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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

انات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات والبي

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 

رير ل مادة منشورة في التقواردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل ك

 هو المسؤول. 

 . تمنياتالأطيب 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

سيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير ل

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 عجز الميزانية الفيدرالية األميركية يرتفع إلى مستوى قياسي - 1

 من المتوقع أن يتسبب ترمب في زيادة العجز بأربعة تريليونات دوالر

  amaway@ خبير اقتصادي عبد العظيم األموي

 18:59 2020مايو  22الجمعة 

يحدث عجز الموازنة عندما تتجاوز النفقات الحكومية اإليرادات العامة 

زمنية محددة، وخالل األزمات تستخدم الحكومات برامج لتحفيز  خالل فترة

االقتصاد بزيادة اإلنفاق العام، وقد يكون مصحوباا بتخفيض الضرائب، ما ينتج 

عنه هذا العجز، وتحاول الحكومات السيطرة عليه، ما ينتج عن ذلك زيادة 

 حجم الدين العام.

عجزاا  2019العام الماضي وأظهرت أرقام الميزانية الفيدرالية األميركية 

 3.38تجاوز حاجز التريليون دوالر، إذ بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية 

تريليون  4.53تريليون دوالر، بينما وصلت قيمة المصروفات اإلجمالية إلى 

 تريليون دوالر. 1.109دوالر، بعجز سنوي 

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

تضيف الخطط التي أقّرها الكونغرس أخيراا لمواجهة تداعيات كورونا 

 11، وهذا يعادل 2020لعجز الميزانية للعام  تريليون دوالر 2.1االقتصادية 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي تقريباا.

أظهر التقرير الصادر عن الواليات المتحدة األميركية ارتفاع عجز 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
https://twitter.com/amaway?s=08
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تريليون  1.9إلى  2020شهراا حتى أبريل )نيسان(  12ية خالل الـالميزان

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

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

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

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

المئة من إجمالي عجز السنة المالية. الزيادة أتت لمواجهة التداعيات 

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

 ر في الطلب.للنشاطات االقتصادية والتباعد االجتماعي الذي بدوره أث

تخطّى عجز الميزانية األميركية الفيدرالية  2020وفي مارس )آذار( 

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

يُعيد االرتفاع الكبير في عجز الميزانية قبل ثماني سنوات، عندما كانت اإلدارة 

الية العالمية، وتتوقع لجنة الموازنة األميركية حينها تواجه تداعيات األزمة الم

 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 

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

الموعد النهائي لها في منتصف أبريل من كل عام، ما أثّر سلباا في اإليرادات 

، 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(. 1.1كامالا الذي كان عند 

وبالنسبة إلى المستويات القياسية لعجز الميزانية الفيدرالية في أميركا 
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 1.5تريليون دوالر، ثم وصل إلى  1.4بلغ العجز  2009سابقاا مثالا في 

، وأقّر الكونغرس األميركي خطة 2010السنة المالية تريليون دوالر في 

"، يبلغ حجمها 19، 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 

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

في اإلنفاق، وأيضاا الرئيس مقيٌد بالميزانية اإللزامية الخاصة بالضمان 

االجتماعي والرعاية الصحية، ويحتاج إلى موافقة الكونغرس لتعديل بنود 

صرفها، مثالا تضيف التزامات الضمان االجتماعي نحو تريليون دوالر 

يُغطّى هذا كامالا من ضريبة الدخل السنوية، وتضيف تكاليف  للعجز، لكن

، سوف تُغطّى 2021مليار دوالر للسنة المالية  722الرعاية الصحية نحو 

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

 يحسب تعديالت القوانين التي يقّرها الكونغرس اعتماداا على السياسات، الت

تطرح غالباا في الحمالت االنتخابية في أثناء السباق الرئاسي، مثالا وقّع 

 2010الرئيس األميركي السابق باراك أوباما على قانون الرعاية الصحية في 

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

ة ذلك الصحة، وكانت مساهم الوقائية، وانخفضت تكلفة اإلنفاق الفيدرالي على

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

 تلت توقيع القانون.

ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية في عهد الرئيس األميركي السابق باراك 

تريليون دوالر، تلك  6.7( بـ2016 - 2008أوباما خالل فترتي رئاسته )
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ارتفاع حجم اإلنفاق، لمواجهة تداعيات األزمة المالية الفترة تزامنت مع 

، وتسببت برامج تخفيض الضرائب التي أقرها أوباما في 2008العالمية 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 2001هجوم الحادي عشر من سبتمبر  تداعيات

دونالد ترمب متوقع أن يتسبب في زيادة عجز الميزانية بأربعة تريليونات 

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

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

كن أن نقول إنه خالل العقدين الماضيين تسارع ارتفاع عجز الميزانية يم

الفيدرالية األميركية، وتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية عالمية وهجمات إرهابية 

ووباء عالمي. وتسبب عجز الميزانية في ارتفاع مستوى الدين العام إلى 

كنه رية، لمستوى قياسي. وبشكل عام عجز الموازنة ال يتسبب في أزمة فو

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

 أزمة الديون مستقبالا.

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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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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دوالرا مع  68الدوالر األميركي يواصل النزيف والذهب يخسر  - 2

 نهاية األسبوع

 المستثمرون يقبلون على أسواق األصول الخطرة والورقة الخضراء

 تدخل سوقاا هابطة

   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي 

 13:19 2020يونيو  6السبت 

يرى اقتصاديون أن هبوط سعر صرف الورقة األميركية جاء مدفوعاا     

 (لخطرة )أ.ف.ببإقبال المستثمرين على األصول ا

قبل ظهور كورونا كانت النظريات االقتصادية تشير إلى أنه مع كل 

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

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

 أسعار الذهب.في قيمة الورقة األميركية الخضراء يقابله صعود في 

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

وخالف النظريات االقتصادية القائمة، إذ تشير البيانات واألرقام المتاحة إلى 

أن العملة األميركية تواصل النزيف مقابل سلة العمالت العالمية، وفي الوقت 

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

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

وتشير البيانات، إلى أن الدوالر األميركي يشهد منذ فترة تراجعاا ملحوظاا 

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

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

 والذهب يسيران في اتجاه مناقض؟

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 المستثمرون يتجهون إلى سوق األصول الخطرة

تشير مذكرة بحثية حديثة، إلى أنه وفي العموم، فإن الهبوط في سعر 

صرف الورقة األميركية الخضراء جاء مدفوعاا بإقبال المستثمرين على 

خطرة، وهو ما يتعارض مع السمة التي اكتسبتها الورقة الخضراء األصول ال

أخيراا، باعتبارها أحد المالذات اآلمنة في أوقات عدم اليقين سواء االقتصادي 

 أو السياسي.

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

 لمي من الضربة التيمستمر وسط آمال قوية بشأن التعافي االقتصادي العا

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

 إلعادة الفتح بعد أشهر من اإلغالق.

وسيطر اللون األحمر على تعامالت الدوالر األميركي مقابل عدد من 

العمالت، مثل اليورو والجنيه اإلسترليني والكرونة النرويجية والسويدية 

والر الكندي، إذ تضغط االحتجاجات ضد العنصرية في الواليات المتحدة والد

 على الورقة األميركية الخضراء.

وفي األسبوع الماضي، اندلعت مظاهرات تطّورت في وقت الحق إلى 

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

 شرطة.يُدعى جورج فلويد على يد أحد أفراد ال

وتراجع مؤشر الدوالر الرئيسي، الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل 

 11ست عمالت رئيسة أخرى في تعامالت األربعاء إلى أدنى مستوى منذ الـ

 من مارس )آذار( الماضي.

 الدوالر يستعد لدخول سوق هابطة

كبير محللي السوق في مجموعة "جيه إف دي"، تشارالمبوس بيسورس، 
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"المستثمرين يواصلون التطلع إلى ما بعد التوترات األميركية الصينية  يرى أن

 واالضطرابات المدنية في الواليات المتحدة".

وتتزامن الخسائر في جانب العملة األميركية مع المكاسب المستمرة داخل 

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

األسبوع الماضي، هدد الرئيس األميركي دونالد ترمب وفي وقت سابق من 

 بأنه قد ينشر الجيش من أجل قمع االحتجاجات.

بينما حّذر المحللون االستراتيجيون بمجموعة "سيتي غروب"، من أن 

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

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

وسيتعافى مجدداا، وكانت معدالت الفائدة األميركية عند مستوى الصفر، 

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

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

في موجة من الخسائر تدخل يومها  ويستمر الدوالر األميركي بذلك الهبوط

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

المتواصلة ألكثر من عامين قد تكون وصلت إلى النهاية في مارس )آذار( 

 الماضي.

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

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

على هبوط الدوالر األميركي في المحافظ االستثمارية خالل األشهر القليلة 

الماضية". وأوضح أن االقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين بدأت إعادة 

الفتح وسط انخفاض معدالت اإلصابة، مع اإلشارة إلى أنه من المناسب اآلن 

مستثمرين اتخاذ مراكز هبوطية للدوالر في محافظهم بالنسبة إلى ال
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 االستثمارية.

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

أن المعنويات األكثر إشراقاا بشأن النمو العالمي جنباا إلى جنب مع تخفيف 

 قواعد اإلغالق باتت محركاا رئيساا لعمليات بيع الدوالر.

ماضي، صعد الدوالر األميركي مع وصول المخاوف حيال وفي مارس ال

تفشي وباء كورونا المستجد إلى الذروة، وتكالْب المستثمرين على عملة 

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

المتزايدة في منطقة اليورو والتوترات بين الواليات المتحدة والصين سواء 

ة أو بشأن المسؤولية عن تفشي الوباء، وأخيراا حول فرض سيطرة تجاري

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

 الدوالر.

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

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

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

 من مارس الماضي. 20في تعامالت الـ 102المؤشر تجاوز 

 خسائر أسبوعية قوية للمعدن النفيس

في سوق األصول والمالذات اآلمنة، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 

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

الشهري في الواليات المتحدة األميركية، ليسّجل المعدن النفيس خسائر 

أسبوعية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف األميركي أن اقتصاد الواليات المتحدة 

مليون وظيفة إلى سوق العمل داخل الواليات المتحدة خالل مايو  2.5أضاف 

كس توقعات المحللين، ما أّدى إلى تراجع معّدل البطالة إلى )أيار( الماضي بع
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 في المئة. 13.3

في حين تراجعت أجور العاملين في الواليات المتحدة خالل مايو )أيار( 

الماضي. ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس وسط آمال تعافي االقتصاد 

 اآلمنة. العالمي، األمر الذي يقلص شهية المستثمرين حيال األصول

وابتعد المستثمرون عن حيازة الذهب لصالح األصول الخطرة، مع 

المكاسب القوية التي حققتها أسواق األسهم األميركية خالل الفترة األخيرة، إذ 

 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  2.6المقبل بنحو  أغسطس )آب(

دوالراا لألوقية عند أدنى مستوى لهذا العقد األكثر نشاطاا منذ  1683مستوى 

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

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

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

دوالر لألوقية. وخالل التوقيت نفسه،  1681.38دوالر، مسجالا مستوى 

ارتفع المؤشر الرئيس للدوالر الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل ست 

 نقطة. 96.979في المئة، مسجالا  0.3عمالت رئيسة 

https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%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-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-

%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

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

https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
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 تريليون دوالر بسبب الوباء 325ديون العالم ترتفع إلى  - 3

 المصدر : البعث 11/06/2020 :الخبير السوري  

توقع تقرير حديث من معهد التمويل الدولي أن يرتفع حجم الدين العالمي 

تريليون دوالر في  255، مقابل 2025تريليون دوالر بحلول عام  325إلى 

 -ى التدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد، وأُرجع االرتفاع الحاد إل2019

 .وتبعاتها 19

تريليون  14وكشف التقرير أن حجم إصدارات الدين العالمية وصلت إلى 

تريليونات دوالر  10تريليون دوالر في إبريل( مقابل  2.6دوالر إلى اليوم )

في العام الماضي ككل، وتبلغ اإلصدارات هذا العام ضعف حجم اإلصدارات 

 .لفترة نفسها من العام الماضيفي ا

من  %317وقال التقرير إن التزامات الدين على الصين ارتفعت إلى 

في  %300إجمالي الناتج المحلي في الربع األول من العام الجاري مقابل 

، وتعّد هذه أعلى زيادة على اإلطالق في مستويات 2019الربع األخير من 

التقرير إلى أن مطالبات الصين من  االلتزامات الخارجية على الصين. ولفت

تريليون  5.5إلى  2004مليار دوالر في  875باقي دول العالم قفزت من 

 .2019من إجمالي الناتج المحلي العالمي في  %6دوالر، أو ما يعادل 

وتعتبر الصين بذلك ثاني أكبر دولة مقرضة للدول األكثر فقراا المدرجة 

من إجمالي  %25يد الديون بحصة ضمن مبادرة مجموعة العشرين لتجم

 .الديون الخارجية لهذه الدول

 7وقُّدر حجم الدين الذي يتوقع أن تقوم الصين بتجميده هذا العام بنحو 

 .مليارات دوالر
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 %102وبحسب التقرير ارتفع الدين الحكومي في الواليات المتحدة من 

 %120يد على من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي إلى ما يز

. ولفت التقرير إلى أن حجم الدين 2025بحلول عام  %140هذا العام ونحو 

تريليون دوالر في نيسان  1.5الحكومي في الواليات المتحدة ارتفع بإضافة 

 .الماضي

ويتوقع المعهد أن تمثّل الديون الجديدة للواليات المتحدة والصين حصة 

، إذ مثّلت ديون الصين 2025عام من الزيادة في الدين العالمي حتى  75%

 .2007من االرتفاع في المديونية العالمية منذ  %40حصة 

ولفت التقرير إلى أن االرتفاع القياسي في الديون الخارجية للصين أسهم 

في تعزيز النمو العالمي، وعلى الرغم من أن ارتفاع الدين إلى مستويات 

ى لالقتراض، إال أن البيانات إل قياسية في الصين من شأنه أن يحّد من شهيتها

 .اليوم تعكس ارتفاعاا حاداا في الربع األول من العام الجاري

http://syrianexpert.net/?p=50807 

 

 عودة إلى "النظرية العامة للشغل والفائدة والنقد" لجون كينز - 4

 الواجهة ولن يشّذ كورونا عن ذلك كّل األزمات أعادته إلى

  2020مايو  24األحد   باحث وكاتب إبراهيم العريس 

     

 (االقتصادي المعروف جون مينارد كينز )اندبندنت عربية 

ال  الصعيد االقتصادي،في كل مرة يجد العالم نفسه يمر بأزمة خانقة على 

http://syrianexpert.net/?p=50807
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/130501
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/130501
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يجد أمامه سوى اسمين يرى أن عليه العودة إلى مؤلفات صاحبيهما، علّه يجد 

فيها الترياق: أولهما كارل ماركس، انطالقاا من كتابه "رأس المال"، وليس 

من أي نّص أيديولوجي أو فلسفي أو سجالي أو نضالّي له، إذ تلوح فرصة 

ي من كل ما َعلِق باسمه، وما اُقترف تبعاا حقيقية لتخليص ذلك المفكر األلمان

لفهم أو سوء فهم نظرياته وأفكاره. والثاني جون مينارد كينز الباحث 

االقتصادي اإلنجليزي، انطالقاا بالنسبة إليه من مجمل دراساته التي شغلت 

الباحثين االقتصاديين خالل النصف األول من القرن العشرين، سلباا وإيجاباا، 

ما يُلجأ إليها في كل مرة تشتد فيها األزمات االقتصادية، ما يجعل التي عادة 

 الحاجة إلى كينز أكثر موسمية من ماركس.

وعلى هذا النحو، في ظل األوضاع العالمية الراهنة التي تتجاوز في 

حّدتها، ومن بعيد، كونها أزمة تستشري داخل النظام الرأسمالي ما يستدعي 

أكثر اهتماماا هنا بالعودة إلى كينز  نجد أنفسنا اللجوء إلى تحليالت ماركس،

أسوة بكل أولئك المفكرين االقتصاديين الجادين الذين يرون أننا مهما بلغ 

"ابتكارنا" الحلول التي من شأنها أن تخفف عن البشرية أعباء األوضاع 

االقتصادية والمالية، بل ربما نقول حتى االجتماعية المعيشية، التي ترزح 

ئها معظم أمم األرض سواء كانت ذات اقتصاد حّر أو موّجه أو تحت عب

 مختلط، ال بّد لنا من مرجعية نستند إليها.

ومن الواضح أن كينز يوفّر لنا تلك المرجعية، كما فعل بعيد الحرب 

العالمية األولى، ثم خالل سنوات الثالثين حين صعقت العالم تلك األزمة 

 إلى اندالع الحرب العالمية الثانية ومذابحها.االقتصادية التي دّمرته، وأّدت 

 الفكرة األساس وراء الحلول الروزفلتية

والحقيقة، أننا مهما كان من شأن تحليلنا تلك "الصفقة الجديدة" التي أنقذ 
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بها الرئيس األميركي روزفلت بالده من الكارثة االقتصادية وشبح الجوع 

نيه، ال بّد من االعتراف بأن المخيّم على رؤوس عشرات الماليين من مواط

الكلمة المفتاح في ذلك الحّل الذي اُعتبر سحرياا حينها إنما كان يتعلق بـ"تدخلية 

الدولة"، تلك التدخلية التي ظلّت على الدوام العمود الفقري لنظريات كينز 

االقتصادية والنقدية، وذلك طبعاا على الضد من استيالء الدولة كلياا على 

ي المنظومة المسماة اشتراكية(، ومن ترك الحرية التامة القتصاد االقتصاد )ف

 يدّمر ما تبقّى من البالد والعباد )في المنظومة الرأسمالية الفالتة(.

و"تدّخلية" الدولة هذه هي المبدأ األساس الذي يحوم من حول كل فصول 

ام عكتاب كينز العمدة "النظرية العامة للشغل والفائدة والنقد" الذي صدر 

، ليلخص فيه جون كينز مجمل أفكاره التي كانت موّزعة في عديٍد من 1936

 كتبه السابقة، كما سنشير بعد سطور.

المهم هنا أن نشير إلى جملة تجديدات في علم االقتصاد، اعترف كثر من 

كبار علماء القرن العشرين، من بينهم إريك هوبسباوم في كتابه "عصر 

ابتداعها أو ربطها معاا على األقل. وذلك في التطرفات"، بفضل كينز في 

مجاالت مستوى الطلب الفعلي، وتأثيره في الشغل، ودراسة غياب التعديل 

المتواصل للتوازن بين العرض والطلب، ونظرية للنقود تقوم على تفضيل 

السيولة، ومفهوم الفعالية الهامشية لرأس المال مفّسراا لمبدأ االستثمار، بجعله 

ماا في عملية االدخار، ناهيك بتحليل عميق للسيكولوجية التأسيسية سبباا حاس

 التي تؤكد أن المدخول يتنامى حين يتنامى االستهالك.

ومن الواضح هنا أن كل هذه المبادئ إنما تفترض تدخلية الدولة ليس فقط 

حكماا بين شتّى أطراف اللعبة االقتصادية في المجتمع، بل فاعل حاسم ومقرر 

 كفة طرف على طرف في لحظة معينة. في ترجيح
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 العودة مع كورونا

من الواضح في أيامنا الصعبة هذه أّن دوالا كثيرة تتبع تلك المبادئ حتى 

من دون أن تعرف أنها األسس التي بنى عليها كينز نظرياته الثاقبة، ومن هنا 

 نتساءل: أين كينز اليوم من ذلك كله؟

ة ن المدلل للنخبة اليسارية البريطانيفي الحقيقة، جون مينارد كينز، االب

خالل فترة ما بين الحربين، وأعظم باحث اقتصادي أنجبته بالد اإلنجليز في 

القرن العشرين، من شأنه اليوم أن يهتز في قبره إن هو الحظ، كما يالحظ 

الجميع، كيف أن ثمة دوالا ال تزال تتردد قبل البدء بالتدخل. فهو كان أسس كل 

قتصادية على تدخل الدولة، ال سيما خالل أزمنة التأزم، كما قلنا. نظرياته اال

إذ رأى في كتابه الذي نتناوله هنا، وعلى عكس ما كان يفعل االقتصاديون 

الكالسيكيون، أن التشغيل الكامل للعمال ال يمكنه أن يكون معطى تلقائياا، ما 

 لو أّدى ذلك إلىيجعل تدخل الدولة ضرورياا في أزمنة اشتداد البطالة، حتى 

 حدوث عجز في األموال العامة.

والحال، أن نظرية كينز هذه إذا كان روزفلت صاغ بناءا عليها "الصفقة 

الجديدة" فإن أوروبا بأسرها تبنتها خالل فترة ما بعد الحرب الثانية. وهذا ما 

جعل كينز يعتبر أكثر صاحب ثورة في علم االقتصاد، وجعل نخبة المجتمع 

سارية، الي -ي المتحلّقة من حول "جماعة بلومبسبوري"، الليبرالية البريطان

تفخر بانتسابه إليها، حيث كان بيرتراند راسل يقول عنه إنه "الكائن األكثر 

، واألكثر حيوية، الذي قيض لي أن أتعرف إليه. أنا عندما أتجادل معه  ذكاءا

 يخامرني شعوٌر بأنني أنما أضع حياتي بين يدّي".

نز لفت إليه األنظار بشكل استثنائي خالل مؤتمر الصلح في وكان كي

فرساي حين كان عضواا في الوفد البريطاني وانسحب، إذ وجد أن ما تنّص 
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عليه االتفاقيات سوف يدّمر أوروبا، ال سيما منه ما يتعلق بالبنود التي ستذل 

عل يفالشعب األلماني. ولم يكن ذلك آخر مؤتمر يعلن موقفاا ضده، إذ سنراه 

الشيء نفسه بعد ذلك في مؤتمر بريتون وودز، حين وقف ضد األميركيين 

مطالباا بنقود عالمية، بدالا من االعتماد على الدوالر. لكن، في الحالتين كان 

 كينز خاسراا، وفي الحالتين تبيّن للعالم الحقاا أنه كان على حق.

 هل كان يكره الطبقة العاملة؟

 1920في كامبريدج، ودرس حتى  1883لد عام تقول لنا سيرة كينز إنه وُ 

(، حيث بدأ ينضم إلى 1906في إيتون، ثّم في كلية الملك في كامبريدج )حتى 

بدأ  1909التحق بالمكتب الهندي، وفي  1908حلقات الحزب الليبرالي. وفي 

العمل في الصحافة، ثم أسس نادي االقتصاد السياسي في كامبريدج، في الوقت 

يه إلى "جماعة بلومبسبوري" مع فرجينيا وولف واألخوة الذي انضم ف

 ستراتشي وروجر فراي وغيرهم.

نشر واحداا من أّول كتبه االقتصادية "النقد الهندي والمالية"،  1912في 

أضحى واحداا من كبار موظفي وزارة المالية، وهو بهذه  1919و 1914وبين 

أسفر  ف يعارض النتائج التيالصفة أسهم في اإلعداد التفاقية فرساي، لكنه وق

كتابه الشهير "النتائج االقتصادية  1919عنها مؤتمر الصلح، ونشر في 

للصلح". ومنذ ذلك الحين لم يكف عن نشر الكتب والدراسات التي كانت 

تطالب جميعها بتدخل الدولة وتعزيز القطاع العام من أجل خلق فرص عمل 

 كاملة ودائمة للعمال.

القتصادي الفّذ الذي أنفق عمره يدافع عن حّق العمال والطريف، أن هذا ا

في العمل، كان يكره العمال، أو هذا على األقل ما تقوله لنا دراسة نُِشرت قبل 

سنوات في بريطانيا تحت إشراف جون توي، األستاذ في كامبريدج، الذي 
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، وجاء فيها أّن 1913جمع عديداا من النصوص التي كان كينز كتبها في 

ل ليسوا أكثر من "سكارى وجهلة يجب أن يخضع ازدياد عددهم لرقابة العما

 الدولة".

مهما يكن من كتابات كينز المكتشفة حديثاا، فإن ذلك ال يقلل من قيمته باحثاا 

اقتصادياا أثّر في أجيال بأسرها من الباحثين، وربما في مجموع األحزاب 

ة حول اإلصالح االشتراكية األوروبية، خصوصاا عبر كتب مثل "دراس

(، و"النتائج االقتصادية لنظرية السيد تشرشل". وفي هذا 1923المالي" )

النّص يقف بوضوح ضد سياسة تشرشل االقتصادية، وإضافة إلى هذا النشاط 

االقتصادي خاض معترك الحياة الفنية من خالل مساندته الجمعيات والمجالت 

كامبريدج، وزاد اهتمامه  وشرائه اللوحات، ومساندته إقامة مسرح الفن في

بالفنون االستعراضية منذ زواجه من راقصة الباليه الروسية ليديا لوبوكوفا 

 .1925في 

، وقبل 1945واحداا من مديري بنك إنجلترا، وفي  1941وُعيّن كينز في 

وفاته بعام، فاوض األميركيين بشأن القروض والمساعدات التي كانوا يريدون 

 يين، فقالوا عنه إنه ليس دبلوماسياا في تفاوضه.تقديمها إلى البريطان

https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8

%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

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

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-

%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://www.independentarabia.com/node/121951/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
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أكبر انخفاض منذ إنشاء العملة األوروبية الموحدة .. الناتج المحلي  - 5

 % 3ر 6ينخفض 

 13/06/2020المصدر : البعث  

في  فة تسبّبتخضعت مؤشرات األسهم العالمية لضغوط من بيانات ضعي

إنهاء األسواق لموجة صعود قوية استمرت لعدة جلسات، حيث انخفض الناتج 

في الربع األول، وهو أكبر  %3.6المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة 

انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي منذ إنشاء العملة األوروبية الموحدة عام 

هد أعمق ركود القتصادها منذ ، كما أظهرت بيانات أن اليابان ستش1999

 نتائج اجتماع مجلس« وول ستريت»الحرب العالمية الثانية، فيما تترقب 

االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( التي قد تقدم وجهات نظر 

 .بشأن مؤشرات ظهرت في اآلونة األخيرة على التعافي االقتصادي

األمريكية، ليكون في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات األسهم 

داو “أيام. وقادت خسائر شركات الطيران هبوط مؤشري  7التراجع األول في 

، حيث انخفضت أسهم ”وول ستريت“في ” ستاندرد آند بورز”جونزط و

لكل منهما، وجاء  %10بنحو ” دلتا إيرالينز”و” يونايتد إيرالينز“شركتي 

 .أداء وول ستريت

لألعمال المستقلة عن ارتفاع ثقة وكشفت بيانات عن الهيئة الوطنية 

الشركات الصغيرة في الواليات المتحدة بأكثر من التقديرات، وكان المكتب 

الوطني لألبحاث االقتصادية أعلن أن اقتصاد الواليات المتحدة دخَل بالفعل 

وانخفض المؤشر داو  2009حالةَ ركوٍد في شباط الماضي ألول مرة منذ 

نقطة  27447.37بالمئة إلى  1.23ما يعادل  نقطة أو 337جونز الصناعي 
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، وتراجع المؤشر ستاندرد %0.6قبل أن يقلّص خسائره في وقت الحق إلى 

نقطة  3213.32إلى  %1.10نقطة أو ما يعادل  35بمقدار  500آند بورز 

، وهبط المؤشر ناسداك %0.57قبل أن يقلّص خسائره في وقت الحق إلى 

قبل أن يرتّد للمنطقة الخضراء في  %0.58دل نقطة أو ما يعا 57.56المجمع 

، وقادت أسهم التقنية المؤشر لتحقيق المزيد من %0.3وقت الحق بمكاسب 

وفي آسيا، انخفضت األسهم اليابانية،  .المكاسب، وتحطيم األرقام القياسية

لتنزل عن أعلى مستوى في ثالثة أشهر ونصف الشهر والذي بلغته في الجلسة 

ط ارتفاع الين على السوق، فيما قادت أسهم شركات صناعة السابقة، إذ ضغ

 .السيارات وتلك المرتبطة بالرقائق االنخفاض

نقطة، وبلغ المؤشر  23091.03إلى  %0.4وهبط المؤشر نيكاي القياسي 

شباط، وفي سوق العملة، انتعش الين الذي يُعتبر  21أعلى مستوى إغالق منذ 

هرين ونصف الشهر فيما جرى تداول مالذاا آمناا من أدنى مستوى في ش

 .ين وهو مستوى لم يُسجل منذ أسبوع 107.915الدوالر مقابل الين عند 

ومع إضرار ارتفاع الين بأرباح الشركات اليابانية المحقّقة في الخارج 

حين تُحول إلى داخل البالد، تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات 

 %4.8ض سهم نيسان موتور المعتمدة على التصدير لضغوط، مع انخفا

. تراجعت األسهم األوروبية إذ تسبّب %3.1وهبوط سهم مازدا موتور 

انخفاض أسهم شركة بريتش أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف 

موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي. وما زال المؤشر 

 %14وائل آذار، وبما يقّل األوروبي القياسي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أ

 http://syrianexpert.net/?p=50849 .فقط عن أعلى مستوياته على اإلطالق

 

http://syrianexpert.net/?p=50849
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Kiepskie czasy dla chińskich banków 

Hubert Kozieł 19.07.2020 

Skutkiem pandemii i spowolnienia gospodarczego w ChRL 

będzie rosnący odsetek kłopotliwych pożyczek. Duże problemy 

mogą mieć mniejsze instytucje. 

W ciągu ostatniego miesiąca doszło w Chinach do trzech runów 

na banki, informuje agencja Bloomberg. Klienci tych trzech 

pożyczkodawców zaczęli masowo wycofywać pieniądze z kont, gdy 

pojawiły się plotki mówiące o szykujących się bankructwie tych 

banków. Do akcji musiały wkraczać władze i powstrzymywać 

panikę. 

Chińska branża bankowa przeżywała kłopoty już w zeszłym 

roku. W maju 2019 r. regulator przejął kontrolę nad Baoshang 

Bankiem (znajdującym się przez kilka lat wcześniej w okolicach 50. 

miejsca rankingu największych chińskich banków), a później w 

podobny sposób ratował kilku innych pożyczkodawców. Kryzys 

towarzyszący pandemii zwiększył zaś presję na banki. 

– Zmienia się dotychczasowe przekonanie chińskich 

oszczędzających, że banki są pozbawione ryzyka. Ta zmiana 

zachodzi, choć w niemal wszystkich ostatnich przypadkach 

problemów banków depozyty były chronione. Gdy pojawiają się 

tego typu plotki, tworzą one natychmiastowe ryzyko płynnościowe 

dla banku – twierdzi Zhang Shuaishuai, analityk China International 

Capital Corp . 

https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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ZŁE POŻYCZKI 

Chińska Komisja Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń ostrzegła 

niedawno, że spowolnienie gospodarcze będzie prowadziło do 

dużego wzrostu odsetka złych długów w portfelach kredytowych 

banków. Wezwała te instytucje, by odkładały więcej kapitału jako 

rezerwy na złe długi, a także przedstawiła wyliczenia mówiące, że 

wzrost tych rezerw zmniejszy w tym roku zyski banków o 350 mld 

juanów (50,1 mld dol. lub 196 mld zł). 

Najbardziej zagrożone mogą być mniejsze instytucje finansowe. 

Fitch Bohua, działająca w Chinach agencja ratingowa należąca do 

Fitch Ratings, prognozuje, że w najgorszym scenariuszu, które 
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przewiduje 1-proc. wzrost PKB, odsetek złych długów w portfelach 

tzw. miejskich banków komercyjnych wzrośnie o 3,4 pkt proc., do 

prawie 6 proc. W dużych państwowych bankach może on wzrosnąć 

o 1,9 pkt proc. do nieco ponad 3 proc. 

Analitycy Standard & Poor's prognozują natomiast, że złe długi 

chińskich banków zwiększą się w tym roku aż o 8 bln juanów (1,14 

bln dol.). Eksperci UBS spodziewają się zaś, że małe chińskie banki 

będą mierzyć się w tym roku z brakami kapitału sięgającymi 349 

mld dol. 

Problemy banków mogą spowolnić ożywienie gospodarcze w 

Chinach. Na razie jest ono napędzane kredytami bankowymi oraz 

wzrostem wydatków na infrastrukturę. Nowe kredyty wzrosły w 

czerwcu o 13,2 proc. r./r. 

NIERÓWNE TEMPO 

Chińska gospodarka oficjalnie już wróciła do wzrostu po 

pandemii. PKB zwiększył się w drugim kwartale o 3,2 proc. r./r., co 

było wynikiem lepszym od prognoz. Wciąż był jednak niższy o 1,6 

proc. niż na koniec 2019 r. W pierwszym kwartale spadł bowiem o 

6,8 proc. 

– Ożywienie w drugim kwartale było silne, ale też mocno 

nierówne. Patrząc w przyszłość, o ile ostatecznie tempo wzrostu 

zwolni, to w drugiej połowie roku PKB może się odbić o około 5 

proc. – ocenia Larry Hu, ekonomista Macquarie Banku. 

Rząd chiński skupił się przede wszystkim na pobudzaniu 

wielkiego przemysłu oraz budownictwa (czyli na podobnych 
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działaniach, co podczas kryzysu z lat 2008–2009). Poprawa sytuacji 

jest oczywiście najbardziej widoczna w sektorach, które dostały 

największe wsparcie. Mniej ją widać u chińskich konsumentów. 

O ile produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w czerwcu o 

4,8 proc. r./r., o tyle sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 1,8 proc. 

r./r. Ruch w centrach handlowych jest wciąż dużo mniejszy niż przed 

pandemią, a wielu Chińczyków ogranicza wydatki. Oficjalna stopa 

bezrobocia wynosiła w czerwcu co prawda zaledwie 5,7 proc., ale 

obejmuje ona tylko miasta i nie uwzględnia ponad 200 mln 

pracowników z terenów wiejskich. 

Zagrożeniem dla ożywienia w Chinach jest też nasilający się 

konflikt z USA. W zeszłym tygodniu prezydent Trump podpisał 

rozporządzenie pozbawiające Hongkong przywilejów w relacjach 

gospodarczych z USA (to odpowiedź na narzucenie przez Pekin 

przepisów bezpieczeństwa temu autonomicznemu regionowi). 

Departament Stanu ogłosił ograniczenia wizowe dla pracowników 

Huawei. Pojawiły się przecieki, że wizowy zakaz mogą dostać 

również dziesiątki milionów członków Komunistycznej Partii Chin. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  
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7 - Łukasz Hardt z Rady Polityki Pieniężnej: NBP 

mógłby działać skuteczniej 

Grzegorz Siemionczyk 19.07.2020 

Nadmierne obniżki głównej stopy ograniczają skuteczność 

innych instrumentów – ocenia Łukasz Hardt, członek RPP. 

Nowe prognozy Departamentu Analiz Ekonomicznych sugerują, 

że w tym roku PKB Polski zmaleje najprawdopodobniej o ponad 5 

proc., a przyszłoroczny wzrost nie będzie wystarczający, aby to 

skompensować. W tych okolicznościach wysoka obecnie inflacja 

szybko wyhamuje i w kolejnych dwóch latach będzie wyraźnie 

poniżej celu NBP (2,5 proc.), a nawet niekiedy poniżej dolnej 

granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od tego celu (1,5 proc.). I 

to uwzględniając już oddziaływanie polityki pieniężnej na 

gospodarkę. Czy to oznacza, że tę politykę trzeba jeszcze rozluźnić? 

Powiedziałbym raczej, że należy przemyśleć, czy ta polityka jest 

właściwie skalibrowana. Co do samych prognoz, to również 

uważam, że spadek PKB w tym roku wyniesie ok. 5 proc. Mam 

jednak wątpliwości co do prognozowanej przez DAE NBP ścieżki 

inflacji. Moim zdaniem istnieje ryzyko, że inflacja będzie wyższa. 

Recesja nie stłumi wzrostu cen? 

Oczywiście, że stłumi, ale może nie tak bardzo, jak ocenia DAE 

NBP. Nie mam przekonania, że inflacja w 2021 r. będzie wyraźnie 

poniżej celu. Niektóre towary, np. paliwa, potaniały pod wpływem 

związanego z pandemią spadku popytu. Ale inflacja bazowa (nie 

obejmująca cen energii i żywności – red.) wynosiła w czerwcu 4,1 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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proc. rok do roku, najwięcej od prawie dwudziestu lat. Dla wielu 

firm pandemia jest pretekstem, żeby podnieść ceny. Te covidowe 

podwyżki mogą być jednorazowe, ale może też się okazać, że firmy 

przekonają się, że podwyżki są akceptowane przez konsumentów. 

Załóżmy, że ścieżka PKB będzie taka, jak sądzą analitycy NBP, 

ale inflacja będzie w okolicy celu, a nie wyraźnie niżej. Jakie to 

miałoby implikacje dla polityki pieniężnej? 

Sama inflacja na poziomie celu w warunkach niemrawego 

ożywienia nie byłaby argumentem na rzecz prostej podwyżki stóp 

procentowych. 

RPP od początku pandemii obniżała stopę referencyjną NBP trzy 

razy: z 1,5 do 1 proc., później z 1 do 0,5 proc., a pod koniec maja z 

0,5 do 0,1 proc. Był pan przeciwny wszystkim tym zmianom. 

Dlaczego? 

Reakcja polityki pieniężnej na kryzys wywołany przez Covid-19 

musiała być silna, ale moim zdaniem powinna być bardziej 

wyrafinowana, precyzyjna. Mogliśmy na przykład obniżyć stopę 

referencyjną NBP w mniejszym stopniu, powiedzmy o 0,25 pkt 

proc., ale za to wyraźniej, prawie do zera i to już w kwietniu, obniżyć 

stopy procentowe dla środków przekazywanych przez NBP bankom 

komercyjnym, aby te następnie silniej kredytowały przedsiębiorstwa 

(tzw. długoterminowe operacje repo). Luzowanie w takim duchu 

wybrał bank centralny Węgier, który na początku pandemii utrzymał 

główną stopę procentową na poziomie 0,9 proc. (obecnie wynosi 

0,75 proc. – red.), ale zaoferował bankom praktycznie darmowe 
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pożyczki z przeznaczeniem na akcję kredytową. Obniżenie stóp do 

0,1 proc. istotnie zmniejsza potencjał banków do kreowania kredytu, 

a redukcję wyniku odsetkowego banki kompensują sobie 

zwiększając m.in. ceny swoich usług –wzrost cen usług finansowych 

świadczonych przez banki i inne instytucje wyniósł w czerwcu 39,3 

proc. rok do roku. Banki muszą współuczestniczyć w ponoszeniu 

kosztów kryzysu i naturalnym jest spadek ich zysków, ale ostatnia 

obniżka stopy procentowej najprawdopodobniej zredukowała koszt 

pieniądza poniżej tzw. odwróconej stopy procentowej, a przez to 

była przeciwskuteczna dla rozwoju akcji kredytowej. 

NBP już od kwietnia oferuje bankom kredyt wekslowy, który 

teoretycznie ma działać podobnie jak rozwiązania węgierskie. Nikt 

z niego nie korzysta. Dlaczego? 

To jest dobre pytanie. Z jednej strony przedsiębiorstwa nie 

zgłaszają popytu na kredyt, bo mają pieniądze z tarcz 

antykryzysowych, a przede wszystkim wysoka niepewności w 

sposób naturalny hamuje inwestycje. Z drugiej strony bankom 

komercyjnym udzielanie kredytów w obecnych uwarunkowaniach 

rynkowych często się nie opłaca. I tu problemem jest częściowo 

kształt polityki pieniężnej. Sektor bankowy jest zalany płynnością i 

woli tę płynność przeznaczać na zakup obligacji skarbowych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa, które są zwolnione z podatku 

bankowego, a jednocześnie NBP je odkupuje w ramach 

strukturalnych operacji otwartego rynku. Moim zdaniem takie mniej 

standardowe instrumenty polityki pieniężnej, ukierunkowane na 
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wsparcie akcji kredytowej, jak właśnie kredyt wekslowy, 

powinniśmy oferować po stopie niższej od referencyjnej, co jest 

teraz praktycznie wykluczone, gdy ta ostatnia jest niemal zerowa. 

Nawet w RPP były głosy, że znany ze strefy euro program 

TLTRO, w ramach którego Europejski Bank Centralny udziela 

bankom długoterminowych, tanich pożyczek pod warunkiem, że 

zostaną przeznaczone na rozwój akcji kredytowej, byłby w Polsce 

niezgodny z prawem. 

Nie zgadzam się z tym, bo „polskie TLTRO" nie byłoby prostym 

odpowiednikiem tego ze strefy euro. W naszych realiach te operacje 

byłyby nieco bardziej konserwatywne, bo NBP udzielałby pożyczek 

pod zastaw, np. obligacji skarbowych. Krytycy mówią, że banki 

angażowałyby się w arbitraż, tzn. brałyby od nas tanie pożyczki, a 

potem lokowały te środki w wyżej oprocentowanych bonach 

pieniężnych. Ale przecież te pożyczki dla banków miałyby 

precyzyjnie określone kryteria ich udzielania co ryzyko arbitrażu 

eliminowałoby. 

A skup przez NBP aktywów w ramach strukturalnych operacji 

otwartego rynku, powszechnie określane mianem programu QE, jest 

potrzebny? 

To instrument wspierający drożność transmisji monetarnej i 

obniżający długoterminowe stopy procentowe. W obliczu kryzysu 

jest niezbędny. Moim zdaniem moglibyśmy nawet więcej obligacji 

skupować, ale za to nie obniżać tak bardzo krótkoterminowych stóp 

procentowych. 
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Obserwatorom polityki pieniężnej doskwiera brak konferencji 

prasowych po posiedzeniach RPP, część też uważa, że błędem 

komunikacyjnym jest brak określenia ram czasowych i skali 

programu QE. 

Osobiście staram się, na ile to możliwe, być do dyspozycji 

mediów. Niewątpliwie jednak za poważny problem komunikacyjny 

uważam to, że NBP nie opublikował informacji o stanowiskach 

członków Rady w głosowaniu w sprawie tych operacji, choć podał 

szczegółowe wyniki głosowania w sprawie obniżki stóp 

procentowych z tego samego posiedzenia, a przecież decyzja o 

rozpoczęciu przez NBP skupu papierów gwarantowanych przez 

Skarb Państwa jest niewątpliwie jedną z ważniejszych, jeśli nie 

najważniejszą, decyzją polskiej władzy monetarnej w ostatnich 

latach. To samo dotyczy głosowania nad wprowadzeniem długich 

operacji repo, a więc pójścia w polityce pieniężnej w dużej mierze 

ścieżką EBC (program TLTRO) i np. Banku Węgier. Natomiast 

sposób komunikowania programu skupu obligacji jest właściwy. 

Ten program powinien być otwarty, uzależniony od warunków 

rynkowych, które – taką mam nadzieję - będą wkrótce umożliwiały 

jego stopniowe ograniczanie. NBP ma jednak wciąż przestrzeń, żeby 

ten program prowadzić, choć moim zdaniem jest ona redukowana 

nadmierną obniżką stopy referencyjnej. 

Dlaczego? 

Program skupu aktywów w warunkach ewentualnego 

pogorszenia nastrojów na globalnych rynkach może mieć 
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potencjalnie negatywny wpływ na kurs złotego. Gdyby stopa 

referencyjna była wyższa, to ryzyko byłoby mniejsze. Wyższa 

krótkoterminowa stopa procentowa byłaby swego rodzaju 

bezpiecznikiem, pozwalającym nam na bardziej zdecydowane 

działania na długoterminowej stopie, na którą wpływa skup 

aktywów. 

Ale przecież RPP życzy sobie słabszego złotego! Tak można 

interpretować uwagę, która pojawiła się w ostatnich komunikatach 

Rady, że „tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane 

przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego 

wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki 

pieniężnej NBP". 

Nie podpisuję się pod tym fragmentem komunikatu. Jeśli zaś 

chodzi o sam kurs, to nie mam przekonania, że wyraźnie słabszy 

złoty jest polskiej gospodarce bardzo potrzebny. W okresie 

wychodzenia z kryzysu, gdy będą się na nowo kształtowały globalne 

łańcuchy dostaw, to oczywiście nieco słabszy złoty może być 

pomocny. Ale obecnie, w warunkach globalnego załamania popytu, 

polski eksport w niewielkim stopniu zależy od kursu. 

Za stosunkowo pesymistycznymi prognozami DAE NBP stoi 

założenie, że czeka nas głębokie i długotrwałe załamanie inwestycji. 

Sądzi pan, że temu się da w jakiś sposób przeciwdziałać, skoro 

problemem jest niepewność? 

To będzie trudne. Na pewno państwo będzie musiało na większą 

skalę niż przed pandemią prowadzić inwestycje publiczne. Takie 
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projekty jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop 

Mierzei Wiślanej, inwestycje w zieloną transformację energetyczną, 

ale też mniejsze inwestycje na poziomie samorządów są absolutnie 

niezbędne dla radzenia sobie z pandemiczną niepewnością w 

gospodarce. Co do wsparcia inwestycji prywatnych, to dalsze 

rozszerzanie programu gwarancji kredytowych może okazać się 

konieczne. 

A polityka pieniężna ma do odegrania jakąś rolę, skoro 

problemem nie jest koszt kredytu? 

Moim zdaniem tak. Po pierwsze, gospodarkę po kryzysie czekają 

zmiany strukturalne, dostosowania. W jednych sektorach sytuacja 

jest trudna, ale w innych jest dobra. I tam jest potencjał do 

aktywności inwestycyjnej. Nie widzę powodu, aby NBP nie mógł jej 

wspierać kredytem wekslowym, czy też ewentualnymi celowymi 

pożyczkami dla banków. Ale to mogłoby z większym 

prawdopodobieństwem zadziałać wtedy, gdyby pieniądz oferowany 

w ramach tych programów był po koszcie niższym od tego 

wyznaczanego stopą referencyjną. To byłoby pewne uzupełnienie 

działań po stronie fiskalnej, podejmowanych z duża skutecznością 

przez rząd i PFR. Oczywiście, nie spodziewam się, aby dzięki 

działaniom NBP mogło dojść do eksplozji pożyczek dla firm, bo 

keynesowskich „animal spirits" jest w gospodarce jak na lekarstwo, 

ale te działania i tak warto podjąć. 

Widzi pan taką możliwość, żeby RPP w najbliższych miesiącach 

podniosła stopę referencyjną, kontynuując niekonwencjonalne 
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działania, a może nawet wdrażając nowe? 

Uważam, że warto to rozważyć, szczególnie jeśli inflacja będzie 

utrzymywała się na podwyższonym poziomie. Wtedy stopa 

referencyjna mogłaby wzrosnąć, ale jednocześnie stopa redyskonta 

weksli mogłaby pozostać bez zmian i ewentualnie moglibyśmy 

uruchomić „polskie TLTRO" też po stopie niższej od referencyjnej. 

Czy w ramach stymulacji gospodarki rząd powinien pomyśleć o 

obniżce VAT, na którą zdecydowały się niektóre kraje zachodniej 

Europy? To rozwiązanie mogłoby pobudzić wzrost, a jednocześnie 

obniżyć inflację. 

Moim zdaniem szukając pomysłów na pobudzenie gospodarki 

należy się w pierwszej kolejności zastanowić nad tym, co zrobić z 

nieproduktywną nadpłynnością w systemie finansowym. Depozyty 

z banków w warunkach niskich stóp uciekają na rynek 

nieruchomości. Może warto byłoby tym inwestorom udostępnić 

obligacje PFR albo obligacje rozwojowe, jak proponuje prezes GPW 

Marek Dietl? Z drugiej strony nie można zapominać o tym, że 

kluczowe jest to, aby architektura instytucjonalno-regulacyjna 

tworzona przez państwo promowała taką alokację kapitału, aby 

prowadzone były produktywne inwestycje, silnie w długim okresie 

zwiększające PKB, a tym samym redukujące problem narastanie 

długu publicznego. 

Liczy się pan z drugą falą epidemii Covid-19 w Polsce i ponowną 

koniecznością zamknięcia dużej części gospodarki? Jakie 

możliwości działania miałby w takich okolicznościach NBP? 
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NBP ma jeszcze pewne możliwości, choć – jak mówiłem – po 

takim ścięciu stóp ich dostępność może być ograniczona. Możemy 

zwiększać skup aktywów, żeby jeszcze bardziej obniżyć dłuższy 

kraniec krzywej dochodowości, albo zaoferować nieoprocentowane 

długoterminowe pożyczki dla banków z przeznaczeniem na kredyty. 

Jeśli chodzi o ewentualną drugą falę epidemii, to takie zamrożenie 

gospodarki, jak wiosną, nie będzie już moim zdaniem możliwe ze 

względu na ogromne koszty społeczne. 

Łukasz Hardt od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Polityki 

Pieniężnej z nominacji prezydenta Andrzeja Dudy. Jest doktorem 

habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Uniwersytetu 

Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych. 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Finanse/307199950-Lukasz-Hardt-z-Rady-Polityki-

Pienieznej-NBP-moglby-dzialac-skuteczniej.html 

 

8 - NBP: Pandemia pozostawi blizny 

Grzegorz Siemionczyk 19.07.2020 

Potencjał wzrostu polskiej gospodarki będzie po kryzysie niższy 

niż wcześniej – oceniają ekonomiści NBP. 

Polska gospodarka skurczy się w tym roku o 5,4 proc., w 

kolejnym urośnie jedynie o 4,9 proc., a 2022 r. o 3,7 proc. To 

oznacza, że PKB Polski dopiero za dwa lata wróci do poziomu z 

końca 2019 r. Ale nawet później potencjał wzrostu polskiej 

gospodarki pozostanie niższy, niż był przed wybuchem pandemii. 
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https://www.rp.pl/Finanse/307199950-Lukasz-Hardt-z-Rady-Polityki-Pienieznej-NBP-moglby-dzialac-skuteczniej.html
https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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Taki scenariusz dla polskiej gospodarki za najbardziej 

prawdopodobny uważają ekonomiści z Departamentu Analiz 

Ekonomicznych NBP. Choć te prognozy, prezentowane w piątek w 

„Raporcie o inflacji", są nieco mniej pesymistyczne, niż sugerował 

ich krótki opis we wtorkowym komunikacie RPP, i tak są znacznie 

gorsze od oczekiwań większości innych instytucji analitycznych. 

Przeciętnie ekonomiści spodziewają się obecnie – według badań 

NBP – spadku PKB w br. o 3,6 proc. i wzrostu w 2021 o 3,7 proc. 

 

PRZYBĘDZIE BIERNYCH 

Jak zauważył Jakub Borowski, główny ekonomista Credit 

Agricole Bank Polska, na oczekiwania analityków NBP wyraźnie 

wpłynęły wyniki ankietowych badań wśród firm (tzw. szybki 

monitoring), których bank centralny od początku pandemii nie 

udostępnia opinii publicznej. Te badania sygnalizują znacznie 

głębsze od prognoz większości ekonomistów załamanie inwestycji 

firm. Inwestycje ogółem w II kwartale br. tąpnęły według DAE NBP 

o 19 proc. rok do roku, a ich odbudowa będzie powolna. Jeszcze w 

IV kwartale 2022 r., pomimo większych nakładów sektora 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200719764-NBP-W-2021-roku-ledwie-odrobimy-straty.html
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200719764-NBP-W-2021-roku-ledwie-odrobimy-straty.html
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publicznego, inwestycje ogółem będą o około 8 proc. niższe niż w 

IV kwartale 2019 r. 

Ekonomiści z banku centralnego pesymistycznie oceniają też 

perspektywy konsumpcji. Po załamaniu w tym roku i odbiciu w 

przyszłym, w 2022 r. wydatki konsumpcyjne mają wzrosnąć tylko o 

2,4 proc., podczas gdy w latach 2017–2019 rosły średnio w tempie 

4,2 proc. Za tymi prognozami kryje się założenie, że epidemia na 

długo popsuje koniunkturę na rynku pracy. 

DAE NBP oczekuje, że liczba pracujących w Polsce zmaleje w 

tym roku o 2,5 proc., a w 2021 r. o 1,1 proc. Gdyby te oczekiwania 

okazały się celne, liczba pracujących w ciągu dwóch lat zmalałaby 

o niemal 600 tys. To nie oznacza jednak, że o tyle wzrosłaby liczba 

bezrobotnych. Część tracących pracę zasili szeregi biernych 

zawodowo. „Wybuch pandemii przyczynił się do spadku 

potencjalnego zasobu siły roboczej. (...) Część zwalnianych 

pracowników w dotkniętych kryzysem sektorach nie znajdzie innej 

pracy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji i umiejętności 

oraz czas potrzebny do ich nabycia" – tłumaczą ekonomiści z banku 

centralnego. 

POWIEW NORMALNOŚCI 

Na pierwszy rzut oka scenariusz kreślony przez ekonomistów 

NBP kłóci się z najnowszymi danymi z rynku pracy, które sugerują, 

że zwolnienia już ustały. Jak podał w piątek GUS, przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 12 tys. 

etatów, po załamaniu o ponad 270 tys. w poprzednich trzech 
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miesiącach. Ekonomiści przeciętnie szacowali, że zatrudnienie 

zmalało o 23 tys. etatów. 

GUS podkreśla jednak, że ten zaskakująco dobry wynik to 

częściowo efekt tego, że wiele firm przywracało wymiar czasu pracy 

sprzed pandemii, co prowadziło do wzrostu zatrudnienia w 

przeliczeniu na pełne etaty. – Nie spodziewamy się, aby spadek 

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miał się znacznie pogłębić, 

gdyż tarcza antykryzysowa, z jakiej wiele firm skorzystało, wymaga 

utrzymania miejsc pracy. Towarzyszyć temu będzie jednak wzrost 

bezrobocia do ok. 8 proc. na koniec roku (z 6,2 proc. obecnie – red.), 

gdyż wielu pracowników nie posiada tego rodzaju ochrony – 

zauważył Karol Pogorzelski, ekonomista z ING Banku Śląskiego, 

odnosząc się do tego, że sektor przedsiębiorstw (firmy z co najmniej 

dziesięcioma pracownikami) odpowiada za niespełna 40 proc. 

całkowitego zatrudnienia w Polsce. 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/307199964-NBP-Pandemia-

pozostawi-blizny.html 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 السرية المصرفية في لبنان حماية للمودعين أم تغطية للفساد؟ - 9

تشكيكات تطال تعديالت طرأت على القوانين المالية وحرمان القضاء 

 العادي من الخوض في قضاياها

  albachirmostafa@ حافيص بشير مصطفى 

 13:43 2020يونيو  11الخميس 

، خطا لبنان خطوة جديدة نحو تحقيق توقع ميشال شيحا 1956في عام     

بأن يصبح "الجبل الملجأ"، وانتقل من مرحلة كونه مأوى األقليات في الشرق، 

لحامي لودائعهم. وجاء إقرار قانون "السرية إلى لعب دور المصرف ا

المصرفية" ليكّرس دور لبنان كنموذج اقتصادي ليبرالي حر في محيط تقطنه 

 بلدان ال تؤمن بالمبادرة الفردية، وتعتمد النموذج االشتراكي.

 فرصة جذب

أكسب قانون السرية المصرفية لبنان فرصةا لجذب الكثير من األموال 

وكان سبباا في ذيوع شهرته على أنه "سويسرا الشرق"،  العربية واألجنبية،

وفي ذلك داللة إلى اعتماده النموذج المصرفي السويسري. ولعب بنجاح دور 

الوسيط بين الشرق والغرب، وشّكل منصةا لرجال المال واألعمال العرب 

للتعامل مع بلدان ما وراء البحر. فكان نظام "السرية المصرفية" أكثر من 

ريع أقّره البرلمان اللبناني في عهد الرئيس اإلصالحي فؤاد شهاب، مجرد تش

وإنما اختصر دوراا استثنائياا لعبه هذا البلد. بعد مرور حوالى سبعة عقود، 

يتمسك لبنان بنموذج السرية المصرفية األكثر تشدداا، مقارنةا باألنظمة 

ورغ وكسمبالمصرفية العالمية. ولم يدخل تعديالت على غرار سويسرا والل

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176
https://twitter.com/ALBACHIRMostafa
https://twitter.com/ALBACHIRMostafa
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176
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التي أقّرت ضرورة التحقق من المودعين لديها، وذلك بالتمييز بين صاحب 

الحق القانوني وصاحب الحق االقتصادي بالوديعة المصرفية لمنع إيداع 

 أموال ملوثة أو مهربة.

 السرية المصرفية حاجة وضرورة 

تعتبر "السرية المصرفية" ركناا أساسياا من أركان العمليات المصرفية، 

حساب مصرفي لبناني بهذه الحماية، إذ يُمنع  1,715,283ويتمتع حوالى 

الكشف عن عملياتهم المصرفية وحركة أموالهم إال ألسباب استثنائية. كما 

يعود هذا النظام بالمنفعة على االقتصادات الوطنية، فساهم في جذب رؤوس 

 األموال األجنبية وعائدات "الذهب األسود" )النفط( إلى لبنان.

أحد  1956يُعتبر قانون السرية المصرفية الذي أُقر في سبتمبر )أيلول( 

أهم األدوات التي ساهمت في نمو دور القطاع المصرفي اللبناني، فهو إلى 

جانب "سر المهنة"، أي الكتمان المصرفي الذي يلتزم به المصرف، جاء 

 ليجّرم أي خرق للثقة وكشف خصوصية المودع وأسراره المالية.

ل أستاذ االقتصاد في الجامعة اللبنانية، الدكتور أيمن عمر إن "حجم وقا

مرة في الفترة بين  392الودائع المصرفية في لبنان ارتفع بمقدار 

تاريخ نهاية الحرب األهلية اللبنانية". وتحدث عمر عن  1990و  1975عامي

دت ا"قفزات كبيرة شهدها النظام المصرفي اللبناني، إذ نما بشكل كبير، وز

مليار دوالر في نهاية عام  68,5موجودات المصارف التجارية من حوالى 

 ".2014مليار دوالر بنهاية الفصل األول من عام  166,5إلى حوالى  2005

 20وال تقتصر هذه الودائع على المقيمين، وإنما حظي غير المقيمين بحوالى 

. وتغذي هذه 2014في المئة من نسبة الودائع بنهاية الفصل األول من عام 

الودائع النظام المصرفي اللبناني، وقد يؤدي أي مّس محتمل بها إلى المساس 
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 بمدخرات اللبنانيين والمغتربين.

في  4,5، حصل ارتفاع ملحوظ بنسبة 2017والحظ عمر أنه "في عام 

مليار. وفي عام  182,9المئة في ودائع الزبائن، لتبلغ مستوىا قياسياا عند 

مليار  250موجودات وأصول النظام المصرفي إلى حدود وصل حجم  2019

في المئة من الموجودات. إنما الدولة  83دوالر، وبلغت نسبة الودائع حوالى 

اللبنانية لم تستفد من هذا الفائض المالي في عمليات التنمية المستدامة". وأسف 

نة خزياألستاذ الجامعي من استعمال تلك األموال "في تمويل القطاع العام و

الدولة، وبسبب منظومة الفساد تم استغالل قانون السرية المصرفية في حاالت 

تبييض أموال وتهرب ضريبي فتحّول هذا القانون من نعمة لالقتصاد اللبناني 

 إلى نقمة له وللمالية العامة".

 السرية المصرفية ومكافحة تبييض األموال

نون نفسه في حيرة، فهو من جهة أخرى، يجد المشّرع اللبناني ورجل القا

يلتزم الحفاظ على السرية المصرفية، بينما يُفترض به العمل على مكافحة 

عمليات تبييض األموال الناتجة من نشاطات غير مشروعة كاإلتجار 

بالمخدرات أو األسلحة، وكذلك االستجابة إلى العقوبات الدولية المفروضة 

إرهابية" أو الناجمة عن صراع على الحسابات العائدة لمتورطين بـ "أعمال 

المحاور في المنطقة بين الواليات المتحدة وإيران، بأبعاده السياسية 

 واالقتصادية والعسكرية.

ولم تتوقف الضغوط الدولية على لبنان لمكافحة تبييض األموال والتهرب 

صدر قانون مكافحة تبييض األموال، الذي ألزم  2001الضريبي، ففي عام 

اضعة لقانون السرية المصرفية بمراقبة العمليات التي تجريها المصارف الخ

 مع زبائنها لتالفي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي تبييضاا لألموال.
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لسنوات عدة، تمكنت المصارف اللبنانية من الحفاظ على التوازن وإبقاء نفسها 

ضمن النظام المصرفي الدولي، إال أن األزمة األخيرة أظهرت خلالا في 

لقطاع المصرفي اللبناني ومبدأ السرية المصرفية، وبحسب أستاذة القانون ا

المصرفي، الدكتورة سابين الكك فإن "السرية المصرفية كانت الحصن المنيع 

لتجاوزات ومآرب غير مشروعة". وأضافت أن "اتّباع أساليب المعالجة 

ياسية لسالقائمة على قاعدة التمسك بالسرية المصرفية على قياس السلطة ا

اللبنانية لم يعد مقبوالا. الجرائم المالية عابرة للحدود وهي من أكبر المخاطر 

 على االقتصاد اللبناني المنهار".

ودفعت التطورات المتالحقة إلى طرح إشكالية "جدوى السرية 

كان في مرحلة "فورة مالية  1956المصرفية" ألن اعتماد هذا النظام في عام 

هور النفط العربي. وتعتبر أستاذة القانون المصرفي عربية" في موازاة ظ

الدكتورة سابين الكك أن "التمسك بالنموذج الحالي للسرية المصرفية يسيء 

إلى النظام االقتصادي والمصرفي اللبناني، وإلى التعاطي مع صندوق النقد 

الدولي. لذلك ال بد من تقييد هذا النظام، والحؤول دون استخدامه لتبييض 

وال واستقبال ودائع مالية خارجية غير مشروعة، أو أن يكون ملجأا ألموال األم

     دول تحاول االلتفاف على العقوبات األميركية لشراء السلع األساسية".

 سرية الحسابات السياسية

مايو )أيار( الماضي، أقّر البرلمان اللبناني قانون رفع السرية  28في 

ة، وشمل "كل ما ينتج من فساد وتمويل المصرفية عن المسؤولين في الدول

اإلرهاب وتبييض األموال وتمويل الحمالت االنتخابية". إال أن الكك اعتبرت 

أن "التعديالت األخيرة على القانون غير ذات جدوى، ألنها لم تقدم أي تغيير 

جذري في آليات وإجراءات رفع السرية. ففي القانون األصلي ال يمكن رفع 
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ة إال في حال صدور إذن خطي من صاحب الشأن، أو إعالن السرية المصرفي

إفالس الزبون المودع، أو نشوء نزاع بين المصرف والزبون، وفي حال 

 الطلب من السلطة القضائية، أو تبييض األموال".

والقت خطوة تعديل قانون السرية المصرفية بعض التشكيك، إذ منح 

 وهيئة التحقيق الخاصة في مصرفالقانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" 

لبنان صالحية تنفيذه، من دون شمول القضاء ضمن نطاق هذه الصالحية. 

ويُعتبر حرمان القضاء العادي من حق طلب رفع السرية عن المسؤولين بمثابة 

كانت  2001نسف للتعديل، ذلك أن هيئة التحقيق الخاصة التي أُنشئت عام 

ة المصرفية في جريمة تبييض األموال، تملك الحق الحصري في كشف السري

 وعلى الرغم من ذلك لم تُرفع السرية عن أي من السياسيين.

https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1

%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-

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

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-

%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F 

 

قنبلة عائمة تهدد اليمن وجيرانه بكارثة! ما قصة ناقلة النفط  - 10

 المتهالكة التي قد تنفجر في أي لحظة؟

  AST 17/07/2020 :عربي بوست ترجمة تم النشر

ناقلة النفط اليمنية صافر على الشواطئ الغربية للبالد تهدد بالغرق أو  

 االنفجار بأي لحظة

https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/126371/%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%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F
https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2020/07/safar-840x540.jpg
https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2020/07/safar-840x540.jpg
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 محتويات الموضوع

 ناقلة؟ما قصة هذه ال

 كارثة تهدد الماليين قد تقع في أي لحظة

 ما الحل إليقاف هذه الكارثة؟

المرء في اليمن، تتبادر إلى الذهن الحرب والمجاعة والمرض  حين يفكر

والفقر الذي تتعرض لها البالد المنكوبة، لكن اآلن أُِضيف أمٌر آخر: ناقلة 

متراا راسية قبالة الشاطئ الغربي للبالد،  362صدئة وُمهَملة يبلغ طولها قرابة 

لة بنحو  ق أو حتى االنفجار مليون غالون من النفط، تواجه خطر الغر 48وُمحمَّ

 .األمريكية The New York Times في أي لحظة، كما تقول صحيفة

وحذَّرت األمم المتحدة ومجموعة من خبراء البيئة طوال سنوات من أنَّ 

ث شبه القنبلة العائمة، قنبلة قد تتسبب في أزمة بيئية عند حدوالناقلة "صافر" ت

ب في أٍي من خزاناتها الـ . وتحمل تلك الخزانات معاا أربعة أضعاف 34تسرُّ

ب في كارثة "إكسون فالديز" عام   .1989كمية النفط المتسرِّ

ب إلى تصعيب حياة المدنيين اليمنيين أكثر، وقتل عدد  وقد يؤدي أي تسرُّ

صى من جماعات السمك والطيور، وتسميم الشعاب المرجانية، وإعاقة ال يُح

عمل محطات تحلية المياه، وإغالق ممرات الشحن في البحر األحمر والموانئ 

 .التي تَُعد شريان اليمن الوحيد للمساعدات الدولية

 ما قصة هذه الناقلة؟

وصدأ هيكل "صافر" وتآكل أنابيبها وصماماتها ليست مباعث القلق 

الوحيدة. فالناقلة غير بعيدة عن الُحديدة، المدينة الساحلية المتنازع عليها بشدة، 

 .وال يمكن استبعاد مخاطر إصابة أي قذيفة أو قنبلة شاردة للسفينة

قالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، لمجلس 

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/2020/07/17/%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9/#title_698319_0
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/2020/07/17/%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9/#title_698319_1
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/2020/07/17/%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9/#title_698319_2
https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/middleeast/yemen-oil-tanker-pollution.html
https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/middleeast/yemen-oil-tanker-pollution.html
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اطة بشأن مشكلة الناقلة: "في يوليو/تموز، في إح 15األمن الدولي، األربعاء 

حال خرج الوضع عن السيطرة، فإنَّه سيؤثر مباشرةا على ماليين الناس في 

بلٍد يعاني بالفعل من أكبر طارئ إنساني في العالم. سيدمر أنظمةا بيئية كاملة 

 ."لعقود وتتجاوز الحدود

 ولم تخضع السفينة، التي تحتاج إلى صيانة مكثفة، للصيانة بشكل مالئم

منذ اندالع الحرب قبل أكثر من خمس سنوات بين المتمردين الحوثيين 

 .والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويحاول سحقهم

وتقول شركة النفط اليمنية المالكة للناقلة إنَّها ال تملك الموارد الالزمة 

 رأس عيسى، الذي-لصيانة السفينة، التي كان يستخدمها خط أنابيب مأرب

لنفط من شرق اليمن، في السابق كمنشأة تخزين عائمة. وما يزال يوجد ينقل ا

طاقم عاملين أساسي على متن الناقلة، لكنَّ معظم اآلالت الُمستخَدمة لمنع تراكم 

 .الغاز القابل لالشتعال في الخزانات لم تعد تعمل

 كارثة تهدد الماليين قد تقع في أي لحظة

ون على المنطقة المحيطة بمنطقة لطالما رفض الحوثيون، الذين يسيطر

الرسو، طلبات األمم المتحدة لتقييم حالة السفينة. لكن يبدو أنَّهم غيَّروا رأيهم 

ب مياه البحر إلى داخل غرفة المحرك في مايو/أيار الماضي، وهو  بعد تسرُّ

ك السفينة  ب الذي تمكَّن الطاقم وفريق طوارئ من الغواصين أرسله ُمالَّ التسرُّ

 .يمه مؤقتاا من ترم

ثاا خالل  وقال مارك لوكوك، كبير مسؤولي اإلغاثة في األمم المتحدة، ُمتحدِّ

إحاطة مجلس األمن، إنَّ قيادة الحوثيين أكَّدت كتابةا أنَّها ستسمح لبعثة خطَّطت 

لها األمم المتحدة طويالا لتقييم الناقلة، "وهو ما نأمل أن يحدث خالل األسابيع 

 ."القليلة المقبلة
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صورة نشرت لظهر سطح الناقلة في العام الماضيلكنَّ لوكوك 

على طلٍب  2019كان حذراا في تفاؤله؛ إذ وافق الحوثيون في أغسطس/آب 

    .أممي لتفقُّد الناقلة، ما لبثوا أن تراجعوا عنه في الليلة السابقة للتنفيذ

غبة رينبع تردد الحوثيين في التخلي عن سيطرتهم على السفينة جزئياا من 

الجماعة في بيع النفط، أو على األقل الستخدامها كورقة مساومة مع خصومهم 

السعوديين. لكنَّ جائحة فيروس كورونا خفَّضت أسعار النفط بشدة، ما جعل 

محتويات الناقلة أقل قيمة بكثير. عالوة على ذلك، كان النفط موجوداا داخل 

ثه خزانات صدأة لخمس سنوات على األقل، وربما يكون  .ذلك لوَّ

 ما الحل إليقاف هذه الكارثة؟

والمدير التنفيذي لها،  I.R. Consilium يقول يان رالبي، مؤسس شركة

وهي شركة لالستشارات األمنية البحرية، إنَّ من المحتمل أنَّ قادة الحوثيين 

الذين كانوا ينظرون سابقاا للناقلة صافر باعتبارها مورداا "ربما باتوا يرون 

 ."فائدة المتأتية من السماح بتسوية الموقفاآلن ال

 التسرب من نظام األنابيب الخارجي للناقلة صافر/ مواقع التواصل

وأضاف أنَّه لو حدثت كارثة نفطية، "ستكون التداعيات على كاهلهم، وال 

 ."يَسعهم تحّمل تلك الوصمة السوداء الدائمة التي سيكون لها آثار سلبية وقاتلة

ون في مجال البيئة والشحن البحري إنَّه ال يوجد حل يقول خبراء آخر

بسيط. وقال بعضهم إنَّ أفضل أمل هو أن يُسَمح لفريق إنقاذ بتفريغ النفط من 

ن مفتشي األمم المتحدة من تقييم  خزانات الناقلة إلى سفن أخرى بمجرد تمكُّ

 .حالة السفينة، ثُمَّ سحب صافر إلى ميناء آمن لتخريدها

ر ريدي، عالِم البحار في معهد وودز هول لعلوم يقول كريستوف
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بات النفطية، إنَّ المهمة الماثلة أمامنا هي  المحيطات، والذي درس آثار التسرُّ

 .منع موقف سيئ من أن يصبح أسوأ

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-

%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/2020/07/17/%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%

a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-

%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-

%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9/ 

 

 كورونا: تعلموا من الصين! لماذا فتحت بكين ابوابها إلسرائيل؟ - 11

 Posted on 21/05/2020  السفير العربي طالل سلمان

ووصلت جرثومة كورونا في موعدها: ضربت آخر أواصر االخوة ..

وهي ” االشقاء“والتعاون، ناهيك بحلم الوحدة، فاذا بكل دولة تنأى بنفسها عن 

تواجه هذه اآلفة التي ال ترحم وتفتك بالرجال والنساء بال رحمة، او تطرحهم 

 .مرضى يعزَّ عليهم الشفاء

وكالعادة، لجأ الحكام إلى سالح اإلنكار، كأنما الجرثومة تعمل في السياسة 

 .”االعداء المفترضين“فتحالف وتخاصم وقد تحارب 

ولما لم ينفع االنكار في عالم مكشوف، وبينما العواصم الكبرى في …

م وفين كما الذين تالدنيا تتبارى في االعالن عن أعداد االصابات واعداد المت

 ..انقاذهم من مخالب هذا الوباء الفتاك

ثم، كان أن دخلت او أُدخلت السياسة، وهبَّ الرئيس االميركي االحمق 

يتهم الرئيس الصيني الذي كان آنذاك، يقوم بزيارة لمدينة ووهان، المدينة التي 

 ..,قيل أن الوباء قد انطلق منها

باء وجرثومته القاتلة هي الموضوع، وعلى الطريقة العربية، لم يعد الو

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/2020/07/17/%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9/
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بل أن الرئيس االميركي الذي يحب الصرعات ويسهر على وسائل التواصل 

أن يوظف جرثومة كورونا في معركته لتجديد  –في لحظة  -االجتماعي، قرر

 ..رئاسته بوالية جديدة

هذا بينما يدفن الضحايا المتزايدون لهذه اآلفة في مقابر، بل في حفر 

بال أسماء او تعريف، وليتعرف غدا او بعد غد او بعد شهر او بعد جماعية، 

شهور، اقارب المفقود إلى فقيدهم الذي سيكون بال مالمح وال هوية، بل أن 

 .العاطفة وحدها قد تكون هي الدليل والشهادة

في هذه االثناء يستذكر االجداد أسماء االوبئة التي عايشوها ونجوا منها: 

 ..سرطان، ذات الرئة او الخانوقالسل، الطاعون، ال

لقد علمتهم التجارب بضعة دروس او قواعد في التعامل مع المرض، 

 :يمكن أن تنفع اليوم

من ذلك العزل الكامل للمريض، الذي كانوا يحملونه إلى الكروم او 

البساتين خارج القرية، ثم يحصرون زيارته بعدد محدود منهم، يحمل له 

 .خطوات منه.. ثم يتركه لمصيرهالطعام ويضعه على مبعد 

 ..على أن السياسة ما دخلت امراا اال افسدته

وهكذا يصعب التفريق ين واقع المرض وتأثيره على المحيط، وبين 

المنافسة الشرسة التي يعيشها الرئيس االميركي ترامب مع التقدم الصيني 

أسعار اع بالمذهل في مختلف المجاالت: العلوم، الصناعات المختلفة والتي تب

يصعب منافستها، بالقدرة على تقليد كل مصنع في بالد الغير )الثياب اساسا 

النسائية والرجالية وربطات العنق والثياب ” الماركات“ومختلف انواع 

الداخلية(. ويمكن للبائع أن يساعد الصانع على انتاج ما تطلب في مدة قياسية، 

 .يعهمع لصق الماركة التي تريدها على ما تم تصن
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في زيارة سابقة للصين كان الباعة المتجولون، او سماسرة المحالت 

التجارية المعروفة يحومون حولنا وهم يشيرون انهم مستعدون لتسليم البدالت 

 ..مع القمصان خالل ساعة

وكان المترجم يقول، من دون أن نسأله أن الطائرات الصينية ستنافس 

صناعتنا ستكون أمتن “روبية، او ان قريبا طائرات الركاب االميركية واالو

 .”وأرخص

فالصينيون يدركون انهم قد تأخروا عن ركب التقدم االنساني، وان عليهم 

 .تعويض ذلك بأقصى سرعة ممكنة

مالقة او صورة ع” بوستر”وعندما فوجئنا في الفندق الذي أنزلونا فيه من

زيارة لنسأل تى نهاية اللفتاة جميلة جداا تلف نفسها بالعلم االسرائيلي، انتظرنا ح

الداعين عن الهدف من رفع هذه اللوحة في حين أن الصين تجاهر بتأييد حقوق 

 .الفلسطينيين في ارضهم

وجاءتنا المفاجأة الثانية كضربة على الرأس حين ابلغنا مضيفنا أن الرئيس 

الفلسطيني الراحل هو الذي طلب من الصين أن تعترف بالحكومة الفلسطينية 

ة )التي ولدتها منظمة التحرير قيصريا( مقابل اعتراف الصين بدولة المؤقت

 ..العدو االسرائيلي

أن اسرائيل تنتج رشاشات  -ووسط ذهولنا اضاف مضيفنا الصيني:

صغيرة جداا، وهي مفيدة جدا في القتال بين قريتين، كما انها تنتج جهازا للري 

ل رفات ال مانع لديه من التعامبالنقط ونحن بحاجة إلى مثله.. وطالما أن السيد ع

مع اسرائيل، فلسوف سيكون سهال اآلن أن نحصل على بعض مميزات 

 .الصناعة االسرائيلية

 .لكن سياساتها براغماتية… الصين دولة عظمى
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وما من شك في أن الصينيين تعلموا أن يكونوا من انشط وأكفأ الصناع 

نع بحيث يتعاونون في ص في العالم، خصوصاا وانهم يتمتعون بذاكرة جمعية،

 .الجديد مما لم يكونوا يعرفون عنه من قبل، وبسرعة مذهلة

على هذا فليس غريباا أن يكونوا قد درسوا جرثومة المرض الوافد حديثا، 

وعرفوا مكوناتها والمضادات المناسبة بحيث تمكنوا من انتاج العالج المناسب 

االميركية تعمل بدأب على قبل غيرهم من دول العالم.. وها هي المختبرات 

انتاج لقاح يقضي على هذه اآلفة ويحمي الحياة االنسانية.. ولكن حماقة الرئيس 

االميركي ترامب تدفعه إلى شن حرب جرثومية خطيرة، مع مطالبة الصين 

بالكشف عن اسرار العالج الذي انتجته لتواجه به وباء كورونا.. فردت بأن 

نتاج الدواء الذي وفقت إلى انتاجه، ومن ثم على الشعوب األخرى أن تعمل إل

 .إلى القضاء على الوباء الجديد، وحماية الناس من أن يكونوا ضحاياه، دائماا 

 السفير العربي تنشر بالتزامن مع ”علم االنسان ما لم يعلم“
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وعرق الفقراء والمتعبين: لمن الثروة في الوطن ” الشرهات“عن  - 12

 العربي.. وأين ُتنفق؟

 Posted on 18/03/2020  مع الشروق طالل سلمان

في وجوده، وان ” واحد“العالم صغير، حتى أن جرثومة متنقلة أثبت انه 

 .تعددت االنظمة السياسية

 ..إنه اصغر من جرثومة صغيرة: مثل الكورونا

وهي جرثومة ترفض العنصرية، والتمييز الطبقي، وتساوي بين الناس 

بي وأعجمي، وبين غني بمليارات الدوالرات وفقير ال جميعاا، ال فرق بين عر

يجد قوت يومه، بين ملك بقوة النسب الُمَذهْب ورئيس منتخب بقوة سالح 

 ..شعبيته

 .ال يمكن اخفاؤها او التستر عليها” فضائحية“كذلك فهي 

تضامن انظمتهم، الملكية منها والجمهورية وحتى ” العرب“ولقد افتقد 

هذا الوباء الذي ال يرحم، والذي ينتقل بسرعة الهواء بين االميرية في مواجهة 

الصين والواليات المتحدة االميركية وبين ايران والسعودية.. وبين غرفة النوم 

 .وصالون التشريفات

 ..”االشقاء“عن سائر ” باستقالل“واجهت الوباء ” دولة“كل 

بوفاة هل يدل هذا على انفراط عقد العرب، بدولهم، وضرورة االعتراف 

جامعة الدول العربية، اخيراا بضربة االعتراف بالكيان االسرائيلي والعجز 

طالما ظل االقوى ” مملكته الصهيونية“إلى توسيع ” طموح العدو“عن وقف 

 .من مجموع العرب

دلت جرثومة الكورونا على أن االنسان كائن هش، يتهاوى جبروته 

 .السم في اجنحتها المن هواء وتتالشى ادعاءاته امام بعوضة او ذبابة تختزن
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وبررت لالنفصاليين من قادة العرب، ملوكاا وامراء ورؤساء بمدد ..

 .مفتوحة اقفال حدودهم امام االشقاء وكأنهم يحملون، وحدهم ، خطر العدوى

ال تضامن وال اتحاد وال توحد حتى في مواجهة خطر العدوى التي قد 

امام هذا االجتياح الطارئ الذي  تقود إلى الموت: صارت الحدود سدوداا هشة

 .لم يتحسب له أحد، وهو قد باغت الجميع فافتقدوا الدواء الشافي

بالمقابل، ثبت أن المنظمات المعنية بصحة الناس، عربياا بالدرجة األولى 

ودولياا بالتالي، تنام ملء جفونها وتسترخي إلى افتراض أن الدنيا بألف خير، 

رياح االرض )ال سيما في دنيا العرب( جاهزة وان وزارات الصحة في اربع 

ومتيقظة ألي خطر او وباء.. وجاء هذا الكورونا الخبيث يكشف غفلتها، فاذا 

 .هي تتخبط خبط عشواء، وال منقذ اال الدعاء واالبتهال إلى هللا جل جالله

في الحكايات أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب كان ال ينام الليل حتى 

المقررة على بيوت الفقراء، يطمئن إلى صحتهم، ينقذ الجائع من  يُنهي جولته

جوعه، ويأمر بعالج من به علة. وانه عندما انتقده بعض صحبه على انه قد 

اقتطع من القماش المتوفر في مخازن الخالفة أكثر مما ينال غيره، نادى نجله 

 .وقال امامه: لقد اعطاني نصيبه لكي يكتمل ثوبي

ن السلف الصالح ايضاا أن االمام علي بن ابي طالب كان وفي الحكايات ع

ال ينام حتى يطمئن إلى أن الناس قد سكن جوعهم فشبعوا وناموا.. وانه كان 

يجول ليالا وقد حمل كيساا من الخبز يرمي منه امام بيوت الفقراء ما يمنع عنهم 

 ..غائلة الجوع

 ..ف الغني به نفسهوفي االقوال المأثورة انه ما جاع جائع اال بما أتر

وها هي امة الفقراء، أي االكثرية المطلقة من الثالثمائة مليون عربي، …

تعاني من الجوع واالمراض السارية، بينما اهل النفط والغاز يقيمون، واكثر 
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من مرة يوميا، المائدة العامرة بالخراف المذبوحة واصناف السمك، والدجاج 

نتظرون خلف االبواب، في انتظار أن ترمى او البط احياناا، بينما الفقراء ي

اليهم الفضالت الدسمة، فيأكلون حتى التخمة وينطلقون إلى خدمة من اطعمهم 

 !يشكرون هللا على نعمه… ـ بغير رغبة، وبغير قصد ـ ثم 

إن في الوطن العربي مئات الماليين من الفقراء، ينتشرون بامتداد 

ي مرابع اللهو، ومخيمات الالجئين صحاريه، في المدن والقصبات والقرى، وف

الهاربين من بالدهم المجوعة، إلى حيث يمكنهم العيش فتتوفر لهم اللقمة 

 .الحالل، وفراش ينطوون عليه بعد نهارات التعب

وأهل النفط والغاز من حكام العرب يبيحون ثرواتهم الهائلة للمهيمن 

ع، المحتل االجنبي )وهو االميركي في الغالب االعم وضمنه، بالقط

 (..االسرائيلي

أما بقية العرب ممن لم تمن عليهم المقادير بالنفط او بالغاز، فهم يكيفون 

حياتهم ، ويجهدون ويبذلون عرق الجباه من اجل أن يوفروا ألبنائهم وبناتهم 

الغد االفضل، ولو باعوا كل ما يملكون من اجل حفظ كرامة اجيالهم الجديدة 

يقيهم ذل الحاجة وهدر الكرامة بمد اليد إلى من  وتأمين مستقبل افضل لهم،

 .غادرته مشاعر االنسانية والرفق بإخوته ومساعدة األخ الشقيق

صباح يوم الجمعة من كل اسبوع، تحتشد جماهير الفقراء امام قصور 

ثم يأتي الحرس الملكي ليدخل طابور ”.. عريضة“االمراء، وفي يدي كل منهم 

احداا اثر اآلخر، فيطلق واحدهم شكواه ويسمع الفقراء على سمو االمير و

صاحب السمو وهو يهز رأسه، ويأتي الحارس فيأخذ الفقير الشاكي إلى 

تكفي إلطعامه مع اسرته يوماا او يومين.. ثم ” شرهة“خزندار االمير ليعطيه 

يأمر سموه، فيصرف ما تبقى من اهل السؤال، قبل أن يصحب ضيفه إلى دار 
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ة تكفي خرفانها واالسماك والمقبالت المتوفرة فيها إلطعام العز حيث تمتد سفر

 ..مائة سائل على االقل

 ..بعد األكل يتجشأ سموه فيؤتى له بشراب مهضم

اما ما تبقى من الطعام الفاخر فيُرمى حيث يمكن للفقراء وابناء السبيل أن 

 يأتوا ليأخذ كل منهم له، وألسرته، نصيب من هذا الطعام المشتهى فيقدمه

 .ألطفاله، قبل أن يتجشأ حامداا هللا على نعمه

 :المريع في االمة” الطبقي“ال يمكن القبول بهذا االنقسام 

من ال يعملون وال يبذلون أي جهد، وال يتصبب عرق التعب من جباههم، 

 ..يحصلون على ما يفوق حاجتهم مئات المرات، بل ألوفها

ؤمن غزيراا من اجل أن يبينما من يتعب ويشقى ويتصبب العرق من جبينه 

السكن والمدرسة والطعام ألسرته، ال يجد ما يكفيه ويوفر الشبع والكفاية 

 ..لعائلته

ولو أن هذه الثروات المتراكمة قد بنيت بعرق الجهد والتعب، لحق 

 ..ألصحابها أن يتمتعوا بها وان ينفقوها كما يشاؤون

قد وتحقيق االنصاف، ف فال بد من التدخل لتعديل المسار” القدر“اما وانه 

خلق هللا االنسان من علق، وجعل الناس متساوين كأصابع الكف، وقال 

 ”..وأن ليس لإلنسان اال ما سعى“سبحانه: 

إلهية تنتظر عدالة من جاءتهم ” هبة“والنفط ليس نتيجة سعي اهله، بل هو 

 ..بال تعب لكي يستحقوها

ما كل ما يمنحهم ويعطيهم وهللا هو الرزاق، وهو المانح العاطي، .. ولكن 

 .يتقون هللا في شعوبهم وفي امتهم، بل انهم السفهاء

 !وأن ليس لإلنسان اال ما سعى…
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 الفلسطينية ”القدس”المصرية و ”لشروقا“ تنشر بالتزامن مع جريدتي

https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-

%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/ 

 

هل بدأت االنفراجة في لبنان؟ أمريكا تعرض استثناءات لقانون  - 13

 قيصر، وتحركات عربية لدعم االقتصاد، والسعودية مستاءة

  AST 15/07/2020 :عربي بوست تم النشر

 رويترز -احتجاجات لبنان   

 محتويات الموضوع

 ات المتحدةتحركات إيجابية للوالي

 استثناءات أمريكية من قانون قيصر

 اجتماع في باريس لمناقشة الملف اللبناني

 العوامل اإلقليمية ساعدت على التهدئة

 إيجابية عربية وزيارات قطرية كويتية عراقية

 السعودية ممتعضة.. ومصر تتحرك

تحركات أمريكية فرنسية وأخرى خليجية بدأت تظهر بشكل إيجابي على 

الساحة اللبنانية من أجل دعم االقتصاد والعملة، وسط أزمة غير مسبوقة 

 .تعيشها البالد منذ أشهر

ن لبنان والدول الخليجية من جهة، وبين ورغم حالة التباعد السياسي بي

لبنان والدولة الغربية وخصوصاا الواليات المتحدة وفرنسا نتيجة سيطرة حزب 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17032020&id=6467cc66-b6c8-421a-a425-65d4d831a096
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17032020&id=6467cc66-b6c8-421a-a425-65d4d831a096
http://www.alquds.com/articles/1584512593831581500/
http://www.alquds.com/articles/1584512593831581500/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2020/06/580-840x540-1.jpg
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_0
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_1
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_2
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_3
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_4
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/#title_697523_5
https://arabicpost.net/wp-content/uploads/2020/06/580-840x540-1.jpg
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هللا وحلفائه على المشهد، فإنه يبدو أن األزمة االقتصادية جعلت األطراف 

 .الدولية واإلقليمية الفاعلة تُبدي بعض المرونة خالل األيام الماضية

 للواليات المتحدة تحركات إيجابية

في  –فضل عدم الكشف عن اسمه  –وذكر مصدر دبلوماسي لبناني 

، أّن تغيرات إيجابية طرأت على الموقف ”عربي بوست“تصريحات لـ 

األمريكي واألوروبي تجاه التطورات الجارية في لبنان، في ضوء األزمة 

 .السياسية والمالية واالقتصادية والمعيشية المتفاقمة

ى أن هذا التغير يثير التساؤالت نتيجة وضوحه الشديد، فيما ال وأشار إل

 .زال التصعيد بين واشنطن وطهران على أشده

ويبدو هذا التغير اإليجابي جلياا من خالل إطالق سراح رجل األعمال 

اللبناني قاسم تاج الدين، المتهم بأنه أحد أبرز ممولي حزب هللا، والذي قيل إنه 

اح عمر الفاخوري، األمريكي اللبناني المتهم في لبنان جاء مقابل إطالق سر

 .بارتكاب جرائم حرب وتعذيب خالل فترة الغزو اإلسرائيلي لجنوب لبنان

وكانت واشنطن مارست ضغوطاا على لبنان إلطالق سراح الفاخوري، 

في ضوء التصعيد المتفاقم بين الواليات المتحدة األمريكية وخصومها في 

 .وخصوصاا إيران وحزب هللالبنان والمنطقة، 

ومن دالالت التغير اإليجابي زيارة قائد المنطقة المركزية الوسطى للجيش 

األمريكي الجنرال كينيث ماكينزي للبنان قبل أيام، وتأكيده على أهمية الحفاظ 

على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وتشديده على الشراكة القوية بين الواليات 

 .والجيش اللبناني واألجهزة األمنية والعسكرية المتحدة األمريكية

وكذلك من خالل موقف لوزير الخارجية مايك بومبيو، غداة زيارة 

ماكينزي، بأّن الواليات المتحدة األمريكية ستساعد لبنان للخروج من األزمة، 
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 .وال تقبل بأن يتحول إلى دولة تابعة إليران

 استثناءات أمريكية من قانون قيصر

الدبلوماسي أشار أيضاا إلى تجاوز لبنان واإلدارة األمريكية المصدر 

األزمة الدبلوماسية التي حصلت بينهما، نتيجة القرار القضائي في شأن 

 .تصريحات السفيرة األمريكية دوروثي شيا

السفيرة بعد استدعائها إلى الخارجية اللبنانية وحديثها عن تجاوز األزمة، 

للبنانيين بدأت برئيس الجمهورية ميشال عون باشرت جولة على المسؤولين ا

ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستمرت للقاء رئيس الحكومة حسان دياب 

في السراي الحكومي ألول مرة على مائدة غداء في جلسة وصفت باإليجابية، 

حيث أبدت استعداد بالدها للبحث في منح لبنان استثناءات من قانون قيصر 

 .ضد سوريا

سة هادئة في لقاء عاصف يجمع الرئيس اللبناني ميشي عون جل

 ”الصورة من حساب الرئاسة على تويتر“والسفيرة األمريكية في بالده .. 

وكذلك االستعداد الستئناف الوساطة األمريكية في شأن ترسيم الحدود 

ة، اإلسرائيلي حول الحدود البحري –البرية والبحرية وتسوية النزاع اللبناني 

وصاا المنطقة المتنازع عليها، والتي يتهم لبنان إسرائيل بقرصنتها، وخص

 .وذلك في ضوء قرار إسرائيل األخير بالتنقيب عن النفط والغاز فيها

 اجتماع في باريس لمناقشة الملف اللبناني

عن لقاء ُعقد في ” عربي بوست”وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ

ن عن الواليات المتحدة وفرنسا باريس بين دبلوماسيين أجانب ضم ممثلي

وبريطانيا وألمانيا ناقش تطورات المشهد اللبناني وكيفية مساعدة لبنان 
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 .للخروج من األزمة

يأتي هذا في وقت أطلق فيه البطريرك الماروني في لبنان مار بشارة 

بطرس الراعي مواقف دعا خاللها لحياد لبنان وتجنيبه حروباا إقليمية ليس له 

 .وال جمل فيها ناقة

وتركز اجتماع باريس حول التسليم بأن إزاحة حكومة دياب لن يزيد حزب 

هللا سوى تمسكاا بقرار السيطرة على الدولة، لذا فإن إنقاذ لبنان من محنته يكمن 

في السماح له بالتنفس ودعم مقنن إلجراءات اإلصالح في قطاعات الدولة 

ينة اللبنانية على المدى كالكهرباء واالتصاالت والتي ستوفر على الخز

 .االستراتيجي مليارات الدوالرات

 العوامل اإلقليمية ساعدت على التهدئة

لكن وبحسب المصادر، فإن عوامل كثيرة في المنطقة قد تكون دفعت 

األمريكيين إلى تهدئة اللعب في الساحة اللبنانية، منها عودة العمليات العسكرية 

واإلشارات والتسريبات التي توحي بأن  ضد القوات األمريكية في العراق،

 .هذه العمليات ستشمل الشرق السوري أيضاا 

ويرى محللون لبنانيون أنه ربما كان ال بّد من إبعاد أي احتمال لحدوث 

إلى ” حزب هللا“توترات عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، حيث يسعى 

ات ها، إلى حين انتهاء االنتخابتأخير العمل بخياراته التي أعلن عنها أو لّمح إلي

 .الرئاسية األمريكية

قد يكون التحرك األمريكي المستجد، وبالرغم من اإلرباك الذي أحدثه 

داخل لبنان، قد فتح إمكانية جدية للصمود إلى االنتخابات الرئاسية اللبنانية 

ن مالقادمة. هذا إذا بقيت واشنطن على استراتيجيتها الحالية ولم تعد ألي سبب 

 .األسباب إلى الضغوط الكبرى
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 إيجابية عربية وزيارات قطرية كويتية عراقية

وأمام هذه اإليجابية الغربية تبدو مواقف عربية تتوافق مع هذا المسار 

الغربي. هذه اإليجابية تبلورت عبر زيارة قام بها حاكم مصرف لبنان رياض 

ة قطر، حيث تتحدث سالمة والمدير العام لألمن اللواء عباس إبراهيم لدول

مصادر خاصة عن أن الوفد أطلع القيادة القطرية على حاجة لبنان لمساعدة 

 .أشقائه للخروج من األزمة

لور ستتب” عربي بوست”وهذه الزيارة وبحسب المصادر التي تحدثت لـ

إيجابياا بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، 

ي بيروت بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الذي سيحط رحاله ف

الفرنسي جان إيف لودريان، والذي سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين األطر 

اإلصالحية لمساعدة لبنان في ظل األزمة الراهنة، فيما أكمل اللواء عباس 

 .إبراهيم جولته كمبعوث رئاسي نحو الكويت

إبراهيم ناقش مع الجهات أن ” عربي بوست”وأكدت مصادر خاصة لـ

الرسمية في الكويت عقد شراء الوقود بتسهيالت للحكومة اللبنانية، بينما كان 

مليون دوالر قروض سكن  500البند الثاني للزيارة هو مشروع تقديم نحو 

للبنانيين مدعومة بال فوائد، فيما البند الثالث عودة السائحين الكويتيين إلى 

 .لبنان

للبناني حسان دياب مع الرئيس العماد ميشال رئيس الوزراء ا

 عون /رويترز

وأفاد المصدر بأّن المسؤولين الكويتيين وإن كانوا شددوا على موقفهم 

المبدئي واألخوي الداعم الستقرار لبنان والمؤكد على تعزيز مظلة األمان 
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 العربية والدولية ولدور الجيش اللبناني في تكريس هذا االستقرار، لكنهم في

الشق المتعلق باألزمة االقتصادية ركزوا على نقطتين أساسيتين، األولى 

تتمحور حول وجوب اإلسراع في إجراء إصالحات جدية، والنقطة الثانية 

 .تشدد على أهمية اعتماد سياسة الحياد لحماية لبنان

ووعد المسؤولون الكويتيون بأن الكويت ستتحرك دبلوماسياا لمساعدة 

خيارات التي تؤدي إلى خروجه من أزمته، ويأتي في سياق لبنان وتعزيز ال

ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يوم 

 .الخميس القادم

وأكد الجانب الكويتي أن موضوع لبنان سيكون من ضمن مواضيع أجندة 

ل عيالمحادثات معه، والسيما ضرورة مساعدة لبنان، وعدم التخلي عنه وتف

لدعم لبنان، والذي تشترط الجهات  2018مقررات مؤتمر سيدر الذي أقيم عام 

 .المانحة إجراء إصالحات مقابل تمرير الدعم

فيما يستمر الجو اإليجابي ليمتد إلى العراق، حيث كشف أن اتصاالا حصل 

أمس بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واللواء إبراهيم وتم 

عداد لزيارة وزارية لبنانية إلى العراق قد يرأسها رئيس االتفاق على اإل

الحكومة حسان دياب، حيث يسعى لبنان لشراء النفط من العراق باإلضافة 

 .لمواد خام أخرى قد يسهل العراق بيعها للبنان عبر سوريا

 السعودية ممتعضة.. ومصر تتحرك

رف عر صوفي ظل األجواء اإليجابية، التي انعكست من خالل انخفاض س

ليرة مقابل الدوالر، إلى وصول  1000الدوالر مقابل الليرة والتي وصلت لـ

ليرة حالياا، لكن تبدو الرياض ممتعضة من سير األمور باتجاه  5800الدوالر لـ

تثبيت حكومة دياب والتي لم تستقبل الرياض رئيسها حتى اآلن بعد أن أضحت 
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 .ارياا منذ عقدينزيارة أي رئيس حكومة للسعودية بروتوكوالا س

وكانت الرياض وأبوظبي عبر سفيريهما في لبنان يقومان بجولة هدفها 

تشكيل جبهة معارضة لحزب هللا تضم الحريري ووليد جنبالط وسمير جعجع، 

لكنها اصطدمت بموقف الحريري الثابت بأنه ال يريد فتح معركة مع حزب 

 .لم األهليهللا، وأن األولوية هي تمرير خيارات تحافظ على الس

فيما تركز أبوظبي على توجيه سهامها وإعالمها للهجوم على تركيا من 

 .لبنان

وسارعت مصر عبر سفيرها بتقديم رسالة لرئيس الجمهورية ميشال عون 

من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي تحمل تمنيات بخروج لبنان من أزمته 

فة في ليبيا إلى جانب خليوتطلب من لبنان موقفاا مؤيداا للقاهرة في معركتها 

حفتر عبر إدانة الوجود التركي، باإلضافة لموقف لبناني داعم لمصر في ملف 

 .سد النهضة مقابل أن تساعد مصر لبنان بترطيب عالقاته مع أشقائه الخليجيين

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-

%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7

%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-

%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/ 

 

 

 

 

 

 

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a9/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/07/15/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
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 االقتصاد السوري:  -رابعاا 

مليار الصناعة  196مليار ومبيعاتها تجاوزت  18أرباحها فاقت  - 14

 أشهر6تعلن أرقامها لــ 

 المصدر : الثور 

يمة المبيعات الفعلية اإلجمالية لكافة مؤسسات وزارة الصناعية بلغت ق

مليار ليرة سورية وبزيادة  196,4لغاية شهر حزيران الحالي مبلغاا وقدره 

، كما  2019مليار ليرة سورية عن نفس الفترة من العام الماضي  60قدرها 

ة وبزيادة مليار ليرة سوري 182,4بلغت قيمة اإلنتاج الفعلي خالل نفس الفترة 

مليار ليرة سورية عن اإلنتاج المتحقق خالل نفس الفترة من العام  70قدرها 

 . الفائت

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة بلغت األرباح المقدرة خالل 

مليار ليرة سورية ، علماا أن  18النصف األول من العام الحالي مبلغاا وقدره 

تبة األولى من حيث قيمة المبيعات المؤسسة العامة لإلسمنت جاءت في المر

مليار ليرة سورية ، تليها المؤسسة العامة  40التي وصلت إلى ما يزيد عن 

ملياراا وجاءت المؤسسة  39للتبغ في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت الى 

 27ملياراا، والرابعة المؤسسة النسيجية بـ  29الهندسية في المرتبة الثالثة بـ 

مؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان في المرتبة الخامسة بمبيعات ملياراا، ثم ال

ملياراا ، وجاءت في المرتبة السادسة المؤسسة الكيميائية  24وصلت إلى 

مليار ليرة،  16ملياراا، والغذائية في المرتبة السابعة بـ  17بمبيعات قدرها 

 . مليارات 3وأخيرا المؤسسة العامة للسكر بـ 

ير اإلنتاجي أن أعلى قيمة إنتاجية حققتها المؤسسة العامة كما أظهر التقر
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ملياراا  26مليار ليرة سورية، تلتها المؤسسة الهندسية بـ  63لألسمنت بمقدار 

ملياراا  20ملياراا، ومؤسسة األقطان  23ملياراا، ثم التبغ  24,5فالنسيجية بـ 

 3سسة السكر مليارات، ومؤ 8ملياراا، وأخيرا الكيميائية  16فالغذائية 

 . مليارات

وفيما يتعلق بتوزع األرباح على مؤسسات وزارة الصناعة الثمانية احتلت 

مليار،  2,6مليارات، تليها الغذائية  8المؤسسة الهندسية المرتبة األولى بمقدار 

مليار، ثم المؤسسة العامة  2,4مليار فالنسيجية 2,5وبعدها مؤسسة التبغ 

مليار  1,5ما المؤسسة الكيميائية فكانت أرباحها مليار ، أ 2لألسمنت بمعدل 

مليون ليرة  220مليون ليرة، واخيرا مؤسسة السكر بـ  650،واألقطان 

 http://syrianexpert.net/?p=51508سورية. 

 

الحصة األكبر في السوق المصرفية خالل األزمة للمصارف  - 15

 اإلسالمية الثالثة

 المصدر : الوطن 16/07/2020 :الخبير السوري

صة إن الح»قال رئيس قسم إدارة التمويل في بنك الشام غياث أبو شامة: 

األكبر في السوق المصرفية خالل سنوات األزمة كانت للمصارف اإلسالمية 

 .«الثالثة

نك في ب وخالل ندوة األربعاء التجاري أكد رئيس قسم التدقيق الشرعي

الشام، طالل الرفاعي أن المصارف اإلسالمية هي جزء صغير جداا من 

 .االقتصاد اإلسالمي، الذي هو اقتصاد حياة متنوع

وبيّن أن المصرف اإلسالمي هو مؤسسة ربحية، وليس جمعية خيرية، إذ 

يظن كثيرون أن المصارف اإلسالمية يجب أن تتبرع، وأال تأخذ أرباحاا، في 

http://syrianexpert.net/?p=51508
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 .ا مثل أي تاجر، الهدف من إنشائها الربححين هي مثله

ولفت إلى أن بعض المصارف اإلسالمية تلجأ اليوم إلى إنشاء شركات 

مقاوالت، مؤكداا أنه يحق للمصارف اإلسالمية قانونياا العمل في التجارة 

 .واالستثمار، في حين ال يحق ذلك للمصارف التقليدية

 ستطيع أن يتملك ويشتريوأشار إلى أن المصرف اإلسالمي في سورية ي

ويبيع، في حين أن المصرف التقليدي ال يستطيع ذلك، موضحاا أن المصرف 

المركزي يحاسب المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية قانونياا، فعلى 

سبيل المثال إذا اشتغل المصرف التقليدي في المرابحة فإن المصرف 

قرضاا بفائدة يُحاسب من قبل المركزي يحاسبه، وإذا قّدم المصرف اإلسالمي 

 http://syrianexpert.net/?p=51739 .المصرف المركزي

 

 .... األسعار (84حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16

 ... حديث األسعار مالئ الدنيا وشاغل الناس

اة المعيشية والجميع يبحث نواحي الحي  وكيف ال وهي التي تمس اغلب 

في أسباب ارتفاع األسعار غير المسبوق وبخاصة بعد )جائحة كورونا( السيئة 

 واألسباب تبقى مهمة بكل  الصيت،وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية

كيفية معالجة هذه االرتفاعات المتكررة   تأكيد ولكن األهم من ذلك بكثير

ات والتي أصبحت فوق طاقة أغلب فئات ألغلب السلع والمواد والخدم

 .المستهلكين

وطأة   والركود الذي كان يخيم على السلع غير األساسية أصبح أشد

 ... ودخلت أعمال ومهن كبيرة في نفق الكساد وضعف المبيعات

ولمحاولة سبر أسرار األسعار وكيفية تشكلها ولماذا ترتفع سلع بصورة  

http://syrianexpert.net/?p=51739
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لكبير سلعاا أخرى وما هي العالقة بين تراجع كبيرة بينما ال يشمل االرتفاع ا

القيمة الشرائية للعملة المحلية وبين ارتفاع األسعار وكيف تبدو سلعنا المحلية 

ة ورخيص  مرتفعة جداا للمستهلك صاحب الدخل المحلي وبخاصة المحدود منه

جداا للقادم من الخارج نتيجة أسعار الصرف.وهي مفارقة جديرة باالهتمام 

 . سةوالدرا

في حديث أربعائنا األسبوعي سوف نحاول تفسير ما يجري من زاوية ما 

 .(يسمى )مرونات الطلب والعرض

وريما قد يفسر هذا الحديث وجود سقوف ألسعار بعض السلع دون غيرها 

فهل يستطيع بائع األلبسة مثالا رفع أسعار سلعه تجاوباا مع ارتفاعات الكلف 

الستمرار في ذلك طالما أن هذه السلعة وسعر الصرف وإلى أي حد يمكن ا

تصنف ضمن السلع غير األساسية نوعاا ما بينما يمكننا تفسير قدرة بائعي 

ومنتجي المواد األساسية الضرورية على رفع أسعارهم لعكس ارتفاع 

 .التكاليف العامة

حيث تشير مرونات الطلب إلى مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة 

يرات في سعرها أو التغيرات في الدخل النقدي المنفق على معينة إلى التغ

السلعة أو التغيرات في أسعار السلع األخرى وهكذا نستطيع أن نميز ثالثة 

 :أنواع من مرونات الطلب

 .مرونة الطلب السعرية -

 .مرونة الطلب الدخلية -

 .مرونة الطلب التقاطعية -

المطلوبة من سلعة معينة  مرونة الطلب السعرية هي مدى استجابة الكمية

إلى التغيرات في سعرها، وبعبارة أخرى، فإن مرونة الطلب السعرية تعني 
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النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما والناشئ عن التغير في 

 .بمقدار واحد في المائة  سعرها

ة قويكون معامل مرونة الطلب السعرية دائماا سالب اإلشارة، بسبب العال

 .العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها حسب قانون الطلب

 :باإلمكان مالحظة خمسة أنواع من مرونة الطلب السعرية

 .أوالا: طلب مرن

 .ثانياا: طلب غير مرن

 .(ثالثاا: طلب أحادي المرونة )أو متكافئ المرونة

 .رابعاا: طلب عديم المرونة

 .لشكلخامساا: طلب ال نهائي المرونة ا

لكن لماذا تختلف مرونة الطلب باختالف السلع وباختالف الزمان أو 

 :المكان؟ هناك عدة عوامل تؤثر على مرونة الطلب على السلعة ومنها

مدى ضرورة السلعة للمستهلك فكلما كانت السلعة ضرورية كان الطب  -أ

 -السكر -الدقيق -عليها أقل مرونة فالتغير في أسعار السلع الضرورية )األرز

...الخ( لن يؤدي إلى تغير كبير في استهالكها ألن الكيمة المستهلكة -الزيت 

من تلك السلع محدودة باحتياجات األفراد ولن يقبلوا على الشراء منها بكثرة 

كما انهم لن يخفضوا استهالكهم منها تخفيضاا كبيراا   فيما لو انخفضت أسعارها

 -يراتالكام -كس السلع الكمالية )السياراتفيما لو ارتفعت أسعارها ... هذا بع

...الخ( التي يؤدي التغير في أسعارها إلى تغيرات كبيرة في  -األثاث -المانجا

كمالية يعني أن بعض األفراد ال   سلعا  الكمية المشتراة منها ألن كونها

يشترونها ألن أسعارها مرتفعة ولكن االنخفاض في األسعار ربما يؤدي إلى 

يرغب األفراد في شرائه من تلك السلع وربما يفسر هذا تلك الحمالت  زيادة ما
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اإلعالنية التي يلجأ إليها بعض بائعي السلع الكمالية كمالبس األطفال والنساء 

واألثاث لتسويق سلعهم فمرونة الطلب على تلك السلع مرتفعة مما يعني أن 

 .المطلوبةالتخفيضات في األسعار تؤدي إلى زيادة كبيرة في الكمية 

مدى وجود بدائل للسلعة فالطلب على السلعة التي يوجد لها عدة بدائل  -ب

أكثر مرونة من السلع ذات البدائل القليلة فالطلب على أحد أصناف السيارات 

مرن ألن هناك أصنافاا اخرى بديلة لها وكذلك على خدمات التصليح مثالا، أما 

 ة ألن بدائل البنزين قليلة والطلبالطلب على بنزين السيارات فهو أقل مرون

 .على االسمنت ذو مرونة قليلة نسبياا لقلة البدائل

نسبة ما ينفق على السلعة من دخل المستهلك فالطلب يكون أكثر  -ت

مرونة بازدياد نسبة ما ينفقه المستهلك من دخله على السلعة فالملح الذي يشكل 

  يعير المستهلك التغيراتاالنفاق عليه نسبة ضئيلة من دخل المستهلك ال

( ل.س من دخله الشهري على 500بأسعاره اهتماماا كبيراا فإذا كان ينفق )

الملح فعند تضاعف سعره لن يؤثر على الكمية المطلوبة وسيزيد مما ينفقه 

( ل.س وفي الجانب األخر نرى أن أسعار السيارات أو 1000المستهلك إلى )

 .تشكل نسبة كبيرة من إنفاقه البيوت مهمة جداا للمستهلك ألنها

طول الفترة الزمنية أو قصرها فالطلب على السلعة يكون أكثر مرونة  -ث

كلما كانت الفترة الزمنية مجال البحث أطول فإذا ارتفعت أسعار بنزين 

السيارات فإن الكمية المطلوبة لن تتأثر كثيراا في األجل القصير ولكن مع 

شراء سيارات تستهلك من البنزين أقل مما يجعل مرور المدة يلجأ األفراد إلى 

 .الطلب على البنزين أكثر مرونة في األجل الطويل

 :مرونة العرض السعرية

أما مرونة العرض السعرية فهي ال تختلف من حيث المفهوم عن مرونة 
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الطلب السعرية وال تقل أهمية عنها، فهي تعني مدى استجابة الكمية 

 .غيرات في سعرهاالمعروضة من سلعة ما للت

 . أما محددات مرونة العرض السعرية فهي

أوالا: عامل الزمن: يعتبر الزمن أهم محدد لمرونة العرض السعرية حيث 

تكون مرونة عرض السلعة قليلة جداا في المدى القصير لعدم تمكن المنتجين 

من االستجابة للتغيرات في سعر السلعة وعدم استطاعتهم تغيير عناصر 

أما في المدى الطويل فتصبح مرونة عرض السلعة عالية ويستطيع  اإلنتاج

 .المنتجون زيادة الكمية المعروضة منها واالستجابة لالرتفاع في سعر السلعة

ثانيا: قابلية السلعة للتخزين: كلما كانت السلعة قابلة للتخزين وغير قابلة 

ادة لعة زيللعطب كلما أصبحت مرونة عرضها أكبر إذا يستطيع منتجوا الس

عرضها أو )تخفيضه( عن طريق التخزين فإذا ارتفع السعر يزداد العرض 

 .وإذا انخفض السعر يقل العرض ويزيد المخزون من السلعة

ثالثاا: قابلية عناصر اإلنتاج لالنتقال: كلما كانت عناصر اإلنتاج قابلة 

ما أللتحول من إنتاج سلعة إلى أخرى كلما كانت مرونة عرض السلعة أكبر 

إذا كانت عناصر اإلنتاج غير قابلة للتحول فإن المنتج ال يستطيع االستجابة 

وزيادة عرض السلعة في حالة ارتفاع سعرها وتقليص عرض السلعة التي 

 .انخفض سعرها

بعد هذا االستعراض قد يتساءل البعض عن الجدوى من دراسة موضوع 

أن  والواقع  المعيشية بهاالمرونة في إطار الحديث عن األسعار وتأثر الحياة 

فكرة المرونة من أكثر الموضوعات تطبيقاا في مجال السياسة االقتصادية 

وهي مهمة جداا في الدراسات التي يقوم بها أصحاب األعمال لتسويق منتجاتهم 

 باإلعالن عن تخفيضات موسمية  وهنا يمكن تفسير قيام تجار المالبس مثال
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واد الغذائية بذلك فإذا كان الطلب على المالبس في األسعار وال يقوم تجار الم

 .مرناا فان التخفيضات في األسعار تؤدي إلى زيادة اإليراد الكلي

وفي مجال السياسة االقتصادية تستخدم المرونة في الدراسات الخاصة 

بأثر الضرائب واإلعانات أو الرسوم الجمركية على األفراد والمؤسسات 

صرف إعانة لسلعة معينة فإن معرفة مرونة الطلب  فعندما تقرر الحكومة مثال

لتلك السلعة ضروري لتحديد الجهة الخاصة التي تتحصل   ومرونة العرض

على أكبر فائدة ممكنة من اإلعانة وكذلك الحال في السياسات الخاصة 

 .بالضرائب أو سياسات التسعير المختلفة

العرض والطلب  أخيراا يمكن القول أن األسعار بحكم تشكلها وفق قوى

وعناصر التكلفة الرئيسية فهي قابلة للتحكم والسيطرة من خالل تخفيض 

االستهالك وخلق البدائل من جهة الطلب وزيادة اإلنتاج من جهة العرض 

 ...... وتبقى للدخل الفردي كلمة الفصل األخيرة في تحديد هذه األسعار

 االقتصادية السورية  كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة .10/6/2020دمشق في 

 

 تصريح عجيب وغريب للوزير الجديد..عساه صحيحاً..؟؟ - 17

 سيرياستيبس –علي محمود جديد   11/06/2020 

ال جديَد على ما يبدو عند الوزير البرازي .. تعويٌل على الرقابة الشعبية 

 ! .... وتنزيهٌ لمراقبي التموين ونفي فسادهم

من مراقبي  % 90لتحليل والتدقيق تبيّن أن وزير التجارة الداخلية : با

 !!!! .. التموين شرفاء وال يرتشون

البرازي : ال مكان ) للشقّيعة ( في أسواق الهال وال حلقات وسيطة .. 
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 وعقوبات شديدة ستُفرض على المخالفين قريباا 

 :الخبير السوري

 على األرجح فإن األسعار التي راحت تُحلّق بعيداا وتمارس الطيران

بمرونة شديدة وكفاءة عالية، منذ أشهٍر وسنوات، وتفاقمت مع تسلّم الوزير 

طالل البرازي زمام أمور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لظروف 

تزامنت مع مجيئه إلى الوزارة، ولكن المنطق يقول أن ال عالقة له بذلك حتى 

 .اآلن .. فهي صدفة وإن كانت غير مطمئنة

وهذا الالحقاا  –ار وطريقة التعاطي معها ستكشف لنا الحقاا هذه األسع

عن مدى حنكة وفاعلية الوزير البرازي،  –يجب أن يكون خالل أيام قليلة 

فهل سيكون من خالل أدائه وأسلوب عمله قادراا على التأثير باألسعار ..؟ أم 

 أنه سيعتمد أسلوب سابقيه بحيث

 !أم غير ذلك..؟ ال يُقّدم وال يؤخر في السوق شيئاا،

رغماا عن هذه الوزارة  –على ما يبدو  –فالسوق بات منفلتاا من عقاله 

لن تستطيع التأثير على األسعار إن استمرت  –على ما يبدو أيضاا  –التي 

بأساليبها القديمة، فهي ستبقى أعجز من أن تُخفّض األسعار وتُغيّر مجرى 

 .السوق

 –ن كي نكون منصفي –لوزير البرازي ما يزال الوقت مبكراا لتقييم عمل ا

ولكن الحق عليه، فهو الذي دفعنا لمثل هذا الحديث المبكر، يعني ) تحركش 

بالحّمى إجيتو البرديّة ( فمنذ أيام وعند إطالق ) مشروع االستراتيجية الوطنية 

للتنمية الزراعية في سورية ( الذي جرى يوم الجمعة الماضي في سهل الغاب، 

البرازي بعض المؤشرات اإليجابية التي قد تؤثّر على السوق  أعطى الوزير

وتمنحه التوازن فعالا، ولكنه جدلها بمؤشرات سلبية غير مطمئنة قد تطيح بكل 
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 .مبادراته الرامية إلى خلق ذلك التوازن المنشود في السوق

 المؤشرات اإليجابية

لوزارة بعمل ا لعل أهم القضايا اإليجابية التي تحدث عنها البرازي تتمثّل

حالياا بالتنسيق مع وزارة اإلدارة المحلية على إنهاء الحلقات الوسيطة 

بأنها ليست فقط  –يقول البرازي  –الموجودة في أسواق الهال، وهي حلقات 

تلك التي تكون بين المنتج والمستهلك، مبيناا أن السلع تباع ثالث مرات ضمن 

/ ليالا، حيث  11بعضها منذ الساعة / سوق الهال، وتبدأ هذه الحلقات بالبيع ل

/  200ر / بسع –مثالا أو الفليفلة  –يأتي الفالح ويبيع منتجاته من البندورة 

ليرة للكيلو غرام، ثم يأتي من يشتري هذه المنتجات نفسها وضمن سوق الهال 

/ ليرة ..  275/ ليرة للكيلو، بعدها يأتي من يشتريها بقيمة /  225بمبلغ / 

/ ليرة وتخرج بميلغ /  200فتدخل المنتجات إلى سوق الهال بمبلغ /  وهكذا ..

 ./ ليرة . أي ضعف السعر 400/ ليرة لتصل إلى المستهلك بمبلغ /  300

البرازي شرح عالقة وزارة اإلدارة المحلية بالموضوع مبيناا أن أسواق 

ي عن ه –يقول البرازي  –الهال تتبع لها من الجهة المكانية، ولكن مسؤوليتنا 

حالة متابعة المادة أو السلعة، وحالة البيع والشراء، وسيكون هناك حل بحيث 

أن الحلقات الوسيطة سنقوم بتقليصها لتبقى حلقة واحدة بين تاجر الجملة وتاجر 

نصف الجملة، أي بصراحة لن يكون هناك مكان ) للشقّيعة ( الذين يشترون 

 .ألسعارويبيعون وهم يقفون على البسطات فترتفع ا

الشيء اإليجابي اآلخر الذي تحدث عنه وزير التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك تمثّل بتأكيده أّن هناك عقوبات رادعة جداا، وقوية جداا جداا سوف 

 .تُفرض قريباا على المخالفين

وعلى كل حال فإن اختصار الحلقات الوسيطة، وفرض العقوبات القوية 
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قرارات ولم تُتّخذ بعد .. فالحال على ما هو عليه الرادعة، ما تزال مشاريع 

إلى أن تتجّسد هذه األمنيات الطيبة على شكل قرارات تنفيذية مطبقة على 

 .األرض

 المؤشرات السلبية

من أكثر المؤشرات السلبية الخطيرة التي تبنّاها البرازي، تمثّلت بأن تكلّف 

 اا وتالعباا في السوق،ووضع نفسه كمحامي عن أكثر الشرائح فساداا وإفساد

ونقصد بذلك المراقبين التموينيين، وقد وّسع البرازي من مروحة المرافعة 

 :قائال

اآلن ونحن جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك .. وكل التموين .. وكل 

(  % 90شرطة المرور أنهم يأخذون رشوة وفوراا .. أنا ما أريد قوله أّن ) 

ال يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن لنا من هؤالء الموظفين جيدين و

بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين ، ولكن صحيح أن جزء منهم يرتكب أخطاء 

 .وسيكون هناك شغل على هذا الموضوع

المؤشر السلبي اآلخر تمثّل بالعزف على وتر دور المواطنين الكبير في 

ول مبيناا طموحاته بأن تتحتقديم الشكاوى لإلبالغ عن المخالفات التموينية، 

هذه الحالة إلى نوع من الرقابة الشعبية، ألن الطابع الشعبي هو الذي سيفيدنا 

ولتأكيد ذلك ذكر معلومات تفيد أنه منذ أيام نُظّمت ضبوط  –على حّد تعبيره  –

/ طناا منتهية المدة وأعيد تدويرها من رب  32لمخالفات جسيمة جداا، منها / 

 .ك المربيات ، وتهريب الطحين أيضاا البندورة، وكذل

من الشكاوى التي أوصلتنا إلى  % 80إّن  –قال البرازي  –سأقول لكم 

هذه النتائج كانت من الرقابة الشعبية، وكل المعلومات التي جاءتنا حولها كانت 

بالتعاون مع المجتمع المحلي، وبالتالي هذ الدور سوف نعززه، والسيما فيما 
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 . الجسيمة يختص بالمخالفات

 وماذا بعد ..؟

بعد ذلك فإن األمور ليست على ما يرام، وال على ما هي عليه .. بل أسوأ 

بكثير، ويبدو أن ارتفاع األسعار بات كأحجار الدومينو ..ففي كل يوم جديد 

تتحطم فيه أسعار اليوم الذي قبله لنشهد عند كل صباح أسعاراا أشّد ارتفاعاا، 

إلغاء الحلقات الوسيطة التي تتخذ من المضاربة على ومع هذا سنبقى على أمل 

األسعار عمالا لها، وعلى أمل تشديد العقوبات، وسيكون األمر أفضل وبفاعلية 

أكبر إن ترافقت تلك العقوبات بالترويج لها وألصحابها وفضحهم كي يتربّوا 

ويتربى غيرهم، ولكن األمر بصراحة لم يعد يحتمل التأخير، وحالة األسواق 

 .باتت مخيفة وتُنذر بالكثير من المخاطر

أما قضية تنزيه الجمارك وشرطة المرور ومراقبي التموين ففي الحقيقة 

هذه مصيبة، وليست أقل من حالة استغراٍق في النوم نأمل للسيد البرازي أن 

ال يتأّخر باالستيقاظ منها، وما يهمنا هنا هو تلك النظرة المخملية الجميلة التي 

لسيد البرازي لمراقبي التموين، وأنه قد تبيّن له بالتحليل والتدقيق أن ينظرها ا

( منهم جيدون وال يرتشون ..!! ) فعالا أهلل بالعين ما نشاف وبالعقل  % 90) 

انعرف ( فليس من السهل ال على الوزير وال على غيره أن يكتشف فساد 

يها خبراء التي صاروا ف المراقبين التموينيين الذين تمّرسوا بالفساد إلى الحدود

ومحنّكين به، فهم لن يأتوا ويشرحوا ألحٍد كيف يفسدون، بل على العكس هم 

ُمحاضرون في النزاهة واالستقامة حتى نكاد نحسبهم من مصّممي الصراط 

 أن نقف على أفعالهم –بالعقل  –المستقيم عنده تعالى، ولكن إن كنّا نريد 

فعلينا أن نسبر هذا األمر من خالل  وتصرفاتهم، ودورهم في تخريب السوق

روايات كل الذين يكونون على احتكاٍك معهم، وهؤالء أيضاا لن يرووا 



  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 73ــ 

الحكايات بسهولة، فهم يخافون على مصالحهم، فإن أخذ المراقبون علماا بأن 

هذا أو ذاك قد أفشوا أسرارهم فالويل لهم، وعندها سيخلقون له المخالفة من 

 .ا له، ويعبثون به وبرزقه وربما بمستقبلهتحت األرض، ويبتكرونه

 –السيد طالل البرازي يتعاطى اليوم مع شبكة فساٍد مذهلة، وهو يعتقد 

بأنها نزيهة .. هذا أمر خطير فعالا، فهذا يعني أن أي  –نتيجة التحليل والتدقيق 

 فال بّد من –مهما كان رائعاا بفخامته وجماله  –صرٍح يبنيه على هذا األساس 

ينهار بعد حين، ألنه على أساٍس كرتونّي هشٍّ ومنخور، وال يحتمل البناء أن 

 .عليه أبداا 

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إحدى المحافظات، وفي جلسة 

إنه عاجز تماماا عن ضبط  –منذ سنوات  –وديٍّة وغير صحفية، قال لي مرة 

 : ية يقولفساد مراقبي التموين عنده، وروى لي هذه الحكا

في إحدى المرات جاءتنا إخبارية من الشام .. من الوزير شخصياا،  )

وطلب مني تشكيل دورية برئاستي، وأن أذهب ليالا مع الدورية إلى أحد 

األفران، وحّددها لنا، وقد كانت خارج المدينة، وأّكد علّي الوزير بأن أكون 

ب اا لإلطباق على صاححريصاا باختيار عناصر الدورية، وأن يبقى األمر سريّ 

ذلك الفرن الذي يقوم بساعة محددة من الليل بارتكاب مخالفة جسيمة محققة، 

وطلب مني مشاهدة المخالفة وتنظيم الضبط بحضوري، وإحالة صاحب الفرن 

 .إلى القضاء

دخلنا إلى الفرن بالساعة المحددة ليالا، وعبثاا حاولنا البحث والتنقيب عن 

فلم نعثر على شيء، وعلى العكس كان الفرن يعمل بأبهى أي مخالفة في الفرن 

 ! .. صوره، كان دقيقاا ونظامياا مئة بالمئة

عدُت إلى المديرية، وقمُت بصياغة كتاٍب للسيد الوزير أعلمته فيه بتنفيذ 
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المهمة، من حيث تشكيل الدورية برئاستي، والذهاب إلى المكان المحدد، ولكن 

كما قلت له، وشرحت له الكم الكبير من االلتزام الذي يبدو أن اإلخباريّة كاذبة 

 .شاهدناه فعالا بذلك الفرن

ولكن المفاجأة أنني بعد فترة من الزمان علمُت أن اإلخبارية كانت 

صحيحة فعالا، وكان الوزير على حق إذ كانت هناك مخالفات جسيمة، ولكننا 

ي معي بالسيارة ونحن ذاهبون لضبط المخالفة قام أحد عناصر الدورية الت

بالتعليم على الموبايل لصاحب الفرن، الذي سرعان ما فهم على مراقب 

التموين وقام بإخفاء المخالفة وترتيب العمل على أكمل وجه ..! فكيف لي أن 

 ( أضبطَ مثل هؤالء المراقبين التموينيين الفاسدين ..؟! قال مدير التموين

ف الحكايات التي تثبت وتؤكد انتهت الحكاية .. وهذه واحدة من آالف آال

وتدمغ مراقبي التموين بدمغة الفساد المستشري في عروقهم، فإن كان تحليل 

وتدقيق الوزير البرازي قد أفضى إلى مثل هذه النتيجة من البراءة والنزاهة، 

فمن المؤكد أن المواد التحليلية التي استُخدمت في المختبر هي مواد بال فاعليّة 

 .ية، تحتاج إلى إعادة نظر، لضمان صدور النتائج السليمةوفاقدة للصالح

أما بالنسبة للتعويل على الرقابة الشعبية، وتحويلنا كمواطنين إلى 

مخبرين، فهذه شّماعة قديمة لوزراء ومدراء سابقين أثبتت الوقائع عدم 

جدواها، وإن نجحت أحياناا فهي فاشلة في أغلب األحيان، وال أعتقد أن 

تحتاج إلى دالالت وإخباريات، فهي أكثر من الهّم على القلب لمن المخالفات 

 .يريد أن يعمل بشرٍف ونزاهة واستقامة

السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالل البرازي : نتمنى لك 

كل الخير والتوفيق، ونأمل أن تحقق نجاحاا ملموساا، غير أّن هذا لن يحصل 

ع األمور في مواضعها، وما تمّخض من نتائج عن على ما نعتقد إن لم تُوض
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   .ذلك التحليل والتدقيق ليس أكثر من ُشبهة ال يمكن البناء عليها .. على األرجح

http://syrianexpert.net/?p=50809 

 

رنوس في اجتماعه األول رئيس مجلس الوزراء الجديد حسين ع - 18

 ..األولوية لتخفيض األسعار

 13/06/2020المصدر : الوطن  

عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، اجتماع متابعة 

للفريق الوزاري المعني بضبط األسواق وتوفير المنتجات األساسية بأسعار 

 .مقبولة، وال سيما فيما يتعلق بالمنتجات المحلية

أمين انسياب المواد من المنتج إلى المستهلك حيث تم التأكيد على أهمية ت

مباشرة عبر وسائط النقل التابعة للجهات الحكومية، بما يقلل من الحلقات 

الوسيطة، ومن التكاليف التسويقية وينعكس بشكل مباشر على صعيد تخفيف 

 .أسعار المستهلك النهائي بشكل مناسب

ستهلك اتخاذ اإلجراءات كما تم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية الم

الالزمة لتعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية بالتنسيق مع االتحادات المعنية 

 .والشركاء في قطاع األعمال

وتم تكليف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ 

 ما يلزم لتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل

 .اإليجابي وفق الطاقة االستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة

وتقرر تكليف محافِِظي طرطوس والالذقية ودرعا موافاة وزارة التجارة 

الداخلية بشكل يومي بكميات وأنواع المنتجات الزراعية وال سيما الغذائية 

http://syrianexpert.net/?p=50809
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داخلية ة الالقابلة للتسويق إلى المحافظات األخرى على أن تقوم وزارة التجار

بتوزيع الكميات المتوفرة لدى المحافظات المنتجة على األسواق الرئيسة في 

 .محافظات دمشق وحلب وحمص والمحافظات األخرى حسب األولوية

وتم الطلب من وزارات الزراعة واإلدارة المحلية والتجارة الداخلية وضع 

 ويق المناسبخارطة توزع اإلنتاج الزراعي الغذائي، في المحافظات والتس

وتم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية والمجالس المحلية  .إلى كافة المناطق

المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان فتح المنافذ ومحالت بيع التجزئة 

وعدم إغالقها تحت طائلة سحب تراخيص العمل، باإلضافة الى الخيارات 

 الداخلية متابعة عقود توريد الموادالتسويقية األخرى وتكليف وزارة التجارة 

األساسية وتحميل الموردين كافة المسؤوليات عن عدم االلتزام بمواد العقود، 

 .واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين

حضراالجتماع وزراء الزراعة واإلصالح الزراعي واإلدارة المحلية 

م المستهلك، واألمين العاوالبيئة والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية 

 http://syrianexpert.net/?p=50853 .لرئاسة مجلس الوزراء
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

هل ستصبح األمم المتحدة قريبا عاجزة عن تحقيق أهدافها؟ هل  - 1

 قيق أهدافها؟ستصبح األمم المتحدة قريبا عاجزة عن تح

عاما على نشأة األمم المتحدة  75بمرور  2020بينما تحتفل جنيف في عام 

عام على ظهور عصبة األمم المتحدة، يطرح سؤال حول قدرة هذا  100و

النظام العالمي على استيعاب التغيّرات الكبرى الحالية التي تعصف بالدول 

لمتطلباتها؟ يقّدم هذا  والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وعلى االستجابة

الموضوع عناصر اإلجابة على هذا السؤال في عالقة بالتحديات الرئيسية 

 .الخمس التي تشغل اليوم جنيف الدولية

 14:45 - 2020جوان  05

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A

%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-

%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

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

%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-

%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922 

 

 كم سيستغرق تعافي االقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا؟ - 2

 2020 يونيو / حزيران 10 األربعاء، نشر

 سبتمبر.. إليكم السبب 11فيروس كورونا أكبر خطر على الطيران منذ 

قالت منظمة التعاون  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

االقتصادي والتنمية إن تعافي االقتصاد العالمي من فيروس كورونا سيستغرق 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-/45809922
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المنظمة في أحدث تقاريرها للتوقعات العالمية،  وحذرت .عامين على األقل

رار ضمن أن الوباء تسبب في "أشد ركود اقتصادي منذ حوالي قرن ويتسبب بأ

 ."جسيمة على صحة الناس العقلية والجسدية ووظائفهم

المنظمة في تقريرها إلى سيناريوهين محتملين يواجههما االقتصاد  وتشير

العالمي، األول تنتشر به موجة ثانية من اإلصابات بالفيروس، ما يتسبب 

، والثاني الذي يتجنب فيه تفشي 2020قبل نهاية العام  بعمليات إغالق مجددة

وفي ما يسمى بسيناريو "الضربة المزدوجة"، ترى منظمة  .بير آخر للمرضك

 ٪7.6التعاون االقتصادي والتنمية انخفاض الناتج االقتصادي العالمي بنسبة 

. وفي حال عدم 2021في العام  ٪2.8هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداا بنسبة 

في  ٪6ضاا بنسبة التعرض لموجة ثانية من اإلصابات، فتتوقع المنظمة انخفا

 .2020النشاط االقتصادي في العام 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/world-economy-

recovery-2-years-coronavirus 

 

الواليات المتحدة: موجة شراء قوية ترفع أسعار أسهم كوداك أكثر  - 3

 %300من 

  - 2020تّموز / يوليو  30منشور  

 33.20أغلق سهم كوداك، المعروفة بكاميراتها ومعداتها للتصوير، عند 

مستخدم لتطبيق روبن هود  78500أبرز العناوين: اشترى أكثر من  دوالر

 اليومالشهير للتداول أسهم كوداك 

في المئة اليوم األربعاء مع  300قفزت أسهم ايستمان كوداك أكثر من 

وسط موجة شراء قوية من متداولي التجزئة عبر منصة روبن هود ماركتس 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/world-economy-recovery-2-years-coronavirus
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/10/world-economy-recovery-2-years-coronavirus
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بعد يوم من قول الحكومة األمريكية إن الشركة ستحصل على قرض بقيمة 

 .زمليون دوالر إلنتاج مكونات لمستحضرات طبية، وذلك بحسب رويتر 765

مستخدم لتطبيق روبن هود الشهير للتداول  78500واشترى أكثر من  

أسهم كوداك اليوم، وفقا لموقع روبنتراك دوت نت الذي يستخدم بيانات روبن 

وأغلق سهم كوداك، المعروفة بكاميراتها ومعداتها للتصوير، عند   .هود

 .دوالر 2.62دوالر، بينما كان قد سجل عند اإلغالق قبل يومين فقط  33.20

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D

-7%D8%AA9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A

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

-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9

-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1

-%D8%B1%D8%A3%D9%83%D8%AB-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83

1371711-300-%D9%85%D9%86 

 

الواليات المتحدة: قلق المستهلكين وضعف ثقة المستهلكين تهوي  - 4

 بمؤشرات وول ستريت

  - 2020تّموز / يوليو  29منشور  

بالمئة،  1.27نقطة، أو  134.18أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 

 .نقطة 10402.09إلى 

نشرت في الصباح أن ثقة المستهلكين في أبرز العناوين: أظهرت بيانات 

الواليات المتحدة هبطت في يوليو تموز مع تصاعد اإلصابات بالفيروس في 

 .أرجاء البالد

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، مع قلق المستثمرين من ضعف 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%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%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-300-1371711
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 ــ 80ــ 

في ثقة المستهلكين ونتائج مالية مخيبة لآلمال ومساومات بين الجمهوريين 

مجلس الشيوخ األميركي على خطة مساعدات لتخفيف والديمقراطيين في 

وأظهرت بيانات نشرت في الصباح أن ثقة  .تداعيات جائحة فيروس كورونا

المستهلكين في الواليات المتحدة هبطت في يوليو تموز مع تصاعد اإلصابات 

وينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع لجنة السياسة  .بالفيروس في أرجاء البالد

 .جلس االحتياطي الفدرالي )البنك المركزي األميركي( يوم األربعاءالنقدية بم

 205.21وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 

نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند  26379.56بالمئة، إلى  0.77نقطة، أو 

 3218.54بالمئة، ليغلق عند  0.64نقطة، أو  20.87القياسي  500بورز

 1.27نقطة، أو  134.18وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا  .نقطة

 .نقطة 10402.09بالمئة، إلى 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D

9%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%82%D9%84%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AB%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86- 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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