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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /319ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم  م ع

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

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
رير قد ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التق

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 
قرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في الت

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 بريدية.ليتم حذف اسمه من القائمة ال
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
 م رؤية لأللفية الجديدة ٢٠٢٠الهند عام  - 1

 .25/11/2020كلمة المترجم  دمشق في  
وقظ األوجاع, ال شيء سوى أن الهند تخطط لزيادة علمائها, خبر صغير ي

وقد أعدت لذلك خطة طموحة لبناء قاعدة من العلماء والباحثين لمواكبة دول 
 مثل, الصين وكوريا الجنوبية في مجال األبحاث العلمية الحديثة.

لم أفهم كيف أن بلدًا يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر 
ه رصد مبالغ كبيرة, ووضع آلية جديدة للتمويل, بهدف جمع المدقع, يتسّنى ل

أكبر عدد من العلماء الموهوبين من خالل منح دراسية, رصدت لها اعتمادات 
إضافية من وزارة العلوم والتكنولوجيا, بينما ال نملك نحن, برغم ثرواتنا المادية 

ة داخل الجامعة والبشرية, وزارة عربية لهذه الغاية, أو على األقل مؤسسة ناشط
العربية تتولى شؤون متابعة العلماء العرب, ومساندتهم لمقاومة إغراءات 
الهجرة, وحمايتهم من محنة إبادتهم الجديدة على يد صناع الخراب الكبير, 
أي أوطان هذه التي ال تتبارى سوى في اإلنفاق على المهرجانات, وال تعرف 

في ليلة واحدة بما ال يتسّنى  سوى اإلغداق على المطربات, فتسخو عليهنّ 
 لعاِلم عربي أن يكسبه, ولو قضى عمره في البحث واالجتهاد!

إن كانت الفضائيات قادرة على صناعة "النجوم" بين ليلة وضحاها, 
 وتحقيق أحالم ماليين الشباب العربي في أن يصبحوا مغنين ليس أكثر،

 فكم يلزم األوطان من زمن ومن قدرات لصناعة عاِلم؟
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 كم علينا أن نعيش لنرى حلمنا بالتفّوق العلمي يتحقق؟و 
ذلك أن إهمالنا البحث العلمي, وتهميشنا العلماء, وتفريطنا فيهم هي من 
أسباب احتقار العالم لنا, وكم كان رسول هللا محقاً حين قال "فضل العاِلم على 

ًا العابد سبعون درجة" وكم كان عمر بن عبد العزيز )رضي هللا عنه( صادق
حين قال: "إن استطعت فكن عالمًا, فإن لم تستطع فكن متعلمًا, فإن لم تستطع 

 فأحّبهم, فإن لم تستطع فال تبغضهم".
قع أن يأتي يوم ُننكِّل فيه بعلمائنا ونسّلمهم فريسة سهلة إلى أعدائنا,  فهل توَّ

ون أو أن تحرق مكتبات بأكملها في العراق في أثناء انهماكنا في متابعة "تلفزي
الواقع", وأن يغادر مئات العلماء العراقيين الحياة في تصفيات جسدية منظمة 
على غفلة مّنا, لتصادف انشغال األمة في التصويت على التصفيات النهائية 

 لمطربي الغد!
وفي أثناء حملة مقايضة الرؤوس والنفوس هذه, قررت واشنطن رصد 

اء برنامج التسلح السابقين مليون دوالر, لغرض تشغيل علم ١٦ميزانية تبلغ 
في العراق, خوفًا من هربهم للعمل في دول أخرى, وكدفعة أولى غادر أكثر 

 من ألف خبير وأستاذ جامعي, إلى أوروبا وكندا وأمريكا.
فالكثير من العلماء فّضلوا الهجرة, بعد أن وجدوا أنفسهم عّزاًل في مواجهة 

 "الموساد" التي راحت تصطادهم.
فق أنا بتقديم هذا الكتاب بالقدر الذي فعله صاحباه ودون أدنى ش ك لن أوَّ

اللذان قاما بتأليفه ]الجدير بالذكر أن أحد مؤلفي هذا الكتاب كان الرئيس 
األسبق للهند وهو أي. بي. جي. عبد الكالم[, وبالرغم من ذلك فأنني لن 

ا أننا لو أوفَوت الفرصة في اإلشارة إلى ما أرى من الفائدة التي أعتقد جازم
قلَّبنا جيدًا األفكار التي جاء بها هذا الكتاب, لوجدنا أنها ستفيدنا إذا فكرنا 
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يوما أن نتطور, وذلك ألوجه الشبه بيننا وبين شبه القارة الهندية, سواء كان 
ذلك من الناحية الجغرافية, أم من النواحي األخرى, االجتماعية واالقتصادية 

كثر قربًا من بعضنا بعضًا مما عليه الهنود, فالهند والثقافية وغيرها, بل نحن أ
تتألف من سبع وعشرين والية, ولكل والية عاداتها وتقاليدها وأديانها بل وحتى 
لغتها التي تختلف عن لغات الواليات األخرى, فما بالك بدولة قوامها اثنتان 

يزية التي وعشرون والية واللغة المشتركة بين والياتها ليست سوى اللغة االنكل
هي لغة من غزوا تلك البالد, وليست اللغة الهندية, بل إنه في أحدى المرات 
طالب أحد أعضاء البرلمان من إحدى الواليات الشمالية بجعل اللغة الهندية 
هي اللغة الرسمية في البالد, فاعترض أعضاء البرلمان الذين أتوا من الواليات 

ية ال يفهمون اللغة الهندية, وتجدر الجنوبية, ألن شعوب الواليات الجنوب
اإلشارة هنا إلى أن عدد لغات العالم يبلغ حوالي ستة آالف وخمسمائة لغة, 
بينما تبلغ لغات الهند منفردة ستمئة وثالثين لغة, أي حوالي عشرة بالمائة من 

 لغات العالم, ومع ذلك تراهم متحدين ومتفقين وأكثر تطورًا منا.
لبشر الذين يشكلون هذا الوطن المتخّلف... الذي أما من ناحية تعداد ا

هو وطننا العربي, فإنه يفوق عدد سكان أمريكا, وليس هناك حاجة لذكر مدى 
 تطور أمريكا وشعبها.

 والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا؟
 هل هم أقرب إلى بعضهم بعضًا, منا إلى بعضنا بعضًا؟

 ٣مساحة الهند تبلغ حوالي  عودًا على بدء, تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن
مليون كم مربع, إذًا  ١٤ماليين كم مربع, بينما تبلغ مساحة الوطن العربي 

هي أقل بكثير من ربع مساحة الوطن العربي, ومع ذلك فالهند مكتفية ذاتيًا 
من كل شيء منذ استقاللها, وال تستورد سوى البترول وهذه ليست بمثلبة, فاهلل 
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الطاقة, بينما يتمتع الوطن العربي بمصادر ال تحصى لم يخصها بمصدر لهذه 
والظاهر أن المصدر الوحيد الذي نفتقر إليه, هو اإلنسان العربي  من الموارد.

المخلص الواعي والمدرك تماماً لما ينتاب هذا الوطن من مصائب ومصاعب, 
 اليمكن تجاوزها إال إذا توفر من يهتم فعاًل وعن جدارة, للنهضة بهذه األمة

وانتشالها مما تعاني منه, ولما يتهددها من مخططات يحيكها أعداء هللا 
 وأعداؤها وأعداء اإلنسانية والتاريخ.

 منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
 م٢٠١١دمشق  –وزارة الثقافة 

 ل.س أو مايعادلها ٢٧٠سعر النسخة 
 واي س. راجان -بقلم: أي . بي . جي . عبد الكالم 

 ن نصيِّفترجمة: غسا
 ١٠/١٠/٢٠١١تاريخ اإلصدار: دمشق 

http://syrbook.gov.sy/index.php?ACT=2&Cid=6&id=64&Mod=2 

 
 إصابة الرئيس البولندي بكورونا.. وكشف حالته الصحية - 2

 أبوظبي -الرئيس البولندي، أندريه دودا وكاالت  
لى ما أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد ع

أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه 
 .البالد انتشارا واسعا للوباء

كما كان مقررا خضع أندريه دودا " :بواجي سبيتشالسكي وغرد
 ."وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة .كورونا لفحص

مليون حالة إصابة بفيروس كورونا  7.8وسجلت أوروبا حتى اآلن حوالي 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1386529
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 .ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز 247ونحو 
والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة  إيطاليا مثل دول أوروبية ورصدت

 .أعلى حاالت إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس
روبا كمنطقة حاالت إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل وتسجل أو 

ة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء مجتمع الواليات المتحدةو 
 .اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة األولى من الجائحة

مليون  41.4وبلغ عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 
 .مليون حالة 1.1حالة والوفيات نحو 

لمسجلة في يوم وشهد يوم األربعاء الماضي أعلى إجمالي لإلصابات ا
 .إصابة، بحسب إحصاء رويترز 422835واحد في جميع أنحاء العالم عند 

بالمئة من حاالت  19ويشير اإلحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 
 .بالمئة من الوفيات على مستوى العالم 22اإلصابة عالميا وحوالي 

https://www.skynewsarabia.com/world/1386529-
%D8%A7%D9%95%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-
%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9?utm_campaign=NewsLetter&utm_mediu
m=email&utm_source=Mailchimp 

 
 العالم ما بعد االزمة ليس كما قبلها - 3
 2020  -12-14بقلم: د قحطان السيوفي اإلثنين,  |

، العدو الذي هاجم الجميع من دون تفرقة «كورونا»ماذا بعد انتهاء أزمة 
 ومن دون اعتبار لحدود أو قانون؟

« كورونا»في المواجهة ثمة وجهتا نظر؛ عالج األزمات الكبرى مثل وباء 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&contentId=1386529
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1386529
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م على حساب الديمقراطية والحريات األساسية، أي يجب أال ال يصح أن يت
تصبح الديمقراطية ضحية األزمة؛ بالمقابل وجهة النظر األخرى: مواجهة 

تتطلب شيئًا كثيرًا من المركزية، واستحداث « كورونا»األزمات الكبرى مثل 
 مسارالقوانين واألوامر السيادية واإلدارية التي ُتمّكن الدولة من التحكم في 

 األمور ولو قيدت أحيانًا الحريات، وعمليًا كانت الغلبة للرأي الثاني ألنه
  .سياسة مؤقتة، ينتهي بانتهاء األزمة

هل عالم ما بعد الوباء سيكون مختلفًا؟ الكثير من المحللين يرون: 
 استمرار

 توتر العالقات بين الواليات المتحدة والصين وتوترات في العالقات
 الروسية وخالفات في العالقات داخل التحالف الغربي ومحاوالت –األميركية 

 إلصالح الوكاالت الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية
 ومراجعة عدد من التفصيالت المتعلقة بالعولمة، وإدارة أمور االقتصاد

 لقسوف يتع« كورونا»والتجارة العالمية والصناعة، لكن التغيير األهم بسبب 
 هدد« كورونا»بمعدالت الثقة باالستثمار في مجال الصحة العامة، فوباء 

 السالم واالستقرار الدوليين بشكل واضح، لذلك، فاألوبئة في عصرنا يجب أن
 تعتبر، رسميًا، تهديدًا لألمن والسلم الدوليين، وكذلك تغير المناخ،

 فرقة بكافةواالنفجار السكاني، إضافة لإلرهاب ودعوات الكراهية والت
 .مظاهرها، التي تؤدي إلى تصاعد التوتر في العالم

 هذه المسائل تتطلب تعبئة الرأي العام العالمي والمطالبة بتعديالت على
 .ميثاق األمم المتحدة وكذلك مناقشة العولمة

مليون شخص  90نحو »الوباء تسبب في ركود عالمي هائل، حيث إن 
ما دون عتبة الحرمان الشديد، البالغة  يمكن أن يهبط دخلهم هذا العام إلى
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 .دوالر في اليوم، حسب صندوق النقد الدولي 1.9
يوضح تقرير االستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، 
 أن الهشاشة المالية تتزايد في القطاعات المثقلة من قبل بالديون في

 .سواق الناشئة والناميةاالقتصادات ذات الدخل المرتفع، وكذلك في دول األ
 استفاد االقتصاد العالمي من الدعم غير العادي من البنوك المركزية

 في المئة 12تريليون دوالر، أو بحدود  11.7والحكومات، وبلغ الدعم المالي 
 .2020أيلول  11من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، اعتبارًا حتى 

 لجائحة؟ويبقى السؤال: كيف سيبدو العالم بعد ا
سلط الفيروس الضوء على مواطن الخلل على األصعدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وشجع الدعوة إلى القيام بتغييرات جذرية على 

 .الصعيد االقتصادي والسلوك االجتماعي ودور الحكومات مستقبالً 
هناك أمور عامة تحظى بشبه إجماع؛ عندما يتحد الناس تحدث المعجزات 

اليوم على أعتاب قرارات حاسمة. فقد تشجعنا الجائحة على التفكير  ونحن
 بقوة إرادتنا مجتمعين. قد تكون الجائحة فرصة إلعادة الروابط المفقودة وإيجاد
 مجتمعات أكثر تعاونًا وترابطًا. الجهد المشترك للعلماء حول العالم إليجاد

 كورونا أمامنا الباب عالج لفيروس كورونا يشير إلى النجاح، كما فتح فيروس
 .ليكون المجتمع الدولي أكثر تعاطفًا وترابطًا لبناء المستقبل

ال شك أن األزمة تمثل لوحة تداخلت فيها األلوان والحقائق، فما الدروس 
 المستفادة؟

عندما غزا الوباء أميركا تراخى رئيسها دونالد ترامب في التصدي له، 
 لكن

 في مفاصل االقتصاد، أنزل الجيش في شوارع بعد االنتشار القوي وبدء تأثيره
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 !نيويورك وتساءلت وقتها: هل بالجيش يواجه فيروس ال يرى بالعين المجردة؟
 الفعل ال يعدو كونه حركة دعائية لالنتخابات، فقد أدت األزمة، إضافة إلى
 الخسائر البشرية، إلى انحسار وتراجع اقتصادي لم يشهده العالم منذ الحرب

 الثانية، حيث من المتوقع أن تنتج عن الجائحة خسائر اقتصاديةالعالمية 
كبرى في الدول النامية، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى 

 المعيشة
 .في هذه الدول إلى مستويات أدنى مما هي عليه اآلن ولفترة طويلة

لقد وّجه فيروس كورونا ضربة قاسية ومؤلمة القتصاد عالمي منهك 
إن سياسات اإلغالق للعمل والتباعد االجتماعي التي تم تبنيها من وضعيف. 

أجل الحفاظ على الصحة العامة للبشر، شكلت هزات غير مسبوقة للمجتمعات 
في مختلف أرجاء العالم، إذ نتج عن هذه السياسات انحسار وتراجع 

مد القتصادات كل من الدول المتقدمة والنامية. فبعض الدول النامية، التي تعت
على نظم ومؤسسات صحية ضعيفة، والتجارة العالمية لمواردها األولية، 
والسياحة، أو التحويالت من مواطنيها الذين يعملون في الخارج تضررت 
بشكل كبير، وإمكانية حدوث انحسار اقتصادي كبير على المديين المتوسط 

وق ليس فقط إلى ركود عميق بل يتنبأ صند… والبعيد في مثل هذه الدول
النقد الدولي بحدوث عجز كبير في النشاط االقتصادي مقارنة باإلمكانات في 

. ومن المتوقع أن يصل العجز العالمي في المالية العامة 2022-2023
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام. وفي  12.7للحكومات إلى 

المتوقع أن في المئة. ومن  14.4االقتصادات المرتفعة الدخل سيصل إلى 
تقفز النسبة العالمية للَدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

، 2022و 2019في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بين  100إلى  83
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في المئة،  126إلى  105مع ارتفاع النسبة في الدول ذات الدخل المرتفع من 
في المئة ينتج  5ا يساوي كما أن انخفاض النمو في االقتصاد العالمي بم

 .مليون شخص 150عطالة تزيد على 
 تريليون دوالر لدعم اقتصاداتها في مواجهة 11أنفقت الدول الغنية نحو 

مليار  100تبعات كورونا، لكن المالحظ وجود صعوبة في جمع أقل من 
دوالر، أي أقل من واحد في المئة مما أنفق على الدعم لجعل اللقاحات متاحة 

ع بعد انتهاء الجائحة، إذ إن عودة األمور ترتبط بعوامل أهمها نوعية للجمي
 .التعاون الدولي، بدءًا من البيئة والمناخ واألنظمة المالية والتجارة العالمية

 وهناك عوامل أخرى مرتبطة على رأسها التوظيف ومستويات الدخل والفقر
تسير الصحة واالقتصاد  نأمل أن .والحوكمة والنزاهة وأنظمة التعليم ومساراتها

 .باتجاه استشفاء ينتج نموًا راسخًا، فما سبق يتطلب تعاونًا مثمرًا بين الدول
 لن تكون مثلما كانت قبله، وصياغة المستقبل هي« كورونا»األمور بعد 

 مسؤولية المجتمع الدولي، وليس مسؤولية الدول الكبرى فقط؛ خصوصًا بعدما
 .ة الجائحةشهدنا من سوء أدائها في مواجه

إن األوضاع االقتصادية الخطيرة في العالم التي تسبب بها وباء 
، تتطلب إعادة نظر جادة في النظام االقتصادي برمته، الذي قادته «كورونا»

 .عقب الحرب العالمية الثانية« بريتون وودز»اتفاقيات 
 أخيرًا نرى أن السياسة المالية العامة يجب أن تلعب دورًا مركزيًا،

عتبار أنها وحدها يمكن أن توفر الدعم المستهدف الضروري. ومن با
الضروري أن يتحول االهتمام نحو سياسات نشطة في سوق العمل وإعطاء 
دفعة كبيرة لالستثمار العام، وهذا ُيعزز دور الدولة بالتعاون مع فعاليات 

 منقول    .المجتمع المدني في مواجهة األزمات وتداعياتها
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 صنف فنلندا أسعد مكان على وجه األرض؟لماذا ت - 4
 |11/1/2021  الجزيرة نت -محمد صالح  

 أمانا في العالم )بيكساباي(تم تصنيف فنلندا كأكثر الدول 
اختارت األمم المتحدة أسعد مكان على وجه األرض، إنه ليس عالم 

تقرير السعادة  ديزني، إنها فنلندا )شمال أوروبا( التي احتلت المركز األول في
 .للسنة الثالثة على التوالي العالمي

% من مساحتها غابات، وال 73ليس فقط ألنها بلد األلف بحيرة، أو ألن 
ألنها ترى الشمس في منتصف الليل، وتنفرد بظروف جوية غريبة يعود 
تاريخها إلى آالف السنين قبل الميالد، بعد العصر الجليدي األخير. أو ألن 

كيلومترات مربعة سنويا مع كل انهيار جليدي. وال ألن  7ساحتها تزداد م
جواز السفر الفنلندي هو األقوى عالميا للتنقل دون تاشيرات. وال ألنها األولى 

 .% من المخلفات يتم إعادة تدويرها(98في إعادة التدوير في العالم )
ستهالك الفرد وال فقط ألنهم أكثر شعوب العالم احتساء للقهوة )متوسط ا

كيلوغراما سنويا(، واألكثر شربا للحليب في كوكبنا )متوسط  12حوالي 
كيلوغرامات سنويا، أو لتر واحد يوميا(، واألكثر  105استهالك الفرد حوالي 

ماليين نسمة،  5.5ماليين غرفة ساونا، مقابل  3هوسا بالساونا )أكثر من 
مناعي، وضغط الدم، وفقا ربما لعالقتها بتحسين صحة القلب، والجهاز ال

 .(Mayo Clinic) "لموقع "مايو كلينك
الذي يعني "قوة اإلرادة والتصميم  (Sisu) "وال بسبب مفهوم الـ"سيسو

ولكن إلى جانب  .والمثابرة، والتصرف بعقالنية في مواجهة الشدائد" فقط
المميزات الحياتية السابقة، فإن فنلندا تواصل تقدمها في "المجاالت الستة 

 .عوامل أخرى  7للرضا عن الحياة" التي حددها مؤشر السعادة العالمي، و

https://www.aljazeera.net/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%aa
https://worldhappiness.report/news/its-a-three-peat-finland-keeps-top-spot-as-happiest-country-in-world/
https://worldhappiness.report/news/its-a-three-peat-finland-keeps-top-spot-as-happiest-country-in-world/
https://worldhappiness.report/news/its-a-three-peat-finland-keeps-top-spot-as-happiest-country-in-world/
https://worldhappiness.report/news/its-a-three-peat-finland-keeps-top-spot-as-happiest-country-in-world/
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(18)30275-1/fulltext
https://finland.fi/arts-culture/sisu-within-finnish-key-life-love-success/
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َعّرفت األمم المتحدة  2012في عام : ت الستة للرضا عن الحياةالمجاال
مفهوم السعادة بـ"مدى رضا الشخص عن حياته"، ووضعت مؤشرا سنويا من 

 :عناصر لقياسها، تقدمت فنلندا فيها جميعا على العالم، وهي 6
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، وُيعد في فنلندا ضمن  .1

ألف دوالر أميركي سنويا، في عام  49حيث بلغ ما يعادل األعلى عالميا، 
2019. 

الدخل  الدعم االجتماعي، فهي أول دولة أوروبية تنفرد بتجربة .2
، بهدف مد شبكة الضمان االجتماعي لمساعدة 2017منذ عام  األساسي

األشخاص في العثور على وظائف، وحصل بموجبها ألفا فنلندي عاطل عن 
 .ركيا(دوالرا أمي 634يوروا ) 560العمل على راتب شهري ثابت قدره 

متوسط العمر المتوقع للفرد، يأتي هو اآلخر ضمن األعلى عالميا  .3
 .عاما 81.9بمتوسط 
حرية اتخاذ خيارات الحياة، حيث تحتل فنلندا مرتبة متقدمة في مجال  .4

الحريات الشخصية والحقوق المدنية ونوعية الحياة، فهي من أوائل الدول التي 
في تشريع االقتراع العام، والحق في منحت المرأة حق التصويت، واألولى 

 .التصويت والترشح للمناصب
الكرم، إذ تسجل فنلندا درجات عالية في مؤشر الكرم، حيث يقوم  .5

نصف سكانها بإعادة األموال إلى األعمال الخيرية بانتظام، ويتطوع ثلث 
 .السكان بوقتهم للنفع العام

الفنلندي يتميز بالشفافية واالنفتاح، كما  فالنظام اإلداري  غياب الفساد، .6
أن الفساد فيه شبه معدوم، لوجود نظام قوي للرقابة الداخلية والخارجية، 

 .ومشاركة المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة

https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/the-basic-income-experiment-in-finland-yields-surprising-results#:~:text=In%20the%20experiment,%20a%20sum,the%20participants%20took%20up%20jobs.
https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/the-basic-income-experiment-in-finland-yields-surprising-results#:~:text=In%20the%20experiment,%20a%20sum,the%20participants%20took%20up%20jobs.
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/finland/
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تمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة الفنلنديون بارعون في الخروج واالس
 عوامل تميز نمط الحياة الفنلندية 7  )غيتي(

عوامل أخرى، تسهم في رفع مستوى معيشة الشعب  7رصدالخبراء 
 :الفنلندي، وهي

حرص اآلباء على تعليم ممتاز ألبنائهم، حيث ُتعد فنلندا الدولة  .1
مع األطفال في سن  الوحيدة في العالم التي يقضي فيها اآلباء وقتا أطول

المدرسة، أما األمهات فمن الشائع أن يقمن بذلك لعدة أشهر أو حتى سنوات 
لضمان حضورهن في السنوات التكوينية ألطفالهن. لذا حقق نظام التعليم 
نجاحا متكررا في التصنيف الوطني. فالدولة والناس يقدرون الُمعلم بشدة، 

 .تازةوالمعلمون يحصلون على تدريبات وأجور مم
عشق القراءة والمكتبات، فالفنلنديون يحبون مكتباتهم، فالعديد منهم  .2

ترعرع على الذهاب إلى المكتبة. ويتحدث معظمهم أكثر من لغتين أجنبيتين، 
ويسافرون كثيرا الكتشاف ثقافات أخرى. و"المكتبة جزء رئيسي من حياة الناس 

المدرسية أو يمارسون في فنلندا، كمساحة مفتوحة يؤدون فيها واجباتهم 
التي افتتحت في  (Oodi Helsinki) "هواياتهم". وتعد مكتبة "أودي هلسنكي

، أفضل مثال على ذلك. بحسب المرشدة السياحية الفنلندية، هانا 2018عام 
 .لينا هالساس

بلد آمن، فقد تم تصنيف فنلندا كأكثر الدول أمانا في العالم، وفقا  .3
% 80، حيث يثق أكثر من 2017ي العالمي لعام لتقرير المنتدى االقتصاد

، والتي 2019من الفنلنديين بالشرطة. كما ُتظهر خريطة مخاطر السفر لعام 
ُتقّيم العالم عبر المخاطر الطبية واألمن والسالمة على الطرق، أن "لدى فنلندا 

 .(The Telegraph) "أدنى مستوى تهديد ممكن"، بحسب صحيفة "التلغراف
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ة الصحية الشاملة، حيث تتمتع فنلندا بنظام رعاية صحية الرعاي .4
مزدهر، "يجعل المريض يذهب إلى المستشفى ويعلم أنه سيحصل على عالج 
جيد، دون أن يكلفه ثروة". بحسب ميرجا هيراال، التي تعمل في مجال التسويق 

 .واالتصاالت، وتقيم في هلسنكي
ن بارعون في الخروج عشق التنزه واستكشاف الطبيعة، فالفنلنديو  .5

متنزها وطنيا، وجزر  40واالستمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة، بدءا من 
بحر البلطيق، ووصوال إلى أقصى شمال البالد. كما أنهم يحبون ممارسة 
رياضة المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات. لتوافر "المساحات 

دن، والتي يتم صيانتها المفتوحة ومسارات المشي وركوب الدراجات في الم
لتجعل التمرينات سهلة للغاية". كما يقول سامي هيرو، وهو رئيس العمليات 

 .في شركة فنلندية متخصصة في قياس رضا العمالء
المطبخ الجديد المثير لإلعجاب، بحسب خبيرة التسويق هيراال، فإن  .6

ح االتجاه الفنلنديين ال يعتمدون على األسماك والبطاطس وحدها، "فقد أصب
األكثر شعبية اآلن هو مطبخ الشمال الجديد، حيث ُتستخدم المكونات المحلية 

 ."بما فيها التوت واألعشاب والخضروات البرية
تقديس الصدق واألمانة، فالفنلنديون يؤمنون بشدة باألمانة، فإذا سألت  .7

ت أحدهم: كيف الحال؟ فكن مستعدا لتلقي إجابة صادقة، بعيدا عن المجامال
التي قد ال تعني شيئا في الحقيقة. يقول هيرو "الناس هنا جادون حقا، 

 ."ويقصدون ما يقولونه
https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2021/1/11/7-

%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-
%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF-

%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%88%D8%AC%D9%87#:~:text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%2
0%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8% 
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بريطانيا تفتح باب الهجرة للمرة األولى.. وهذه الشروط والتفاصيل  - 5
 !!الالزمة

 2020, 16ديسمبر   
أعلنت بريطانيا عزمها بحلول األول من كانون الثاني الُمقبل فتح أبواب 

 .الهجرة بنظام النقاط لتحذو بذلك حذو دول عدة مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا
لخطوة أحد تداعيات اتفاقية البريكست )خروج بريطانيا من وتعد هذه ا

االتحاد األوروبي( حيث يتساوى ألول مرة مواطنو االتحاد األوروبي مع 
مواطني باقي جنسيات العالم من حيث أولوية الحصول على فرصة عمل 
بالمملكة الُمتحدة، وسيتم سحب الحق التلقائي في العمل لمواطني االتحاد 

من ثم سوف ُتتاح فرص العمل لجميع الكفاءات من حول العالم األوروبي و 
 .لسد العجز الُمتوقع جّراء هذه القرار

 :شروط الحصول على تأشيرة الهجرة الجديدة
يتوجب على الُمهاجرين الذين يرغبون في االنتقال إلى المملكة الُمتحدة 

باللغة  نقطة في نظام الهجرة الجديد، حيث ُيعطي التحدث 70الحصول على 
نقاط، كما ُتمنح عقود العمل الُمعتمدة من قائمة وظائف العمالة  10اإلنجليزية 

 .نقطة 40 الماهرة 
كما ُتضيف بعض المؤهالت والدرجات العملية عدة نقاط للُمتقدم بطلب 

نقاط، ويحصل أصحاب بعض  10الهجرة حيث ُتمنح درجة الدكتوراه 
و التكنولوجيا أو الهندسة أو االختصاصات مثل الدكتوراه في العلوم أ

 .نقطة 20الرياضيات على 

https://www.first-istanbul.com/%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
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فيما توفر عروض العمل في المجاالت التي ُتصنف في قوائم المملكة 
نقطة، وتستحق بعض وظائف  20الُمتحدة تحب بند العجز المهني لصاحبها 

نقطة، وقد يتم تجاوز شرط األجر السنوي  20القطاع الصحي وقطاع التعليم 
جنيه إسترليني بسبب العجز في تلك المهن، ولن  600لف وأ 25والُمحدد 

 480ألف و 20يتم قبول أصحاب تلك الوظائف بحد أدنى لألجور يصل إلى 
جنيه إسترليني سنويًا، باإلضافة إلى الوظائف الُمدرجة تحت بند العجز 

 .نقطة لصاحبها 20المهني توفر 
 :قوائم العجز المهني

ن أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولكن تختلف القوائم حسب الدولة بي
بصورة عامة فإن وظائف العجز األساسية تشمل علماء الكيمياء في وظائف 
الصناعة النووية وعلماء البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء والجيولوجيا 
والجيولوجيا الهندسية والُمـخصص في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 .رواآلثا
ويشمل المجال الهندسي قطاع الهندسي المدنية والميكانيكا والكهرباء 
وهندسة التصميم والتطوير وهندسة اإلنتاج والعمارة والبرمجيات وتصميم 
المواقع واالتصاالت ُومتخصصي األمن السيبراني وهندسة مراقبة الجودة 

 .والتخطيط، إلى جانب االقتصاديين واالحصائيين ومصممي الغرافيك
فضاًل عن الفنيين كفنيي اللحام وأنابيب اللحام بشرط توفر خبرة ال تقل 

أعوام أو أكثر، والطهاة بكافة درجاتهم، وينفرد القطاع الصحي وقطاع  3عن 
التعليم بقائمة ُمختلفة وتشكل كافة وظائف الممارسين الطبيين وعلماء النفس 

عالجي التخاطب واختصاصي تصوير األشعة والمعالجين الفيزيائيين وم
 .والتمريض والٌمسعفين واألطباء البيطريين
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كما يشمل قطاع التعليم معلمي الثانوي الُمتخصصين في مواد الرياضة 
والفيزياء والعلوم وعلوم الحاسوب واالختصاصيين االجتماعيين، وبسبب 

نقطة أثناء  20العجز المهني في تلك المجاالت فإن أصحابها يحصلون على 
 .الهجرة بنظام النقاط تقديم طلب

 :رسوم التقديم
تعتمد رسوم تقديم الطلب على عدد األعوام التي ُيخطط فيها الباحث 
العمل في المملكة الُمتحدة، ودرجة ندرة المهارات التي يتمتع بها الُمتقدم بطلب 

جنيهات إسترلينية للشخص  1408و 610الهجرة، وتتراوح قيمة الرسوم بين 
ظام الجديد فرصة التقديم للحصول على تأشيرة خاصة الواحد، ويوفر الن

جنيه إسترليني  624بالباحثين عن عمل عبر دفع رسوم إضافية قدرها 
للشخص الواحد سنويًا عند تقديم طلباتهم، ويحق للُمتقدم استرداد أمواله إذا لم 

ويحتاج الُمتقدم بطلب الهجرة إلى إثبات القدرة المادية  .يحصل على تأشيرة
المعيشة داخل المملكة الُمتحدة خالل فترة البحث عن عمل والتي تقدر  على

جنيه إسترليني في الحساب البنكي قبل السفر ويفضل أن  1270قيمتها بـ 
 .تزيد بزيادة الُمدة المطلوبة للبحث عن عمل

تتم عبر اإلنترنت من خالل المواقع الرسمية للحكومة  :طريقة التقديم
بعدها عمليات إرسال جواز السفر، لكن قبل التقدم بالمملكة الُمتحدة، و 

للحصول على تأشيرة الهجرة يحتاج الُمتقدم للحصول على عرض عمل من 
نقطة ستكون  40جهة ُمعتمدة إذ يمكنه عرض العمل من الحصول على 

 .فاصلة في قرار طلب الهجرة الخاص به
ل ويمكن الحصول على عرض عمل إما عبر البحث الُمباشر من خال

مواقع الوظائف وقنوات اإلنترنت المعروفة، أو من خالل مكاتب التوظيف 



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

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

 ــ 20ــ 

الُمعتمدة رسمياً في بريطانيا والتي تحصل على ُمستحقاتها من أصحاب العمل 
وليس من طالب العمل، وذلك لحين إتمام اإلجراءات األولية ويليها دفع الرسوم 

 .للحكومة بالمملكة الُمتحدة
https://www.first-

istanbul.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/ 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - Uwolnienie cen energii do dyskusji 

 materiały prasowe   Barbara Oksi ńska 
16.12.2020 

Od stycznia rachunki za prąd wzrosną średnio o 12 proc. – 
szacuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Od Nowego Roku rachunki gospodarstw domowych za prąd 
wzrosną w wyniku m.in. wzrostu ceny samej energii elektrycznej. 
W sierpniu sugerował pan, że nie należy się spodziewać podwyżek. 
Skąd ta zmiana podejścia? 

Rzeczywiście, jeszcze w połowie tego roku, gdy ceny energii 
na giełdzie spadały w wyniku pandemii, wydawało się, że ta 
sytuacja utrzyma się do końca roku. Później jednak nastąpiło 
odbicie i ostatecznie ceny energii kupowanej przez sprzedawców 
okazały się nieco wyższe niż zatwierdzone przed rokiem. Do tego 
doszedł wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia zielonej 
energii oraz efektywności energetycznej. Stąd też nieznaczna 
podwyżka taryfy na sprzedaż energii dla trzech sprzedawców – o 
około 3,5 proc. – co dla przeciętnego gospodarstwa domowego 
oznacza wzrost na rachunku o ok. 1,5 zł miesięcznie. Kolejna 
zmiana na rachunku to wzrost wysokości opłaty OZE, choć też nie 
jest to duże obciążenie. Niewątpliwie najbardziej znaczącym i 
zauważalnym nowym składnikiem całego rachunku będzie opłata 

https://www.rp.pl/autor/176/barbara-oksinska
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mocowa, która dla przeciętnego gospodarstwa wyniesie ok. 7,5 zł 
miesięcznie. Sumarycznie więc rachunki od stycznia wzrosną 
średnio o ok. 9 zł netto miesięcznie, czyli o około 12 proc. 

A przecież nie znamy jeszcze nowych stawek opłat za 
dystrybucję energii. Czy ta część naszych rachunków też pójdzie w 
górę? 

Postępowania w tej sprawie dopiero się rozpoczynają. 
Operatorzy sieci dystrybucyjnych, aby oszacować stawki na 
przyszły rok, muszą najpierw znać wysokość taryfy przesyłowej. A 
ten proces jeszcze trwa, ponieważ musi uwzględnić zmianę 
przepisów związaną z nowymi regulacjami unijnymi i 
uruchomieniem pomocy publicznej, jaką jest rynek mocy. Na tym 
etapie nie mogę więc odpowiedzieć, czy taryfa dystrybucyjna będzie 
niższa czy wyższa niż przed rokiem. Chociaż z bardzo wstępnych 
analiz wynika, że nie będzie zasadniczych zmian. Na konkrety 
musimy jednak poczekać. 

Opłata mocowa, która ma wesprzeć głównie elektrownie 
węglowe, zostanie doliczona do rachunków za prąd od stycznia 
2021 r. Czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę pandemię, warto 
byłoby przesunąć ten termin na później? 

Tutaj mam ograniczone możliwości. Mówiąc o postępowaniach 
w sprawie cen energii, niezmiennie powtarzam, że roli regulatora 
nie można ograniczać do zadań notariusza. Naszym zadaniem nie 
jest bowiem potwierdzenie faktur przedstawionych przez 
sprzedawców, ale szczegółowa analiza wykazanych przez firmę 
kosztów. Inaczej jest w przypadku opłaty mocowej, gdzie URE 
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faktycznie jest tylko notariuszem. Mamy wzór wyliczania tej opłaty 
i na tej podstawie obliczamy jej wysokość. Na tym moja rola się 
kończy. Kwestia daty wejścia w życie poboru opłaty wynika z 
przepisów prawa, więc w pewnym sensie jest to decyzja polityczna. 
Już raz przesunięto ten termin – pierwotnie opłata mocowa miała 
być pobierana od października tego roku. Od stycznia zarządca 
rozliczeń będzie musiał wypłacać dostawcom mocy, czyli przede 
wszystkim elektrowniom, pieniądze za gotowość do dostarczania 
mocy do systemu. Jeśli ponownie odroczylibyśmy pobór opłaty, 
która finansuje ten mechanizm, to pojawiłby się problem – skąd 
wziąć pieniądze na wypłaty dla elektrowni. Taki ruch wymagałby 
więc systemowych zmian. 

A co z cenami ciepła? 
Podwyżki taryf na sprzedaż ciepła już obserwujemy. Jest to 

efekt przede wszystkim rosnących kosztów emisji CO2. Model 
regulacji cen ciepła jest dwojaki. Jeśli chodzi o małe ciepłownie, 
to postępowania są prowadzone na bieżąco i wzrost taryf 
obserwowaliśmy już w 2019 r. Tych małych firm ciepłowniczych w 
Polsce ilościowo jest najwięcej, ale biorąc pod uwagę wolumen 
ciepła dostarczanego mieszkańcom, w skali kraju jest to niewielki 
odsetek. Natomiast w przypadku ciepła wytwarzanego z dużych 
źródeł kogeneracyjnych, a więc łącznie z energią elektryczną, 
mamy do czynienia z innym modelem taryfowania i niektóre koszty 
znajdują swoje odzwierciedlenie w taryfach dopiero z rocznym 
opóźnieniem. Dlatego podwyżki obserwujemy właśnie teraz. 
Dotyczy to przede wszystkim większych przedsiębiorstw 
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dostarczających ciepło w dużych aglomeracjach miejskich. W 
kolejnych miesiącach nie widzimy przesłanek do gwałtownej 
zmiany kosztów funkcjonowania firm ciepłowniczych, tak więc i 
taryfy nie powinny już ulegać dużym zmianom. 

Czy pana zdaniem jako kraj jesteśmy gotowi na uwolnienie cen 
energii dla gospodarstw domowych, co wiązałoby się ze 
zniesieniem obowiązku zatwierdzania taryf przez prezesa URE? 

Już teraz firmy energetyczne mają dużą swobodę 
funkcjonowania na rynku – poza taryfami zatwierdzanymi przez 
prezesa URE mogą przecież wchodzić na rynek z własną ofertą. I 
tak się dzieje. Przedsiębiorstwa przedstawiają różne oferty swoim 
klientom. Propozycje alternatywne do tych podstawowych, tj. 
taryfowanych, często nie dotyczą wyłącznie sprzedaży samej 
energii elektrycznej. Obecnie z takich rynkowych ofert korzysta już 
około 40 proc. odbiorców energii w Polsce. Moim zdaniem 
potencjał jest jeszcze większy, ale wymagałby on większej 
aktywności sprzedawców i być może większej świadomości 
odbiorców końcowych. Zatem zamiast uwalniać ceny energii, 
skupiłbym się na rozwijaniu możliwości, które nie są jeszcze w pełni 
wykorzystane. Dlatego zachęcam sprzedawców do aktywności. 
Oczywiście możliwe jest całkowite uwolnienie cen w sposób 
ustawowy, jak miało to miejsce na rynku gazu. Jeśli pojawi się 
pomysł, by wprowadzić takie przepisy, jestem gotowy do dyskusji 
o tym, co zrobić, by przygotować na to odbiorców energii i 
wytłumaczyć im konsekwencje takiej zmiany. Warto przy tym 
spojrzeć na inne rynki i ich doświadczenia z uwalnianiem cen. 
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Nie obawia się pan, że takie uwolnienie cen skończyłoby się 
kosmicznymi podwyżkami? Chociażby teraz sprzedawcy 
wnioskowali przecież o wzrost cen o kilkanaście procent, przed 
rokiem – nawet o 40 proc. To pan trzyma koncerny energetyczne 
w ryzach. 

Jest to jedno z zagrożeń. Jeśli firma proponuje uwolnienie cen 
tylko dlatego, że chce mieć swobodę w ustalaniu podwyżek, to ja 
jestem temu przeciwny. Uwolnienie cen powinno skutkować 
wieloma innymi pozytywnymi efektami, takimi jak rozwój 
konkurencji, pojawienie się nowych sprzedawców, zróżnicowanie 
ofert. I oczywiście kluczowa jest wówczas edukacja i ochrona 
odbiorcy wrażliwego. 

Czy teraz, w trudnych czasach pandemii, ci najbiedniejsi 
odbiorcy są dobrze chronieni? Czy powinny pojawić się nowe 
mechanizmy wsparcia? 

Warto się nad tym zastanowić. Dziś funkcjonuje dodatek 
energetyczny, który otrzymują osoby potrzebujące wsparcia w 
opłaceniu rachunków za prąd. Mamy też wiele innych systemów 
pomocowych, które mogą w części finansować wydatki związane z 
potrzebami energetycznymi, np. program 500+. Jeśli spojrzymy na 
dyrektywę unijną, która nakazuje państwom członkowskim, by 
docelowo uwolniły rynki energii, to pojawia się tam również 
obowiązek ochrony odbiorców najbardziej potrzebujących. Więc z 
pewnością będzie to temat bardzo ważny, którego nie można 
pominąć przy projektowaniu tak istotnych zmian. Trzeba będzie 
wypracować definicję odbiorcy wrażliwego i zastanowić się, jak go 
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skutecznie chronić przed wzrostem cen energii. 
CV 
Rafał Gawin pełni funkcję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

od lipca 2019 r. Swoją karierę od początku związał z energetyką. 
Z URE związany jest od 2004 r., ostatnio jako zastępca dyrektora 
Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Jest 
urzędnikiem służby cywilnej, doktorem nauk technicznych ze 
specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: Rzeczpospolita 
https://www.rp.pl/Wywiady/312169861-Uwolnienie-cen-energii-do-dyskusji.html 

 
7 - NIK kontroluje plagi akademickie 

04/12/202004/12/2020  
Józef Wieczorek Gospodarka, Polska, Technika0 komentarze 

 
„Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i 

skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej”, a 
jednym z przejawów realizowania tej misji są kontrole wydawania 
grosza publicznego w domenie nauki. 

Co prawda ta domena w sposób wyraźny jest 
niedofinansowana, ale zarazem dotknięta wieloma plagami, które 
powodują marnotrawstwo grosza publicznego. Wielokrotnie na ten 
aspekt zwracałem uwagę, jako szary obywatel, który grosza 
publicznego na uprawianie nauki nie otrzymuje, a jednocześnie nie 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-akademickie/
https://www.polishclub.org/author/jwieczorek/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/gospodarka-polska-gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/technika-2/
https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-akademickie/#disqus_thread
https://blogjw.wordpress.com/
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ma szans na uzyskanie informacji, na co jego pieniądze – jako 
podatnika, księgowane po stronie wydatków na naukę – tak 
naprawdę są przeznaczane. 

Takie trudności występowały w czasach funkcjonowania 
Komitetu Badań Naukowych i nie ustąpiły po jego transformacji w 
Narodowe Centrum Nauki, które w ciągu ostatnich ośmiu lat 
przekazało blisko 7,5 mld zł na badania podstawowe. Nie jest to 
dużo w porównaniu z bogatszymi krajami europejskimi, ale 
jednak jest to kwota, za którą coś można w nauce zrobić. W PRL 
środków na naukę było wielokrotnie mniej, a sporo osiągnięć 
naukowych jednak notowano. W ramach wymiany za polskie 
czasopisma/publikacje naukowe można było zgromadzić potężne 
zasoby biblioteczne, nieróżniące się tak bardzo od zagranicznych. 

Obecnie mamy więcej uczelni, więcej profesorów, lepszą 
infrastrukturę na poziomie europejskim, a wiele czasopism 
naukowych zniknęło i brakuje podręczników dla studentów. 

Jest zatem uzasadnione pytanie, czy środki przeznaczone na 
naukę są dobrze wydawane i jakie przynoszą korzyści ? Niestety 
szary obywatel zainteresowany nauką łatwiej pozna wyniki 
projektów naukowych realizowanych w USA, mimo że nie płaci na 
nie ani grosza, niż w Polsce, choć projekty naukowe finansowane 
są z jego kieszeni. 

Na początku listopada NIK ujawnił raport z kontroli Narodowego 
Centrum Nauki – polskiej agencji od wydawania pieniędzy na 
naukę, która obywateli zainteresowanych zasadami i efektami 
finansowanych projektów uważa za konkurencję, i to nieuczciwą, o 
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czym informowałem już opinie publiczną. 
NIK w raporcie podkreśla, że „zasadniczy mechanizm 

weryfikacji rozliczeń projektów polegał na analizie informacji 
przekazywanych przez samych beneficjentów” a zatem pozytywne 
rozliczenie realizowanych projektów zależy głównie od uczciwości 
ich realizatorów, i to w sytuacji, gdy nieuczciwość akademików, 
zwykle wykrywana/ujawniana przez sygnalistów jest alarmująca. 

NIK ujawnił szereg nieprawidłowości, zwracając uwagę na 
”brak wypracowanej metodologii oceny wpływu badań 
podstawowych na rozwój nauki polskiej”. Skoro zainteresowany 
obywatel nie otrzymuje od agencji informacji o objawach tego 
wpływu, może sądzić, że jest on bezobjawowy. 

Ciekawe są informacje NIK o zespołach decydujących o 
wydawaniu publicznego grosza. NIK podaje, że „weryfikacja 
kandydatów na członków tzw. Zespołu Identyfikującego odbywała 
się do listopada 2018 r. na podstawie nieudokumentowanych 
rozmów telefonicznych”. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jakie są 
kwalifikacje intelektualne i moralne zespołów dzielących grosz 
publiczny. Co więcej, wnioski o finansowanie badań opiniowane są 
arbitralnie przez tak dobieranych ekspertów i te wnioski nie 
podlegają żadnej procedurze odwoławczej ! 

Rada NCN działa w oparciu o rozmaite przepisy i członkowie 
Rady byli zobowiązywani do oświadczeń o ich znajomości, ale nie 
do ich przestrzegania ! W systemie akademickim mamy ogromny 
urodzaj na różnorodne przepisy etyczne/dobre praktyki i brak 
odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. 
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Jakoś to się odbywa według reguł ze znanej fraszki Jana 
Sztaudyngera: 

Postanowiono w lesie wreszcie wydać prawa. 
Co może robić niedźwiedź, co lis, co trawa. 
Uradzono przepisy, nowele, ustawy, 
Osobno dla niedźwiedzi, dla lisów, dla trawy. 
A potem prawodawcy, co prawa wydali, 
Schodzili w bok przed misiem, a trawę deptali 
Niestety takie są standardy wdrożone do naszego systemu 

akademickiego, których żadna reforma nie zdołała naruszyć. 
Po przeprowadzonej kontroli NIK przestawiła ministrowi nauki 

szereg wniosków naprawczych, w tym konieczności 
„przeprowadzenia przez ekspertów naukowych kontroli następczej 
projektów, dla których nie upłynął pięcioletni termin od ich 
zakończenia.” Ja niektóre owoce projektów jako podatnik 
kontrolowałem, uznając je jako nic/niewiele wnoszące do nauki, a 
nawet stanowiące zagrożenie dla podmiotów gospodarczych, o ile 
by na takiej wiedzy chciały opierać swoje gospodarowanie. Ale czy 
ktoś powoła takiego na eksperta od takich projektów ? 

Józef Wieczorek 
Źródło: BLOK AKADEMICKIEGO NONKONFORMISTY, 4 grudnia 2020 
https://www.polishclub.org/2020/12/04/nik-kontroluje-plagi-akademickie/ 

 
 
 

https://blogjw.wordpress.com/2020/12/02/nik-kontroluje-plagi-akademickie/
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8 - KOGO CIESZY I MARTWI SŁABY ZŁOTY? 

Tomasz Prusek WALUTY - AKTUALNOŚCI 
Dzisiaj, 31 października (05:00) 
Nasza waluta najsłabsza do euro od 2009 roku cieszy 

krajowych eksporterów i część ekonomistów. Jednak dla 
konsumentów i oszczędzających to kiepska wiadomość, bo zapłacą 
więcej za importowane towary i usługi, a podkręcona tym inflacja 
uderzy w i tak już przynoszące dotkliwe realne straty oszczędności. 

 
Nasza waluta najsłabsza do euro od 2009 roku cieszy 

krajowych eksporterów i część ekonomistów /©123RF/PICSEL 
O ile w mijającym tygodniu możemy mówić o "czarnej środzie" 

na warszawskiej giełdzie, szczególnie dla banków, to cały tydzień 
można też ochrzcić mianem "czarnego" dla złotego. Nasza waluta 
słabła w oczach i momentami płacono nawet 4,64 zł za euro, 3,97 
zł za dolara i 4,35 zł za franka szwajcarskiego. Waluta zawsze 
słabnie, gdy zagraniczni inwestorzy zaczynają się bać rozwoju 
sytuacji, zarówno globalnego, jak i lokalnego, i na wszelki wypadek 
szukają "safe heaven", czyli bezpiecznych przystani w walutach 
rezerwowych, pozbywając się lokalnego pieniądza. Przyczyn tak 
gwałtownego osłabienia naszej waluty jest wiele, i należy ich 
szukać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Polski. 
Z najważniejszych czynników niezależnych od nas, warto wymienić 
strach przed skutkami wymykania się spod kontroli pandemii 

https://biznes.interia.pl/autor/tomasz-prusek
https://biznes.interia.pl/newsroom,nDate,2020-10-31
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koronawirusa w Europie, czego konsekwencją jest ponowne 
zamknięcie gospodarek np. we Francji i Niemczech (nasz 
największy partner handlowy), a także niepewność, co do wyniku 
wyborów prezydenckich w USA 3 listopada. Złoty - pod tym 
względem jazdy w dół - nie jest walutowym wyjątkiem w naszym 
regionie Europy, bo traci na wartości też węgierski forint czy czeska 
korona. 

Jednak, jeśli chodzi o Polskę, to pesymizm inwestorów 
zagranicznych z pewnością potęguje również narastający konflikt 
społeczny i masowe protesty, bo nikt nie lubi robić interesów 
w kraju, w którym władza i obywatele spotykają się na ulicy i o 
eskalacji wydarzeń decydują emocje. Wcześniej czy później, ma to 
przełożenie na nastroje konsumenckie, a w wypadku dalszej 
radykalizacji działań grozi nam destabilizacja społeczna o trudnych 
do wyobrażenia konsekwencjach, także gospodarczych. W mojej 
karierze zawodowej miałem liczne spotkania z zagranicznymi 
inwestorami i zarządzającymi globalnymi funduszami, i oprócz 
pytań o czysto ekonomiczne aspekty działania naszej gospodarki, 
zawsze pojawiał się też wątek stabilności politycznej i społecznej, 
niezmiernie ważnej dla bezpieczeństwa lokowania kapitału przez 
zagranicę nie tylko u nas, ale pod każdą szerokością geograficzną. 
Obecnie o obrazie Polski w światowych mediach można 
powiedzieć wiele, ale nie to, że mówi o wewnętrznym spokoju. 
A mając do wyboru walutę rezerwową czy walutę kraju, gdzie na 
ulicach miast odbywają się masowe protesty, co bardziej ostrożni 
inwestorzy mogą wybierać "twarde" waluty, aby się zabezpieczyć. 
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Spadek wartości złotego można opisać "zasadą kuli bilardowej": 
uderzona powoduje zmianę położenia innych kul, dla jednych 
graczy korzystną, dla innych nie. Zacznijmy od tych, którym - 
przynajmniej przejściowo - słaba waluta jest na rękę. Chodzi 
przede wszystkim o eksporterów, ponieważ za swoje towary 
i usługi otrzymują zapłatę np. w euro, a koszty ponoszone w kraju 
mają w złotówkach i w miarę stałe (o ile pracownicy nie wołają 
o podwyżki, ale to mało prawdopodobne w okresie recesji, albo nie 
muszą importować komponentów lub surowców, za które płacą 
w "twardych" walutach). W tym sensie, słabszy złoty może - 
zdaniem części ekonomistów - pomóc naszej gospodarce 
walczącej o wyjście z pandemicznego kryzysu. Ale przecież nie 
każdy w Polsce jest przedsiębiorcą żyjącym z intratnego eksportu. 
Co więcej, nie zarobią także operatorzy turystyki i handlowcy 
w Polsce, choć słaby złoty w normalnych warunkach przyciągałby 
jak plaster miodu zagranicznych klientów do sklepów, zakładów 
usługowych, gastronomii i obiektów noclegowych. Tutaj przyczyną 
jest uznanie Polski za kraj wysokiego ryzyka epidemiologicznego 
i wprowadzenie kwarantanny dla wracających np. do Niemiec. Nikt 
przecież nie będzie ryzykował u siebie izolacji za cenę zakupu 
tańszej benzyny czy usług fryzjera w Polsce. 

Po drugiej stronie stołu, wśród "przegranych" na taniejącym 
złotym, są przede wszystkim kredytobiorcy, którzy zaciągnęli 
zobowiązania w walutach obcych, na czele z frankowiczami. 
Pomimo rosnącej liczby spraw w sądach, banki raczej nie są 
przychylne do ugodowego załatwiania spraw kredytów frankowych. 
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I dopóki ktoś nie ma w ręku ugody lub korzystnego dla siebie 
prawomocnego wyroku, musi jak do tej pory spłacać raty kredytu. 
A im droższy frank, tym są one wyższe. Ryzyka kredytowego nie 
odczuwają jedynie zarabiający w walucie, w której mają 
zobowiązania, a jednak rzadko, kto ma w Polsce kredyt w CHF 
i jednocześnie pracuje w Szwajcarii. Ten sam mechanizm ryzyka 
kursowego bije w przedsiębiorstwa, które zadłużyły się np. w euro, 
o ile nie mają naturalnego zabezpieczenia w postaci przychodów 
w tej walucie. Zatem licznymi ofiarami słabego złotego są 
kredytobiorcy, niezależnie czy są to firmy, czy klienci indywidualni 
(tych są u nas setki tysięcy), o ile się nie zabezpieczyli 
instrumentami finansowymi, za które przecież i tak trzeba byłoby 
ekstra zapłacić. 

Słaby złoty może pogłębić nasze problemy także w obszarze, 
w którym i tak sobie już kiepsko radzimy: inflacji. We wrześniu, 
według unijnej metodologii mieliśmy najwyższą inflację w całej Unii 
Europejskiej, a u nas wg GUS sięgnęła ona 3,2 proc., licząc rok 
do roku. Co prawda, wg wstępnych szacunków, w październiku 
obniżyła się do 3 proc., ale to i tak ponad cel inflacyjny 2,5 proc. 
i bliżej górnej granicy wahań (3,5 proc.). Sprowadzanie z zagranicy 
coraz droższych towarów i usług w ujęciu złotówkowym podnosi 
poziom cen w Polsce. Co prawda, można by się spodziewać, że 
skoro wiele państw europejskich przeżywa gorszą recesję niż 
Polska, to można tam w ujęciu euro coś taniej kupować, ale nie jest 
to wcale regułą. Problem mają także przedsiębiorcy, którzy muszą 
sprowadzić komponenty lub surowce do produkcji, a potem 
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sprzedać towary na polskim rynku za złotówki. Mają wyjście: albo 
wezmą droższe euro czy dolary na swój rachunek i oberwą na 
marżach i zyskach, albo przerzucą wyższe koszty na 
konsumentów, którzy zobaczą wyższe ceny na półce. 

Słaby złoty pozostaje, zatem ukrytym czynnikiem 
proinflacyjnym i ostatni okres pod tym względem nie napawa 
optymizmem. Jednak kluczem jest trwałość osłabienia naszej 
waluty. Jeśli na koniec roku euro potanieje do np. 4,40-4,50 zł, to 
zapewne obecny chwilowy wyskok nie odbije się zauważalnie na 
inflacji. Jednak długotrwałe utrzymanie kursu powyżej 4,60 zł, nie 
mówiąc już o jeszcze większym osłabieniu, może fatalnie wpłynąć 
na stabilność pieniądza w Polsce. A co za tym idzie, na interesy 
milionów posiadaczy oszczędności, których przy prawie zerowych 
stopach procentowych, wiele banków nie chce przyjmować, chyba, 
że na symboliczny "0,01 proc.". A obecna inflacja rzędu 3 proc. 
oznacza, że posiadacze kapitału ponoszą wysokie realne straty, bo 
pieniądze tracą na wartości, a lokaty bankowe nie dają już ochrony 
kapitału. Gdyby słaby złoty stał się jednym z paliw inflacji (poza 
np. usługami), to oszczędzający prawdopodobnie liczyliby jeszcze 
większe straty niż obecnie. Na listę poszkodowanych przez złotego 
można także wpisać tych potencjalnych polskich turystów, którzy 
chcieliby wyjechać za granicę. Jednak z powodu sytuacji 
epidemiologicznej nie jest to tak liczna grupa, jak w poprzednich 
latach. Ale jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się wyjechać do 
krajów z "twardą" walutą, to wszystko, co kupi za granicą będzie dla 
niego droższe, im słabszy złoty. I będzie to na pewno 
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niezapomniany urlop nie tylko z powodu pandemii koronawirusa. 
Zatem słabnący złoty dla jednych przynosi korzyści, dla innych 

straty. Sęk w tym, aby słabość naszej walucie nie weszła w krew 
i nie stała się sygnałem pogorszenia stanu gospodarki i spadku 
zaufania zagranicznych inwestorów. Bo wówczas - w długim 
terminie - firm, konsumentów i oszczędzających, którzy cierpią na 
drogim euro, dolarze czy franku będzie przybywać. 

Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji 
Przyjazny Kraj 

https://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news-kogo-cieszy-i-martwi-
slaby-zloty,nId,4825591 

 
9 - Brexit. Negocjacje z Londynem będą trwać 

  13.01.2021  Anna Słojewska 
Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, twierdzi, że „zwyciężył 

unijną biurokrację”, ale eksperci w Brukseli nie podzielają jego opinii 
AFP 
Umowa o brexicie rozwiązała tylko część problemów dotyczących 

wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Do rozstrzygnięcia pozostają takie 
dziedziny, jak np. usługi finansowe czy ochrona danych osobowych. 

Korespondencja z Brukseli 
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania jest poza wspólnym rynkiem. 

Nie wszyscy jeszcze uświadomili sobie wagę tego wydarzenia, słychać 
o setkach brytyjskich ciężarówek zawracanych z granicy, bo nie 
dysponują odpowiednimi dokumentami. Konsumenci mogą też nagle 

https://www.rp.pl/autor/69/anna-slojewska
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dostać przesyłkę z towarem zamówionym w Wielkiej Brytanii, za którą 
muszą wnieść znaczące opłaty. – Umowa handlowa z Wielką Brytania 
nie przewiduje ceł. Ale obowiązuje VAT i mogą też pojawić się różnego 
rodzaju opłaty administracyjne. Era swobodnego handlu się skończyła 
– powiedział Dan Ferrie, rzecznik Komisji Europejskiej. 

W wielu sytuacjach konieczne może być nawet zapłacenie cła, 
mimo umowy o stawkach zerowych. Bo te obowiązują tylko na towary, 
które w ponad 50 proc. pochodzą z Wielkiej Brytanii. Ale już nie na te 
np. pochodzące z Azji, które na Wyspach są tylko przepakowywane. 
Wielkie zdziwienie panuje też w sieciach spożywczych w Irlandii, bo 
okazuje się, że dla wielu z nich centra dystrybucyjne znajdują się w 
Wielkiej Brytanii. Dochodzi więc do sytuacji, że produkty unijne 
wjeżdżają na Wyspy bez cła, bo pochodzą z Unii. A następnie są 
oclone na granicy brytyjsko-irlandzkiej, bo nie pochodzą z Wielkiej 
Brytanii. 

Ale brexit to nie tylko nowe zasady, do których trzeba się 
przyzwyczaić. To też znaczące obszary celowo zostawione bez 
rozstrzygnięć lub uregulowane tylko tymczasowo. Największy z nich to 
usługi finansowe. Na razie UE zgodziła się tylko na oferowanie usług 
rozliczeniowych i clearingowych z Wielkiej Brytanii. Pozostałe 
wymagają odrębnych decyzji uznających tzw. równoważność regulacji 
brytyjskich i unijnych. W tej sprawie dialog między Londynem a 
Brukselą trwa od dawna, ale Unia się nie spieszy. Celowo. – Nie 
możemy podjąć takiej decyzji zbyt szybko, bo musimy chronić nasze 
instytucje finansowe. Jak od razu dalibyśmy im pełne prawo do 
oferowania usług w UE, to ani firmy brytyjskie, ani np. amerykańskie 
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banki inwestycyjne nie miałby żadnego interesu w zakładaniu 
oddziałów w UE – mówi „Rzeczpospolitej" Danuta Hubner, 
eurodeputowana, członkini tzw. grupy sterującej w sprawie brexitu w 
Parlamencie Europejskim. Według niej drugim powodem zwlekania są 
głośne zapowiedzi Londynu odchodzenia od odziedziczonych unijnych 
regulacji. – Dla sektora finansowego kluczowa jest stabilność. Musimy 
trochę poobserwować Brytyjczyków – powiedziała. 

RYBACY CZEKAJĄ NA NEGOCJACJE 
Drugim istotnym dla biznesu obszarem, który wymaga dalszych 

negocjacji, jest przesył danych osobowych. Do czerwca Wielka 
Brytania pozostaje w unijnym rynku danych, w tym czasie obie strony 
muszą wynegocjować zasady współpracy w przyszłości. – UE ma 
wątpliwości, czy pozostawić Brytyjczykom dostęp do danych w UE z 
dwóch powodów. Po pierwsze, już w przeszłości były znane przypadki, 
że wykorzystywali je niezgodnie z przeznaczeniem. Po drugie, istnieje 
obawa, że mogą je przekazywać państwom trzecim – mówi Hubner. 

Nawet sprawy pozornie rozstrzygnięte będą przedmiotem 
negocjacji przez kolejne dekady. Tak jest np. z rybami, jednym z 
najbardziej kontrowersyjnych tematów końca 2020 r. Obie strony 
uzgodniły zasady dostępu rybaków unijnych do łowisk brytyjskich. Ale 
kwoty połowowe będą w przyszłości co roku negocjowane. Ewolucji 
podlegać może całe porozumienie o brexicie, bo nie zapisano w nim 
postulowanej przez UE zasady tzw. dynamicznego dopasowania 
regulacji brytyjskich do unijnych. To oznacza, że w razie, gdy Londyn 
zmieniłby przepisy w taki sposób, że zdaniem UE zagroziłoby to jej 
interesom, to miałaby prawo do środków odwetowych. 
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– Boris Johnson powiedział „zwyciężyliśmy unijną biurokrację". To 
zupełna nieprawda. W tej umowie jest pełno biurokracji – wskazuje 
Danuta Hubner. Ponieważ Londynowi zależało na porozumieniu 
płytkim, to wiele spraw jest niedopowiedzianych, co wymaga dalszych 
negocjacji, systemów nadzorowania przez 28 komitetów ekspertów czy 
czterech (zamiast jednego, jak byłoby w bardziej ambitnej umówie) 
systemów rozwiązywania sporów. Obie strony czekają więc kolejne 
lata negocjacji. 

© Licencja na publikację, © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone, Źródło: Rzeczpospolita 
https://www.rp.pl/Gospodarka/301139885-Brexit-negocjacje-z-Londynem-beda-trwac.html 
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 لعربية:االقتصادات ا -ثالثًا 
 تراكم الديون يهدد االقتصاد المغربي بالتقويم الهيكلي - 10

خيار اختبرته البالد في ثمانينيات القرن الماضي ويعد من إحدى أخطر 
  2020ديسمبر  3السياسات على الدول   الخميس 

  Naoufel Cherkaoui صحافي اوي نوفل الشرق   
يتوقع أن يسجل االقتصاد المغربي انكماشًا في معدل النمو وتفاقمًا      

 في عجز الموازنة )غيتي(
في ظل توجه الحكومة المغربية إلى االقتراض الخارجي بشكل كبير، 

حذير من احتمال عودة المغرب إلى سياسة التقويم الهيكلي، التي يتجدد الت
 تفقد الدولة الحرية في توجهاتها االقتصادية، فيما تمتد تداعياتها لعقود.

وشدد مدير البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري مجددًا على 
 خطورة برنامج التقويم الهيكلي، ودعا بالده إلى العمل بشكل جدي لتجنب

عامًا من أجل تصحيح  25الخضوع لها، مؤكدًا أن المغرب عمل ألكثر من 
 الخلل في التوازنات الماكرو اقتصادية بسبب ذلك البرنامج.

واعتبر الجواهري، خالل عرض حول السياسة النقدية وتأثير جائحة 
كورونا على االقتصاد المغربي في مجلس النواب يوم الثالثاء الماضي، أن 

ويم الهيكلي تعد إحدى أخطر السياسات على الدول، إذ تفقدها سياسة التق
حرية التدبير الذاتي، وتجعلها خاضعة لقرارات المؤسسات المالية العالمية، 
كما تبرز خطورتها في اتجاه الدولة إلى االستثمارات ذات المدى القريب 

عي والمرتكزة أساسًا على قطاع الخدمات، في مقابل إهمال القطاعين الزرا 
واإلنتاجي، وإهدار كبير للثروات البشرية، بخاصة في قطاعي الصحة 

  والتعليم.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
https://twitter.com/search?q=%40nafler73&src=typd
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/10391
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 تحذير معقول
ويؤكد خبراء أن تحذير مدير البنك المركزي له ما يبرره، إذ اعتبر الخبير 
االقتصادي المغربي رشيد ساري أن ناقوس الخطر الذي يدقه والي بنك 

مالية في ثمانينيات القرن الماضي، المغرب نابع من تجربته السابقة كوزير لل
إذ خضع المغرب لسياسة التقويم الهيكلي التي أفقدته التحكم في سياسته 
المالية، وبالتالي أصبحت موازناته المالية متحكم فيها من صندوق النقد 

  الدولي.
من جانبه، لمح وزير االقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، خالل 

، إلى كون االقتراض الخارجي 2021- 2020لمالية طرح مسودة قانون ا
أمر ال مفر منه، لكنه أكد أن االقتراض الطارئ من شأنه أن يجنب البالد 
سياسة التقويم الهيكلي، معتبرًا أنه في ظل عدم معرفة الفترة التي ستستغرقها 
جائحة كورونا، فإنه "يجب، من باب المسؤولية، أن نحضر أنفسنا ألسوأ 

ألنه إذا دامت هذه األزمة مدة طويلة واحتجنا إلى األموال، وتوجهنا  الحاالت،
األسواق المالية أو المؤسسات المالية الدولية، فال أحد   لطلب قروض من

 آنذاك سيستجيب لنا الحتمال وجود أزمة عالمية".
 ارتفاع الدين الخارجي

اتج في المئة من الن 91ويؤكد ساري أن نسبة الديون المغربية فاقت 
الداخلي الخام، فيما ارتفعت خالل أقل من سبعة أعوام الديون الخارجية من 

، معتبرًا 2020مليارات دوالر خالل عام  106مليار دوالر إلى أكثر من  35
أن هذا االرتفاع يدل على غياب اإلبداع في خلق الثروة، وعدم البحث عن 

 مصادر تمويل مبتكرة لتحسين الوضع االقتصادي.
ساري من االعتماد على المداخيل الضريبية المحدودة جدًا، كونها ويحذر 
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لن تتمكن من حل األزمة، مشددًا على الحاجة في الوقت الراهن إلى نموذج 
 تنموي جديد.

ويعتقد أن "اللجنة المكلفة إعداد التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد 
تصادي يبتعد من ستجيب على السؤال العريض، كيف سيتم إعداد نظام اق

االقتراض، وبالتالي تجنب شبح سياسة التقويم الهيكلي التي ربما قد تعيدنا 
لألسف إلى نقطة الصفر؟". مضيفًا، "على المغرب اعتماد سياسة تقشفية مدة 
ثالث سنوات على األقل، والتفكير ملياً في تعيين كفاءات عالية في المناصب 

 يعد أمام البالد أي هامش للخطأ".الوزارية بالحكومة المقبلة، إذ لم 
 تجربة مريرة

، نتيجة فشله في تسديد ديونه لصندوق 1983لم يكن أمام المغرب عام 
النقد والبنك الدوليين، إال الخضوع لبرنامج التقويم الهيكلي المفروض من 
المؤسستين في البنيات والبرامج التي يقوم عليها االقتصاد المغربي، في الوقت 

 ل فرض مزيد من الضرائب أسوأ مبدأ ُيبنى عليه البرنامج.الذي يشك
وخالل تذكيره بتجربة المغرب تلك، أشار الجواهري إلى أن بالده سبق أن 

إلى  1983خضعت لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من عام 
، بعدما عانت مشكالت مالية كبرى تمثلت أساسًا في وصول نسبة 1993

، إضافة إلى وصول الدين العام 1983في المئة عام  12ى عجز الموازنة إل
في المئة، كما أن احتياطي العمالت الصعبة لم يكن يغطي أكثر  82إلى 

 في المئة. 10من يومين، فيما وصل التضخم إلى حدود 
 توقع انكماش اقتصادي

توقع وزير المالية المغربي أن يسجل االقتصاد المغربي انكماشاً في معدل 
، مما 2020وتفاقمًا في عجز الموازنة، مقارنة مع قانون المالية لعام  النمو



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

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

 ــ 42ــ 

سيؤدي إلى اختالالت على مستوى توازن المالية العامة، بسبب تراجع 
المداخيل المتوقعة، ال سيما تلك المتعلقة بالمجال الضريبي، إذ من المرتقب 

  في المئة. 18أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضًا بأكثر من 
 2020ونظراً لهذه المعطيات السلبية، ينتظر أن يصل عجز الموازنة لعام 

في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع المستوى  7.5إلى ما يناهز 
في المئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجات الخزانة  3.5المتوقع مسبقًا، 

توقعات قانون المالية مليار دوالر(، مقارنة ب 4.4مليار درهم ) 40.1إلى مبلغ 
 مليار دوالر(. 4.6مليار درهم ) 42.3، والتي حددت في 2020لعام 

وأكد بنشعبون أنه بعد األخذ باالعتبار األثر السلبي المزدوج لتراجع النمو 
من جهة، وارتفاع عجز الموازنة من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع 

لي الخام، إذ من المرتقب أن يصل مؤشر دين الخزانة بالنسبة إلى الناتج الداخ
، بعدما كان سجل انخفاضًا 2020في المئة بنهاية عام  76إلى مستوى يقارب 

في  64.9، وذلك للمرة األولى منذ عشرة أعوام، ليستقر في حدود 2019عام 
 المئة.

وعلى الرغم من هذا االرتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظروف الصحية 
سبوقة، فإنه لن يؤثر كثيرًا في استدامة الدين، وذلك واالقتصادية غير الم

بالنظر إلى الهوامش المتاحة، إذ إن البنية الحالية للدين سليمة، إضافة إلى 
أن مؤشرات الكلفة والمخاطر الخاصة بها تبقى في مستويات آمنة ومتحكم 

 فيها.
في المئة من مجموع  20كما أكد أن حصة الدين الخارجي ال تتعدى 

الخزانة، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، دين 
كما أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يناهز سبعة 
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، مسجلة بذلك تحسنًا مقارنة 2020أعوام في نهاية النصف األول من العام 
 13.2القصير ، بينما ال تتجاوز حصة الدين ذي األمد 2019مع نهاية العام 

 في المئة.
وأشار بنشعبون إلى أنه بالتزامن مع تحسن مؤشرات اآلجال، فمن المتوقع 
أن تعرف الكلفة المتوسطة لدين الخزانة تحسنًا خالل العام الحالي، نظرًا إلى 
االنخفاض المهم ألسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة في السوق الداخلية، 

عار الفائدة العالمية التي ترتكز عليها كلفة واستمرار تدني مستويات أس
القروض الخارجية المحصلة، سواء من الدائنين الرسميين أو من السوق 

 المالية الخارجية الدولية.
https://www.independentarabia.com/node/172031/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%
D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A 

 
 19في ظل جائحة كوفيد  2020آفاق االقتصادات العربية لعام  - 11

 2020نشرة ضمان االستثمار الربع الرابع 
في ” يشهد االقتصاد العالمي أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير 

تشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات ثالثينيات القرن الماضي، جراء ان
االغالق وتوقف األنشطة اإلنتاجية والخدمية في جميع انحاء العالم. حيث 

مليون شخص وأودى بحياة  81أكثر من  2020أصاب الفيروس بنهاية عام 
مليون، وأدى لتدهور األحوال المعيشية لعشرات الماليين من سكان  1.8نحو 
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الى جانب عوامل أخرى من بينها تأثير الحرب العالم.وانعكاسا لكل ذلك 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 

%. 4.4، أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي العالمي هذا العام بمعدل 2020
وقد ساهمت اإلجراءات المالية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومات في 

% من إجمالي الناتج المحلي العالمي 12ل العالم بقيمة مثلت نحو عدد من دو 
في التخفيف من تداعيات االزمة ومنع حلقة اآلثار المرتدة المدمرة التي 

 شهدناها في األزمات السابقة.
وتماشيا مع احتماالت اتساع نطاق تغطية اللقاح المضاد للفيروس 

تحفيز المالي الحكومية من وتحسن العالجات المتاحة واستمرار إجراءات ال
المتوقع حسب الصندوق ووفق أفضل السيناريوهات أن يعاود االقتصاد 

، ولكن مع عدم 2021% في عام 5.2العالمي نموه وبشكل قوي بمعدل 
استبعاد احتمالية حدوث نكسات جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس 

إلنتاجها وتوزيعها خصوصا ومدى فعالية اللقاحات المختلفة والوقت الالزم 
 بعد ظهور سالالت جديدة منه.

أما الدول العربية فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة وإجراءات االغالق 
المصاحبة لها وعوامل أخرى أهمها، تراجع أسعار النفط وعائداته، مع توقعات 

، 2020% خالل العام 5بانكماش الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة بمعدل 
%. هذا الى جانب 22قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بمعدل  وتراجع

التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية 
 والحسابات الجارية واالحتياطات الرسمية خالل نفس العام.

وفي هذا السياق تدرك حكومات المنطقة أهمية وضع خارطة طريق 
يق التعافي، وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم اقتصادية لتحق
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الصحية، وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة، وتوجيه برامج دعم للفئات 
المستحقة، واإلبقاء على فرص العمل المتوفرة، والحفاظ في الوقت نفسه على 

 استدامة استقرار المؤشرات االقتصادية الكلية.
مة وإمكانية تواصل حالة عدم اليقين على المدى وفي ظل األزمة القائ

القريب وتزايد المخاطر المرتبطة أساسا بحاالت اإلفالس وتعثر المؤسسات 
االقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم عموما، 
وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص دور فعال في التخفيف من اآلثار 

لك األزمة، وذلك من خالل الدعم الذي توفره المؤسسة العربية الناجمة عن ت
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسات االخرى العاملة في مجال 
صناعة الضمان للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية من ناحية و من 
 خالل تطوير آليات التمويل والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية بما

 يتناسب مع الواقع االقتصادي المستجد من ناحية أخرى.
 http://dhaman.net/ar/research-studies/dhamans-quarterly-bulletin/ 

 
في تحليل الحاكم السابق إلشكالية الجوع الذي ” الكّنة والجارة ” - 12

 يضرب العالم..؟؟
 :الخبير السوري 

 :صرف سورية المركزي كتب الدكتور دريد درغام الحاكم السابق لم
في فترات الركود االقتصادي تطلق الدول مبادرات لتنشيط اإلنتاج وترميم 

 :القدرة الشرائية ومنها
 13بقيمة ” ما يغالش عليك“مبادرة  2020في مصر: أطلقت في عام 

مليون مستفيد وتعتمد على فكرة الحصول على قرض  64.5مليار جنيه لعدد 
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% 1جنيه وفائدة  5000بقيمة ال تقل عن  مدعوم من المصارف المصرية
شريطة شراء منتجات مصرية من المنتجين الذين قبلوا بخصم يصل إلى 

 .% من سعر السلعة. وقد انتهت المبادرة قبل شهر تقريبا20
في ماكاو تتوقع الحكومة انكماش االقتصاد إلى النصف فقامت بالتبرع 

تقريبًا لغير  550مقيم الدائم ودوالر لل 950بقيمة تقارب ” بطاقة ذكية“عبر 
تقريبًا لكل منهما وفق المبادرة التي انطلقت في  250و 450الدائم )بداًل من 

(. وصرح وزير االقتصاد والمالية الماكاوي بأنه قد يتم صرفها في 2008
العام القادم نقدًا وليس بالبطاقة آماًل صرفها في ماكاو لدعم المؤسسات 

 .الصغيرة والمتوسطة
الواليات المتحدة: باإلضافة إلى منظومة قسائم الطعام التي يستفيد  في

 2000% من األمريكيين ولمواجهة كورونا تم تخصيص 14منها حوالي 
مليون أمريكي. وقد تصل المساعدة  150مليار دوالر كمساعدات من أجل 

ألف  99دوالر إذا كان دخله السنوي أقل من  1200للشخص الواحد إلى 
 .دوالر
ي باقي الدول عمومًا تم اللجوء إلى مساعدات شهرية ولفترات متباينة ف

دوالر،  422دوالر، سنغافورة  1280دوالر شهريًا، اليابان  1400)كندا 
 دوالر..( 220كوستاريكا 

ومن الدول من اتبع سياسة الحفاظ على العمال في الشركات التي ثبت 
% من 90ركات من تعويض أنه توقف عملها بسبب الوباء وتستفيد تلك الش

% لمدة 80% في فرنسا وفي بريطانيا 84رواتب موظفيها في هولندا ومن 
 .أشهر 3% لمدة 75أشهر وفي كندا  4

يبدو أن كل دولة قد قامت بتحليل أوضاعها ومقوماتها االقتصادية 
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 :واختارت بين
 .دعم المستهلكين أو المنتجين أم التجار

 .الميسرة بفوائد شبه معدومة ولمدد مختلفةالدعم بالمساعدات أو بالقروض 
ربط القرض أو الدعم الجديد بشراء سلع محلية لتشجيع المؤسسات 

 .المحلية
ضمانة الحكومة للمشاريع الحيوية التي توقفت رغمًا عنها ومنع تصفية 

 .أمالكها أو التفريط بها بانتظار انفراجات قريبة
الخانقة الحالية مع العلم  فهل تنجح هذه المساعي بالخروج من األزمة

مليار دوالر  700بأن دعم اإلنتاج الزراعي العالمي قبل الجائحة وصل إلى 
سنويًا؟ أم أن األمور بحاجة إلعادة نظر كلية بالعالقات بين االقتصادات 
وبطرق التمويل ومفهوم اإلنتاج والتوزيع بين إنتاج سلع وخدمات أساسية أم 

 http://syrianexpert.net/?p=55649 .اإلبقاء على الوضع الراهن
 

 ارتفاع في المؤشر األردني لثقة المستثمر - 13

 2021يناير  10 -األحد  
ســتراتيجيات شــهد المؤشــر األردني لثقة المســتثمر الصــادر عن منتدى اال

، 2020نقطة في شـــهر تشـــرين األول  134.3األردني، ارتفاعًا ليصـــل إلى 
 .2020في شهر أيلول  133.1بعد أن كانت قيمته 

وقال المنتدى إن األردن ما زال يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة 
 .دوران االقتصاد إلى مستواها الطبيعي

ليصــل  5.40ادي بمقدار حيث انخفض مؤشــر الثقة في النشــاط االقتصــ

https://asabnews.com/wp-content/uploads/2021/01/asabnews_2021-01-10_19-11-20_057458.jpg
https://asabnews.com/wp-content/uploads/2021/01/asabnews_2021-01-10_19-11-20_057458.jpg
https://asabnews.com/wp-content/uploads/2021/01/asabnews_2021-01-10_19-11-20_057458.jpg
https://asabnews.com/wp-content/uploads/2021/01/asabnews_2021-01-10_19-11-20_057458.jpg
https://asabnews.com/wp-content/uploads/2021/01/asabnews_2021-01-10_19-11-20_057458.jpg
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نقطة في الشـــــــــهر الحالي، في حين ارتفع رأس مال الشـــــــــركات  115.6إلى 
 2.30ليصـــــل إلى  2020مليون دينار في شـــــهر أيلول 1.27المســـــجلة من 

 .2020مليون دينار في شهر تشرين األول 
شـــركات مســـجلة في  105وشـــهد عدد الشـــركات المســـجلة انخفاضـــًا من 

، كما انخفض 2020في شـــــهر تشـــــرين األول  شـــــركة 97إلى  2020أيلول 
إلى  2020نقطة في أيلول  86.24الرقم القياســــــــي لإلنتاج الصــــــــناعي من 

 .2020نقطة في تشرين األول  84.34
رخصة  2168وانخفض أيضًا، عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 

، كما شــهدت 2020رخصــة في تشــرين األول  1906إلى  2020في أيلول 
مالين دينار في أيلول  5.00ريبة بيع العقار انخفاضـــــــــــــــًا من إيرادات ضــــــــــــــ

 .2020مالين دينار في تشرين األول  4.00إلى 2020
نقطة، ليصل  8.96وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعًا بمقدار 

نقطة  190.3مقارنة بـــــــــــــــ  2020نقطة في شهر تشرين األول  199.3إلى 
 .2020في أيلول 

 13.9ياطي العمالت األجنبية للبنك المركزي من وانخفضــــــــــت قيمة احت
مليار دينار لشــــــــهر تشــــــــرين األول  13.1إلى  2020مليار دينار في أيلول 

 2.41، وبقي الفارق في ســــــــعر الفائدة بين الدينار والدوالر ثابتا عند 2020
 .2020بالمئة منذ شهر أيلول 

شــــــــهر مليون دينار ل 118.0وانخفضــــــــت قيمة الشــــــــيكات المرتجعة من 
 .2020مليون دينار في شهر تشرين األول  92.8إلى  2020أيلول 

نقطة في أيلول  100.0وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا من 
، حيث انخفض مؤشــــر 2020في شــــهر تشــــرين األول  106.8ليصــــل إلى 
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نقطة في شــــــــهر  2.869.54نقطة ليصــــــــل إلى  48.98البورصــــــــة بمقدار 
 .2020تشرين األول 

ارتفعت نســــــــــــبة قيمة األســــــــــــهم المشــــــــــــتراة في بورصــــــــــــة عّمان من قبل و 
بالمئة في شـــهر تشـــرين  116المســـتثمرين األجانب إلى األســـهم لتصـــل إلى 

ــــــــــــــــــــــ 2020األول  ، وارتفع معدل نمو 2020بالمئة في أيلول  84، مقارنة بـ
إلى  2020بالمئة في نيســـــــــــــــان  0.1االئتمان الممنوح للقطاع الخاص من 

 .2020تشرين األول  بالمئة في 0.3
وُيشـــار إلى أن المؤشـــر األردني لثقة المســـتثمر هو مؤشـــر شـــهري يعمل 
على قياس الثقة باالقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثالثة مؤشرات 

 .200و 100فرعية أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 
https://asabnews.com/2021/01/10/533041/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8

%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-
%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/ 

 
https://caus.org.lb/wp-

content/uploads/2019/01/Mostafa_alabdallah_-
BUHOOTH-78-79-final.indd-3.pdf 

 مادة حول كتاب األزمة المالية العالمية مجلة المستقبل العربي
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 المعاني والرموز في قضية مجمع الحديد والصلب - 14

 14/01/2021  عبد هللا السناوي  
 .أي عام مستحقة، تدخل في شواغله وصلب مستقبلههذه قضية ر 

مجمع الحديد والصلب، أكبر صرح صناعى مصرى، الذى تأسس قبل 
 .( عاما، يراد تصفيته اآلن67)

هكذا بقرار إدارى مفاجئ من جمعيته العمومية غير العادية، بدواعى 
 .ديونه المتراكمة وعدم قدرته على العودة لإلنتاج مجددا

ن حقها تصفية المجمع العمالق، كما لو كان محل بقالة باليقين ليس م
 .تملكه، دون أن يكون لمالكه الحقيقيين، الشعب المصرى كله، كلمة تسمع

مجمع الحديد والصلب ليس محض شركة، بقدر ما هو معنى ورمز فى معركة 
استقالل القرار الوطنى وطلب التنمية المستدامة باالنتقال إلى مجتمع صناعى 

 .متقدم
تحديثه ضرورة وتصفيته خطيئة تستدعى مساءلة الذين أصدروا ذلك القرار 

( عامل مرشحين للذهاب إلى 7500دون تدبر لعواقبه على مستقبل )
المجهول، ودون عناية بغضب اتحاد العمال وصدمة الرأى العام، ودون إدراك 

 .للمعانى والرموز التى ارتبطت به فى التاريخ المصرى المعاصر
عينيات القرن الماضى تعرض مجمع الحديد والصلب، الذى لعب أدوارا منذ تس

جوهرية فى بناء السد العالى وحائط الصواريخ أثناء حربى االستنزاف وأكتوبر، 
 .لعوامل التجريف بالفساد المنهجى وسوء اإلدارة

كان ذلك مقصودا حتى نصل إلى تصفيته والتخلص مما يرمز إليه من 
 .معاٍن كبرى 

https://talalsalman.com/author/abdallah-el-sinawi/
https://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7/
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مجمع فكرة التضحية فى سبيل البلد، حتى يمكنها أن تمضى قدما ألهم ال
 .فى بناء أسس نهضتها

رفعت »( أصاب اليأس رجل المخابرات 1967بعد هزيمة حزيران/ يونيو )
، الذى اخترق المجتمع اإلسرائيلى، نظمت «رأفت الهجان»الشهير بـ« الجمال

هناك ما يستحق  زيارة له إلى مجمع الحديد والصلب لرفع معنوياته وأن
 المخاطرة بالحياة من أجله

بقوة المعانى والرموز طرح مواطنون عاديون على شبكة التواصل 
االجتماعى فكرة شراء أسهمه إذا ما طرحت فى البورصة حتى ال يقع فى يد 

 .لصوص المال العام، أو شركات أجنبية تنتهك حرمة تاريخه ورمزيته
 صرى، منذ األيام األولى لثورة تموز/ يوليوبدأ التفكير فى مشروع التصنيع الم

(1952). 
ورفاقه قبل « جمال عبدالناصر»كان أحد األسئلة الجوهرية، التى اعترضت 

 :أن تكتسب حركة يوليو صفة الثورة
أين األولويات التى ال ينبغى تأجيل البت فيها حتى ال تنشأ أحوال تضرب 

ستوى االلتزام بتحسين األحوال فى أى استقرار اقتصادى، أو يتولد إحباط عن م
 االجتماعية وفق المبادئ المعلنة؟

 .«مجلس الخدمات»بضغط السؤال بحثا عن طريق جديد نشأت فكرة 
وبإرادة العمل بحثا عن إنجاز ملموس شرع المجلس الجديد فى تنفيذ ما هو 
مؤجل من مشروعات تبنتها خطابات العرش دون أن تجد طريقها للتنفيذ 

« خط قطارات القاهرة ــ حلوان»و« كهربة خزان أسوان»و« وانحديد أس»كـ
عربات السكك »و« كيما»و« الحديد والصلب»قبل أن يشرع فى مشروعات 

 .«الحديدية
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لدراسات « مجلس اإلنتاج»أثناء إعداد « السد العالى»برز مبكرا مشروع 
الرجل « محمد صدقى سليمان»وأبحاث حول المشروعات المقترحة ـ حسب 

 .ى أشرف على بنائه وترأس الحكومة فى ستينيات القرن الماضىالذ
أفضل العقول االقتصادية المصرية فى ذلك الوقت « مجلس اإلنتاج»تصدر 

 .«على الجريتلى»والدكتور « راشد البراوى »من أبرزهم الدكتور 
ال يمكن االدعاء أن المشروعات الكبرى فى سنوات يوليو أسندت إلى أهل 

 .ب أهل الخبرة، أو أن المدنيين استبعدوا لحساب العسكريينالثقة على حسا
وملف « عزيز صدقى»على سبيل المثال أسند ملف التصنيع إلى الدكتور 

، وملف تحديث شبكة االتصاالت والطرق «سيد مرعى»الزراعة إلى المهندس 
 .«مصطفى خليل»والسكك الحديدية إلى الدكتور 

لكفاءات المتخصصة، وأغلبها فى استقطاب وتوظيف ا« يوليو»نجحت 
حصلت على تعليم متقدم فى الجامعات الغربية، داخل مشروع أخذ يكتسب 

تبدت قوة المشروع فى مدى  .بالوقت معالمه الواضحة وتوجهاته المحددة 
الخبرات التى توافرت له وتصميمه السياسى على إحداث تحول جذرى فى 

 .بنية المجتمع المصرى 
هو المشروع الذى تبلورت حوله معارك التنمية  إذا كان السد العالى

واستقالل القرار الوطنى، فإن مجمع الحديد والصلب هو المشروع المؤسس 
إذا كان هناك من  .للنقلة الصناعية الكبرى التى طلبتها مصر فى ذلك الوقت

يعتقد أن استقالل القرار الوطنى ُيمنح وال ُينتزع فهو واهم، فلكل استقالل 
 .وتضحياته ومعاركهتكاليفه 

اكتسبت مصر استقاللها الوطنى الكامل فى حرب السويس بفواتير الدم 
المبذولة وشجاعة أبنائها الذين هرعوا لحمل السالح فى مواجهة العدوان 
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 .الثالثى
جرى بناء السد العالى أكبر مشروع هندسى فى العالم بالقرن العشرين، وبنت 

دارس ومستشفيات وعمرت الريف بقدر ما استطاعت مصانع وم« يوليو»
 .ونهضت بالطبقة الوسطى، انحازت إلى قوى اإلنتاج والطبقات األكثر حرمانا

المشروعات الكبرى ُتقاس بنتائجها السياسية واالجتماعية، كما أرقام عوائدها 
 .االقتصادية

 .هكذا كان مجمع الحديد والصلب
لى معلومات مدققة كل نقد لتجربة يوليو مشروع وطبيعى، طالما استند ع

وقراءة فى األرقام قبل إصدار األحكام باجتهاد، غير أن تجربتها ال تضارعها 
أية تجربة مصرية أخرى من حيث التزامها قضية العدالة االجتماعية وحجم 

 .الحراك االجتماعى الذى أحدثته
لم يكن تأميم القناة سوى خطوة فى مشروع امتد إلى كل مناحى تحسين 

 .ة، وإشاعة العدل االجتماعىجودة الحيا
ولم يكن تشييد مجمع الحديد والصلب سوى خطوة أخرى لبدء عصر 

 .التصنيع الثقيل
السياسات أخذت زخمها من قوة الفعل وحجم التطلع إلى تحسين أحوال 

« يوليو»المواطنين، وأخذت تتبلور من خطوة إلى أخرى حتى اكتسبت 
 .مشروعها

 قومي؟ما معنى أن يكون هناك مشروع 
هناك من يتصوره محض مشروع اقتصادى، أو زراعى، أو صناعى كبير، 
تحشد من حوله الطاقات والقوى وتكتب وتلحن من أجله األغانى ـ فى طلب 

دون الخوض فى معارك « السد العالى»نفس األثر الذى أحدثه مشروع 
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 لم يكن السد العالى سوى  .سياسية أو عسكرية، كالتى جرت بسببه ومن حوله
 !معركة فى حرب حقيقية حول المنطقة ـ بند فى مشروع، وليس كل المشروع

 .هكذا كان مجمع الحديد والصلب
، «األغانى»معركة لم تصنعها  .كانت معركة شاملة دخل الفن طرفا فيها 

 .مشهد األحالم الكبرى « صالح جاهين»تصدر  .بل هى التى صنعت أغانيها
ده جيال بعد آخر، رغم ما ألم به من بقدر ما أخلص العتقاده أثرت أناشي

 .«يونيو»اكتئاب حاد بعد هزيمة 
فى أشعاره تبدت قدرات ال تتوافر لغيره تبسيطا ألعقد األفكار السياسية 

 .بلغة يفهمها الناس جميعهم على اختالف ثقافتهم ومستوى تعليمهم
ل جال»عند مطلع القرن الجديد استعاد المفكر االقتصادى الراحل الدكتور 

تجربته مع يوليو، على نحو لخص ما حدث فى مصر من تحوالت « أمين
فى مستويات المعيشة أثر الدخول فى عصر التصنيع الثقيل، وفى القلب 

 :مجمع الحديد والصلب
لم يكن لدى أى شك فى صحة  ١٩٦٤عندما عدت من البعثة فى »

ألرقام اتجاهات عبدالناصر وفلسفته، وقد تبينت فيما بعد، عندما ظهرت ا
وأمكن النظر إلى تطور مصر االقتصادى، أن ما كان يحدث فى مصر 

 ١٩٥٦اقتصاديا واجتماعيا، بصرف النظر عن مشكلة الديمقراطية، منذ 
، كان أفضل ما مر فى تاريخ القرن على األقل، لم نكن فى ١٩٦٥وحتى 

ر ذلك الوقت نرى إال الجزئيات، ولكن حياتنا اليومية كانت تعكس هذا التطو 
 .«الرائع فى حياة مصر

لقد حدث أوسع حراك اجتماعى سمح ألعداد غفيرة من الطبقات الدنيا 
ظلت محرومة قرونا طويلة بالترقى فى جودة الحياة ومستويات المعيشة 
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 .والصعود إلى سطح الحياة، واالنتفاع بثمرات التنمية والتعليم والتقدم
ا أنه يتميز بحس نقدى ال كم .أهمية تلك الشهادة أن صاحبها ليس ناصريا

 .بقدر تعبير أية شهادة عن اعتقاد صاحبها تكتسب داللتها .يدارى ما يعتقد فيه
فى قضية مجمع الحديد والصلب  .وبقدر موضوعية النظر تكتسب تأثيرها

 .معان ورموز يصعب إنكارها، أو التنكر لها
https://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%81%d9%8a-
%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-
%d9%88%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%258
4%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a-
%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2
-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2582%25d8%25b6%25d9%258a%25d8%25a9-
%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-
%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25af-
%25d9%2588%25d8%25a7 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
مسارات جديدة وآلية استقطاب غير تقليدية تطلقها هيئة  - 15

  االستثمار

 :..الثورة
أطلقت هيئة االستثمار السورية مسارات جديدة وآلية استقطاب مختلفة 

لعامة المعنية، وأهمها لالستثمارات، ترتكز على التشبيك الفاعل مع الجهات ا
وزارة الخارجية والمغتربين إلنجاز خطة ترويجية وطنية لالستثمار ودعمها 
ماليًا ولوجستيًا، كما ترّوج للموارد واإلمكانات السورية الغنية، وللبيئة القانونية 
والمؤسساتية الناظمة لالستثمار بشتى الوسائل واألدوات الحديثة، بحيث تصل 

حلي وأجنبي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة وحساباتها إلى كل مستثمر م
على مواقع التواصل االجتماعي، وتصميم قرص ليزري خاص بالخارطة 
االستثمارية المعروضة على المستثمر األجنبي بطريقة حديثة لطرحه خالل 

 .الفعاليات واألنشطة الترويجية الدولية
ن شأنها إتاحة رفع مستوى وتشير تقارير الهيئة إلى إرساء أسس جديدة م

األداء الحكومي آلليات وإجراءات الحصول على موافقات وتراخيص إقامة 
المشاريع بأنواعها وجنسياتها المختلفة، وذلك من خالل مشروع المحطة 
الواحدة )النافذة الواحدة، الدليل اإلجرائي، الربط الشبكي( الذي يهدف إلى 

لمستثمر، وتكوين مركز معطيات موحد توفير الوقت والجهد والتكلفة على ا
للهيئة والجهات العامة يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة األعمال من خالل 
الربط التقني االلكتروني بين الهيئة وهذه الجهات وفق المعايير القياسية 

 .العالمية
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وتضع الهيئة خطط عمل تنفيذية مرنة، وضمن ُأطر جغرافية وزمنية محددة 
الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة لجذب االستثمارات  تتناسب وطموحات

الخارجية وفقًا لألولويات الوطنية، وضمن األنشطة االستثمارية األكثر 
جاذبية، والتي تستثمر الموارد، وتغطي االحتياجات، وتزيد من القدرة 

 .التصديرية
ة، ونجحت الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح فرص استثمارية نوعي

القت الصدى اإليجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها وتشميلها 
بمرسوم تشجيع االستثمار تمهيدًا لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي االحتياجات 

 .الوطنية األساسية في هذه المرحلة
أبرزها تأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة 

تقلل من االستيراد وتساهم في توفير احتياجات السوق اإلنتاجية المحلية و 
المحلية وتحقق االكتفاء الذاتي، حيث بدأت اإلجراءات التنفيذية الفعلية 
لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي والزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة 

ل التي تضاف إلى األسمدة لزيادة فعاليتها وإصالح التربة وتغذية المحاصي
الزراعية وزيادة حجم ونوعية اإلنتاج حيث تتوافر المادة األولية الالزمة 

 .إلنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع
وتأمين مواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار وإنتاج الرخام السوري ذي 
المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة اإلعمار مع إمكانية 

للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية  التصدير
 .عالية

إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في صناعة الزجاج ومنتجات البورسالن 
والسيراميك، إضافة إلى إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في 
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ع من جهة، وتؤمن تأمين القطع األجنبي الالزم للمرحلة القادمة للمشرو 
المدخالت الالزمة لصناعات محلية من جهة أخرى. )المنظفات، والزجاج 

 .والصناعات الكيماوية( إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية
وتأمين المكونات األساسية للصناعات الغذائية التي تحقق األمن الغذائي: 

ي صناعة الخبز والحلويات، إنتاج الخميرة الطرية والجافة محليًا التي تدخل ف
 .علمًا بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل

 http://syrianexpert.net/?p=54755 ..الثورة
 

سياسات أنهكت االقتصاد..خبراء يتهمون حكومات ما قبل الحرب  - 16
 !!..على سورية بما يشبه االرتكاب

 :الخبير السوري 
قتصادي المفروض على سورية على مؤسسة أو لم يقتصر الحصار اال

شخصية أو قطاع معين، بل باتت انعكاساته واضحة في كل منزل وعلى كل 
فرد بغض النظر عن عمره أو مجال عمله، كما أفرز أزمات متالحقة 
وبمستويات مختلفة لم تفلح أي من الجهات المعنية في احتوائها ومعالجتها 

م تفتقر أغلب المؤسسات إلى التوصيف الدقيق بالمستوى المطلوب، فحتى اليو 
للوضع الراهن بكل مشكالته، وقد يعزى جزء من هذا التقصير إلى غياب 
المؤسسات البحثية المختصة، وعدم وجود قواعد بيانات ُيبنى على أساسها، 
األمر الذي يدفع اليوم بعض الجهات العلمية إلى أن تمأل هذا الفراغ ومن 

لي للدراسات والبحوث السكانية الذي حاول خالل ورشة عمل بينها المعهد العا
عقدت اليوم األربعاء في كلية الهندسة المدنية أن يخطو باتجاه أخذ دور فّعال 

 .كمركز بحثي يناقش ويوّصف ويقّدم مقترحات مبنية على دراسات دقيقة
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األزمات المعيشية واالقتصادية في “وخالل الورشة التي حملت عنوان 
أكد وزير التعليم العالي د. بسام ابراهيم ضرورة ” حصار االقتصاديظل ال

دعم المعاهد في العملية التعليمية أواًل، وفي تقديم الدراسات واالستشارات ثانيًا 
لتأخذ دورها الحقيقي في العملية البحثية، معتبرًا أنه ال فائدة ألي بحث إن لم 

تعليم في الربط بين الوزارات يرتبط بسوق العمل، لذلك تكمن مهمة وزارة ال
والقطاع الخاص مع السوق وحاجته بحيث يمكن تطبيق الدراسات، بينما بّين 
عميد المعهد د. حيدر عباس أن الهدف من اللقاء الجامع لخبراء واقتصاديين 
ومؤسسات عامة وخاصة ورجال أعمال هو وضع أسس لمعالجة األزمات 

أوضح عباس أنه من الضروري ” ثالبع”التي نعاني منها، وفي تصريح لـ
اليوم قراءة واقع معيشة المواطن بغية تصويب األخطاء وطرح األفكار 
وتوجيهها إلى الجهات المعنية للمعالجة، معتبرًا أن توصيف الوضع المعيشي 

 .اليوم يختلف عن أي من السنوات السابقة، وكذلك األفكار المطروحة
وشروحات للواقع الحالي في مجاالت المشاركون في الورشة قّدموا بيانات 

الصناعة والزراعة والموارد البشرية وغيرها من مفاصل االقتصاد، بينما اختار 
عدد من المشاركين اإلضاءة على األسباب الفعلية للتراجع في تلك القطاعات 
التي سبقت الحصار بأعوام، معتبرين أن إيجاد حلول يحتاج إلى العودة إلى 

م تحميل كل شيء للحصار، إذ أشار الخبير االقتصادي مكامن الخلل وعد
 2010د.شادي أحمد إلى معدالت النمو االقتصادية العالية التي ُسّجلت في 

% فقط 22إال أنه وقياسًا إلى السياسة السكانية حينها اقتصر هذا النمو على 
من السكان ما أوجد فجوة بين المكّون السكاني واالقتصادي، ُغّطي ظاهريًا 
بمعدالت االستهالك الكبيرة لفترة من الزمن إال أنه بعد الحرب تفّجرت فروق 

 .طبقية هائلة نتيجة خلل توزيع الموارد والتقسيم اإلداري السّيئ
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األستاذ في كلية االقتصاد د.هيثم عيسى استعرض مقارنة بين الخطة 
( في المجال 2010-2006( والعاشرة )2006-2002الخمسية التاسعة )

اعي، تبّين من خاللها أن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني شهد الزر 
تراجعت في  2010تراجعًا كبيرًا في األعوام األخيرة قبل الحرب، فاألرقام في 

، ومرّد هذا األمر قصور 2002مختلف المجاالت عما كانت عليه في 
اركة القطاع التخطيط وعدم تطوير الصناعات التحويلية والغذائية، وتراجع مش

 .باأللف في الزراعة، وغياب شركات اإلنتاج الزراعي 5العام إلى 
وأشار مدير التخطيط في وزارة الصناعة د.إياد مقّلد إلى التحديات الحالية 
بتأمين مدخالت اإلنتاج، واستعادة رؤوس األموال المهاجرة، وتأمين فرص 

ستراتيجية الوزارة حاليًا العمل، والتسويق الصحيح للمنتجات، الفتًا إلى أن ا
تليها المسارات التنموية لعمل  2022-2020تعتمد على الترميم بين عامي 

 .المؤسسات
وخلصت ورشة العمل إلى جملة توصيات أبرزها التركيز على زيادة 
اإلنتاج الزراعي والصناعي على اعتبار أنه السبيل الوحيد لتحسين سعر 

على قروض أو منح بالقطع  الصرف، وذلك من خالل السعي للحصول
األجنبي من الدول الصديقة والحليفة إلعادة تأهيل الشركات الصناعية المدّمرة 
والمتضررة، ومنح القروض المصرفية الالزمة إلعادة تأهيل الشركات 
الصناعية في القطاع العام والخاص والمشترك، وإيقاف استيراد السلع 

ولة، إضافة إلى التركيز على تحصيل الكمالية، ورفع أجور العاملين في الد
 إيرادات الموازنة العامة للدولة والضرائب والسيما من كبار المكلفين..البعث

http://syrianexpert.net/?p=54742 
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 معالجة الفساد بالحوكمة رؤية الشؤون الجديدة لقطاع هام - 17

 :..البعث
لل في عمل بعض تجتهُد وزارة الشؤون االجتماعية من أجل معالجة الخ

الجمعيات والمؤّسسات أهلية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بعد خروجها عن 
السكة الصحيحة خالل فترة الحرب وابتعادها عن دورها األساسي واألهداف 

 .المرجوة منها
مديرة الخدمات االجتماعية هنادي الخيمي عن بدء برنامج لبناء  وتكشف

وير عمل المنظمات غير الحكومية في إطار مشروع تط قدرات الجمعيات
لناحية توحيد جهة اإلشراف، والسيما في ظل غياب مرجعية واحدة لإلشراف 
بالنسبة لألنشطة المرتبطة بالعمل اإلغاثي، بهدف حوكمة عملها عبر وضع 
نظام تصنيف معياري ُتحّدد من خالله مجاالت عمل الجمعية أو المؤّسسة 

الصحيح ضمن مجاالت تصنيفها، والسيما أنه  المرتبطة بها إلعادتها لمسارها
لوحظ خالل الحرب ارتفاع مساهمات الجمعيات في العمل األهلي من ناحية 
العمل اإلغاثي، مما أثر بشكل سلبي على المرحلة الحالية وذلك نتيجة توّجه 
أغلبها لالعتماد على المساعدات اإلنسانية وأموال التعاون الدولي وتراجع 

لي، إضافة إلى خروج العديد منها عن األهداف المنصوص التمويل المح
عليها في نظامها الداخلي، بغية االستجابة لحاجات المتضررين المتزايدة في 

 .ظل األزمة
أما بالنسبة لتحديد من هم المستحقون وآلية التوزيع، فقد أوضحت مديرة 

اإلعانات  الخدمات أنه في المرحلة األولى لم يكن هناك معايير واضحة لمنح
اإلغاثية، مع وجود شخصنة في منح تلك اإلعانات ما أدى إلى ارتفاع مؤشر 
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فساد واضح ضمن حلقات االستفادة، األمر الذي دفعهم إلى اعتماد منهجية 
جديدة آللية التوزيع، حيث تضّمنت سياسات وطنية في تحديد نوعية تمويل 

في، بالتنسيق مع اللجنة مشاريع التعاون الدولي ذات الطابع اإلغاثي والتعا
 .العليا لإلغاثة وفروعها في المحافظات

وبّينت الخيمي في معرض حديثها عن حّل الجمعيات المخالفة، أن حّل 
 /36كيان أهلي يحتاج إلجراءات وأسباب وتحقيقات بموجب أحكام المادة /

، حيث تعمل 1958لعام  93من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 
على الحفاظ بالحّد األقصى على وجود الكيان األهلي، وعدم اللجوء  الوزارة

لحّل الجمعية إال في حاالت ضّيقة حّددها القانون وبعد استنفاد كل الفرص 
لمعالجة مخالفاتها واشكالياتها، وإصالح شؤونها التنظيمية، مع التأكيد أنه 

، حيث يمكن يجب عدم الخلط بين الكيان األهلي واألشخاص القائمين عليه
استبعاد األشخاص الذين يسّببون إشكاليات أو ثبوت مخالفات إدارية أو خدمية 
بحقهم، علمًا أن القانون قد حّدد عقوبات معّينة لمخالفات بعينها، وال يمكن 

 .فرض عقوبات خارج تلك النصوص
وعند سؤالنا عن النشر العشوائي ألنشطة الجمعيات على مواقع التواصل 

أنه يتّم العمل على استخدام آليات لإلشراف  الخيمي إلى أشارتاالجتماعي 
على أنشطة الجمعيات والمؤّسسات والحفاظ بالحّد المطلوب على مستوى 
الشفافية، وتعمل الوزارة على اعتماد نظام تقييم قياس أثر ومراجعة دوريه 

ضافة لتحسين مستوى األداء وتحديد معايير الجودة بالنسبة للخدمة المقدمة، إ
إلى إلزام الجمعيات والمؤسسات بتقديم خطة سنوية طارئة مسبقة ألنشطتها 
وبرامجها، حيث تعّد الخطة السنوية بمثابة وثيقة تشغيلية يتّم من خاللها تقييم 
مدى التزامهم باألهداف التي حّددتها، وال يتّم االعتماد على النشر على مواقع 
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معية، إنما يتّم تقييمها خالل الربع التواصل االجتماعي كمعيار لتقييم الج
األخير من العام عن العام التالي، وفي حال عدم تقديم الوثيقة تعتبر بمثابة 

 .إعالن عن توقف أعمالها وأنشطتها
ُيشار إلى أن الجمعيات والمؤّسسات األهلية حشدت جهودها لتقديم الدعم 

، وحسب القدرات الممكن لألسر المتضّررة من حرائق الساحل بنسب متفاوتة
جمعية ومؤسسة من مختلف المحافظات،  165المتوفرة، حيث شاركت نحو 

علمًا أنه يتّم تنسيق التقديمات مع المحافظات المتضررة بما يمكن من توجيه 
 .التقديمات للمناطق األكثر احتياجًا وتوحيد الجهود الوطنية في إطار واحد

 http://syrianexpert.net/?p=54672  ..البعث
 

  وأهمية التعليم الحفر في العقول  - 18
، أنه عندما يسأل عن أفضل «نيويورك تايمز»كتب توماس فريدمان في  

  .بلد لديه، عدا وطنه، فإنه يجيب: تايوان
فتايوان بلد خال من أي موارد طبيعية وأرضه صخرية ويقع في بحر 

الرمل  تتالطمه العواصف من كل جهة، وبحاجة الستيراد كل شيء حتى
والبحص، ومع هذا يمتلك رابع أفضل احتياطي مالي في العالم، ألنه اختار 
الحفر في عقول أبنائه بحثًا عن اإلبداع بداًل من الحفر في األرض بحثًا عن 

  .المعادن، فالبشر هم طاقته الوحيدة غير الناضبة والقابلة للتجديد
ة مخرجات التعليم ويقول إنه وجد إجابة لتفوق تايوان في دراسة لمنظم

في خمسة و ستين دولة في مرحلة الثانوية، مقارنة بما تحققه كل منها من 
دخل من مصادرها الطبيعية، وأن هناك عالقة سلبية بين الثراء المتحقق من 
الموارد الطبيعية، كالنفط، وبين مخرجات التعليم وما يحصل عليه الطلبة من 
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  .معرفة ومهارات، وأن الظاهرة عالمية
وبّينت الدراسة أن طلبة سنغافورة وفنلندا وكوريا وهونغ كونغ واليابان حققوا 
أفضل النتائج بالرغم من خلو دولهم من الموارد الطبيعية، بينما حقق طلبة 

أسوأ النتائج، وحقق طلبة لبنان واألردن   ثانويات قطر وكازاخستان والكويت
  .فضلوتركيا، األقل في مواردهم الطبيعية، نتائج أ

وأن طلبة دول مثل: البرازيل والمكسيك واألرجنتين، الغنية بالموارد 
الطبيعية، حققوا نتائج متواضعة في الوقت الذي حقق فيه طلبة كندا وأستراليا 
والنرويج، الذين تتمتع دولهم بغنى الموارد نفسه، نتائج جيدة، ألن هذه الدول 

ياءها، واستغلت العوائد بطرق حافظت على ثرواتها بطريقة سليمة، وأعادت إح
سليمة، وابتعدت عن استهالك ما حققته من ثروات في الرواتب والمنح، كما 

  .يفعل البعض بجنون واضح
ويقول فريدمان: إنه يمكن قياس تقدم دولة ما في القرن الواحد والعشرين 

المدّرس الناجح، وتربية األبناء وزرع الجدية « خلق»من خالل ما تنفقه على 
فيهم واالهتمام بمقرراتهم، وليس بما تمتلكه من ذهب وألماس ونفط، فمستوى 
مخرجات التعليم هو الذي سيحدد قوة أمم المستقبل وثراءها وليس الدخل من 
الموارد الطبيعية، ولو نظرنا إلى جنسية غالبية الشركات المدرجة في سوق 

قيرة في مواردها ناسداك، بخالف االقتصادات الكبرى، لوجدنا أن جميعها ف
  .الطبيعية، فالمعرفة والمهارات هما عملة المستقبل

ويختم فريدمان مقاله بأن من المفيد أن يكون لدى دولة ما نفط وغاز 
وألماس، ولكنها تصبح بال جدوى إن لم تستغل بطريقة سليمة، خصوصًا أن 

التعليم هذه الموارد تضعف أي مجتمع في المدى البعيد، إن لم يتم االهتمام ب
واإليمان التام بالثقافة، فالذي يحرك اإلنسان ليس الذي يأتي إليه طوعًا، بل 
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 .ما يدفعه ليحضره بنفسه
  !!...( الرأي والقرار العلمي أواًل.. ثم القرار السياسي) التنفيذي

  عندما ُيعلُن الرئيس الروسي بوتين عن تسجيل أول لقاح -
يعطي   لعالم... وأن هذا اللقاحضد فيروس كورونا في ا (V سبوتينك )

  . مناعة مستدامة... وأن ابنته أخذت اللقاح.وهذا كان قرارًا سياسياً 
ُم كبيُر اختصاصيي  أمراض الرئة في روسيا الكسندر   وبعد يومين؛ يقدِّ

ُم استقالته من مجلس األخالقيات في وزارة الصحة الروسية  تشو تشالين، يقدِّ
 .ل المراحل المتبعة من حيث األمان والفعالية.. كون اللقاح لم يأخذ ك

ثم يحصل تراجع عن القرار وعن جاهزية اللقاح...ألن القرار العلمي  
 ...كان مغيباُ 

أن اللقاح سيستغرق التوصل   ثم يصدر تصريح من الصحة الروسية، 
  .إليه من سنة إلى سنة ونصف

إجراءات الوقاية الرئيس األمريكي ترامب؛ َسِخَر من الذين يلتزمون ب -
من الكورونا؛ وارتداء الكمامات ، وقلََّل من خطر هذا الوباء ، وتوقََّع القضاء 

 .عليه بسرعة
كما صرََّح الرئيس األمريكي مع بداية انتشار الوباء، أن الفيروس  

 ...سيختفي في نيسان الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة
الواليات المتحدة األمريكية  ومع ذلك؛ ارتفع عدد الوفيات حتى اآلن في 

 .مليون إصابة 7؛ وعدد اإلصابات إلى أكثر من  200000إلى أكثر من 
 ...وحاليًا؛ الرئيس ترامب في المشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا

وهذا يعني أن الرئيس ترامب لم يسمع الرأي العلمي.إذ استمر في نشاطه 
  .ناوحملته االنتخابية دون أي اكتراث بالكورو 
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؛ وقََّع الزعيم الصيني ماوتسي تونغ قرارًا سياسيًا على 1958في عام  - 
مستوى الدولة؛ للقضاء على العصفور الدوري في جميع أنحاء 

 .الصين...معتبرًا أن العصافير هي السبب في إنقاص إنتاجية األرز
مليون شخص، وانتهت الحملة عام  3شارك في الحملة ضد العصافير   

والحظ الخبراء تناقص إنتاج الرز بشكل حاد بعد االنتهاء من ... 1959
وحدثت المجاعة،   الحرب على العصافير، وانتشر الجراد في سماء الصين...

  .1961مليون إنسان عام  15التي أودت بحياة أكثر من 
وعندما جار قرار وقول مجمع العلوم الزراعية؛ وبعد االختبارات العلمية 

 !!.. الفكرة السياسية، أن العصافير هي السببالالزمة؛ ُدِحَضت  
وكانت النتيجة العلمية هي، أن الضرر من قتل العصفور الدوري أشد  

فتكًا من تركه، فهو يتغذى وينظف الطبيعة من الحشرات.. وأن التوازن البيئي 
 .يستدعي وجود العصافير

حميات عندما قال العلم كلمته، ورضخ السياسي لذلك، أقيمت آالف الم 
في الصين إلعادة تكاثر العصفور الدوري.. حتى أضحى الصينيون يحتفلون 
في نيسان من كل عام باحتفال شعاره " نحب العصافير ". )من منشور سابق 

 .(للكاتب
هل هناك أبلغ من هكذا درس؛ في صنع قرار حكومي سياسي بعيدًا عن 

  !!!..رأي العلماء
، وقفت الحكومة 2002ان عام حزير  4عندما انهار سد زيزون في  -

ل لجنة شارك بها  عاجزة عن اتخاذ أي قرار؛، أو تقييم للوضع ما لم ُتشكَّ
أساتذة الجامعات في مجاالت الهندسة المدنية سدود وإنشاء وري وصرف؛ 

وبغض النظر عما آلت إليه التحقيقات، ال    .لمعرفة وتفسير سبب االنهيار
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 . يمكن البدء دون الرأي العلمي
أحياناً يلجأ المسؤول )السياسي أوالتنفيذي( إلعطاء توجيهات وتعليمات  -

في مجال اإلنتاج ..إقامة معمل في منطقة ما؛ أو بناء سد في مكان ما؛ أو 
إدخال زراعات معينة في منطقة بيئية قد ال تكون مناسبة لها؛ أوإدخال 

 .حيوانات قد ال تكون متأقلمة ..بعيدًا عن الرأي العلمي
ل هذا قد يكون إرضاًء ألهواء أو رغبات أو مصالح أو والءات ك 

للمسؤول، أو نتيجة معلومات خاطئة لديه. وهذا قد يتسبب بكوارث اقتصادية 
  .أو بيئية أو ضحايا بشرية

القرار العلمي أواًل.. ألنه قرار موضوعي، يعتمد على حقائق، وهو غير  
 .متحيز، ويقوم على أسس علمية

السياسي بدون دعم علمي؛ فغالبًا ما يكون شخصيا، وتغلب أما القرار  
عليه المصالح، ويتأثر بالغايات واألهواء والوالءات... ويكون كمن يطلق 

    *د.نورالدين منى*   !!...الرصاصة على الهدف؛ في الظالم؛ دون رؤية
 

 هناك تعينات ال يمكن تفسيرها إال.... أنها من باب النكاية! - 19
 ؟”النكاية”بـاإلدارة 

 بقلم: زياد غصن  
 هل هي مصادفة؟

 لكن.. كيف تكون مصادفة، وهي تتكرر بين الفينة واألخرى؟
إذ يالحظ أن العديد من التغييرات اإلدارية، التي جرت داخل مؤسسات 
الدولة، قامت على استبدال مسؤول بنقيضه داخل المؤسسة أو بمن هو على 

 خالف معه..!
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ؤيدها من حوادث سابقة وحالية، وتكاد تشمل جميع وهذه ظاهرة لها ما ي
 المناصب اإلدارية من أصغرها وحتى أعالها..

ذات نتائج سلبية  -إن صحت التسمية-طبعًا.. ليست دائمًا هذه السياسة 
أو إيجابية بالمطلق، فأحيانًا كانت بعض المؤسسات تتخلص بهذه الطريقة 

مؤهالت المناسبة للنجاح، من شخصيات فاشلة، وتكسب أخرى لديها كل ال
وفي حاالت أخرى كان يحدث العكس تمامًا، تذهب كفاءات وخبرات جيدة، 

 ”!الكارثة“ويحل محلها من هم أقل كفاءة وخبرة.. ونزاهة.. وهنا تكمن 
هذه الظاهرة تثير مشكلة إدارية مزمنة في العمل المؤسساتي الحكومي، 

ب والمهام، والتي ال تنتمي حاليًا تتعلق بآلية أو طريقة اختيار شاغلي المناص
السائدة، فتارة يكون التسلسل اإلداري ” العشوائية“إلى أي مدرسة إدارية، بدليل 

هو العامل الحاسم في عملية االختيار، وتارة أخرى يتم نسف كل االعتبارات 
الخاصة باالختصاص والمؤهالت واإلنجازات، ويتم فرض خيارات ال ُتعرف 

 اتها..!خلفيتها أو مبرر 
وبغض النظر عن الغايات واألسباب التي تجعل من نقيض المسؤول 
بديالً مناسباً لدى صاحب القرار، فإن األمر يمثل بحد ذاته اعترافاً غير مباشر 
بخطأ خيارات سابقة، السيما عندما تتم إعادة االعتبار لكفاءات وخبرات جرى 

 ها..تحييدها وتجميدها لسنوات وحرمان البالد من خدمات
لكن هل هذا ما يحدث دائمًا؟ وهل النقيض هو في جميع الحوادث من 

 الكفاءات والخبرات المظلومة؟
، ”النكاية“أحيانًا ال ُيفهم من بعض التغييرات اإلدارية سوى أنها من باب 

فالبديل هنا ليس الخيار األفضل أو األمثل مقارنة بالكوادر الموجودة في هذا 
ربما يكون البديل أيضًا بال خبرة أو أي مؤهل باستثناء القطاع أو ذاك.. ال، ف
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 عالقاته وخالفه مع المسؤول الذي يراد إعفاؤه.
لن أطيل في شرح هذه الظاهرة التي نلمسها جميعًا، ألنها جزء من مشكلة 
عامة، تتعلق بمعايير وأسس اختيار شاغلي المناصب اإلدارية، والمفترض 

هادات والعالقات الخاصة والمحسوبيات، إلى أن تنتقل اليوم من مرحلة االجت
مرحلة المعايير العلمية الضامنة لخيارات صحيحة، خيارات تملك مشروعًا 
حقيقيًا، وقادرة على إيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل هذه الوزارة أو تلك 

زاويتي االسبوعية في صحيفة تشرين  المؤسسة في هذه المرحلة الصعبة.
 http://tishreen.news.sy/?p=565829   مس..  الرسمية....ونشرت أ

 
 50الرئيس األسد يصدر مرسومًا بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ  - 20

ألف ليرة ألصحاب المعاشات  40ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و
 التقاعدية

 21-10-2020سانا -دمشق
للعام  25قم أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم التشريعي ر 

ألف ليرة  50القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره  2020
ألف ليرة سورية ألصحاب  40سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومبلغ 

المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين معفاة من ضريبة دخل الرواتب 
 .واألجور وأي اقتطاعات أخرى 

 ..وفيما يلي نص المرسوم
 (25المرسوم التشريعي رقم )

 رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام الدستور
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 ..يرسم ما يلي
 (1المادة )

( ليرة سورية فقط 50000تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع ) -أ
خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات 

نشآت القطاع العام والبلديات واإلدارات والمؤسسات العامة وشركات وم
ووحدات اإلدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة 
والمدارس الخاصة المستولى عليها استيالء نهائيا وما في حكمها وسائر 
جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي ال تقل مساهمة 

مجندين في الجيش والقوات المسلحة بالمئة من رأس مالها وال 75الدولة عن 
 .والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية

يدخل في شمول الفقرة )أ( من هذه المادة المشاهرون والمياومون  -ب
والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكالء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين 

ن بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك أم بعقود استخدام أم معيني
إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس اإلنتاج أو 

 . األجر الثابت والمتحول
 (2المادة )

( ليرة سورية فقط 40000تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع ) -أ
لعسكريين أربعون ألف ليرة سورية ألصحاب المعاشات التقاعدية من ا

والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات 
والتأمينات االجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي 

 . 1980لعام  43والقانون رقم  1972لعام  48  رقم
يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة )أ( السابقة أسر أصحاب  -ب
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ت وتوزع على المستحقين وفق األنصبة المحددة في القوانين واألنظمة المعاشا
 .الخاضعين لها

  (3المادة)
تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة 

 .دخل الرواتب واألجور وأي اقتطاعات أخرى 
 (4المادة )

 .. يليتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما 
 .. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف -أ

من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  –
 .بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة 2020
بالنسبة  2020من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام  –

لكل من جهات القطاع العام االقتصادي وشركات اإلنشاءات العامة الذين 
 .يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة

بالنسبة  2020من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام  –
 .لكل من الجهات العامة األخرى في الدولة

ة ألصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم .. تصرف بالنسبة للمنح -ب
النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام 

بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب  2020وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 
المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما 

لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة بالنسبة 
عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات 

 .للجهة العامة التأمينية المعنية 2020موازنة عام 
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 (5المادة )
 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

 .صدوره ويعتبر نافذا من تاريخ
 .ميالدي 2020 -10-21هجري الموافق لـ 1442-3-4دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

https://www.sana.sy/?p=1241718 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
 دعونا نحاول أن نفهم الموضوع: الكورونا واللقاح

 ة جالكسو!"المختبر البيولوجي الصيني في ووهان مملوك لشرك
والتي ، عن   التي تملك شركة فايزر بالصدفة!  )من ينتج اللقاح!( 

التي تدير بالصدفة   طريق الصدفة ، تدار من قبل الشركة المالية بالك روك.
 Open Foundation (SOROSالشؤون المالية لشركة 

FOUNDATION والتي ، بالصدفة ، تخدم شركة أكسا الفرنسية!  التي  !)
التي وبالصدفة ، بنت المختبر  ة ، تمتلك شركة فينترتور األلمانية.وبالصدف

التي تم شراؤها بالصدفة من قبل شركة أليانز األلمانية.    الصيني في ووهان!
وهي أحد المساهمين في   والتي ، بالمناسبة ، شركة فانجارد مساهمة فيها.

ث رأس المال التي تتحكم بالبنوك المركزية وتدير حوالي ثل  بالك روك.
االستثماري العالمي.  والتي ، بالصدفة ، مساهم رئيسي في شركة  

MICROSOFT   التي يملك جزء من اسهمها بيل جيتس ، الذي صادف
)التي تبيع اللقاح المعجزة( وهو حالًيا  PFIZERأنه أحد المساهمين في 

فيه الكفاية إذا لم يكن واضًحا بما   الراعي األول لمنظمة الصحة العالمية !!!
، لماذا جاء الخفاش وأمسك بالثعبان وأصيب الكوكب بأكمله بالعدوى؟ ربما 

 د. جانو حداد.  مجرد حادث طبيعي؟ 19لم يكن فيروس كوفيد 
 

So let’s try and understand this.  "The Chinese 
biological laboratory in Wuhan is owned by Glaxo! 

Who, by chance, owns Pfizer! (the one who produces the 
vaccine)! 
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Which, by chance, is managed by Black Rock finances. 
Who, by chance, manages the finances of the Open Foundation 

Company (SOROS FOUNDATION!) 
Which, by chance, serves the French AXA! 
Coincidentally, he owns the German company Winterthur. 
Who, by chance, built the Chinese laboratory in Wuhan! 
Accidentally bought by the German Allianz. 
Which, incidentally, has Vanguard as a shareholder. 
Which is a shareholder of Black Rock. 
Which controls the central banks and manages about ONE 

THIRD of the global investment capital . Which, incidentally, is a 
major shareholder of MICROSOFT The property of BILL GATES, 
who happens to be a shareholder of PFIZER (which sells the 
miracle VACCINE) and is currently the first sponsor of WHO  !!!  

If it is not clear enough why a bat came in and grabbed the 
SNAKE and the ENTIRE PLANET became infected ? 

Maybe the Covid 19 virus was not just an accident of nature? 
Dr. Jeannot Haddad. 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
 


