %20بنسبة 

 .األمريكي كأكبر منتج عالمي

ولكن بالمقابل إنتاج النفط الصخري قد يصبح متمركزاً أكثر وأقل تكلفة 

نسبياً بعد أن انخفضت كلف االستثمار به، وقد يعود للتوسع الحقاً... ولكن هذا 

ارات في الناتج األمريكي وحجم الطلب الالحق على مرهون بحجم الخس

 .النفط، ومسار األزمة االقتصادية العالمية في األجل المتوسط

سوق النفط األمريكية ذات وزن مالي هام، فاالستثمار المالي واسع في 

من عدد التداوالت اليومية في بورصة السلع األمريكية  %30هذا القطاع حيث 

... وهذا قد يحمل خسائر مالية كبرى، ولكنه سيدفع تجري في قطاع الطاقة

هذه األموال للهروب مؤقتاً نحو الدوالر الذي يرتفع مع كل انهيار في السوق 

إن هذا االنهيار ال يمكن أن يكون أمريكياً فقط، بل سيمتد  .لألسهم أو للسلع

 اً ليؤثر على سعر النفط العالمي برنت الذي يتحدد سعر عقوده في لندن وأيض

عبر المستثمرين الماليين في سوق النفط، لكن انهيار هذا السعر سيضر 
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 .بالمنتجين العالميين اآلخرين

الدوالر يستفيد مؤقتاً من انهيارات النفط العالمية، وسياسياً يحقق سعر 

النفط المنخفض ضغطاً على حلفاء الواليات المتحدة في الخليج، وعلى أعدائها 

 ...للمعركة والتفاوض في روسيا، ويفتح باباً 

ولكن انهيارات بهذا الحجم هي لعبة خطرة، على قطاع المال العالمي 

والدوالر... ألن انهيار النفط في السوق األمريكي قد يكون له مفعول الدومينو 

في ظل سوق مضطربة وركود عالمي. لينتقل األثر من السوق األمريكية إلى 

لعالمية لشركات الطاقة وغيرها، إلى سوق برنت، إلى انهيارات في األسهم ا

تعثر ديون هذه الشركات وتحديات للبنوك ومنظومة الدين العالمية. فديون 

تريليون دوالر وهي اليوم  2.5: 2014قطاع النفط العالمي تجاوزت في عام 

أخيراً إن انهيارات السعر العالمي عبر األسواق المالية  ...أعلى من هذا بكثير

متحدة وبريطانيا، قد يدفع أيضاً وإلى األمام آليات التسعير في الواليات ال

األخرى كما في سوق شنغهاي حيث عقود النفط الذي تشتريه الصين تسّعر 

 .باليوان المضمون بالذهب

إن انهيارات واسعة في سوق النفط، وانتقال آثارها إلى السوق المالية، 

األخرى... يهز جدياً العالقة بين وانفتاح األبواب آلليات وعمالت التسعير 

الدوالر والنفط، وبالتالي موقع الدوالر كعملة للتداول العالمي، فالموقع العالمي 

للدوالر يرتبط بتحويل النفط لغطاء له منذ السبعينيات عبر منظومة 

 ...البترودوالر هذه المنظومة التي تشهد عواصف كبرى في االنهيار الحالي

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/64575-2020-04-22-14-28-43 

 

 

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/64575-2020-04-22-14-28-43
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نَبرة ترامب الُمتشددة تُلقي بظاللها على الروابط الوثيقة بين الواليات  - 9

 المتحدة وجنيف

في جنيف  1985دافئة: ساعد اإلجتماع التاريخي الذي انعقد عام عالقات  

بين رونالد ريغن، الرئيس األمريكي وميخائيل غورباتشوف، األمين العام 

لمجلس السوفييت األعلى على كسر الجليد الذي كان قائما بين الطرفين بسبب 

 Keystone .الحرب الباردة

مدينة جنيف في حالة من ترك وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض 

القلق بشأن سياسة واشنطن الُمستقبلية حيال منظومة األمم المتحدة وغيرها 

من المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. ومع تَلَبُد األجواء 

نظرة على التاريخ الوثيق  swissinfo.ch السياسية بالمزيد من الغيوم، تلقي

 .’جنيف الدولية‘لمتحدة ووالمتشابك بين الواليات ا

 سايمون برادلي 11:00 - 2017مارس  01

بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البيت األبيض، توحي التصريحات 

الصادرة عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب والسفيرة الجديدة لواشنطن في 

 األمم المتحدة نيكي هالي بأن المنظومة األَممية )والنظام الُمتعدد األطراف

بشكل عام( تتجه نحو عالقة صعبة مع الواليات المتحدة. وكما يبدو، فإن 

ترامب الذي يَجهَر بشعار"أمريكا أوالً" ال يثق بالتعاون الدولي ويزدري هذه 

 .الهيئة العالمية

  Donald J. Trump  ✔@realDonaldTrump 

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for 

people to get together, talk and have a good time. So sad! 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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66.1K   12:41 AM - Dec 27, 2016 Twitter Ads info and privacy  32.5K people 

are talking about this   

لدى األمم المتحدة إمكانيات كبيرة جداً، لكنها حالياً ليست أكثر من ناٍد "

 "!يَجتَمع فيه األشخاص لتبادل الحديث وقضاء َوقت ُممتع. هذا ُمحزن جداً 

إمكانية َخْفض المساهمة المالية األمريكية في وفي الوقت الراهن، تلوح 

األمم المتحدة في األفق، كما يبدو خروج الواليات المتحدة من بعض 

مارس، قالت  1المعاهدات الُمتعددة األطراف أمراً ُمحتمالً. ويوم األربعاء 

إيرين باركلي، نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكي أمام مجلس حقوق 

ة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تُراجع مشاركتها في مجلس اإلنسان إن إدار

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة سعيا إلصالح أجندته وإنهاء "وسواس 

 .إسرائيل"، على حد تعبيرها

 استخالص الدروس من التاريخ

هذه التطورات األخيرة أدت إلى شعور بعدم اإلرتياح في جنيف، التي 

ج لنفسها بوصفها والحوكمة. وبرغم ما ’ مركزاً عالمياً للتعاون الدولي‘ تروِّ

هد المع ، أستاذ التاريخ الدولي فيجوسي هانهيماكي يدور من شائعات، يرى

، بأن على الناس اإلحتفاظ بهدوئهم، ُمشيراً للدراسات الدولية والتنميةالعالي 

 .إلى تقديم التاريخ لبعض المؤشرات الجديرة باإلعتماد

م نيويورك ونيروبي وفيينا وجنيف: في عال: الوجه الُمتحّول لجنيف الدولية

الحوكمة العالمية، تظل المنافسة شرسة بين المدن الُمضيفة التي تُصارع من 

 .أجل اإلسهام بقسط ما في الحراك الكوني

د فيها هذه ليست ظ" روفاً ال سابقة لها، وهي ليست المرة األولى التي تُهَدِّ

الواليات المتحدة باإلنسحاب. فقبل عهد أوباما، كانت هناك األزمة األحادية 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=813500123053490176
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/hanhimaki
http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/hanhimaki
http://graduateinstitute.ch/home.html
http://graduateinstitute.ch/home.html
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
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الجانب في سنوات حكم جورج دبليو بوش، والتي ُوفِقنا بتجاوزها بطريقة أو 

ي عهد رونالد بأخرى. العالم لم ينهر حينئٍذ. ثم كانت هناك مشاكل أيضا ف

ريغان، كما لجأت الواليات المتحدة في الماضي أيضاً إلى تعليق مساهماتها 

المالية لفائدة منظمات مثل اليونسكو، وكالة االمم المتحدة المعنية بالتربية 

 ."والعلوم والثقافة

هذه النبرة الهادئة والُمستَرخية ال يتقاسمها الجميع. فعلى الجانب اآلخر، 

بالقلق  األمريكي-فارنَر، إختصاصي العلوم السياسية السويسري يشعر دانيَل

بشأن ما يسميه بـ "تسونامي ترامب" الذي يُهدد جنيف الدولية. وبرأيه، من 

الُمهم أن نَُذكِّر أنفسنا في هذه األوقات الُمتقلبة بالتاريخ والقيَم الوثيقة التشابُك 

وكان فارنَر قد ساعد في  .بين الجمهوريات الشقيقة أمريكا وسويسرا، وجنيف

، يبحث في عدد من 2011إنتاج كتاب حول هذا الموضوع بالذات في عام 

ووصوالً إلى فاعلي ’ نسخة جنيف من الكتاب المقدس‘التأثيرات بدءاً من 

 ).الخير من أمثال بيل غيتس ومؤسسته )انظر معرض الصور أدناه

https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A-

%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-

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

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/42990204 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/42990204
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/42990204
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/42990204
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/42990204
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