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

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
د ال تكون أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير ق

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 
 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية. 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 و المسؤول.   أطيب التمنيات. ه
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

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

 .ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية
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نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  14زيادة  الدين العالمي يسجل

 2021/10/08الجمعة   .العالمي
 معضلة أخرى أكثر تعقيدا

رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني الخميس أن  - لندن
في  260تصل قيمة ديون حكومات العالم إلى مستويات قياسية بارتفاع يبلغ 

يليون دوالر بحلول نهاية العام الجاري، رغم المئة، متجاوزة حاجز مئتي تر 
 .إمكانية خدمة هذه الديون دون صعوبة بسبب انخفاض أسعار الفائدة

وقالت فيرا تشابلن، العضو المنتدب ومدير أول التحليل المالي لدى 
الذي تستضيفه بلومبرغ مع جمعية ” آسيا بريفينغ اليف“الوكالة خالل منتدى 
تراكم المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة “س، إن آسيا في أستراليا الخمي

 .”السياسة االقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا
وأوضحت أن ارتفاع المديونية مع ضعف مؤشرات الجدارة االئتمانية 
وسط تعافي االقتصاد العالمي ربما ينتج عنه المزيد من حاالت التعثر، مشيرة 

لي العالمي لن يكتمل حتى تنتشر عمليات إلى أن انتعاش نمو الناتج اإلجما
 .التلقيح انتشارا يكفي ألن يشعر الناس بالطمأنينة في تنقلهم

نقطة  14وذكرت الوكالة في تقرير سابق أن الدين العالمي سجل زيادة 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل 

، واالقتراض الزائد الذي اضطرت 19 -التراجع االقتصادي الناجم عن كوفيد 
 .الحكومات والشركات واألسر إلى اللجوء له

وكان الدين العالمي قد ارتفع بنهاية العام الماضي، بسبب قيود اإلغالق 
تريليون دوالر، مسجال زيادة  281المنجر عن األزمة الوبائية، إلى نحو 

  .تريليون دوالر 24بمقدار 
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الكبيرة، والموجة المتوقعة من حاالت التعثر  لكن على الرغم من القفزة
في السداد في السنة المقبلة، فإن ستاندرد آند بورز ال تتوقع أزمة كبيرة في 

 .هذه المرحلة
وأثناء األزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج 

المئة في  15، و2008في المئة خالل  10المحلي اإلجمالي العالمي بنحو 
 .، مما يعني أن الدين قفز خالل الجائحة أكثر من األزمة المالية2009خالل 

واتفق بروس غوسبر، نائب رئيس بنك التنمية اآلسيوي، الذي تحدث في 
نفس الجلسة مع تشابلن على أن منطقة آسيا في سبيلها إلى التعافي، وأن 

 .حركة التجارة مستمرة في انتعاشها
توقفت بدرجة أو بأخرى في “فيض مستوى الفقر لكنه قال إن جهود تخ

، ومازالت الشركات الصغيرة تعاني بدرجة ال تتناسب ”مختلف أنحاء المنطقة
 .مع حجمها

https://alarab.co.uk/200-
%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

 
 
 أزمة الطاقة العالمية تعكس هشاشة عصر الطاقة المستدامة - 2

 .2050في المئة نمو استهالك الدول بحلول  60

 2021/10/08الجمعة  
 مشاريع تقاوم التحديات
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اقة التي يمر بها يكاد الكثير من الخبراء والمحللين يجزمون بأن أزمة الط
العالم اليوم والناتجة عن األزمة الصحية تفرض بقوة على حكومات العالم 
قدرا كبيرا من الحذر في التعامل مع ملف التحول من الطاقة التقليدية إلى 
الطاقة النظيفة، التي أظهر االنتقال إليها أنها ال تزال محفوفة بالصعوبات، 

 .ها مستقباللكي ال تواجه عواقب يصعب استيعاب
يمر العالم بأول أزمة طاقة كبيرة منذ بدء التحول نحو الطاقة  - نيويورك

المستدامة، والتي يرجح محللون أنها لن تكون األخيرة حيث يضغط نقص 
اإلمدادات على أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء على مستوى العالم من 

مي على الطاقة نتيجة بريطانيا حتى الصين، بالتزامن مع تعافي الطلب العال
 .تخفيف اإلغالق

ويرى المختصون أن المختلف هذه المرة هو أن أزمة الطاقة تأتي في 
الوقت الذي تمر فيه االقتصادات الغنية بواحدة من أكثر مراحل التحول في 
أنظمة الطاقة طموحا منذ عصر الكهرباء، حيث ال توجد طرق سهلة لتخزين 

 .المصادر المتجددةالطاقة التي يتم توليدها من 
ورأى ديفيد بيكر وستيفن ستابتسنسكي ودان مورتو وراشيل موريسون في 
تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الخميس أن التحول إلى الطاقة المستدامة يستهدف 

 .جعل أنظمة الطاقة أكثر وليس أقل مرونة

ما يحدث رسالة تحذير عن مدى تعقيد االنتقال  :دانيال يرجين 
 قة البديلةإلى الطا
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لكن التحول الفعلي نحو الطاقة النظيفة سيستغرق عقودا، وخاللها سيظل 
العالم يعتمد على الوقود األحفوري، حتى في الوقت الذي يغير فيه المنتجون 

 .الرئيسيون للنفط استراتيجياتهم اإلنتاجية جذريا
قة ويقول دانيال يرجين أحد أشهر محللي الطاقة في العالم إن أزمة الطا

رسالة تحذير بشأن مدى التعقيد، الذي سيشهده التحول نحو “الحالية تمثل 
 .”الطاقة المتجددة

الخريطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصدام “وأشار يرجين مؤلف كتاب 
إلى أنه في خضم التغييرات الجوهرية أصبح نظام الطاقة العالمي أكثر ” األمم

 .هشاشة وأشد عرضة للصدمات
ا اآلن حالة من الفوضى في سوق الطاقة، ففي الشتاء وتشهد أوروب

الماضي الذي كان أبرد من المعتاد، تم استنزاف مخزونات الغاز، في حين 
لم تحاول روسيا أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا تعويض النقص خالل فصل 
الصيف، لترتفع أسعار الكهرباء والغاز إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب 

 .قة نتيجة تعافي األنشطة االقتصادية من تداعيات الوباءعلى الطا
وهذا السيناريو كان سيحدث لو أن العالم تعرض للجائحة قبل عقدين 

 .من الزمن، لكن اآلن أوروبا تعتمد على مزيج مختلف من مصادر الطاقة
وتراجع االعتماد على الفحم بدرجة كبيرة لصالح الغاز الطبيعي األقل 

أدى إلى ندرة في إمدادات  2021ادة الطلب العالمي خالل تلويثا، لكن زي
 .الغاز

وفي الوقت نفسه فإن انخفاض إنتاج المصدرين اآلخرين للطاقة النظيفة 
بصورة غير معتادة كان نتيجة بطء حركة الرياح وانخفاض األمطار في 

 .مناطق عديدة ومنها النرويج
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ضت لها أوروبا، بمثابة ، التي تعر ”الضربة المؤلمة“ويعتقد الخبراء أن 
 .نذير شؤم لنوع الصدمات التي يمكن أن تطال مناطق أخرى من العالم

ومع أن الطاقة الجديدة التي مصدرها الرياح والشمس تزايدت وباتت 
أرخص بصورة أكبر، فإن الكثير من مناطق العالم ستظل تعتمد على الغاز 

م أن رغبة المستثمرين وغيره من أنواع الوقود األحفوري لسنوات طويلة رغ
 .والشركات في زيادة اإلنتاج من النفط والغاز تتراجع حاليا

وقال نيكوس تسافوس المحلل االقتصادي في مركز الدراسات 
الوضع الحالي بمثابة وصفة جيدة “االستراتيجية والدولية في تحليل حديث إن 

 .”لتقلبات األسواق
ر لدراسات الطاقة وأضاف تسافوس وهو أستاذ كرسي جيمس شيلزنغ

 .”يتحرك بالتأكيد نحو نظام أكثر هشاشة“والجيوسياسية بالمركز إن العالم 

 سباق في مضمار الطاقة النظيفة
والحقيقة أن التحول نفسه وهو أمر حتمي للحفاظ على كوكب األرض 
ليس سببا في األزمة، ولكن أي نظام كبير ومعقد يصبح أكثر هشاشة عندما 

 .ر كبرى كالتي يشهدها نظام الطاقة في العالميشهد عملية تغيي
ويحدث كل هذا، بينما تتوقع خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة نمو 

، حيث يتخلص 2050في المئة بحلول  60االستهالك العالمي للطاقة بنسبة 
العالم من الوقود األحفوري ويتحول إلى السيارات وأفران الطبخ وأنظمة التدفئة 

 .بالكهرباء التي تعمل
كما أن استمرار نمو السكان واالقتصاد سيؤدي إلى ارتفاع استهالك 
الطاقة. ومع انتقال الحكومات إلى المزيد من رقمنة جوانب الحياة المختلفة، 
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فهذا يعني أن أزمة الطاقة تأتي في الوقت الذي ستزداد فيه حاجة الناس إلى 
 .مصادر للطاقة أكثر موثوقية من أي وقت مضى

تعني زيادة الطلب على الكهرباء وتقلبات أسعار الوقود، أن العالم و 
 .سيظل يعاني من الصعوبات في مجال الطاقة لعقود قادمة

ومن المحتمل أن تتراوح تداعيات ذلك بين فترات ارتفاع أسعار التضخم 
بسبب مشكالت الطاقة وتزايد الفجوة في الدخول بين الدول، وصوال إلى خطر 

 .ات واسعة للكهرباء وتوقف النمو االقتصادي واإلنتاجحدوث انقطاع
وكان سعد الكعبي وزير الطاقة القطري، الذي يعتبر بلده أحد أكبر 
منتجي الغاز الطبيعي في العالم إلى جانب أستراليا وروسيا قد اعتبر الثالثاء 
الماضي على هامش مؤتمر حول القطاع عقد عن بعد في اليابان أن الوضع 

سوق الغاز ليس صحيا ودعا إلى بذل جهود مشتركة نحو تحقيق الحالي ل
 .تحول الطاقة

نيكوس تسافوس: الوضع الحالي بمثابة وصفة جيدة لتقلبات  
 أسواق الطاقة عالميا

وبعد أن باتت أنظمة الطاقة مترابطة ومتصلة، يشعر العالم كله بآثار 
تضاعفت أسعار العقود  األزمة الراهنة ومدى انتشارها، ففي الواليات المتحدة،

اآلجلة للغاز بالفعل خالل هذا العام قبل الوصول إلى ذروة الطلب التي تأتي 
 .مع فصل الشتاء

في المئة من  40وألن الواليات المتحدة تعتمد على الغاز في إنتاج قرابة 
الكهرباء، فإن األسعار المرتفعة ستؤدي حتما الرتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة 

أما في الصين، ورغم محاولة الحكومة زيادة حصة الطاقة  .لكينللمسته
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البديلة، فإن قطاعها الصناعي مازال يعتمد بشدة على الوقود األحفوري، سواء 
 .الفحم أو النفط أو الغاز

وعندما استأنفت المصانع نشاطها بكامل طاقتها عقب انتهاء الجائحة، 
 .ء التي تحتاجها المصانعلم تجد بكين الوقود الكافي إلنتاج الكهربا

ولذلك انكمش اإلنتاج الصناعي خالل الشهر الماضي ألول مرة منذ 
شهرا، ما يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح أكبر صدمة تضرب ثاني  19

 .أكبر اقتصاد في العالم منذ بداية الجائحة
واألمر نفسه ظهر في بريطانيا التي توالى فيها إفالس شركات الكهرباء 

صغيرة التي عجزت عن استيعاب االرتفاع الحالي في أسعار الغاز. كما ال
رصدت إيطاليا مليارات اليوروهات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة 

وعقد وزراء مالية دول اليورو اجتماعا االثنين الماضي  .على المستهلكين
رنسا إسبانيا لبحث كيفية التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث طالبت ف

وإيطاليا واليونان بتحرك منسق على مستوى االتحاد األوروبي للتعامل مع 
 .هذه المشكلة

https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-
%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 

 
 انتعاش االقتصاد العالمي يتأرجح في نطاق أقل من المتوقع - 3

نقص الوقود واالضطرابات في سالسل الخدمات اللوجستية وتأثيرات 
ء عودة العديد من القطاعات اإلنتاجية في عدة دول إلى مستوى ما قبل بط

 .األزمة الصحية، تهدد بإعاقة انتعاش االقتصاد العالمي
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 2021/10/07الخميس  
 تحذيرات من أن النمو العالمي سيتراجع قليال هذا العام

حملت تحذيرات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  - واشنطن
هذا العام، بعض ” قليال“جورجييفا من أن النمو العالمي سيتراجع كريستالينا 

التشاؤم خاصة مع إبداء قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة 
 .من االنتعاش االقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات

ويهدد نقص الوقود واالضطرابات في سالسل الخدمات اللوجستية 
تأثيرات بطء عودة العديد من القطاعات اإلنتاجية في عدة دول إلى مستوى و 

ما قبل األزمة الصحية بإعاقة انتعاش االقتصاد العالمي الذي بات يتأرجح 
 .في نطاق أقل مما هو متوقع

وقالت جورجييفا في كلمة ألقتها افتراضيا في جامعة بوكوني في ميالنو 
نحن نواجه “لخريف للصندوق وللبنك الدولي الثالثاء الماضي قبل اجتماعات ا

 2021تعافيا عالميا يعوقه الوباء وتأثيره. نتوقع اآلن أن يتباطأ النمو في 
 .”عما توقعناه في يوليو

وأوضحت أنه لو عادت الدول األغنى إلى المستوى الذي كانت عليه 
في حاجة  البلدان الناشئة والنامية ستبقى“، فإن 2022قبل الوباء بحلول العام 
 .من األزمة التي خلفها فايروس كورونا” إلى سنوات عدة للتعافي

وفي يوليو الماضي، راجع الصندوق توقعاته للنمو العالمي صعودا إلى 
في المئة هذا العام. لكّن ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة دلتا في أنحاء  6

 .العالم
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اد التأثير طويل كلما طال وقت التعافي ازد :كريستالينا جورجييفا
 األمد في البلدان الفقيرة

وبحسب جورجييفا فإنه كلما طال الوقت الذي يستغرقه التعافي ازداد 
التأثير طويل األمد في هذه البلدان خصوصا في ما يرتبط بفقدان الوظائف 

 .الذي يؤثر خصوصا على الشباب والنساء والعمال غير القانونيين
اضي نماذج جديدة من الصعوبات التي وشهد العالم نهاية الشهر الم

تعيق اإلمدادات في العالم، فالصين تعاني من نقص كبير في الفحم الحجري 
لتشغيل محطاتها الكهربائية. أما بريطانيا فليس لديها عدد كاف من السائقين 

 .لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى 
ل أسعار الغاز ارتفاعا حادا ألن العرض وفي كافة أنحاء أوروبا، تسجّ 

ال يكفي لتلبية الطلب، رغم أن مخزونات النفط في األسواق العالمية متوفرة 
بكميات كافية جعلت تحالف أوبك+ يمدد تدابير اإلمدادات المتفق عليها 

 .الصيف الماضي
في  25وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا كبيرا األربعاء بنحو 

ذ يسجل الغاز المرجعي القاري والبريطاني مستويات قياسية جديدة المئة، إ
وسط ارتفاع الطلب مع اقتراب الشتاء خصوصا في آسيا، وكذلك العرض 

 .المحدود وانخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نيكالس بواتييه الباحث في معهد 

لخطر هو أن يتباطأ النمو رغم إعادة فتح ا“بروغل ببروكسل قوله إن 
 .”االقتصادات، ألننا لن نتمكن من إنتاج ما يطلبه الناس



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

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

 ــ 13ــ 

وإضافة إلى مشكلة التلقيح، تواجه بعض الدول الناشئة واالقتصادات 
 .النامية تدهورا في القدرة المعيشية يرجح صندوق النقد أنها ستستمر

في  30اء العالمية، بأكثر من وتقول جورجييفا إن الزيادة في أسعار الغذ
إلى جانب ارتفاع “وتضيف ”. مقلقة بشكل خاص“المئة خالل العام الماضي، 

 .”أسعار الطاقة، يضع هذا المزيد من الضغط على العائالت األكثر فقرا
جاهزة “ويعتقد الصندوق أنه من الضروري أن تبقى المصارف المركزية 

تصادي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا للتحرك بسرعة إذا تعزز االنتعاش االق
، في الوقت الذي تجد فيه الحكومات ”أصبحت مخاطر التضخم ملموسة

نفسها مطالبة بتسريع اإلصالحات لضمان االنتقال إلى اقتصاد أخضر يولد 
 .وظائف جديدة

وال تقل تلك المعضالت عن مشكلة الدين العام العالمي الذي وصل 
في المئة من الناتج المحلي  100نقد، إلى نحو اآلن، وفق حسابات صندوق ال

 .اإلجمالي لالقتصاد العالمي
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-

%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%8A%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-
%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9 

 
 بعد خيانة أمريكا.. هل تصبح إسرائيل زوجة الصين المفضلة؟ - 4

 | 15.10.2021:تاريخ النشر
RT Sarah Silbiger/Keystone Press Agency 
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ب األمريكي، نانسي بيلوسي، بصحبة وزير الخارجية رئيسة مجلس النوا
اإلسرائيلي، يائير البيد، قبل المؤتمر الصحفي في مبنى الكابيتول األمريكي 

 2021أكتوبر  12بواشنطن 
كان تحذير الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل من التقارب مع الصين 

ائيلي، يائير البيد، إلى إحدى القضايا الهامة خالل زيارة وزير الخارجية اإلسر 
 .واشنطن

ترى ما مدى عمق قلق الواليات المتحدة من ذلك التقارب؟ وهل يقتصر 
فقط على إبقاء التقنيات الحساسة بعيدًا عن أيدي الصينيين، أم أن واشنطن 
تشعر بفقدانها السيطرة على الشرق األوسط، حتى أن حليفها الرئيسي في 

 والشراء من قبل الصين؟ المنطقة قد يكون عرضة لإلغراء
أعتقد أن كال االفتراضين صحيحان. لكن، وبغض النظر عن دوافع 
واشنطن، ما هي احتماالت وجود إسرائيل في مثلث يضم، إلى جانبها، الصين 

 والواليات المتحدة األمريكية؟
وهل تستطيع إسرائيل الحفاظ على موقعها الراهن الفريد في عالم تهيمن 

قل هل تستطيع إسرائيل البقاء كدولة، في عالم ال تتمتع فيه عليه الصين؟ بل 
 بمكانة الشريك صاحب االمتيازات السخّية للقوة الرائدة في العالم؟

من وجهة النظر االقتصادية، ترتبط إسرائيل ارتباطًا وثيقًا بالدول 
، زهاء 2019األنغلوساكسونية، وتحديدًا، بلغت الصادرات اإلسرائيلية في عام 

مليارات دوالر إلى  5مليار دوالر إلى الواليات المتحدة األمريكية، و 16
مليارات دوالر، حيث  4.4بريطانيا، أما الصين فتحل ثالثة بصادرات قيمتها 

 .تشغل األحجار الكريمة قائمة هذه الصادرات
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كذلك تتربع الواليات المتحدة األمريكية على قائمة الواردات اإلسرائيلية، 
مليار دوالر إلى إسرائيل،  12.8بتصدير ما قيمته  2019عام  حيث قامت في

 .مليار دوالر 10.2بينما صّدرت الصين ما قيمته 
نظريًا، يمكن لالقتصاد اإلسرائيلي، على الرغم من الصعوبات، إعادة 
توجيه نفسه تدريجيًا من الواليات المتحدة األمريكية إلى الصين ودول أخرى، 

 .مستوى المعيشة الحالي المرتفع إلى حد ما دون الحد بشكل كبير من
إال أنه عمليًا، فإن هذا األمر يعوقه حقيقة أن إسرائيل ليست مجرد دولة 
تابعة تدور في فلك أحد األطراف التي تتصارع من أجل الهيمنة العالمية، 
بقدر ما هي نواة لطرف من هذه األطراف. فاللوبي اليهودي في الواليات 

ية و"ماّلك االقتصاد"، وأصحاب أكبر رؤوس األموال في المتحدة األمريك
الغرب، قريبون للغاية من إسرائيل، على أقل تقدير، إن لم يكونوا منتمين فعليًا 
إلى نفس نخب "العولمة". بمعنى أنه يستحيل أن تغّير الدولة العبرية من 

تعريف  موقفها في المعركة التي تختمر، دون تغيير هويتها، بما في ذلك إلغاء
دولة إسرائيل كـ "دولة لليهود"، بكل ما يحمله ذلك من تبعات، تتمّثل في 

 .التخّلي عن األراضي الفلسطينية المحتلة، أو تحويلها إلى دولة فلسطينية
أعتقد كذلك أن إسرائيل لن تكون قادرة في المستقبل أن تصبح بالنسبة 

كية، حيث لن يكون لديها للصين ما هي عليه بالنسبة للواليات المتحدة األمري
 .ما هو أكثر قيمة من موارد الطاقة واألسواق العربية، لتقدمه للصين

لذلك فإن مصير إسرائيل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الواليات المتحدة 
 .األمريكية، وانهيار األخيرة يعني بداية كارثة وتحوالت في األولى

عدين في نفس الوقت، لكن قد تحاول إسرائيل الجلوس، مؤقتًا، على مق
منطق األحداث يفرض ترسيمًا أكثر وضوحًا للعالم المقسم بين معسكرات 
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منفصلة عن بعضها البعض، بينما تراقب واشنطن االنضباط في هذا الشأن 
 .على نحو متزايد

في الوقت نفسه، فإن خسارة الواليات المتحدة األمريكية لقيادة العالم في 
حتمي ال مفر منه، وستواجه إسرائيل بكل تأكيد عالمًا العقد القادم هو أمر 

جديدًا، لن تتمكن فيه واشنطن من إجبار جيرانها على الحوار والتعايش 
 .السلمي معها

والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت إسرائيل ستجد نفسها على خط المواجهة 
سيكونون الصينية األمريكية، أو ما إذا كان الالعبون اإلقليميون المستقلون 

 .خصمها الرئيسي
حتى اآلن، ال يمكننا التأكيد بثقة على أن الصين سيكون لديها الوقت 
للعب الورقة العربية/اإلسالمية، بينما ال يزال الوضع في المنطقة على األقل 

 .مستقرًا إلى حد ما
فهناك عمليتان مترابطتان تجريان في العالم الراهن بالتوازي وهما اقتراب 

المتحدة األمريكية والصين من الصدام العسكري، واقتراب انهيار الواليات 
النظام االقتصادي العالمي، وما يتبع هاتين العمليتين من عواقب كارثية ال 
يمكن التنبؤ بها. ومن غير المعلوم حتى اآلن أي من العمليتين ستسبق 

ة األخرى، إال أن ذلك سوف يحدد تطور األحداث، بما في ذلك تلك الجاري
 .في منطقة الشرق األوسط

من الناحية االقتصادية، يعد الخليج بالفعل، بدرجة ما، جزءًا من 
االقتصاد الصيني، إال أن تلك الدول ال زالت، بفعل القصور الذاتي، تدور 
في فلك الواليات المتحدة األمريكية. وإضافة إلى االعتبارات األمنية، فإن 

مريكية واالقتصاد األمريكي ككل، هي استثمارات هذه الدول في الديون األ
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عامل حاسم في الحفاظ على والء ممالك الخليج لواشنطن. ومع ذلك، فإن 
ديون الواليات المتحدة لن يتم سدادها أبدًا، والعجز عن السداد أمر ال مفر 
منه، وسيفقد المستثمرون أموالهم المستثمرة في سندات الخزانة األمريكية. 

دمة لفقاعة سوق األسهم، ستتقلص االستثمارات في األسهم وبعد التصفية القا
األمريكية بشكل كبير. وعلى وقع هذه الخلفية، سوف تصبح اإليرادات الحالية 
أكثر أهمية بعدة مرات من االحتياطيات المتبّخرة، والعائدات الحالية تأتي في 

ميل األكبر المقام األول من إمدادات النفط إلى الصين، التي لطالما كانت الع
 .لدول الخليج

قد يكون من الممكن تكرار الحروب العربية اإلسرائيلية، حيث تحل 
الصين محل االتحاد السوفيتي، ولكن المرجح أن تكون الحرب بين الواليات 
المتحدة األمريكية والصين من أجل الوصول إلى النفط العربي واإليراني، 

الحرب، بينما سيكون العرب  حيث ستكون إسرائيل حليفة أمريكية في هذه
على األرجح حلفاًء للصين، ألن إنهاء التعاون االقتصادي مع الصين سيكون 

 .بمثابة انتحار بالنسبة لهم
أي أنه يمكننا القول بثقة إن انتقال معظم أو كل الدول العربية إلى 
المعسكر الصيني هو مسألة وقت. وبعد انهيار الهرم العالمي للديون والدوالر 
األمريكي، سيحدث التغيير في تعاطف العواصم العربية تلقائياً وبسرعة كبيرة، 
في غضون أيام معدودة، بنفس سرعة هروب جيش الواليات المتحدة األمريكية 

 .من أفغانستان
ومع ذلك، يبقى سؤال ما إذا كانت الدول العربية النفطية ستنتقل إلى 

العالمي أم بعده، سؤااًل مطروحًا  المعسكر الصيني قبل انهيار النظام المالي
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إال أن األحداث األكثر إثارة ستبدأ الحقًا، بعد سنوات قليلة من  .بال إجابة
 .سقوط هرم الديون العالمية والدوالر

فأغلب الظن أن تصبح المنطقة لبعض الوقت، على أقل تقدير، منطقة 
لقدرة كوارث اقتصادية وفوضى سياسية. حيث سيكون لدى بعض األنظمة ا

على المقاومة، إذا ما قدمت لها الصين المساعدة االقتصادية في الوقت 
المناسب. أّما في أماكن أخرى، فمن المرجح أن يصل اإلسالميون إلى السلطة 
من خالل الثورة أو الفوضى. على أية حال، وسواء كانت الحكومات إسالمية 

كثر راديكالية فيما أو دكتاتورية عسكرية صامدة، فإنهم جميعًا سيكونون أ
يتعلق بالمقدسات اإلسالمية في القدس، وسيعززون استقرارهم الداخلي، 

 .وتضامن شعوبهم، من خالل محاربة عدو خارجي
أعتقد أن إعادة إنشاء الجبهة العربية المعادية إلسرائيل على المدى 
ا الطويل سوف يكون أمرًا حتميًا، كذلك أظن أن األسلحة النووية لن يكون له

تأثير رادع في ظل حرب العصابات التي يستعرضها "حزب هللا" بنجاح. 
فتطوير الصواريخ والطائرات من دون طيار، وهجمات الحوثيين على منشآت 
النفط السعودية، تشكك في قدرة إسرائيل في الحفاظ على البنية التحتية 

ارجية واالقتصاد ككل في مثل هذه الحرب. كما ستصبح إمكانية التجارة الخ
إلسرائيل هي األخرى موضع شك، وكال هذين العاملين يمكن أن يستمرا 

 .لسنوات وعقود، األمر الذي لن تتحمله إسرائيل اقتصادياً 
في الوقت نفسه، وحتى لو لم تشارك الصين بشكل مباشر في تلك 
األحداث، فإن تعاطف ودعم الصين سيكون على األرجح إلى جانب العرب، 

"تحرير" القدس ستمنح الصين تعاطفًا طويل األمد مع  ألن المشاركة في
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المسلمين في شتى بقاع األرض، وقدراً ال بأس به من التسامح في قمع النزعة 
 .االنفصالية في منطقة شينجيانغ األويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي

في ظل هذه الخلفية، يتعّين على إسرائيل أن تستخدم الفرصة الحالية 
حقيق تسوية عادلة بأسرع ما يمكن بداًل من "صفقات القرن" أحادية السانحة لت

 .الجانب، إال أن إسرائيل ال زالت تؤمن بخلود الهيمنة األمريكية
 ألكسندر نازاروف /المحلل السياسي

 المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
https://arabic.rt.com/press/1283775-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%87%D9%84-

%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A9/ 

 
 أنحاء بولندا سنبقى في االتحاد. احتجاجات في جميع - 5

وتجري االحتجاجات ليس فقط في وارسو ، ولكن أيًضا في مدن أخرى، 
بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن أحكام معاهدة االتحاد األوروبي 

 تتعارض مع الدستور البولندي.

 blik 05:58 10/10/2021تاريخ النشر:    
ديد من المدن يوم السبت ، ظهرت أعالم االتحاد األوروبي في شوارع الع

البولندية. بما في ذلك وارسو. لن يكون هناك احتجاج في العاصمة فقط 
للدفاع عن وجود بولندا في االتحاد األوروبي ، ولكن أيًضا في العديد من 

 المدن األخرى.

https://arabic.rt.com/search?cx=012273702381800949580%3Aiy4mxcpqrji&cof=FORID%3A11&ie=utf8&q=%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81&sa=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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"أدعو كل أولئك الذين يريدون  -أكبر مظاهرة تجري في العاصمة. 
إلى ساحة القلعة في وارسو ، الساعة  الدفاع عن بولندا األوروبية ، يوم األحد

دعا دونالد تاسك على تويتر خالل  -مساًء. فقط مًعا يمكننا إيقافهم"  6
 األسبوع.

 في السوق الطويل وعلى الرصيف
كما يتم تنظيم مظاهرات دفاعا عن وجود بولندا في االتحاد األوروبي 

وروبي! نحن في العديد من المدن األخرى تحت شعار "نبقى في االتحاد األ
 مع أوروبا ".

مقيًما دعمهم للبقاء في االتحاد األوروبي  18في غدانسك من يظهر 
 .Długi Targفي 

أي شخص يعمل ألدنى خطوة في خروج بولندا من االتحاد األوروبي  -
يضر بمصالح وطننا. ألنه من مصلحة بولندا المشاركة في إنشاء االتحاد 

ار بشأن اتجاه تطوره. هذا ما قاتلت من أجله األوروبي والمشاركة في اتخاذ قر 
قال ألكساندرا دولكيفيتش ،  -أجيال كاملة من النساء البولنديات والبولنديات 

 عمدة غدانسك.
ظهرت أعالم االتحاد األوروبي والبولندية في شوارع المدينة ، كما تلقى 

 سكان المدينة الذين سيشاركون في المظاهرة مثل هذه األعالم.
المظاهرات ضد السياسة السياسية في جميع أنحاء البالد هو  "سبب

تقارير مجلس  -القرار األخير للمحكمة الدستورية برئاسة جوليا برزينسبسكا" 
 مدينة غدانسك.

أي شخص يعمل ألدنى خطوة في خروج بولندا من االتحاد األوروبي  -
 يضر بمصالح وطننا.
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 ألكساندرا دولكيفيتش
م االتحاد األوروبي إلى المقيمين. يمكن الحصول كما يتم إرسال أعال

عليها يوم األحد أثناء الظهور بالقرب من نبتون. ظهرت أعالم االتحاد 
 بما في ذلك وارسو. -األوروبي أمس في شوارع العديد من المدن البولندية 

كما دعت ماجدالينا أداموفيتش ، وهي منظمة مشاركة في المظاهرة ، 
روبي ماجدالينا أداموفيتش للمشاركة في االحتجاج. عضو البرلمان األو 

وكتبت: "ال يمكننا السماح ألي شخص ، لمصالحه الشخصية أو الحزبية ، 
 بتدمير مصالح بولندا ، وتدمير أحالم البولنديين ، وتدمير مستقبل أطفالنا".

 18.00أيها الحبيب ، لنلتقي يوم األحد الساعة  -سوبوت تحتج أيضا. 
سوبوت ، في مدننا وبلدياتنا! دعونا نعبر عن دعمنا لبولندا  في وارسو ،

ديمقراطية في أوروبا ، ناشد ياسيك كارنوفسكي ، رئيس سوبوت. في هذه 
 المدينة ، يتم تنظيم احتجاج على الرصيف.

 سوف يبدو نشيد الفرح
في ميدان سولني. "هذا رد  16احتجاج أيضا في فروتسواف. بدأت في 

كمة الدستورية ، وبعد ذلك لم يعد أمام بولندا سوى ثالثة فعل على حكم المح
بطريقة تتوافق أحكامها مع الدستور  CJEUخيارات. أواًل ، قد تحاول تغيير 

البولندي. وهذا سيناريو غير واقعي تماًما. ثانًيا ، قد تغير بولندا أيًضا دستورها 
تحيل. كما أن السيناريو مس - CJEUالخاص بنعم بحيث ال تتدخل في 

كتب المنظمون. في  -قد تغادر بولندا االتحاد األوروبي " -وأخيًرا 
Wrocław  نشيد الفرح" كان من المفترض أن يصدر صوًتا من  18في"

 برج قاعة المدينة.
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في البلدة القديمة ، بجانب النافورة. "إعالن  18التقى سكان أولشتين في 
ال تنوي االمتثال لقانون االتحاد السلطات الذي أصدرته جوليا برزينيبسكا أنها 

األوروبي يخرجنا عمليا من هذا االتحاد. إنه يدمر الطريق البولندي بأكمله 
من جمهورية بولندا الشعبية إلى الغرب. ويدفعنا إلى منطقة الفوضى والعزلة 

 كتب المنظمون. -"
وأضافوا أنه "بصفتنا مواطنين في بولندا وأوروبا ، ال يمكننا السماح 

 كتبوا. -لك". الكثير يعتمد على التزامنا ووجودنا "بذ
في بياليستوك ، بدأ االحتجاج يوم األحد في رينيك كوسيوسسكي الساعة 

 مساًء. 6
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6 - As the U.K. battles food, fuel and labor crises, 
Boris Johnson promises change 

 
ByPrashant singh  October 6, 2021 
 [ad_1] 
Prime Minister Boris Johnson visits the Community Rail 

Queens Highway Compound on October 4, 2021 in Manchester, 
England. 

WPA Pool | Getty Pictures Information | Getty Pictures 
LONDON — U.Okay. Prime Minister Boris Johnson promised 

modifications to the path that the U.Okay. financial system is 
touring in, outlining plans on Wednesday for the nation to develop 
into a “excessive wage, excessive ability, excessive productiveness 
financial system.” 

Addressing his Conservative Occasion’s annual convention 
afterward Wednesday, Johnson instructed delegates that the 
federal government is “coping with the most important underlying 
problems with our financial system and society” and is able to deal 
with “issues that no authorities has had the center to deal with 
earlier than.” 

The speech comes at a troublesome second for Johnson, with 
the U.Okay. struggling shortages of gas deliveries in latest weeks 
and amid warnings that meals provides may very well be hit within 
the runup to Christmas. 

https://www.universalpersonality.com/author/sidwant2bhappygmail-com/
https://image.cnbcfm.com/api/v1/image/106952975-1633505055995-gettyimages-1235687479-NINTCHDBPICT000684505527.jpeg?v=1633505082
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Shortages are primarily as a consequence of an absence of 
heavy items car drivers and abroad employees — with the shortfalls 
largely exacerbated by the Covid pandemic and Brexit, but 
additionally as a consequence of different components equivalent 
to low pay and dealing situations. 

Britain has skilled shortages of gas at fuel stations because of 
the scarcity of specialist tanker drivers, whereas farmers are 
warning that tons of meals produce may go to waste, and 1000’s 
of animals could need to be destroyed as there will not be sufficient 
farm or abattoir employees to course of the meat. 

The labor scarcity has highlighted how dependent Britain has 
been on abroad, seasonal employees. 

Learn extra: Britain deploys its army to deliver fuel as panic buying 
and shortages continue 

For his half, Johnson — a politician typically accused by his 
critics of loving a soundbite however missing an eye fixed for 
element and planning — has been accused of not recognizing the 
seriousness of the state of affairs. 

When requested by BBC journalist Andrew Marr on Sunday 
concerning the issues dealing with pig farmers, who say that over 
100,000 pigs may need to be culled imminently with the meat 
discarded as a consequence of a scarcity of employees, Johnson 
mentioned: “I hate to interrupt it to you however I’m afraid our 
meals processing trade does contain the killing of a number of 
animals. I believe your viewers want to grasp that.” 

https://www.cnbc.com/2021/10/04/britain-deploys-army-to-deliver-fuel-amid-panic-buying-and-shortages.html
https://www.cnbc.com/2021/10/04/britain-deploys-army-to-deliver-fuel-amid-panic-buying-and-shortages.html


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

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

 ــ 25ــ 

He added that “the good hecatomb of pigs that you just 
describe has not but taken place, let’s have a look at what occurs.” 

British employees 
The prime minister and authorities officers have tried to 

minimize the U.Okay.’s labor shortages, insisting that offer chains 
are pressured world wide following Covid. They’ve additionally 
insisted labor shortfalls might be remedied, for instance by 
providing short-term visas to truck drivers. 

The federal government has resisted requires extra immigration 
to cut back labor shortages, nonetheless, as a substitute telling 
companies to spend money on British employees. 

For his or her half, many British companies have mentioned 
they discover it onerous to draw British employees, notably in sure 
sectors the place they lack the fitting abilities, demand increased 
wages and are unwilling to just accept harder working situations — 
on farms or in abattoirs for instance. 

Johnson, whose tenure in workplace has largely been 
dominated by the pandemic, is eager to shift the federal 
government’s focus onto the nation’s financial system, notably 
because the modifications attributable to Brexit, and the U.Okay.’s 
relationship with the EU, begin to come to the fore such because 
the dearth of international employees. 

The federal government seems decided to push on with plans 
to re-skill British employees, and Johnson is because of say on 
Wednesday that “we’re not going again to the identical previous 
damaged mannequin with low wages, low progress, low abilities 
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and low productiveness, all of it enabled and assisted by 
uncontrolled immigration,” in accordance with pre-released 
feedback by the occasion. 

“The reply is to manage immigration, to permit individuals of 
expertise to come back to this nation however to not use 
immigration as an excuse for failure to spend money on individuals, 
in abilities and within the tools or equipment they should do their 
jobs,” he mentioned. 

One of many rising ironies of Brexit (whose supporters 
mentioned leaving the EU would scale back Britain’s financial 
dependence on the area’s labor drive and produce) is that labor 
shortages may result in extra meals imports from the EU, trade 
leaders say. Some at the moment are warning that offer chain 
disruptions and labor points may result in meals shortages at 
Christmas. 

Nick Allen, chief govt of the British Meat Processors Affiliation, 
instructed Sky Information that turkeys will seemingly have to come 
back from Europe through the festive interval and that some much-
loved meals, equivalent to “pigs in blankets” (small sausages 
wrapped in bacon) is probably not out there. 

“I believe that meals might be imported and possibly the 
turkeys won’t be British turkeys however they might find yourself 
being French, and even turkeys from additional afield. We’re not 
saying there’s going to be determined shortages, however there 
definitely will not be the alternatives out there for British meals, that 
is for sure,” he said on Monday. 

https://news.sky.com/story/choice-of-food-for-christmas-could-be-limited-and-turkeys-may-have-to-come-from-europe-expert-says-12425679
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Johnson’s convention deal with comes amid criticism of the 
federal government’s tackling of inequality within the U.Okay., and 
his speech takes place on the identical day that the federal 
government is ending a £20 ($27) uplift to the Common Credit 
score profit fee, launched through the pandemic, that helped many 
hard-hit households to make ends meet. 

Whereas there are not any indications Johnson will deal with 
criticism of the profit reduce in his speech, he has laid out ambitions 
to “degree up” the U.Okay., a land historically divided between the 
North and South, with London because the epicenter of the nation’s 
wealth. 

“There isn’t any motive why the inhabitants of 1 a part of the 
nation ought to be geographically fated to be poorer than others,” 
Johnson mentioned. 

[ad_2] 
https://www.universalpersonality.com/as-the-u-k-battles-food-
fuel-and-labor-crises-boris-johnson-promises-change/world/ 

 
 
 
 
 
7 - U.S. was right — Europe has become a ‘hostage’ 

to Russia over energy, analysts warn 
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 October 7, 2021  ByPrashant singh 
Russian Prime Minister Vladimir Putin again in 2011. 
FABRICE COFFRINI | AFP | Getty Photographs 
LONDON – After Russia rode to Europe’s rescue and 

supplied to extend gasoline provides to the area amid hovering 
costs, specialists mentioned one factor had change into 
abundantly clear: Europe is now largely at Russia’s mercy on the 
subject of vitality, simply because the U.S. had warned. 

Natural gas contracts hit new highs in Europe this week — and 
regional benchmark costs are up virtually 500% up to now this yr 
— with heightened demand and a squeeze in provide placing 
stress on the vitality sector because the climate turns colder. 

Costs seesawed on Wednesday, hitting new highs earlier 
than retreating after Russian President Vladimir Putin stepped in, 
providing a rise in Russia’s gasoline provides to Europe. 

Market analysts mentioned the transfer confirmed that Europe 
was more and more weak to Russia, which is ready for Germany 
to certify the controversial Nord Stream 2 gasoline pipeline 
mission which can deliver extra Russian gasoline to Europe by 
way of the Baltic Sea. 

The $11 billion pipeline has now been accomplished a lot to 
the annoyance of the U.S. which has long-opposed the mission, 
warning for years throughout its development that it compromises 

https://www.universalpersonality.com/author/sidwant2bhappygmail-com/
https://www.cnbc.com/2021/10/05/gas-price-surges-to-a-record-high-in-europe-on-supply-concerns-.html
https://image.cnbcfm.com/api/v1/image/106953735-1633594743258-gettyimages-116240258-Par6332899.jpeg?v=1633598440
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Europe’s vitality safety and that Russia might search to make use 
of vitality provides as leverage over the area. 

The Obama and Trump administrations galvanized bipartisan 
opinion in opposition to the pipeline and President Joe Biden too 
introduced sanctions in opposition to corporations concerned 
within the mission, but these were waived in May in what was seen as 
an attempt by the U.S. to rebuild ties with Germany. 

‘Power blackmail’ 
“Europe has now left itself hostage to Russia over vitality 

provides,” mentioned Timothy Ash, rising markets senior 
sovereign strategist at Bluebay Asset Administration, in a analysis 
notice Wednesday, calling the scenario “unbelievable.” 

“[It’s] crystal clear that Russia has Europe (the EU and 
U.Ok.) in an vitality headlock, and Europe (and the U.Ok.) are 
too weak to name it out and do something about it,” he 
mentioned, calling it a type of “vitality blackmail.” 

“Europe is cowering because it fears [that] because it heads 
into winter Russia will additional flip the screws (of vitality 
pipelines off) and permit it to freeze till it will get its means and 
NS2 is licensed.” 

Putin used a televised authorities assembly on Wednesday to 
supply a rise in provides to Europe. He additionally chided the 
area for canceling many of its long-term gas contracts in exchange for 
spot deals, saying the Kremlin was prepared to barter new long-
term contracts for gasoline gross sales. 

https://www.reuters.com/business/energy/us-waive-sanctions-firm-ceo-behind-russias-nord-stream-2-pipeline-source-2021-05-19/
https://www.reuters.com/business/energy/us-waive-sanctions-firm-ceo-behind-russias-nord-stream-2-pipeline-source-2021-05-19/
https://www.cnbc.com/2021/10/06/europe-made-mistake-in-ditching-long-term-gas-deals-putin.html
https://www.cnbc.com/2021/10/06/europe-made-mistake-in-ditching-long-term-gas-deals-putin.html
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Many specialists imagine that Russia has withheld gasoline 
provides to Europe on objective, in a bid to hurry up Germany’s 
certification of the Nord Stream 2 pipeline. Russia has refuted 
this, nonetheless, with Putin’s spokesman Dmitry Peskov denying 
on Wednesday that Russia has had any function in Europe’s 
vitality disaster. 

Nonetheless, Russia’s Deputy Prime Minister Alexander 
Novak famous on Wednesday that the anticipated German 
certification of the controversial pipeline might assist cool costs. 

Specialists pose for an image after welding the final pipe of 
the Nord Stream 2 gasoline subsea pipeline onboard the laybarge 
Fortuna in German waters within the Baltic Sea, September 6, 
2021. 

Axel Schmidt | Nord Stream 2 | by way of Reuters 
Searching for a speedy certification for Nord Stream 2, Ash 

believed, had been “Moscow’s sport plan all alongside” including 
that “markets are actually naive in the event that they suppose 
Moscow will do something to ease the European gasoline disaster 
anytime earlier than NS2 is licensed.” 

Germany’s vitality regulator exhibits no signal of certifying the 
pipeline simply but, saying on Tuesday that the pipeline should 
present it might not break competitors guidelines by limiting which 
suppliers used it, in keeping with Reuters, and fines might be 
dealt out if it began pumping Russian gasoline to Germany with 
out securing obligatory approvals. 
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Mike Fulwood, senior analysis fellow on the Oxford Institute 
for Power Research, agreed that any choice to produce extra 
gasoline to Europe by Russia was “political” and tied to the 
certification of the pipeline. 

“Principally, [the situation for Russia is] when you approve 
Nord Stream 2, we’ll get some gasoline to ship down Nord 
Stream 2 to indicate we had been true to our phrase,” he 
informed CNBC Thursday. 

Bilal Hafeez, CEO and head of analysis at Macro Hive, 
informed CNBC’s “Avenue Indicators” on Thursday that he 
additionally believed Russia was utilizing the scenario to its 
benefit. 

“I do suppose Russia has used this vitality disaster to make 
the most of the scenario right here and to attempt to power an 
acceleration in using the pipeline and in some methods there’s 
some proof to recommend they may have held again provide by 
pipelines by Ukraine, to ensure that Germany and the EU to 
speed up using the Nord Stream 2 pipeline.” 

EU cautious 
Hovering costs have positioned the difficulty on the high of 

the EU agenda with leaders calling for extra vitality independence 
— given practically 90% of the bloc’s provides are imported, with 
Russia one of many main sources of imports together with 
Norway, according to European Commission data. 

The pipeline has critics in Europe, with Ukraine harm and 
indignant on the pipeline take care of Russia, because it means 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics#:~:text=Natural%20gas%20dependency%20in%20EU,up%20from%2083.8%20%25%20in%202018.&amp;text=EU%20natural%20gas%20production%20continued,in%202019%20compared%20with%202018.
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its personal pipelines are bypassed and it’ll lose priceless 
gasoline transit charges because of this. Poland too, feeling weak 
from a extra assertive neighbor Russia, says the pipeline solely 
serves to strengthen Russia. 

In July, they issued a joint statement through which they 
slammed the pipeline, saying “the choice to construct Nord 
Stream 2 made in 2015 mere months after Russia’s invasion and 
unlawful annexation of Ukrainian territory, created safety, 
credibility and political disaster in Europe.” 

Europe’s gasoline provide has lengthy been a thorny topic. It 
has typically soured relations between the U.S. and EU, with the 
previous chastising Germany (the EU’s largest importer of 
Russian gasoline, even earlier than the NS2 pipeline) for signing 
as much as the gasoline mission with Russia. 

Consultants see the battle over Europe’s gasoline provide as 
one thing of a proxy warfare between the U.S. and Russia, with 
each vying to realize market share within the area with their 
provide of pure gasoline (Russia) and liquefied pure gasoline (the 
U.S.) 

Consultants agree that Europe must diversify its sources of 
vitality away from Russia. 

“The extra Europe diversifies its provide the much less threat 
there’s,” Fulwood mentioned, including that there have been 
makes an attempt to supply an rising quantity of LNG from the 
U.S. “We have seen in the previous couple of years an enormous 

https://mfa.gov.ua/en/news/spilna-zayava-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-ta-ministra-zakordonnih-sprav-polshchi-zbignyeva-rau-shchodo-pivnichnogo-potoku-2
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improve in liquefied pure gasoline imports in Europe, notably from 
the U.S. market,” he famous. 

Commenting on the broader gasoline market and provide 
constraints affecting different gasoline producers around the 
globe, Fulwood described the scenario that gasoline markets had 
been experiencing as “an ideal storm of demand restoration from 
Covid and a good provide scenario.” 

“There’s been a brief lack of provide and a few of these 
logistics will begin to ease however it will not be ’til subsequent yr 
so for the following few months we’re actually on the mercy of the 
climate,” he mentioned. 

[ad_2] 
https://www.universalpersonality.com/u-s-was-right-europe-has-become-a-hostage-to-russia-
over-energy-analysts-warn/world/ 

 
8 - Inwestycje zaduszą firmy budowlane 
W okresie skumulowania robót na polskich budowach może 

zabraknąć 100–150 tys. pracowników. Brakuje nam także 
projektantów w nietypowych specjalizacjach. 

Publikacja: 13.10.2021 21:00 Adam Woźniak 
Budowa dróg miałaby pochłaniać 23–24 mld zł rocznie. Ale 

firmy budowlane nie zdołają ponieść tak dużych nakładów 
Foto: Shutterstock 
Chcesz czytać więcej bez ograniczeń?Zobacz Ofertę 
W najbliższych 12 latach rząd chce zainwestować tylko w 

infrastrukturę drogową i kolejową blisko 500 mld zł. Jednak krajowa 

https://www.rp.pl/autor/15841-adam-wozniak
https://sklep.gremimedia.pl/rp/rppl/autoodnawialna/podstawowy?utm_source=paywall&utm_medium=paywall_preview&utm_campaign=o_tym_co_wazne
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branża budowlana nie dysponuje odpowiednim potencjałem do 
realizacji takiej skali inwestycji. Zdaniem Piotra Malepszaka, 
eksperta rynku transportowego i byłego prezesa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (CPK), wymagałoby to przygotowania kadr, 
sprzętu i zdolności produkcyjnych na wszystkich etapach inwestycji, 
od prac przedprojektowych po budowlane. – Zamawiający, firmy 
budowlane, producenci urządzeń i administracja publiczna muszą 
być gotowi do zwiększonej liczby zadań. A teraz problemem rynku 
jest nie tylko brak pracowników na budowie, zwłaszcza w 
inwestycjach kolejowych, ale i potrzeba większej liczby wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, bo z nimi będzie jeszcze 
poważniejszy problem – twierdzi Malepszak. 

Zabraknie pracowników 
Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 

(PZPB) od lat odsetek firm, które uznają brak wykwalifikowanych 
pracowników za barierę rozwojową, oscyluje na poziomie 30–50 
proc. Polskie budowy ratuje co prawda 300–400 tys. pracowników 
z Ukrainy i Białorusi, ale krajowe firmy zaczynają o nich coraz 
mocniej rywalizować z budownictwem w Niemczech i Czechach. 

Tymczasem skalę wyzwań inwestycyjnych na samych drogach 
pokazują zapowiedzi nowego rządowego programu budowy dróg 
krajowych do 2033 r. PZPB wylicza, że realizacja tego programu 
w terminie oznaczałaby, że roczne nakłady na rozwój dróg nie 
mogą być niższe niż 23–24 mld zł, podczas gdy w ostatnich latach 
roczne wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
wahały się w przedziale 10–16 mld zł. – Co więcej, ilekroć nakłady 
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GDDKiA zbliżały się do górnej granicy, to segment drogowy 
znajdował się na krawędzi załamania, ponieważ jego wydajność 
jest ograniczona – przypomina Damian Kaźmierczak, główny 
ekonomista PZPB. 

Czeka nas bardzo niebezpieczne dla rynku budowlanego 
spiętrzenie robót. Papier wszystko przyjmie, ale kwoty zapisane w 
budżetach inwestycji drogowych czy kolejowych każą się 
zastanowić, kto i jakim kosztem to wszystko zrealizuje. 

REKLAMA 
Teoretycznie można by sięgnąć po firmy zagraniczne. Ale 

dotychczasowe problemy z budowami dróg prowadzonych przez 
generalnych wykonawców z Włoch (Salini, Astaldi, Impresa 
Pizzarotti) czy Hiszpanii (Rubau), którzy nie przywozili ze sobą 
własnych pracowników i sprzętu, pokazują duże ryzyko takiego 
rozwiązania. – Zagraniczni wykonawcy potraktowali nas jak rynek 
słabo rozwinięty, uważając, że w przetargu złożą referencje i 
doświadczenie, natomiast 90 proc. prac zakontraktują na lokalnym 
rynku, gdzie polskie firmy za nich wszystko zrobią – mówi Jakub 
Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Nic dziwnego, że teraz ich 
notowania wśród przedstawicieli polskiej branży budowlanej są 
bardzo złe. – Ewentualne dopuszczenie do naszego rynku firm 
zagranicznych, zupełnie nieprzygotowanych do realizacji inwestycji 
w Polsce, zakończy się niepowodzeniem, m.in. z powodu 
ograniczonego zasobu polskich podwykonawców, na których 
opierają się wykonawcy z zagranicy – uważa Kaźmierczak. 
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Problemem w realizacji inwestycji będą zmiany w przepisach 
zwiększające możliwości zaskarżania decyzji środowiskowych. 

Będzie więcej protestów 
– Jeśli nie usprawnimy procedur i nie zaczniemy odpowiednio 

wcześniej prowadzić dialogu z grupami społecznymi, to 
harmonogramy będą się wydłużać w nieskończoność. 
Przykładowo, jeśli w przypadku projektów kolejowych do tej pory 
zaskarżanych było 20 proc. decyzji, to teraz proporcje mogą się 
odwrócić i zaskarżane będzie 80 proc. – stwierdza Adrian 
Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i szef 
Railway Business Forum. Dużego wzrostu zaskarżeń i w 
konsekwencji wyhamowania inwestycji należy się obawiać także w 
przypadku dróg, które często powstają po nowym śladzie, co wiąże 
się z wywłaszczeniami i wyburzeniami. 

Dużej skali realizowanych w tym samym czasie inwestycji nie 
przerobią także projektanci. W ubiegłym tygodniu CPK 
poinformował o przetargu na wybór grupy wykonawców, którym 
spółka przez osiem lat będzie zlecać projekty w uproszczonym 
trybie. To obecnie największa w Europie umowa ramowa na prace 
projektowe, której wartość szacuje się na ponad 7 mld zł netto. 
CPK pokreślił, że liczy na zainteresowanie biur projektowych z 
Polski i z zagranicy. 

Ale potencjalna obecność tych ostatnich – ze względu na 
przykłady z budów – budzi wśród polskich projektantów duże 
obawy. – Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli takie firmy 
wystartują w przetargu, to ich specjaliści pojawią się w Polsce tylko 
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na papierze. A w rzeczywistości będą za nich pracować Polacy – 
mówi Renata Mordak, członek zarządu i dyrektor pionu transportu 
w Multiconsult Polska. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  
Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/budownictwo/art19012481-inwestycje-zadusza-firmy-
budowlane 

 
9 - Putin: Rosja zamierza osiągnąć neutralność 

węglową do 2060 
Jak poinformował prezydent Władimir Putin, Rosja ma 

osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Zadeklarował 
również chęć współpracy w walce o klimat. 

Publikacja: 13.10.2021 Aleksandra Beldowicz 
Foto: AFP 
Zmiana stanowiska Rosji w kwestii wysiłków zmierzających do 

powstrzymania dalszego ocieplania się klimatu była długo 
wyczekiwana przez społeczność międzynarodową. Ten czwarty co 
do wielkości emitent gazów cieplarnianych na świecie odpowiada 
za 5 proc. globalnych emisji CO2. 

Władimir Putin przyznał, że potężne pożary trawiące w tym 
roku Syberię to efekty zmian klimatu. 

2060بوتين: تنوي روسيا أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام   
. كما 2060وفًقا للرئيس فالديمير بوتين ، ستحقق روسيا حياد الكربون بحلول عام 

 .ن في الكفاح من أجل المناخأعلن عن استعداده للتعاو 

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/wszystkie-prawa-zastrzezone
https://www.rp.pl/autor/441-aleksandra-beldowicz
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 Aleksandra Beldowicz 13/10/2021تاريخ النشر:   
لطالما انتظر المجتمع الدولي تغييًرا في موقف روسيا بشأن الجهود المبذولة الحتواء 
المزيد من االحتباس الحراري. رابع أكبر مصدر للغازات المسببة لالحتباس الحراري في 

اعترف فالديمير  .في المائة. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 5العالم مسؤول عن 
 .بوتين بأن الحرائق الهائلة التي تلتهم سيبيريا هذا العام هي نتيجة تغير المناخ
Prezydent Putin zadeklarował również otwartość na czystą 

energię w rosyjskim miksie energetycznym, podkreślając 
ograniczanie węgla na rzecz m.in. wodoru. Obecnie niemal 90 
proc. całej energii zużywanej przez Rosję pochodzi ze źródeł 
wysokoemisyjnych, powyżej średniej światowej wynoszącej około 
80 proc., a przyspieszone wdrażanie odnawialnych źródeł energii 
może zaoszczędzić krajowi nawet 11 miliardów dolarów rocznie do 
2030 roku. 

Rosja długo unikała złożenia wiążącej deklaracji klimatycznej, 
spójnej z celami innych krajów. Climate Action Tracker bardzo 
negatywnie oceniał jej wcześniejsze cele klimatyczne, uznając je 
za „wysoce niewystarczające”. Rosja zakładała 30 proc. redukcję 
poniżej poziomów z 1990 roku do 2030, co według CAT mogłoby 
prowadzić do faktycznego wzrostu emisji. Podkreślono, że jest to 
cel niezgodny z limitem 1,5°C zawartym w Porozumieniu Paryskim. 
„Gdyby wszystkie kraje podążyły za podejściem Rosji, ocieplenie 
mogłoby osiągnąć ponad 3°C a nawet 4°C” – napisano na stronie 
CAT. 

Zmiana stanowiska Rosji w kwestii pogłębiających się zmian 
klimatycznych nie jest całkowicie zaskakująca. Już w sierpniu 
Władimir Putin komentując szalejące na Syberii pożary potwierdził, 
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że „jeśli nie całkowicie, to przynajmniej w dużym stopniu, wynikają 
z globalnych zmian klimatycznych”. 

Rosja była też pod sporą presją społeczności 
międzynarodowej, by zwiększyć swoje zobowiązania przed 
szczytem COP26. Pod koniec września została wezwana przez 
Unię Europejską, Wielką Brytanię i Włochy do zobowiązania się do 
osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Apelowano 
również o przyspieszenie jej planów przeciwdziałania zmianom 
klimatu przed rozpoczęciem szczytu COP26. 

W Rosji padł 17-letni rekord liczby przypadków wysokiego i 
ekstremalnie wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Najgorzej jest 
na Syberii. Strach żyć w takich miastach jak Norylsk czy 
Krasnojarsk. 

Putin wciąż jednak nie zadeklarował swojej obecności na 
szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Podkreśla również, że 
środki walki z kryzysem klimatycznym nie mogą być upolitycznione, 
a przejście na zieloną energię powinno być płynne. 

Wydaje się jednak, że Kreml zdaje sobie sprawę z zagrożenia, 
jakie wzrost temperatury na świecie stanowi dla rosyjskiej 
gospodarki. W związku z tym obecność Putina na szczycie COP26 
w Glasgow jest mocno prawdopodobna. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: rp.pl 

https://klimat.rp.pl/liderzy/art19011381-putin-rosja-zamierza-osiagnac-
neutralnosc-weglowa-do-2060 
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 :ربياالقتصاد الع – ثالثاً 
 مليار دوالر 200يكّبد الدول العربية خسائر بقيمة اإلغالق  - 10

البنك الدولي كشف في تقرير حديث أن دول الشرق األوسط وشمال 
 .19 –أفريقيا تكافح للتعافي من أزمة كوفيد 

 2021/10/09السبت  
 تعاف هش يطبع اقتصادات الدول العربية

عن إحصائيات صادمة حول الخسائر  البنك الدولي كشف – نيويورك
التي تكبدتها االقتصادات العربية منذ تفشي فايروس كورونا، حيث تسبب في 

 .تعطيل معظم القطاعات اإلنتاجية وتضرر سوق العمل
الجمعة أن التكلفة  وذكر البنك في تقرير حديث نشره في وقت مبكر

، المقدرة وفقا لخسائر الناتج المحلي اإلجمالي، 19 –اإلجمالية لجائحة كوفيد 
 .مليار دوالر في المنطقة بحلول نهاية العام 200ستصل إلى قرابة 

وأوضح أن دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا تكافح للتعافي من أزمة 
بفعل ضعف تمويل نظم حيث تفاقمت األزمات االقتصادية  19 –كوفيد 

 .الصحة العامة
دولة في المنطقة ستسجل انخفاضا في  16من  13ووفقا للتقرير فإن 

مستويات المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه األوضاع قبل الجائحة، 
في  1.1إذ من المتوقع انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد بنسبة 

 .2020في المئة في  5.4المئة هذا العام بعد تراجع 
االتجاهات االقتصادية واالجتماعية طويلة “وقال خبراء البنك الدولي إن 

األمد وقلة تمويل نظم الصحة العامة تركت الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

https://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report?cid=ecr_tt_worldbank_ar_ext
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غير مجهزة للتعامل مع الجائحة، ما يساهم في تعاف هش وغير متجانس 
 .”مع سعي المنطقة لتجاوز األزمة الصحية

ظر للمستقبل يتوقع خبراء المؤسسة المالية الدولية تعافيا غير وبالن
حيث تتقدم  19 –متكافئ ألسباب منها اختالف معدالت التطعيم ضد كوفيد 

ونسبت وكالة رويترز إلى روبرتا غاتي كبيرة  .دول أكثر ثراء بفارق كبير
 أصبحت“االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك لقد 

الصحة واالقتصاد متداخلين. وما تبين في نهاية المطاف أنه أساسي هو 

تحّسن المؤشرات في  :روبرتا غاتي .”كيفية مكافحة الجائحة
 المنطقة يمكن أن يستغرق وقتا طويال

تحسين االستثمار في جمع ومشاركة ونشر البيانات يمكن أن “وأضافت 
خيصة يمكن القيام به للمساهمة يستغرق وقتا طويال، وقد يكون شيئا بتكلفة ر 

وفي األعوام العشرة التي سبقت الجائحة وأعقبت  .”في مراقبة المنطقة
، فشلت المنطقة في إجراء إصالحات 2011احتجاجات الربيع العربي في 

عميقة تهدف إلى التحّول إلى نموذج اقتصادي قائم على السوق، وهو ما 
 .أدى إلى التوسع في القطاع العام

في هذا السياق عانت المنطقة العربية من ضعف األداء “البنك وقال 
المالي في ظل ارتفاع فواتير أجور القطاع العام وفي نهاية المطاف أصبح 
اإلنفاق الحكومي على الصحة منخفضا على نحو غير معتاد بالنسبة إلى 

 .”مستوى التنمية في المنطقة
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ط في نسب اإلنفاق وسجلت معظم دول المنطقة زيادة أكبر من المتوس
، مقارنة 2019و 2009الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين 

وذكر البنك  .بأقرانها من الدول التي بدأت عند نفس مستوى الدخل لكل فرد
في السياق االجتماعي السائد في المنطقة، أفرطت العديد من البلدان في “أن 

 .”اظ على السلم والتوافق االجتماعيتوظيف عاملين في القطاع الحكومي للحف
بالنسبة إلى جميع بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا “وأضاف 

التي تتوفر بياناتها، فإن معدالت اإلنفاق الحكومي على الصحة مقارنة 
باإلنفاق على أجور القطاع العام أقل من مثيالتها في بلدان أخرى لها نفس 

 .”الدخل
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-
200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

 
المركزي التونسي يحذر من انعكاسات انسداد آفاق التمويل على  - 11
 االقتصاد

 2021/10/08الجمعة  المواطنون المتضرر األكبر 
تداعيات سلبية الستمرار االختالل المالي على التوازنات الخارجية وسوق 

 .الصرف
اتسع قلق السلطات النقدية في تونس من دخول البلد في نفق اقتصادي 

ة بسبب ما تعكسه الظروف الراهنة من انسداد آلفاق الحصول على أكثر قتام
تمويالت جديدة من المانحين الدوليين، وعدم القدرة على سّد العجز في موازنة 
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هذا العام بسبب شح الموارد، مما سينعكس بالضرورة على مجمل مؤشرات 
 .النمو

كزي تنسجم المؤشرات األخيرة، التي أعلن عنها البنك المر  - تونس
التونسي مع تحليالت الخبراء بأن االقتصاد المتعثر يسير في طريق وعرة 
للخروج من األزمة في ظل الصعوبات التمويلية الهائلة، وأن ذلك الوضع قد 

 .يفاقم من التصنيف السيادي للبالد
وحذر المركزي عقب اجتماع مجلس إدارته مساء األربعاء الماضي من 

دهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة تداعيات الوضع المالي المت
، في ظل تخوف المقرضين الدوليين وتعثر المفاوضات مع صندوق 2021

 .مليارات دوالر 4النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 
وتعيش تونس أزمة مزدوجة، فباإلضافة إلى تعثر النمو االقتصادي غير 

زمة سياسية ودستورية مع إعالن المسبوق وآثار الجائحة، تتخبط البالد في أ
الرئيس قيس سعيد التدابير االستثنائية في البالد منذ أكثر من ثالثة أشهر 
وعدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم، رغم أنه كلف نجالء بودن وهي 

 .شخصية غير معروفة األسبوع الماضي بتشكيلها
تفعيل “د من وقال البنك في بيان نشره على منصته اإللكترونية إنه ال ب

التعاون المالي الثنائي أثناء الفترة المتبقية من هذا العام لتعبئة ما أمكن من 
الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى 
التضخم وسعر صرف الدينار وعالقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة 

 .”ووكاالت التصنيف االئتماني
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 تصاديةمؤشرات اق
 مليار دوالر حجم الدين العام المتوقع بنهاية العام الجاري  39.2 ●

 في المئة نسبة نمو االقتصاد في الربع الثاني من هذا العام 16.2 ●
في المئة منذ بداية  9.5مليار دوالر االحتياطات النقدية بتراجع بنحو  7.4 ●
2021 

 لمئة بمقارنة سنويةفي ا 5.4في المئة معدل التضخم قياسا بنحو  6.2 ●
 في المئة نسبة العجز المتوقع في موازنة العام الحالي 6 ●
 في المئة قبل عام 4.8في المئة انكماش عجز الحساب الجاري من  3.5 ●

ولكن ذلك ليس كل شيء، فبطء نشاط القطاعات اإلنتاجية وكذلك 
لضبابي، انحسار تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بسبب الوضع السياسي ا

 .سيكون له تأثير على االحتياطات النقدية
في المئة في  9.5وتراجعت االحتياطات من العملة الصعبة بواقع 

مليار دينار )نحو  20.96األشهر التسعة األولى من هذا العام لتصل إلى 
مليار دوالر بنهاية العام  8.1مليار دوالر( بعدما كانت عند أكثر من  7.4

 .الماضي
إلى الوضعية الحرجة لالقتصاد التونسي والعجز المالي في وبالنظر 

في المئة، رأى مجلس إدارة البنك  6الموازنة الذي تستهدف تونس أن يبلغ 
في المئة وذلك للشهر  6.25إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي والبالغ 

 .الثالث عشر على التوالي
نقطة  50ماضي بمقدار وخفض المركزي سعر الفائدة في أكتوبر العام ال

أساس بهدف تحفيز االستثمار ودفع النمو االقتصادي. وجاء ذلك عقب 
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خفض قدره مئة نقطة أساس في مارس من نفس العام بسبب امتصاص 
 .تداعيات األزمة الصحية

على أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة “وشدد البنك 
العالمية للنفط، من شأنه المساس عالوة على تداعيات ارتفاع األسعار 

باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية الرتفاع مديونية القطاع 
العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات 

 .”االقتصادية
ويقول محللون إن الحكومة الجديدة، التي من المتوقع اإلعالن عنها 

ع قد تلجأ للطلب من البنك المركزي شراء سندات الخزانة نهاية هذا األسبو 
 .لتغطية العجز الحاد

 2021وتمسك محافظ المركزي مروان العباسي بعدم تمويل عجز موازنة 
في ظل إصراره على موقفه منذ العام الماضي، خشية المخاطر التي قد 

بابية يسببها ذلك األمر على االحتياطات النقدية بالنظر إلى الصورة الض
 .لالقتصاد وسوء إدارة السلطات لألزمة

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية قد خفضت في يوليو الماضي 
التصنيف السيادي لتونس إلى بي سالب مع آفاق سلبية لتلتحق بوكالة موديز 

 2التي خفضت تصنيف إصدار العملتين األجنبية والمحلية لتونس من بي 
 .لى اآلفاق سلبيةمع اإلبقاء ع 3إلى بي 

وبحسب معايير وكالة التصنيفات االئتمانية يحيل هذا الخفض على أن 
البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على اإليفاء 

 .بااللتزامات المالية
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، خفضت الوكاالت الدولية الرئيسية تصنيف تونس 2011ومنذ العام 
ار السياسي واالجتماعي وآثاره االقتصادية بسبع درجات بسبب عدم االستقر 

 .سواء على حجم الدين العام والنمو والسياسة النقدية وأيضا القطاع المصرفي

 نشاط اقتصادي معطل مع غياب الحلول
ويعتقد المركزي أن استمرار الوضع المالي القائم ستكون له تداعيات 

أن يبلغ الدين العام سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف. ويتوقع 
مليار دوالر( منها  39.2مليار دينار ) 109.2مع نهاية العام الجاري حوالي 

 .مليار دوالر دينا خارجيا 26.5
ومع ذلك، تظهر اإلحصائيات أن العجز في الحساب الجاري سجل 
انكماشا، خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي ليصبح في حدود 

 .في المئة قبل عام 4.8ن الناتج المحلي اإلجمالي مقابل في المئة م 3.5
وعزا المركزي هذا االنكماش إلى تواصل ارتفاع مداخيل الشغل بواقع 

في  5.2في المئة، والتحسن النسبي لمداخيل القطاع السياحي بنحو  42.8
في المئة وذلك بالنظر إلى  13.7المئة مقابل اتساع العجز التجاري بنحو 

 .م الوارداتارتفاع حج
وبحسب بيانات البنك شهد الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الثاني 

في المئة على أساس سنوي وتراجعا  16.2، ارتفاعا بمقدار 2021من عام 
االقتصاد التونسي  .باثنين في المئة مقارنة مع الربع األول من هذا العام
 يادي للبالديعيش أزمة اقتصادية حادة قد يفاقم من التصنيف الس

وتبرز هذه النتائج تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات 
المعملية المصّدرة وذلك في عالقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة 
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اليورو، باإلضافة إلى التحسن الملحوظ إلنتاج المحروقات نتيجة مساهمة 
 .الفوسفاتحقلي نوارة وحقل المنزل في اإلنتاج والعودة التدريجية لقطاع 

ولكن المركزي أكد في المقابل، أنه ال تزال بعض القطاعات اإلنتاجية 
 .تشكو من تواصل تأثير األزمة الصحية السيما قطاع الخدمات

وثمة مخاوف من أن ضبابية الوضع المالي ستدفع مؤشر أسعار 
 .االستهالك إلى االرتفاع مجددا بعدما تراجع في العام الماضي بشكل واضح

في المئة  6.2أرقام المركزي أن معدل التضخم بلغ في حدود  وتظهر
في  5.4في سبتمبر الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي مقارنة مع 

 .المئة على أساس سنوي 
وحث المركزي على التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين 

ازنات المحليين واألجانب، بخصوص استرجاع نسق النشاط االقتصادي والتو 
الكلية والمالية، وتعزيز حوكمة القطاع العام وتحسين مناخ األعمال والرفع 

 .من المجهود االستثماري 
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 
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 و توفرت المساعداتلبنان سائر إلى االنهيار االقتصادي حتى ول - 12
الحكومة اللبنانية تفاوض صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على 

 .حزمة إنقاذ

 2021/10/08الجمعة  
 انهيار الليرة اللبنانية يعمق أزمتها

حصل لبنان على نحو مليار دوالر من حقوق السحب الخاصة  - بيروت
نهيار الشامل، حتى من صندوق النقد الدولي، إال أنها لن تكفي لتفادي اال

 .بعد العودة إلى المفاوضات مع الصندوق من أجل الحصول على حزمة إنقاذ
مليارات  10وتدل المؤشرات المتاحة على أنه حتى ولو حصل لبنان على 

دوالر، تعد من بين أفضل التوقعات من المفاوضات مع الصندوق، فإنها لن 
التي أحاطت به بعد خمس  توفر للبنان مخرجا من حزمة األزمات المتراكمة
 .سنوات من هيمنة حزب هللا على التحالف الحاكم

وبينما تتطلب المفاوضات مع الصندوق إعداد خطة إصالحات توفر 
ضمانات لحماية التمويالت الجديدة، فإن الخطة التي يعدها فريق الحكومة 

 .اللبنانية ال تبدو مؤهلة لتلبية شروط الصندوق 
الحكومة “إن ” سبوتنيك“ي، إيلي يشوعي، لوكالة وقال الخبير االقتصاد

، ”اللبنانية ذاهبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بصفر قوة تفاوضية
أن صندوق النقد ليس المدخل األصح لحل األزمة االقتصادية في “وأكد 
 .”لبنان

مليارات دوالر ، كأفضل التوقعات من  10حتى لو حصل لبنان على 
 ندوق النقد، فإنها لن توفر مخرجا من األزمات المتراكمةالتفاوض مع ص
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فبينما تركن الدول التي تطلب مساعدة الصندوق على قدرات اقتصادية 
قائمة ونظام مصرفي متوازن، فإن لبنان يذهب إلى المفاوضات باقتصاد 
منهار ونظام مصرفي على حافة اإلفالس، وأزمات سياسية وأمنية متداخلة 

 .عة، وديون لم يتم االعتراف بها حتى اآلنوإرادات متصار 
ويقول مراقبون إن المحادثات مع الصندوق تتطلب استعدادا لمعالجة 
عدة قضايا دفعة واحدة، ومنها إعادة هيكلة الدين العام وهي ما قد يكشف 

مليار دوالر، وإقرار خطة إصالح شاملة  90و 60عن فجوة تتراوح بين 
وإعداد خطة لمكافحة الفساد، وتصويب ميزان  إلعادة هيكلة القطاع العام،

المدفوعات، وتحديد سعر موحد للدوالر، وسقف للديون، وتوفر حد أدنى من 
االحتياطات، وخفض اإلنفاق الحكومي، وتحرير قطاع الطاقة من سيطرة أهل 
 .الفساد، وإعادة هيكلة القطاع العام، وهو أحد أكبر مجاالت اإلنفاق الحكومية

لم تتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من تقديم تصورات  وهذه أزمات
 .كافية لحلها

وكانت حكومة ميقاتي أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجنة للتفاوض مع 
الصندوق، يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي )المدير السابق 
 لهيئة األسواق المالية بمصرف لبنان المركزي(، ووزير المالية يوسف الخليل
)مدير العمليات المالية السابق بالمركزي( ووزير االقتصاد أمين سالم وحاكم 

 .المركزي رياض سالمة
وتستعين اللجنة بخبراء، منهم شربل قرداحي المستشار االقتصادي لرئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورفيق حداد المسؤول المالي للتيار الوطني الحر 

 .قتصاديون لرئيس الحكومة)برئاسة جبران باسيل(، ومستشارون ا
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وتشير هذه التشكيلة إلى أن طابعها السياسي هو الغالب. وذلك ألن 
التحالف الفعلي الحاكم يبحث عن سبيل للمساومة على اإلصالحات 

 .المطلوبة، وليس تلبيتها
ويشير تراكم األزمات إلى الحاجة إلى حلول متزامنة لحل مشكالت نقص 

وتفشي الفقر. ويقول خبراء البنك الدولي إن ذلك لن الوقود والكهرباء والبطالة 
 .يتحقق قبل مرور عدة سنوات

عاما  16ويقول البنك إن لبنان قد يأتي بعد تشيلي، التي احتاجت إلى 
، وإسبانيا خالل حربها األهلية في الثالثينيات 1926للتعافي من انهيارها عام 

 12بنان قد يستغرق ما بين عاما، وقدر البنك أن ل 26والتي استغرق تعافيها 
 .عاما للتعافي 19و

ويصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي 
، وتسببت في تشريد عشرات اآلالف من األشخاص 2008اندلعت في عام 

 2001ودخول سنوات من االضطرابات االجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 
 .فرت أيضا عن اضطرابات واسعة النطاقفي األرجنتين، والتي أس
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 حقوق السحب الخاصة ال تكفي إلخراج لبنان من األزومة االقتصادية
 3200وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن لبنان يحتاج إلى نحو 

ساعة في اليوم، إال أنه انتهى إلى أن إنتاج  24ميغاواط لتأمين الكهرباء 
ساعات تغذية بالكهرباء  3يوازي حوالي  ميغاواط أي ما 450الطاقة تدنى إلى 

 .في اليوم. وهو ما يدمر قدرة المؤسسات اإلنتاجية على العمل
ويعاني النظام المصرفي من الشلل. السيما بعد أن خسرت الودائع التي 

في المئة من قيمتها. وال توجد تقديرات  80مليار دوالر،  120كانت تبلغ نحو 
 .هذه األموالمقبولة لمعرفة كيف تم إنفاق 

في  557ويقول برنامج الغذاء العالمي إن أسعار المواد الغذائية قفزت 
في المئة منذ  30كما انكمش االقتصاد بنسبة  2019المئة منذ أكتوبر 

2017. 
وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية 

فيما ارتفعت أسعار المواد في المئة من قيمتها أمام الدوالر،  90أكثر من 
 .في المئة 700األساسية بأكثر من 
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ويقول آالن بيفاني، الخبير السابق في وزارة المالية اللبنانية، إن الفرصة 
توفرت العام الماضي لوضع خطة إصالحات اقتصادية، إال أن الفريق الحاكم 

ينهم رفضها مما أدى إلى استقالة الخبراء المشاركين في صياغتها، ومن ب
 .بيفاني نفسه

جلسة محادثات مع  17وكانت حكومة حسان دياب السابقة أجرت 
 .الصندوق، إال أنها فشلت في توفير األرضية لقبول تقديم المساعدات

مليار دوالر. وهذه  14وال يملك مصرف لبنان من االحتياطات أكثر من 
ى ال تكفي لتيسير عمل الحكومة لعام واحد. وحتى لو حصل لبنان عل

المساعدات المطلوبة من الصندوق فإنها لن توفر سبيال لعودة لبنان إلى 
استئناف قدرته على تسديد أقساط الديون، ومن بينها ديون اليوروبوند التي 

 .مليار دوالر 39تبلغ 
وما تزال الحكومة في نزاع مع المصرف حول تقديم تقديرات موحدة 

شروط الصندوق لمعرفة الحجم للخسائر المالية، وهذه واحدة من بين أهم 
 .الحقيقي للهوة المالية

وحيث أن األزمة تتفاقم بسرعة، فإن الوقت ال يلعب في صالح اإلنقاذ. 
وهو ما يعني أن البالد سائرة إلى االنهيار الشامل، حتى من قبل أن تتوصل 

 .المفاوضات مع الصندوق إلى أي نتيجة
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https://alarab.co.uk/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%88-

%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 بكين تطرق أبواب دمشق: هل حان وقت الدعم االقتصادي؟ - 13

 زياد غصن، مقالتي في صحيفة األخبار صباح هذا اليوم....
 بكين تطرق أبواب دمشق: هل حان وقت الدعم االقتصادي؟

بدت الفتة، في زيارة وزير خارجية الصين قبل يومين إلى دمشق، والتي 
يها الطابع االقتصادي، الدعوة الصريحة لسوريا للدخول في مشروع غلب عل

، والتي يرى اقتصاديون أنها قد تكون مدخاًل إلى «مبادرة الحزام والطريق»
عالقات اقتصادية ترقى إلى مستوى الدعم السياسي الذي قّدمته بكين لدمشق 

 خالل سنوات الحرب
قصر الشعب بعد شخصًا يغادرون  850دمشق | فيما كان أكثر من 

تلبيتهم دعوة خاصة من رئاسة الجمهورية لحضور مراسم أداء الرئيس بشار 
األسد القسم الدستوري أّول من أمس، كان موكب وزير الخارجية الصيني، 
وانغ يي، يصل إلى المكان نفسه للقاء األسد. تزامٌن ليس مجّرد مصادفة 

دين، فالزيارة التي هي األولى عادية أو ترتيب لمواعيد اتفقت عليه سفارتا البل
لمسؤول صيني بهذا المستوى منذ سنوات، أرادت بكين من خالل اختيار 
توقيتها التأكيد مجدداً على دعمها لنتائج االنتخابات الرئاسية السورية األخيرة، 
في مواجهة حملة المقاطعة الغربية لدمشق، من جهة، والتحضير لمرحلة 

ال سيما مع تصّدر الملف االقتصادي لمباحثات جديدة في عالقات البلدين، 
 الوزير وانغ مع المسؤولين السوريين، من جهة ثانية.

 «الحزام والطريق»
ومع أن تفاصيل االجتماع الموّسع الذي جرى في الخارجية السورية ال 

أن »تزال غير معلنة، إال أن تصريحات الوزير الصيني، والتي أّكد فيها 
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هد تعزيزًا للتعاون بين سوريا والصين بما يعّمق قدرة المرحلة المقبلة ستش
، يمكن اعتبارها مؤشرًا إلى تحّول «البلدين على مواجهة التحديات القائمة

صريح في موقف الحكومة الصينية من التعاون االقتصادي مع سوريا، والذي 
بقي طيلة سنوات الحرب محصورًا بالتبادل التجاري وبعض الِمنح اإلنسانية 

اهتمام »لعلمية فقط، بخاصة أن الوزير الصيني أبدى، خالل لقائه األسد، وا
بالده بمشاركة سوريا في مبادرة الحزام والطريق، نظراً لموقعها ودورها اإلقليمي 

، وهي المبادرة التي يأمل مسؤول اقتصادي سوري، في حديثه إلى «المهمّ 
قات االقتصادية بين البّوابة أو المدخل لنقل العال»، أن تكون «األخبار»

البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون واالستثمار المشترك في مختلف 
، «األخبار»وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «. القطاعات االقتصادية

فقد جرى خالل االجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية السورية مع الوفد 
كن تنفيذها في إطار المبادرة، اقتراح مجموعة من المشاريع التي يم»الصيني، 

منها ما هو في مجال النقل كالربط السككي بين مرفأ طرطوس والحدود 
العراقية، وإنشاء طريق بّري سريع يربط جنوب البالد بشمالها، ومنها ما هو 
في مجال توليد الكهرباء، وكذلك في مجال استكشاف النفط والغاز، إضافة 

سوريا )حسياء، توسع الالذقية(. مع التركيز إلى إنشاء مناطق حرة صينية في 
على البعد اإلقليمي لهذه المشاريع، بما يتوافق مع روح مبادرة الحزام 

 «.والطريق
 الفتور االقتصادي

الدعم السياسي الصيني غير المحدود لدمشق منذ بداية األزمة، والذي 
مرة  16أكثر من « الفيتو»تجلى في جانب منه باستخدام بكين لحق النقض 

ضد مشروعات غربية كانت تستهدف الحكومة السورية، قابله فتور اقتصادي 
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أثار عالمات استفهام كثيرة لدى السوريين وقطاع األعمال حول األسباب 
التي تجعل بكين مترددة في دعم دمشق اقتصاديًا كما تفعل سياسيًا، إذ 

دمة لعدة دول من باستثناء برنامج المساعدات والمنح اإلنسانية السنوية المق
بينها سوريا، وبعض المنح البحثية والتدريبية والتي استفاد منها عشرات 
الطالب والعمال السوريين، لم يكن هناك أي حضور اقتصادي فاعل للصين 
كحكومة أو قطاع الخاص. فمثاًل تشير بيانات هيئة االستثمار السورية إلى 

تركة مع سوريين والمشمولة أن عدد المشروعات االستثمارية الصينية المش
بأحكام قوانين تشجيع االستثمار لم تتجاوز مشروعين اثنين فقط خالل الفترة 

، األول مشروع لنقل الركاب 2019ولغاية عام  2009الممتدة من عام 
والثاني إلنتاج خالطات المياه بأنواعها  2011والمجموعات السياحية في عام 

عين لم يرد ذكرهما في قائمة المشروعات ، والالفت أن المشرو 2019في عام 
المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث ورد في قائمة المشروعات المنفذة مشروع مشمل 

إلنتاج وتجميع السيارات السياحية والبيك أب. وبحسب ما  2006في عام 
فليست هناك أي « األخبار«تذكر مصادر في هيئة االستثمار السورية لـ

 وعات عائدة لمستثمرين صينيين أو مشتركة.طلبات جديدة لتشميل مشر 
أّما على صعيد التبادل التجاري، فعلى رغم تصّدر الصين قائمة الدول 
الموّردة للسلع والبضائع إلى سوريا، حيث بلغت قيمة صادراتها خالل عام 

مليون يورو عن عام  119مليون يورو، بزيادة قدرها  718حوالي  2019
ة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية، إال أن ذلك ، تبعًا لبيانات وزار 2018

مؤّشر ال يمكن الركون إليه في ضوء الحصار االقتصادي الغربي الذي 
تتعّرض له دمشق، فضاًل عّما يعانيه العديد من المستوردين السوريين جّراء 
مخاوف الشركات الصينية من تبعات تعاونها التجاري مع شركات وِجهات 
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نية فرض واشنطن عقوبات مباشرة عليها، وهذا ما يجعل شركات سورية، وإمكا
تنفيذ إجراءات »صينية تشترط ـــ بحسب ما يقول رجال أعمال سوريون ــــ 

خاّصة، كشحن البضائع إلى موانئ عبر سورية، على رغم أن السلع قد تكون 
غير مشمولة بالعقوبات األميركية، أو تسجيل إجازات االستيراد بأسماء 

ات تجارية غير سورية، وجميعها إجراءات تسهم في زيادة تكاليف شرك
االستيراد والتأخر في إيصال البضائع والسلع إلى األسواق السورية وغير 

والمخاوف المشار إليها آنفًا، هي نفسها التي تمنع شركات صينية «. ذلك
أخرى من دخول السوق السورية، واالستثمار في قطاعات هاّمة كالطاقة 

 لبناء وإعادة اإلعمار وغيرها.وا
 تفاؤل

يأمل السوريون في أن يشّكل االجتماع المقبل للجنة السورية ـــ الصينية 
المشتركة، والمتوّقع عقده في دمشق، بدايًة جديدة للتعاون االقتصادي بين 

، كان في 2001البلدين، علمًا أن آخر اجتماع ُعقد للجنة المشّكلة في عام 
ويعّزز ذلك األمل أن مباحثات وزير الخارجية الصيني . 2010بكين عام 

األخيرة، والتي غلب عليها الطابع االقتصادي، شهدت توقيع اتفاقية مساعدات 
مليون يوان صيني، لتكون بهذا خامس اتفاقية  100وِمنح مجانية بقيمة 

تبرمها بكين مع دمشق في إطار مساعداتها اإلنسانية لألخيرة، والتي 
ستقدام معّدات تصّب في صالح تخفيف المعاناة )كهرباء، نقل اسُتخدمت ال

داخلي/باصات، ...(. ويعمل الجانب السوري حاليًا على وضع قائمة من 
االحتياجات، ليصار إلى تمويلها من المبالغ المتبقّية من الِمنح السابقة 

ات والِمنحة المقّدمة حديثًا، كمعالجة النفايات الصلبة، والحصول على تجهيز 
صحية ودوائية، وتأمين عالجات للمكفوفين، وتجهيزات اتصاالت، وغيرها. 
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لكن تركيز الحكومة السورية يبقى على بندين أساسّيين: األول االستفادة من 
إمكانية التمويل الصيني في تنفيذ مشاريع في سوريا، والثاني دعوة الشركات 

ك أن كال البندين بحاجة الصينية إلى االستثمار في البالد. إال أن دمشق تدر 
إلى قرار سياسي صينّي، قبل القرار االقتصادي، فهل َتحّققت اإلرادة السياسية 

 الصينية، التي بموجبها سُيعاد ترتيب عالقات بكين االقتصادية مع دمشق؟
https://www.al-akhbar.com/Syria/311817/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-

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

 
مليار ليرة  2الشركة الخماسية تضاعف مبيعاتها إلى أكثر من  - 14
 ل تأهيل وصيانة آالتهاوتواص

 06-08-2021سانا -دمشق 
إعادة  تواصل كوادر الشركة التجارية الصناعية المتحدة )الخماسية(

تأهيل وصيانة عدد من آالتها وتجهيزاتها التي طالها التخريب جراء قذائف 
اإلرهابيين لوضعها في الخدمة بأقرب وقت وزيادة قدراتها اإلنتاجية التي حققت 

 .لحوظًا خالل العام الحاليتطورًا م
وخالل األشهر السبعة الماضية من العام الحالي تمكنت الشركة من بيع 

مليار ليرة لتصل إلى ضعف مبيعاتها في الفترة المماثلة  2.942ما قيمته 
 .مليار ليرة 1.463من العام الماضي والتي كانت قيمتها 

سانا أن  مدير عام الشركة مصطفى هالل أوضح في تصريح لمندوب
أنوال نسيج ووضعتها بالخدمة ما  110الكوادر استكملت تأهيل و صيانة 
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أسهم بزيادة اإلنتاج هذا العام حتى وصل منذ بدايته وحتى اليوم إلى نحو 
طنًا من النسيج الخامي إضافة إلى أن كل آالت )الزوي( العشر تعمل  434

ثلة حيث بلغت كمية بطاقة جديدة تلبي الطلبات الواردة من الشركات المما
 .طنًا من المقاسات المختلفة 234إنتاج هذه اآلالت 

وعن إنتاج قسم القطن الطبي والذي لم يتوقف طيلة سنوات الحرب 
اإلرهابية على سورية لتأمين حاجات المشافي العامة والخاصة فإن جميع 

عام آالته تعمل بشكل جيد وفقًا لمدير عام الشركة وبلغ إنتاجه منذ بداية ال
طناً الفتًا إلى بعض التراجع في اإلنتاج بهذا  55وحتى نهاية الشهر الماضي 

القسم نتيجة قلة المادة األولية )العوادم( الواردة من الشركات النسيجية العامة 
والتي تعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على تأمينها إضافة إلى 

لغ في الفترة المماثلة من العام ماليين رباط طبي بينما ب 6إنتاج أكثر من 
 .ماليين رباط 5.299السابق 

ذكر هالل أنه سيتم شراء  2021وعن الخطة االستثمارية للشركة لعام 
مطبعة جديدة بدل مشروعي )تأهيل وتشغيل آلة المطبعة وأحواض الغسيل( 
نظرًا لعدم تقدم أي عارض لهذين المشروعين كما تم تشكيل لجنة من أجل 

األولي لمشروع تأهيل )محطة التكييف العاشرة( إضافة إلى أنه تم  االستالم
)تأهيل مبنى الغزل( المتهدم ضمن الخطة اإلسعافية   التثبيت بشأن مشروع

مليون ليرة سورية حيث تم رفع طلب إلى لجنة إعادة  142للشركة بمبلغ 
 .اإلعمار لزيادة االعتماد للتنفيذ

المعوقات التي تعترض العمل منها ولفت هالل إلى عدد من الصعوبات و 
تأمين القطع التبديلية والمواد الالزمة الستمرار العملية اإلنتاجية بسبب 
اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب والحصار االقتصادي الجائر 
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على سورية ما أثر سلبًا على استكمال تأهيل اآلالت وعدد من الخطوط 
النقص في اليد العاملة وال سيما في عمال الصيانة اإلنتاجية إضافة إلى 

 .والفنيين االختصاصيين في الميكانيك والكهرباء
ودعا هالل إلى زيادة دعم الشركة بتأمين المادة األولية )القطن والشاش 
الطبي( إضافة إلى ضرورة الدعم لتأهيل كل آالتها وخاصة قسم المصبغة 

ة الفنية والشابة لضمان عودة الشركة ضمن الخطط اإلسعافية وتأمين العمال
 http://sana.sy/?p=1448152أحمد سليمان   .للعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية

 
 !!؟؟”..البيان” هواجس اقتضت … على سيرة البيان  - 15

 07/09/2021 :الخبير السوري  –ناظم عيد  
في تهمة لحكومة تتولى الشأن التنفيذي ” إطفاء حرائق” لم يعد مصطلح 

بلد كبلدنا, تعصف به الرياح من جهات الدنيا األربع، بل هي كذلك ويفترض 
 .أن تكون كذلك. وحسبها أن تنجح في مثل هذه المهمة الصعبة

الواقعي   إال أننا لم نفهم لماذا تهرب حكومتنا من مثل هذا التوصيف 
ل كما سابقاتها خال –  وتصرّ ”.. حكومة إطفاء حرائق“والموضوعي والالزم 

على تدبيج سرديات على شكل برنامج عمل، من  -السنوات العشر المنصرمة
الواضح أنه استغرق وقتًا إضافيًا على األقل في الكتابة والتنقيح ومحاوالت 

 اإللقاء التجريبي ؟؟
ورغم حرصنا على تقدير حجم الوزر والظالل الثقيلة للحرب الملقاة على 

ننا ال نملك بمناسبة بيان األمس أن نتجاهل عاتق الفريق التنفيذي الراهن، إال أ
تسجيل مالحظة قديمة، وهي أن البيانات التي دفعت بها الحكومات المتوالية 
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على المقصورة التنفيذية طيلة حقبة الحرب الكئيبة على هذا البلد، كانت مثيرة 
للدهشة لجهة اإلصرار على تحّولها إلى حالة بروتوكولية، ال يصعب على 

متابع استنتاج وتحديد آثار ومالمح ملكة االقتباس الالفتة المستحكمة عاقل أو 
والتي أوقعتنا في فخ استنساخ البيانات و  –استسهااًل ربما أو ضعفًا  –فينا 

التجاهل المريب لحيثيات وخصوصية وآنية كل ظرف أو مرحلة، ولحزمة 
ف البغيض المتغيرات التي تفرض نفسها بقسوة أحيانًا، مهما بلغ بنا الشغ

بالحالة الستاتيكية، بل و أكثر من ذلك.. إن كان ثمة حراك نلوذ به يكون 
بالهرولة رجوعًا إلى المربعات األولى في تعاطينا مع أعمالنا على المستوى 
التنفيذي. وال نظن أننا نتجنى. بل ونتمنى أن نكون مخطئين في قراءتنا 

ل اجتهادات بل التوصيف لمؤشرات هي مصيرية في الواقع بالتالي ال تحتم
وليس إال.. وهذه مالحظة ال نسوقها اليوم للتقليل من شان النيات الطيبة التي 

 .تسعى حكومتنا الحالية لتجسيدها رغم صعوبة وتعقيدات الواقع المرّ 
والواقع أن الحكومة نجحت في بيانها أمس بمالمسة بعض االستحقاقات 

عدم الغوص في تفاصيل صغيرة على   وحرص متكلف” صلف”الملحة. لكن بـ
في حسابات المواطن  ” كليشيهات االستشراف” هي أكبر وأهم بكثير من 

واحتياجاته. فربما لم يكن كافيًا السرد اإلنشائي المباشر الموجه إلى هذا 
المواطن، بلغة ومفردات مفرطة بعموميتها، لم يعد يكترث إليها كثيرًا، بعد أن 

اإلدراك لديه إلى الحالة الحسية، بعيدًا عن كل  انتقلت قسوة الظرف بمراكز
مساحات التفكير والشعور والتخيل واالستنتاج والتحليل والتركيب. أي على 

 .. طريقة من اآلخر
ألن الوقائع الّصعبة عّومت الهواجس المتصلة باألسعار وجعلتها أولوية 

.. قبل زيادة الرواتب التي نظنها مجازفة حكومية ووعد صعب التحقق
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واالهتمام بالخبز قبل سرديات تأمين السكن الذي بات حلمًا غير مدرج حاليًا 
على الئحة األولويات الملّحة السريعة التي رّتبها ظرف الحرب والحصار 

وتوفير وسائل النقل قبل …عفويًا في أذهان السواد األعظم من السوريين
اقتصاد المعرفة. الخوض في سباق المسافات الطويلة باتجاه توطين تجليات 

” في القطاع و ” سالسل القيمة“وإتاحة السماد للزراعة قبل الحديث عن 
..وتوّفر السلع األساسية قبل اجتراح فتوحات جديد في ” العالقات الترابطية

 ..أدبيات إعداد الموازنة العامة
ندرك أن حكومتنا وضعت نفسها أمام استحقاقات من طراز إستراتيجي، 

دولة في الواقع من الصعب الهبوط بها إلى مستويات قليلة  وهي استحقاقات
االرتفاع. لكن أيضًا لم يكن من الحكمة التحليق عاليًا. ولم يكن من الحكمة 
أيضًا الوقوع في تماٍه جامد مع بيان العام الماضي الذي كان أكثر واقعية، 

صلب  لكن المتغيرات التي حصلت في عام كامل لم تتكّفل بتغيير ملموس في
ما دفعت به الحكومة أمس أمام مجلس الشعب. ونتحدث عن متغيرات حاّدة 
وقاهرة حصلت بين حكومتي المهندس عرنوس األولى والثانية. إن على 

أو القدرة الشرائية أو سوق العمل والبطالة أو  مستوى أسعار السلع والخدمات 
كان يفترض أن متغيرات ….اإلنتاج أو اإليرادات وحتى الموارد واستثمارها

التي كانت نخبوية أكثر من الالزم، وتصلح ” سحنة البيان” تخفف كثيرًا من 
لزمان وظروف غير هذا الظرف. ونسأل لو كان بلدنا في أحسن حاالته أمنًا 
 واستقرارًا و تنمية ونماء ماذا كان سيتضّمن البيان أكثر مما تضمنه أمس؟؟

ومحتواه عمومًا.. كاٍف, أي ربما كان نصف البيان بحجمه و بتفاصيله 
مقتضب واضح قريب حتى االلتصاق من ” حكومة إطفاء حرائق” بيان 

هواجس المواطن و يومياته المعيشية، حتى لو فعلنا وخّفضنا مفاعيل جذوة 
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الطموح والتحليق عاليًا، كان حسبنا أن نفي بما قطعناه من وعود في مثل 
فاجآت التي نهرب إليها دومًا ظرف ضعف اإلمكانات وانحسار الموارد والم

لتعليق اإلخفاقات، أما و أن االسترسال قد حصل بصيغة استشرافية عابرة 
للقدرات ..فهذا يشي بمحاولة استنهاض غير موفقة لآلمال. على الحكومة 

 .أن تحذر من تحولها إلى عامل استفزاز مباشر عندما تخفق بتحقيقها
واختصاراً على أهميته،   وضوعيةكان الشطر المتعلق باإلعالم األكثر م

ومثله النفط والكهرباء، وكذلك االستثمار وتعزيز بنى اإلنتاج المحلي.. 
ما قّل ” والتجارة الخارجية، وحتى السياحة، فاالختصار واالقتصار على 

يعني أواًل االعتراف بضعف اإلمكانات. والواقعية ثانيًا. وتفادي الوقوع  ” ودلّ 
على اإليفاء بوعد قطعناه ثالثًا.. ومصارحة المواطن و  في مغبة عدم القدرة

وعندما ننجز أكثر مما تعّهدنا به من وعود، …إشراكه في الهم والمسؤولية
 .يكون إنجازًا نستحق عليه الثناء نتحدث عنه بعد أن يمسي واقعًا ال وعداً 

كّلنا أمل بأن يتحقق لبلدنا كل ما تطمح به حكومتنا، و أن نرى أداًء 
فيذياً يحمل لنا الكثير من المفاجآت الساّرة على أرض الواقع، فرغم ما سقناه تن

من مالحظات تبقى ثقتنا كبيرة بدولتنا وبلدنا الصامد، لكن هواجسنا دومًا من 
الكفاءات ..فإدارة النقص تحتاج إلى قدرات ومهارات أكثر من إدارة 

فنا ومشكلتنا المزمنة، هي نقطة ضع –وليس ندرتها  –الوفرة..وإدارة الموارد 
” والقدرة على ضبط شيطان التفاصيل هي العبرة في أداء أي وزارة لكن هذا 

بقي متمّردًا على معظم من تصدى له، وربما كثيرون لم يروه أو ” الشيطان
 .على األرجح تفادوا االصطدام معه

ًا نختم بسؤال نظنه بالغ األهمية. إلى أي حد يبدو الفريق التنفيذي متناغم
ليؤدي مهامًا استثنائية.. جسام ..ثقيلة. معقدة تصدى لها البيان. وعلى 
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ذاتها التي تصلح إلدارة ملّفات ” التحويل االشتراكي“األرجح ليست ذهنيات 
صعبة ..طعمها ولونها وتفاصيلها مفعمة برائحة اقتصاد السوق، وعلينا أال 

 .نكابر ألنه الواقع
http://syrianexpert.net/?p=59549 

  
 ممنوع المغادرة - 16 

 معد عيسى   
دائما تسلك الجهات المعنية طريق اإلكراه للحفاظ على واقع معين دون 
االكتراث للنتائج السلبية لهذه الطرق، واليوم تحصد مؤسساتنا العامة النتائج 
المؤلمة لطرق المعالجة باإلكراه، فالخزان البشري الغني بالخبرات والكفاءات 

جهات القطاع العام بدأ بالنفاد خالل الفترة األخيرة نتيجة الوضع  لكثير من
االقتصادي المتردي وممارسة بعض الجهات العامة الضغط على كوادرها في 
وقت تعجز هذه الجهات عن تقديم أبسط الحقوق لهذه الكوادر. الكفاءات 

رت والخبرات السورية كانت حاضرة بقوة خالل سنوات الحرب والحصار، وابتك
حلواًل لكثير من المشاكل، وصممت بدائل للقطع التي تم منع تصديرها إلى 
سورية، وبفضل هذه الكفاءات استمرت أغلب القطاعات في تأدية دورها والقيام 
بمهامها والسيما تأمين احتياجات المواطن، ولكن هذه الكفاءات بدأت تتسرب 

لد متنازلة عن كل الحقوق اليوم بكثرة إلى جهات القطاع الخاص وإلى خارج الب
التي أعطاها القانون متجاهلة كل التحذيرات بالمالحقة. لم يكن الوضع 
االقتصادي والحصار والعقوبات الدافع لتسرب الكفاءات والخبرات بدليل أنها 
صمدت لسنوات طويلة، ولم تتخلَّ عن دورها، وإنما السبب يعود إلى تطبيق 
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حرب والعقوبات والحصار، ووصل األمر قوانين السلم والرخاء في زمن ال
بالجهات الرقابية والمعنية إلى عدم االعتراف بكل الظروف والمتغيرات التي 
حصلت خالل عشر سنوات، وما ترتب عليها من آثار، بل على العكس هناك 
من استثمر الظروف إلقصاء الكفاءات والخبرات، واالنتقام منها إلى أن وصلنا 

وز الحقيقي في كثير من المؤسسات. الحفاظ على الكفاءات اليوم إلى حالة الع
والخبرات ال يكون بالتشدد وتجاوز األصول القانونية في المحاسبة والترقية 
والنقل واإلقالة، وإنما يكون بالتحفيز والترغيب والترقية وشحذ النفوس، وال بد 

ت العامة وال اليوم من العمل إلعادة التأهيل والتدريب النوعي في كافة الجها
سيما في القطاعات الحساسة مثل الطاقة والصناعة والبحوث وال بد من 
تخصيص الميزانيات الكبيرة لهذا األمر مع مزيد من الحوافز والتشجيع 
والحماية من األساليب الملتوية في التعاطي مع هذه الكفاءات في تحميل 

حافظ على ما تبقى المسؤوليات والترقيات والتسمية والتعويضات. يجب أن ن
لدينا من خبرات وكفاءات ومستثمرين، والحفاظ يكون بالحوافز واإلجراءات 
التي نصت عليها القوانين، فواقعنا يتعثر على عيون الجميع والشمس ال يمكن 

 http://syrianexpert.net/?p=59703   .تغطيتها بغربال
 

ضرم: سعر إعادة قطع التصدير قرار سليم.. أستاذ اقتصاد مخ - 17
 الصرف مرتبط بكيفية تنشيط الدورة االقتصادية

 13/09/201 :الوطن 
اعتبر رئيس قسم االقتصاد في كلية االقتصاد بجامعة دمشق الدكتور 

بالمئة كان معمواًل به  50عدنان سليمان أن قرار إعادة قطع التصدير بنسبة 
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عمواًل به لكن في مراحل متعددة وذلك قبل األزمة وحتى خالل األزمة كان م
 .2016توقف العمل به عام 

ولفت إلى أن القرار من حيث المبدأ سليم في ظل ندرة القطع األجنبي 
ومحاولة المصرف المركزي تأمين تمويل للمستوردات وكان ينبغي العودة 
بالعمل به وأنا من األشخاص الذين طالبوا بعودة العمل به وفقا لصحيفة 

 ..المحلية” الوطن“
بالمئة من قطع التصدير ينبغي إعادتها  50ه سواء تم تحديد نسبة وأكد أن

بالمئة فإن هذا األمر يعود لرؤية المصرف  75إلى المصرف المركزي أو حتى 
 .المركزي واتفاقه مع غرف التجارة والصناعة

وأشار إلى أن المشكلة سابقًا كانت تكمن بإعادة القطع بأي سعر، الفتًا 
فرق كبيرًا بين سعر المصرف المركزي الرسمي وسعر إلى أنه عندما كان ال

السوق الموازية كان معظم التجار يمتنعون عن التصريح عن القيم الحقيقية 
للصادرات وكان هناك تهرب من معرفة القيم الحقيقية للصادرات كي ال يلزم 

 .المصدرون بأرقام كبيرة
لقطع الصادرات  وبّين أن الحديث اليوم بأن السعر الذي سيعطيه المركزي 

سيكون قريبًا من سعر السوق الموازي وستكون هناك عالوة تحفيزية 
للمصدرين، الفتًا إلى أن المصدر أصبح اليوم سيحصل على سعر قطع 

 .التصدير بالليرة السورية أكثر من السعر الموازي 
وأوضح بأن كل من ال يرغب بتعهد إعادة القطع عليه أن يلتزم بوضع 

ما لتمويل مستورداته وهذا إجراء سليم جدًا كذلك وكان  القطع في حساب
 .معمواًل به سابقًا ويجب أن يعاد العمل به
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ولفت إلى أن هذا اإلجراء في ظل األزمات والحصار والعقوبات 
االقتصادية الحالية سليم لكن عندما تصبح هناك وفرة في القطع ونمو 

مستوردات بالتأكيد لن اقتصادي وتصبح هناك حرية في حركة الصادرات وال
 .تعود الحاجة إليه كبيرة وملحة

وعن كيفية تصرف المصدرين بقيم الصادرات قبل إلزامهم بتعهد إعادة 
قطع التصدير من قبل المصرف المركزي مؤخرًا بين سليمان أنه عندما ال 
تكون هناك إحصاءات دقيقة عن قيم الصادرات تذهب هذه القيم إلى حساباتهم 

إلى المضاربة في السوق الموازية وتصبح هناك مضاربة على  الشخصية أو
العملة المحلية من خالل وجود قطع أجنبي في يد الكثير من المصدرين وفي 
حال كانوا ال يحتاجون هذا القطع لالستيراد فبالتأكيد سوف يستخدمونه ألنه 

وأشار إلى وجود محاولة حاليًا من خالل  .سيكون هنالك طلب على القطع
لقرار لضبط سعر الصرف، مبينًا أنه كلما كان الفارق بين السعر الرسمي ا

والسعر الموازي ال تكون هناك ضرورة للمغامرة من قبل تاجر للبحث عن 
القطع األجنبي في السوق الموازية ويعرض نفسه بذلك لإلجراءات القانونية 

حلة تاريخية للتعامل بالقطع بشكل غير رسمي لذا فإن هذا اإلجراء مرتبط بمر 
محددة من عمر االقتصاد السوري لها عالقة بعدم توافر القطع نتيجة الحصار 

 .االقتصادي المفروض على سورية
وعن دور قرار تعهد إعادة قطع التصدير باستقرار سعر الصرف أشار 
سليمان بأن استقرار سعر الصرف مرتبط بأكثر من عامل وليس فقط بهذا 

ة األولى بإجراءات اقتصادية أكثر من اإلجراءات العامل وهو مرتبط بالدرج
النقدية إذ إن اإلجراءات االقتصادية مرتبطة بتطور النمو االقتصادي والناتج 
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اإلجمالي وزيادة الصادرات ودخول استثمارات أجنبية وزيادة اإلنتاج بمعنى 
 .إعادة الدورة االقتصادية

ومًا نقديًا وأوضح بأن سعر الصرف هو مفهوم اقتصادي وليس مفه
والتعامل معه بإجراءات نقدية كما كان يحصل في الفترات السابقة من الممكن 
أن يؤدي إلى ضبط سعر الصرف لفترة قصيرة ومحدودة لكن العوامل 
االقتصادية لضبط سعر الصرف هي األساس وهي أقوى من العوامل النقدية، 

ي يعاد فيها تنشيط منوهًا بأن سعر الصرف مرتبط إلى حد كبير بالكيفية الت
الدورة االقتصادية حينها بالتأكيد يصبح هنالك مزيد من االستثمارات ومزيد 

 .من الصادرات ووفرة في القطع األجنبي
وختم بالقول إنه كانت هناك محاوالت عدة إلعادة العمل بقرار تعهد 
إعادة القطع خالل الفترة السابقة لكن كانت هناك ممانعة إلعادة العمل به 

ن قبل التجار لسبب أساسي وهو عدم استقرار سعر الصرف وعدم وضوح م
الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي أي كان الفرق بين السعرين كبيرًا 
جدًا وكان ال يمكن االلتزام به حينها فكيف عندما يصبح الفارق ضئياًل جدًا 

لموازي بين السعرين أو يصبح سعر قطع التصدير أكبر من سعر السوق ا
 .كما حدث حاليًا لذا فكان توقيت صدور القرار في التوقيت المناسب

بدوره أكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية 
فايز قسومة أن مصرف سورية المركزي أزال الخوف عند المصدرين عندما 

 .أعطى سعرًا يعتبر مقبواًل لقطع التصدير
د، الفتًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة في وأعطى تسهيالت في التسدي

الطريق الصحيح وتسجل هذه المرونة في التعامل مع القرار لحاكم مصرف 
 .سورية المركزي 
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ونوه بأنه عندما أعطى المصرف المركزي سعرًا لقطع التصدير نفس 
ليرة سورية فإن هذا األمر جدير بأن  20أو  10سعر السوق الموازي زائد 

ء السوق الموازية أو السوداء، الفتًا إلى أنه عندما يتم إعطاء سعر يسهم بإلغا
لقطع التصدير أكبر من السعر الموازي كما يعمل المركزي حاليًا فإن هذا 

وبين بأن عائدات التصدير ستسهم حتمًا  .األمر سيؤدي إلى جذب المصدرين
قطع وأوضح بأنه بعد صدور قرار تعهد إعادة  .بتحسن الوضع االقتصادي

التصدير انخفضت الصادرات فقط يومين هما األحد واإلثنين الماضيان ومن 
ثم بعدها عمل المصدرون تعهدات تصدير وعادت حركة التصدير لسابق 

 .عهدها كما كانت قبل القرار
هذا وأعاد مصرف سورية المركزي العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير 

بالمئة من قيمة البضاعة  50ع بالمئة حيث ألزم المصدر ببي 50بنسبة 
المصدرة إلى المصرف وذلك وفق نشرة المصارف والصرافة مضافًا إليها 

 الوطن   .عالوة تحفيزية يحددها المصرف المركزي يومياً 
http://syrianexpert.net/?p=59682 

 
 ..”كعب الدست” بمناسبة حديث الوزير سالم.. واعترافات من  - 18

 13/09/201  :ر السوري الخبي –ناظم عيد   
عبر مذكرة مكتوبة  –اقترح أحد المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء 

” مفادها أن تبادر الحكومة عبر  –ألقاها شفهيًا أيضًا على من يجب  –
 2020وكان حينها موسم  –لشراء كميات كبيرة من الحبوب ” السورية للتجارة

وتخزين الكميات ” .فول حّمص..عدس بنوعيه.…قمح وبالتالي برغل ”  –
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في مستودعات المؤسسة التي تستوعب كميات هائلة، ومن ثم تعبئتها بعبوات 
كيلوغرام، ثم بيعها بموجب البطاقة الذكية التي تستوعب فنيًا  2و 1من زنة 

 .توزيع عشرات السلع
ليرة  700ليرة والبرغل  500كان سعر كيلو القمح حينها على البيدر 

وكانت …ليرة سورية 700ليرة والفول بـ  500والعدس ليرة  700والحمص 
حّجة صاحب الفكرة أن أسعار هذه المواد قد تتضاعف لعدة أضعاف، لعلمه 
بأن التجار سوف يجمعون المحصول ويخزنونه ليعاد طرحه في األسواق 
بأسعار تضمن عالوات مجزية، ما سيجعل هذه المنتجات تحديًا صعبًا أمام 

 ..حقه أن يأكل من منتجات بالده بأسعار مناسبةالمستهلك الذي من 
ربما لن نتمّكن من استيراد الرز ” وفي دفاعه الشفهي عن الفكرة قال : 

في العام القادم..فتكون هذه المواد بدياًل جاهزًا..يؤمن احتياجات المواطن 
ويحقق ربحًا مقبواًل للمؤسسة التي نصّر على أنها ذراع التدخل الحكومي في 

 .سلفة من الحكومة لهذا الغرض ” السورية للتجارة” واقترح أن ُتمنح ”.. السوق 
تّم التواصل حينها مع وزير التجار من قبل من أعجبتهم الفكرة، وتولى 
الوزير المهمة باستجابة سريعة..كما تّم منح المؤسسة سلفة وافية بقرار مجلس 

 ..الوزراء للبدء بتنفيذ المهمة
مئات آالف األطنان ونزلت بمعداتها ” ة للتجارة السوري” وفعاًل اشترت 

لكن كان السؤال ….و آلياتها و أموالها إلى الحقول ..وأبعدت التجار جانباً 
 المهم هو ماذا بعد ؟؟؟

واألخطر أن …لم يجِر توزيع وال كيلو غرام واحد على البطاقة الذكية
دايات ب –صاحب الفكرة ذاته جال على صاالت المؤسسة بعد بضعة أشهر 
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ولم يجد كيلو واحد برغل أو حمص أو عدس أو فول، نكرر  –العام الحالي 
 .وال كيلو واحد..وبالسؤال كان الجواب: لقد نفدت الكمّيات كاملةً 

أي تم صرف السلفة وجمع المحاصيل وتخزينها ..هذا صحيح، لكن 
 .كيف تّم بيعها فهذا ما لم يجب عليه أحد

أنه تم بيعها للتجار..أي تم إعفاؤهم من والحقيقة التي يعلمها الجميع 
عبئ التسوق من الفالح و أجور النقل والتنقل تحت أشعة الشمس..وجاءت 

المؤسسة الحكومية ذائعة ” أسطول” مشترياتهم إليهم محّملة عبر 
 . الصيت..وطبعًا ال شيء مجاني

عندما جرى السؤال عن الكميات كانت أسعارها بدأت تحّلق في األسواق 
ليرة  4500والحمص  4000ليرة والعدس  2500اًل إلى اليوم ..البرغل وصو 

ليرة..ولم يستفسر أحد عن الموضوع ..وال سؤال واحد حتى  5000والفول 
ولو من باب الفضول..وطويت الحادثة كما كل سابقاتها والحقاتها في هذا 

 .الملف النازف حتى اآلن
ية المستهلك في لقاء تلفزيوني الواقع أن حديث وزير التجارة الداخلية وحما

أمس، هو ما استعاد هذه الحادثة إلى الذهن، فقد تحّدث عن أشياء مشابهة 
الفكرة ذات التطبيقات التي أوسعتنا جلدًا ” التدخل اإليجابي” في تقاليد أداء 

 .و استهزاًء باحتياجات المستهلك ومتاجرة بها جهارًا نهارًا بال خجل وال وجل
الوزير عمرو سالم، ” اعترافات” تة إلى درجة اإلدهاش كانت الف نعم 

كما حضوره على الفيسبوك  –فالرجل حاول أن يكون شّفافاً بشكل غير تقليدي 
بل ونبصم له بالعشرة على ذكائه ألنه اختار التسليم بفساد القطاع الذي  –

رك تسّلم وزارته الثقيلة ووزره األثقل، بداًل من الدفاع عنه .. هو الذي يد
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بالتأكيد أنه ليس أصعب من الدفاع عن الشيطان وليس أشقى ممن يتوّلى 
 .”الحمقاء” مثل هذه المهمة 

وترك ما لم يبح به، و مرره  –جزئيًا  –نجح الوزير في تشخيص الخلل 
بحرفية دون أن يقاطعه محاوره ويسأل المزيد بشأن التفاصيل، لكن ال بأس 

وهذا ”.. اعترافات مسؤول”لة نادرة لـعلى كل حال.. فقد كنا أمس أمام جو 
تغير نوعي في تعاطي العابرين على مقصورة القيادة في هذه الوزارة، لكنه 
تغّير خطير، و يرّتب مسؤوليات جسام على صاحبه، بل على الحكومة في 
المحّصلة، ويشي بأن ثمة إجراءات جراحية قادمة وقريبة ال يجوز أن تتأخر، 

ك مشكلة أكبر من اآلن بين المواطن والحكومة، و إن تأخرت فستكون هنا
وسيزداد الشرخ الذي يحتاج ترميمه إلى جهود من طراز خاص بل 

 ..وخصوصي
بالنسبة لكل مواطن..ما قبل حديث الوزير لن يكون كما بعده..أي كانت 
ساعة الصفر على عدادات االنتظار..انتظار إجراءات منصفة للمواطن، 

 –حتى الثراء  –على احتياجاته وتاجروا ” سطوا”  واألهم أن تنتصر له ممن
 http://syrianexpert.net/?p=59699 .بها..نحن باالنتظار على كل حال

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
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 األمم المتحدة تتنبأ بـ "فقر الطاقة" بسبب أزمة الوقود في االتحاد األوروبي

 Reuters   | 15.10.2021:ريخ النشرتا
ترى األمينة التنفيذية للجنة األوروبية االقتصادية التابعة لألمم المتحدة، 
أولغا ألغايروفا، أن أزمة الوقود باالتحاد األوروبي ستضرب اقتصادات الدول 

 ."األكثر ضعفا وستؤدي إلى "فقر الطاقة
نتدى "أسبوع الطاقة وقالت في حديثها لوكالة "نوفوستي" في أروقة م

الروسي" المنعقد حاليا في موسكو: "بالطبع ستكون هناك تداعيات اقتصادية 
في الدول الموردة للطاقة، وستشعر بها في األصل الدول األكثر ضعفا. 

% من دخل 10ونقول في األمم المتحدة إن تجاوز فاتورة الكهرباء لألسرة لـ 
 ."األسرة سيؤدي إلى فقر الطاقة

إلى أن عددا من بلدان االتحاد األوروبي تناقش طرقا لدعم  وأشارت
 .األسر الضعيفة

وازدادت أسعار الغاز في أوروبا بشكل سريع في األشهر الماضية. وفي 
أوائل الشهر الجاري ضربت أسعار الغاز رقما قياسيا جديدا بعد وصولها إلى 

 المصدر: نوفوستي   .دوالر لكل ألف متر مكعب 1900
https://arabic.rt.com/business/1283690-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D9%82%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/ 
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 السياسة المالية عند ابن طولون 
  .عندما يكون الهدف من الخراج )الضريبة( جباية األموال وداعا للتنمية

)وكان ابن طولون لعدله وحسن سياسته يفضله الناس على بعض 
وعلو الخلفاء، وفي الحق أنه كان على جانب من العدل. وحسن السيرة، 

الهمة، وبعد النظر، والتفكر في عمران مملكته حتى زاد خراجها، وكان هديه 
في ذلك هدي المعتصم العباسي، وكان هذا يحب العمارة ويقول إن فيها امورا 
محمودة اولها عمران األرض التي يحيى بها العالم، وعليها يزكو الخراج، 

يكثر الكسب، ويتسع وتكثر األموال، وتعيش البهائم، وترخص األسعار، و 
المعاش، وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك: إذا وجدت موضعا متى 
انفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهما فال تؤامرني فيه. 
فاستعان ابن طولون بما تدر عليه مصر من الخراج على تقوية سلطانه وكثرة 

ى كان يرسل كل سنة مائة ألف صدقاته، وما يجريه على القراء والفقراء، حت
دينار لفقراء بغداد عدا كساوي الصيف والشتاء وعدا ما يرسل به إلى الثغور 

 .وإلى الحرمين(
 .174المصدر: محمد كرد علي خطط الشام المجلد األول الجزء األول ص 

 

 


