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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

علومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض الم

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 

بت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المث

 . تمنياتالأطيب   هو المسؤول. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

ل التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسا

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

مجلس االحتياطي الفيدرالي يحذر الواليات المتحدة من "طريق  - 1

 طويل" نحو االنتعاش

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

 في المئة 3.5البطالة عند 

 13:40 2020يونيو  11الخميس   اندبندنت عربية 

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

تعهد رئيس البنك المركزي األميركي، جيروم باول، مواصلة دعم 

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

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

 المستقبل المنظور.

وأظهرت توقعات صانعي السياسة الصادرة عن بنك االحتياطي الفيدرالي 

 .2022أن معدالت الفائدة ظلت منخفضة حتى نهاية عام 

 وأوضح باول "سيستغرق هذا بعض الوقت".

انعو السياسة في بنك االحتياطي في ديسمبر )كانون األول(، قال ص

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

 في المئة. 3.5العام، وأن يبقى معدل البطالة عند 

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

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

 المتحدة وحدها.

وقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن الوباء أثار أشد ركود منذ 

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

 العام في حالة حدوث موجة ثانية من التفشي.

الفيدرالي، األربعاء، أن وتظهر التوقعات الصادرة عن مجلس االحتياطي 

في المئة هذا  6.5صناع السياسة يتوقعون أن ينكمش االقتصاد األميركي 

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

 .2021المئة في عام 

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

 )شباط( الماضي.

 2030ير في سعر الفائدة حتى ال تغي

وخفّض مجلس االحتياطي االتحادي أسعار الفائدة نحو الصفر في بداية 

الوباء وتعهد الحفاظ على معدالت منخفضة حتى يعود االقتصاد إلى المسار 

 الصحيح.

وُضخت تريليونات الدوالرات في النظام المالي، وتم شراء سندات 

ول لتشجيع البنوك على االستمرار في الخزانة األميركية وغيرها من األص

اإلقراض ومنع انهيار السوق، كما استُحدثت برامج جديدة إلقراض الشركات 

 الصغيرة والمتوسطة وشراء ديون الشركات والبلديات.

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

، وصف السيناتور استماع حول االستجابة لوباء كورونا أمس األربعاء

 الجمهوري، جون كينيدي، باول بأنه "نجم الروك".
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لـ"بي  "بريمير ميتون"،  وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي االستثمار في 

بي سي وورلد"، إن بيان االحتياطي الفيدرالي كان "تأكيداً للبنوك المركزية 

 في كل مكان أن تفعل ما تحتاجه".

ك االحتياطي الفيدرالي "العدواني" ويشير المحللون إلى رد فعل بن

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

 أدنى مستوياتها.

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

 االحتياطي الفيدرالي لمنع األسواق من التجمد.

اء األصول عند المستويات الحالية، ودافع عن خطة البنك لمواصلة شر

على الرغم من االنتقادات بأن مثل هذه التحركات تساعد المستثمرين األثرياء 

 في المقام األول.

وأضاف "نحن ال نأخذ هذه المكاسب كأمر مسلّم به. ال تغيير في أسعار 

الفائدة في هذا االجتماع". ويبدو أن معظم صناع السياسة في بنك االحتياطي 

 .2023لفيدرالي ال يتوقع أي تغيير قبل عام ا

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

لتوقعات واضعي السياسات في بنك االحتياطي الفيدرالي. وهي ال تحدّد هوية 

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

 ه.َمْن يفكر في

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

واحد في األقل يعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع بنسبة مئوية كاملة في عام 

 . لكن األغلبية تعتقد أن ذلك لن يحدث.2022

في ما يتعلق بالنمو، يعتقد أكثر المتفائلين هذا العام أن االنكماش سيكون 
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 10في المئة، ويتوقعه آخرون "ذوو شخصية بغيضة جداً" بنسبة  4.2بنسبة 

 في المئة.

 -يتوقع معظمهم العودة إلى النمو العام المقبل. ولكن إذا أخذت الوسيط 

قبل أن  2022فسيكون ذلك عام  -وهو الشخص الذي في المنتصف إذا رتبته

 تُستردّ خسائر هذا العام بالكامل.

في المئة في  1.6سقاط هي اقتصاد أكبر بنسبة الصورة التراكمية لهذا اإل

 ذلك العام مما كان عليه في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، واصلت األسواق األميركية انتعاشها بداية األسبوع، 

 حيث ظّل المستثمرون متفائلين بأن التباطؤ سيكون قصير األجل.

األميركي  كان من المتوقع حدوث ركود اقتصادي بعد انكماش االقتصاد

 في المئة في األشهر الثالثة األولى من العام. 5

 انخفاض غير مسبوق في التوظيف واإلنتاج

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

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

 .الفيروس العديد من الشركات على اإلغالق

يأمل بعض االقتصاديين أن تتوقف خسائر الوظائف اآلن، وقد بدأ 

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

 وظيفة، حيث بدأت الواليات في إعادة فتحها.

في جلسة استماع حول مدى استجابة البنك المركزي األميركي لوباء 

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

 الروك"

ويرى المكتب الوطني األميركي للبحوث االقتصادية، وهو منظمة بحثية 
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 خاصة، أن حجم االنخفاض الذي بدأ في فبراير أكثر أهمية من مدته.

وقال "إن الحجم غير المسبوق لالنخفاض في التوظيف واإلنتاج، 

ه، يستدعي تصنيف هذه الحلقة على أنها وانتشاره الواسع عبر االقتصاد بأكمل

 ركود، حتى لو اتضح أنها أقصر من االنكماشات السابقة".

ويعرف المكتب عادة الركود بأنه انكماش اقتصادي يستمر "أكثر من 

 بضعة أشهر".

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

 .2009إلى يونيو  2007سمبر شهراً، من دي 18الكبير، التي استمرت 

 تعافي األسواق واستمرار األلم

شهدت األسواق المالية األميركية، التي تراجعت في فبراير وسط 

مؤشرات على االنهيار االقتصادي، صعوداً منذ مارس، بسبب آمال 

المستثمرين في أن تكون األضرار االقتصادية محدودة، وذلك بفضل اإلغاثة 

 س والبنك المركزي.الطارئة من الكونغر

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

 في المئة متجاوزاً مستوى ما قبل الوباء.

 - 3.232.3في المئة ليغلق عند  1.2بنسبة  S&P 500وارتفع مؤشر 

في المئة  1.7بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي  -ليعود إلى حيث بدأ العام

في المئة، أي أقل من قممهما  10. والمؤشران اآلن أقل من 27.572.4 إلى

 السابقة للوباء.

وفي خضم تداعيات تفشي فيروس كورونا التي وّجهت ضربة موجعة 

لالقتصاد األميركي، وفي ظل مواصلة وتوّسع المظاهرات التي تجتاح شوارع 

ً على مقتل جورج فلويد، وهو أمير كي من أصل المدن األميركية احتجاجا
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أفريقي لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة 

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

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

 في االتجاه". األموال الذكيّة والعالم يعلمون أننا نسير

وحذر العديد من االقتصاديين من أن األلم االقتصادي من المرجح أن 

 يستمر، حتى لو مّر األسوأ.

في  5.2وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة 

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

 في المئة. 9.1في المئة، ومنطقة اليورو  6.1ميركي االقتصاد األ

في المئة في العام  4.2في حين من المتوقع أن يعود النمو العالمي بنسبة 

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

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

 اضطراب مالي، والتراجع عن الروابط التجارية والعالمية".و

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

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

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

%D8%B3-

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

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

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

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

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

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

%D9%86%D8%AD%D9%88 
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 2020االقتصاد األميركي على عتبة ركود "تاريخي" في  - 2

 توقعات مصرفية بعودة االنتعاش لألسواق الرئيسة قبل نهاية العام

 17:22 2020أبريل  29األربعاء   اندبندنت عربية ووكاالت 

 

ركا كما يتباطأ اقتصادها بسبب جائحة كورونا تأثرت الحياة في أمي

 ()أ.ف.ب

ركوداً تاريخياً  2020من المنتظر أن تشهد الواليات المتحدة في عام 

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

وسيُستشف حجمه مع نشر قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول وتوقعات 

 نك المركزي.الب

ً بنسبة  في المئة في الناتج المحلي  4.3ويتوقع المحللون انخفاضاً سنويا

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

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

 للفترة نفسها.

 سبوقتحذير من تراجع غير م

وحذّر كيفن هاسيت، المستشار االقتصادي للرئيس األميركي، دونالد 

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

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

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

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

فيروس كورونا المستجد باالقتصاد األميركي. إذ اتخذت تدابير العزل واسعة 

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

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

فرض تدابير تهدف إلى احتوائه، حيث أغلقت المدارس والمقاهي وتم 

والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير األساسية، في حين أرغمت شركات 

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

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

 الواليات المتحدة. مسبوق في

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

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

 ، بحسب ما ذكرت هيئة الموازنة المستقلة.2019

ن ومن غير المعروف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط االقتصادي، لك

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

 بعضها، مثل جورجيا وتكساس، بإعادة فتح المحال التجارية.

 توقف قطاعات النقل الجوي

بالنسبة إلى بعض القطاعات  2019وقد تستغرق العودة إلى مستوى 

 وات.المتأثرة بشكل خاص بتوقف االقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سن

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

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

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

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

 توقعات لالقتصاد العالمي األول.

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

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

االقتصادية، التي تتوقف بشكل ما على عناصر الصحة العامة التوقعات 

ولن يتطرق البنك المركزي األميركي، الذي تجتمع  الخارجة عن سيطرتهم".

لجنته النقدية كل ستة أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة، وكان قد خفضها 

ء إلى الصفر في منتصف مارس، أمام انتشار الفيروس في البالد، وهو إجرا

 .2009لم يتخذه منذ الركود األخير في عام 

كما أطلق االحتياطي الفيدرالي سلسلة من : تدابير لطمأنة األسواق

التدابير، سواء كانت أدوات معتادة أو مبتكرة، لطمأنة األسواق وإعطاء نفحة 

 جديدة للشركات واألسر.

 6.5 ، فقد يبلغ انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي2020وبالنسبة إلى عام 

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

الدوالر ينخفض بانتظار فتح  في المئة. 5.9الدولي، من جهته، انكماشاً بنسبة 

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

عالم المستثمرين لإلقبال فيروس كورونا وتحركات إعادة فتح اقتصادات ال

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

 مركزية في الواليات المتحدة وأوروبا.

ويقتفي الدوالر أثر اإلقبال على المخاطرة على نحو وثيق طوال أزمة 

خفض تفشي كورونا، وتراجع قليالً مقابل بقية العمالت الرئيسة اليوم، حيث ان

على نحو طفيف مقابل اليورو والجنيه اإلسترليني، فيما صعد الين الياباني 

ين مقابل  106.55في المئة ألعلى مستوى في ستة أسابيع ليسجل  0.3

 الدوالر.
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وفقدت العملة األميركية معظم مكاسبها مقابل العمالت المناظرة. وزاد 

ى في سبعة أسابيع في المئة إلى أعلى مستو 0.6الدوالر األسترالي نحو 

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

يجعله بصدد تحقيق أفضل أداء شهري في أربعة أعوام. وزاد الدوالر 

النيوزيلندي بالهامش نفسه إلى أعلى مستوى في أسبوعين ليجري تداوله مقابل 

 دوالر أميركي. 0.6119

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

اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي األميركي والبنك المركزي األوروبي يوم 

الخميس، في وقت يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن مسار سياسة المركزي 

األميركي المستقبلية بعد استجابته للضرر االقتصادي الناجم عن جائحة 

 ر الفائدة وشراء سندات وحماية أسواق االئتمان." بخفض أسعا19-"كوفيد

وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من 

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

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

من جانبه، أكد "ستاندرد تشارترد"، أنه يتوقع أن : يتوقعات بعودة التعاف

تقود أسواقه الرئيسة التعافي االقتصادي العالمي من أزمة كورونا في وقت 

مبكر ال يتخطى نهاية العام الحالي، ليصدر مالحظة متفائلة بعد هبوط األرباح 

 الفصلية نتيجة زيادة مخصصات الديون الرديئة.

 ً ً من الجائحة قبل أن يخرج االقتصاد  وقال البنك "نتوقع تعافيا تدريجيا

، وهو ما ستقوده على األرجح 2020العالمي من ركود في الجزء األخير من 

األسواق في دائرة نشاطنا". وأوضح البنك الذي مقره لندن في إفصاح 

للبورصة، أن الزيادة في انخفاض قيمة االئتمان والمخصصات الرتفاع متوقع 
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عت األرباح قبل الضرائب للفترة من يناير )كانون في خسائر القروض دف

في المئة مقارنة مع الفترة نفسها  12الثاني( إلى مارس، إلى االنخفاض بنسبة 

 مليار دوالر. 1.22قبل عام إلى 

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

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

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

 مليار دوالر للغرض نفسه. 2.6جنب "باركليز" 

واستقبل المستثمرون توقعات "ستاندرد تشارترد" بشكل إيجابي، إذ 

كرة صعدت أسهمه المدرجة في لندن بنحو سبعة في المئة في التعامالت المب

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

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

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

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

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

%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020 

 

 ل والفائدة والنقد" لجون كينزعودة إلى "النظرية العامة للشغ - 3

 كّل األزمات أعادته إلى الواجهة ولن يشذّ كورونا عن ذلك

  2020مايو  24األحد   باحث وكاتب إبراهيم العريس 

 (ةاالقتصادي المعروف جون مينارد كينز )اندبندنت عربي     

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

يجد أمامه سوى اسمين يرى أن عليه العودة إلى مؤلفات صاحبيهما، علّه يجد 

https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/115866/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/130501
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/130501
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/130501
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فيها الترياق: أولهما كارل ماركس، انطالقاً من كتابه "رأس المال"، وليس 

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

حقيقية لتخليص ذلك المفكر األلماني من كل ما َعِلق باسمه، وما اُقترف تبعاً 

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

ً بالنسبة إليه من مجمل دراساته التي شغلت  االقتصادي اإلنجليزي، انطالقا

ألول من القرن العشرين، سلباً وإيجاباً، الباحثين االقتصاديين خالل النصف ا

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

 الحاجة إلى كينز أكثر موسمية من ماركس.

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

ظام الرأسمالي ما يستدعي حدّتها، ومن بعيد، كونها أزمة تستشري داخل الن

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

أسوة بكل أولئك المفكرين االقتصاديين الجادين الذين يرون أننا مهما بلغ 

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

ما نقول حتى االجتماعية المعيشية، التي ترزح االقتصادية والمالية، بل رب

تحت عبئها معظم أمم األرض سواء كانت ذات اقتصاد حّر أو موّجه أو 

 مختلط، ال بدّ لنا من مرجعية نستند إليها.

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

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

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

 الفكرة األساس وراء الحلول الروزفلتية

والحقيقة، أننا مهما كان من شأن تحليلنا تلك "الصفقة الجديدة" التي أنقذ 

شبح الجوع بها الرئيس األميركي روزفلت بالده من الكارثة االقتصادية و
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المخيّم على رؤوس عشرات الماليين من مواطنيه، ال بدّ من االعتراف بأن 

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

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

 ً ً على  االقتصادية والنقدية، وذلك طبعا على الضد من استيالء الدولة كليا

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

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

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

"النظرية العامة للشغل والفائدة والنقد" الذي صدر عام  كتاب كينز العمدة

، 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 

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

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

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

المتواصل للتوازن بين العرض والطلب، ونظرية للنقود تقوم على تفضيل 

أس المال مفّسراً لمبدأ االستثمار، بجعله السيولة، ومفهوم الفعالية الهامشية لر

سبباً حاسماً في عملية االدخار، ناهيك بتحليل عميق للسيكولوجية التأسيسية 

 التي تؤكد أن المدخول يتنامى حين يتنامى االستهالك.

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

القتصادية في المجتمع، بل فاعل حاسم ومقرر حكماً بين شتّى أطراف اللعبة ا

 في ترجيح كفة طرف على طرف في لحظة معينة.

 العودة مع كورونا
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من الواضح في أيامنا الصعبة هذه أّن دوالً كثيرة تتبع تلك المبادئ حتى 

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

 يوم من ذلك كله؟نتساءل: أين كينز ال

في الحقيقة، جون مينارد كينز، االبن المدلل للنخبة اليسارية البريطانية 

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 

ردد قبل البدء بالتدخل. فهو كان أسس كل الجميع، كيف أن ثمة دوالً ال تزال تت

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

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

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

تدخل الدولة ضرورياً في أزمنة اشتداد البطالة، حتى لو أدّى ذلك إلى يجعل 

 حدوث عجز في األموال العامة.

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

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

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

اليسارية،  -البريطاني المتحلّقة من حول "جماعة بلومبسبوري"، الليبرالية 

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

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

 رني شعوٌر بأنني أنما أضع حياتي بين يدّي".يخام

وكان كينز لفت إليه األنظار بشكل استثنائي خالل مؤتمر الصلح في 

فرساي حين كان عضواً في الوفد البريطاني وانسحب، إذ وجد أن ما تنّص 

عليه االتفاقيات سوف يدّمر أوروبا، ال سيما منه ما يتعلق بالبنود التي ستذل 
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ولم يكن ذلك آخر مؤتمر يعلن موقفاً ضده، إذ سنراه يفعل  الشعب األلماني.

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

مطالباً بنقود عالمية، بدالً من االعتماد على الدوالر. لكن، في الحالتين كان 

 كينز خاسراً، وفي الحالتين تبيّن للعالم الحقاً أنه كان على حق.

 كان يكره الطبقة العاملة؟هل 

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

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

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

القتصاد السياسي في كامبريدج، في الوقت العمل في الصحافة، ثم أسس نادي ا

الذي انضم فيه إلى "جماعة بلومبسبوري" مع فرجينيا وولف واألخوة 

 ستراتشي وروجر فراي وغيرهم.

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

هذه أضحى واحداً من كبار موظفي وزارة المالية، وهو ب 1919و 1914وبين 

الصفة أسهم في اإلعداد التفاقية فرساي، لكنه وقف يعارض النتائج التي أسفر 

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

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

لق فرص عمل تطالب جميعها بتدخل الدولة وتعزيز القطاع العام من أجل خ

 كاملة ودائمة للعمال.

والطريف، أن هذا االقتصادي الفذّ الذي أنفق عمره يدافع عن حّق العمال 

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 

، وجاء فيها أّن 1913التي كان كينز كتبها في  جمع عديداً من النصوص
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العمال ليسوا أكثر من "سكارى وجهلة يجب أن يخضع ازدياد عددهم لرقابة 

 الدولة".

مهما يكن من كتابات كينز المكتشفة حديثاً، فإن ذلك ال يقلل من قيمته باحثاً 

ً أثّر في أجيال بأسرها من الباحثين، وربما في مجموع األحز اب اقتصاديا

ً عبر كتب مثل "دراسة حول اإلصالح  االشتراكية األوروبية، خصوصا

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

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

مجالت االقتصادي خاض معترك الحياة الفنية من خالل مساندته الجمعيات وال

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

بالفنون االستعراضية منذ زواجه من راقصة الباليه الروسية ليديا لوبوكوفا 

 .1925في 

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

والمساعدات التي كانوا يريدون وفاته بعام، فاوض األميركيين بشأن القروض 

 تقديمها إلى البريطانيين، فقالوا عنه إنه ليس دبلوماسياً في تفاوضه.

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  - 4

 % 3ر 6ينخفض 

شعار اليورو امام البنك المركزي االوروبي في فرانكفورت.  

 13/06/2020المصدر : البعث   ارشيف رويترز

خضعت مؤشرات األسهم العالمية لضغوط من بيانات ضعيفة تسبّبت في 

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

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

لموحدة عام انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي منذ إنشاء العملة األوروبية ا

، كما أظهرت بيانات أن اليابان ستشهد أعمق ركود القتصادها منذ 1999

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

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

 .قتصاديبشأن مؤشرات ظهرت في اآلونة األخيرة على التعافي اال

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات األسهم األمريكية، ليكون 

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

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

 % لكل منهما، وجاء10بنحو ” دلتا إيرالينز”و” يونايتد إيرالينز“شركتي 

 .أداء وول ستريت

وكشفت بيانات عن الهيئة الوطنية لألعمال المستقلة عن ارتفاع ثقة 

الشركات الصغيرة في الواليات المتحدة بأكثر من التقديرات، وكان المكتب 

الوطني لألبحاث االقتصادية أعلن أن اقتصاد الواليات المتحدة دخَل بالفعل 

وانخفض المؤشر داو  2009 حالةَ ركوٍد في شباط الماضي ألول مرة منذ
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نقطة  27447.37بالمئة إلى  1.23نقطة أو ما يعادل  337جونز الصناعي 

%، وتراجع المؤشر ستاندرد 0.6قبل أن يقلّص خسائره في وقت الحق إلى 

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

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

% قبل أن يرتدّ للمنطقة الخضراء في 0.58نقطة أو ما يعادل  57.56المجمع 

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

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

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

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

 .السيارات وتلك المرتبطة بالرقائق االنخفاض

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

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

ً من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر فيما جرى تداول  مالذاً آمنا

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

ومع إضرار ارتفاع الين بأرباح الشركات اليابانية المحقّقة في الخارج 

عة السيارات حين تُحول إلى داخل البالد، تعرضت أسهم شركات صنا

% 4.8المعتمدة على التصدير لضغوط، مع انخفاض سهم نيسان موتور 

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

انخفاض أسهم شركة بريتش أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف 

شر موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي. وما زال المؤ

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

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

http://syrianexpert.net/?p=50849
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واليات نَبرة ترامب الُمتشددة تُلقي بظاللها على الروابط الوثيقة بين ال - 5

 المتحدة وجنيف

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

بين رونالد ريغن، الرئيس األمريكي وميخائيل غورباتشوف، األمين العام 

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

 Keystone .الحرب الباردة

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

القلق بشأن سياسة واشنطن الُمستقبلية حيال منظومة األمم المتحدة وغيرها 

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

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

 .’جنيف الدولية‘والمتشابك بين الواليات المتحدة و

 11:00 - 2017مارس  01

بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البيت األبيض، توحي : سايمون برادلي

التصريحات الصادرة عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب والسفيرة الجديدة 

مية )والنظام الُمتعدد لواشنطن في األمم المتحدة نيكي هالي بأن المنظومة األمَ 

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

فإن ترامب الذي يَجَهر بشعار"أمريكا أوالً" ال يثق بالتعاون الدولي ويزدري 

 .هذه الهيئة العالمية

 

Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 

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

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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people to get together, talk and have a good time. So sad! 

66.1K   12:41 AM - Dec 27, 2016 Twitter Ads info and privacy  32.5K people 

are talking about this 

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

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

End of insertion 

وفي الوقت الراهن، تلوح إمكانية َخْفض المساهمة المالية األمريكية في 

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

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

إيرين باركلي، نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكي أمام مجلس حقوق 

اإلنسان إن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تُراجع مشاركتها في مجلس 

مم المتحدة سعيا إلصالح أجندته وإنهاء "وسواس حقوق اإلنسان التابع لأل

 .إسرائيل"، على حد تعبيرها

هذه التطورات األخيرة أدت إلى شعور : استخالص الدروس من التاريخ

ج لنفسها بوصفها  مركزاً عالمياً للتعاون ‘بعدم اإلرتياح في جنيف، التي ترّوِ

، جوسي هانهيماكي والحوكمة. وبرغم ما يدور من شائعات، يرى’ الدولي

، بأن المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية أستاذ التاريخ الدولي في

اريخ لبعض المؤشرات على الناس اإلحتفاظ بهدوئهم، ُمشيراً إلى تقديم الت

 .الجديرة باإلعتماد

 لجنيف الدولية الوجه الُمتحّول

الحوكمة العالمية،  نيويورك ونيروبي وفيينا وجنيف: في عالم

تظل المنافسة شرسة بين المدن الُمضيفة التي تُصارع من أجل 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=813500123053490176
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/813500123053490176
http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/hanhimaki
http://graduateinstitute.ch/home.html
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88-%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/45809976
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هذه ليست ظروفاً ال سابقة لها، " .اإلسهام بقسط ما في الحراك الكوني

د فيها الواليات المتحدة باإلنسحاب. فقبل  وهي ليست المرة األولى التي تَُهدِّ

انب في سنوات حكم جورج دبليو عهد أوباما، كانت هناك األزمة األحادية الج

بوش، والتي ُوفِقنا بتجاوزها بطريقة أو بأخرى. العالم لم ينهر حينئٍذ. ثم كانت 

هناك مشاكل أيضا في عهد رونالد ريغان، كما لجأت الواليات المتحدة في 

ً إلى تعليق مساهماتها المالية لفائدة منظمات مثل اليونسكو،  الماضي أيضا

 ."دة المعنية بالتربية والعلوم والثقافةوكالة االمم المتح

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

األمريكي بالقلق -يشعر دانيَل فارنَر، إختصاصي العلوم السياسية السويسري

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

ر أنفسنا في هذه األوقات الُمتقلبة بالتاريخ والقيَم الوثيقة التشابُك الُمهم أ ن نُذَّكِ

 .بين الجمهوريات الشقيقة أمريكا وسويسرا، وجنيف

وكان فارنَر قد ساعد في إنتاج كتاب حول هذا الموضوع بالذات في عام 

نسخة جنيف من الكتاب ‘، يبحث في عدد من التأثيرات بدءاً من 2011

ووصوالً إلى فاعلي الخير من أمثال بيل غيتس ومؤسسته )انظر ’ المقدس

 .(معرض الصور أدناه
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - Pandemia zwiększa drastycznie deficyt budżetowy 

Francji 

Piotr Rudzki 04.08.2020 

W końcu czerwca deficyt budżetowy Francji zwiększył się o 

47,6 mld euro do 124,9 mld — podał resort działań publicznych i 

rachunków. Wydatki z budżetu ogólnego wyniosły 198,5 mld euro 

wobec 174,2 mld rok temu. Ten wzrost wynikał głównie z 

finansowania działań wspierających gospodarkę w związku z 

kryzysem sanitarnym: 13,5 mld euro wydano na wspieranie 

technicznego bezrobocia, a 4,9 mld na fundusz solidarności z 

przedsiębiorcami. Z kolei przychody zmalały o 11,8 proc. do 125,8 

mld euro, przede wszystkim przychody netto z podatku VAT (=15,5 

mld) na skutek zaprzestania działalności przez wiele małych firm i z 

powodu przyspieszenia zwrotu skredytowanego podatku firmom — 

odnotował Reuter. W związku z konsekwencjami dla budżetu 

działań wspierających gospodarkę osłabioną skutkami pandemii 

rząd dokonał kolejnej zmiany prognozy rocznego deficytu 

budżetowego, zawartej w trzeciej nowelizacji budżetu ogłoszonej 30 

lipca. Rząd spodziewa się obecnie na koniec roku deficytu 225 mld 

euro wobec 93,1 mld w początkowej ustawie finansowej. W 2019 r. 

deficyt budżetowy Francji wyniósł 92,7 mld euro. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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7 - Kryzys we Francji. Gospodarka może skurczyć się 

aż o 20 proc. 

ala  27.05.2020 

Francuski urząd statystyczny opublikował dramatyczne 

prognozy dla kraju. Jak podaje, PKB Francji może obniżyć się w 

drugim kwartale nawet o 20 proc. 

Francuska gospodarka mocno wyhamowała w wyniku 

nałożonych przez rząd obostrzeń, mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak podaje Państwowy Instytut 

Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE), w czasie lockdownu 

gospodarka osiągała zaledwie dwie trzecie poziomu z czasów sprzed 

kryzysu związanego z COVID-19, z kolei obecnie, po załagodzeniu 

obostrzeń - jest na poziomie około czterech piątych. W efekcie, jak 

prognozuje urząd, PKB Francji skurczy się w drugim kwartale 2020 

roku o około 20 proc. 

Jednocześnie mocno wzrośnie zadłużenie finansów publicznych 

Francji, które - jak prognozuje minister ds. budżetu Gérald 

Darmanin - przekroczy na koniec roku 115 proc. PKB. To wynik 

ogromnych kosztów, jakie ponosi budżet na działania w walce z 

pandemią. 

Rząd Francji zaczął powoli rozmrażać gospodarkę 11 maja, 

dbając o to, by kolejne branże wznowiły działalność stopniowo i 

rozważnie. Szybkiego odbicia z pewnością więc nie będzie, jednak 

INSEE zauważa już obiecujący wzrost wydatków Francuzów. 

https://www.rp.pl/autor/990099/alicja-podskoczy
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Nastroje konsumentów natomiast wciąż pozostają złe - indeks 

mierzący ich zaufanie do gospodarki spadł w maju o 2 pkt do 93 pkt 

w maju, po ostrym spadku o 8 pkt w kwietniu (100 pkt to 

długoterminowa średnia). 

Odrobinę mniejszy pesymizm panuje także we francuskich 

firmach. Mierzony przez INSEE wskaźnik zaufania biznesu 

podniósł się nieznacznie w maju do 59 pkt, po spadku do 53 pkt w 

kwietniu - najniższego odczytu tego indeksu, odkąd urząd zaczął go 

obliczać w 1980 roku. 
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8 - unior Chamber International in Lattakia launches 

the "YEN Syria Entrepreneur Network" project 

 Created on Friday, 07 August 2020 08:04  

The Junior Chamber International (JCI) in  Lattakia has 

recently   launched the Young Entrepreneurs Network (YEN Syria) 

project in partnership with  “Syrian Marketers” 

and  “Syrian  Researchers”  teams ,  IDEA  company and “Orjwan” 

company .  

President of JCI for the year 2020  in Lattakia  Erfan Dwidari, 

said in a statement to Syriatimes e-newspaper  that "the project aims 

to support youth  entrepreneurs and overcome the obstacles facing 
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them, due to the lack of supporters and rapid market changes“.    

She stressed based on the fact that the JCI  is originally a global 

network for effective citizens , it launched the project that aims to 

establish a network that includes youth  entrepreneurs at the local 

level with the aim of strengthening  joint cooperation  and exchange 

experiences to serve their entrepreneurial projects. 

Vice President of  JCI for Business Sector in Lattakia Dalia 

Sulieman said  "Many owners of start-up companies are in need 

for   support  as the support provided to them by the local 

community and related institutions is no longer sufficient  in a way 

that secures the exchange of resources in parallel  With the 

exchange of experiences. " 

In turn, Rahaf Zulf, director of "YEN Syria Entrepreneur 

Network" project  stated that " the project  seeks to provide an 

opportunity of cooperation between entrepreneurs and create an 

electronic platform that brings together entrepreneurs to facilitate the 

exchange of experiences”.    

“Like most projects that previously supported entrepreneurs in 

Syria, the YEN Syria project helps  to spread the concept of 

entrepreneurship as well as shedding light on  the Syrian 

entrepreneurs and their entrepreneurial ideas “ according to Zulf.   

She pointed out that  the project is divided into  several stages 

including  forming groups through social media sites that include 

business leaders who share presentations and videos  about their 

companies and their starting-up  entrepreneurial projects.    
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During  the next stage, the JCI  in Lattakia   will promote the 

work of entrepreneurs and their success stories  through social 

media. The project will provide  a set of training courses 

commensurate with  entrepreneurs’  needs, and encouraging them to 

exchange experiences  through the sustainable electronic platform , 

which will ensure the continuity of communication  among them 

permanently after the end of the project period.  It is noteworthy  that 

the JCI  is an international  , non-profit organization  of active youth 

citizens  between the ages of 18 and 40, spread internationally 

through 500 local chamber in more than 120 countries  around the 

world.  JCI aims to provide development opportunities to enable 

youth to create positive change in their societies.   

The JCI  Syria was established in 2004 under the supervision of 

the International Chamber of Commerce, and currently includes 

seven local chambers in Damascus, Tartous, Aleppo, As-Sweida , 

Homs, Lattakia and al- Wadi..  Interviewed by : Rawaa Ghanam  

http://syriatimes.sy/index.php/economy/50275-junior-chamber-

international-in-lattakia-launches-the-yen-syria-entrepreneur-network-project 

 

9 - A statement by the Ministry of Finance on the 

Cabinet’s decision concerning the exchange of 100$ by 

Syrians coming from Lebanon 

Created on Sunday, 12 July 2020 09:01  

The Ministry of Finance issued a press release regarding the 

Cabinet’s decision No. 46, which stipulated that Syrian citizens have 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/50275-junior-chamber-international-in-lattakia-launches-the-yen-syria-entrepreneur-network-project
http://syriatimes.sy/index.php/economy/50275-junior-chamber-international-in-lattakia-launches-the-yen-syria-entrepreneur-network-project
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
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to exchange 100 USD or its equivalent in the foreign currencies 

accepted by the Central Bank of Syria to the Syrian pounds 

according to the exchange rates mentioned in the Customs and 

Aviation Bulletin upon entering the territory of the Syrian Arab 

Republic. The decision exempts drivers and those who have not 

reached the age of eighteen.  

The statement pointed out that Article 10 of Legislative Decree 

No. 20 of 2017, which is governing the work of the Cabinet, 

stipulates that the Cabinet is authorized to supervise the regulation 

and management of monetary, credit and insurance systems and 

maintain state funds. 

The statement pointed out that the enemies of Syria continuously 

take advantage of the economic war to which it is exposed and are 

targeting the stability of the exchange market of the national 

currency. The blatant foreign intervention contributed to the 

promotion of the national currency exchange rates on the black 

market and on malicious electronic pages to unprecedented levels 

that negatively affected the economic and monetary transactions. 

The statement clarified that the Syrian law criminalizes dealing 

in a currency other than the national currency. 

The statement stressed that the main idea of this decision is that 

whoever returns from outside the country is usually in possession of 

foreign currencies, so the citizen is supposed to exchange what he 

has through the official channels of exchange (exchange companies 

- public banks - the Central Bank of Syria) at the price determined 
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by the Central Bank of Syria. 

The decision obliges the returning citizens to exchange a 

minimum level of foreign currency that guarantees them to pay the 

value of basic services until they reach their homes or their work 

center inside the country and the possibility to obtain the necessary 

local currency, the statement added. 

The decision is an implementation of the policy of the Central 

Bank of Syria in protecting and supporting the Syrian pound, the 

statement reiterated, adding that it is an organizational measure 

whose main objective is to reduce pressure on the exchange rate in 

the market and secure a small part of the country's foreign exchange 

needs. Also, it is necessary in providing services to travelers to 

secure the local currency at the appropriate time to avoid them 

dealing with the black market when they need to obtain the Syrian 

pound. 

The statement pointed out that the decision included the 

returning Syrian citizens and did not include foreigners in order to 

avoid the policy of reciprocity so as not to put pressure on citizens 

when they travel abroad as well as on the exchange rate inside the 

country. 

The statement stressed that the aforementioned decision did not 

include imposing any tax, fee or burden on Syrian citizens. 

The statement indicated that the Syrian laws and the procedures 

of the Central Bank of Syria allow Syrian citizens, whether students 

or patients traveling abroad, to obtain foreign exchange "in 



  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

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

 ــ 32ــ 

thousands of dollars in cash" after confirming the integrity of the 

procedures. 

 Inas Abdulkareem 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-

of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-

syrians-coming-from-lebanon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
http://syriatimes.sy/index.php/economy/49792-a-statement-by-the-ministry-of-finance-on-the-cabinet-s-decision-concerning-the-exchange-of-100-by-syrians-coming-from-lebanon
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 االقتصادات العربية: -ثالثاً 

 وعلينا استكمال اإلصالح المالي« متين»الكويت: المركز المالي  - 10

يوليو  19 -هـ    1441ذو القعدة  28 -األحد  «الشرق األوسط»الكويت: 

 15209عدد ] مـ رقم ال 2020

 وزير المالية الكويتي براك الشيتان 

سبت، إن مركز الكويت المالي  شيتان ال قال وزير المالية الكويتي براك ال

ولكن علينا اس  تكمال اإلص  الح في المالية العامة بما يض  من ديمومة « متين»

 .المؤسسات ورفاه المواطنين

د بورز الجمعة جاءت تص    ريحات الوزير تعقيبا على تعديل س    تاندرد آن

، حيث قالت إنها تتوقع «مستقرة»من « سلبية»النظرة المستقبلية للكويت إلى 

مة  لدى الحكو ية العجز  يا لتغط كاف عام لن يكون  ياطي ال ندوق االحت أن ص      

 .المركزية

نتيجة »وقال الش   يتان في بيان ص   حافي إن تعديل النظرة المس   تقبلية هو 

ي العام، مبينا أن الس      لطتين التنفيذية لتدني الس      يولة في االحتياط« تلقائية

 .والتشريعية تعمالن حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي

وأوض  ح أن تثبيت تص  نيف الكويت الس  يادي من قبل س  تاندرد آند بورز 

يض   عها في مص   اف دول مثل تايوان وآيرلندا وفي مقدمة معظم  AA - عند

ية  لدول الخليج مان»ا لة االئت لدو هذا يعكس قوة ا مالي و ها ال نة مركز تا ية وم

 .«المدعوم بشكل كلي بحجم األصول في صندوق احتياطي األجيال القادمة

وتوقع  ت وك  ال  ة التص      نيف االئتم  اني أن يكون العجز ل  دى الحكوم  ة 

ند نحو  يت ع بالكو ية  مالي في  40المركز ناتج المحلي اإلج ئة من ال ما في ال
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المائة كانت تش      ير ، وذلك بارتفاع عن عش      رة في 2020الس      نة المالية 

التقديرات إليها العام الماض   ي، مقدرة أن ص   ندوق االحتياطي العام لن يكون 

 .قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم

ية  مال لدى وزارة ال كد الوزير الكويتي أن  ية »وأ مال حات  طة إص      ال خ

ناقش    ها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مض    يفا أن « مرحلية

ارات دعم ص   ندوق االحتياطي العام تتطلب الحص   ول على موافقة بعض خي

 .السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك

واعتبر الش     يتان أن تقارير وكاالت التص     نيف االئتماني الثالث الكبرى 

لكونها مدعومة بش      كل كلي « ممتازة»حول المركز المالي للكويت ال تزال 

 .في صندوق احتياطي األجيال القادمة بحجم األصول

ضاف  ستاندرد »وأ صنيف األخيرة ومنها وكالة  لكن قرارات وكاالت الت

آند بورز تس     توجب اس     تكمال عملية إص     الح المالية العامة للدولة وتعزيز 

ية رغم  ياطي العام ومعالجة االختالالت المال الس      يولة في ص      ندوق االحت

 .«حالياالتحديات المرحلية التي نواجهها 

يوليو )تموز(  12، في «رويترز»ك  ان مس      ؤول حكومي ق  ال، وفق 

عام  ياطي ال ندوق االحت تدرس بيع أص      ول تخص ص       لة  لدو حالي، إن ا ال

 .لصندوق األجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز

https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D

8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

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

%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-

%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

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

https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2398146/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 الجزائر تنضم لعضوية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير - 11

 مـ 2020يوليو  14 -هـ  1441ذو القعدة  23 -الثالثاء 

 «نالشرق األوسط أونالي»الجزائر:  

أعلن البنك األوروبي لإلنش    اء والتعمير، اليوم )الثالثاء(، أن مس    اهميه 

 .وافقوا على انض   مام الجزائر لعض   وية المؤس   س   ة المالية متعددة األطراف

ية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة  باب أمام إمكان وتفتح عض      وية الجزائر ال

قة طا مة لل مدادات دائ نافس       ة وتعزيز إ خاص على الم طاع ال ورفع جودة  الق

مة في البالد عا مات ال خد فاءة ال مال  .وك بأع قائم  نك ال قال يورجن ريجتري و

طاع  ما في الق نات الجزائر الس      ي كا نان إلم نا إطالق الع هدف نك " رئيس الب

الخاص لخلق وظائف ودعم التنمية المس      تدامة". وتابع "على غرار الدعم 

 ل      ل      دول ال      م      ج      اورة ل      ل      ج      زائ      ر، ي      م      ك      ن ل      ل      ب      ن      ك

ية األوروبي لإلنش        لك خبرة تكنولوج كذ ية و مال اء والتعمير حش       د موارد 

وتأس    س البنك األوروبي لإلنش    اء والتعمير في عام  ."وخدمات اس    تش    ارية

لمس   اعدة الدول الش   يوعية الس   ابقة في أوروبا الش   رقية على التحول  1991

وتمتلك القوى االقتص  ادية الكبرى بمجموعة الس  بع حص  ة  .القتص  اد الس  وق

الذي توس     ع في الس     نوات األخيرة ليض     م مص     ر و تونس  أغلبية في البنك

 260مليار يورو في  12واس    تثمر البنك ما يربو على  .والمغرب في أفريقيا

ية  قة البحر المتوس      ط في موارد طبيع عا في جنوب وش      رق منط مش      رو

شروعات  ضال عن م صنيع وخدمات ف شطة زراعية وت سات مالية وأن س ومؤ

 .اه والصرف الصحي وخدمات النقلبنية تحتية مثل الكهرباء والمي

https://aawsat.com/home/article/2389491/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%

D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-

%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9- 

https://aawsat.com/home/article/2389491/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/2389491/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/2389491/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
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لبنان قبل حريق المرفأ..جارنا سيجوع و رؤية ” أحرق“قرار قديم  - 12

 ..مع سورية” الموائد المفتوحة” جديدة لعالقة 

 05/08/2020 :الخبير السوري –ناظم عيد  

لماذا نزرع وسورية ” نقل لنا أحد األصدقاء قوالً شهيراً للحريري األب 

سكونا بهواجس والرجل كما نعلم كان م”..على بعد ضربة حجر من هنا

االستثمار المالي والعقاري والخدمي وليس إال..وقد حّول لبنان إلى اقتصاد 

الحريرية ” يتماهى مع توجهاته كأكبر ثري موجود هناك ..وهذه هي نفحة 

 .وكانت البصمة الجديدة القاتلة لالقتصاد اللبناني” االقتصادية

ً ..مه ما تعددت الهبات الحقيقة الُمّرة اآلن أن ..لبنان سيجوع حتما

التي توالت النيّات ” الفزعة الدولية” والمساعدات، التي ستأتيه في سياق 

بشأنها من كّل حدٍب وصوب..ألنها مساعدات إنقاذيّة و إسعافية ذات طابع 

الذي وقع أمس في مرفأ بيروت..أي  –الزلزال  –طارئ على خلفية االنفجار 

يقلّعون ” تترك أصحاب المصاب للمعاناة تماماً كما مراسم العزاء المؤقتة التي 

 .”أشواكهم بأيديهم

لبنان سيجوع ألنه بال موارد، ولسبب كئيب ومستفّز أيضاً وهو أنه تخلّى 

عن موارده بقرار تعّسفي بكل معنى التعّسف، وجنح في غواية الريعية غارقاً 

ات ودور –على البارد  –في دهاليز القطاع المالي، ذي العائدات المجزية 

رأس المال السريعة التي لم يعرفها اللبنانيون يوماً في حكايتهم مع الزراعة 

 ..وال مع الصناعة

مصدر  –عاماً   50 أي منذ نحو  –كان لبنان في سبعينيات القرن الماضي 
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” سلّة منتجات زراعية لم تكن موجودة في سورية  األسواق السورية من 

صناعة تحويليّة لم تكن موجودة في  ومنتجات”..حمضيات ..تفاحيات..لوزيات

المناديل الصحية أو المحارم ..بن مطحون..منظفات..معلبات ” سورية 

مناديل المحارم اسم  ..حتى أننا في سورية نطلق على عموم أنواع ” غذائية..

وهي ماركة لبنانية شهيرة دخلت إلى سورية حين لم يكن لدينا ”..كلينيكس” 

 .تجهنا مصنع واحد لهذا المن

إاّل أن نهضة صناعية وزراعية شهدتها سورية، تكفّلت بإتاحة منتجات 

التنمية الحقيقية زراعية وصناعية أمام اللبنانيين..وعلى مقربة منهم..ليعلنوا 

ً لزراعة أصناف  ً تفرغهم للجانب المالي والريعي الخدمي..وزراعيا تدريجيا

لبنان بال زراعة وبال  لها خصوصيتها الشديدة التي نعرفها جميعاً..أي بقي

 ..تصنيع زراعي

 ” ..الشعرة التي قصمت ظهر البعير”   باألمس كان االنهيار الكبير أو

انفجار هائل في مرفأ بيروت ..أتى على مخزون القمح ..ومخازين 

الدواء..واألهم أو األخطر أنه قطع الشريان الحيوي الرئيس الذي يعّزي هذا 

 ين ؟؟؟البلد..فما الذي بقي للبناني

سيكون اللبنانيون أمام معضلة معيشيّة حقيقية..بدءاً من رغيف 

الخبز..مروراً بكل أنواع السلع الزراعية والصناعية..وصوالً إلى األدوية، 

وستكون خياراتهم األولى باالعتماد على ما يتوفّر لدى سورية الجار الجاهز 

 ..دوماً لإلغاثة

قال: فيها ما يكفيها من لكّن سورية ليست أحسن حاالً ..وكما ي

التي كان ” الخنق االقتصادي البطيء” أزمات..تسبب بها الحصار وقرارات 

آخرها قانون قيصر..بالتالي بالكاد تستطيع تأمين ما يلزم الشعب السوري من 
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معاناة شديدة في تأمين السماد للزراعة واألعالف للثروة ” احتياجات غذائية 

وسيشكل اللبنانيون ”..صنيع من مواد أوليةالحيوانية وكل مستلزمات الت

ً في القنوات  ً هائالً على الموارد السورية..إن لم يكن استيراداً نظاميا ضغطا

ً واألدوات جاهزة والمعابر معروفة كما ما زال  المشروعة، فسيكون تهريبا

 ..المهربون يعلنون جاهزيتهم ولو بصمت

 ؟لكن ال بدّ من حّل في المحّصلة..فما الحل ؟

ً صادرات  الواقع لدى سورية صادرات جيدة رغم الحصار..وخصوصا

المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الموسمية، معظمها يتجه نحو األسواق 

العراقية بشكل رسمي عبر المعابر النظامية..ولديها ما يذهب إلى لبنان تهريباً 

 ..كالعادة

درات السورية نحو لبنان أمام الظرف اللبناني الصعب..يمكن تحويل الصا

كأولوية متقدمة في العالقة بين الجانبين..لكن وفق اتفاقات تتوالها حكومتا 

 .البلدين، وفق حصص وكميات محددة..وليس المهربين

والمهم أكثر أال تتحول األراضي السورية إلى نقطة عبور للسلع التركيّة 

ً  –المعدة للتصدير  ً لكل ما  إلى لبنان ..فسورية ممر –تهريبا إجباري حاليا

سيدخل إلى لبنان خالل المدى المنظور، ألن مرفأ بيروت كان البوابة األكبر 

 ً  .وواجهة لبنان على العالم، وهو اآلن خارج الخدمة تماما

على العموم سنكون أمام حاجة ماّسة لترتيب جديد للعالقة مع الجار..فهذا 

ساسة هناك، الذين اعتادوا على هو إمالء الواقع أو األمر الواقع وإن كره ال

وهم جالسون على موائد عامرة ” شتيمة كل ما هو سوري” االستثمار في 

 ً  .بالمنتجات السورية الرخيصة التي وصلت إليهم تهريبا

: يُحرم السوريون من األسماك ألنها تهرب كل صباح بقوارب 1هامش
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 .خاّصة من الشواطئ المهجورة إلى شواطئ بيروت

الخليج  لق باخرة كل شهر من مرفأ بيروت باتجاه دول: تنط2هامش 

 .محملة بآالف رؤوس أغنام العواس السوري المهربة ..وأعداد منها تنقل جواً 

: كميات كبيرة من الحليب تُهرب كل صباح من مناطق حمص 3هامش 

 .الحدودية مع لبنان

 .: قوافل تهريب الخضار لها حكايتها الخاصة والطويلة4هامش 

http://syrianexpert.net/?p=52364 

 

 % + فيديو25توقعات بانكماش االقتصاد اللبناني بنسبة تصل  - 13

  - ٢٠٢٠أغسطس  ٠٩األحد  

االقتصادي أن  يتوقع خبراء الشأن – 2020.08.09بيروت )العالم( 

يفضي انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت إلى انكماش الناتج المحلي 

.. فيما رجحت مصادر 2020بالمئة خالل العام الحالي  20اإلجمالي بأكثر من 

في قطاع التأمين بلوغ إجمالي خسائر االنفجار المؤمن عليها نحو ثالثة 

 .مليارات دوالر

إنكماش اقتصادي بضعف المعدل المتوقع سابقا للعام : لبنان - العالم

 .الحالي، هو ما ينتظر لبنان في ظل تداعيات انفجار مرفأ العاصمة بيروت

ي ألحق خبراء الشأن االقتصادي أكدوا أن انفجار يوم الثالثاء الماضي، الذ

أضرارا بأجزاء كبيرة من المرافق التجارية لبيروت، قد يفضي إلى انكماش 

بالمئة خالل العام الجاري متجاوزا  25إلى  20الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 

بالمئة  12بكثير توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع نسبته 

المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن تقديرات  بسبب األزمة االقتصادية المتفاقمة.

http://syrianexpert.net/?p=52364
https://www.alalamtv.net/news/5092091
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/lebanon
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الخسائر الناجمة عن االنفجار، الذي تسبب بسقوط آالف الضحايا ما بين قتيل 

 مليار دوالر. 15وجريح فضال عن تشريد عشرات اآلالف، قد تصل إلى 

ويؤكد االقتصاديون أن الميناء الذي يعد أحد أكبر موانئ شرق المتوسط 

ن شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق والذي تتوجه أربعين بالمئة م

األوسط، فقد بالفعل إيرادات وأعماال منذ االنفجار لصالح موانئ منافسة مع 

ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا  قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات.

لعديد من السلع الرئيسية ، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرض المرفأ على 

 .التخزين األكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها أنها موقع

إلى ذلك رجح محللون ومصادر بقطاع التأمين بلوغ خسائر انفجار ميناء 

مليارات دوالر، يشمل ذلك مطالبات من الميناء  3بيروت المؤمن عليها نحو 

إلى جانب نفسه على خلفية األضرار التي لحقت بالمنشأة وتعطل النشاط هذا 

إلى ذلك قدرت منظمة األمم  .خسائر الدمار الذي لحق بعقارات سكنية وتجارية

مليون  85المتحدة قيمة الحاجات الصحية التي ينبغي توفيرها للبنان بنحو 

دوالر.. فيما أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن االنفجار سيعوق وصول 

ر الميناء وسيعطل وصول البضائع اإلمدادات الغذائية واإلنسانية إلى لبنان عب

 .األساسية ما سيقود إلى ارتفاع سريع في األسعار

https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D

8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-

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

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

%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--

%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 

 

 

https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/5092091/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-25--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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  بالكويت« الصندوق الماليزي»هكذا ُغسلت أموال  - 14

  2020يونيو  9القبس في اقتصاد 

فبراير الماضي الضوء على  ١٤في عددها الصادر في « القبس»سلّطت 

شغور منصب رئيس وحدة التحريات، الذي يُعيَّن من قبل وزير المالية، قبل 

ر عن إسناد وزارة يومين من تعيين الوزير براك الشيتان، بعد أن تسربت أخبا

فبراير وحتى هذا  ١٦المالية إلى وزير جديد، ومنذ تاريخ تعيين الوزير في 

اليوم، ال يزال هذا المنصب الحساس شاغراً، مما يزيد غموض موقف 

الصندوق »الحكومة، متمثلة في وزارة المالية، وجديتها، أمام معالجة فضيحة 

 «. الماليزي

ر الموقع الماليزي مف اجأة، إذ بدالً من قيام وحدة التحريات بإخطار وقد فجَّ

ماليزيا بنتائج التحقيقات وفقاً للبروتوكوالت الدولية، رفعت تقريرها إلى جهة 

لملكية الشركة وما سيتسبب به « الطبيعة الحساسة»أمنية في الكويت، بسبب 

كشف الحقيقة من إحراج. وكشفت معلومات جديدة حول قضية غسل أموال 

 -كان يديرها سوري  -لماليزي أن شركة إعالنية في الكويت الصندوق ا

ضالعة في معامالت غسل األموال، وذلك قبل نقل المعامالت إلى شركات 

المتهم الكويتي الرئيسي )ابن مسؤول بارز سابق(. واتضح أن الطريقة المتبعة 

في عمليات غسل األموال جرت عبر إدخالها إلى الحسابات كمدفوعات لعقود 

تلغى الحقاً. ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات }التحريات المالية{  ثم

لدينا قناعة أن المعامالت مشبوهة »نشرها موقع ماليزي فإن المحققين قالوا: 

وأن التحقيقات جرى رفعها إلى جهة أمنية « لكننا تلقينا تعليمات إلخفاء الحقيقة

تهم الرئيسي ومحاميه جرى لحساسية مكانة المتهم. إلى ذلك، فإن الم

استجوابهما لوقت وجيز قبل إغالق القضية. وثبت أن بداية التعامالت كانت 
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على شركة إعالنية يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن 

إلى المتهم « الشاب الكويتي»رجل األعمال الماليزي جو لو هو من قدم رجله 

 القمر.  الرئيسي وقت شراء بنك في جزر

عدد القبس الذي حذر من شغور المنصب الحساس قبل يومين من تولي 

الشيتان حقيبة المالية فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت معلومات جديدة حول 

قضية غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة إعالنية في الكويت يديرها 

عامالت إلى سوري، ضالعة في معامالت غسل األموال، وذلك قبل نقل الم

ً لنتائج  -شركات المتهم الكويتي الرئيسي  ابن مسؤول بارز سابق. ووفقا

لدينا قناعة »تحقيقات مسربة من تحقيقات التحريات المالية فإن المحققين قالوا: 

وأن التحقيقات تم رفعها إلى جهة أمنية لحساسية « أن هناك معامالت مشبوهة

لرئيسي ومحاميه جرى استجوابهما لوقت مكانة المتهم. إلى ذلك فإن، المتهم ا

وجيز قبل إغالق القضية. وثبت أن بداية التعامالت كانت على شركة إعالنية 

يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل األعمال الماليزي 

الشاب الكويتي إلى المتهم الرئيسي وقت شراء »هو من قدم رجله « جو لو»

مر. واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات غسل األموال بنك في جزر الق

  تمت عبر ادخالها للحسابات كمدفوعات لعقود يتم إلغاؤها الحقا. 

تحقيقات ووثائق في التفاصيل حصل موقع ساراواك ريبورت االخباري 

االلكتروني المتخصص في الصحافة االستقصائية على وثائق تتعلق بتحقيق 

 10، حول «التحريات المالية»  الكويت موال فيأجرته سلطات غسل األ

ومع ذلك،  MDB 1 مليارات دوالر فقدت من من صندوق التنمية الماليزي

لم يتم إبالغ الحكومة الماليزية بالمعلومات التي تم التوصل اليها في الكويت. 

ً لألوراق التي اطلع عليها الموقع فإن شركة تابعة لشركة انشاءات  وفقا
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المملوكة بأغلبيتها للصين التي منحها رئيس الوزراء  CCCC االتصاالت

الماليزي السابق نجيب رزاق مشروع خط سكك حديد الساحل الشرقي 

، «ابن مسؤول بارز»، دفعت إلى المتهم الكويتي الرئيسي ECRL الماليزي

مليار دوالر  1.02، أكثر من «شاب كويتي يمتلك تطبيق نقل شهير»وشريكه 

مليون دوالر  630. ثم بعد ذلك أرسل 2017ي خالل أغسطس باليوان الصين

على الفور إلى وزارة المالية الماليزية لعملية شراء مزعومة ألرض في اير 

إيتام مملوكة للصندوق الماليزي. وهي األرض التي لم يؤكد المتهم الكويتي 

يم أبدا ملكيته لها. ويعتقد أن األموال سرقت أصال من ماليزيا عن طريق تضخ

 العقود الصينية وكان الغرض األساسي إنقاذ الصندوق الماليزي. 

وأشار موقع ساراواك ريبورت ان التحقيق أظهر أن مبلغا مذهالً إضافيا 

مليارات دوالر دخل الحقا الى حساب شركة منفصلة يملكها المتهم  4.8بلغ 

قين في الكويتي الرئيسي في نفس فرع البنك األجنبي في الكويت. ووفق المحق

الكويت فإن هذه األموال نتجت عن العديد من المعامالت الدولية، وكشفوا أن 

الموقع المشارك على هذا الحساب لم يكن سوى صديق مقرب معروف لجو 

في الكويت يعتبر الشاب الكويتي اسما « جو»لو )الشاب الكويتي(. رجل 

وقد تم تحديده معروفا جيدا لكل من تابع سلوك جو لو والصندوق الماليزي. 

على أنه شريك رئيسي وصديق مقرب للمتمول الالمع جو لو بعد أن بدأ في 

، بعد شهر واحد 2009جذب انتباه وسائل اإلعالم لبذخه واسرافه في نوفمبر 

 .MDB 1 مليون دوالر من صندوق التنمية الماليزي 700فقط من سرقة 

ويتي من عائلة ال تملك الذين يعرفون الوضع في الكويت يقولون إن الشاب الك

اال القليل من المال، وإنه ليس اال جزءا من شبكة موثوقة من األصدقاء 

 استخدمهم جو لو كواجهة لعملياته. 
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في البداية كان الشاب غريبا. فعندما أسس جو لو لشراكته التجارية مع 

المتهم الكويتي الرئيسي، كان تعامله مع شريكه السوري، وكان جو لو قام 

مليون دوالر من شركة صينية إلى حساب شركة يملكها المتهم  60ويل بتح

الرئيسي ويديرها سوري في فرع بنك اجنبي في الكويت. المدير السوري 

ونقل الموقع عن المدير السوري قوله ان الترتيب المبكر انهار بعد مطالبة جو 

سل لو بإشراك المجموعة اإلعالنية التي يرأسها مباشرة في معامالت غ

األموال الضخمة، مما أدى إلى قطع العالقة بينهما. عند هذه النقطة تظهر 

السجالت أن العمليات تحولت إلى شركات منفصلة يسيطر عليها المتهم 

الرئيسي، على الرغم من أنها تدار من خالل حسابات في نفس فرع البنك 

شاب بتكليف صديقه المقرب )ال« جو لو»األجنبي في الكويت. وهنا قام 

الكويتي( الذي يثق به ليكون وكيل أعماله إلدارة عمليات غسل األموال من 

خالل الشركات الجديدة التي يملكها المتهم الرئيسي والذي تعرف على الشاب 

وحصل    Volume 0% .من خالل مفاوضات شرائه لبنك في جزر القمر

ل الشاب على معلومات من )التحريات المالية( توضح كيف انتق« ساراواك»

إلى منصب رئيسي في إدارة الشركات والحسابات المصرفية المتضخمة التي 

للمتهم الرئيسي. شركتان متورطتان وفقاً  100يفترض أنها مملوكة بنسبة %

للوثائق التي قدمتها وحدة التحريات المالية ، فإن شركتين أخريين مملوكتين 

لق بماليزيا، كل منهما للمتهم الرئيسي متورطتان في معامالت مشبوهة تتع

رأسمالها ال يتجاوز ألف دينار. وجاء تحقيق وحدة التحريات المالية بعد 

، أن المساهم الكويتي الغامض في شركة في 2018اكتشاف ماليزيا في عام 

جزيرة كايمان، لم يكن سوى المتهم الكويتي الرئيسي. وذكرت التحقيقات أنه 

مملوكة للمتهم الرئيسي والتى ال يتجاوز تم فتح حساب لواحدة من الشركات ال»
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. واقتصرت المعامالت فيه على سبع 2017يوليو  14رأسمالها ألف دينار في 

مليون دينار.  343من مرسل واحد بإجمالي  2017أغسطس  28تحويالت في 

 «. وهو ال يتسق مع رأسمال الشركة

ً للمحققين ، فإنه في غضون يومين فقط، تم دفع  ن يوان مليو 425وفقا

أغسطس، ظاهرياً  30صيني من هذه األموال إلى وزارة المالية الماليزية في 

في أير إيتام. وفي الواقع،  1MDBلشراء الشركة التي امتلكت أرض صندوق 

تم تحويل األموال من خالل سلسلة من الحسابات التي يملكها المتهم الكويتي 

وأشار الموقع إلى أن الرئيسي في نفس فرع البنك األجنبي في الكويت. 

التفاصيل التي جاءت من الكويت تقدم أدلة دامغة تؤكد الشكوك حول رشى 

صينية ضخمة دفعت للمشروعات المتضخمة القيمة. في هذه األثناء، يبدو أن 

مليون دوالر في حساب المتنفذ الكويتي.  426عملية غسل األموال قد تركت 

الكويتي هو المساهم الوحيد في  وأضاف الموقع: على الرغم من أن المتنفذ

شركة حولت مبالغ لحسابها، الحظ المحققون وجود توقيع مشترك على حساب 

الشركة الموجود أيضاً في فرع البنك األجنبي، وهو توقيع وكيل جو لو )الشاب 

الكويتي(. وفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من الطبيعة المتواضعة للشركة، فإن 

مليارات دوالر دخلت من خالل  4.8لغ مذهل قوامه معاملة مصرفية بمب

حسابها المصرفي، على الرغم من عدم وجود نشاط تجاري واضح للشركة 

أو حتى موظفين لجني مثل هذه المبالغ. وأشار إلى أن هناك الكثير من 

 2018/2019المعامالت تمت مع كيانات مختلفة في دول مختلفة بين 

من دون أي سبب يعود إلى نشاط اقتصادي أو دافع  وتحويالت تخرج وتدخل

واضح على الرغم من حجم المبالغ المالية، وهي مبالغ ال تتماشى مع رأس 

دينار كويتي وال يوجد أي دليل على أي أنشطة تجارية  1000المال البالغ 
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لهذه المبالغ. ولم يذكر التقرير األولي للجهة األمنية أصل الكثير من األموال 

فاصيل المعامالت المتعددة باستثناء اإلشارة إلى أن العديد من المدفوعات، أو ت

« طريقة عمل»سواء التي دخلت أو خرجت من الحساب يبدو أنها تتبع 

للتسجيل كمدفوعات للعقود، والتي تم إلغاؤها الحقاً، في بعض األحيان، من 

موال دون إعادة األموال. ولفت الموقع إلى أن المحققين في غسل األ

)التحريات المالية( قالوا في تقريرهم إنهم مقتنعون بوجود نشاط مريب لتلك 

الشركات التي يملكها المتهم الرئيسي ويديرها جو لو. معامالت مشبوهة وقال: 

بدال من إخطار ماليزيا بذلك وفقا للبروتوكوالت الدولية، فإن وحدة التحريات 

لملكية « الطبيعة الحساسة»نية ، بسبب المالية قامت بتقديم التقرير إلى جهة أم

بعد الحصول على »الشركة. ونقل الموقع عن تحقيقات التحريات المالية: 

وكان الموقع أفاد «. جميع المعلومات لدينا قناعة بأن هذه المعامالت مشبوهة

سابقا بوجود معلومات مفادها أن المتهم ومحاميه تم استجوابهما لوقت وجيز 

، تم إرسال الرد الى 2018ديسمبر  6ة في الكويت. وفي قبل إغالق القضي

الماليزيين مفاده أن كل شيء كان قانونيا وموثقا بشكل صحيح فيما يتعلق 

 .بالمعامالت المختلفة ولم يتم اكتشاف أي شيء مريب

https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-

%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

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

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA 

 

 

 

 

https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://alqabas.com/article/5779030-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA


  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

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

 ــ 47ــ 

 االقتصاد السوري:  -رابعاً 

 األفكار الثمانية إلنجاح المرحلة القادمة ..على ذمة خبراء - 15

 :الخبير السوري المصدر : البعث 06/08/2020 

ثمان من األفكار أو المطالبات االقتصادية، يعتبرها بعض الخبراء 

الحكومة الجديدة، والبرلمان   االقتصاديين، وظيفة تقتضي التنفيذ، من قبل

وجب عليهما العمل على تشريعها وتطبيقها بالسرعة الالزمة التي الجديد، يت

 …تتطلبها المرحلة

أولى تلك األفكار، إلغاء كافة الرسوم والضرائب الجمركية على المواد 

 .األولية المستوردة بقصد التصنيع

ثانيتها، إلغاء أي رسم أو غيره، على دخول مواطني دول الجوار العربي 

لبنان( لألراضي السورية، بهدف تشجيع السياحة  –األردن  –)العراق 

 .القصيرة زمنيا، وخصوصاً سياحة التسوق األسبوعي والشهري

بينما تتمثل ثالثتها بزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على تصدير الخام 

 .السوري، سواء الزراعي أو الحيواني أو االستخراجي

العاملين فيه،  وبهدف تأمين متطلبات سوق العمل لناحية مستوى

فالمطلوب زيادة فترة التعليم واإللزامي خاصة، وجعله حتى استالم الشهادة 

الثانوية، ومكافحة التسرب التعليمي للتالميذ، بقصد تخفيف الضغط الكبير 

على سوق العمل من قبل عمال غير مؤهلين، و من ناحية ثانية، يؤدي إلى 

تيجة حصولها على شهادة تعليمية ارتفاع منسوب الكفاءة للمخرجات البشرية ن

 .أعلى

وفيما يتعلق بقطاع النقل ودعم مكوناته، إلغاء جميع الضرائب والرسوم 
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أو  treiller) من جمركية إلى غيرها، على استيراد السيارات الشاحنة

ً عمرها حتى   8برادات(، مع السماح باستيراد رؤوس قاطرة صالحة فنيا

عابر   ”الترانزيت“تم تسجيلها للعمل نقل سنوات عدا سنة الصنع، شرط أن ي

 .بين الدول

وأيضا عدم استيفاء أية رسوم سنوية على السيارات الشاحنة العابرة بين 

الدول، بل وضع رسوم مقبولة على كل مغادَرة للشاحنة حين تغادر حدود 

 .الدولة

كما ويطالب الخبراء بحصر الشحن البري إلى باقي الدول من المرافئ 

 .عابر –ة، بأسطول النقل البري السوري المسجل شاحن السوري

وأخيرا، التأكيد على التعاون مع الدول المحيطة لتطبيق بوليصة التأمين 

 …البرتقالي التي تحملها الشاحنة السورية، على جميع دول الترانزيت العربي

أفكار اقتصادية نضعها بعناية المجلسين العتيدين، نأمل أخذها على محمل 

د، وعسى أن يكونا على قدر االمتحان، واألهم القدرة على التطبيق الذي الج

ينتظره اقتصادنا الوطني وفقا للمتغيرات المستمرة التي تحتاج لكثير من 

 http://syrianexpert.net/?p=52398  .المرونة في اتخاذ القرار

 

 السوق الموازية في سوريا: اتّساع الثقب األسود - 16

 2020آب  20الخميس  زياد غصن   

المدّخرون من عامة الناس يخافون على مدّخراتهم من فَقِد قيمتها، فيلجأون 

 ( إلى استبدالها بالدوالر )أ ف ب

ة، تُطرح جملة مع كّل انخفاض يطرأ على سعر صرف الليرة السوري

http://syrianexpert.net/?p=52398
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تساؤالت حول حقيقة الدور الذي تلعبه السوق السوداء في هذا اإلطار، 

والجهات التي تتسبّب في ارتفاع الطلب على القطع األجنبي، ومصادر القطع 

التي تتغذّى عليها تلك السوق. لكن تلك التساؤالت، على أهّميتها، تبقى من 

 دون أجوبة واضحة

لمستوردين نفسه في مواجهة اتّهامات تتعلّق قبل عدّة أشهر، وجد أحد ا

بتعامله مع السوق السوداء. حمل الرجل عقوده الموقّعة مع مؤسسات الدولة 

وإجازات استيراده النظامية، وذهب ليدافع عن معادلة بسيطة يضطّر كثير 

من المستوردين اليوم إلى العمل بمقتضاها، وقوامها تمويل عملية استيراد أّي 

حال عدم وجود تمويل من المصرف المركزي، من سوق القطع سلعة، في 

 .الموازية

حال هذه األخيرة تشبه، إلى حدٍّ كبير، حال ظاهرة التهريب في ثمانينيات 

جريمة  -في نظر القانون  -القرن الماضي. فهي من جهة، كانت وال تزال 

ثانية،  اقتصادية يعاقَب مرتكبُها بالسجن لسنوات طويلة، إال أنها، من جهة

ً لتأمين بعض االحتياجات األساسية التي تعجز  تمثّل مدخالً ضروريا

المؤسسات الحكومية عن توفيرها، إن كان بسبب العقوبات الخارجية أو 

محدودية الموارد. لكن مثلما أغرق التهريب البالد بسلع كمالية أو ذات 

األجنبي، مواصفات رديئة أضّرت بالمنتج المحلّي واستنزفت موارد القطع 

فإن زيادة الطلب على هذا األخير، ودخول جهات مختلفة على خطّ المضاربة 

على سعر الصرف، حّوال السوق الموازية إلى ثقب أسود في مسيرة سعر 

 .صرف الليرة، تتفاقم أضراره يوماً بعد يوم

حتى في عّز استقرار سعر صرف الليرة، وتمويل : العبون كثر

احتياجات المواطنين من القطع األجنبي، بقيت المؤسسات المصرفية لجميع 
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السوق السوداء حاضرة، وإن بشكل محدود، مستفيدةً من الفارق البسيط بين 

سعرها وسعر الصرف الرسمي، والذي لم يكن يتجاوز ليرة أو ليرتين، إلى 

ز، تدريجياً، من تحّكم تلك السوق في  أن حلّت األزمة بخسائرها الكارثية لتُعّزِ

القطع األجنبي المطروحة للتداول داخلياً، ولتؤثّر مباشرة في تقلّبات كّميات 

سعر صرف الليرة مقابل العمالت األخرى، وال سيّما في ظل تقلّص موارد 

الدولة من العملة الصعبة وارتفاع حجم الطلب الداخلي على الدوالر 

 األميركي، والذي تجاوز شريحة المستوردين ليشمل شرائح أخرى. شرائحُ 

دها المدير العام السابق للمصرف الصناعي، قاسم زيتون، في حديث إلى  يحدِّ

يشترون القطع األجنبي »، بثالث، يتصدّرها المضاربون الذين «األخبار»

بكّميات كبيرة وخالل أوقات محدّدة، ما يؤدي إلى خلٍل مفاجئ وسريع في 

ثّم  سعر الصرف، ويتسبّب في حدوث خلل واضح على مستوى االقتصاد.

تأتي شريحة المهّربين، إذ تعيش سوق التهريب في سوريا، حالياً، حالة من 

االنتعاش بسبب األزمة الراهنة، وما رافقها من فساد ومحدودية في ضبط 

الحدود. وتشير التقديرات إلى أن حاجة المهّربين من القطع تصل إلى أكثر 

 ً الفئة »زيتون، فهي أما الشريحة الثالثة، وفق «. من مليوني دوالر يوميا

الصغيرة لجهة حجم التداول، رغم كونها تُعدّ واسعة من حيث العدد، وتشمل 

المدّخرين من عامة الناس الذين يخافون على مدّخراتهم من فَقِد قيمتها، 

فيلجأون إلى استبدالها بالدوالر، حتى وصل األمر إلى استبدال األرباح 

 ً  من االرتفاعات المستمّرة في سعر األسبوعية لبعض التجار بالدوالر، خوفا

وإلى هذه الشرائح الثالث يضيف المصرفي عامر الياس شهدا «. الصرف

عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات التي تتّم »شريحة أخرى تُمثّلها 

بالدوالر، والتي تسهم في زيادة حجم الطلب على الدوالر في األسواق المحلية 
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رة من الليرة، األمر الذي يزيد من حالة العرض مقابل طرح كتلة نقدية كبي

 .«بالنسبة إلى الليرة، فيُحدث تضّخماً ويضعف القوة الشرائية لليرة

ال تتوفّر إحصائيات مؤّكدة حول حجم التداوالت : تهريب القطع األجنبي

اليومية في السوق السوداء، إاّل أن تقديرات بعض العاملين في القطاع 

زمة تشير إلى أن حجم تلك التداوالت كان يصل يومياً، المصرفي في بداية األ

مليون دوالر، علماً بأن المصرف المركزي كان، في  15آنذاك، إلى حوالى 

ً من قيمة واردات القطاعين العام  تلك الفترة، ال يزال يمّول جزءاً مهّما

والخاص. وبالعودة إلى بيانات وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية العام 

مليارات يورو، أي ما  5.2اضي، يتبيّن أن قيمة الواردات تزيد على الم

َمّول واردات « المركزي»مليون يورو. وإذا كان  14متوّسطه يومياً حوالى 

ماليين  10مليار يورو، فهذا يعني أن هناك يومياً ما يقرب من  1.2بما قيمته 

ن اللجوء إلى يورو يؤّمنها القطاع الخاص، إّما من عائدات صادراته أو م

كان »السوق السوداء. بحسب زيتون، فإن حجم تداوالت السوق السوداء 

، 2011متذبذباً طيلة سنوات األزمة، وإذا ما قارنّا حجم السوق حالياً مع عام 

مليون دوالر يومياً. لكن  15تخلص المؤّشرات إلى أن حجم التداوالت أقّل من 

لرقم في األعوام المقبلة تبعاً هذا الحجم ربّما يتصاعد ويصل إلى هذا ا

«. لالنفراجات السياسية، وما يتبعها من انتعاش على مستوى االقتصاد الكلي

اإلجراءات التي اتّخذتها وزارة »ويبّرر زيتون توقّعاته تلك بالقول إن 

االقتصاد، أخيراً، قلّلت من حجم واردات البالد، لتقتصر على السلع 

ي حين ال تزال واردات المؤسسات الحكومية الضرورية والمواد األولية، ف

مرتفعة بالنظر إلى أهّميتها، كالقمح والمشتقات النفطية وبعض المواد التموينية 

ً لوزير «. الضرورية، وال سيما بعد توقف الخّط االئتماني اإليراني ووفقا
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ً كتلة نقدية قدرها  االقتصاد والتجارة الخارجية، فإن االستيراد يتطلّب سنويا

ارتفاع معدالت  .ماليين دوالر 5.5ليارا دوالر، أي ما متوّسطه يومياً حوالى م

 التضخم دليل على طرح كتلة نقدية بالليرة في التداول رغم السياسة االنكماشية

المشكلة األخطر في سوق القطع غير الرسمية ال تكمن في المضاربات 

بقليل من القطع  على سعر صرف الليرة، بل في إسهامها في تهريب جزء ليس

األجنبي إلى خارج البالد. وإذا كان ارتفاع معداّلت التضخم دليالً على طرح 

كتلة نقدية بالليرة السورية في التداول، على رغم السياسة االنكماشية التي 

عمليات شراء »، فإن هذا يشير، بحسب شهدا، إلى أن «المركزي»يتبعها 

خلياً. وهو ما تفعله معظم شركات الصرافة القطع تتّم خارجياً وتُدفع قيمتها دا

والحواالت الداخلية، من خالل تعاملها مع مكاتب خارجية. يضاف إلى ما 

سبق، عمليات بيع العقارات التي يجري تحويل قيمتها من الخارج إلى حسابات 

في الخارج. كما أن غياب الضوابط على التصدير فتح الباب واسعاً أمام إخراج 

 .«بها من القطع األجنبي مبالغ ال بأس

مقابل الطلب المتزايد على القطع األجنبي لغايات متعدّدة، واستمرار 

خروج كّميات ليست بقليلة منه إلى خارج البالد، تتقلّص تدريجياً كّميات القطع 

التي تغذّي السوق السوداء، وذلك نتيجة تراجع قيمة الحواالت الخارجية 

، على خلفية األزمة االقتصادية اللبنانية. المرَسلة عبر قنوات غير رسمية

وتُعتبر الحواالت الخارجية المرَسلة من المغتربين والمهاجرين، والمقدّرة 

 .مليارات دوالر، المصدر األهّم لسيولة سوق القطع 4سنوياً بحوالى 

https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-

%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-

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

https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88
https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88
https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88
https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88
https://www.al-akhbar.com/Syria/292874/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88
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 مواطن مهموم بالحكومة القادمة - 17

 

 :كتب مصطفى المقداد

مرسوم التكليف لتشكيل حكومة جديدة تكاد تنحصر بانتظار صدور 

اهتمامات المواطنين بالوزارات ذات العالقة المباشرة بحياتهم المعاشية 

اليومية، حتى كادوا ينسون وجود وزارات هامة كوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي وحتى وزارة الزراعة ، وذلك نتيجة الوضع المعيشي المتردي 

 .تصادية التي لم تستثن أحداً من عواقبها السلبيةوالضائقة االق

وعلى الرغم من تركيز النخبة على الوزارات السيادية فإن ذلك لم يعد 

يعني للمواطنين شيئاً في ظل فقدان الكثيرين لوظائفهم وأعمالهم في قطاعات 

االنتاج الصناعية واإلنشائية إضافة إلى قطاعات الخدمات والسياحة والمطاعم 

قاهي والمنتزهات والنقل وغيرها، فما هي مواصفات الوزارات التي والم

 تعطي المواطن أمالً بتجاوز وضعه المعاشي المتردي والمتراجع دوماً؟

يتحدث الجميع عن ارتفاع سعر الصرف ويحملون ذلك الموضوع تبعات 

 ارتفاع األسعار وانفالتها وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، ويتناسون

هنا حقيقة أن سعر الصرف إنما يمثل انعكاساً للعملية االقتصادية بشكل عام ، 

وهو النتيجة األكثر تعبيراً عن الواقع االقتصادي في شقه اإلنتاحي بشكل 

مباشر ، فالنشاط الصناعي والزراعي والخدمي الفاعل هو ما يحدد سعر 

والسيولة المتاحة الصرف بنسبة كبيرة، وهنا يأتي دور ومكانة وقدرة المال 

المدارة بين أيدي المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية على السواء 

https://www.facebook.com/3dmajestynews/photos/a.1847989945501093/2424454734521275/?type=3&eid=ARDaAGcmtiOMuHBueaVw7MAuQeF3OhruULK-AwPL97gU9GZyIdjEYjMBs7hS9AUr56Aqu05NvPiLDekc&__xts__%5b0%5d=68.ARCGYhQ-aA1-PJOFClD9D4CcCDe_SD5iTE1LqPAjPWFm6WXJ1Lq3TH8HNGVOPV-OHIpnmbzmbYgZYyCae1f64qZgOeltq3-D1Sh2rMOvCM2-EkiNeC0ALJVG_lwCCHubEkD5ICJB0d5Wv9vHAeiO70VdYgXdqRTNjHRD-VvFaz-7k0k2ZtChb2gbcAh7B0VI4Ew4yAj_KqZLMCiej0tEj5Q79Ix3jEEd7ZMJj9HayzinNFJdIsV56egO3CfNVehGlsa-QHbfchkdw_c5ReMWnGffocGpcBJJ7WmwukjRt4kxZZowkQwCDY_0J2A_BOa9y_mjNypjcbtB_aRBj8KT02twQdok&__tn__=EHH-R
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في القدرة على وضع سياسة تضمن حركتها الفاعلة ، وتضمن عدم تحويل 

النقد السوري إلى عملة أخرى وخروجه من البلد وبالتالي خروجه من دائرة 

ية ضمن دائرة التداول فتحرك التداول الطبيعي والنظامي، فتبقى الكتلة النقد

 .عجلة العمل والعمالة في شتى مواقع العمل واإلنتاج

وما دمنا في إطار الحديث عن السياسة المالية فال بد من النظر بكثير من 

الموضوعية ومصارحة الذات إلى قضية الضريبة وكيفية تحصيلها، وهل 

ة بكل كوادرها من توصلت كل الحكومات المتعاقبة، ووزارات المالية السابق

كبار األكاديميين إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة من خالل اعتماد سياسة 

ضريبية عادلة تعكس حقيقة الدخل وتعرف الربح بدقة وال تعتمد ) اإلفصاح( 

ً في تقدير الضريبة، وهل استطاعت وزارة  من جانب رجل األعمال أساسا

 . ة دقيقة للتهرب الضريبيالمالية خالل عمرها الطويل من وضع آلي

أعتقد أن اإلجابة واضحة جداً فوزارة المالية تمثل في الحقيقة القسم األكبر 

والكتلة العظمى والعامل المؤثر بشكل كبير على عمل بقية الوزارات 

 .(المعروفة )بالفريق االقتصادي

فعندما يخرج النقد من دائرة التداول الطبيعي نتيجة السياسات الناقصة 

كون اللجوء إلى االقتراض من المصرف المركزي هو الحل المطروح ما ي

يعني وجوب القيام يعمليات سك جديدة للعملة لتعويض كميات النقد التي 

 .خرجت من التداول في الداخل

وهنا علينا عدم االنجرار خلف األوهام ومهاجمة النتائج وتجاهل أصل 

ادي بنسبة كبيرة منه تصل المشكلة، فسعر الصرف انعكاس للنشاط االقتص

 ../. منه٩٠إلى 

وتيقى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دائرة االستهداف 
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والتصويب كثيراً ، وهذا أمر طبيعي فهي التاجر األكبر الذي ال يستطيع أن 

ينافس صغار التجار في القطاع الخاص، وهي المسؤول المباشر عن تأمين 

ومراقبة وضبط األسعار ومنع االحتكار، بمعنى هنا أنها االحتياجات المعاشية 

وزارة تنفيذية في معظم جوانبها وهي ليست وزارة واضعة لسياسة اقتصادية 

رؤيوية كوزارة المالية ووزارة االقتصاد، دون أن يعني ذلك التقليل من دورها 

دولة الكبير في التعبير عن سياسة الدولة من خالل إظهارها بوضوح وقوة أن ال

حريصة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ومنع استغالله، ال كما يمضي 

ً بعد يوم ، ما ينعكس بعداً عن الخط السياسي للدولة  حال السوق سؤاً يوما

 .ويخلق حالة من عدم الثقة بالحكومة عموماً وقراراتها وتوجهاتها

 وضع الصناعة *

تمرة منذ ما قبل العدوان ويبقى القطاع الصناعي العقدة المتأصلة والمس

 .على سورية ، لتزيد مرحلة اإلرهاب من تردي وسؤ هذا القطاع

فباعتقادي الشخصي أن ثمة تخبطاً كبيراً تعيشه وزارة الصناعة في عملها 

وربما تعيش حالة فقدان هوية وعمى بنيوي في سياساتها، وهي هنا مسؤولة 

تستجيب لكل المستجدات، عن سياسات استراتيجية تنبثق عنها خطط مرحلية 

فالصناعة السورية لها شقان واقعيان بعيداً عن التقسيم السياسي ، وهما في 

ً هو ما دفعني لوصف الوزارة بفقد الهوية، ألنها لم تبد  عالقة ضبابية دوما

ً قدرة على تحقيق االستفادة المثلى من وجود قطاع خاص إلى جانب  يوما

درة على تحديد نمط عمل وفائدة ونشاط وطني القطاع العام ، فالوزارة غير قا

للقطاع الخاص بيحث يتكامل مع القطاع العام ، ويتم ضبط نشاطه بآليات دقيقة 

تضمن معرفة لألرباح الحقيقية وتحديد الضريبة وفقها وتشجيع توسع استخدام 

العمالة الوطنية واستقرارها، هذا في الوقت الذي يتم دوماً طرح حلول خائبة 
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ع بالعمل في بعض المعامل والعودة إلى نقاط الخسارة والفشل التي لإلقال

 .عاشتها تلك المعامل والمصانع

الموارد  وقبل أن أختم أعرف أن العدوان على سورية أدى إلى تراجع

، لكن يبقى لكل وزارة في دائرتها الكثير من القدرة ووصولها إلى أدنى مستوى

ً من جانب على الحركة وإيجاد حلول ومخارج تنف يذية ، تلقى رضا وتعاونا

المواطن وتزيد ارتباطه بدولته وحكومته نتيجة وجود ثقة تزداد باستمرار وال 

تتراجع ، وكل ذلك يحمله وينقله إعالم صادق ومنتم وعارف بواقع الناس 

 .وهذا له حديث آخر ومنخرط بقضاياهم وهمومهم ويتحدث لغتهم،

https://www.facebook.com/3dmajestynews/posts/2424454944521254/ 

 

 اللوبيات االقتصادية في سوريا: أثرياء الحرب يعّززون سطوتهم - 18

 

 2020آب  12األربعاء    زياد غصن  

لم يلمس  بقيت الوعود بتخفيض أسعار السلع والمنتجات مجّرد كالم

 ( المواطن أصداءه )أ ف ب

ال تكاد تنقطع المؤّشرات إلى تزايد نفوذ اللوبيات االقتصادية في سوريا، 

والتي بدّلت الحرب من مفهومها وخارطة انتشارها، دافعةً إلى دائرة الضوء 

شخصيات وجهات جديدة باتت لها الكلمة الفصل في الكثير من الملفات. وهو 

عليه فشل الحكومة في إلزام التّجار والصناعيين بخفض  نفوذٌ يكفي للتدليل

أسعار منتجاتهم التي ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف عّما كانت عليه بداية 

العام الحالي، والتنازالت المستمّرة من قِبَلها لقطاع األعمال من حيث 

https://www.facebook.com/3dmajestynews/posts/2424454944521254/
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 اإلعفاءات والتسهيالت

الداخلية وحماية  منذ األيام األولى لتسلّمه منصبه، قصد وزير التجارة

المستهلك، طالل البرازي، مقّر غرفة تجارة دمشق ثالث مرات، طالباً 

المساعدة في تخفيض أسعار السلع والمنتجات في األسواق المحلية. وللغرض 

نفسه، زار البرازي غرفة صناعة دمشق وريفها. لكن ما حصل عليه الوزير 

مس المواطن أصداءه من وعود في تلك الزيارات بقي مجّرد كالم لم يل

اإليجابية، ال بل إن أسعار العديد من السلع عاودت االرتفاع، في وقت ال تجد 

فيه الحكومة مانعاً من االستجابة مجدّداً لمطالب بعض الصناعيين والتجار، 

عبر السماح لهم بتصدير الكمامات والمنّظفات والمعقّمات وبعض السلع 

ً  الغذائية، على رغم ارتفاع أسعارها  .محلّيا

شّكلت غرف التجارة والصناعة، تاريخياً، إلى جانب : الضغط التقليدي

اتحاد نقابات العّمال والمنّظمات والنقابات المهنية، إحدى الجهات المؤثّرة في 

صناعة القرار االقتصادي الحكومي. وهي سمة ليست دائماً ذات مدلول سلبي؛ 

تسبيها وأعضائها، ومن واجبها إذ يُفترض أن هذه التجمعات تُمثّل مصالح من

الدفاع عنها، إال أن األمر يبدو مختلفاً لدى محاولة بعضها فرض ما يتعارض 

وأولويات المواطنين ومصالحهم، باستخدام أدوات ضغط مختلفة، كالحمالت 

اإلعالمية وإرباك أوضاع السوق المحلية وغيرهما. ولعّل من أكثر األمثلة 

يراد العديد من السلع والمواد، بدءاً من األلبسة حضوراً هنا، الموقف من است

المستعملة )البالة( وليس انتهاًء بمادة السيراميك، فضالً عن الضغط المتزايد 

من قِبَل قطاع األعمال للحصول على مزيد من المزايا والتسهيالت 

واإلعفاءات الضريبية، كما هي الحال في مشروع قانون االستثمار المرتقب 

وقت يُرفض فيه اقتراح تعليق أو إلغاء الضريبة المفروضة على  صدوره، في
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 .الرواتب واألجور المتدنية أصالً 

توضح وزيرة االقتصاد والتجارة الخارجية السابقة، لمياء عاصي، في 

مجموعات الضغط االقتصادية تَتشّكل من رجال »، أن «األخبار»حديث إلى 

القرار والسياسات االقتصادية أعمال وأصحاب شركات كبيرة، وهي تؤثّر في 

في الدول المتقدّمة نجد »وتضيف أنه «. الحكومية لضمان مصالحها

مجموعات ضغط مقابِلة تتألّف من النقابات أو الجمعيات المهنية أو المجتمع 

المدني، تقوم بالتصدّي لبعض القرارات وتجبر الحكومات على تغيير القرار 

أو أحزاب البيئة التي كان لها نشاط حيوي  أو السياسة الحكومية، مثل جمعيات

أَجبرت من خالله الحكومات على تغيير قراراتها في شأن مشروعات كبيرة 

يمكن أن تؤذي البيئة. أما الوضع في سوريا فيقتصر على مجموعات الضغط 

االقتصادية التي تَتمثل في رجال األعمال فقط، في حين أن النقابات 

ضغط مقابِلة حقيقية لكونها ال تمارس ضغطاً  واالتحادات ليست مجموعات

لرجال األعمال الجدد حظوة الفتة على حساب أبناء الطبقة  .«يذكر

 البرجوازية المعروفة

غيّرت الحرب من المفهوم السابق لجماعات الضغط االقتصادية، ومن 

خارطة توّزعها في البالد، حيث أدّت إلى بروز جهات وشخصيات جديدة، 

فرض إرادتها االقتصادية في جوانب عديدة، واالستحواذ على تَمّكنت من 

أنشطة مشروعة وغير مشروعة، مستفيدة في ذلك من تبعات الحرب 

والعقوبات الخارجية وعالقاتها مع بعض المسؤولين الحكوميين. وفي هذا 

عملية الضغط على المجموعة الحكومية »اإلطار، تشير عاصي إلى أن 

لسياسات المتعثّرة والمتخبّطة التي تؤدي بمجملها إلى واضحة للعيان، بدليل ا

تكدّس الثروات عند األثرياء وتعميق الفقر عند غالبية الناس، حيث ال توجد 
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قرارات اقتصادية تعكس رؤية وطنية تهدف إلى نهوض اقتصادي شامل بعيداً 

من دون شك، »وتلفت إلى أنه «. عن مصالح ضيّقة لبعض رجال األعمال

لح متبادلة بين رجال األعمال وبعض متخذي القرار وصانعيه من هناك مصا

، وهذه المصالح يتّم التعبير عنها بأشكال متعدّدة، «الموظفين الحكوميين

كالضغط باتجاه إصدار قرارات اقتصادية معيّنة من خالل طبيعة المعلومات 

لرأي التي يجري تقديمها إلى الجهات المعنيّة، أو تسريب مشروعات قرارات ل

العام أو جزء منه للحيلولة دون صدورها، أو ضرب المنافسين ومصالحهم 

 .وغير ذلك

لكن غياب الشفافية، والغموض الذي يلّف الكثير من اإلجراءات 

االقتصادية، وعجز الحكومات المتعاقبة عن حسم بعض الملفات المشبوهة، 

صيف األمر جميعها عوامل تدفع الباحثة االقتصادية، رشا سيروب، إلى تو

أعمق من مجّرد وجود جماعات ضغط، هي برأيها خاضعة لقوى »على أنه 

وتُبيّن سيروب، في حديث «. أخرى، وال تؤثر إال في الحدود المرسومة لها

جميع االتحادات والغرف والنقابات تعمل تحت وصاية »، أن «األخبار»إلى 

عضاء مجلس إدارة الوزارات المختلفة؛ على سبيل المثال، يتّم تعيين ثلث أ

غرفة الصناعة من قِبَل وزارة الصناعة، والنظام الداخلي يصادق عليه 

 .«2009لعام  52الوزير، وذلك وفقاً للمرسوم التشريعي 

ً بعد يوم، يترّسخ االقتناع بفاعلية أصحاب : حظوة قطاع األعمال يوما

ت المال واألعمال في صناعة القرار االقتصادي، في ظّل غياب المبّررا

الموضوعية للعديد من السياسات والتوّجهات الحكومية، والحظوة الالفتة 

ألثرياء الحرب ورجال األعمال الجدد على حساب أبناء الطبقة البرجوازية 

المعروفة. وللتدليل، تكفي هنا اإلشارة إلى إغالق ملفات تفتيشية لرجال أعمال 
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للخزينة العامة، في حين يتّم كثر مقابل تسديد ما يَترتّب عليهم من مبالغ مالية 

صرف كثير من الموظفين من الخدمة على الشبهة، أو توقيف بعضهم على 

ذّمة التحقيق. وحتى عندما يتحّرك بعض الجهات الحكومية للمطالبة بحقوق 

 .«تقوم الدنيا وال تقعد»الدولة المالية، 

ً ما ي»تُذّكر عاصي، في هذا السياق، بأن  كون عن دفاع المسؤولين غالبا

مصالح شخصية لمجموعة من رجال األعمال على حساب المصلحة العامة 

مثل »، علماً بأن هذه المصالح تتباين في العديد من الملفات، «واألجندة الوطنية

السجال الطويل الدائر بين التجار والصناعيين حول إمكانية اعتبار األقمشة 

كومات المتعاقبة حسمه إلى من المواد األولية أو ال، وهو ما لم تستطع الح

اعتبار السيارات المستوردة »وتستشهد الوزيرة السابقة، كذلك، بقرار «. اآلن

لمصلحة البعض سيارات مجّمعة محلياً، من خالل االلتفاف على القانون في 

موضوع صناعة تجميع السيارات، والتي هي في األساس صناعة وهمية 

ً قرار تمويل  خسرت بسببها الخزينة العامة مليارات الليرات. وهناك أيضا

المستوردات ومنح القروض الكبيرة للبعض. كّل تلك القرارات وغيرها الكثير 

يُفّسرها زواج المصلحة بين المسؤولين الحكوميين وكبار رجال األعمال الذين 

، على حساب دور المؤسسات «باتوا يشّكلون مجموعات الضغط االقتصادية

 .لقطاع األعمال كغرف التجارة والصناعة التقليدية الُممثِّلة

في «وبالنسبة إلى سيروب، فإن هذه األخيرة فقدت تأثيرها منذ زمن، فـ

فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان باإلمكان القول إن غرف 

الصناعة والتجارة تُمثّل جماعات ضغط تقليدية، وكانت فعالً تعمل وفق مفهوم 

مصالحها القطاعية من دون إغفال انعكاس هذه جماعات الضغط )تحقيق 

المصلحة على المواطن والدولة على السواء(. أما اآلن، وإذا ما افترضنا أنهم 
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يمثلون جهات ضغط، فهم في حقيقة األمر أضعف بكثير، إذ يعملون منفردين 

متضادّين، والمصالح المرّكزة تفوز عادة على المصالح المتفّرقة، ومن يملك 

ومع أن السنوات األخيرة شهدت دخول شبكات  .«و من يضع القواعدالذهب ه

التواصل االجتماعي دائرة الضغط على الحكومة، وحتى على قطاع األعمال 

لتعديل بعض اإلجراءات والسياسات غير الشعبية، إال أن الواقع يشير إلى أن 

ضغط جزءاً غير بسيط من تلك المنّصات والصفحات يمثّل واحدة من أدوات ال

الذي يمارسه أصحاب المصالح واألعمال، الذين أدرك بعضهم أهمية وسائل 

اإلعالم الجديد في توجيه الرأي العام، وممارسة الضغط على المؤسسات 

 .والشخصيات الحكومية لتحقيق مصالحهم

https://www.al-

akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D

8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A

9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-

%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87 

 

 مشروعاً استثمارياً  29هيئة االستثمار: تشميل  - 19 

 17/08/2020 :الخبير السوري

خطوات عدة اتخذتها الجهات الحكومية لتشجيع االستثمار في سورية 

وإنجاح برنامج إحالل بدائل المستوردات ما يؤمن االكتفاء الذاتي ويخفف 

 .قتصادية القسرية المفروضةفاتورة االستيراد في ظل ظروف اإلجراءات اال

وأوضح مدير عام هيئة االستثمار مدين دياب أن هيئة االستثمار السورية 

طرحت فرصا استثمارية جديدة في قطاع الصناعات التحويلية واالستخراجية 

https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.al-akhbar.com/Syria/292576/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AA%D9%87


  M E A K-Weekly Economic Report                   الاقتصادي الأسبوعي            التقريرم ع ك 

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

 ــ 62ــ 

على المستثمرين في القطر وخارجه وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات العامة 

ً أن هذه الفرص تحظى بجم يع الحوافز واإلعفاءات الواردة بالمرسوم مبينا

الخاص بتشجيع االستثمار إضافة إلى دعمها  2007لعام  8التشريعي رقم 

 .بمزايا وتسهيالت خاصة ببرنامج إحالل المستوردات

وأكد دياب أن سورية تمتلك بيئة استثمارية جيدة وهي األفضل بين دول 

 29ستثمار كاشفا عن تشميل المنطقة لما توفره من مقومات وعناصر تدعم اال

ً منذ بداية العام تبلغ قيمة آالتها ومعداتها أكثر من  ً استثماريا  900مشروعا

فرصة عمل جديدة إضافة إلى تأمين منتجات  8900مليار ليرة وتوفر نحو

وأشار دياب إلى أن المشاريع المستقطبة تتوزع بين قطاع  .محلية مهمة

الهندسية والكيميائية إضافة إلى قطاع  الصناعات االستخراجية فالصناعات

الطاقات المتجددة وقطاع النقل واإلنتاج الزراعي والحيواني الفتاً إلى أن أهم 

هذه المشروعات مشروع إنتاج اإلسمنت األسود وإنتاج األدوية البشرية 

والمستحضرات الصيدالنية وتوليد الكهرباء باالعتماد على الطاقة الشمسية 

ة األبقار واألغنام وإنتاج الحليب ومشتقاته إضافة إلى مشاريع ومشاريع لتربي

استخراج واستثمار الصخور الرخامية والكلسية وتعبئة الملح الصخري 

 .ومشاريع للنقل الجماعي

إنه تم تشميل كل الفرص االستثمارية التي طرحتها   وأضاف دياب لسانا

ثمرون مبيناً أن الهيئة الهيئة إضافة إلى تشميل فرص استثمارية طرحها المست

تعمل على تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار عبر تطوير وتعزيز البيئة 

االستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط االستثماري موضع 

 et/?p=52730http://syrianexpert.n .التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة

 

http://syrianexpert.net/?p=52730
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

 ”النسيجية“مليارات ليرة حصاد ..   305 - 1

 13/06/2020المصدر : البعث  

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد 

الفتاح أن اإلجراءات التي تّم اتخاذها مؤخراً أثمرت عن عقود تسويقية مع 

مليارات ليرة، معظمها  305العامة، بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  الجهات

شركة  –الدبس  –الصناعية المتحدة الخماسية “يتركز في شركات تجارية عدة 

 .إضافة إلى شركتي النايلون والجوارب” األلبسة الجاهزة وسيم

ً دراسة إمكانية دخول ميدان التقسيط،  وأضاف عبد الفتاح أنه يتّم حاليا

ذوي الدخل المحدود خاصة خالل األعياد، إضافة إلى دراسة إقامة منافذ  وبيع

بيع في كل شركة، إلى جانب دراسة عودة الشركات للبيع اآلجل من أجل 

زيادة مبيعات المؤسسة وشركائها، واألهم العمل على دراسة استثمار 

الصاالت ووضع خطة لتخفيض تكاليف اإلنتاج وغيرها من اإلجراءات التي 

سمح بتطوير عمل الشركات التابعة. وبناًء عليه فقد تّم اتخاذ العديد من ت

اإلجراءات وّجهت بها المؤسسات شركاتها بالتنفيذ الفوري، والسيما لجهة 

تأمين السلع األساسية للمواطنين بما يعّزز الدور اإليجابي لوزارة الصناعة 

مت شركة وسيم في عمليات التدخل اإليجابي في السوق المحلية، حيث قا

لأللبسة الجاهزة بتوجيه صاالت البيع لها للقيام بحملة ترويجية لمنتجات 

% على قيمة 15الشركة ومنح حسومات على المواد المبيعة فيها بمقدار 

الفاتورة التي تخرج من الصالة، والحال ذاتها ينطبق على شركة النايلون التي 

 .على المبيعات% 10قدّمت حسومات تصل نسبتها إلى أكثر من 

http://syrianexpert.net/?p=50847 

http://syrianexpert.net/?p=50847
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الحصة األكبر في السوق المصرفية خالل األزمة للمصارف  - 2

 اإلسالمية الثالثة

 المصدر : الوطن 16/07/2020 :الخبير السوري

إن الحصة »ياث أبو شامة: قال رئيس قسم إدارة التمويل في بنك الشام غ

األكبر في السوق المصرفية خالل سنوات األزمة كانت للمصارف اإلسالمية 

 .«الثالثة

وخالل ندوة األربعاء التجاري أكد رئيس قسم التدقيق الشرعي في بنك 

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

 .د حياة متنوعاالقتصاد اإلسالمي، الذي هو اقتصا

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

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

 .حين هي مثلها مثل أي تاجر، الهدف من إنشائها الربح

ولفت إلى أن بعض المصارف اإلسالمية تلجأ اليوم إلى إنشاء شركات 

ً العمل في التجارة م قاوالت، مؤكداً أنه يحق للمصارف اإلسالمية قانونيا

 .واالستثمار، في حين ال يحق ذلك للمصارف التقليدية

وأشار إلى أن المصرف اإلسالمي في سورية يستطيع أن يتملك ويشتري 

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

المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية قانونياً، فعلى المركزي يحاسب 

سبيل المثال إذا اشتغل المصرف التقليدي في المرابحة فإن المصرف 

المركزي يحاسبه، وإذا قدّم المصرف اإلسالمي قرضاً بفائدة يُحاسب من قبل 

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

 

http://syrianexpert.net/?p=51739
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 مئات ماليين الليرات يوفرها عمال شركة الخيوط القطنية ؟؟؟ - 3

 :الخبير السوري المصدر : الثورة 06/08/2020 

نجح عمال الشركة العامة للخيوط القطنية بالالذقية في توفير مئات ماليين 

على الالزمة في الشركة باالعتماد  الليرات من خالل اجراءات الصيانة

كوادرها الفنية و تتمكن من تشغيل مجموعات تبريد مع توفير بالقطع التبديلية 

 .واالنتقال بالشركة من المديونية الى الربح مع زيادة االنتاج

وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة زار الشركة وعقد 

ز خالله على اهمية التعاون والعالقات المجتمعية بين اجتماعا مع كوادرها رك

 .العمال واالدارات لخلق بيئة عمل مناسبة تصب في مصلحة العمال واالنتاج

واكد خالل االجتماع ضرورة تغيير لجنة المشتريات و امناء المستودعات 

بشكل دوري وزيادة االنتاج لتكون الصناعة عماد بناء االقتصاد الوطني ودعم 

خل الوطني وتوفير االحتياجات ،كما اوعز بتفعيل مركز التدريب والتأهيل الد

المهني في الشركة وتفقد المستودعات والمخازين واالستقراء اليومي لمعدالت 

االنتاج وتشغيل اآلالت المتوقفه واستثمارها بعقود مهنية وتحسين مستوى 

عمال من حوافز وعرض خالل االجتماع احتياجات ال .العامل معنويا وماديا

 . انتاجية ورفع قيمة الوجبة الغذائية

بدوره اشار مدير الشركة المهندس ياسر دياب الى استمرار العمل 

بالنهوض وتحسين الوضع الفني واإلنتاجي وزيادة اإلنتاج وضبط النفقات 

 http://syrianexpert.net/?p=52373 .والحد من الهدر

 

 

http://syrianexpert.net/?p=52373
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يجري تنقالت وتغييرات في صفوف ضباط الشرطة وزير الداخلية  - 4

 ..فما أبرز تلك التغييرات ؟

 :الخبير السوري الوطنالمصدر:  08/08/2020 

أصدر وزير الداخلية محمد الرحمون جدول تنقالت لضباط في الشرطة 

من رتبة عميد وما دون شملت تغيرات بعض معاوني قادة شرط ورؤساء 

 .لجنائي في دمشقفروع منهم رئيس فرع األمن ا

معاون قائد شرطة في المحافظات ، منها  12أنه تم تغير   وبينت الجداول

ريف دمشق وحلب وحمص والالذقية وطرطوس والسويداء ، إضافة إلى 

 .تغيرات طالت معاوني إدارتي الخدمات الطبية والعمليات

ً رؤساء فروع من أبرزهم رئيس فرع األمن  وتضمنت التعديالت أيضا

ً لفرع الجنا ئي بدمشق العميد محمد وليد العبداللي ، الذي تم تعيينه رئيسا

المكافحة الدولية في إدارة مكافحة المخدرات ، وتعين خلفاً له العميد عبد العليم 

ً لفرع األمن الجنائي في حمص ، كما تعين  عبد الحميد ، الذي كان رئيسا

 .ودرعا والحسكةرؤساء فروع لألمن الجنائي في حمص وإدلب والسويداء 

كما شملت التغيرات تعيين رؤساء فروع جدد للهجرة الجوازات في حلب 

ودرعا وحماة والمرور في حمص والحسكة ، إضافة إلى تعيين رؤساء جدد 

لفروع مكافحة المخدرات في الالذقية وحماة وطرطوس ، إضافة إلى تغيرات 

 . غيرهافي بعض الفروع األخرى مثل النجدة والتوجيه المعنوي و

وشملت التغيرات تعيين العميد آصف صقر مديراً لمشفى الشرطة في حرستا 

ً له كما تضمنت الجداول تغيرات على مستوى  .والعميد خالد العوف معاونا
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 .بعض مدراء المناطق والنواحي ، إضافة إلى تغيرات أخرى شملتها الجداول

http://syrianexpert.net/?p=52436 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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