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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،

 353/2021رقم  صيالتخص م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي
 نتائج خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

  ,September 19 2021 ،أيلول 19األحد 
  التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، أضعه 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

ير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أش
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

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

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

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

قرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال الت
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 ( لعبة محصلتها صفر ، لن يفوز فيها أحدBrexitالبريكست ) - 1
 Piotr Mazurkiewicz 30.01.2020بيوتر مازوركيفيتش  

سيخسر الجميع في خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ، لكننا ال نعرف 
كما يقول االقتصادي فويتشخ  -حجم الخسائر في بريطانيا العظمى وأوروبا 

 .، المحاضر في جامعة كارديف Wojciech Paczos باتشوس 
ماذا ستكون أكبر خسارة في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من 

 د األوروبي؟االتحا
تغادر بريطانيا االتحاد األوروبي رسمًيا ، لكنها ال تزال تتمتع بجميع 
الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العضوية، مع أنها ستفقد حق التصويت فقط 
في مؤسسات االتحاد األوروبي. بحلول نهاية العام ، سيكون هناك وقت 

ذه االتفاقات يحتاج لفترة للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة، لكن إعداد مثل ه
طويلة جًدا ، وهناك العديد من القضايا التي يمكن أن يكون فيها الكثير من 
الخالف. من السهل جًدا تجاوز هذا الموعد النهائي. لكن من الصعب القول 
كيف سيبدو المشهد بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وما هي 

ركات البريطانية واألوروبية، وما هي الصعوبات التي ستنشأ بالنسبة للش
بها عند عبور الحدود. هذه لعبة  االلتزاماإلجراءات الشكلية التي يتعين 

محصلتها صفر، لن تفوز أي دولة وسيخسر الجميع. بريطانيا العظمى تخسر 
٪ من الناتج المحلي  2-1بالفعل: نحن نتحدث عن معدالت نمو أبطأ بنسبة 

أن نسبة البطالة منخفضة ، إال أن األجور ال  اإلجمالي. على الرغم من
ترتفع. الشركات ال تريد أن تدفع أكثر بسبب عدم اليقين. وبسبب هذا ، 

 .تنخفض االستثمارات
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 أين ستخسر أوروبا؟
االقتصاد البريطاني هو بطل عندما يتعلق األمر بالخدمات. بالمقابل ، 

على أربع حريات ، نتائجه  فإن االتحاد األوروبي ، على الرغم من أنه قائم
أسوأ في مجال الخدمات. بولندا تصدر الكثير منها وتفقد حليفتها من حيث 
تطوير السوق. المساهمة البريطانية تختفي أيًضا ، وكانت بلدًا مساهمًا في 
تمويل خزائن االتحاد األوروبي ، لذلك سيكون هناك أموال أقل لبولندا ودول 

 .ًضاأوروبا الشرقية سابقًا أي
يحب االتحاد األوروبي بناء بالده في باريس أو فرانكفورت ، ولكن هذه 
عمليات طويلة تستغرق حتى أجيال. في لندن ، بفضل تراكم البنوك 
والمؤسسات المالية في منطقة صغيرة ، يمكنهم بسهولة تبادل المعلومات أو 

 .لن نغيرهاالموارد. هذه ميزة كبيرة ، لغة التمويل هي اللغة اإلنجليزية و 
 هل ستربح نيويورك؟

يتحدث الممولون أيًضا عن ذلك ، مع توفر إمكانات تقنية كبيرة، سيكون 
لموقع المقرات أهمية ثانوية. في أوروبا، ستفتح الشركات المالية مكاتب 
للحصول على جواز سفر من االتحاد األوروبي للعمليات في القارة ، لكنها 

أ المناقشة ، هل يحتاج العالم إلى مركزين يمكن أن تكون فروع صغيرة. تبد
ماليين لندن ونيويورك ، ربما تكون نيويورك كافية؟ بالتأكيد ستفقدها لندن ، 

 Piotr Mazurkiewiczبيوتر مازوركيفيتش   .ويمكن رؤيتها بالفعل
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 يخيف صناعة السيارات البولندية Brexitالبريكست  - 2
 2020،  31يناير  -آدم وننياك 

في المئة تشعر شركات صناعة السيارات البولندية  40ما يقرب من 
هذه هي أكبر نسبة من جميع البلدان التي تم  .Brexit بالقلق إزاء تأثيرات

، وهي شركة تتعامل مع مراقبة الجودة  Exact Systems تحليلها بواسطة
 .في هذه الصناعة
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صناعة السيارات في سلوفاكيا وألمانيا على نطاق مماثل من المخاوف. 
ومع ذلك ، في بولندا ، يحاول عدد قليل من رواد األعمال التأمين ضد اآلثار 

فقط. قامت في المائة  4المحتملة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي: 
 -الشركات بتأمين مستودعاتها في حالة وجود صعوبات في عمليات التسليم 

في تقرير منشور. يعتمد مستوى القلق بشأن سيناريو  Exact Systems يقول
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على درجة انتماء بلد معين إلى السوق 

سيين للمملكة المتحدة في البريطانية. بولندا هي واحدة من خمسة شركاء رئي
يقول جاسيك أوباال ،  -االتحاد األوروبي في تجارة السيارات والمكونات 

انخفاض مبيعات السيارات في  .Exact Systems عضو مجلس إدارة
االتحاد األوروبي في المملكة المتحدة يعني انخفاض الطلب ، مثل األجزاء 

ا كانت محفظة الشركة مسيطرة إذ -البولندية في مصانع االتحاد األوروبي. 
على البضائع المصدرة إلى بريطانيا العظمى أو المستوردة من هناك ، فسيتم 
اتخاذ اإلجراءات بالفعل. رهانات أخرى تنتظر قرارات السياسيين تضيف 

 .أوباال
تظهر األبحاث أن أفضل الشركات البريطانية مستعدة لتأثير خروج  

٪ نقل 4. ربعهم استأجر مستودعات إضافية ، بريطانيا من االتحاد األوروبي
اإلنتاج إلى القارة. في الوقت الحالي ، يجب أن يكون الوضع مستقًرا نسبًيا. 

شهًرا ، سيتم تبادل السلع دون تغيير ،  11خالل الفترة االنتقالية التي تبلغ 
ويتاح للسياسيين الوقت لتطوير اتفاقية تجارية جديدة. أسوأ ، إذا فشلت. ثم 
سيتم تغطية التجارة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ، مما يعني استعادة 
السيطرة الكاملة على الحدود ، الرسوم العالية والمشاكل مع الموافقة. وفي 
الوقت نفسه ، قد يكون للتأخيرات في عمليات التسليم الناجمة عن العقبات 

تأخير في اإلنتاج )يتم  على الحدود آثار كارثية ، حيث يقدر أن كل دقيقة
. جنيه. 50000التسليم في النظام المتزامن مع الزمن( ستكلف الصناعة 

 4.5ستكون االستثمارات محدودة بدرجة أكبر: فقد انخفضت بالفعل من 
مليون جنيه في النصف األول من  90مليار جنيه في السنوات السابقة إلى 

 .2019عام 
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لكة المتحدة سيكون لبريطانيا واالتحاد احتمال عدم وجود اتفاق بين المم 
األوروبي بعد الفترة االنتقالية تأثير سلبي على صناعة السيارات في جميع 

ال  -أنحاء أوروبا ، بسبب الروابط بين المصانع. هذا قطاع معولم بقوة. 
توجد صناعة أخرى تم دمجها بشكل أوثق في أوروبا ، مع وجود سالسل 

د عبر القارة واإلنتاج بناًء على اإلمدادات في الوقت إمداد معقدة للغاية تمت
 .(ACEA) المناسب ، كما تحذر رابطة مصنعي السيارات األوروبية

© Licencja na publikację ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/37460-brexit-straszy-polska-

motoryzacje?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect 
 

 ما ينتظرنا بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي - 3
 30.01.2020قسم القانون 

هل ستحتاج إلى جواز سفر عند السفر إلى الجزر ، أم أنك دليل كافي 
كالمعتاد؟ ماذا عن التجوال والعمل في المملكة المتحدة؟ نحن اإلجابة على 

 .األسئلة األكثر شيوعا
ماذا عن التسوق عبر اإلنترنت للمستهلكين البولنديين في المملكة  -
 المتحدة؟

ة العام ، ستظل األحكام الحالية المتعلقة بضمان العيوب والحق حتى نهاي
كانون  1يوًما من الشراء سارية. بعد  14في االنسحاب من العقد خالل 

، لن ُيحرم المستهلكون البولنديون من الحماية ، لكن  2021الثاني )يناير( 
ة. تأكيد الحقوق سيصبح أكثر صعوبة ونزاًعا ممكًنا أمام محكمة بريطاني

ستحتاج أيًضا إلى قراءة شروط البيع المقترحة من قبل متاجر المملكة المتحدة 
 wkt- .عبر اإلنترنت بعناية

 ماذا عن البنوك البريطانية أو صناديق االستثمار؟ -
خالل الفترة االنتقالية ، لن يتغير شيء في حقوق العميل ، بما في ذلك 

على المبادئ العامة المنصوص خيار العميل لسحب العقد أو تعديله ، سواء 
عليها في القانون وفي العقد نفسه. ال يمكن استبعاد أن خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي سيترتب عليه خصم في األدوات المالية أو تغيير في أسعار 

 mr- .الصرف

http://www.rp.pl/licencja
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/37460-brexit-straszy-polska-motoryzacje?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
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فبراير ، إذا كان  1ما هي أسعار المكالمات الهاتفية الدولية بعد  -
 يًما في المملكة المتحدة؟المتصل شخًصا مق

 (EU) ، ستستمر الالئحة 2020في الفترة االنتقالية حتى نهاية عام 
وتطبيق  2017مايو  17للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  2017/920

مبدأ التجوال في المنزل ، والذي سيتم تطبيقه في المملكة المتحدة ، في هذا 
ن عرض االتصاالت السلكية الصدد. بالنسبة للعمالء الذين يستخدمو 

والالسلكية للمشغلين البولنديين في المملكة المتحدة )أو االتصال من بولندا 
إلى المملكة المتحدة( ، لن يتغير أي شيء ، وبالتالي فإن معدالت وطرق 

 ziu- .الفوترة ستبقى كما هي
؟ فبراير كالمعتاد 1هل يمكنني البدء في العمل في المملكة المتحدة بعد  -

هل ستؤثر مساهمات الضمان االجتماعي المدفوعة في المملكة المتحدة على 
 مبلغ المعاش التقاعدي الخاص بي في بولندا؟

 1على الرغم من مغادرة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي في الفترة من 
، فإن قواعد تولي العمل ، وتسوية الضرائب ،  2020فبراير إلى نهاية عام 

ان االجتماعي تظل كما كانت من قبل. ومع ذلك ، من غير وتنسيق الضم
عندما تنتهي الفترة االنتقالية. من  2021المعروف ماذا سيحدث من يناير 

المحتمل أن يتم حل المشكالت المتعلقة بسوق العمل وحركة األشخاص 
والضرائب والضمان االجتماعي في اتفاقيات المملكة المتحدة الثنائية مع دول 

بما في ذلك بولندا. ولكن ال يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن  أخرى ،
 acw- .الشكل المستهدف لبريكسيت

ماذا عن فرض الضرائب على البولنديين العاملين في بريطانيا  -
 العظمى؟

Brexit  ليس له أي تأثير على فرض ضريبة على دخل العمل من
تفاق البولندي البريطاني على البولنديين العاملين في المملكة المتحدة. اال

تجنب االزدواج الضريبي ال يتغير. وبالتالي ، فإن القاعدة األساسية ال تتغير: 
يوًما في السنة أو لديه  183أي شخص يقيم في المملكة المتحدة ألكثر من 
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يستقر مع السلطات الضريبية البريطانية.  -مركز للمصالح الحيوية هناك 
 Vistula. -roch و يدفع الضرائب علىإذا لم يكن كذلك ، فه

هل ستحتاج إلى جواز سفر لدخول بريطانيا العظمى أم أنك ستحتاج  -
 إلى بطاقة الهوية الخاصة بك كما كان من قبل؟

بالنسبة إلى البولنديين الذين يسافرون إلى بريطانيا العظمى بعد خروج 
كما كان من قبل ،  بريطانيا من االتحاد األوروبي ، لن يتغير شيء تقريًبا.

يمكنك عبور الحدود البريطانية بناًء على بطاقة الهوية أو جواز السفر. مع 
حقيقة أن جواز السفر سيكون أقل شكليات ، ألنه يمكنك الذهاب من خالل 
التحكم اآللي. بالطبع ، قد يحدث أن تستغرق عمليات التحقق من الحدود 

 .d.w- .النتظاروقًتا أطول ، لذلك يجب عليك أخذ قوائم ا
 ماذا عن التجارة في البضائع مع بريطانيا العظمى؟ -

وفًقا لالتفاقية المؤقتة بين االتحاد األوروبي وبريطانيا ، بحلول نهاية عام 
، ستبقى بريطانيا العظمى في االتحاد الجمركي مع دول الجماعة.  2020

مثل الجمارك أو وهذا يعني أنه لن تكون هناك حواجز إضافية أمام التجارة ، 
الحاجة إلى تخليص البضائع في الجمارك. وهذا ينطبق على تصدير البضائع 
من االتحاد األوروبي إلى المملكة المتحدة ، وكذلك على الواردات )أيًضا إلى 
بولندا(. ستظل القواعد الحالية لفرض ضريبة على ضريبة القيمة المضافة أو 

يتم تنظيم قواعد التجارة بعد فترة انتقالية ضريبة االستهالك هذه سارية أيًضا. س
 roch- .في اتفاق مستقبلي

 ماذا عن شحنات البضائع البولندية التي طلبها العمالء على الجزر؟ -
أي تغييرات في  2020يناير  31ال تتوقع غرفة التجارة البريطانية بعد 

، 2020 الموانئ أو زيادة طوابير الشاحنات. سيستمر هذا حتى نهاية ديسمبر
أيًضا على أي تغييرات  BIH عندما تكون الفترة االنتقالية جارية. ال ينص

في اللوائح الخاصة بالشاحنات ، بما في ذلك موردي المواد الغذائية الذين 
يعبرون الحدود. ستقوم كل من المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي بالتشاور 

 .نتقالية بشأن الترتيبات في هذا الصدد خالل الفترة اال
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
https://www.rp.pl/Konsumenci/301309877-Co-nas-czeka-po-brexicie.html 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Konsumenci/301309877-Co-nas-czeka-po-brexicie.html


  M E A K- Special Economic Report                  تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                    الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

9 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                           سورية  12341دمشق ص ب 

 
 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي: لندن تغادر ، اإلنجليز باقون  - 4

ال يزال ما  -في لندن ، لن يكون هناك وداع رسمي لالتحاد األوروبي 
 دون خروج بريطانيا من االتحاد األوروبييقرب من نصف البريطانيين ال يري

 30.01.2020آنا سوجويسكا 
حقيقة ، على الرغم من أنها رمزية في الوقت  Brexit أصبحت بريكست

 .الحالي. لقد حان الوقت إلعادة ترتيب التعاون من خالل القناة اإلنجليزية
لن تكون هناك ألعاب نارية في بروكسل بعد مغادرة بريطانيا لالتحاد 

عاًما من العضوية. في لندن ، ال تنوي الحكومة أيًضا  47األوروبي بعد 
في المائة(  48ألن  ) -إعالن االنتصار، ألنه سيكون غير مناسب. أواًل 

. ثانيًا 2016في حزيران/يونيو  Brexit من البريطانيين  صوت ضد بريكست
مفاوضات صعبة يواجه كال الجانبين ) االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة(  -

حول اتفاقية العالقة المستقبلية بينهما، واألعراب عن الفرح الصريح ربما 
 .يؤدي إلفساد األجواء قليالً 

هي لحظة رمزية. في منتصف الليل ، تترك  2020يناير  31الجمعة 
المملكة المتحدة االتحاد األوروبي ويتوقف مواطنوها عن كونهم مواطنين في 

يق األعالم البريطانية على مباني االتحاد األوروبي ، االتحاد. لن يتم تعل
فستذهب إحداها إلى دار التاريخ األوروبي. بريطانيا العظمى هي أول دولة 

والتي  2009ديسمبر  1تستفيد من أحكام معاهدة لشبونة المعمول بها منذ 
 .تحدد إجراءات مغادرة بلد من االتحاد األوروبي. هذا لم يكن ممكنا من قبل

كتبها الدبلوماسي البريطاني  50ن سخرية القدر أن المادة الشهيرة رقم م
أميًنا عاًما للمؤتمر األوروبي  2003-2002جون كير ، الذي كان في عام 

الذي يعد المعاهدة الدستورية ، والذي استخدم الحًقا بشكل كبير في معاهدة 
حاد األوروبي واعترف لشبونة. كان السفير السابق يحبذ بقاء بريطانيا في االت

 .بأنه لم يفكر مطلًقا في كيفية استخدام هذه المادة
لن يالحظ المواطن العادي في االتحاد األوروبي أو بريطانيا العظمى 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ، والذي سيتم في منتصف الليل بتوقيت 
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. 2020اير ين 31بالتوقيت البريطاني يوم الجمعة  23.00أوروبا الساعة 
وذلك ألن اتفاق الطالق يحتوي على أحكام لفترة انتقالية حتى نهاية هذا العام 

. خالل هذا الوقت ، سيتعين على المملكة المتحدة تطبيق قواعد 2020
االتحاد األوروبي ، وسوف تتجول السلع والخدمات ورأس المال بحرية بين 

لمملكة المتحدة حقهم في المنطقتين. لن يفقد مواطنو االتحاد األوروبي وا
 .السفر بحرية عبر القناة اإلنجليزية

 المملكة المتحدة تدفع وليس لها أي تأثير في االتحاد
ستواصل لندن أيًضا سداد ميزانية االتحاد األوروبي المشتركة ، لكن عليها 
أن تقبل عدم وجود تأثير على قرارات االتحاد األوروبي ألنها لن تضم ممثلين 

من أعضاء البرلمان األوروبي  73ت االتحاد األوروبي. لقد عاد في مؤسسا
لم يعد  2019كانون األول/ديسمبر  1إلى المملكة المتحدة بالفعل ، ومن 

هناك مفوض بريطاني أيًضا في المفوضية األوروبية. كما تفقد المملكة 
. لن 2020شباط/فبراير  1المتحدة ممثليها في محاكم االتحاد األوروبي في 

يشارك وزراءها في مجالس االتحاد األوروبي ، ولن يشارك رئيس الوزراء في 
قمم االتحاد األوروبي ، وسيتوقف السفير عن حضور االجتماعات األسبوعية 
لسفراء االتحاد األوروبي. سيغير مكتبه اسمه في منتصف الليل: من التمثيل 

 .الدائم لالتحاد األوروبي إلى بعثة االتحاد األوروبي
لغة  24من المثير لالهتمام ، أن اللغة اإلنجليزية ستبقى واحدة من و 

رسمية في االتحاد األوروبي. إلزالته من هذه القائمة ، يحتاج المرء إلى موافقة 
باإلجماع من دول االتحاد األوروبي ، ومن الصعب تخيل عمل االتحاد دون 

، لم تعد اللغة لغة أصبحت أداة االتصال األساسية. من الناحية النظرية 
اإلنجليزية مدرجة في هذه القائمة ألنها ليست لغة أعلنها أي بلد من دول 
االتحاد األوروبي رسمًيا. قررت أيرلندا ومالطا ، وهما دولتان تستطيعان القيام 
بذلك ، في الماضي اإلبالغ عن اللغة األيرلندية والمالطية ، مستفيدة من 

 .ال تزال في القائمة بفضل بريطانيا العظمى حقيقة أن اللغة اإلنجليزية كانت
 التفاوض على اتفاق بشأن العالقات المستقبلية حتى نهاية العام
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لدى االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة حتى نهاية العام للتفاوض على 
اتفاق بشأن العالقات المستقبلية. من الناحية النظرية ، يمكن لرئيس الوزراء 

طلب مرتين لتمديد الفترة االنتقالية ، في المجموع حتى بوريس جونسون أن ي
، لكنه أعلن بحزم عدة مرات أنه لن يفعل ذلك. إنه يريد  2023نهاية عام 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في أقرب وقت ممكن ، دون الحاجة إلى 
تطبيق قانون االتحاد األوروبي ، والدفع إلى ميزانية االتحاد األوروبي ، 
واالمتثال ألحكام االتحاد األوروبي. إذا كان األمر كذلك ، فليس هناك فرصة 

 - .التفاق شامل. عملت سبع سنوات على اتفاقات مماثلة مع كندا أو اليابان
سيتمسك االتحاد األوروبي بأولوياته ، وهي التجارة والتعاون في مجال األمن. 

قب في حال عدم وجود ألن هذه هي المجاالت التي يكون لها أخطر العوا
اتفاق.  كما تقول آغاتا غوستينسكا ياكوبيفسكا خبير في مركز الفكر األوروبي 

-Rzeczpospolita" Agata Gostyńska" في صحيفة جيتشبوسبوليتا  
Jakubowska.. 

آذار/مارس ، وسيكون صيد األسماك أول معركة  3ستبدأ المفاوضات في 
اظ على الظروف الحالية ، أي الوصول كبرى. يريد االتحاد األوروبي الحف

األصعب  -المتبادل إلى مصائد األسماك ، لندن ترفض هذا االفتراض. 
سيكون تحقيق الطلب الذي طلبه االتحاد األوروبي ، ال يستبعد الخالف ، 

 .وهو ما يعني تأجيل خروج بريطانيا وهذا صعب
ألوروبي بأكبر يريد البريطانيون الوصول إلى السوق الداخلية لالتحاد ا

قدر ممكن ، ألن االتحاد األوروبي هو شريكهم التجاري الرئيس. مع أنهم ال 
يعتزمون تلبية جميع المعايير ، وهو شرط للوصول إلى السوق الداخلية لبلدان 

 -ثالثة. على سبيل المثال ، اللوائح البيئية أو قواعد المساعدات العامة. 
لتقارب. لذلك، إذا أراد بوريس جونسون مقياس االفتتاح يعتمد على مقياس ا

اتفاقية بدون حصص صفرية وعادات صفرية بحلول نهاية العام ، فيجب أن 
نكون متأكدين من عدم اإلغراق على الجانب اآلخر ، أي تكافؤ الفرص "، 

 .هكذا قالت أميلي دي مونتشالين ، وزيرة الشؤون األوروبية الفرنسية
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 هبوط حاد لإلسترليني بعد تأجيل التصويت على البريكست - 5

 الجنيه اإلسترليني بيمنى بخسائر بسبب تأجيبل التصويت على بركست

  2018ديسمبر  mochebaro  11@  صحافي محمد شبارو  
 االقتصاد البريطاني يتارجح بسبب بريكست

هوى الجنيه اإلسترليني سريعًا متكبدًا خسائر قاسية مساء االثنين فور 
تأجيل التصويت في البرلمان إعالن رئيسة الوزراء الوزراء تيريزا ماي 

البريطاني على خطة االنسحاب من االتحاد األوروبي، وهو التصويت الحاسم 
والحساس الذي كان مقرراً أن يتم الثالثاء وسط حالة من الجدل الواسع تشهدها 

 البالد.
% مساء االثنين، بعد أن 1.5ومني الجنيه اإلسترليني بخسائر تجاوزت 

لى من يوم االثنين مستقراً بانتظار التصويت المرتقب ظل طوال الساعات األو 
دوالر أميركي وهو  1.25يوم الثالثاء. وتم تداول اإلسترليني عند مستوى 

 أدنى مستوى له منذ أكثر من عام كامل، بحسب ما رصدت "العربية.نت".
كما تراجع سعر صرف اليورو األوروبي أمام الدوالر األميركي متأثرًا 

دوالر، متراجعًا  1.13التصويت، حيث تم تداوله عند مستوى بقرار تأجيل 
 % عما كان عليه في جلسة التداول السابقة.0.2بنسبة 

وجاء التراجع في سعر صرف #اإلسترليني و #اليورو في أعقاب إعالن 
رئيسة الحكومة ماي تأجيل التصويت على خطة البريكست، وذلك لتفادي 

 هزيمة كبيرة في البرلمان.
قرار ماي في محاولة لتجنب خسارة مؤكدة لنتيجة التصويت،  ويأتي

لكن ماي  خصوصا في ظل اعتراض العديد من المحافظين على الخطة.
أكدت تمسكها بالخطوط العامة لخطتها، وإن أبدت استعداداً لبعض التعديالت 

 على االتفاق الذي أقره زعماء االتحاد األوروبي.
وبي مجدداً في محاولة للتوصل إلى اتفاق وستتوجه ماي إلى االتحاد األور 

 جديد تحصل من خاللها على موافقة مجلس العموم.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
https://twitter.com/mochebaro
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
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وأشاع قرار تأجيل التصويت على االتفاقية أجواء من التشاؤم وشعورا 
بعدم قدرة رئيسة الحكومة البريطانية على تأمين موافقة البرلمان، بما يرفع من 

وروبي، وهو ما يمكن أن يكبد احتماالت "الخروج الصعب" من االتحاد األ
 االقتصاد البريطاني خسائر فادحة.

https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-
%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA 

 
 فلترفع الحكومة الضرائب على الثروات إذا أرادت النهوض ببريطانيا - 6

يعتبر عدم المساواة في الثروة أسوأ من عدم المساواة في الدخل بمرتين 
في المملكة المتحدة، وقد ظل ثابتًا عند هذا الحد المرتفع منذ ثمانينات القرن 

 الماضي

 18:46 2020يناير  28لثالثاء   روبرت بالمر 
رفع الضرائب هو الطريق الوحيد لتوزيع الثروات في المجتمعات 

  (الديمقراطية )رويترز
رجاًل في العالم  22أخيرًا عن إحصاء مذهل مفاده أن أغنى  ُكشف 

تيات في أفريقيا. جاء ذلك يتربعون على ثروة تفوق ما تملكه جميع النساء والف
في تقرير أصدرته قبل أيام مؤسسة أوكسفام الخيرية عن عدم المساواة، لتسليط 
الضوء مجددًا على حجم الفجوة بين األغنياء والفقراء في عالم أكثر ثراًء من 
أي وقت مضى. ويستحوذ مليارديرات العالم جميعهم على ثروة تعادل ما 

 يملكه نصف سكان األرض.
ن من المستبعد أن يربط ساجد جاويد وزير المالية البريطاني في وكا

دافوس في األسبوع الماضي بين عدم المساواة على مستوى العالم وحالة األمة 
في بالده. لكن الحقيقة هي أن ما تشهده المملكة المتحدة يعكس الوضع على 

لجهة   ول العالمالمستوى العالمي. فبريطانيا تتحول حالياً إلى واحدة من أكثر د
يعتبر عدم المساواة في الثروة أسوأ من عدم المساواة  عدم المساواة بين أبنائها.

في الدخل بمرتين في المملكة المتحدة، وقد ظل ثابتًا عند هذا الحد المرتفع 

https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/135271
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/135271
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/135271
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منذ ثمانينات القرن الماضي. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب 
يزداد سوءًا. كما أنه يتفاقم بسبب  سن بل اإلحصاء الوطني أن الوضع ال يتح

حقيقة أن هناك الكثيرين ممن لم يحصلوا على زيادة حقيقية في األجور منذ 
 أكثر من عقد من الزمن.

الالفت أن هذا األمر يكتسب أهمية سياسية. فقد وعد بوريس جونسون 
 بأن حكومته "سترفع مستوى" البلدات المهملة في شمال ووسط البالد التي

مقعدًا في البرلمان الشهر الماضي.  80ساعدت حزبه على الفوز بأغلبية 
وتمثل هذه المقاعد التي انتهت أخيراً في أيدي المحافظين، بعض أجزاء البالد 

 التي شهدت ركودًا في النمو واستنزافًا لثرواتها.
وقد وعدت الحكومة بتخصيص مليارات الجنيهات للطرق الجديدة والسكك 

في دوائر  والبنية جوانب التحتية األخرى. وسُتنفق الكثير أيضًا الحديدية 
حزب المحافظين االنتخابية الجديدة مثل بليث فالي وستوك. بيد أن ضخ 
األموال لن يكون كافيًا. وترتفع األصوات باضطراد داخل حزب المحافظين 
 داعية بوريس جونسون لمعالجة عدم المساواة االقتصادية التي تكمن وراء

 المشاكل في العديد من هذه األماكن.
التفاؤل أن يتكهن المرء باتخاذ المحافظين إجراءات  ربما يبدو من قبيل 

لمعالجة عدم المساواة. ولكن لم يمر الكثير من الوقت بعد على قول تيم بيت، 
لجاويد وكذلك حين لفيليب هاموند،  سابق في وزارة المالية  وهو مستشار أول 

لماضي، إن اآلوان قد آن لتعامل المحافظين بصرامة مع عدم في األسبوع ا
"الحركية  المساواة. ويجادل موضحًا أن الوضع الراهن يحرم البريطاني من

االجتماعية" بمعنى االنتقال من طبقة إلى أخرى في المجتمع، ويضّر بالنمو 
لحل االقتصادي كما ينّشط الشعبويين اليساريين واليمنيين. ويتمثل جزء من ا

الذي يقترحه المستشار السابق في فرض مزيد من الضرائب على الثروة، 
مثاًل، عن طريق طرح المزيد من حزم الضرائب البلدية على العقارات األغلى 

كل هذه المقترحات معقولة  وخفض إعانات التقاعد ألصحاب الدخل المرتفع.
 ريبية.وتتوافق مع األفكار التي حددناها في بياننا للمساواة الض
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قد يبدو هذا للوهلة األولى تصرفًا ال ينسجم أبدًا مع حزب المحافظين. 
غير أن الحكومة تسعى يائسة للحصول على النقد، ولن يسرها أن تزيد من 

وقد قّلص   الضرائب على أولئك الذين يواجهون سلفًا ظروفًا مالية صعبة.
استبعاد أي زيادة على رئيس الوزراء سلفًا هامش المناورة المتاح له من خالل 

 ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة.
لكن هناك سابقة جيدة لحزب المحافظين تتمثل في فرض ضرائب على 
الثروة المتراكمة. فجورج أوزبورن وزير المالية األسبق رفع الضرائب على من 

على المنازل األغلى يشترون العقارات بغية تأجيرها، كما زاد ضريبة الشراء 
ثمنًا. وحسبما أشار ديفيد ويليتس، وهو وزير دولة محافظ سابق، فقد حان 
الوقت لمطالبة الميسورين ممن ولدوا عقب الحرب العالمية الثانية بالمساهمة 

 بجزء من ثرواتهم المتراكمة لتجنب زيادة الضرائب على العمال.
إلى  يشتمل على تلميحات  بيان حزب المحافظين االنتخابي والواقع أن  

أن بوريس جونسون قد يتقبل اقتراحًا كهذا. فالبيان دعا إلى فرض قيود على 
سيلقى هذا النهج استحسانًا لدى الناس.  "المزايا الضريبية التعسفية لألثرياء".

فقد أعربت غالبية المشاركين في استطالع للرأي أجريناه مع مؤسسة أوكسفام 
ألبحاث السوق، عن تأييدها لفرض ضرائب أعلى  الخيرية وشركة يوغوف

على الثروات. وعلى وجه الخصوص، كان هناك دعم واسع النطاق من 
األطراف السياسية كلها لضمان أن يدفع األغنياء، ممن يملكون 

تكفيهم للعيش، ضرائب تساوي قيمتها على األقل ما يدفعه أصحاب  ثروات 
 ن أجل سد رمقهم.الدخل المحدود الذين يخرجون للعمل م

 11كل ما سلف يعني أن هناك سببًا وجيهًا كي يقف وزير الخزانة في 
مارس )آذار( لتقديم ميزانيته واإلعالن عن ضرائب أعلى على الثروات. 
سُتظهر هذه الخطوة إذا اُتخذت أن الحكومة جادة حقاً في رفع مستوى المناطق 

ير التنفيذي في المملكة المتحدة )روبرت بالمر هو المد األشد فقرًا في البالد.
 The Independent ©  العدالة الضريبية"( -لشبكة "تاكس جاستس 
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%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89- 
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https://www.independentarabia.com/node/90101/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/90101/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 توقعات بتذبذب الجنيه اإلسترليني لكن انهياره مستبعد - 7

لى الرغم من تقلبات البعض يضارب على ارتفاع قيمته مع نهاية العام ع
صحافي متخصص في الشؤون  أحمد مصطفى ، سعر العمالت العالمية

  2019سبتمبر  1الدولية 

 جنيها إسترلينيا )رويترز( 20أوراق نقدية فئة  
األسبوع وشهر أغسطس  أنهت العملة البريطانية، الجنيه اإلسترليني،

)آب( على ارتفاع طفيف مقابل العملة األوروبية الموحدة، اليورو، ودون تغير 
كبير أمام الدوالر األميركي. وكان األربعاء الماضي شهد هبوطا كبيرا لسعر 

% قبل أن ينهي 1.1صرف اإلسترليني أمام الدوالر لتنخفض قيمته بنسبة 
دوالر  1.21ر مما فقده وعند أكثر من األسبوع بعد يومين مستعيدا الكثي

 للجنيه.
 2016ومنذ استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي )البريكست( في صيف 

يعد الجنيه اإلسترليني المؤشر الرئيس على التوتر السياسي في بريطانيا 
 1.48المتعلق بالبريكست وشكله وتبعاته. فمما يقارب دوالر ونصف للجنيه )

سترليني( في وقت استفتاء البريكست، هبط سعر صرفه في دوالر للجنيه اإل
 دوالر للجنيه. 1.20% من قيمته إلى أعلى قليال من 20ليفقد نحو  2017

ومع توصل رئيس الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي التفاق مع االتحاد 
األوروبي وتقدير األسواق بعملية بريكست منظمة، ارتفع سعر صرف 

دوالر للجنيه. لكن مع  1.40ليصل في وقت ما إلى  2018في اإلسترليني 
التوتر السياسي ورفض البرلمان البريطاني لالتفاق واألزمة التي جعلت ماي 
تستقيل هبط اإلسترليني مجددا ليصل في منتصف أغسطس إلى أكثر قليال 

 دوالر للجنيه، ما اعتبر أدنى مستوى له في نحو تسع سنوات. 1.20من 
 مؤشر جيد

جاء التذبذب الشديد في سعر صرف الجنيه اإلسترليني، يوم األربعاء، 
مع الضجة السياسية واإلعالمية التي أثارها قرار رئيس الوزراء بوريس 
جونسون بتعليق عمل البرلمان ألكثر من شهر من قبل منتصف سبتمبر 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101


  M E A K- Special Economic Report                  تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                    الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

17 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                           سورية  12341دمشق ص ب 

 )أيلول( إلى ما بعد منتصف أكتوبر. وكان سعر صرف اإلسترليني أكثر تأثرا
من أسعار األسهم في بورصة لندن، إذ أنهت أسهم الشركات البريطانية اليوم 
مرتفعة قليال فيما فقد اإلسترليني نحو نصف سنت مقابل الدوالر )تراجع 

 طفيف بنهاية اليوم(.
لذا يعتبر كثير من المحللين والمراقبين سعر صرف الجنيه اإلسترليني 

انيا، ويتوقعون أن تتذبذب قيمة مؤشرا جيدا على الوضع السياسي في بريط
العملة بين االنخفاض واستعادة العافية لكن دون أن تنهار إلى ما بعد نهاية 

 أكتوبر )تشرين األول( الموعد الجديد للبريكست.
ويبدو أن األسواق ال تهتم بالجدل السياسي المستعر بقدر ما تأخذ في 

أو باتفاق اللحظة  االعتبار الجانب االقتصادي للبريكست، بدون اتفاق
األخيرة. ومع ما بدا في األيام األخيرة من ضيق فرصة المعارضة في منع 
حكومة جونسون من الخروج من أوروبا في موعده، تعتبر األسواق ذلك مؤشرا 

 إيجابيا بغض النظر عن الموقف من البريكست نفسه سياسيا.
راهنوا بالفعل ومع أن هناك عددا معقوال من المضاربين في سوق العمالت 

على انخفاض قيمة الجنيه اإلسترليني أكثر، إال أن هناك من راهنوا بالعكس 
بالفعل، أي على ارتفاع سعر صرف الجنيه اإلسترليني، خاصة بعد 

 البريكست.
ويجمع أغلب المحللين االقتصاديين على أن الجنيه اإلسترليني لن يشهد 

الرغم من أن البعض يحاول  انهيارا كما حدث مثال في التسعينيات. وعلى
التذكير بكارثة "األربعاء األسود" حين انهار اإلسترليني نتيجة المضاربة عليه 
مع رفض بريطانيا الدخول في النظام النقدي األوروبي الموحد. وغالبا ما 

( باسم الملياردير األميركي جورج 1992سبتمبر  16يرتبط ذلك اليوم )
 مليار دوالر بالمضاربة على الجنيه. سوروس الذي يقال إنه كسب نحو

 عملة البريكست
ما يجعل الوضع الحالي مختلفا عن ظروف االنهيارات السابقة للعملة 
البريطانية هو أن جزءًا من خروج بريطانيا من أوروبا هو أيضا "الفخر 
الوطني" باستقالل عملتها وتجارتها بها عن االتحاد األوروبي. ويشار هنا الى 
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ه اإلسترليني يعد اآلن أقدم عملة وطنية ال تزال في سوق التعامل أن الجني
 )أكثر من عشرة قرون(، وتعرضت لهزات كثيرة لكنها استعادت عافيتها بعدها.
لذا، يعتبر البريطانيون اإلسترليني عنصرا أصيال في البريكست، حتى 

عالم في يمكن وصفه بأنه عملة بريكست التي تريد بريطانيا التعامل بها مع ال
 اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة ال تخضع لقواعد االتحاد األوروبي.

ويالحظ أنه فيما كان تراجع اإلسترليني أمام الدوالر منذ استفتاء بريكست 
قبل ثالثة أعوام كبيرا نسبيا، فإن ذلك التراجع كان أقل قليال أمام اليورو. ففي 

ه مقابل اليورو في تلك الفترة. % من قيمت15المتوسط فقد اإلسترليني نحو 
وعلى سبيل المثال، ارتفع اإلسترليني مقابل اليورو قليال أخيرًا مع تخلي 
المستثمرين عن شراء اليورو بسبب مؤشرات ضعف االقتصاد األوروبي 

 واتجهوا لشراء اإلسترليني.
أما ما يشجع بعض المستثمرين والمتعاملين في أسواق العمالت على 

عر صرف الجنيه اإلسترليني بعد فترة تذبذب في الشهرين توقع تحسن س
 المقبلين فهو أن العمالت الرئيسية األخرى ليست في وضع جيد.

فاليورو مرشح للهبوط مع تعثر االقتصادات األوروبية الرئيسة، كما هو 
الحال اآلن مع التباطؤ في االقتصاد األلماني قاطرة اقتصاد دول اليورو 

اإليطالي. ومع ارتفاع احتماالت أن يخفض االحتياطي وأزمات االقتصاد 
الفيدرالي )البنك المركزي( األميركي أسعار الفائدة مجددا لن يظل سعر صف 

لكن األهم هو أن سعر صرف الجنيه حاليا يقل  الدوالر مرتفعا كما هو اآلن.
% عن تقدير صندوق النقد الدولي المعروف بمصطلح "سعر 30بنسبة 

ي" للعمالت الوطنية. وغالبا ما يخشى على مستقبل العملة الصرف األساس
حين تكون قيمتها أعلى من هذا التقدير فتشهد تصحيحا حادا في أي أزمة، 

 إنما طالما قيمتها أقل، فاحتماالت االنهيار الكبير أقل بكثير.
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF 

https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 مع انتظار "بريكست"... الجنيه اإلسترليني تحت الضغوط - 8

محللون: االقتصاد البريطاني قد يستفيد من التنافسية. وتوقعات بنشاط 
 ستثمار والطلب على العقاراال

 17:00 2019أغسطس  14األربعاء    إندبندنت عربية  
أعوام أمام اليورو  10الجنيه اإلسترليني يهبط إلى أدنى مستوى خالل 

 ()أ.ف.ب
ريطانيا الخروج بدون اتفاق تترقب األوساط االقتصادية ما يحمله قرار ب

من االتحاد األوروبي، وهل سيحمل نتائج إيجابية على الصعيد المحلي أم 
خبراء ومحللون يرون أن هبوط   ستتعرض األسواق لضغوط مالية جديدة؟

الجنيه اإلسترليني تضمن عودة النشاط لعدد من الصادرات وارتفاع محدود 
لقطاع، إال أن هذه المؤشرات ال في الطلب على العقارات رغم تعثر هذا ا

 تكفي مع خسارة الشركات، وتراجع أدائها بسبب الغموض الذي يلف بريكست.
أعوام أمام اليورو قبل أن  10وهبط اإلسترليني إلى أدنى مستوى خالل 

يسترد بعض خسائره وسط االضطرابات في منطقة اليورو خالل اليومين 
نكماش االقتصاد البريطاني في الربع الماضيين، وجاء ذلك بعد اإلعالن عن ا

، ووسط تزايد المخاوف بشأن الخروج من االتحاد األوروبي 2019الثاني من 
يورو، وهو أدنى  1.0724بدون اتفاق ليصل الجنيه اإلسترليني إلى مستوى 

مستوى له مقابل اليورو منذ األزمة المالية العالمية. وخالل تعامالت الثالثاء، 
دوالر ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل  1.2056إلسترليني عند استقر الجنيه ا

 بنس. 92.73اليورو حيث جرى تداوله مقابل 
% من 20ويتعرض الجنيه اإلسترليني للضغط هبوطا، وفقد ما يقرب من 

 1.50حتى اآلن، إذ كان سعره وقتها  2016قيمته منذ استفتاء البريكست في 
 دوالر.

روج بريطانيا من االتحاد األوروبي بدون صفقة وبطبيعة الحال، ال يزال خ
مؤثرًا حتى اآلن على الجنيه اإلسترليني مقابل معظم العمالت. وتشير إلى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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أن الجنيه البريطاني هو واحد من أضعف العمالت الرئيسية واآلن أصبح 
 الدوالر أقوى، بحسب المحللين.

يون لمغادرة وواجه الجنيه انخفاضًا بشكل كبير منذ أن صّوت البريطان
، كما تسببت المخاوف من مغادرة بريطانيا 2016االتحاد األوروبي في عام 

لالتحاد األوروبي دون اتفاق لحماية التجارة، في دفع الجنيه إلى أدنى 
مستويات أمام الدوالر األميركي، لم يشهد مثلها منذ مارس )آذار( من عام 

2017. 
قبل االستفتاء، انخفض سعر  دوالر 1.49وبعد تداول كان قد اقترب من 

، على 2017دوالر بحلول يناير )كانون الثاني( من عام  1.20الجنيه إلى 
خلفية مخاوف من قيام رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بإخراج بريطانيا من 

 السوق الموحدة واالتحاد الجمركي.
مرة أخرى، ويعتقد المحللون، أن الجنيه اإلسترليني قد يبلغ هذه المستويات 

بينما يواصل جونسون الضغط على مسؤولي االتحاد األوروبي إلعادة 
التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي التي اتفقت عليها 

 خليفته تيريزا ماي، إاّل أن البرلمان البريطاني رفضها.
وقد يتعادل اإلسترليني مع الدوالر بعد خروج بريطانيا من االتحاد 

وروبي، وفقًا للمحللين، الذين يتوقعون أن العملة البريطانية ستنخفض األ
 باستمرار من اآلن وحتى نهاية أكتوبر )تشرين األول( المقبل.

 تأثير إيجابي على اقتصاد بريطانيا
وفي هذا الصدد، يقول نادر حّداد، المستشار المصرفي الدولي في 

تأثير إيجابي اقتصاديا على  لوكسمبورغ، "يستطيع أن يكون هبوط الجنيه له
المدى الطويل من ناحية فتح آفاق استثمارية جديدة خارج غطاء االتحاد 
األوروبي، وهذا ما ستعمل عليه الحكومة البريطانية لجلب مستثمرين أجانب 
يثقون في االقتصاد البريطاني ولهم حافز تراجع العملة وفقدانها لجزء كبير 

 من قيمتها".
سباب نزول الجنيه اإلسترليني ألدنى مستوى له منذ عشرة وقال حدد "إن أ

أعوام يرجع إلى مخاطر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق، 
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وهذا ما يجعل المخاوف في السوق تتفاقم ال سيما بعد تصريحات رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الذي أعلن الخروج من المملكة 

ى وإن كّلف ذلك خسائر اقتصادية كبرى، فضال عن إمكانية المتحدة حت
خسارة لندن مكانتها في العالم كقطب مالي ومجمع ألهم البنوك وصناديق 

 االستثمار العالمية".
وتوقع حداد "أن يستمر هبوط الجنيه االسترليني مقابل اليورو نظرا لتزايد 

طلب، وسيقل الطلب عمليات بيع الجنيه بقاعات التداول من حيث العرض وال
على اإلسترليني وسط انخفاض المبادالت التجارية بين السوق األوروبية 
الموحدة وبريطانيا مع االتجاه لفرض رسوم على السلع المصدرة من وإلى 

 بريطانيا".
وحول القطاع العقاري في لندن يرى حداد "أنه يواجه العديد من التحديات 

كة المتحدة سيجعل الكثير من المستثمرين أولها أن خروج بريطانيا من الممل
في القطاع العقاري يترددون لكثرة العرض ونقص الطلب الذي سيترجم بارتفاع 

 البطالة وانتقال العديد من األنشطة البنكية إلى داخل االتحاد األوروبي".

% من قيمته منذ استفتاء 20الجنيه اإلسترليني فقد  
 )رويترز( 2016بريكست في 

 اإلسترليني خسائر 
٪ خالل الثالثة أشهر الماضية، وفقد 7الجنيه اإلسترليني نحو  وخسر

. الهبوط الشهري 2019٪ مقابل الدوالر األميركي في شهر يوليو )تموز( 4
، وتراجع إلى 2016األكبر للعملة البريطانية منذ أكتوبر )تشرين األول( 

ف المكلَّف بعد تصريحات بوريس جونسون وتصريحات ميشيل غو  1.2090
بملف البريكست، الذي قال إن "اإلدارة البريطانيَّة تعمل على التحضير للخروج 

 ".2019من االتحاد األوروبي دون اتفاق في أكتوبر )تشرين األول( 
قبل شهرين من تولي  1.31الجنيه اإلسترليني كان يتداول فوق مستوى 

قبل أسبوعين من  1.25جونسون رئاسة الوزراء، وكان يتداول عند مستوى 
فوز جونسون في سباقه نحو رئاسة الوزراء. خالل األسبوع األخير من شهر 
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على التوالي  13الجنيه اإلسترليني تراجع لألسبوع الـ 2019يوليو )تموز( 
 مقابل اليورو.

وفي أحدث استطالع لتوقعات البنوك أجرته وكالة بلومبيرغ، "فإن خروج 
٪ في أكتوبر 30دون اتفاق ارتفعت نسبته إلى بريطانيا من االتحاد األوروبي 

)تشرين األول( من هذا العام، وارتفع هذا االحتمال بثالثة أضعاف مقارنة 
، ويتوقع أن يخسر الجنيه االسترليني 2019باستطالع شهر فبراير )شباط( 

 مقابل الدوالر األميركي". 1.10٪، وتراجع إلى 9
 ميزة تنافسية للصادرات

نب اإليجابية النخفاض الجنيه اإلسترليني بعيدا عن وبالنسبة للجوا
االنهيار، قال أحمد معطي، المحلل االقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في 
آي ماركتس"، "إنه سيعطي ميزة تنافسية كبرى للصادرات البريطانية في ظل 
المنافسة الكبرى مع المنتجات الصينية التي تقوم بحرب عمالت هذه الفترة 

 الل خفض قيمة عملتها لتشجيع صادراتها".من خ
ويرى المحلل االقتصادي "أن انخفاض اإلسترليني سيشجع المستثمرين 
للشراء في العقارات مع انخفاض قيمتها مقارنة بالعمالت األخرى وفي ظل 
حالة كبيرة من التوترات من كل الجوانب بخروج إنجلترا من االتحاد األوروبي 

لمية وتوترات حربية مع إيران، وقد يجعل المستثمرين وأيضا بحرب تجارية عا
 يبحثون عن أسواق أخرى أكثر أمانًا لحين انتهاء هذه األزمات".

وذكر معطي "أن هبوط اإلسترليني يرجع لعدة أسباب أهمها فوز بوريس 
جونسون برئاسة وزراء بريطانيا الذي يعرف عنه أنه حاد األسلوب ورغبته 

االتحاد األوروبي في موعده المحدد حتى بدون اتفاق، القوية في الخروج من 
وأدى ذلك بالفعل إلى هبوط العملة مع تراجع كبير متوقع باالقتصاد 

 البريطاني".
 2012تباطؤ النمو االقتصادي للمرة األولى منذ 

% خالل الربع الثاني 0.2وانكمش اقتصاد بريطانيا بشكل مفاجئ بنسبة 
حين سّجل إجمالي  2012منذ الربع األخير من من العام، في أول تقّلص له 

الناتج المحلي تراجعًا مماثاًل. ولم يتراجع إجمالي الناتج المحلي أكثر من هذا 
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حين مّر االقتصاد بفترة من الركود بعد  2009المعّدل سوى في أوائل العام 
، حسب البيانات الصادرة عن مكتب 2008األزمة المالية العالمية في 

 لوطني في بريطانيا.اإلحصاء ا
وأوضح "مكتب اإلحصاء الوطني" البريطاني "أن تراجع اإلنتاج الصناعي 
يقف وراء االنكماش االقتصادي". وأرجع المكتب التدهور جزئيًا إلى "تراجع 
إنتاج السيارات مع تقديم موعد إقفال المصانع السنوي في الصيف لدواعي 

 وعد النهائي لتنفيذ بريكست".الصيانة إلى أبريل )نيسان( استباقًا للم
وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو )حزيران( 

على االنفصال عن االتحاد األوروبي، مع انخفاض معدالت النمو  2016
% قبل االستفتاء على االنفصال لتسجل نموًا 2السنوية من مستوى يزيد على 

ي إلى "تأثر اإلسترليني بالتوترات وأشار معط .2018% في العام 1.4بنسبة 
البحرية مع إيران وإرسال بريطانيا لعدة سفن حربية إلى مضيق هرمز ما يزيد 
من قلق الحرب بين البلدين، إلى جانب تصاعد حدة الحرب التجارية بين 
الواليات المتحدة والصين وبالتالي تأثر نمو االقتصاد العالمي بشكل عام، 

 الذي يؤيد توجهات السياسة األميركية".واالقتصاد البريطاني 
وحول توقعات أداء الجنيه اإلسترليني  توقعات سلبية ألداء االسترليني

توقع معطي "استمرار األداء السلبي السيما مع استمرار األخبار السلبية 
أمام اليورو ربما نرى  0.9300خاصة في حالة كسر مستوى المقاومة 

% في 0.2سعار البيوت في بريطانيا بنسبة وتراجعت أ انخفاضات مستمرة".
يونيو )حزيران( الماضي، حسب مؤشر أسعار البيوت لوكالة رايتموف 

Rightmove  العقارية. وحسب أحدث بياناتها المعلنة الشهر الماضي فإن
العقارات األعلى قيمة كانت األكثر تأثرا بتراجع األسعار إذ انخفضت أسعار 

 %..1.1البيوت الجديدة بنسبة 
وتتفق أغلب وكاالت العقارات ومؤسسات اإلقراض العقاري على "أن نمو 
أسعار العقار في بريطانيا يتباطأ بوتيرة تدعو للقلق، وإن لم تصل بعد إلى 
مستوى الخطر الذي ينذر بانهيار عقاري كما حدث في الواليات المتحدة قبل 

 أكثر من عشر سنوات وتسبب في أزمة مالية عالمية".
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إلى "أن  Nationwideرت أرقام شركة اإلقراض العقاري نيشنوايد وأشا
% 0.5النمو الشهري في أسعار البيوت انخفض في يونيو )حزيران( إلى نسبة 

% في شهر مايو )أيار(". ولتوضيح أهمية الفارق الشهري يذكر 0.6مقابل 
اد "أن معدل نمو أسعار البيوت عند االستفتاء على خروج بريطانيا من االتح

 % سنويا".5كان بنسبة  2016األوروبي )بريكست( عام 
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7 

 
مع أزمة بريكست... انكماش التصنيع في بريطانيا بأسرع وتيرة في  - 9

 سنوات 7
 دوالر وسط تزايد المخاوف بشأن اآلفاق االقتصادية 1.10اليورو دون 

 15:26 2019سبتمبر  2االثنين    إندبندنت ووكاالت 
 (التصنيع في بريطانيا بسبب مخاوف بريكست )رويترز انكماش

مع تزايد المخاوف من أزمة خروج بريطانيا أظهر مسح أن 
المحلي انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبعة أعوام متأثرا  التصنيع 

بتعمق أزمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتراجع العالمي، ما ينبئ 
لى فرص تعاٍف عالمي في الربع الثالث. وتراجع مؤشر بانحسار المؤشرات ع

سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع  -آي.إتش.إس ماركت 
، ليأتي 48من  47.4الصناعات التحويلية في بريطانيا في يوليو )تموز( إلى 

دون متوسط التوقعات في استطالع لرويترز بمقدار نقطة كامل، بحسب 
 "رويترز".

، مدير "آي.إتش.إس ماركت"، "كبحت مستويات وقال روب دوبسون 
عالية من الضبابية االقتصادية والسياسية إلى جانب توترات تجارية عالمية 
جارية، أداء المصانع البريطانية في أغسطس )آب("، وأظهر مؤشر مديري 
المشتريات "أن التصنيع في بريطانيا خضع لتراجع يجتاح أوروبا على الرغم 

 فرنسا الشهر الماضي".من نمو طفيف في 

https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/48576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
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وألقى المشاركون في مسح مؤشر مديري المشتريات بالمسؤولية على 
التباطؤ العالمي وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في انخفاض الطلب 
من العمالء المحليين واألجانب، إذ ينقل بعضهم سالسل اإلمداد من بريطانيا 

النهائي إلتمام االنسحاب من  أكتوبر )تشرين األول(، وهو الموعد 31قبل 
  االتحاد األوروبي.

وقالت "آي.إتش.إس ماركت"، التي أجرت المسح، "إن مسحها يتماشى 
% على أساس 2مع تراجع في الرقم الرسمي إلنتاج المصانع البالغ نحو 

% من الناتج االقتصادي البريطاني. ونزل مؤشر 10فصلي. ويشكل التصنيع 
قبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في المسح لإلنتاج في المست

". وقالت آي.إتش.إس ماركت "إن النشاط تراجع في سائر قطاع 2012
الصناعات التحويلية، مع هبوط اإلنتاج في قطاع السلع االستهالكية بأسرع 

 قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني". 2009وتيرة منذ فبراير شباط 
 ستمرار الخالف التجاري اليورو يتراجع مع ا

دوالر بعد أن فرضت واشنطن  1.10إلى ذلك تراجع اليورو دون مستوى 
وبكين رسوما جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خالل مطلع 
األسبوع، مما يزيد المخاوف حيال آفاق االقتصاد األوروبي المتركز على 

مية اليوم االثنين، وظل الصادرات. واألسواق األميركية مغلقة بسبب عطلة رس
المستثمرون عازفين، بينما يترقبون رؤية السياسات التوسعية التي قد يكشف 

بنك المركزي األوروبي ومجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي عنها ال
% 15األميركي( هذا الشهر. وفرضت الواليات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 

على سلع صينية متنوعة يوم األحد تضمنت األحذية والساعات الذكية 
وشاشات التلفزيون المسطحة، بينما فرضت الصين رسوما جمركية جديدة 

 لنفط الخام األميركي.على ا
دوالر بعد نزوله  1.0977% إلى 0.1ومقابل الدوالر، تراجع اليورو 

واستقر  .2017دوالر يوم الجمعة للمرة األولى منذ مايو )أيار(  1.10دون 
مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست عمالت 

 .98.87رئيسية، إلى حد كبير عند 
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 يواصل الصعودالذهب  
وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب بدعم من الطلب على 
المالذات اآلمنة، مع بدء كل من الواليات المتحدة والصين فرض رسوم على 
سلع األخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج 

ي المعامالت المخاوف من التباطؤ االقتصادي العالمي. وزاد سعر الذهب ف
دوالر لألوقية )األونصة(، بعدما انخفض إلى  1522.1% إلى 0.2الفورية 

دوالر في الجلسة السابقة.واستقر  1517.11أدنى مستوياته في أسبوع عند 
وقال  دوالر لألوقية. 1529.50الذهب في العقود األميركية اآلجلة عند 

رب التجارية بعد تنفيذ دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه.إن.زد"، "وقائع الح
الرسوم الجديدة مطلع األسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في 
األسواق صباح اليوم". وأسهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 
في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب 

المعادن النفيسة األخرى، دوالر في أغسطس )آب(. ومن بين  100أكثر من 
دوالر لألوقية. وارتفع  18.31% إلى 0.2نزلت الفضة في المعامالت الفورية 

دوالر لألوقية، في حين صعد البالديوم  935.45% إلى 0.5البالتين 
دوالر لألوقية. وربما تضعف التعامالت في ظل  1536.55% إلى 0.4

 مناسبة عطلة عيد العمال.إغالق أسواق المال األميركية اليوم االثنين ب
 مكاسب جديدة في انتعاش أسهم التعدين

وعلى صعيد األسواق فتحت أسهم أوروبا مرتفعة مدفوعة بصعود أسهم 
شركات التعدين، بينما ظلت المعنويات ضعيفة مع بدء الواليات المتحدة 
والصين أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم الجمركية على بضائع كل 

% 0.4البريطاني  100المكاسب صعود مؤشر فايننشال تايمز منهما. وقادت 
مع ارتفاع شركات تعدين كبرى مثل بي.إتش.بي وريو تينتو على خلفية 
مكاسب ألسعار خام الحديد خالل الليل في الصين وهي أكبر مستهلك له. 
والقت أسعار خام الحديد دعما من تعهد بكين، تعزيز االستثمار في 

 تحتية وتطوير األقاليم لدعم االقتصاد المتباطئ.مشروعات البنية ال
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% وزاد المؤشر 0.1وارتفعت األسهم األلمانية الحساسة لقضايا التجارة 
%، ليستهل شهر سبتمبر )أيلول( مرتفعا بعد 0.3األوروبي   600ستوكس 
% في أغسطس )آب( بسبب الحرب التجارية، التي أدت 1.6تراجع 

ارت مخاوف من ركود عالمي، لما يزيد على الضطراب في أسواق المال، وأث
 عام.

https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-
%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA 

 
 ماذا بعد يوم البريكست في بريطانيا؟ - 10

 احتمال الخروج من االتحاد األوروبي من دون اتفاق يظل قائماً 

االثنين    صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى 
  2020يناير  27

علما االتحاد األوروبي واالتحاد البريطاني يلوحان أمام البرلمان األوروبي 
 (في بروكسل )أ.ف.ب

يتابع البريطانيون تغطية واسعة من وسائل اإلعالم االقتصادية وغير 
دث يوم السبت األول من فبراير )شباط(، أي اليوم التالي االقتصادية لما سيح

يناير )كانون  31لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي نهاية يوم الجمعة 
 الثاني(.

ويهتم المواطنون سواء في بريطانيا أو مواطني دول االتحاد األوروبي 
ت من الذين يقيمون ويعملون في بريطانيا بتفاصيل ما سيترتب على البريكس

مصروفات أو رسوم. وال يعني اليوم التالي للبريكست تغييرا في وضع قانوني 
لمواطني بريطانيا ودول أوروبا، إذ إن بريطانيا ستظل ضمن القواعد والقوانين 

 .2020ديسمبر )كانون األول(  31األوروبية حتى نهاية الفترة االنتقالية في 
يم للدارسين البريطانيين في وإن كانت بعض التغييرات على تكاليف التعل

دول أوروبا أو الدارسين األوروبيين في بريطانيا يمكن أن تتغير خالل العام 

https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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ولو بشكل تدريجي. كما أن بعض البضائع التي يحملها المسافرون، خاصة 
 بالسيارات، قد تشهد تغيرا في أسعارها.

وأوروبا،  ويبقى السفر كما هو دون حاجة إلى رسوم تأشيرات بين بريطانيا
كذلك الوصول للخدمات الصحية لمن لديهم بطاقات صحية أوروبية من 
البريطانيين وأيضا رسوم التجوال على الهواتف النقالة بين أوروبا وبريطانيا 

 لن تتغير قبل التوصل التفاق الخروج وترتيباته بنهاية العام.
متد الفترة حسب برنامج البريكست األصلي كان يفترض أن ت: فترة انتقالية

االنتقالية التي يجري فيها التفاوض بين بريطانيا وأوروبا على اتفاق تجارة 
وعالقات نهائي لمدة عامين. لكن االضطراب السياسي في بريطانيا وفشل 
الحكومة في الحصول على موافقة البرلمان قبل انتخابات الشهر الماضي 

وجود بريطانيا في االتحاد عامًا من  40وبعد  المبكرة قلصت الفترة إلى عام.
األوروبي قد يكون من الصعب التوصل التفاقات نهائية لالنفصال في غضون 

شهرًا، لكن حكومة حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون  12
 ال تريد تمديد الفترة االنتقالية.

ويظل احتمال البريكست بدون اتفاق قائما إذا لم يتم التوصل لترتيبات 
نهائية قبل نهاية العام. وحسب اتفاق بريكست الذي أقره مجلس العموم 
)البرلمان( البريطاني نهائيا قبل أيام فإن الحكومة البريطانية أمامها حتى نهاية 
يونيو )حزيران( لطلب تمديد الفترة االنتقالية وأمد المفاوضات على االتفاقات 

 النهائية التجارية وغيرها مع أوروبا.
م تطلب لندن التمديد وتعقدت المفاوضات أو طالت سيكون خروج وإذا ل

بريكست بدون اتفاق، مع  2020ديسمبر  31بريطانيا النهائي من أوروبا في 
كل ما يترتب عليه من مخاطر اقتصادية جرى الحديث عنها باستفاضة في 

 الفترة الماضية.
 تأثير أقل

ن، فإنه يمكن طرح مع ذلك، وحتى في حال البريكست من دون اتفاق اآل
التأثير لعدم اليقين السياسي في بريطانيا الذي أضاف نسبة معقولة من 
المخاطر على توقعات سابقة. فمثاًل، إذا لم تطلب بريطانيا تمديد الفترة 
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االنتقالية بنهاية يونيو ولم يتم التوصل التفاقات بنهاية العام لن يكون تأثير 
ع مكتب اإلحصاء الوطني من قبل بالنسبة ذلك على القطاع العقاري كما توق

 لبريكست بدون اتفاق.
وكانت التقديرات السابقة أشارت أن تهوي أسعار البيوت بنسبة ال تقل 

%. بعدما أدخلت 8%، وأن ينكمش االقتصاد البريطاني بما يزيد على 10عن 
األسواق والقطاعات االقتصادية كل تلك العوامل السلبية في حساباتها، ومع 
وضوح مسار الحكومة الجديدة اقتصاديا ال يتوقع أن يكون التأثير كبيرا على 
القطاع العقاري وإن شهد بعض التقلبات نتيجة اختالل معادلة العرض 
والطلب. وتظل ثقة المستهلكين في بريطانيا منخفضة، لكن سياسات الحكومة 

ى اإلنفاق االقتصادية من زيادة إنفاق وعدم رفع ضرائب الدخل قد تشجع عل
 االستهالكي وبالتالي يتفادى االقتصاد انكماشا أكبر.

أما عاجاًل، فإن يوم البريكست هو يوم جمعة نهاية هذا الشهر، وبالتالي 
هناك عطلة نهاية أسبوع تسمح لألسواق بامتصاص التأثير الفوري النفسي 

 3 للخروج من أوروبا. ولن تظهر مؤشرات تأثير البريكست إال يوم االثنين
وال يتوقع المحلون تغيرًا كبيرًا في  فبراير عندما تفتح األسواق بداية األسبوع.

سعر صرف الجنيه اإلسترليني، إذ إن المستثمرين أخذوا في االعتبار كل 
تبعات أشكال البريكست وتأثيرها على العملة البريطانية خالل العام الماضي. 

 كذلك الحال بالنسبة ألسواق األسهم.
ألشهر الستة المقبلة حتى نهاية يونيو فترة عدم يقين نسبيا لتخمين وتبقى ا

األسواق وقطاعات االقتصاد بشأن بريكست باتفاق أو بدون اتفاق بنهاية 
العام. لكن في النهاية لن يكون التأثير السلبي كبيرا كما كان متوقعا خالل 

 فترات االضطراب وعدم اليقين العام الماضي.
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F 

https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
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 قطاع المال يصحو على واقعه المؤلم مع جونسون  - 11

فقد الجنيه مكاسبه التي حققها قبل االنتخابات مع تبخر التفاؤل بتوجه 
 رئيس الوزراء نحو الوسط

  2019ديسمبر  19الخميس    JimMooreJourno@ جيمس مور

 
استمرار رئيس الوزراء بوريس جونسون في سياسة متطرفة يمينّيًا أثار 

 (.مخاوف متنوعة، شملت أسواق المال البريطانية )أ.ف.ب
عندما يتعلق األمر بوجهتْي النظر السائدتْين حول بوريس جونسون، 

ت مدينة لندن بأن النظرة األكثر تفاؤاًل تشّكل النظرة الصائبة، وترى أن اقتنع
جونسون في الحقيقة من نوع المحافظين المؤمنين بوحدة األمة، كما عرفته 
المدينة عندما عمل عمدًة لبلدية لندن، وأنه سيعود إلى طبيعته إذا حصل 

 على أغلبيته.
ز المالي وحده المكان الذي يمكن تفهُّم ذلك نوعا ما، إذ لم يكن المرك

توقع الناس فيه أن يجنَح إلى الوسط رئيُس وزراٍء اعتمد بدرجة أقل على 
 المتطرفين في "مجموعة البحث األوروبية".

لكن المشكلة مع هذا التقييم تكمن في أن كل ما قاله وفعله هذا الرجل، 
ليه تتمّثل منذ دخوله إلى البرلمان، يكشف أن صفته الحقيقية التي تنطبق ع

 في بوريس السيء... ذلك الشعبوي اليميني المتشدد، المرادف لترمب.
ثم هناك أشخاص من حوله، كدومينيك كامينغز ورواد حملة الخروج من 

 االتحاد األوروبي الذين يهيمنون على مطبخ الحكومة.
وألن األمر كذلك، ما كان ينبغي أن نتفاجأ عندما تحدث جونسون، بعد 

من وعده ببدء إجراءات "التعافي"، عن ثورة في الخدمة المدنية، بضعة أيام 
ومقاطعة برنامج "بي بي سي توداي" على الرغم من ميوله اليمينية، واآلن 
نرى تشريعًا إلعادة البريكست من دون صفقة، مرة أخرى إلى الطاولة عن 
 طريق الحد من مدة صفقة االنتقال التي بموجبها ستكون المملكة المتحدة
 خارج االتحاد مع البقاء في السوق الموحدة وُملَزمًة بقواعده، حتى نهاية العام.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49701
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49701
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49701
https://twitter.com/jimmoorejourno?lang=en
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جاءت استجابة األسواق المالية متوقعة للغاية. فقد سقط الجنيه من وضعه 
المريح، وفقد مكاسبه التي حققها قبل االنتخابات. وسجلت األسهم ذات 

ز المستثمرون األذكياء الذين التركيز الداخلي البريطاني أداًء مماثاًل. إذ انته
دخلوا سوق المال في فترة "قفزة بوريس" القصيرة بعد االنتخابات، الفرصة 

 للخروج بربح جيد قبل بدء حمام الدم.
"، الذي يتكّون إلى حد كبير من 100كان مؤشر "فاينانشيال تايمز 

 الشركات العالمية، ثابتًا بشكل أساسي. في المقابل، انخفض بشّدة مؤشر
" الذي يضم شركات الدرجة الثانية التي تركز إلى حد 250"فاينانشال تايمز 

 نقطة عند أدنى مستوياته. 300كبير على المملكة المتحدة، وخسر قرابة 
وقد حدث ذلك على الرغم من التخفيض الكبير في تقييم أسهم الشركات 

ايمون فرنش البريطانية بالمقارنة مع بقية العالم. وفي هذا الصدد، أوّضح س
من شركة "بانميور غوردون" في سلسلة من التغريدات، أن السوق البريطاني 

في المائة بالمقارنة مع بقية  20دخل فترة ما قبل االنتخابات مع تخفيض بـ
 العالم.

في المقابل، عند النظر إلى الشركات المحلية، نجد أن التخفيض كان 
في المائة في يوليو. كان  50في المائة، بعد أن وصل إلى  35أكثر من 

يجب أن يكون هذا بمثابة نعمة للباحثين عن القيمة، لكن بعد عودة الخروج 
بال صفقة إلى الطاولة، سقط السقف وهرع المستثمرون للخروج، وذلك األمر 

 يتحدث عن واقع األزمة.
يمكننا أن نلخص كل ما يجري تحت عنوان "الواقع يلدغ". وبعيًدا عن 

كست،" ستستمر األزمة في طوابق التداول كرائحة كريهة معظم "تنفيذ البري
العام المقبل وربما حتى ما بعده، خصوصًا مع وجود حافة هاوية أخرى تلوح 

 .2020في األفق في ديسمبر
ومن ناحية اخرى، استفاد "ستاندرد بنك" )"بي ال سي"( البريطاني من 

ن عقد من حكم السياسة الضريبية األكثر توسعية على مدار أكثر م
المحافظين. ولم يتضح بعد إن كان ذلك سيكفي لمساعدته على الخروج من 
مساره البطيء. لكن على أية حال، هناك شكوك حول قدرة وزير الخزانة 
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ساجيد جاويد عل المناورة بالنظر إلى أن "مكتب مسؤولية الميزانية" ضاعف 
ل األخذ في االعتبار تقديره لالقتراض على مدى السنوات الخمس المقبلة قب

 وعود اإلنفاق لحزب المحافظين.
ويجدر التساؤل عن الثمن الذي سيدفعه ربما "مكتب مسؤولية الميزانية" 
عن تحذيراته تلك. ربما يغلقه، ألن هذه الحكومة ليست معجبة كثيرًا بأولئك 

 الذين يقولون الحقائق المزعجة.
ية التي أظهرت أن لقد أشاد جاويد بأحدث إحصاءات التوظيف الرسم

عامًا، لكن عند النظر خلف  45معدل البطالة ال يزال في أدنى مستوياته منذ 
الشعارات الرخيصة نجد أن الصورة ليست جميلة بالقدر الذي تبدو فيه. إذ 
يتباطأ نمو األجور، فيما حذر "معهد المديرين" من انخفاض الوظائف الجديدة 

 لدى الشركات.
"إمكانات بريطانيا" أمر جيد ورائع، لكن كيف  إّن الحديث عن تحرير

ستفعل ذلك يا سيد جاويد؟ هل لديك حتى أدنى فكرة؟ أظن أنه ليست لديك 
فكرة، لذلك أتوقع أن نحصل على كثير من الشعارات الرخيصة في األشهر 

 المقبلة التي يبدو أنها ستكون صعبة.
على ذلك. إذ ذكر أن  لقد قدم "اتحاد الصناعة البريطانية" دلياًل إضافياً 

حجم اإلنتاج الصناعي انخفض في األشهر الثالثة حتى ديسمبر، وبات في 
 أسرع وتيرة له منذ األزمة المالية.

هل نتذكر هذا؟ قد نكون على مشارف أزمة جديدة من منظور اقتصادي. 
إذ ال يلدغ واقع جونسون قطاع المال واألعمال فحسب، بل يلدغ الحكومة 

معها. هذا صعب، لكن إلى أي حد سيتحمل الناس الشعارات وسائر الناس 
 بعد ذلك؟ حسنا، ذلك ما يشّكل السؤال الكبير، أليس كذلك؟

https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D
8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-
%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86 

 

https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/80116/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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بريكست وحروب التجارة الدولية أبطأت االقتصاد البريطاني في  - 12
2019 

غم فوز توقعات غير متفائلة بمستقبل اقتصاد المملكة المتحدة ر 
 صحافي متخصص في الشؤون  أحمد مصطفى، المحافظين بأغلبية

  2019ديسمبر  22األحد  الدولية 
فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحسم معركة 

 ()أ.ف.ب بريكست 
لالقتصاد العالمي ككل، فإن االقتصاد  لم يكن جيداً  2019رغم أن عام 

البريطاني عانى بشكل خاص من تبعات عاملين أساسيين، هما وضع 
االقتصاد العالمي، بخاصة الحروب التجارية بين الواليات المتحدة وشركائها 
التجاريين، وعدم اليقين الناجم عن تأجيل موعد خروج بريطانيا من االتحاد 

 احبه من فوضى سياسية انتهت بانتخابات مبكرة.األوروبي "بريكست"، وما ص
ويعتمد هذا التقرير على تقييم أساسي لمصدرين رئيسيين، من خالل 
بياناتهما المختلفة على مدار العام وكذلك التوقعات للعام المقبل، وهما بنك 
إنجلترا )المركزي البريطاني( وغرفة التجارة البريطانية، وكان تقييم بنك إنجلترا 

في موعده  2016لبداية أن "البريكست"، حتى لو جرى حسب استفتاء من ا
ومن دون االضطرابات التي حدثت هذا العام، سيكون له أثر سلبي على 

 االقتصاد البريطاني.
وال يقتصر األمر على ما سيكون على بريطانيا دفعه لالتحاد األوروبي 

د بريطانيا على دول مليار دوالر(، وإنما العتما 60مقابل الخروج )أكثر من 
االتحاد كشريك تجاري رئيس تزيد حصته على نصف تجارة بريطانيا، وكذلك 
فقدان حي المال واألعمال في لندن )سيتي أوف لندن( عددًا من المؤسسات 
المالية العالمية الكبرى مع ما يعنيه ذلك من هبوط حاد في تدفقات األموال 

 في االقتصاد البريطاني.
ر من االقتصاديين يوافق على رؤية البنك المركزي، رغم وهناك عدد كبي

الدعاية السياسية التي صاحبت االستفتاء على "البريكست" قبل أكثر من ثالث 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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سنوات، وكسب بها المحافظون االنتخابات األخيرة هذا الشهر، بأن 
 "البريكست" سيجعل اقتصاد بريطانيا أفضل.

 تفادي الركود
ني الركود "تقنيًا" مع إعالن مكتب اإلحصاء وتفادى االقتصاد البريطا

الوطني أن الربع الثالث، من يوليو )تموز( إلى سبتمبر )أيلول(، شهد نمو 
%، ويعد أي اقتصاد تقنيًا في حالة ركود 0.4الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

إذا انكمش الناتج المحلي اإلجمالي ربعين متتاليين في العام، وكان الناتج 
اإلجمالي البريطاني انكمش بالفعل في الربع الثاني من أبريل )نيسان( المحلي 

%، بينما حقق نموًا في الربع األول بنسبة -0.2إلى يونيو )حزيران( بنسبة 
 تزيد على نصف نقطة مئوية.

أما سبب نمو الربع األول فيعود إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري 
مارس )آذار(، قبل أن يؤجل  31في  استعدادًا للموعد األصلي لـلبريكست

 31أكتوبر )تشرين األول(، ثم أخيرًا إلى  31أبريل، ثم  12أكثر من مرة إلى 
، ويرى أغلب المحللين أن تجارة الربعين األول 2020يناير )كانون الثاني( 

والثاني تكدست كلها في الربع األول تحسبًا للبريكست، ما أدى حتمًا إلى 
وربما لهذا السبب، مع توقع أن ينجز  في الربع الثاني.انكماش االقتصاد 

رئيس الوزراء بوريس جونسون البريكست في موعده نهاية يناير، ال تزيد 
توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع واألخير من العام على 

 %.0.2نصف ما حققه االقتصاد في الربع الثالث، أي 
يين ما صدر عن مكتب اإلحصاء الوطني بشأن وتؤكد تقديرات االقتصاد

زيادة صادرات السلع في الربع الثالث، ما أدى بدوره إلى انخفاض عجز 
مليار جنيه إسترليني(، بينما  15.86مليار دوالر ) 21الحساب الجاري إلى 

مليار جنيه إسترليني(.  24.15مليار دوالر ) 32كان العجز في الربع الثاني 
د تجمع المؤسسات شبه الرسمية على توقع أن يحقق الناتج في النهاية، تكا

%، بعدما حقق 1.3في حدود  2019المحلي اإلجمالي البريطاني نموًا في 
% في األشهر التسعة األولى من العام التي صدرت 1.1فعليًا نموًا بنسبة 
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أرقامها النهائية حتى اآلن )أرقام الربع الرابع واألخير تصدر في بداية 
2020). 

ومع ذلك يظل نمو االقتصاد البريطاني أقل من نصف : تباطؤ شديد
%(، 3.5و 3)ما بين  2019معدل نمو االقتصاد العالمي المتوقع لعام 

وبالكاد يتجاوز نصف معدل نمو اقتصاد دول االتحاد األوروبي )في 
المتوسط( للعام. ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل محلية داخلية بريطانية، 

ة إلى العاملين األساسيين، وهما الحروب التجارية في العالم باإلضاف
ومشكالت البريكست، وإذا كانت الحروب التجارية تؤثر سلبًا على االقتصاد 
العالمي ككل واقتصاد أغلب دول العالم، فيمكن إخراج هذا العامل من المعادلة 

مجموعة عند مقارنة أداء االقتصاد البريطاني بأي اقتصاد لدولة من دول 
يبقى السبب الرئيس في تباطؤ االقتصاد البريطاني الشديد،  الدول المتقدمة.

وبمعدل أكبر مما هو الحال في بقية الدول الرأسمالية الرئيسة، وهو مشكلة 
البريكست، ليس فقط لألسباب التي أكد عليها بنك إنجلترا، وإنما نتيجة عدم 

 الثقة. اليقين خالل هذا العام الذي أدى إلى فقدان
ولعل أبرز دليل على ذلك ما جاء في أحدث أرقام غرفة التجارة البريطانية 

%، ويرجع ذلك -1بنسبة  2019عن انكماش االستثمار في األعمال في 
بالطبع إلى تردد المستثمرين في شراء األصول البريطانية نتيجة فقدان الثقة 

منذ اختار الناخبون  مع االضطراب بشأن البريكست. وباإلضافة إلى ذلك فإنه
البريطانيون الخروج من االتحاد األوروبي، بدأت كبرى المصارف االستثمارية 
والمؤسسات المالية البحث عن مكان آخر غير لندن، لعدم وضوح ما ستكون 
عليه اإلجراءات واللوائح التي يتعاملون على أساسها منذ أربعة عقود )أي 

 ريطانيا كعضو في االتحاد(.اإلجراءات األوروبية التي سرت في ب
وبحلول الربع األول من العام كانت بعض تلك المصارف وبيوت المال 
الكبرى إما نقلت القدر األكبر من نشاطها إلى مراكز أوروبية كفرانكفورت 
مثاًل، أو على األقل قلَّصت وجود مقارها الرئيسة في لندن، وال تقتصر تبعات 

ي من تسريح عاملين وتضاؤل فرص العمل ذلك على القطاع المالي والمصرف
أمام البريطانيين، وإنما أيضًا ما كان يفيد االقتصاد البريطاني من عمليات 



  M E A K- Special Economic Report                  تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                    الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

36 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                           سورية  12341دمشق ص ب 

بالمليارات ُتجرى يوميا عبر تلك المراكز في لندن. هذا من دون أن نعدد 
القطاعات األخرى التي تأثرت سلبًا بالبريكست حتى قبل إنجازه من زراعة 

 ييد، إلخ.وتصنيع وبناء وتش
توقعات غير متفائلة: ورغم الفوز الكبير لحزب المحافظين في االنتخابات 
المبكرة بما يضمن لبوريس جونسون تنفيذ البريكست في موعده، فإن العوامل 
التي ضغطت على االقتصاد البريطاني نحو التباطؤ والتراجع ال تزال موجودة، 

عدم تمديد فترة التفاوض  بل إنها مرشحة للتفاعل مع إصرار جونسون على
مع االتحاد األوروبي على ترتيبات الخروج إلى ما بعد نهاية العام المقبل، ما 

 .2021يفتح الباب أمام احتمال الخروج من دون اتفاق في يناير 
والمؤشر األهم هو ما صدر عن غرفة التجارة البريطانية من توقع استمرار 

، وال ُيتوقع 2020% في -0.7بنسبة انكماش االستثمار في األعمال ليكون 
عند  2019أن تزيد نسبة النمو في اإلنفاق الحكومي كثيرًا على تقديرات عام 

%، إنما األهم أن اقتراض الحكومة والقطاع العام مرشح للزيادة الهائلة، 3.3
 83.4مليار دوالر ) 111إذ تتوقع الغرفة أن تقترض الحكومة ما يصل إلى 

ني( في السنوات الثالث المقبلة، وبغض النظر عن عبء مليار جنيه إسترلي
زيادة حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي فإن هذا سيزيد من 

 األعباء على الميزانية.
وإذا كانت التوقعات باستمرار زيادة األجور بأكثر من معدل التضخم، 

نفاق االستهالكي فإن األرجح أال يزيد ذلك من الضغوط التضخمية، كما أن اإل
%، ومعروف أن اإلنفاق 1.1عند  2019ربما ال يزيد كثيرًا على نسبته في 

 االستهالكي يمثل العمود الفقري لنمو الناتج المحلي اإلجمالي.
وكان للبريكست بكل مشكالته األثر األكبر في التراجع االقتصادي في 

تعافي االقتصاد ، وهو أيضاً مرشح ألن يكون السبب الرئيس وراء عدم 2019
 على األقل في العامين المقبلين.

https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-
%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA- 

https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.independentarabia.com/node/80596/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2019
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 غالقخمس االعمال التجارية في بريطانيا مهددة باإل - 13

رجال أعمال يؤكدون أن أعمالهم التجارية قد تصل إلى نهايتها خالل 
 2019ديسمبر  8األحد ، األسابيع األولى من السنة الجديدة

   b_c_chapman@ محرر شؤون المال واألعمال  بن تشابمان

 ()غيتي اعالن تخفيضات في موسم األعياد 
تشير دراسة استقصائية إلى أن ما يزيد على ُخمس األعمال التجارية 

 12الصغيرة في المملكة المتحدة تخشى أن تلفظ أنفاسها األخيرة في غضون 
السنة هذا العام أقل من شهرًا إذا كانت مبيعات فترة أعياد الميالد ورأس 

 معدلها الوسطي العام.
تاجر تقريبًا إن أعمالهم ستنهار في غضون  12وقال واحد من بين كل 

في المئة أنهم لن يستطيعوا االستمرار خالل عام  22أسابيع، بينما ذكر 
 إذا كانت مبيعات موسم األعياد ضعيفة. 2020

ية أن مبيعات أعياد الميالد وأفاد ربع األعمال التجارية الصغيرة البريطان
 "مهمة للغاية أو ذات دور حاسم" في استمراريتهم.

نوْت أون ذا هاي ستريت"، وهو تجّمع  ووجد االستطالع الذي أجراه موقع "َ
في المئة من  85لألعمال التجارية الصغيرة، أنه وعلى الرغم من قول 

غر، إال أن ثلثهم المتسوقين في المملكة المتحدة إنهم يدعمون الشركات األص
 لم يشتِر أي شيء من المحالت الصغيرة خالل األشهر الستة الماضية.

ومن المتوقع أن يكون ربع المبالغ فقط التي ُتنفق خالل فترة أعياد الميالد 
من نصيب الشركات الصغيرة هذا العام، فيما ستستحوذ الشركات الكبرى 

الصدد، ذكرت كلير في هذا  والسالسل التجارية على باقي المكاسب.
نوْت أون ذا هاي ستريت"، أن النتائج  ديفنبورت، الرئيسة التنفيذية لموقع "َ
تشير إلى أن المتسوقين "قد ال يلتزمون بكالمهم" عندما يتعلق األمر بدعم 
المشاريع التجارية المحلية. وأضافت "من الواضح أن العديد من الشركات 

رة خالل موسم األعياد، وإذا كانت الصغيرة تعتمد بشكل كبير على التجا

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1661
https://twitter.com/b_c_chapman?lang=en
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المبيعات في تلك الفترة أقل من المتوسط قد يضع ذلك الشركة في وضع 
 محفوف بالمخاطر عندما يتعلق األمر باستمراريتها على المدى الطويل".

معلوم أن مبيعات أعياد الميالد لطالما كانت مهمة بالنسبة إلى تجار 
اء، لكن موسم هذه السنة يعتبر حالة التجزئة الصغار والكبار على حد سو 

 حرجة بشكل خاص بعد موجة إفالس المتاجر وإغالقها التي شهدها هذا العام.
وذكرت بيانات صادرة عن شركة "كي بي إم جي" للخدمات المهنية، أن 

قد تعّسرت وُوضعت تحت اإلدارة خالل ستة أشهر   شركة لتجارة التجزئة 44
ت، بما في ذلك مجموعة "أركاديا" المملوكة لرجل لغاية سبتمبر )أيلول( الفائ

 األعمال البريطاني السير فيليب غرين.
متجر خالل  6000أما الشركات التجارية الكبرى فقد أغلقت ما يقارب 

في  77األشهر التسعة األولى من العام الحالي، ما يمثل زيادة تصل إلى 
أكمله، وذلك وفقًا ب 2018المئة عن إجمالي اإلغالقات التي شهدها عام 

وتبقى الفواتير الكبيرة  ألرقام منفصلة قام بجمعها "مركز أبحاث التجزئة".
لضرائب األعمال التجارية قضية مهمة بالنسبة لكثير من التجار، في ظل 
تعهد كل األحزاب الرئيسية بإعادة النظر بالنظام في حال فوزها باالنتخابات 

 المقرر إجراؤها األسبوع المقبل.
لى أية حال، اشتملت البيانات االنتخابية التي أصدرتها األحزاب على ع

بعض التفاصيل، إذ تعهد حزب المحافظين بـ "مزيد من تخفيض ضرائب 
األعمال التجارية لشركات البيع بالتجزئة"، في حين يقول حزب العمال إنه 

العقارات  "سيراجع خيار فرض ضريبة تتعلق بقيمة األرض على أصحاب 
 التجزئة". جارية كبديل، وتطوير استراتيجية صناعية لقطاع الت

كما أن حزب العمال يخطط أيضًا "إلنعاش األسواق التجارية عن طريق 
وضع حد إلغالق فروع البنوك، وفرض حظر على رسوم سحب األموال من 
أجهزة الصرف اآللي، ومنح السلطات المحلية صالحيات جديدة تسمح لها 

 التجارية الخاوية بشكل مناسب". باستغالل المحالت
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A- 

https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/77251/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
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ارتباك "بريكست" يهز أسواق العمالت... واإلسترليني يواصل  - 14
 التعافي

  دوالرا لألونصة رغم ضبابية األسواق 1489  استقرار أسعار الذهب فوق 

 14:17 2019أكتوبر  23األربعاء   وكاالت  
 (اإلسترليني يواصل التعافي أمام الدوالر )رويترزالجنيه 

مع الضبابية التي تخيم على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، دخلت 
أسواق العمالت في ارتباك بعد أن كانت هادئة، فمع انتظار اجتماعات للبنوك 

ي المركزية في السويد والنرويج ومنطقة اليورو، غدا الخميس، ارتفع الين اليابان
إلى أعلى مستوى في أسبوع وصعد الفرنك السويسري اليوم األربعاء مع بحث 
المستثمرين عن أصول أكثر أمنا بعد أن أجل مشرعون بريطانيون خطط 

 الحكومة البريطانية للخروج من االتحاد األوروبي )بريكست(.
وعارض مشرعون بريطانيون جدول رئيس الوزراء بوريس جونسون الزمني 

ريع البريكست من خالل البرلمان في ثالثة أيام فقط. ويبدو اآلن لتمرير تش
أن جونسون مستعد للدفع نحو انتخابات عامة قبل نهاية العام لكسر 

واألمر متروك لالتحاد األوروبي التخاذ قرار بشأن مد مهلة بريطانيا  الجمود. 
 أكتوبر )تشرين األول(. 31لمغادرة االتحاد التي تنتهي في 

م كول، االستراتيجي لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس، إن وقال آد
البريكست يدفع المزاج العام بعيدا عن المخاطرة. وقال "قد تتغير األمور 
بسرعة كبيرة اليوم بناء على رد االتحاد األوروبي". وأضاف أنه ال يرى خطر 

 "نزول كبير" اآلن نظرا الستبعاد الخروج دون اتفاق.
 15للدوالر وهو أعلى مستوياته منذ  108.25ني إلى وارتفع الين اليابا

% خالل اليوم. ومقابل 0.1بارتفاع من  108.380أكتوبر قبل التسوية عند 
%. وارتفع الفرنك السويسري، 0.5الدوالر األسترالي، زاد الين بما يصل إلى 

% إلى 0.1الذي يميل المستثمرون لشرائه أيضا عندما يشعرون بالقلق، 
دوالر قبل اجتماع البنك  1.1120ك لليورو. وتراجع اليورو إلى فرن 1.1006

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
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المركزي األوروبي غدا الخميس، وهو آخر اجتماع سياسات لرئيس البنك 
 المنقضية واليته ماريو دراجي.

، أما الجنيه اإلسترليني فقد 97.547وكان مؤشر الدوالر مستقرا عند 
أن يتعافى دوالر في آسيا قبل  1.2842تراجع بما يصل إلى 

دوالر مع بدء التعامالت في لندن. وجعل ذلك اإلسترليني دون   1.2877إلى
 أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف الشهر بأكثر من سنت.

 10.737ولم يطرأ تغير كبير على الكرونة السويدية مقابل اليورو عند 
اسيا كرونة لليورو وواصلت الكرونة النرويجية الخسائر، إذ بلغت مستوى قي

% مقابل العملة 0.3منخفضا مقابل اليورو األسبوع الماضي. وأضاف اليورو 
% إلى 0.2كرونة. ونزل الدوالر األسترالي  10.2075النرويجية إلى 

دوالر، إذ أثر العزوف عن المخاطرة على العملة التي تعتبر مقياسا  0.6841
 لمعنويات المستثمرين.

قرت أسعار الذهب دون تغيير إلى أسعار الذهب تستقر دون تغيير: واست
حد كبير، اليوم األربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من 
الوضوح بشأن بريكست )خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي( والحرب 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، بينما يلقى المعدن األصفر الدعم من 

 تستند لعوامل فنية، بحسب "رويترز".بعض عمليات الشراء التي 
دوالر لألوقية  1489.31% إلى 0.1وزاد الذهب في المعامالت الفورية 

% إلى 0.3)األونصة(. وارتفع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 
دوالر لألوقية. وتراجعت األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة لألسهم  1492.40

يطانيون الجدول الزمني المقترح من جانب األميركية بعد أن رفض مشرعون بر 
الحكومة إلقرار تشريع للتصديق على اتفاق انفصال بريطانيا عن االتحاد 

 األوروبي.
وعلى جبهة الحرب التجارية، قال له يو تشينغ، نائب وزير الخارجية الصيني، 
إن الصين والواليات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في المباحثات التجارية، 

ا أنه طالما احترام الجانبان بعضهما البعض، فما من مشكلة ال يمكن مضيف
 حلها.
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وفرض االقتصادان الكبيران سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على 
شهرا الماضية مما أضر باألسواق المالية وأوقد مخاوف من ركود  15مدى 

للتحوط في  عالمي. وُيعتبر الذهب من أصول المالذ اآلمن وعادة ما ُيستخدم
 مواجهة الضبابية السياسية واالقتصادية.

 17.49% إلى 0.1وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، تراجعت الفضة 
دوالر واستقر البالديوم  892.28% إلى 0.1دوالر لألوقية، وارتفع البالتين 

 دوالر لألوقية. 1755.49عند 
 األسهم األوروبية تتراجع في التداوالت المبكرة

ذلك تراجعت األسهم األوروبية اليوم األربعاء في الوقت الذي تعرض إلى 
فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء تحذير صادر عن تكساس انسترومنتس 
بشأن تباطؤ القطاع عالميا، بينما علق مشرعون بريطانيون مسار خروج 

 بريطانيا من االتحاد األوروبي.
عا بانخفاض أسهم إس.تي % مدفو 1.3وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 

ميكروإلكترونيكس وديالوج ألشباه الموصالت وإنفينيون بعد توقعات ضعيفة 
للقطاع صادرة عن تكساس انسترومنتس وهي شركة مهمة في الصناعة. 

%، وخسر المؤشر فايننشيال 0.4األوروبي  600وهبط المؤشر ستوكس 
وهما مقياسان للتوقعات تايمز ألسهم الشركات المتوسطة واألسهم األيرلندية، 

 % على الترتيب.0.2% و0.3بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
% مما ضغط 0.6وانخفض سهم مجموعة بي.إس.إيه لصناعة السيارات 

على أسهم القطاع، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها ألسواق كبيرة لصناعة 
نتائج أعمال ضعيفة  السيارات، مؤكدة المشكالت التي يواجهها القطاع بعد

 لرينو وفولفو.
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-
%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D
9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A 

https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/65991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 بريطانيا وتحديات ما بعد الخروج من االتحاد األوروبي - 15

 م 01:18 - 2020فبراير//06الخميس ريم عبد المجيد   

 
يعد االتحاد األوروبي شراكة فريدة من نوعها كونها المرحلة األخيرة في 

وبي التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، في البداية عملية التكامل األور 
من ِقبل ستة بلدان في أوروبا الغربية، لتعزيز السالم واألمن، والتنمية 
االقتصادية. وكان ُينظر إلى االتحاد األوروبي، إلى حد كبير، باعتباره حجر 

ضي، الزاوية لالستقرار واالزدهار األوروبيين. ولكن على مدار العقد الما
واجهت العديد من دول االتحاد األوروبي صعوبات اقتصادية كبيرة. وعلى 

، 2017الرغم من تحسن الوضع االقتصادي في االتحاد األوروبي منذ عام 
فقد ساهمت الضغوط االقتصادية والتغيرات المجتمعية في صعود األحزاب 

اد السياسية الشعبوية، والتي يحتضن بعضها المشاعر المناهضة لالتح
األوروبي. هذه المشاعر ظهرت بوضوح مع بدء الحمالت المنادية بخروج 

، والتي نجحت بفضل 2016بريطانيا من االتحاد األوروبي منذ عام 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحقيق هدفها بعد تحقيقه فوًزا  رئيس 

البرلمان والذي اتبعه تصديق  2019ساحًقا في االنتخابات البرلمانية ديسمبر 
على اتفاقية الخروج، وموافقة االتحاد األوروبي بعد ذلك في على الخروج دون 

 أي وسيلة سهلة للعودة أو ضمانات بشأن ما سيحدث بعد ذلك.
من هذا المنطلق سيتم عرض أبرز التحديات التي ستواجه بريطانيا بعد 

ثر تطرًفا في خروجها رسمًيا من االتحاد األوروبي وبدء تجربتها الوطنية األك
القرن الحادي والعشرين حتى اآلن، وكذلك عرض التحديات التي ستواجه 

 االتحاد األوروبي.
 بريطانيا وأبرز محطات البريكست

بعد دعوة رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، إلى إجراء استفتاء في 
أعقاب مفاوضاته بشأن شروط العضوية في المملكة المتحدة مع االتحاد 

http://www.acrseg.org/list.aspx?r=24724
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كوسيلة السترضاء المحافظين، تم إجراء استفتاء  2016روبي في فبراير األو 
صوتت فيه بريطانيا على مغادرة االتحاد بنسبة  2016يونيو  23في 

يونيو تارًكا لوزيرة  24%. تلى ذلك استقالة كاميرون من منصبه يوم 51.89
في  الداخلية، تريزا ماي، أمر تحقيق الخروج بعد أن أصبحت رئيسة للوزراء

سمح البرلمان البريطاني بتفعيل  2017مارس  13. وفي 2016يوليو  13
من معاهدة لشبونة التي تسمح بالخروج من االتحاد األوروبي،  50المادة 

وهي ما كانت اإلشارة لتبدأ ماي المفاوضات مع االتحاد األوروبي لالنفصال 
ت البرلمانية في بعد انتهاء االنتخابا 2017يونيو  19والتي بدأت رسمًيا في 

المملكة والتي أسفرت عن خسارة المحافظين األغلبية المطلقة. وفي ديسمبر 
، توصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ يغطي الجوانب الرئيسية 2017

لقضايا االنسحاب ذات األولوية الثالثة )الحدود األيرلندية، وحقوق مواطني 
، 2018لتسوية المالية(. وفي مارس المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، وا

بدأت المحادثات حول عالقة المملكة المتحدة المستقبلية مع االتحاد 
 (.1األوروبي)

، أعلن مفاوضو المملكة المتحدة واالتحاد 2018وفي منتصف نوفمبر 
األوروبي أنهم قد أبرموا مسودة اتفاقية انسحاب )تحدد شروط "الطالق"( 

دد الخطوط العريضة للعالقة المستقبلية بين ومشروع إعالن سياسي )يح
المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي(. تتضمن مسودة اتفاقية االنسحاب فترة 

شهًرا لم تعد فيها المملكة المتحدة عضًوا في االتحاد  21انتقالية مدتها 
األوروبي ولكنها ستستمر في تطبيق قواعد االتحاد األوروبي مع استمرار 

بشأن تفاصيل العالقة السياسية واالقتصادية المستقبلية بين المفاوضات 
المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي. لكن لم تجر الموافقة على هذه المسودة 

للمرة األولى في  في البرلمان حيث تم رفض االتفاق من قبل مجلس العموم 
 مارس، بما أدى إلى سلسلة من 12، وللمرة الثانية في 2019يناير  15

مارس رفض النواب خيار الخروج  13االستقاالت داخل حكومة ماي. وفي 
من ذات  14دون اتفاق وتمخض عن ذلك التصويت لتأجيل الخروج في 

يتم  29مارس، وفي اليوم  21الشهر والذي وافق عليه المجلس األوروبي في 
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وم رفض االتفاق للمرة الثالثة بما أجبر تريزا ماي على طلب تأجيل ثاني في ي
 إبريل. 5

 24أعقب ذلك تقلد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء خلًفا لماي في 
والذي بدأ فترته بالوعد تنفيذ الخروج باالتفاق أو بدون اتفاق.  2019يوليو 

وبعد مباحثات ومفاوضات أجراها جونسون تم إعالن التوصل التفاق بين 
البرلمان البريطاني  رفضه 2019أكتوبر  17المملكة واالتحاد األوروبي في 

 12أكتوبر، والتي عقدت في  29وصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة في 
ديسمبر ونتج عنها فوز جونسون وخسارة المعارضة بزعامة جيرمي كوربن. 

 يناير وقع االتحاد األوروبي على اتفاقية انسحاب بريطانيا منه. 24وفي 
االتحاد األوروبي بعد خرجت بريطانيا رسمًيا من  2020فبراير  1وفي 

موافقة األخير على اتفاقية االنسحاب والتي بموجبها دخلت بريطانيا فترة 
مما يعني أن لندن ستلتزم بمعظم  2020انتقالية تستمر حتى نهاية عام 

قوانين االتحاد األوروبي خالل تلك الفترة، كما يعني أن على جونسون 
صل التفاق تجاري وإصالح التصدي للتحديات الناجمة عن ذلك مثل التو 

 (.2االنقسامات الداخلية في البالد )
 تحديات أمام بريطانيا بعد االنفصال

من األمور األساسية  . التوصل التفاق تجاري مع االتحاد األوروبي:1
بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قضية العالقات التجارية المستقبلية 

تخذه هذه العالقة، حيث يوجد العديد من مع دول االتحاد والشكل الذي ست
الخيارات التي يمكن تطبيقها مثل األخذ بتعريفات منظمة التجارة العالمية، أو 
التعامل الكومنولث، النرويج، سويسرا، كوريا الجنوبية، أو هونج كونج. وفي 
حين أن كل خيار له فوائد إال أن االتحاد األوروبي يظل هو األهم بالنسبة 

يا، والعكس صحيح حيث إن بريطانيا كانت مستورد مهم للسلع لبريطان
مليار جنية استرليني وهو أكثر  60األوروبية حيث يبيع االتحاد لها بما قيمته 

مما تبيعه بريطانيا له، كما أنها كانت خامس أكبر اقتصاد في العالم. ومن 
لموحدة المحتمل أن تحاول بريطانيا التفاوض للحفاظ على ترتيبات السوق ا

 في حين أن االتحاد األوروبي ال يبدو أنه يستسيغ ذلك الخيار.
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يجدر االتفاق على الطريقة التي ستعمل بها  . التوصل التفاق أمني:2
بريطانيا مع دول االتحاد في مجال األمن، فقد كان يوجد تعاون كبير بين 

خروج فعلى الشرطة واألمن في المملكة واالتحاد وهو ما سيواجه تحدًيا بعد ال
سبيل المثال لم تعد المملكة ممثلة في الفريق الذي يدير يوروبول، الوكالة 
المنوط بها تنسيق التحقيقات الرئيسية في الجريمة المنظمة على نطاق أوروبا. 
يضاف لذلك أنها ستفقد إمكانية استخدام أنظمة االتحاد األوروبي لفحص 

على عاتق جونسون الوصول إلى  السجالت الجنائية للرعايا األجانب، فسيقع
 اتفاقية تحكم تبادل البيانات مع االتحاد األوروبي.

–سيكون ضمان حقوق المواطنين  . حقوق المواطنين بعد الخروج:3
أمر معقد، فبالنسبة لبريطانيا سترغب في الحد من  -البريطانيين واألوروبيين

لوصول التفاق منع دخول مهاجرين وعمالة إليها بينما سيسعى االتحاد إلى ا
ارتداد العمالة والمواطنين إليه في الوقت الراهن ألنه سيسبب عبًئا على 

 حكوماته كونه يعني مزيد من البطالة على سبيل المثال.
أثبتت قضية خروج بريطانيا من  . حفظ الوحدة واالستقرار الداخلي:4

البريطاني،  االتحاد األوروبي أنها مثيرة لالنقسام في جميع أنحاء المجتمع
يضاف لذلك أنها أسفرت عن إعالن االسكتنلديون رغبتهم في إجراء استفتاء 

الشمالية،  لالنفصال عن المملكة، وكذلك عودة الحدود بين أيرلندا وأيرلندا 
اللتان لم تحصال على  -جيرزي وجيرنسي–بجانب إغفال وضع جزر القناة 

انية الوصول إلى السوق تصويت أثناء االستفتاء بما قد يجعل لديهم إمك
الموحد واالتحاد الجمركي، وكذلك جبل طارق الذي يعد تابًعا للملكة المتحدة 
وله برلمان خاص به، فهي ال تزال تتمتع بإمكانية الوصول للسوق الموحد 

 (.3تحت ستار دائرة جنوب غرب إنجلترا)–وانتخاب عضو البرلمان األوروبي 
وهي من التحديات الصعبة التي  لدولية:. الحفاظ على مكانة بريطانيا ا5

سيواجهها جونسون في ظل االضطرابات والتوترات التي يشهدها العالم 
والتنافس المحتدم بين القوى الكبرى وتآكل النظام الذي كانت تحتل فيه 

 بريطانيا مكانة كبيرة كقوة عظمى.
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سون كثيًرا ما راهن جون . إثبات أن الخروج كان في مصلحة بريطانيا:6
ورؤساء الوزراء من قبله على أهمية انفصال بريطانيا عن االتحاد بما يحقق 
لها عديد من المزايا التي حرمت منها بسبب عضويتها فيه، بجانب تخليصها 
من أعباء تكبدتها بسبب العضوية، إلى حد أن وعد جونسون بالخروج دون 

يا تحقق لها مكاسب اتفاق إن لزم األمر متذرًعا بوجود عدة فرص أمام بريطان
اقتصادية وسياسية كبيرة مثل بدء عالقات تجارية مع الواليات المتحدة. وفي 
سبيل ذلك تصدى المحافظون الحتجاجات عنيفة ومعارضة كبيرة من قبل 
العمال وغيرهم ووضعوا مصير المملكة على المحك بتمسكهم بالخروج الذي 

ثم يجب على جونسون تحقيق  يعني استقالل اسكتلندا وانفصال أيرلندا. ومن
تلك المكاسب التي أدعى أن بريطانيا ستحصل عليها، وإثبات أن األمر 

 يستحق ثالث سنوات ونصف من المعاناة.
 تحديات أمام االتحاد األوروبي

مثلما يضع خروج بريطانيا أمام حكومة جونسون عدة                 
 تحديات، يضع أمام االتحاد األوروبي ومنها:

خروج دولة عضو، يمثل صدمة هائلة  . فقدان المقدرة على التأثير:1
لصورة االتحاد الذاتية، ومكانته العالمية، وشعوره بمتانة المشروع األوروبي. 
مثلما تمكنت إحدى الدول األعضاء من المغادرة، فبإمكان الدول األخرى أن 

ة بالفعل، ال سيما تفعل المثل. وألن أزمة الهشاشة في االتحاد األوروبي موجود
أزمة اليورو، فإن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي سيؤدي اآلن إلى 

 إضعاف مصداقية االتحاد وشرعيته وقدرته السياسية على التحرك.
وضعت مفاوضات الخروج عبًئا مالًيا  . سهولة خروج دول أخرى:2

كافح مع إضافًيا على مؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء التي ت
أزمة اليورو وتدفقات الهجرة واإلرهاب. وهو ما قد يؤدي إلى هجوم أوسع ضد 
عضوية االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو. كما أنه سيسرع من عمليات خروج 

تفادًيا إلنفاق أموال مماثلة للتي أنفقها في  -حال مطالبتها بذلك–دول أخرى 
 (.4) هعملية خروج بريطانيا، وهو ما ينذر بانهيار 
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من المحتمل أن يؤدي تأثير خروج بريطانيا  . تهديدات للسوق الموحد:3
من االتحاد األوروبي إلى تباطؤ نمو السوق الموحد، كون مشاريع مثل اتحاد 
الطاقة فقدت عضًوا رئيسًيا. هناك أيًضا ارتفاع موجات القومية في أوروبا، 

مكاسب السوق الموحد  حيث إنه مع فقدان المملكة المتحدة، قد تختفي بعض
بالنسبة للباقي الدول. ومن المرجح أن تطالب األحزاب القومية الناشئة بمزيد 

يتمثل في تدفقات  من الحماية للصناعات المحلية. تهديد آخر للسوق الموحد 
ارتدادية للعمالة األوروبية من بريطانيا، فقد كانت تستعين األخيرة بعمال من 

مح مستقباًل للعمل على أراضيها لمواطني االتحاد دول االتحاد وإذا لم تس
 سيرتدون إلى دولهم.

باإلضافة إلى ضرورة تقوية منطقة  . الحاجة إلى تعميق التكامل:4
اليورو، هناك مجاالت أخرى محل عدم توافق بعد، ضرورية لتحقيق التكامل 
وضمان استمراره مثل الدفاع المشترك وحماية الحدود الخارجية. فمنطقة 
اليورو لم تجد بعد شكاًل يجعلها قادرة على زيادة النمو االقتصادي وتحمل 
أزمة مالية جديدة في حال حدوثها مثل ارتداد العمالة. وال تزال أوروبا تعتمد 
إلى حد كبير على الواليات المتحدة للدفاع عنها، فعلى الرغم من الجهود 

ل أوروبي لوضع إطار المضنية على مدار سنوات عديدة لم يتم بناء أي هيك
فشل  -الذي قد يشهد تهديدات–للدفاع المشترك. أي إن التكامل االقتصادي 

ختاًما لما سبق،  في تحقيق تكامل سياسي مما يزيد االنقسام بين األعضاء.
يواجه تحديات  -بريطانيا واالتحاد األوروبي–يمكن القول إن كال الطرفين 

عني ضرورة الوصول إلى اتفاقات تقلل كبيرة إزاء تحقق البريكست، وهو ما ي
 خسائر الطرفين قد اإلمكان، تفادًيا للتهديدات التي سيشهدانها.

 الهوامش
أيام  5قبل  2016( "تعرف على أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء 1)

، متاح 26/1/2020يورونيوز،  على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي"،
 .https://bit.ly/2OpMmq4  على:
( "بريكست.. هذه أبرز المحطات التي قادت بريطانيا خارج االتحاد 2)

 ، متاح على:31/1/2020عرب لندن،  األوروبي"،
 london.com/posts/5184-https://arab. 

https://bit.ly/2OpMmq4
https://arab-london.com/posts/5184


  M E A K- Special Economic Report                  تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 
 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                    الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

48 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                           سورية  12341دمشق ص ب 

(3) Cameron Gibson, “BREXIT: the Challenges Facing Both Britain and the 
European Union,” International Centre for Policy Studies Foreign Affairs Study, 

2017, pp.16-17. 
(4) Alan Riley, “Brexit: Causes and Consequences,” Barcelona center for 

international affairs, 2016, available at: 
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_159/brexit

._causes_and_consequences 
http://www.acrseg.org/41490 

 
 

 
Koniec raportu 
End of Report 

 انتهى التقرير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_159/brexit_causes_and_consequences
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_159/brexit_causes_and_consequences
http://www.acrseg.org/41490

