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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 تصادية. لتسهيل الحصول على المعلومة االق
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير  واردة
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

ار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمر 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي

 كورونا؟  كيف سنسدد الديون المترتبة علينا بسبب - 1

سيكون علينا أن نجد المال الالزم لتغطية اإلنفاق واالقتراض الحكوميين غير 
 ائحة، لكن كيف؟المسبوقين أثناء الج

  أكاديمي وكاتب جون كوليناين 2020أغسطس  29السبت 
 ()غيتي 2008انتعاش متعثر: حل كوفيد قبل خروجنا الكامل من ركود عام 

يار جنيه مل 300سيفوق عجز الميزانية الحكومية البريطانية هذا العام 
مليار دوالر(، أي أكثر من ضعف ذروته المسجلة في  392.4إسترليني )حوالى 

. وأوصل هذا العجز بالفعل الدين الحكومي إلى 2008أعقاب األزمة المالية عام 
أكثر من مئة في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو مستوى اعُتِبر كارثيًا في 

 .2010أدت إلى "التقشف" عام  النقاشات الحامية نوعًا ما التي
فكيف سنسّدد هذا الدين؟ وما هو األثر في الضرائب؟ يقترح التاريخ علينا أن 
عدة طرق ممكنة لتحقيق ذلك. فعند نهاية الحروب النابليونية، بلغ الدين الوطني 

د بالمقاربة  200البريطاني حوالى  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. وُسدِّ
التي وسمت عهد الملكة فيكتوريا. فالحكومة فرضت قلياًل من الضرائب  التقليدية

وفق المعايير الحديثة، لكنها أنفقت مبالغ أقل حتى. كانت ضريبة الدخل منخفضة 
 وعند معدل موحد، وبقيت الرسوم الجمركية مصدرًا رئيسيًا وتنازليًا للعوائد.

ل األمور على نفسها. وباستثناء إعطاء الحكومات نفسها وقتًا، هي لم تسه
فمعدالت الفوائد تذبذبت، لكنها كانت عمومًا أعلى بكثير عما هي عليه اليوم، ما 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/194821
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/194821
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/194821
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زاد تكلفة الدين. ولم يكن التضخم موجودًا تقريبًا، فلم تنخفض القيمة الفعلية للدين 
خلسة. وحقق المالكون األغنياء للسندات عوائد جيدة، في حين أنفقت الحكومة 

 دين أكثر مما فعلت على التعليم.على خدمة ال
وفي النهاية اقترب الدين من التسديد: فبحلول عهد الملك إدوارد السابع، بلغ 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. واستغرق اإلنجاز حوالى قرن  30مستواه 
 من الزمن.

وشهدت فرنسا، خصمنا المالي وكذلك العسكري خالل الحروب النابليونية، 
سياسيًا مختلفًا إلى حد ما خالل القرن التاسع عشر، لكنها عرفت خفضًا  مساراً 

 مشابهًا للدين.
وفي أوائل القرن العشرين، تسببت إعادة التسلح قبل الحرب العالمية األولى 

وبحلول عام  –والحرب نفسها بمشكلة استدانة جديدة لمعظم البلدان األوروبية 
في المئة من الناتج  200أكثر من  سجل الدين البريطاني مرة أخرى  1919

المحلي اإلجمالي. وجاءت االستجابات هذه المرة مختلفة. ففي بعض البلدان ُطِبع 
المال لتسديد الديون؛ وقضى التضخم الناتج من ذلك )ال سيما التضخم المفرط 

 ( على بعض قيمة الديون.1923في ألمانيا عام 
روسيا بعد الثورة( واإلعفاء من  وأدى التوقف عن التسديد )ال سيما من قبل

الديون دورًا: ولم يكن الدين الناتج عن التعويضات التي ُفِرض على ألمانيا دفعها 
قاباًل للتسديد عمليًا في أي حال. لكن ُطبِّقت أيضًا تخفيضات في اإلنفاق بعد 

 the Geddesالحرب مباشرة: ففي بريطانيا وقع اإلنفاق ضحية لـ"فأس جيديس" 
axe ، وهي تسمية ُأطِلقت على ممارسة من ممارسات التقشف خيبت آمال من

رغبوا في الحصول على "منازل تناسب األبطال" وتوسع دولة الرعاية االجتماعية 
 الوليدة آنذاك.
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وأدت الضرائب دورًا. فخالل الفترة السابقة للحرب، أجبر رد الفعل السياسي 
لحكومات في بلدان كثيرة على تضمين على نمو التفاوت )في الدخل في المجتمع( ا

أجنداتها ضريبة الدخل التصاعدية وضريبة اإلرث. وأبعدت الحرب كثيرًا من 
الجدال عن هذه التغييرات، فبعد كل شيء، حدت الضرورات المالية من القدرة 

 على إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.
في المئة  310سجل الذي  –وأدى الدين عند نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى نتائج مختلفة مجددًا.  –من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة 

واتجهت فرنسا وألمانيا إلى فرض ضرائب على الثروات )بما في ذلك فرض 
معدالت ضريبية لمرة واحدة وهي موازية للمصادرة، وكانت تمر بسهولة )في تلك 

تهدف متهمًا بالنازية أو تعامل مع النازيين(. الفترة( ربما حين يكون الثري المس
وكانت ألمانيا مستفيدًا  –وحصلت إعفاءات كبيرة من الديون )في تلك الفترة( 

رئيسيًا، فقلصت دينها مع عدة أضعاف من الناتج المحلي اإلجمالي إلى جزء 
 ونقلت خطة مارشال هذا الكرم إلى مرحلة أكثر تقدمًا. –يسير منه 

ة االقتصادية الدولية بعد الحرب، المعروفة باتفاقيات بريتون ومنعت التسوي
، حصول تضخم مفرط، و)دفعت في الوقت مفسه Bretton Woodsوودز 

باتجاه( سياسات اقتصادية توسعية حققت النمو، وأدت إلى نسب تضخم معتدل، 
وساعد النمو والتضخم المعتدل في التخفيف من العبء الحقيقي للدين. وتألمت 

ملكة المتحدة من التضخم في سبعينيات القرن العشرين، لكنه ساعد من كل بد الم
كاًل من الحكومة وحاملي القروض العقارية في تسديد الدين. وشكلت األزمة التي 

)لبريطانيا( حدثًا  1976أدت إلى تسديد صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ عام 
 داري للدين العام قيد أنملة.سياسيًا كبيرًا، لكنها لم توقف المسار االنح

وكانت الحرب قد عززت مجددًا الضريبة التصاعدية، )وبقي هذا مستخدمًا( 
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حتى أواخر الثمانينيات على األقل، ولم تعد نسبة الضرائب تمامًا إلى مستوياتها 
 السابقة للحرب.

وبحلول التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي والعشرين، سجل الدين 
فقد خفضناه  –في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  30البريطاني مجددًا  العام

في المئة من الناتج في نصف الوقت الذي استغرقه خفضه  300من أكثر من 
في المئة خالل عهد الملكة فيكتوريا. ثم جاءت األزمة المالية عام  200من 

2008. 
خفضت  Keynesian وفي البداية حصلت استجابة قوية وفق مفاهيم كينز 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. والحقًا، وعلى  70الدين العام إلى حوالى 
رغم االستمرار في طبع المال، تمنعت الحكومات في شكل متزايد عن إنفاقه. 

فقد ِزْيد بعض  –وبالتأكيد وقع اإلنفاق في المملكة المتحدة تحت نير التقشف 
خفض العجز السنوي في شكل الفت، لكن الدين الضرائب وُخفِّض غيرها. وان

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي آخر  85وسجل  –استمر في االرتفاع 
ضربته للمالية العامة. وانخفض  19-مارس )آذار(، أي قبل أن يسدد كوفيد

فلم يسهم أي من التضخم أو النمو في  –التضخم، وكان النمو مخيبًا لآلمال 
 لي للدين.خفض العبء الفع

 فما هي الدروس التي يستطيع المرء أن يستخلصها؟
أواًل، للمهتمين بالسياسات الضريبة، ال تستطيعون النظر في الضرائب بمعزل 
عن غيرها: فلحسن الحظ أو سوئه، هي جزء من الصورة الكاملة. ويكون كل من 

جزءًا من حجم الدور المطلوب من الضرائب أن تؤديه، وطبيعة الضرائب المعنية، 
مجموعة أوسع من المتغيرات. ثانيًا، هل نستطيع أن نقول من أصاب؟ ومن أخطأ؟ 
ليس تمامًا، فإلى حد ما تكون هذه األمور خاضعة للخيارات السياسية والرأي 
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الشخصي )على رغم أن المرء يشتبه في أن بعض الخيارات ُتعتَمد وغيرها ُيرَفض 
الخيار(. لكن بعض الوقائع تبرز. لم يمنع  أحيانًا من دون أن يعي متخذو القرار

عبء ديون الحروب النابليونية الثورة الصناعية. وفاق متوسط نمو الناتج المحلي 
 اإلجمالي البريطاني اثنين في المئة، وهذا رقم قياسي في تاريخ اإلنسان.

وإذا وفر الناس ببساطة األموال التي كانوا سينفقونها على الوجبات خارج 
، وكل شيء آخر تخلوا عنه أثناء اإلغالق، فإن من شأن هذه المدخرات المنزل

 الفائضة أن توازن اإلنفاق الحكومي الزائد.
وكانت الحال هكذا أيضًا خالل العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. فقد 
ازداد االزدهار، في شكل أكثر عدالة مقارنة بما كان عليه في القرن التاسع عشر، 

. وفي ذلك الوقت، Dickens الظروف االجتماعية التي انتقدها ديكنز  وغابت
كان متوسط النمو الذي يزيد قلياًل على اثنين في المئة في السنة ُيعتَبر باهتًا في 
المملكة المتحدة، على رغم أنه كان محترمًا جدًا في ضوء المعايير التاريخية 

. 2008مقارنة بالفترة الممتدة منذ عام للمملكة المتحدة. والواقع أنه مثير لإلعجاب 
وربما عكست خيبة األمل البريطانية بعد الحرب حقيقة أن دواًل أوروبية أخرى 
كانت تنجح في شكل أفضل كثيرًا، إذ كانت تلحق بمستوى معيشتنا األعلى سابقًا 

 Lesيطلق الفرنسيون على فترة الثالثين سنة بعد الحرب اسم "الثالثين المجيدة"  –
Trentes Glorieuses ،وشاركتنا الواليات المتحدة مستويات نمونا المتواضعة( .

 لكن مع مستوى معيشة مطلق أعلى كثيرًا، بدا في تلك األيام بعيد المنال(.
وربما كان هناك إجماع أقوى في تلك الفترة وعهد الملكة فيكتوريا على 

المجموعات كانت  مجموعات السياسات المختارة في كل مناسبة )على رغم أن
مختلفة تمامًا(. ويستشعر المرء أن إجماعًا أقل تحقق بعد الحرب العالمية األولى. 
فقد تنازعت المطالب المتزايدة بالرعاية االجتماعية مع توق إلى العودة إلى اليقين 
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 السابق للحرب.
ودفع هذا الحنين إلى اتخاذ واحد من أكثر القرارات االقتصادية الكارثية في 

إلى معيار الذهب )إعادة  1925المملكة المتحدة على اإلطالق: أي العودة عام 
التقييم القسرية للجنيه اإلسترليني التي أثقلت كاهل صناعات التصدير وزادت من 
عبء الدين الوطني، من بين العديد من الجوانب السلبية األخرى(. ونتيجة لذلك، 

ادرة )فترة االنتعاش االقتصادي في غابت المملكة المتحدة عن العشرينيات اله
بعض البلدان قبل الكساد الكبير(. ويمكن للمرء أن يتعلم من الماضي، لكن من 

 المهم تقييم السياسات في ضوء الظروف الحالية.
؟ كان النمو بطيئاً إلى حد ُيرَثى له خالل 2008ماذا عن سياسات ما بعد عام 

جدل قائمًا حول أدوار التقشف، وعدم فترة من االنتعاش المفترض. وال يزال ال
المساواة، وغيرهما من مصادر مشكلة اإلنتاجية في المملكة المتحدة. ونشأت أزمة 
كوفيد قبل اتضاح التركة الكاملة للركود وللسياسات التي طبِّقت استجابة له، ومن 

 المرجح أن تبدو هذه التركة ضئيلة أمام تلك األزمة.
لى أن أعباء الدين العام الضخمة لم تستبعد اتخاذ وأخيرًا، تجدر اإلشارة إ

قرارات جريئة في مجال السياسات ذات آثار مالية ضخمة. وفي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية، ُأنِشئت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتوسعت دولة الرعاية 

رلو االجتماعية. وفي وقت مبكر من القرن الذي استغرقه تسديد الديون بعد وات
)المعركة التي أنهت الحروب النابليونية(، ُألِغيت العبودية في اإلمبراطورية 
البريطانية وجرى التعويض على مالكي العبيد، ما تسبب بازدياد ضخم في مستوى 
الديون التي كانت ستتناقص تدريجاً بخالف ذلك. وحق للمرء أن يسأل، لماذا جرى 

ال يمكن للمرء أن يجادل في حجم القرار  تعويض مالكي العبيد وليس العبيد؟ لكن
أو الثقة في المالية العامة التي ترتبت عليه. وربما ثمة درس واحد ومفاده بأن 
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تسعى الحكومة البريطانية النعاش األسواق بإعادة  علينا أن نواجه المستقبل بثقة.
 فتح المؤسسات لكن تأثير ذلك االقتصادي قد يكون ضئيال )غيتي(

خاص حول أزمة كوفيد؟ لقد جاءت معظم السوابق التاريخية  هل من شيء 
الرتفاع الدين العام من الحروب. فالضرائب ترتفع في الحروب، وإن لم يكن 
بالسرعة التي يرتفع بها اإلنفاق، لذلك عندما يتوقف القتال، تكبر القاعدة الضريبية 

مكن تحقيق أهداف للمساعدة في التعامل مع الديون. وعندما يبزغ فجر السالم، ي
كثيرة من خالل عدم خفض الضرائب بالسرعة التي قد يرغب فيها البعض. ولن 

 تتوافر لدينا تلك الميزة التكتيكية في السنوات المقبلة.
ومن الجهة األخرى، جرى التخلي عن كثير من االستهالك، وتعود نسبة كبيرة 

لمالي. العطل، من ذلك التخلي إلى األشخاص األفضل حااًل على الصعيد ا
الوجبات خارج المنزل، الحفالت الموسيقية، ويمبلدون، غلينديبورن )حسنًا، ليس 

لقد خسر  –شلتنهام...(، كلها ُألِغيت. هذه كانت النتيجة المادية الحتمية لإلغالق 
 المستهلكون، لكن إذا كانت دخولهم مضمونة، ستزيد أموالهم نتيجة لذلك.

وا لقاء األشياء التي من شأنها الترفيه عنهم، وأُِعيد فهم، إلى حد كبير، لم يدفع
معظم األموال المدفوعة مقدمًا )حسنًا، لم تفعل شركات الطيران ذلك(. ويتمثل 
المقابل االقتصادي لذلك في أن جميع العاملين في هذه القطاعات فقدوا المداخيل، 

ل برنامج اإلجازات باستثناء الحد الذي تحملت عنده الدولة العبء، ال سيما من خال
 والبرامج المماثلة )التي بدورها تشكل مساهمًا رئيسيًا في مشكلة المالية العامة(.

فهل يشير ذلك إلى الجهة التي من المرجح أن تتحمل أو يجب أن تتحمل 
 العبء؟ لقد انتقل النقاش العام إلى ضريبة الثروة.

دين في المطلق؟ إذا وفر والسؤال المختلف قلياًل هو: ما مدى أهمية تسديد ال
الناس ببساطة األموال التي كانوا سينفقونها على الوجبات خارج المنزل، وكل 
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شيء آخر تخلوا عنه أثناء اإلغالق، فإن من شأن هذه المدخرات الفائضة أن 
فما من إشارة إلى ضغط تضخمي، وليست أسعار  –توازن اإلنفاق الحكومي الزائد 

 رهق للحكومة.الفوائد مرتفعة في شكل م
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتوافر قدر من توافق اآلراء حول دفع الفواتير 

 كما حصل في شأن دعم الدخل الذي أدى إلى تراكمها.
 )جون كوليناين مدير السياسات الضريبية في معهد تشارترد للضرائب(
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 العالمية باسكال المي.
 2005وقد أوضح السيد المي الذي كان مديرًا عامًا للمنظمة بين عامي 

، في حديث إلى برنامج "كورونانوميكس" الذي تنتجه مؤّسسة "إيكون 2013و
فيلمز"، إن الخيار الصارخ للمملكة المتحدة يكمن بين العالقات التجارية "الثانوية" 

 و"المهمة" مع أكبر شريك تجاري لها، المتمثل في االتحاد األوروبي حاضرًا.
تحاد األوروبي وفق شروط وأضاف، "هل التجارة بين المملكة المتحدة واال

المنظمة أمر جيد أم ال؟ تعتمد اإلجابة على مستوى المنافسة التي تودون أن تلعبوا 
كرة القدم فيها )في تشبيه للتبادالت التجارية بالمنافسات الرياضية(".واستطرد مشيرًا 

ة إلى إنه "إذا أحببتم اللعبة والالعبين الجيدين جدًا، ستنضمون إلى بطولة الدرج
األولى. وإذا كان لديكم مال أقل تنفقونه أو إذا لم تكونوا من كبار المشجعين، 
يمكنكم أن تشاهدوا مباراة دوريات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وفي كل 
األحوال، كرة القدم تكون نفسها، والتجارة نفسها، لكنها نسخة ثانوية من شيء 

تلك المشهدية، يبرز إنه إذا فشلت المملكة وفي خلفية  يمكن أن يكون مهمًا".
المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري مع االتحاد األوروبي، فستضطر إلى الدخول 
في تجارة مع االتحاد وفق ما ُيسّمى "شروط منظمة التجارة العالمية" التي ال تقدم 

سفية. وكذلك سوى منافع قليلة باستثناء الحماية من الرسوم الجمركية العقابية والتع
ذكر السيد بوريس جونسون الشهر الماضي إن عدم التوصل إلى اتفاق )مع 

 ال يزال "خيارًا جيدًا جدًا" للمملكة المتحدة. االتحاد األوروبي بشأن بريكست(
في المقابل، بّينت النماذج التجارية الموثوقة كلها أن تنفيذ بريكست )ثم 

مية"، سُيكّبل اقتصاد بريطانيا، بسبب وفق شروط "منظمة التجارة العال العمل(
تراجع التجارة مع االتحاد األوروبي، مقارنة بما سيحصل في حال التوصل إلى 

 اتفاقية للتجارة الحرة )مع االتحاد األوروبي(.
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وفي ذلك السياق، أظهرت دراسة أعدها خبراء اقتصاديون حكوميون في 
لمئة وتسعة في المئة من الناتج في ا 7.5أضرارًا بعيدة األجل تتراوح بين  2018

المحلي اإلجمالي، إذا حصل بريكست بال اتفاق وانتقلت بريطانيا إلى تجارة مع 
أوروبا وفق شروط "منظمة التجارة العالمية"، بالمقارنة بما يتراوح بين خمسة وسبعة 

 .في المئة إذا ترافق تنفيذ بريكست مع اتفاقية للتجارة الحرة مع االتحاد األوروبي
وفي األسبوع الماضي، أفادت الحكومة بأنها على وشك التوصل إلى اتفاقية 
جديدة للتجارة الحرة مع اليابان، لكن خبراء يتوقعون أال تعوض هذه االتفاقية سوى 
ما ستخسره المملكة المتحدة عندما تخرج مما تغطيه االتفاقية الحالية بين االتحاد 

 وهو الموعد المتوقع لتنفيذ بريكست. األوروبي واليابان في نهاية العام،
ولم تحرز المفاوضات بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة في شأن اتفاقية 
للتجارة الحرة أي تقدم خالل الصيف، على الرغم من زعم بوريس جونسون أن 
اتفاقًا سُيبَرم مع حلول يوليو )تموز(. إذ فشل الجانبان في االتفاق على مسائل 

متعلقة بحقوق الصيد والتزامات المملكة المتحدة بالحفاظ على "تكافؤ خالفية 
 للفرص" بين الشركات البريطانية واألوروبية.

وتشعر شركات كثيرة بقلق عميق إزاء الضرر القريب األجل المتوقع أن ينجم 
عن بريكست من دون اتفاق، وتخشى أيضًا أن تؤدي الخطوة إلى اختناقات في 

لمتحدة، وتعطيل إمدادات البضائع؛ إذ ستضطر شركات النقل موانئ المملكة ا
 والمؤسسات األخرى إلى ملء كميات كبيرة لألوراق الجمركية الجديدة.

وفي تلك الوجهة، حذر المي الذي سبق أن عمل مفوضًا تجاريًا في االتحاد 
األوروبي، من أن أوضاع عدد من الشركات في المملكة المتحدة ستكون "رهيبة" 

أدى بريكست من دون اتفاق إلى بروز حواجز جمركية وغير جمركية كبيرة  إذا
 بين عشية وضحاها. )بين بريطانيا واالتحاد األوروبي(
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وأضاف، "ليست الحكومات هي األطراف التي تمارس التجارة. إنها الشركات، 
وستكون أوضاعها رهيبة إذا لم يحصل انتقال جدي من الراحة التي توفرها السوق 

وروبية الداخلية حيث يقبع االقتصاد البريطاني األوروبي اليوم؛ بمعنى أن كل األ
ظرف سيكون أسوأ من الحاضر بكثير. ويجب أن ال يحصل ذلك، لكن األمر 

 من دون تنظيم انتقال مناسب". سيكون أسوأ بكثير )إذا ُنّفذ بريكست(
ة العالمية"، وفي سياق متصل، يتنحى المدير العام الحالي لـ"منظمة التجار 

روبرتو أزيفيدو، هذا العام في خضم أزمة تعصف بالمنظمة التي تشرف على 
التجارة العالمية وُتَنّظمها. وقد رشحت الحكومة البريطانية وزير التجارة السابق ليام 
فوكس لهذا المنصب، لكن ثمة مرشحين آخرين كالنيجيرية نغوزي أوكونغو إيوياال 

 تَبران أوفر حظًا من المرشح البريطاني.والكينية أمينة محمد، تع
وخلص السيد المي إلى اإلعراب عن كونه "متفائالً جداً استناداً إلى المرشحين، 
مع توّفر عدد كبير من النساء المناسبات جدًا ]لمنصب المدير العام لتلك 

 المنظمة[. وأعتبر ذلك مؤشرًا جيدًا في وقتنا هذا".
 هنا باسكال المي في "كورونانوميكس"شاهدوا المقابلة الكاملة مع 
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 ركود اقتصادي ضخم يلي كورونا - 3

 يتوقع أن يكون األسوأ في قرن مع تداعيات واسعة

  بيتر ستابلي 2020مايو  7الخميس 
سيكون حتى للقمة العيش طعم القلق والصراع والركود الذي حفزته جائحة 

 (كورونا )رويترز
أصبح الركود العالمي المقبل قاب قوسين أو أدنى، وبات له اسم بالفعل هو 

 "اإلغالق الكبير".
إذ يتوقع الخبراء أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ 

 الكساد الكبير في عشرينيات القرن العشرين.
ه المملكة ومن المرجح أن يتأثر كل بلد في العالم تقريبًا، ولن تستثنى من

 المتحدة التي تواجه بالفعل غموضًا على الصعيد المالي بسبب بريكست.
 متى سيضرب الركود المملكة المتحدة؟

قد تكون المملكة المتحدة في ركود بالفعل. وعلى غرار عدد من الدول األخرى، 
شهدنا هبوطًا في أسعار األسهم، وارتفاعًا في طلبات اإلعانة بسبب البطالة، 

 ات لمواقع الشركات، بعضها في شكل دائم، نتيجة قيود التباعد االجتماعي.وإغالق
بيد أن التعريف التقني المقبول عمومًا للركود هو انكماش الناتج المحلي 
اإلجمالي لفصلين متتاليين أو أكثر. ويعني ذلك بعبارة أخرى هبوط الكمية 

دة لفترة إجمالية تبلغ ستة اإلجمالية للبضائع والخدمات التي تنتجها المملكة المتح
 أشهر.

وال تغطي آخر األرقام الفصلية المتوفرة سوى األشهر الثالثة بين أكتوبر 
، أي قبل فترة ال بأس فيها من 2019)تشرين األول( وديسمبر )كانون األول( 

يناير )كانون الثاني( وبدء اإلغالق في  31" في 19تسجيل أول إصابة "كوفيد 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2921
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2921
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2921
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 مارس )آذار(.
رت األرقام أن الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة ظل ثابتًا، إذ وأظه

 سجل نموًا بواقع صفر في المئة بالمقارنة بالفصل السابق.
مايو  12)بين يناير ومارس( حتى  2020ولن ُتنَشر أرقام الفصل األول من 

 )آيار(، على أن تلي أرقام الفصل الثاني بعد ثالثة أشهر من ذلك.
ني أننا، ما لم تخضع األرقام الفصلية السابقة للمراجعة، فلن نعرف وهذا يع

على وجه التأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة تعاني من الركود حتى أغسطس 
 )آب(.

 إلى أي مدى قد يكون الركود سيئًا؟
رجح الخبراء الرسميون في مجال التوقعات في وزارة الخزانة، و"مكتب مسؤولية 

ن يهبط الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة بنسبة مذهلة تبلغ الميزانية"، أ
 ، بين إبريل )نيسان( ويونيو )حزيران(.2020في المئة خالل الربع الثاني من  35

سنة، منذ "الشتاء  300وهذا من شأنه أن يوّلد الركود األسوأ في أكثر من 
درجات مئوية تحت  10، عندما هبطت درجات الحرارة إلى 1709الكبير" في 

 الصفر.
 Office for Budget ويتوقع "مكتب مسؤولية الميزانية"

Responsibility  أيضًا أن يزداد عدد العاطلين من العمل بأكثر من مليوني
في المئة، وأن يرتفع العجز الحكومي إلى  10شخص ليصل معدل البطالة إلى 

الر لدى إعداد المقال( بين مليار دو  340مليار جنيه إسترلينيه )اي حوالي  273
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.  14، ما يوازي 2021و 2020عامي 

وعلى مدار سنة بأكملها، يرجح المكتب أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 
في  6.5في المقابل، يتوقع "صندوق النقد الدولي" انخفاضًا بـ في المئة. 12.8
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في  6، بالمقارنة بـ 2020لي اإلجمالي للمملكة المتحدة في المئة في الناتج المح
 في المئة في إيطاليا. 9المئة في الواليات المتحدة و

ودخلت فرنسا وإيطاليا في الركود رسميًا بالفعل بعدما سجلتا انخفاضًا في 
، فضاًل 2020في المئة في الربع األول من  5الناتج المحلي اإلجمالي بلغ نحو 

. كذلك انكمش اقتصاد إسبانيا 2019طفيف في الربع األخير من عن انخفاض 
 في المئة في الربع األول ]من العام الحالي[. 5بنحو 

، ما 2020في المئة في  3ومن المتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة 
وأسوأ انكماش منذ الكساد الكبير  2008يجعل هذه األزمة أسوأ بكثير من أزمة 

القرن العشرين[. ومن بين الدول الرئيسة، من المتوقع أن تسجل  ]في عشرينيات
 .2020الصين والهند وحدهما نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

 كم سيستمر الركود؟
تستند التوقعات الخاصة بالمملكة المتحدة إلى افتراض مفاده بأن اإلغالق 

شاط االقتصادي تدريجيًا يونيو(، ويعود بعدها الن 23سيدوم ثالثة أشهر )حتى 
 إلى طبيعته على مدى األشهر الثالثة التالية لذلك التاريخ.

وما سيحدث بالفعل يظل غير مؤكد. إذ يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون دعوات متزايدة لوضع "استراتيجية خروج" لرفع القيود، ومن المتوقع 

 لمقبل.صدور إعالن في هذا الصدد أوائل األسبوع ا
ومع ذلك، قد يلزم اإلبقاء على بعض القيود لفترة أطول بكثير، إضافة إلى أن 
العودة إلى الحياة الطبيعية التي تشمل الحانات والمطاعم ومباريات كرة القدم 

وإذا كان األمر كذلك، قد  )مثاًل( تبدو في شكل متزايد غير مرجحة هذا العام.
 تحدة أسوأ من التوقعات.تكون اآلثار في اقتصاد المملكة الم

 متى يتعافى اقتصاد المملكة المتحدة؟
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على افتراض أن أثر اإلغالق سيستمر لستة أشهر، يتوقع "مكتب مسؤولية 
أن ينتعش الناتج المحلي  Office for Budget Responsibility  الميزانية"

مبر ، بين يوليو وسبت2020في المئة في الربع الثالث من  27اإلجمالي بنسبة 
 في المئة في الفصل الرابع )من أكتوبر إلى ديسمبر(. 21)أيلول( و

وبموجب هذا السيناريو، سيعود الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوى ما قبل 
الفيروس بحلول نهاية العام الحالي. في المقابل، يعتمد االنتعاش على مدى 

 العدوى. " وإمكانية حدوث "موجة ثانية" من19استمرار جائحة "كوفيد 
وفي ذلك الصدد، أشار الخبير االقتصادي كيمار وايت، من "المعهد الوطني 

" واإلغالق 19للبحوث االقتصادية واالجتماعية"، إلى "إن األثر القوي لـ"كوفيد 
العالمي، تسببا في دفع االقتصاد إلى مجال مجهول. وبتنا نشهد انحدارًا في الناتج 

اسي. وعلى الرغم من هذا، يظل التعافي الفوري المحلي اإلجمالي بمعدل فصلي قي
 The Independent © والكافي احتمااًل واضحًا إذا توقف انتشار الفيروس بسرعة".
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%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A
F-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-

%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

 
 الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني سيئ جدا واآلتي أعظم - 4

ال يتعلق السؤال الرئيس بمقدار تراجع النشاط االقتصادي ألنه مرتبط بالسياسة 
 المتبعة في الصحة العامة بل بمدى سرعة إعادة تشغيله

  _BenChu@ رر الشؤون اإلقتصاديةمح بن تشو 

 0:01 2020مايو  18االثنين 
تقّلصاً كبيراً في الناتج المحلي  2020من المتوقع أن يحمل الفصل الثاني من 
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 (اإلجمالي البريطاني )أ.ف.ب
اإلنتاج وفق تقارير "مكتب اإلحصاءات الوطنية"، حدث تراجع كبير في 

االقتصادي للمملكة المتحدة في األشهر الثالثة األولى من هذا العام، بل شّكل 
أكبر تقلص منذ آخر ركود اقتصادي في البالد. لكن، ال شّك في أن ذلك قّدم 

 لمحة عن الهاوية، بداًل من أن يكون صورة عن الوقوع فيها.
إنجلترا" و"مكتب وتتوقع الهيئات التي تصدر توقعات اقتصادية، مثل "بنك 

تقّلصًا كبيرًا في الناتج  2020مسؤولية الميزانية"، أن يحمل الفصل الثاني من 
المحلي اإلجمالي، بما يجعل التراجع اثنين في المئة بالفصل األول يشّكل مجرد 

 تعثر طفيف.
في األسبوع الماضي، وضع البنك سيناريو يتقلص خالله االقتصاد البريطاني 

ل األشهر الثالثة الثانية من السنة الحالية، وذلك أكثر بكثير في المئة خال 25
وهذا سيكون الفصل األسوأ بأشواط في تاريخ المملكة  مما حدث في الفصل األول،

 المتحدة.
ماذا يعني ذلك كله للناس العاديين؟ ماذا يعني ألولئك الذين يعانون اقتصادّيًا 

والناس الذين فقدوا بالفعل وظائفهم  بالفعل، ومن أعطاهم أصحاب أعمالهم إجازات،
أو جّف دخلهم؟ لقد شاع في السنوات األخيرة القول إن الناتج المحلي اإلجمالي 
ليس كل شيء، وإننا يجب أن ال نعتبره مؤشرًا شاماًل للصحة االقتصادية في بلد 
ما. وهذا صحيح. إذ يمّثل قياسًا لإلنتاج االقتصادي القومي الخام، واإلنفاق 

جّمع، والدخل المجّمع، وليس مؤشرًا إلى مدى ُحسن أحوال اإلنسان. وكذلك ال الم
 يخبرنا عن األطراف التي تتلقى عوائد ذلك النمو االقتصادي.

ويمكن القول، إن ذلك كله صحيح في الظروف الحالية، ولن يكون طبيعيًا 
سر أو سوء هذا الركود الحالي، ألنه ليس من النوع الذي يتسبب به فقدان ثقة األ
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، أزمة نشأت بين المصارف. 2008استثمار من ِقبل األعمال أو وفق ما جرى في 
هذا ركود مفتعل، بمعنى أن سببه يتمّثل في اإلغالق الذي فرضته الحكومة لحماية 
حياة الناس، ربما مئات اآلالف منهم، من نوع جديد خطير من فيروس كورونا ال 

طبيعية. ويحظى اإلغالق، وفق استطالعات  نملك في مواجهته لقاحًا أو مناعة
 الرأي، بدعم قوّي من غالبية السكان.

وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار انهيار النشاطات خالل النصف األول من 
العام أثرًا جانبيًا لتناول عقار طبي. فلو لم يتعّرض النشاط لالنهيار، لكان معنى 

البشرية المباشرة في المحالت األمر أن اإلغالق لم ينجح في منع التفاعالت 
 والحانات واألندية الرياضية وغير ذلك.

بمقدار تراجع النشاط، ألن ذلك حصيلة  وال يتعلق السؤال االقتصادي الرئيس
ثانوية لسياسة معّطلة عمدًا في مجال الصحة العامة، بل بمدى سرعة إعادة 

لذين فقدوا وظائفهم، أو تشغيلنا له حين تنتهي األزمة. وهذا ما يهم حّقًا الناس ا
تعرضوا إلى التسريح المؤقت من العمل، أو تحّملوا تخفيضات في رواتبهم. إنهم 

 بحاجة إلى أن يكون االنتعاش قويًا وسريعًا ومستدامًا. فهل لديهم سبٌب لألمل؟
بعد الركود األخير، جاء التعافي ضعيفًا ومترنحًا. وقد أعاقه فشل في إعادة 

م تقشف سابق لألوان في القطاع العام. وهذه المرة، علينا أن هيكلة المصارف، ث
نتجّنب ارتكاب أخطاء مماثلة في السياسات. وثمة إشارات إلى أن هذه المرة قد 
تكون مختلفة، والوزراء يعون الطبيعة الخاصة لهذا الركود، والحاجة إلى تبني 

 7.5جازات نحو سياسات مختلفة جذريًا في االستجابة له. فقد حمى برنامج اإل
مليون من العاملين، الذين كانوا من دونه سيعانون البطالة، وأبقاهم على اتصال 
مع أصحاب أعمالهم. وسُيجرى الحفاظ على معظم دخلهم حتى أكتوبر )تشرين 
األول( على األقل، ويقّدم البرنامج أماًل في أن يعود كثر منهم إلى أعمالهم ما أن 
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 .تبدأ إعادة فتح االقتصاد
وتشمل اإلجراءات الطارئة األخرى قروضًا مضمونة حكوميًا للشركات 
الصغيرة، ودفعات تعّوض عن الدخل الضائع للعاملين على حسابهم الخاص، 
وُيتوقَّع بدء وصل هذه األخيرة الشهر المقبل. وسنحتاج أيضًا على األرجح إلى 

سة إلى حدٍّّ ما. سياسات غير معتادة وجذرية لضمان خروجنا من هذه األزمة بسال
ستحمل عناوين وسائل اإلعالم أخبارًا مخيفة كثيرة عن الناتج المحلي اإلجمالي 
في األسابيع المقبلة. لكن الناس يجب أن يركزوا على المهم حقًا: المداخيل، وسبل 

 العيش، واألهم، التعافي.
© The Independent 
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 عمالق النفط األمريكي يسجل خسائر فادحة - 5

 Reuters Toru Hanai مال وأعمال31.07.2020:
 1.1أعلنت شركة "إكسون موبيل"، اليوم الجمعة، عن تكبدها خسارة قيمتها 

قبة لعمالق ، وهي أول خسارة فصلية متعا2020مليار دوالر في الربع الثاني من 
 .عاما 36النفط األمريكي منذ ما ال يقل عن 

 26مليار دوالر أو  1.08وأعلنت شركة النفط األمريكية الكبرى عن خسارة 
يونيو الماضي، مقابل ربح بقيمة  30سنتا للسهم في األشهر الثالثة المنتهية في 

من النفط وانخفض إنتاج الشركة  .سنتا للسهم قبل عام 73مليار دوالر أو  3.13
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https://www.independentarabia.com/node/120156/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/120156/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/120156/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/120156/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://arabic.rt.com/business/
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مليون برميل يوميا في الربع الثاني  3.6والغاز سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 
إذ كبحت الشركة اإلنتاج بسبب انهيار أسعار النفط وخطر امتالء  2020من 

 .مخزونات النفط العالمية في مايو
في انخفاض أسعار النفط، ما دفع نشاط "إكسون  19-وتسببت جائحة كوفيد

 .نتاج النفط والغاز إلى تكبد خسارةموبيل" إل
"إكسون موبيل" أفضل من الشركات العمالقة المناظرة لها إذ لم تخفض  وحال

بشكل كبير قيمة أصولها في ظل قتامة توقعات الصناعة لمستقبل أسعار النفط 
 .والغاز

وخفضت "شيفرون" و"توتال" و"رويال داتش شل" و"إيني" قيمة أصول بمليارات 
 .مليار دوالر 17.5. وأشارت "بي بي" إلى تأثير سلبي يصل إلى الدوالرات

 "المصدر: "رويترز
https://arabic.rt.com/business/1139899-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-
%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ 

 
 2020صحيفة بريطانية: بلد عربي سيواجه أسوأ مجاعة عام  - 6

 أخبار العالم العربي 01.08.2020:تاريخ النشر
 أرشيف -شعار منظمة الغذاء العالمية )فاو( 

سيكون  2020أكدت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية في تقرير لها، أن عام 
أسوأ أعوام الجوع في اليمن بسبب الحرب األهلية وغارات التحالف وجائحة كورونا، 

 .والفيضانات
أن "أكثر من نصف سكان اليمن كانوا  وجاء في التقرير الذي أعدته بيل ترو،

لخارج، وأن الوضع زاد سوءا يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تأتي من ا

https://arabic.rt.com/business/1139899-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://arabic.rt.com/business/1139899-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://arabic.rt.com/business/1139899-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-war-hunger-famine-coronavirus-2020-date-palms-hodeidah-a9646226.html
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 ."بعد وصول وباء كورونا للبالد
ونقل التقرير عن فانيسا روي، من شبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة قولها، 

سيكون هو األسوأ من حيث إجمالي عدد السكان المتوقع أنهم  2020إن "عام 
 ."بحاجة إلى مساعدات غذائية

مليون طفل في اليمن  2.4ما يقدر بنحو وحسب تقديرات األمم المتحدة، فإن "
يقفون على حافة المجاعة بحلول نهاية العام، بسبب الصراع والنقص غير المسبوق 

واضطرت األمم المتحدة إلى إغالق البرامج الحيوية،  ."في المساعدات اإلنسانية
ا بما فيها تلك التي تعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مشيرة إلى أنه

وتوقعت منظمة  ."دقت ناقوس الخطر"، هذا األسبوع بشأن مجاعة أخرى محتملة
األغذية والزراعة األسبوع الماضي، أن يصل إنتاج الحبوب في اليمن هذا العام 

 .ألف طن متري فقط، أي أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب 365إلى 
لى أنه ومنذ بداية وأشار مشروع بيانات اليمن، الذي يتتبع الغارات الجوية إ

غارة جوية شنها التحالف العربي وطالت األراضي  680األزمة سجلت أكثر من 
 "المصدر: "اإلندبندنت البريطانية .الزراعية في أنحاء اليمن

https://arabic.rt.com/middle_east/1140048-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ 

 
 "أمازون" و"فيسبوك" تحققان نتائج تفوق التوقعات خالفا لـ"غوغل" - 7

 Reuters REGIS مال وأعمال 31.07.2020:تاريخ النشر
DUVIGNAU 

في خضم أزمة  2020تفاوت أداء عمالقة اإلنترنت في الربع الثاني من 
بر األرباح على اإلطالق، فيما فاقت إيرادات كورونا حيث حققت "أمازون" أك

https://arabic.rt.com/middle_east/1140048-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1140048-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1140048-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1140048-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://arabic.rt.com/business/
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 ."فيسبوك" التوقعات، أما مبيعات "ألفابت" فتراجعت
 :"شركة "أمازون 

أمس تحقيق أكبر أرباحها على اإلطالق منذ تأسيسها  أعلنت شركة "أمازون"
 .عاما مع تنامي مبيعاتها عبر اإلنترنت خالل جائحة فيروس كورونا 26قبل 

بالمئة عن مستواها قبل عام إلى  40مريكية، إن اإليرادات قفزت وقالت الشركة األ
وكانت "أمازون" حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني  .مليار دوالر 88.9

من العام بسبب إنفاق نحو أربعة مليارات دوالر على التجهيزات الوقائية للعاملين 
يار دوالر ربحا، بما مل 5.2، لكن الشركة حققت 19-ونفقات أخرى ترتبط بكوفيد

بالمئة إلى  48وقفزت مبيعات متجر اإلنترنت  .يعادل مثلي صافي الربح قبل عام
مليار دوالر في الربع الثاني من العام الجاري. وتوقعت الشركة صافي  45.9

 .مليار دوالر للربع الثالث 93و 87مبيعات بين 
 :"شركة "فيسبوك

"فيسبوك" الخميس توقعات المحللين، إذ فاقت اإليرادات الفصلية التي أعلنتها 
استغلت الشركة أدواتها في مجال اإلعالنات الرقمية لالستفادة من تنامي استخدام 

 .اإلنترنت في خضم جائحة فيروس كورونا
بالمئة، وهي أبطأ وتيرة منذ طرح الشركة لالكتتاب العام،  11ونمت اإليرادات 

 .وا إنها ستهوي ثالثة بالمئةلكنها فاقت توقعات المحللين، الذين قال
وزادت مبيعات اإلعالنات، التي تشكل معظم إيرادات "فيسبوك"، عشرة بالمئة 

مليار دوالر في الربع الثاني من العام. وزاد عدد المستخدمين النشطين  18.3إلى 
 .مليار 2.6مليار في الربع الثاني، بينما كان المتوقع  2.7شهريا إلى 

دوالر للسهم في األشهر  1.80مليار دوالر بما يعادل  5.2وبلغ صافي الربح 
 .دوالر للسهم 1.39يونيو الماضي، فيما توقع محللون  30الثالثة حتى 
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 :"شركة "ألفابت
تراجعت المبيعات الفصلية لـ "ألفابت"، الشركة األم لـ"غوغل"، للمرة األولى منذ 

 .دون المتوقععاما، لكن التراجع جاء  16طرحها لالكتتاب العام قبل 
وانخفضت اإليرادات اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 

مليار دوالر، بينما توقع محللون في المتوسط انخفاضها أربعة بالمئة  38.3إلى 
بالمئة من إيرادات "ألفابت" من إعالنات  66وجاء نحو  .مليار دوالر 37.367إلى 

 ."محرك البحث "غوغل" و"يوتيوب
وزادت التكاليف اإلجمالية والنفقات حوالي سبعة بالمئة عنها قبل سنة إلى 

 .بالمئة في الربع السابق 12مليار دوالر في الربع الثاني، بعد قفزة  31.9
دوالر للسهم،  10.13مليار دوالر بما يعادل  6.96وبلغت األرباح الفصلية 

 .دوالر للسهم 8.29ر أو مليار دوال 5.645في حين توقع محللون في المتوسط 
 "المصدر: "رويترز

https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-
%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-
%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-

%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/ 

 
بسيط: اطبعوا  العالمية الحلإيالف" تقرأ لكم في أحدث اإلصدارات " - 8

 !المزيد من النقود

  - 2020يوليو  31الجمعة    سامي خليفة 
 لمعالجة معضلة الديون.. اطبعوا مااًل كثيًرا
للنظرية النقدية الحديثة، وأسهبت أصبحت ستيفاني كيلتون أكثر وجه مألوف 

https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://arabic.rt.com/business/1139755-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84/
https://elaph.com/author/sami-khalife.html
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في تفصيل النظرية والكيفية التي يمكن أن تحّول بها وجه السياسة العامة في 
 .السنوات القادمة

تقدم ستيفاني كيلتون، إحدى كبار المستشارين االقتصاديين  :إيالف من بيروت
، والتي لبيرني ساندرز وأستاذة االقتصاد والسياسة العامة بجامعة "ستوني بروك"

شغلت سابًقا منصب المستشارة االقتصادية الرئيسية للجنة الموازنة في مجلس 
، في كتابها الجديد "خرافة العجز: النظرية النقدية 2015الشيوخ األميركي في عام 

 The Deficit Myth: Modern Monetary "الحديثة ووالدة االقتصاد الشعبي
Theory and the Birth of the People's Economy (336  ،صفحة

يورو( عرًضا للنظرية النقدية الحديثة التي ترى حل  20منشورات بابليك أفيرز، 
 .المشكالت االقتصادية بشكلٍّ ما يكمن في طباعة المزيد من النقود

 النظرية النقدية الحديثة
تجيب كيلتون، أحد أشهر رموز مدرسة فكرية جديدة مثيرة للجدل ُتدعى 

ة الحديثة"، في كتابها عن عدة أسئلة ُتطرح اليوم في عالم االقتصاد، "النظرية النقدي
وال سيما اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للسيطرة على 

 .تكلفة خدمة الدين، والقدرة على الحد من التضخم
سيكون معظم المخاوف بشأن اآلثار طويلة المدى لتحفيز االقتصاد المتضرر 

في غير محله إذا التزمنا حجة كيلتون. من أساسيات  19-فيروس كوفيدمن 
الكتاب الذي يقدم تفسيًرا واضًحا لـلنظرية النقدية الحديثة، فكرة ضرورة قيام الواليات 
المتحدة و "الجهات السيادية النقدية" األخرى، مثل المملكة المتحدة واليابان 

صدر العمالت بداًل من استخدامها. وأستراليا وكندا، بالتصرف بصفتها جهات ت
 .وبالتالي، على مستخدمي العمالت جمع األموال قبل إنفاقها

ترتكز النظرية النقدية الحديثة على حقيقة مفادها أن حكومة الواليات المتحدة 
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تصدر ُعملتها الخاصة، ومن ثم فهي ال تخضع للقيود المالية نفسها التي تواجه 
. وتؤكد كيلتون أن إقرار هذه الحقيقة له تأثيرات جذرية أرباب المنازل أو الشركات
 .على السياسة االقتصادية

 
 مشكلة التضخم

المبدأ األساس للنظرية النقدية الحديثة، بحسب كيلتون، بسيط للغاية؛ ليست 
الحكومات بحاجة إلى ضبط ميزانيتها مثل األسر والقلق بشأن الدين؛ ألنها تستطيع 

ا الخاصة، بعكس األسرة. وهذا يعني أن المخاوف المعتادة ببساطة طباعة أمواله
بشأن عدم قدرة الدولة على سداد الدين الوطني ال معنى لها. وبداًل من ذلك، يجب 

 .أن يكون القلق نابًعا من التضخم
توضح كيلتون أن القيد المفروض على اإلنفاق يكمن في التضخم، ال الدين، 

ممولة من أموال جديدة سيكون عامل استقرار لذلك تقترح أن ضمان الوظائف ال
تلقائي. المعادلة بسيطة: "عندما تنمو البطالة وينخفض الضغط التضخمي، ستقوم 

 ."الحكومة بطباعة المزيد من المال
بإمكان الحكومة، وفق كيلتون، ضخ الدوالرات في االقتصاد عبر اإلنفاق 

ج وتوفير المزيد من المخرجات بالعجز، فاالقتصاد لديه القدرة على زيادة اإلنتا
حين يتزايد الطلب. يعني ذلك أن لدى مالكي المطاعم ما يكفي من الطاوالت 
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إلطعام المزيد من الزبائن، وأن دور السينما لديها ما يكفي من المقاعد الفارغة 
لبيع المزيد من التذاكر للمشاهدين. هذا ما يعنيه بالتحديد امتصاص مزيد من 

 .تسبب في التضخماإلنفاق دون ال
في الوقت الحاضر، ال يشكل التضخم أي تهديد. إن النقص الحاد في طلب 
االستهالك من األسر والطلب على االستثمار من الشركات يجعل االنكماش 
مصدر قلق أكبر من التضخم. وبمجرد أن يبدأ االقتصاد في التعافي، سيتعين 

عاًما،  40لك، ولما يقرب من على صناع القرار السياسي مراقبة التضخم. مع ذ
تم التحكم بهذه المشكلة بشكل جيد. ويرجع ذلك جزئًيا إلى المنافسة الدولية في 

 .سلسلة التوريد ونماذج األعمال التجارية للشركات الكبيرة
 معضلة الديون 

أغلقت البلدان في جميع أنحاء العالم اقتصاداتها في محاولة لمكافحة فيروس 
لزيادات الهائلة في اإلنفاق الحكومي الراحة لألسر والشركات، . ووفرت ا19-كوفيد

لكن وفًقا لكثير من السياسيين واالقتصاديين، أدى هذا اإلنفاق الحكومي إلى خلق 
 ."ما ُيسمى "معضالت الديون الوطنية

من المتوقع أن ترتفع مستويات الدين العام للواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
ة من الناتج المحلي اإلجمالي. متوقع أيًضا أن تزيد نسبة الدين في المئ 100فوق 

في المئة. ُيضاف إلى ذلك  250العام لليابان إلى الناتج المحلي اإلجمالي فوق 
توقعات صندوق النقد الدولي بأن يرتفع متوسط نسب الدين إلى الناتج المحلي 

 .في المئة 120اإلجمالي في االقتصادات المتقدمة أكثر من 
مع ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي، يحذر االقتصاديون من 
عبء الديون المتراكمة بعد الجائحة، التي يعلنون أنها ستفرض تقليًصا لإلنفاق 
العام في المستقبل وزيادة في الضرائب. هنا، تجادل كيلتون بأن اإلنفاق الحكومي 
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ب أن يشكال مشكلة. برأيها، المستهدف بشكل صحيح والدين الحكومي ال يج
العجز العام يمكن أن يكون صحًيا جًدا لالقتصاد، مؤكدًة أن ارتفاع معدل العجز 

 .يمكن أن يقوي االقتصاد ويؤدي إلى نمو أسرع
تحدد كيلتون ست خرافات أساسية عن الدين العام، وتبدد الفصول الستة 

االقتصادية المعروفة. األولى من كتابها عبر شرحٍّ مفصل الكثير من النظريات 
ويشرح الفصالن السابع والثامن كيف يمكن استخدام العجز لتوليد اقتصاد أقوى 

 .مع ازدهار للحد من عدم المساواة والعلل االجتماعية األخرى 
 نقلة في االقتصاد

بغياب التضخم والمشكالت المرتبطة به، يمكن الحكومة معالجة العجز 
ف، وعجز الرعاية الصحية، وعجز التعليم، وعجز الحقيقي، مثل العجز في الوظائ

البنية التحتية، وعجز المناخ، وعجز الديمقراطية. على هذا النحو، تؤكد كيلتون 
أن الجانب المعياري لـلنظرية النقدية الحديثة يجب أن يدعم بناء اقتصاد موجه 

 .نحو الناس بناًء على األرباح والميزانيات المتوازنة
نقلة مزدوجة في المنظور االقتصادي، فهي توضح  تتحدث كيلتون عن

إجراءات السياسة المالية التي تتفوق على السياسة النقدية لتوجيه االقتصاد 
واستقراره وإدارته. كما تقول إنه يمكن استخدام اآلثار المعيارية لحجتها: "للدفاع 

ع، الكلية عن السياسات التي تكون تقليدًيا أكثر ليبرالية )مثل الطبابة للجمي
المجانية، أو تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة( أو أكثر تحفًظا )مثل اإلنفاق 

 ."(العسكري أو التخفيضات الضريبية للشركات
كما تدعو إلى إعادة النظر في أرباح المديرين التنفيذيين والحماية من 

حية االحتكارات وحفظ براءات االختراع وإلغاء ديون الطالب، وإنشاء رعاية ص
شاملة وشبكة سكك حديدية عالية السرعة. وألجل رفع دخول المستويات الدنيا، 
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تطالب بمقاربة تحتية ُتمّكن من استثمار دخول ماليين األشخاص، معتقدًة بقدرة 
الواليات المتحدة على تقليل مستويات التفاوت في الثروة والدخل إلى المستويات 

ب العالمية الثانية إذا توفرت اإلرادة إلقرار التي كانت عليها في فترة ما بعد الحر 
 .بند دستوري ثانٍّ للحقوق االقتصادية

 "كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية" أعدت "إيالف" هذا التقرير عن
 ." فايننشال تايمز"و

 التعليقات
  2020يوليو  31الجمعة  - امريكا -عدنان احسان
 -يعلق عليها الجميع  -اعه التي اصبحت شم -بالكورونه  -المشكله لم تبدأ

ان االزمه هي نتيجه  -بل كما ذكرت الكاتبه في نهايه المقال - -سبب اخفاقاتهم 
واليوم تطــرح عالج ازمـه التضخم  -لما بعد الحرب العالميه الثانيه  -السياسيات

والمشكالت المرتبطة، بالعجز في الوظائف، و الرعاية الصحية، و التعليم، و 
حتية، و المناخ، والديمقراطية/ على النحو، المعياري لـلنظرية النقدية البنية الت

الحديثة .. مداك بدعم بناء اقتصاد موجه نحو الناس بناًء على األرباح والميزانيات 
المتوازنة. وإجراءات السياسة المالية التي تتفوق على السياسة النقدية لتوجيه 

تحلم الكاتبــه بإعادة النظر برؤيه اقتصداديه االقتصاد واستقراره وإدارته.ليؤدي كما 
جديده للحماية من االحتكارات وإلغاء ديون الطالب، وإنشاء رعاية صحية شاملة 
و رفع دخول المستويات الدنيا، و بمقاربة تحتية ُتمّكن من استثمار دخول ماليين 

الت اليمكن تحقيقه بدون تحو  -األشخاص / وهنا نقول هذا يلزمه مشروع سياسي
سياسيه وتعتقد بقدرة الواليات المتحدة علي الخروج من ازمتها من خالل موقعها 

بل في كل  -ال في الواليات المتحده فحسب  -مع انها هي سبب االزمـه  -اليوم 
العالـم . ولن تستطيع تقليل مستويات التفاوت في الثروة والدخل إلى المستويات 

https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/06/28/book-review-the-deficit-myth-modern-monetary-theory-and-the-birth-of-the-peoples-economy-by-stephanie-kelton/
https://www.ft.com/content/673b0be2-3559-4b61-9224-7c271ae4ed31
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حرب العالمية الثانية / بسياسيه الترقيع وطبع التي كانت عليها في فترة ما بعد ال
العمالت وحتي إذا توفرت اإلرادة إلقرار بند دستوري ثانٍّ للحقوق 
االقتصادية....والسؤال : من الذي سيحمل مثل هذه القرارات والمشاريع االشبه 

رئيسا؟ و سبب االزمه ان  -بحلول افالطونيه حتي لو اصبح بيرني ساندرز 
 -و جنراالت البنتاغون  -ودوله عميقــه  -حده تحكمها مراكز قوى الواليات المت

 -واعضاء كونغرس ومجلس شيوخ ممثلي  -فاسده  -واحزاب  -وبيت ابيض 
وحاصه وانها  -هي لتصوير لالزمه  -لمصالح الشركات ،ومثل هذه الدراسات 

ي والسؤال اعترفت ان االزمه كانت انعكاس الزمات العالم في الحرب العالميه الثان
 : هل آن االون لحرب عالميه ثالثــه ؟

https://elaph.com/Web/News/2020/07/1300224.html 

 
 الوقود الديموغرافي والرفاه االقتصادي - 9

 2020يوليو  29 -هـ  1441ذو الحجة  8 -األربعاء  ميهير شارما 
 [15219مـ رقم العدد ]

من شأن الهند أن تتفوق  2027توقعت األمم المتحدة الحالية أنه بحلول عام 
على الصين، من حيث كونها الدولة األكبر على العالم في عدد السكان. كما 

ارتفاع عدد السكان في كل من الهند تشير تقديرات المنظمة الدولية إلى أن 
وهو ما يوازي ربع  -مليون نسمة خالل العقود الثالثة المقبلة  470ونيجيريا بنحو 

. ومن واقع دراسة جديدة 2050الزيادة السكانية المتوقعة حول العالم حتى عام 
أجريت في جامعة واشنطن برغم كل شيء، من شأن العديد من بلدان العالم النامي 

 .تجد ما ُيسمى العائد الديموغرافي أقل إثمارًا مما كان متوقعًا في الماضيأن 
 -« النسيت»التي ُنشرت في مجلة  -ولقد استعانت دراسة جامعة واشنطن 

بنموذج منظمة األمم المتحدة في تحسين نموذجها الخاص بشأن الخصوبة، وإنما 

https://elaph.com/Web/News/2020/07/1300224.html
https://aawsat.com/home/writer/Mihir%20Sharma
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فر وسائل منع الحمل بطريقة مختلفة تزيد من حساسية مؤشرات التدهور وفق توا
المتنوعة، وانتشار التعليم لدى الكثير من البلدان النامية. وعلى سبيل المثال في 

وهو يعني متوسط العدد  -أجزاء كثيرة من الهند، فإن المعدل الكلي للخصوبة 
هو بالفعل أقل بكثير من  -المتوقع لألطفال المولودين لكل امرأة من سكان البالد 

نقطة مئوية، ويواصل التراجع بوتيرة  2.1الذي يبلغ حاليًا نسبة  معدل االستبدال
 -هي أسرع بكثير من المتوقع في السابق. وتخلص الدراسة األميركية المذكورة 

والتي تحاول أيضًا األخذ في الحسبان دورات التعقيبات المتناوبة ما بين التعليم 
كافة أرجاء العالم سوف  إلى أن السكان في -ومعدالت الوفيات وأنماط الهجرة 

 .يتحولون إلى االنكماش عاجاًل غير آجل، وبوتيرة أسرع من المتوقع من قبل
وفي منطقة جنوب آسيا، على سبيل المثال، سوف يزيد تعداد سكان بلدان 

بأكثر مما كان متوقعًا في  2100مليون نسمة بحلول عام  600المنطقة بواقع 
الخصوبة األدنى مما كان متوقعًا. وبداًل من  السابق، وذلك بفضل ارتفاع معدالت

توالي النمو في كافة أرجاء العالم، من شأن التعداد السكاني في الهند أن يبلغ أوج 
في المائة  70، ثم يعاود االنخفاض مرة أخرى إلى نسبة 2050ذروته بحلول عام 

المتوقع للتعداد من الرقم المتوقع بحلول نهاية القرن الراهن. وعند هذه المرحلة، من 
السكاني في الصين أن يتراجع إلى نصف الحجم الحالي. من ناحية أخرى، سوف 
تواصل بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرى النمو الديموغرافي، وذلك مع دخول 
نيجيريا إلى القرن الثاني والعشرين باعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث 

نيجيريا هذا المركز بعد الهند وقبل الصين وباكستان  عدد السكان، ولسوف تحتل
 .وإنما بنسبة ليست بالكبيرة

وال تعتبر هذه النتائج والبيانات من قبيل األنباء السارة بالنسبة إلى واضعي 
السياسات العامة، في كل من الهند والعديد من بلدان العالم النامي األخرى. وكما 
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في جامعة واشنطن، فإن العدد اآلخذ في  يشير الباحثون من مؤلفي الدراسة
التناقص لسكان العالم بأسره، يحمل قدرًا معتبرًا من اآلثار اإليجابية على البيئة 
بصفة عامة، وعلى التغيرات المناخية العالمية، فضاًل عن إنتاج الغذاء. غير أن 

ما قد ورب -األمر يعني في ذات الوقت أن الوقت بات ينفد بوتيرة سريعة للغاية 
 .نفد بالفعل لدى العديد من بلدان العالم النامي فيما يتعلق بالجهود التنموية الحثيثة

ويمكن اعتبار الصين محظوظة للغاية من واقع التركيبة الديموغرافية الوطنية، 
فلقد بلغت أوج ذروتها في الوقت المناسب. فإنَّ السكان في الصين من سن العمل، 

مالي أو من حيث النسبة من العدد اإلجمالي للسكان، سواء من حيث العدد اإلج
قد بلغوا الذروة المتوقعة في اآلونة التي كانت التجارة العالمية منفتحة للغاية، األمر 
الذي يسرُّ بالفعل من إمكانات النمو االقتصادي المستند إلى التصنيع التحويلي 

 .وبأكثر مما كانت عليه األوضاع منذ قرون ماضية
 -مثل الهند وباكستان على وجه الخصوص  -لنسبة إلى البلدان التالية أما با

فسوف تعاني من مواجهة عالم أكثر تقييدًا وانغالقًا من اآلن. واألسوأ من ذلك، 
أن حكومات تلك البلدان تدرك تمامًا في اآلونة الراهنة أن األفراد في القوى العاملة 

ن سوف يحملون على عاتقهم أعباء نقل حاليًا، أو األطفال في المدارس، هم الذي
البالد إلى النمو واالزدهار االقتصادي مرة أخرى. وبالنسبة إلى البلدان التي سوف 
يشهد تعدادها السكاني انخفاضًا ديموغرافيًا مع حلول أربعينات القرن الحادي 

 -والعشرين الحالي، فإنه يتعيَّن على الجيل الراهن ثم الجيل التالي من العمال 
أن ينتقلوا ببالدهم من  -على غرار نظرائهم في الصين في العقدين الماضيين 

 .واقع االقتصاد الزراعي إلى االقتصاد الصناعي وما بعد ذلك
وفي اآلونة الراهنة، تروج وسائل اإلعالم الهندية إلى حقيقة مفادها أن عدد 

شهري مطرد، السكان من سن العمل يزداد تضخمًا بواقع مليون فرد على أساس 
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األمر الذي يدفع ويحفز النمو االقتصادي في البالد. ولكن، إذا ما نفد الوقود 
الديموغرافي الراهن في الهند بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، فمن شأن اإلنتاجية 
الفردية أن تتحول إلى العائل األول للنمو االقتصادي وليست األرقام الهائلة ألعداد 

عالميًا. وهذا يعني أن التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية العمالة المتكررة إ 
لن تبدو من ممتلكات البلدان الثرية كما كانت. وما لم تدخل في سياقها « الناعمة»

المنضبط خالل السنوات العشر التاليات، وربما في غضون السنوات القليلة القادمة 
 -ذات الثراء الديموغرافي الهائل على أقرب تقدير ممكن، فليس من شأن البلدان 

 .أن تبلغ عتبة الثراء على اإلطالق -من شاكلة الهند وإندونيسيا والبرازيل 
وبين أيدينا جملة من المخاطر المهمة األخرى، ولقد مرت مقالة مجلة 

على ذكرها مرور الكرام. ومن بينها انتشار التعليم بين النساء، وارتفاع « النسيت»
اإلنجابي لديهن، مما يسفر عن االنخفاضات المسجلة في معدالت معدالت الوعي 

الخصوبة. وما لم تتمكن المرأة من حيازة النفوذ السياسي المطلوب فربما ينتهي 
األمر إلى توجيه اللوم إليهن، بشأن فقدان التمكين الوطني الناشئ عن شيخوخة 

لغاية أن تتزايد السكان في البالد. ومن شأن هذه الحقوق العسير اكتسابها ل
صعوبات الحصول عليها مع مرور الوقت، ال سيما في المواطن والمجتمعات التي 
تهيمن عليها السلطة األبوية الذكورية بصورة خاصة، على غرار الكثير من بلدان 

 .جنوب وغرب آسيا
وحتى أكثر البلدان ثراء يتوجب عليها توخي المزيد من الحذر. بحلول عام 

المتوقع، سوف تتحول الصين إلى أكبر اقتصاد على مستوى  على النحو 2050
العالم. بيد أن مؤلفي الدراسة المشار إليها يتوقعون أنه مع توالي انخفاض عدد 
السكان في الصين، فمن شأن الهجرات مواصلة تعزيز القوى العاملة في الواليات 

لمتحدة أن تسترجع المتحدة من الناحية النظرية على أقل تقدير. ويمكن للواليات ا
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هذا  - 2098مكانتها كأكبر اقتصاد على مستوى العالم مرة أخرى بحلول عام 
كانت البالد ال تزال ترقى إلى مستوى المثل والقيم العليا، مع مواصلة الترحيب إن 

بالمهاجرين من مختلف أرجاء العالم كما كانت تفعل من قبل. وما من طريقة هي 
 * .أفضل من ذلك في ضمان أن تصبح الواليات المتحدة أمة عظيمة مرة أخرى 

 «بلومبرغ»باالتفاق مع 
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-

%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-

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

 
 «خارج السرب»االقتصاد الصيني يحلّق  - 10

 بكين تسعى إلى جذب مزيد من االستثمارات الصناعية األجنبية

مـ رقم  2020أغسطس  01 -هـ  1441ذو الحجة  11 -السبت 
 [15222العدد ] 

« خارج سرب»قتصاد الصيني عالمات مبشرة على التعافي يظهر اال
 (االنكماش العالمي )إ.ب.أ

 «الشرق األوسط»بكين: 
بينما تسعى بكين لجذب المزيد من االستثمارات، واصل االقتصاد الصيني 

الجمعة، « 19 -كوفيد »إظهار عالمات على انتعاش قوي في أعقاب جائحة 
لصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاء. ما يظهر وفقًا لبيانات المشاعر السائدة ا

أن االقتصاد الصيني يغرد شبه وحيد خارج سرب االنكماش العالمي السائد في 
 .معظم االقتصادات الكبرى 

وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي لشهر يوليو )تموز( ثابتًا 

https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417206/%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ق. وتشير في الشهر الساب 50.9نقطة، بعدما سجل ارتفاعًا من  51.1عند 
نقطة إلى التوسع بينما تعكس القراءات أدنى هذا الرقم  50القراءات فوق 

 .االنكماش
وتم التوصل إلى هذا الرقم، وهو مقياس اقتصادي مهم، من خالل استطالع 
آراء أصحاب المصانع ومديري المشتريات، وتجاوز الرقم توقعات المحللين بهامش 

 .بسيط
حصائيين في مصلحة اإلحصاء الوطنية، إن وقال تشاو تشينغ شي، كبير اإل

سياسات موازنة السيطرة على الجائحة والتنمية االقتصادية تزيد من ثمارها »
الملموسة، حيث تستمر الحيوية االقتصادية في االنتعاش وتواصل الشركات 

 .«تسجيل نتائج تشغيل أفضل
التصنيعي  واستشهد تشاو بالمؤشرات الفرعية لمؤشر مديري مشتريات القطاع

دلياًل على االنتعاش االقتصادي في جميع المجاالت. وارتفع المؤشر الفرعي 
نقطة في يوليو. في حين ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات  54نقطة إلى  0.1لإلنتاج 

نقطة، ليظل مرتفعًا لمدة ثالثة أشهر  51.7نقطة ليصل إلى  0.3الجديدة بنسبة 
نقطة  5.8ي الذي يقيس طلبات التصدير الجديدة متتالية. كما ارتفع المؤشر الفرع

الشركات متفائلة بشأن التعافي في »نقطة... وقال تشاو، إن  48.4إلى 
 .«صناعاتها

من جهة أخرى، أعلنت الصين الجمعة اعتزامها جذب المزيد من االستثمارات 
األجنبية في قطاعي التصنيع وخدمات اإلنتاج. وأعربت السلطات الصينية عن 

االتجاه من خالل مسودة قائمة أصدرتها المفوضية الوطنية الصينية للتنمية  هذا
واإلصالح، وتتضمن الصناعات التي تحظى باألولوية بالنسبة لجذب االستثمارات 

بأن الصين تعتزم تشجيع االستثمارات بشكل « بلومبرغ»من الخارج. وأفادت وكالة 
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وضية الوطنية للتنمية واإلصالح، أكبر في وسط وغرب البالد. وجاء في بيان للمف
أغسطس  30أن السلطات سوف تنتظر رد الفعل حيال القائمة التي أصدرتها حتى 

 .)آب( المقبل
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ، الخميس، إن الصين ال تزال جذابة 

ي للشركات األجنبية، حيث أعربت الغالبية العظمى من الشركات التي تم سؤالها ف
 .استطالع، عن رغبتها في مواصلة االستثمار والعمل داخل البالد

في المائة من المستطلعة آراؤهم في  99.1وأوضح المتحدث، أن نحو 
استطالع أجرته وزارة التجارة مؤخرًا، قالوا إن عمليات شركاتهم في ثاني أكبر 

كوفيد » اقتصاد في العالم، ستستمر. مشيرًا إلى أنه على الرغم من تفشي مرض
، فإن بيئة األعمال في الصين قد تحسنت بشكل أكبر هذا العام مع تطبيق «19 -

قانون االستثمار األجنبي، وكشف النقاب عن قائمة سلبية أقصر بكثير، مضيفًا 
أن البالد ساعدت أيضًا الشركات ذات التمويل األجنبي في حل المشكالت البارزة 

المواد الخام. ولفت غاو إلى أن الصين مثل نقص اإلمدادات المضادة للمرض و 
ستقدم خدمات أكثر جودة للشركات األجنبية، وستخلق بيئة أعمال أكثر مالءمة 

وانخفض االستثمار األجنبي المباشر في  .وقائمة على القانون وذات طابع دولي
في المائة على أساس  1.3البر الرئيسي الصيني، عند االستخدام الفعلي، بنسبة 

مليار دوالر( في النصف األول  67مليار يوان )نحو  472.18صل إلى سنوي لي
في المائة على أساس سنوي خالل الربع  8.4، وتحقق نمو بنسبة 2020من عام 

 .«شينخوا»الثاني من العام، بحسب وكالة 
، بأن االقتصاد الصيني سينمو بنسبة «بلومبرغ»وقبل أيام قليلة، أفادت وكالة 

، والتي رفعت توقعاتها «يو بي إس غروب»العام، نقاًل عن  في المائة هذا 2.5
 .في المائة بسبب االنتعاش في االستهالك المحلي واالستثمار القوي  1.5من 
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عن كبير االقتصاديين الصينيين بالمجموعة المذكورة وانغ تاو « بلومبرغ»ونقلت 
ئة في الربع في الما 5.5وآخرين قولهم، إن االقتصاد الصيني سوف يتوسع بنسبة 

في المائة في األشهر الثالثة األخيرة من عام  6الثالث مقارنة بالعام السابق، و
. وقال التقرير، إن القوة المفاجئة للصادرات الصينية في الربع الثاني دفعت 2020

االقتصاديين إلى زيادة توقعاتهم للتجارة في بقية العام، كما قاموا بتعديل توقعات 
 .في المائة في وقت سابق 2.4من  2020في المائة لعام  2.5التضخم إلى 

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يظهر قطاع العقارات مزيدًا من المرونة 
بفضل االنتعاش االقتصادي وتأثيرات تسهيل االئتمان، مشيرًا إلى أن شركة 

أكمله قد رفعت أيضاً توقعات إجمالي الناتج المحلي للعام ب« أكسفورد إكونوميكس»
 .في المائة في وسط انتعاش قوي في الربع الثاني 2في المائة من  2.5إلى 

خبيرًا اقتصاديًا،  67في تقرير أخير نقاًل عن مسح شمل « بلومبرغ»وقالت 
في المائة مقارنة بالعام الماضي،  5.2إن نمو الصين في الربع الحالي سيكون 

الثالثة حتى يونيو )حزيران(.  في المائة في األشهر 3.2أسرع من النمو بنسبة 
وأضاف التقرير، أن االقتصاد الصيني عاد إلى النمو في الربع الثاني، مسجاًل 
عالمة فارقة مهمة في الكفاح العالمي للتعافي من اإلغالق الذي سببه فيروس 

 .كورونا الجديد
 «أكسا لالستثمار»ونقلت الوكالة عن آيدان ياو، كبير االقتصاديين في مديري 

الزخم القوي في االقتصاد المحلي والرياح الدافعة »في االستطالع، قوله إن 
الخارجية من انتعاش الطلب العالمي، كل ذلك يمهد الطريق لتسريع المزيد من 

 .«النمو في النصف الثاني من العام
https://aawsat.com/home/article/2423226/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5

%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB 

https://aawsat.com/home/article/2423226/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2423226/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2423226/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2423226/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB
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 النفط يتماسك وسط رياح معاكسة - 11

 خسائر الشركات الكبرى تتواصل

 [15222مـ رقم العدد ]  2020أغسطس  01السبت
ن خسائرها الفصلية... وكان من أحدثها واصلت شركات النفط الكبرى إعال

 «الشرق األوسط»لندن:  ()رويترز« إكسون موبيل»و« شيفرون »أمس 
ارتفعت أسعار النفط أمس )الجمعة(، بعد أن المست أدنى مستوى في ثالثة 
أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابةٍّ لتراجع قياسي في النمو األميركي، إذ 

 .كبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالمبأ« كورونا»يعصف فيروس 
دوالر للبرميل  43.35% إلى 1سنتًا أو ما يعادل  41وارتفع خام برنت 

% 1.9بتوقيت غرينتش. والخميس، أغلق برنت منخفضًا  07:02بحلول الساعة 
بعد أن المس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو )تموز(. وربح الخام األميركي 

% في 3.3دوالر بعد أن انخفض  40.35% إلى 1.1عادل سنتًا أو ما ي 43
 .الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو

ويمضي برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام 
األميركي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات 

 .نية بلغاها في أبريل )نيسان( حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عاممتد
لكن زيادة اإلصابات مجددًا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر 
للطلب على النفط. وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها زيادة 

مليون برميل يوميًا إلى  1.5ين نحو اإلنتاج اعتبارًا من اليوم )السبت(، مضيف
 .اإلمدادات العالمية

وعالميًا، سادت القتامة توقعات االقتصاد، إذ تثير زيادة اإلصابات بفيروس 
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خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش، حسب استطالع « كورونا»
 .خبير اقتصادي 500شمل ما يزيد على « رويترز»أجرته 

ي األسواق مع نتائج فصلية سيئة ألغلب شركات النفط ويتزامن الغموض ف
 8.3األميركية أمس، عن خسائر صافية قدرها « شيفرون »الكبرى. وأعلنت شركة 

مليار دوالر في الربع الثاني، والتي تتضمن احتساب كل أصولها في فنزويال على 
 .مليار دوالر 2.6بقيمة « أصول تالفة»أنها 

« إكسون موبيل»مساء الخميس، إن « ويترزر »كما قالت مصادر مطلعة لـ
تستعد إلجراء تخفيضات عميقة على اإلنفاق والوظائف، إذ تبذل الشركة قصارى 

%، بينما تلوح في األفق 8جهدها لصيانة توزيعات أرباح على المساهمين تبلغ 
 .خسارة بمليارات الدوالرات

ة. وكانت أكبر ومن غير الواضح كيف سُتجري الشركة تلك التخفيضات الكثيف
% في أبريل، لكن خطط 30شركة نفط أميركية قد قّلصت ميزانية العام الحالي 

رئيسها التنفيذي دارين وودز للنهوض بالشركة عن طريق انتعاش الطلب وبيع 
 .مزيد من األصول لم تؤِت ثمارها بعد

 2.63تبلغ نحو « إكسون »، فإن خسارة «رفينيتيف أيكون »ووفقًا لبيانات 
دوالر في الربع الثاني من السنة، بفعل انخفاض حاد في األسعار وتراجع  مليار

اإلنتاج. وهذه هي المرة األولى التي تتكبد فيها الشركة خسائر لربعين متتاليين 
 .عامًا على األقل 36خالل 

% منذ بداية العام في ظل جائحة فيروس 35منخفض « إكسون »وسهم 
وقود. وقالت المصادر إن خفض التكلفة التي تعصف بالطلب على ال« كورونا»

مليار دوالر لمساهمي الشركة في ظل  15ضروري لصيانة توزيعات سنوية بنحو 
ستحقق سيولة كافية من عمليات « إكسون »تنامي الخسائر. ويقول المحللون إن 
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مليار دوالر في وقت  18اإلنتاج لتغطية توزيعات العام الحالي. واقترضت الشركة 
سنة لتدعيم السيولة لديها. ويقول الرئيس التنفيذي وودز، إن الطلب سابق من ال

على النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات سينتعش عقب انهيار غير مسبوق 
بسبب تراجع االستهالك العالمي بمقدار الثلث وتهاوي أسعار النفط األميركية لما 

« يال داتش شلرو »و« بي بي»دون الصفر في أبريل. وقلص منافسون مثل 
 .مليار دوالر 45قيمة أصولهم من النفط والغاز بما يصل إلى « توتال»و

، إنه ال توجد خطط لتسريح «إكسون »وقال كيسي نورتون المتحدث باسم 
العمالة بسبب الجائحة وال مستهدفات لتقليص قوة العمل بنسبة معينة من خالل 

ب أوضاع السوق باستمرار، نراق»مراجعات أداء الموظفين هذا العام. وتابع: 
من جهة أخرى،  .«ومحفظتنا العميقة من المرونة بما يسمح لنا بتعديل خططنا

، أكبر شركة «روسنفت»الروسية اليومية، أمس، أن « كوميرسانت»ذكرت صحيفة 
روسية منتجة للنفط، ستخفض رواتب العاملين في مقرها المركزي بواقع الربع عقب 

ونقلت الصحيفة عن «. كورونا»ل بسبب تبعات فيروس قرار بتقليص ساعات العم
ها أن التخفيضات سُتطبق اعتبارًا من أول أكتوبر )تشرين األول(،  مصادر لم تسمِّ

 .حين يجري خفض ساعات العمل إلى ست ساعات يومياً 
قد قالت في وقت سابق من األسبوع الجاري إن ساعات « روسنفت»كانت 

% من موظفيها في المقر 84إلنتاج، بينما ال يزال العمل لن ُتخفض للعاملين في ا
 .المركزي يعملون من المنزل كإجراء لمكافحة الفيروس

وتعتقد الصحيفة أن إجراء خفض الرواتب سيسمح للشركة بخفض التكاليف 
 -مليون دوالر  54.7بما يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات روبل سنويًا )

 .بعد على طلب للتعقيب« روسنفت»ترد مليون دوالر(. ولم  68.4
https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9 

https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
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 «19كوفيد ـ »فائزون بالكعكة في ذروة أزمة  - 12

 بحينصناعتا التكنولوجيا والعقاقير في صدارة الرا

 [15222مـ رقم العدد ]  2020أغسطس  01السبت 
أعلنت أمازون عن أرباح فصلية تاريخية تفوق التوقعات مع تنامي مبيعاتها 

 «الشرق األوسط»لندن:  (خالل فترات العزل )أ.ف.ب
، وعلى «19 -كوفيد »وسط عشرات القطاعات االقتصادية الخاسرة في أزمة 

الطيران والنفط والبنوك وغيرها، ظهر فائزون رأسها قطاعات النقل والسياحة و 
بالكعكة استفادة من الجائحة، لعل من أبرزهم شركات التكنولوجيا واالتصاالت 

 .والعقاقير واألغذية
 مكاسب تاريخية ألمازون  -

وأعلنت أمازون.كوم مساء الخميس تحقيق أكبر أرباحها على اإلطالق منذ 
تها عبر اإلنترنت خالل جائحة فيروس عاما مع تنامي مبيعا 26تأسيسها قبل 

كورونا. وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء اإلغالقات التي 
ألف شخص في األشهر األخيرة وشهدت  175فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 

في  40زيادة قوية في الطلب على خدماتها. وقالت الشركة إن اإليرادات قفزت 
 .مليار دوالر 88.9عام إلى المائة عنها قبل 

وكانت أمازون حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من العام بسبب 
إنفاق نحو أربعة مليارات دوالر على تجهيزات الوقائية للعاملين ونفقات أخرى 

مليار دوالر ربحا، بما يعادل مثلي  5.2. لكن الشركة حققت 19 -ترتبط بكوفيد 
 .صافي الربح قبل عام

مليار دوالر في  45.9في المائة إلى  48فزت مبيعات متجر اإلنترنت وق
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مليار دوالر للربع  93و 87الربع الثاني. وتوقعت الشركة صافي مبيعات بين 
مليار دوالر، وفقا  86.34الثالث. وتوقع المحللون في المتوسط إيرادات قدرها 

دمات التوصيل لبيانات إي.بي.إي.إس من رفينيتيف. واستفادت أمازون من خ
وسط الجائحة، وكانت قد حققت بالفعل نتائج قوية في الربع السابق. وقال جيف 

كان هذا ربعا آخر »بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون في بيان: 
 .«غير عادي للغاية

 :فيسبوك تتفوق على المصاعب -
ت المحللين، إذ وفاقت اإليرادات الفصلية التي أعلنتها فيسبوك الخميس توقعا

استغلت الشركة أدواتها في مجال اإلعالنات الرقمية لالستفادة من تنامي استخدام 
 .اإلنترنت في خضم جائحة فيروس كورونا

في المائة، وهي أبطأ وتيرة منذ طرح الشركة لالكتتاب  11ونمت اإليرادات 
في المائة، وفقا  العام، لكنها فاقت توقعات المحللين الذين قالوا إنها ستهوي ثالثة

 .بيانات إي.بي.إي.إس من رفينيتيف
وزادت مبيعات اإلعالنات، التي تشكل معظم إيرادات فيسبوك، عشرة في 

مليار دوالر في الربع الثاني من العام. وزاد عدد المستخدمين  18.3المائة إلى 
ار. ملي 2.6مليار في الربع الثاني، بينما كان المتوقع  2.7النشطين شهريا إلى 

وكان المستثمرون يتأهبون لمصاعب في الربع الثاني، أول فترة يظهر فيها األثر 
الكامل إلغالقات احتواء الفيروس. وكانت فيسبوك قالت في أبريل )نيسان( إنها 
تلحظ بوادر استقرار في مبيعات األسابيع الثالثة األولى من ربع السنة بعد انحدار 

مليار دوالر قبل عام لكن ذلك  2.6الربح حاد في مارس )آذار(. وكان صافي 
تضمن تسوية بملياري دوالر في قضية تتعلق بحماية الخصوصية مع لجنة التجارة 

 .االتحادية
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 الفابيت عكس التيار -
وعلى عكس تيار شركات التكنولوجيا، تراجعت المبيعات الفصلية أللفابت، 

عاما، لكن  16ب العام قبل الشركة األم لغوغل، للمرة األولى منذ طرحها لالكتتا
التراجع جاء دون المتوقع مع تشبث معلنين عديدين بمحرك البحث األشهر على 

 .اإلنترنت وسط الجائحة
انخفضت اإليرادات اثنين في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 

مليار دوالر، بينما توقع المحللون في المتوسط انخفاضها أربعة  38.3العام إلى 
 .مليار دوالر، وفقا لرفينيتيف 37.367في المائة إلى 
في المائة من إيرادات ألفابت من إعالنات محرك البحث غوغل  66وجاء نحو 

ويوتيوب. لكن المعلنين تأثروا بتسريحات واسعة النطاق وتخفيضات أخرى في 
ما خضم الجائحة، إذ غالبا ما تكون ميزانيات التسويق في مقدمة التقليصات ال سي

 .لكبار العمالء مثل شركات الطيران والفنادق
في المائة عنها قبل سنة إلى  7وزادت التكاليف اإلجمالية والنفقات حوالي 

في المائة في الربع السابق.  12مليار دوالر في الربع الثاني، بعد قفزة  31.9
ي دوالر للسهم، ف 10.13مليار دوالر بما يعادل  6.96وبلغت األرباح الفصلية 

 .دوالر للسهم 8.29مليار دوالر أو  5.645حين توقع المحللون في المتوسط 
 نتائج قوية ألبل -

وبدورها أعلنت أبل نتائج فصلية قوية الخميس، إذ حققت زيادات سنوية في 
شتى فئات المبيعات والمناطق في ظل لجوء المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها 

 .19 -اء جائحة كوفيد للعمل والتعلم من المنزل في أثن
وفاقت النتائج توقعات السوق، وتضمن زيادات حتى لبعض فئات المنتجات 
التي كانت قابعة في الظل مثل حاسوب آيباد اللوحي وأجهزة الكومبيوتر ماك. 
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وزادت مبيعات آيفون حوالي أربعة مليارات دوالر فوق توقعات المحللين، حسبما 
النها مع بيانات أظهرت انهيار الناتج المحلي أوردته النتائج التي يتزامن إع

في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني  32.9اإلجمالي للواليات المتحدة 
 .من السنة، في أداء اقتصادي هو األسوأ منذ الكساد العظيم

مليار دوالر، بينما  26.42وقالت الشركة إن إيرادات الهاتف آيفون بلغت 
مليار دوالر، وفقا لبيانات آي.بي.إس.إس من  22.37 كانت توقعات المحللين
 .في المائة من مبيعاتها في األسواق الخارجية 60رفينيتيف. وتحقق أبل 

مليار دوالر  59.69وبلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية للشركة 
 2.04مليار دوالر و 52.25دوالر للسهم، بينما توقع المحللون  2.58واألرباح 

 .الر للسهمدو 
 عصر شركات األدوية -

ولعله من المنطقي أن يكون من بين الرابحين في وسط الجائحة شركات 
العقاقير الطبية، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة األدوية البريطانية أسترا زينيكا 
تحقيق أرباح خالل الربع الثاني من العام الحالي تفوق التوقعات بفضل الطلب 

 .تهاالقوي على أدوي
في حين حقق المختبر الفرنسي لألدوية إبسن صافي أرباح نصف سنوي 

« فايزر»في المائة. ورغم انخفاض أرباح وإيرادات شركة  1بارتفاع طفيف بنسبة 
في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين. 

مليار  3.42ع أرباحها إلى وكشفت نتائج أعمال شركة األدوية األميركية عن تراج
دوالر للسهم( خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في يونيو )حزيران(  0.61دوالر )

دوالر للسهم( في فترة المقارنة  0.89مليار دوالر ) 5.04الماضي، مقارنة مع 
من األرباح باستثناء البنود والمواد « فايزر»من العام الماضي. وبلغ نصيب سهم 
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دوالر. وكانت توقعات  0.66دوالر، مقابل توقعات بـ 0.78ة مستوى غير المتكرر 
 .مليار دوالر 11.5ستسجل مستوى « فايزر»المحللين تشير إلى أن إيرادات 

في  4مليون دوالر، أو  500وأوضحت الشركة أن الفيروس قلص حوالي 
وا المائة من إيرادات الربع الثاني حيث عمل المزيد من الناس من المنزل وحصل

 .على عدد أقل من الوصفات الطبية واللقاحات الجديدة
 تباين في قطاع األغذية -

وفي قطاع األغذية، كانت النتائج متباينة بشدة. فأعلنت شركة صناعة األغذية 
السويسرية العمالقة نستلة ارتفاع صافي أرباحها خالل النصف األول من العام 

لكن على  .مليار فرنك سويسري  5.9في المائة سنويا إلى  18.3الحالي بنسبة 
انخفاضا « ماكدونالدز»الجانب اآلخر، أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 

حادا في أرباحها خالل الربع الثاني من العام المالي الجاري نتيجة تراجع المبيعات 
التي أثرت سلبا على فروعها  19 -بسبب اإلغالقات المرتبطة بجائحة كوفيد 

في المائة في أرباحها ليصل  68. وتكبدت الشركة العمالقة تراجعا قدره حول العالم
 3.8في المائة إلى  30مليون دوالر، بعدما تراجعت عائداتها بنحو  483.8إلى 

مليارات دوالر. وتراجعت المبيعات في جميع األسواق الرئيسية لعمالق الوجبات 
طق أخرى بسبب خدمتي السريعة، لكن سوق الواليات المتحدة تفوقت على منا

الطلب أثناء القيادة وتسلم الطعام من دون تناوله في المطعم اللتين استمرتا حتى 
 .مع توقف خدمات تناول الطعام في المطاعم

https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-
%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9 

 
 
 

https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2423221/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
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 ديون المالذ اآلمن - 13

 2020أغسطس  9شيماء صالح باحثة اقتصادية األحد  
الذعر االقتصادى؛ مصطلح ليس بجديد فى األوساط العالمية واالقتصادية، 
بل ومن الطبيعى أن ينتشر على الساحة الدولية واإلقليمية بعد انتشار جائحة 

يراتها ومخاطرها الصحية واالجتماعية عالمية تعد األخطر بين قرائنها بكل تأث
وكذلك االقتصادية. فالخوف معدٍّ بشكل كبير حينما يتحول إلى حالة من الذعر 
ينتشر بسرعة فى عالم التداول المترابط والمتقدم تقنًيا اليوم. فقد شاهدنا فى الفترة 
األخيرة أن األصول المرتبطة بنوع ما من المخاطر تنخفض قيمتها، كتلك 

فاضات التى شاهدناها فى أسواق األسهم العالمية منذ أن ترسخت المخاوف االنخ
 !من جائحة كورونا العالمية. فهل من مالذ آمن؟

حينما يتحرك مثل هذا الذعر فى جميع أنحاء العالم، ال يوجد سوى عدد قليل 
«. المالذات اآلمنة»من األماكن التى يمكن اللجوء إليها؛ وهى ما يشار إليها باسم 

وألن التجار والمستثمرين يعرفون جيدا كيف يلجئون إلى هذه األماكن، فإن الطلب 
المتزايد يؤدى فى كثير من األحيان إلى ارتفاع قيمتهم. فقائمة األصول اآلمنة 
قصيرة وتميل إلى أن تشمل: المعادن الثمينة، والسندات التى تصدرها الدول التى 

 .اد، والعمالت التى تقوم بها تلك السنداتُيرجح أن تكون أقل فى التخلف عن السد
ويعد الين اليابانى من العمالت المفضلة فى اآلونة األخيرة، وكذلك الفرنك 
السويسري ــ بسبب تاريخ سويسرا الطويل من انخفاض التضخم واالستقرار المالى 
السياسى. ومع ذلك يظل الين لديه جاذبية إضافية لكونه أكثر سيولة، ما يعنى 

أكثر سهولة فى التداول. كذلك السندات الحكومية األلمانية تحظى بشعبية  أنه
كبيرة أيًضا، ولكن االقتصاد اليابانى أكبر. كما أن ألمانيا ليس لديها عملتها 
الخاصة بها، وكشفت أزمة منطقة اليورو أن اليورو ال يزال أمامه طريق طويل 

https://www.shorouknews.com/columns/shaimaa-salah
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دوالر ال يزال عملة االحتياطى قبل أن يتم تصنيفه كمالذ آمن حقيقى. فى حين ال
العالمى بال منازع. وهى أيًضا فئة العملة ألذون الخزانة األمريكية، والتى تعد إلى 

فى الكتب « الخالية من المخاطر»حد بعيد المثال األكثر استخداًما لألصول 
 .األكاديمية

 ومع ذلك، فمن المنطقى أكثر مالحظة ما يفعله التجار والمستثمرون بالفعل
، تفجيرات قطارات 2001سبتمبر عام  11فى األزمات. ففى أعقاب هجمات 

، 2010، وأزمة منطقة اليورو عام 2008، وانهيار ليمان عام 2004مدريد عام 
ــ على سبيل المثال ال الحصر ــ اشترى التجار  2016وتفجيرات بروكسل عام 

فى ذلك الدوالر  والمستثمرون الين اليابانى على معظم العمالت األخرى، بما
األمريكي! ولكن على النقيض من الواليات المتحدة وأوروبا، دخلت اليابان األزمة 

مع نظام مصرفى مستقر نسبًيا. كما احتلت اليابان  2009ــ  2007المالية فى 
موقعها كأكبر دولة دائنة فى العالم لما يقرب من ثالثة عقود، حيث اشترت بكثافة 

صدرتها حكومات أخرى. عندما يضرب الذعر األسواق، أمثال السندات التى أ
سيتم تفريغ العديد من هذه السندات وتحويلها مرة أخرى إلى الين، مما يؤدى إلى 

باإلضافة إلى أن بنك اليابان «. إلى الوطن»ارتفاع الطلب على العملة ألنها تعود 
مى وأسعار الفائدة يعد رائًدا فى إطالق سياسات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الك

القريبة من الصفر إلنعاش االقتصاد. وهذا يمكن المستثمرين من االنخراط فى ما 
، حيث يقترضون فى اليابان، مستفيدين «عمليات المناقلة أو المراجحة»يسمى 

من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويقرضون أو يستثمرون فى البلدان التى ترتفع 
لة الذعر، يتم التخلص من بعض الصفقات المحمولة فيها العوائد. وخالل حا

 .وتكون النتيجة تدفقات األموال إلى اليابان، ويزداد الين قوة
وبذلك بدا أن الين يستعيد قوته ذاتيا، كما أن االقتصاد اليابانى يصنف ضمن 
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أقوى االقتصادات العظمى فى العالم. ولكن من جهة أخرى مازال يثار تساؤالت 
لعام اليابانى األول عالميا، والذى تخطى النسب اآلمنة للدين العام حول الدين ا

إلى الناتج المحلى االجمالى، وبرغم ذلك لم تقع اليابان فى فخ الديون وأزمة 
مديونية، ومازالت تتمتع بقدرتها على زيادة دينها وبيع سنداتها بسهولة وعند 

 ؟معدالت فائدة منخفضة للغاية؛ فما هو السر وراء ذلك
قامت اليابان مجدها االقتصادى على أنقاض القنابل النووية، وخالل عقود 
من الزمن نهضت اليابان من ركام الحرب إلى ثالث أقوى اقتصاد فى العالم بعد 
الواليات المتحدة األمريكية والصين. دولة تقدم مساعدات مالية سنوية إلى عشرات 

تل ناتجها المحلى اإلجمالى المرتبة الدول والبرامج التنموية لألمم المتحدة. يح
تريليون دوالر، ويصل معدل دخل  5,08الثالثة على مستوى العالم، إذ يبلغ حوالى 

. وهى موطن 2019ألف دوالر سنويا طبقا لبيانات البنك الدولى  41,7الفرد إلى 
 أكبر الشركات العالمّية مثل تويوتا وهوندا وسونى وفوجى فيلم وباناسونيك. بالرغم
من ذلك فإن الدين العام اليابانى يعد األعلى مديونية فى العالم، فالدين العام فى 

 .2019تريليون دوالر عام  10ارتفاع مستمر، وقد وصل إلى حوالى ما يقرب من 
% من ناتجها 60االقتصاديون يضعون البلد التى تصل مديونيتها إلى 

أى  (ccc) ئتمانى أقل مناإلجمالى ضمن الدول المعرضة لإلفالس وتصنيفها اال
متعثرة جًدا. الدين العام لليابان يعد أعلى نسبة إلى الناتج اإلجمالى بين دول 

%، فى حين دول عدة تواجه خطر 237العالم، إذ سجل نسبة وصلت إلى 
% من الناتج المحلى اإلجمالى 60اإلفالس بسبب مديونيتها التى تصل نسبتها إلى 

%، 177%، واليونان 133يابان؛ إيطاليا بنسبة تبلغ وهى أقل بكثير من ديون ال
%. بيد أن اليابان لم تقع فى فخ الديون وأزمة مديونية، 106والواليات المتحدة 

ومازالت تتمتع بقدرتها على زيادة دينها وبيع سنداتها بسهولة وعند معدالت فائدة 
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اليابانية  منخفضة للغاية، وتتجلى األسباب فى عدة نقاط: أولها، أن الديون 
% من 90مصدرها السوق المحلية، إذ يمتلك اليابانيون حكومة وأفراد أكثر من 
% من 46السندات الحكومية اليابانية؛ فى مقدمتهم بنك اليابان الذى يمتلك وحده 

ديون الحكومة. وثانيها، أن الدين اليابانى مقوم بالعملة المحلية ــ الين ــ وهذه نقطة 
لنسبة إلى عملية خدمة الدين العام. فبالنظر مثال إلى إيطاليا فى غاية األهمية با

التى تقرض باليورو، فإن مشترى الديون اإليطالية يواجهون مخاطر أعلى بالتخلف 
عن السداد، ألن سلطة إصدار وطباعة اليورو تخضع لقيود سياسة البنك المركزى 

يل مصروفاتها وإنما أيًضا األوروبى. ثالًثا، تستخدم الدولة االقتراض ليس فقط لتمو 
كأداة لسحب السيولة وزيادتها. ويساعدها فى ذلك بنك اليابان الذى يحاول الخروج 
بالبالد من حالة االنكماش التى استمرت لسنوات. رابعا، كلفة االقتراض لليابان 

% 1منخفضة جًدا رغم تواصل نمو الديون، إذ تدفع اليابان معدل فائدة بالسالب ــ
تها استحقاق عشر سنوات؛ لذلك فإن المستثمرين األجانب يتمثلون فى على سندا

صناديق تحوط وصناديق ثروة سيادية، يفضلونها كاستثمار آمن للمحافظة على 
قيمة األصول. خامًسا، تعتمد اليابان على مصادر مختلفة لتحصيل إيراداتها، 

اتها المالية، كما أن لدى فلديها ثقة فى كفاءتها المالية والقدرة على الوفاء بالتزام
اليابان قدرا كبيرا من االحتياطيات بالنقد األجنبى. وأخيًرا: إن االقتصاد اليابانى 
موجه نحو التصدير، إذ يحقق القطاع الخاص بشركاته ومصانعه الكبرى فوائض 
تجارية كبيرة مع باقى دول العالم، إذ تقوم بإيداع هذه الفوائض فى البنوك اليابانية 

تى تقوم بدورها باستثمارها فى شراء سندات حكومية. كما تقوم الدولة أيًضا وال
باستثمار جزء كبير من تلك األموال فى شراء سندات الدين األمريكى. وبذلك إذا 
كان الين اليابانى عملة المالذ اآلمن بامتياز بالنسبة لألفراد والمستثمرين فى 

اد اليابانى هى المالذ اآلمن بالنسبة حاالت الذعر االقتصادى، فإن ديون االقتص
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لالقتصاد اليابانى فى حاالت الذعر واألزمات العالمية وإصالح االختالالت 
االقتصادية الداخلية. وعليه فإن اليابان حالة استثنائية من القوة االقتصادية 
بظروف اقتصادية استثنائية جعلت ديونها مالًذا آمًنا، وحالة استثنائية ال يمكن 

ميمها على باقى الدول إال اذا تمتعت بنفس الظروف التى تعرضنا لها فى تع
 .السطور السابقة

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09082020&id=8835f
d31-80d2-4e95-be95-d14ed8ca57d2 

 
صدمة قاسية تنتظر الدوالر األميركي... هل تدّخل ترمب في  - 14 

 األزمة؟

 %12وتوقعات بخسائر تتجاوز  الورقة الخضراء تتراجع مقابل سلة العمالت..

  2019نوفمبر  4االثنين     شاوي خالد المن
 (% )أ.ف.ب12تراجع المؤشر الرئيس للدوالر األميركي بنسبة 

فيما أعلن بنك "سيتي غروب" إن المؤشر الرئيس للدوالر األميركي قد يتراجع 
%، بفعل عودة بنك االحتياطي الفيدرالي لزيادة ميزانيته العمومية عبر 12بنسبة 

، بدأت العملة األميركية بالفعل تتراجع مقابل سلة شراء مزيد من أصول السندات
من العمالت الرئيسة خالل تعامالت اليوم االثنين، وسط ترقب اإلفصاح عن 

 بيانات اقتصادية وخطاب رئيس البنك المركزي األوروبي الجديد.
ومن المقرر أن يتم اإلفصاح عن أداء القطاع الصناعي في الواليات المتحدة 

 في وقت الحق من اليوم االثنين.ومنطقة اليورو 
وفي إطار الحرب التجارية، كان الرئيس األميركي دونالد ترمب يتحدث كثيرًا 
عن ضرورة العمل على إضعاف الدوالر الذي يراه "األقوى" بين سلة العمالت 
الرئيسة، لدعم الصادرات األميركية التي تواجه تحديات صعبة في الفترة الحالية. 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09082020&id=8835fd31-80d2-4e95-be95-d14ed8ca57d2
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=09082020&id=8835fd31-80d2-4e95-be95-d14ed8ca57d2
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/95011
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/95011
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 بدو فإن األمور لم تعد مواتية الستمرار مكاسب الدوالر.لكن وعلى ما ي
 االحتياطي الفيدرالي قد يواصل التيسير النقدي

المذكرة البحثية التي أعدها "سيتي غروب"، توقعت أن يشهد الدوالر األمريكي 
. ومؤشر الدوالر يقيس أداء العملة األميركية 85مزيدا من التراجع عند مستوى 

مالت الرئيسية وهي اليورو، والين، والفرنك السويسري، والجنيه مقابل سلة من الع
 اإلسترليني، والدوالر الكندي، والكرونة السويدية.

وذكر المصرف األميركي أن بنك االحتياطي الفيدرالي قد يأخذ اتجاهًا تيسيريًا 
بأكثر من أي بنك مركزي آخر، "بغض النظر عن أنهم يخططون لوقف ذلك 

 االتجاه".
بنك االحتياطي الفيدرالي قرر في األسبوع الحالي خفض معدل الفائدة  وكان

للمرة الثالثة على التوالي، ومع ذلك ألمح إلى أنه قد يوقف بشكل مؤقت خفض 
 معدل الفائدة األميركية بداية من اآلن.

ويقوم الفيدرالي األميركي حالياً بشراء سندات من السوق لضمان توافر السيولة، 
 حاد في تكاليف االقتراض بين البنوك خالل الفترة الماضية. بعد ارتفاع

ويرى أبابهاي أن حقيقة اتجاه الفيدرالي لوقف مؤقت لخفض معدل الفائدة، 
ليست كبيرة مثل حقيقة أن الميزانية العمومية للفيدرالي تتضخم، "بشكل أساسي 

ر الرئيس نحن نتوقع بشدة ضعف الدوالر األميركي". وفي حالة ضعف مؤشر الدوال
 دوالر. 1.21، فإن اليورو قد يرتفع عند 85إلى مستوى 

 هل يؤثر خطاب "الغارد" على العملة األميركية؟
يأتي أداء الورقة الخضراء مع انتظار المستثمرين سماع أول خطاب رسمي 
من الرئيس الجديد للبنك المركزي األوروبي "كريستين الغارد" اليوم خالل مشاركتها 

 ألمانيا.في حدث في 
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وكان الدوالر األميركي حاول االرتفاع في تعامالت األسبوع الماضي بعد 
 تقرير الوظائف الشهري لكن بيانات التصنيع أحبطت هذه المحاوالت.

وفي تعامالت مبكرة من صباح اليوم االثنين، تراجع الدوالر األميركي مقابل 
وروبية الموحدة إلى % لتصعد العملة األ0.07اليورو بنسبة هامشية تبلغ نحو 

 دوالر. 1.1174
% 0.1فيما زادت العملة األميركية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة تزيد على 

 دوالر. 1.2939ين، لكنها استقرت أمام الجنيه اإلسترليني عند  108.31مسجلة 
الفرنك السويسري( -وفي الوقت نفسه، لم يشهد زوج العمالت )الدوالر األميركي

 فرنك. 0.9857ذكر، لتسجل الورقة الخضراء تغييرًا ي
وخالل نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيس للدوالر، الذي يتبع أداء الورقة 

 .97.183% مسجاًل 0.06عمالت رئيسة بنسبة هامشية  6األميركية مقابل 
 نفي مستمر لركود محتمل باالقتصاد األميركي

هه االقتصاد األميركي، يرى وفي إطار سياسة نفي الركود المحتمل الذي يواج
نائب رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كالردا، أن االقتصاد األميركي 

مرات دعم  3والسياسة النقدية في وضع جيد، مشيرًا إلى أن خفض معدل الفائدة 
 االقتصاد بشكل كبير.

ادة وأوضح أن النطاق الكامل لتغييرات الفيدرالي بما في ذلك االبتعاد عن زي
متوقعة في معدل الفائدة وحتى خفض الفائدة ثالث مرات يقدم الدعم وسيواصل 
تقديمه لالقتصاد. وأضاف: "االقتصاد في وضع جيد والسياسة النقدية في وضع 

 جيد".
وأكد أن التأثيرات الكاملة لتلك التعديالت على النمو االقتصادي وسوق العمل 

 والتضخم سوف تتحقق بمرور الوقت.



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

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

 ــ 53ــ 

أن الموقف الحالي للسياسة النقدية من المرجح أن يظل مناسبًا طالما ويرى 
تظل المعلومات الواردة بشأن االقتصاد تتماشى مع آفاق البنك المركزي بشأن 
النمو االقتصادي المعتدل وسوق العمل القوي ومعدل التضخم بالقرب من الهدف 

 % على نطاق واسع.2البالغ 
لى أنه قد يوقف بشكل مؤقت عمليات خفض وألمح االحتياطي الفيدرالي إ

الفائدة بعد قراره األخير. ويشير إلى أنه في الوقت الحالي يتوقع الفيدرالي استمرار 
 نمو الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة.

 كيف تحركت سوق األصول والمالذات اآلمنة؟
اآلمنة مكاسب  وعلى الرغم من االتجاه السائد بتحقيق سوق المالذات واألصول

جيدة مع خسائر الدوالر األميركي، لكن شهدت تعامالت اليوم االثنين تراجع أسعار 
الذهب، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر 
اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالواليات المتحدة شهية المستثمرين 

 لمعدن األصفر.للمخاطرة مما يضغط على ا
دوالر  1511.42% إلى 0.1وهبط الذهب في المعامالت الفورية بنسبة 

بالمئة إلى  0.2لألوقية )األونصة(، بينما صعدت العقود األميركية اآلجلة للذهب 
 لألوقية. 1513.90

وقالت الواليات المتحدة والصين إنهما حققتا تقدما في مباحثات تهدف إلى 
شهرا ألحقت الضرر باالقتصاد العالمي،  16رة منذ قرابة إنهاء حرب تجارية مستم

 وقال مسؤولون أميركيون إن من المحتمل توقيع اتفاق هذا الشهر.
وشهدت األسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية األسبوع الماضي 

 هدأت مخاوف من حدوث تباطؤ تؤججها الحرب التجارية الطويلة بين البلدين.
طورات، أظهرت بيانات لوزارة العمل األمريكية تباطؤ نمو وفي أحدث الت
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الوظائف في الواليات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في شهر أكتوبر )تشرين 
 األول(، بينما كان التوظيف في الشهرين السابقين أقوى من تقديرات سابقة.

أن بعد  97.218ومقابل سلة من العمالت المنافسة، قبع الدوالر عند مستوى 
يوم الجمعة. ويستهدف مؤشر  97.107المس أدنى مستوى في ثالثة أشهر عند 

 .97.033الدوالر حاليا أدنى مستوى في أغسطس )آب( عند 
والرا  1519وقد يواجه الذهب في المعامالت الفورية مقاومة عند مستوى 

 .1534لألوقية، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاعه لمستوى 
% إلى مستوى 0.1ادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة بنسبة ومن بين المع

لألوقية، كما زاد  952.71% إلى 0.7لألوقية، وصعد البالتين بنحو  18.11
  .1814.21% إلى نحو 0.5البالديوم بنسبة 

https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%
D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-
%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F 

 
15 - 19 lat od zamachu na World Trade Center. 

Rocznica w cieniu pandemii 

 Autor Anna Wolska | EURACTIV.pl   Sep 11, 2020 

Moment uderzenia samolotu w drugą z wież WTC w Nowym Jorku 

11 września 2001 r., źródło: Wikipedia, fot. Robert (CC BY-SA 2.0) 

Mija 19 lat od zamachu terrorystycznego na kompleks biurowców 

World Trade Center w Nowym Jorku. Celem ataku terrorystów z Al-

Kaidy był także Pentagon w Waszyngtonie. Tegoroczne obchody 

rocznicy zamachu odbędą się jednak w cieniu pandemii koronawirusa. 

W sumie w terrorystycznym ataku sprzed 19 lat zginęło prawie 3 tys. 

osób, a rannych zostało prawie 6,3 tys. Najwięcej ofiar i 

https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/69001/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F
https://www.euractiv.pl/authors/anna-wolska/
https://www.euractiv.pl/content_providers/euractiv-pl/
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poszkodowanych było w Nowym Jorku, po tym gdy dwa uprowadzone 

przez zamachowców samoloty pasażerskie wbiły się w bliźniacze 

wieżowce kompleksu biznesowego World Trade Center. Budynki 

krótko potem całkowicie się zawaliły. 

Trzeci samolot spadł na waszyngtońską siedzibę Departamentu 

Obrony USA, czyli słynny Pentagon. Natomiast pasażerowie czwartej 

maszyny stoczyli na pokładzie z porywaczami heroiczną walkę próbując 

odzyskać kontrolę nad samolotem. Niestety maszyna rozbiła się na 

polach nieopodał Shanksville w Pensylwanii. 

Bohaterscy pasażerowie lotu United Airlines nr 93 swojego życia nie 

uratowali, ale nie dopuścili też, aby maszyna z nimi na pokładzie 

uderzyła w czwarty cel i zabiła kolejnych ludzi na ziemi. Przypuszcza 

się, że owym celem miały być Biały Dom albo Kapitol, w którym mieści 

się Kongres USA. Lot nr 93 na pewno kierował się na Waszyngton. 

Uroczystości po raz pierwszy bez apelu poległych 

Główne uroczystości rocznicowe, jak co roku odbędą się na Dolnym 

Manhattanie w Nowym Jorku. Spotkają się tam jak zawsze rodziny 

ofiar, ale po raz pierwszy nie będzie odczytania nazwisk wszystkich, 

którzy zginęli w zamachu na WTC – pracowników biurowców, 

policjantów czy strażaków. 

Skrócenie upamiętniającej ofiary ceremonii związane jest z 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która szczególnie mocno 

uderzyła w USA, a wśród najbardziej dotkniętych nią miast jest właśnie 

Nowy Jork. Dlatego uczestnicy ceremonii będą musieli zachować 

bezpieczny dystans między sobą, a do ich dyspozycji będą płyny 

dezynfekujące do rąk. 

By uhonorować ofiary we wszystkich nowojorskich kościołach i 

świątyniach dzwony zabrzmią dokładnie o 8:46 lokalnego czasu, czyli 

w chwili, gdy pierwszy samolot uderzył w jedną z wież WTC. Natomiast 

po zmroku niebo nad Dolnym Manhattanem rozświetlą dwa słupy 

świetlne symbolizujące bliźniacze wieże. 

Uroczystości odbędą się także w Pentagonie. Od dwóch dni przed 

siedzibą Departamentu Obrony wyświetlany jest po zmroku 

symboliczny słup światła. Natomiast w Shanksville odbędą się 

uroczystości z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. 

Jego kontrkandydat w listopadowych wyborach prezydenckich, 

reprezentujący Partię Demokratyczną Joe Biden będzie na 

uroczystościach w Nowym Jorku. Biały Dom reprezentował będzie tam 
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wiceprezydent Mike Pence. 

Dwie dekady „wojny z terroryzmem” 

Wydarzenie sprzed 19 lat odcisnęło piętno na USA. Był to nie tylko 

największy zamach terrorystyczny w historii tego kraju, ale także 

porażka tamtejszych służb bezpieczeństwa, które przeoczyły bądź 

zignorowały wiele znaków ostrzegawczych. 

Dlatego po ataku na WTC przyjęto w USA zestaw ustaw nazwanych 

Patriot Act, które miały m.in. dać służbom kontrwywiadowczym 

dodatkowe uprawnienia pozwalające w założeniu skuteczniej 

zapobiegać przyszłym zamachom. 

Przepisy te były jednak od początku mocno krytykowane jako zbyt 

daleko idące i groźne dla swobód obywatelskich zwykłych 

Amerykanów, a przyszłość pokazała, że dochodziło do ich nadużywania 

w sprawach niezwiązanych z terroryzmem. Patriot Act wygasł dopiero 

w czerwcu 2015 r. 

USA zaangażowały się też na fali „walki z terroryzmem” w dwie 

wojny – w Afganistanie oraz Iraku. Pierwsza z nich była bezpośrednim 

skutkiem zamachów z 11 września 2001 r. To na terenie Afganistanu 

schronienie znalazł przywódca Al-Kaidy Osama bin Landen, uważany 

za główny mózg ataku na Nowy Jork i Waszyngton. 

Rządzący wówczas w Afganistanie radykalni talibowie nie wydali 

swojego gościa Amerykanom, a ci krótko potem najechali ich kraj. 

Późniejsza o dwa lata wojna w Iraku miała też wiele innych przyczyn, 

ale jedną z oficjalnych była właśnie walka z islamskim terroryzmem. 

Ultraprawica dziś groźniejsza niż Al-Kaida? 

W oba te konflikty USA w jakimś stopniu są zaangażowane do dziś, 

a administracja Trumpa (bardziej z powodów politycznych niż 

wojskowych) usiłuje zdecydowanie się z nich wycofać, ale wciąż nie 

jest to do końca możliwe. 

Al-Kaida została jednak bardzo mocno osłabiona i dziś jest aktywna 

głównie w słabo funkcjonujących państwach afrykańskich bądź 

bliskowschodnich. Sam Osama bin Laden został zaś w 2011 wytropiony 

i zabity przez amerykańskich komandosów w Pakistanie. 

W wyniku wojny w Iraku oraz późniejszej wojny w Syrii powstała 

natomiast inna sunnicka organizacja terrorystyczna – Państwo 

Islamskie. Ta jednak działała w inny sposób niż Al-Kaida, bowiem 

skupiała się przede wszystkim na próbie stworzenie prawdziwego 

kalifatu na iracko-syryjskim pograniczu. Ataki terrorystyczne 
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organizowała zaś głównie w świecie islamskim lub w Europie. 

W tym sensie USA osiągnęły jeden ze swoich strategicznych celów. 

Nie tylko zakończyły zwycięstwem wojnę z terroryzmem, co przeniosły 

ją dalej od amerykańskiego terytorium. Dziś dużo groźniejszym od 

sterowanego z zagranicy islamskiego terroryzmu jest wewnętrzny 

terroryzm ze strony np. białych suprematystów. 

Podczas gdy od zamachów na WTC w kolejnych atakach – jak 

policzyła amerykańska Liga Przeciw Zniesławieniom – fundamentaliści 

islamscy zabili w USA 107 osób, biali suprematyści  i inni 

ultraprawicowcy mają na koncie 137 zabójstw. 

Również wycieki do mediów dokumentów z Departamentu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokazują, że amerykańskie służby 

kontrwywiadowcze uważają obecnie skrajnie prawicowy terroryzm za 

większe zagrożenie niż fundamentalizm islamski. Ale Biały Dom i sam 

prezydent Trump są oficjalnie odmiennego zdania. 

Pandemia zbiera większe żniwo niż terroryzm 

Ataki na World Trade Center miały jeszcze wiele innych 

negatywnych i widocznych dopiero w długim okresie negatywnych 

skutków. Po tamtych zamachach wiele osób borykało się w Nowym 

Jorku z problemami zdrowotnymi, np. z chorobami płuc wywołanymi 

przez pył z walących się budynków. 

Szerszym problemem, odczuwalnym także w innych częściach 

USA, były kłopoty psychiczne niektórych Amerykanów, którzy cierpieli 

z powodu silnego stresu, depresji czy stanów lękowych. Wzrosło także 

spożycie alkoholu i nikotyny. Niektóre branże – np. branża lotnicza – 

przeżyły też kryzys. 

Dziś jednak pamięć o wydarzeniach sprzed 19 lat zaciera pandemia 

koronawirusa. W USA stwierdzono od początku pandemii najwięcej 

infekcji na świecie – ponad 6,5 mln. Zmarło też tam też ponad 196 tys. 

osób – również najwięcej na świecie. 

W szczytowym momencie epidemii w USA, w kwietniu i na 

początku maja, dziennie umierało z powodu koronawirusa niemal tyle 

samo osób co w ataku na WTC. Przez wiele tygodni rekordy biły stan i 

miasto Nowy Jork. 
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-

center-rocznica-w-cieniu-

pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtS

PKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447752/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447752/
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
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 عاًما على الهجوم على مركز التجارة العالمي.  19 - 15

 االذكرى التي طغى عليها وباء كورون
 ، 2020سبتمبر  EURACTIV.pl | 11المؤلف آنا ولسكا  

 ترجمة الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 11لحظة تحطم الطائرة في ثاني برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، 
 (CC BY-SA 2.0) ، المصدر: ويكيبيديا ، الصورة: روبرت 2001سبتمبر 

مجمع مكاتب مركز التجارة العالمي في عاما مرت على الهجوم اإلرهابي على  19
نيويورك. كما اسُتهدف البنتاغون في واشنطن من قبل إرهابيي القاعدة. سيجري االحتفال هذا 

 .بالذكرى السنوية للهجوم في ظل وباء فيروس كورونا 2020العام 
عاًما. وأصيب  19شخص في الهجوم اإلرهابي قبل  3000في المجموع ، ُقتل حوالي 

ف شخص تقريبًا. كان أكبر عدد من الضحايا والجرحى في مدينة نيويورك ، بعد أل 6.3
اصطدام طائرتا ركاب مخطوفتين بناطحتي سحاب في مجمع أعمال مركز التجارة العالمي. 

 .انهارت المباني تماما بعد فترة وجيزة من االصطدام
ون الشهير بواشنطن. من وسقطت الطائرة الثالثة على مقر وزارة الدفاع األمريكية البنتاج

ناحية أخرى ، خاض ركاب الطائرة الرابعة معركة بطولية مع الخاطفين ، محاولين استعادة 
السيطرة على الطائرة. لسوء الحظ ، تحطمت الطائرة في الحقول القريبة من شانكسفيل ، 

 .بنسلفانيا
لكنهم منعوا أيًضا الطائرة التابعة لشركة يونايتد إيرالينز حياتهم ،  93لم ينقذ ركاب الرحلة 

التي كانوا على متنها من إصابة الهدف الرابع وقتل المزيد من األشخاص على األرض. من 
المفترض أن يكون هذا الهدف هو البيت األبيض أو الكابيتول الذي يضم الكونجرس األمريكي. 

 .متجهة إلى واشنطن 93كانت الرحلة 
السنوية ، كما هو الحال في كل عام ، في لوار ستقام االحتفاالت الرئيسة بالذكرى  

مانهاتن، نيويورك وستلتقي أسر الضحايا هناك ، لكن للمرة األولى، لن ُتقرأ أسماء كل من مات 
 .موظفو المكاتب ورجال الشرطة ورجال اإلطفاء -في الهجوم على مركز التجارة العالمي 

، التي ضربت  SARS-CoV-2 يرتبط اقتصار الحفل التذكاري بجائحة فيروس كورونا
الواليات المتحدة بشدة بشكل خاص ، وكانت نيويورك المدينة األكثر تضررًا. لذلك ، سيتعين 
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على المشاركين في الحفل الحفاظ على مسافة آمنة بينهم ، وسيتعين عليهم استخدام مطهرات 
 .اليد

حلي ، )وهو الوقت بالتوقيت الم 8:46لتكريم الضحايا ستدق األجراس في تمام الساعة 
الذي ارتطمت فيه الطائرة األولى بأحد أبراج مركز التجارة العالمي( ، في جميع كنائس ومعابد 
مدينة نيويورك ، ومع ذلك ، بعد حلول الظالم ، ستضيء السماء فوق مانهاتن السفلى بعمودين 

 .ضوئيين يرمزان إلى البرجين التوأمين
ن أمام مقر وزارة الدفاع ، وسيتم عرض عمود رمزي كما ستقام االحتفاالت في البنتاغو 

للضوء بعد حلول الظالم. في غضون ذلك ، ستستضيف مدينة شانكسفيل بهذه المناسبة حفاًل 
 .يحضره الرئيس دونالد ترامب

، 2020وسيحضر منافسه في االنتخابات الرئاسية التي ستتم في تشرين الثاني/نوفمبر 
، جو بايدن، الحفل في نيويورك. وسيمثل نائب الرئيس مايك الذي يمثل الحزب الديمقراطي 

 .بنس البيت األبيض
عامًا بصماته على الواليات المتحدة. لم يكن أكبر هجوم إرهابي  19ترك الحدث قبل   

في تاريخ هذا البلد فحسب، بل كان أيًضا فشاًل لألجهزة األمنية المحلية التي تجاهلت العديد 
 .من عالمات التحذير

لذلك ، بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي ، تم تبني مجموعة من القوانين تسمى قانون 
باتريوت في الواليات المتحدة. منح خدمات التجسس المضاد صالحيات إضافية لمنع الهجمات 

 .المستقبلية بشكل أكثر فعالية
ونها بعيدة المدى وتهدد ومع ذلك ، فقد تعرضت هذه القوانين النتقادات شديدة منذ البداية لك

الحريات المدنية لألمريكيين العاديين ، وقد أظهر المستقبل أنها تعرضت لإلساءة في األمور 
 .2015غير اإلرهابية. تم إلغاء قانون باتريوت في يونيو 

على موجة "الحرب  -في أفغانستان والعراق  -كما انخرطت الواليات المتحدة في حربين 
. مأوى 2001سبتمبر  11ل في أفغانستان كان نتيجة مباشرة لهجمات ضد اإلرهاب". األو 

 .زعيم القاعدة أسامة بن الدن ، الذي يعد العقل الرئيس وراء الهجوم على نيويورك وواشنطن
لم تسلم حركة طالبان الراديكالية، التي كانت تحكم أفغانستان وقتها ، من الهجوم  األمريكي، 

. أما الحرب الثانية في العراق، بعد عامين ، أفغانستانمريكيون وبعد ذلك بوقت قصير غزا األ
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كان لها العديد من األسباب األخرى ، لكن أحد األسباب الرسمية كان الحرب ضد اإلرهاب 
 اإلسالمي.

 اليمين المتطرف أخطر من القاعدة اليوم؟
تحاول إدارة ترامب الواليات المتحدة متورطة إلى حد ما في كال النزاعين حتى يومنا هذا ، و 

)ألسباب سياسية أكثر منها عسكرية( االنسحاب منها بشكل حاسم ، لكن هذا ال يزال غير 
 ممكن تماًما.

ومع ذلك ، فقد ضعفت القاعدة إلى حد كبير ، وهي تنشط اليوم بشكل أساسي في دول 
 2011ام أفريقية أو شرق أوسطية ضعيفة األداء. تم تعقب أسامة بن الدن نفسه وقتل في ع

 من قبل الكوماندوز األمريكي في باكستان.
نتيجة للحرب في العراق والحرب الالحقة في سوريا ، تم تأسيس منظمة إرهابية سنية أخرى 

الدولة اإلسالمية. لكنها عملت بطريقة مختلفة عن القاعدة ، ألنها ركز في المقام األول على  -
حدود العراقية السورية. لقد نظمت هجمات إرهابية محاولة إنشاء خالفة اسالمية حقيقية على ال

بهذا المعنى ، حققت الواليات المتحدة أحد  بشكل رئيسي في العالم اإلسالمي أو في أوروبا.
أهدافها االستراتيجية. لم ينتصروا في الحرب على اإلرهاب فحسب ، بل أبعدتهم عن األراضي 

ل المثال ، من قبل المتعصبين للبيض ، هو األمريكية. اليوم ، اإلرهاب المحلي ، على سبي
 أكثر خطورة بكثير من اإلرهاب اإلسالمي الخاضع للسيطرة األجنبية.

أشخاص في الواليات المتحدة منذ الهجمات  107في حين قتل األصوليون اإلسالميون 
 -ية وفًقا لرابطة مكافحة التشهير األمريك -على مركز التجارة العالمي في الهجمات الالحقة 

 من العنصريين وغيرهم من اليمين المتطرف. 137قتل من األصوليين اإلسالميين 
كما ُتظهر تسريبات لوسائل اإلعالم من وزارة األمن الداخلي أن أجهزة مكافحة التجسس 
األمريكية تعتبر اآلن إرهاب اليمين المتطرف تهديًدا أكبر من األصولية اإلسالمية. لكن البيت 

 س ترامب نفسه يختلفان رسمًيا.األبيض والرئي
 يتسبب الوباء في خسائر أكبر من اإلرهاب

كان للهجمات على مركز التجارة العالمي العديد من اآلثار السلبية األخرى والتي لم تظهر 
إال على المدى الطويل. بعد الهجمات ، عانى الكثير من الناس في نيويورك من مشاكل صحية، 

كانت المشكلة األكبر ، التي شعرت  عن الغبار من المباني المنهارة. مثل أمراض الرئة الناجمة
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بها أجزاء أخرى من الواليات المتحدة ، هي مشاكل الصحة العقلية لبعض األمريكيين الذين 
عانوا من اإلجهاد الشديد واالكتئاب والقلق. كما زاد استهالك الكحول والنيكوتين. كما شهدت 

 أزمة أيًضا. -الطيران  مثل صناعة -بعض الصناعات 
عاًما قد طمسها وباء الفيروس  19سبتمبر التي وقعت قبل  11اليوم ، فإن ذكرى أحداث 

 -التاجي. منذ بداية الوباء ، كان لدى الواليات المتحدة أكبر عدد من اإلصابات في العالم 
 في العالم.أيًضا األكثر  -. الناس 196000مليون. كما توفي هناك أكثر من  6.5أكثر من 

في ذروة الوباء في الواليات المتحدة ، في أبريل وأوائل مايو ، مات العديد من األشخاص 
يومًيا بسبب فيروس كورونا كما في هجوم مركز التجارة العالمي. حطمت والية ومدينة نيويورك 

 األرقام القياسية لعدة أسابيع.
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-

trade-center-rocznica-w-cieniu-
pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPK

Yk2auMtRLceCOwrG1PCSZU 

 
 الواليات المتحدة مهددة باالنهيار - 16

  09-08-2020دام برس :  
ا بارانيكاس، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، تحت العنوان أعاله، كتب إيلي

وجاء في المقال: إنه  حول نضوج عوامل تفكك أمريكا إلى أمريكتين، على األقل.
زمن األخبار السيئة في الواليات المتحدة. حرائق غابات في الساحل الغربي، 
وأعاصير على الساحل الشرقي. وتفشي فيروس كورونا بالتوازي مع استعار أعمال 

شغب، التي ليس هناك من يقمعها في العديد من األماكن: ففي سياتل، التي ال
كانت حتى وقت قريب واحدة من أفضل المدن في الواليات المتحدة، والتي عبث 

 بها المخربون، لن يكون هناك شرطة بعد اآلن، فقد تقرر حلها.
ال إلى ذلك، فقد تضاعف مرتين بيع األسلحة للسكان منذ العام الماضي. و 

يرتبط هذا التسلح المتنامي بالمؤشرات االقتصادية بقدر ما يرتبط بزيادة التعصب 
العدواني في المجتمع وعدم رغبة السلطات في استخدام القوة الحقيقية لحماية 

https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/19-lat-od-zamachu-na-world-trade-center-rocznica-w-cieniu-pandemii/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=lrRosfkICxKNymtSPKYk2auMtRLceCOwrG1PCSZU
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في أقصى جناح السياسة  مواطنيها. لذلك، يشتري الناس أسلحة للدفاع عن أنفسهم.
ة" وليبراليون متطرفون متعاطفون مع هذه األمريكية اليساري، "حياة السود مهم

الحركة، يطالبون بإنهاء تمويل الشرطة أو حلها؛ وفي أقصى اليمين، أنصار 
 ترامب وأتباع العنصرية والنازية الجديدة ونظريات المؤامرة ومعاداة الدولة.

وتعبر الحدود بينهما أراضي الواليات المتحدة، فتقسمها إلى دولتين، متحدتين 
في دولة واحدة، لكن ليس بينهما سوى القليل من القواسم المشتركة. إحداهما شكليا 

"أمريكا الزرقاء" )كما ُيطلق على الواليات التي تصوت في أغلب األحيان للحزب 
 الديمقراطي؛ والثانية، "أمريكا الحمراء"، إقطاعية الجمهوريين(.
نيويورك ونيوجيرسي أمريكا األولى، هي ماساتشوستس وغيرها من نيو إنغالند و 

وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن ... والثانية، هي الجنوب بأكمله )جورجيا وأالباما 
وميسيسيبي وفلوريدا ، إلخ(، وتكساس وأوكالهوما وأالسكا ومونتانا.. إلخ. وفي 
اآلونة األخيرة، كان هناك العديد من المنشورات التي تفيد بأن هاتين األمريكتين 

 مطلقا مع بعضهما البعض وقد تنفصالن في النهاية إلى دولتين. غير متوافقين
وال محاوالت في أمريكا لتوحيد األمة، توحيد األمريكتين. وأقل من يستطيع 
ذلك دونالد ترامب، الذي يزرع التنافر في كل كلمة وفعل. فهل سيتمكن جو بايدن 

أهمية: هل من من الحفاظ عليهما معا إذا أصبح رئيسا؟ السؤال الذي ال يقل 
الضروري محاولة القيام بذلك؟ في بعض األحيان يكون الطالق خيارا أفضل بكثير 

 لكال الطرفين من العيش معا.
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=102&id=99710 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=102&id=99710
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