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 لسيادتكم:  أرسل تحية طيبة،

 2021 /363م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
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 ة.التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتي
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

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

  الموثوقية.كر المصدر لتحقيق هذه المعلومات مع ذ
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 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 ري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكف                             

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

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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M E A K -Weekly Economic Report No. 363 /2021 
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 
My Greetings to all of you, 

I am sending you:  

MAK Weekly Economic Report No. 363/2021 

History of economic thought 

Sunday 05 December 2021  

For the full report, click the link:         here 

The report is the outcome of a follow-up to the economic media 

and the World Wide Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision-

makers and followers, to facilitate access to economic information.  

I have to mention that some of the information and data 

contained in the report may not be reliable enough and need to be 

checked by an expert or specialist. Help with checking this 

information and cite the source for reliability. 

I absolve myself of responsibility for any inaccurate information 

contained in the report since the proven source at the bottom of each 

article published in the report is responsible. 

Best wishes 

Note: I request those who do not wish to keep receiving the 

report to inform me so that their names will be removed from the 

mailing list. 
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 االقتصاد العالمي: –أواًل 
 سعر الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي - 1

ملكة المتحدة هي اإلقتصاد األكبر في أوروبا، و لكن من قد ال تكون الم
المؤكد أن لها الكثير من الصفات الفريدة التي تميزها من بقية إقتصاديات 

 أوروبا، مثل حقيقة أنها إختارت عدم إعتماد اليورو.
 تحويل الجنيه اإلسترليني/اليورو/الدوالر األمريكي

عملة إحتياط في العالم، و رابع  يعتبر الجنيه اإلسترليني اليوم ثالث أهم
أكثر العمالت تداواًل في سوق العمالت األجنبية، بعد الدوالر األمريكي و 
اليورو و الين الياباني. عادًة ما يتقلب الجنيه اإلسترليني و اليورو في القيمة 
و لكن، هناك عالقة في الغالب بين التحركات في معدالت الصرف الخاصة 

 مالت األخرى مثل الدوالر األمريكي.بكل منهما مع الع
لرفض اإلنضمام لمنطقة  1999القرار الذي إتخذته المملكة المتحدة عام 

اليورو أدى ، مع الوقت، إلى فرص إستثمارية ال نظير لها لمتداولي فوركس، 
و يستمر محللي التداول بين الجنيه اإلسترليني و الدوالر األمريكي بتوجيه 

 اإلتجاه.المستثمرين في نفس 
 الرسم البياني للجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي

عند النظر إلى الرسم البياني لزوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر 
، من المهم أن نتذكر دائمًا بأن هذا الزوج يتقلب في  GBP/USDاألمريكي

األغلب على القوة النسبية لكل اقتصاد. هذا األمر يختلف عن أزواج العمالت 
خرى التي تتأثر بمؤثرات أخرى. عندما يكون أداء اإلقتصاد البريطاني األ
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أفضل من اإلقتصاد األمريكي، يميل الجنيه إلى اإلرتفاع مقابل الدوالر. و 
العكس صحيح، عندما يتباطئ اإلقتصاد البريطاني، يصبح الدوالر األمريكي 

يتقلب في بعض أقوى. و لكن، سعر زوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي 
األحيان بناءًا على الفروقات في معدالت الفائدة بين بنك إنجلترا المركزي و 

 بنك اإلحتياطي الفدرالي.
"بالكابل" ألنه  GBP/USDلقب زوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي

كان يتم التداول به عن طريق الكابل عبر المحيط األطلسي، و يتمتع هذا 
انتشارات منخفضة و فرص مراجحة منخفضة. المعلومات الزوج بشكل عام ب

اإلخبارية الكثيرة عن هذه القوى العالمية تجعل من زوج الجنيه 
اإلسترليني/الدوالر األمريكي زوج رائع لمن يتداول بناءًا على األخبار أو 

 يفضل التحليل األساسي على التحليل التقني البحت.
https://arab.dailyforex.com/currencies/gbp/usd 

 
 2021توقعات زوج اليورو/الدوالر األمريكي لشهر سبتمبر  - 2

 2021, 01في سبتمبر  كريستوفر لويس 
كان اليورو متقلبًا للغاية وسلبيًا بعض الشيء خالل شهر 

وأعتقد أن هذا يهيئ لحركة كبيرة نسبيًا. في هذا الوقت، السوق  أغسطس،
 200لـ المتحرك والمتوسط أسبوعاً  50لـ ركالمتحعالق حاليًا بين المتوسط 

 أن إلى يشير فهذا المتحركين، المتوسطين هذين بين حالياً  ألننا نظراً . أسبوع
دعم كبير في  مستوى  هناك وأن خاصة الشديد، بالتقلب يستمر قد السوق 

عندما أنظر إلى هذا الرسم البياني، يصبح من الواضح جدًا أن  األسفل.
لذلك أعتقد أننا ربما ننظر في سيناريو  ان مهماً في الماضي،ك 1.16المستوى 
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 دون  ما اخترقنا إذا. أيضاً  الدعم أسبوع 200لـ المتحركيقدم فيه المتوسط 
كن من الوصول إلى المستوى نتم أن جداً  المحتمل فمن ،1.16 المستوى 
بعد ذلك. كان هذا مشهدًا آلخر حركة اندفاعية لألعلى، لذا فمن  1.12

منطقي جدًا أننا سنرى الدعم في تلك المنطقة إذا اخترقنا لألسفل بهذه ال
داعمًا  1.16من ناحية أخرى، يبدو من المحتمل أن يكون المستوى  الطريقة.

في األعلى يقدم  1.19إلى حٍد ما، وال يمكن استبعاد االرتداد. المستوى 
السلوك الصاخب المقاومة، ونتيجة لذلك أعتقد أننا ما زلنا نرى الكثير من 

خالل الشهر. ومع ذلك، إذا قرر االحتياطي الفيدرالي تغيير سياسته بشأن 
التنقيص التدريجي، فيمكننا أن نشهد انهيارًا كبيرًا. عندما تنظر إلى الرسم 

، وأعتقد 1.22فقد شكلنا مؤخرًا "قمة مزدوجة" مهمة عند المقبض  البياني،
سيتحرك اليورو بالطبع بشكل  .أن هذا يمثل غطاًء للسوق في المستقبل

معارض تمامًا لما يحدث للدوالر األمريكي، حيث يعتبر "معاٍد للدوالر". لهذا 
السبب، من المحتمل أن يستمر تأثر السوق بالمحادثات المتعلقة بالتنقيص 
التدريجي الصادرة عن جاكسون هول، وبالطبع تعليقات االحتياطي الفيدرالي 

ات األخيرة أكثر تشددًا قلياًل مما كان متوقعًا، لذا العرضية. كانت التعليق
من خالل  استمر في مراقبة تلك البيانات لمعرفة إلى أين قد نتجه بعد ذلك.
" ضخم، Mالنظر إلى هذا الرسم البياني، يبدو بالتأكيد أننا قد شكلنا "نموذج 

لكننا نواجه المصاعب من أجل تشكيل أي زخم حقيقي بطريقة أو بأخرى، 
 الذي قد يكون انعكاسًا قلياًل على شهر أغسطس نفسه.و 

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-
analysis/2021/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A- 
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تحليل الجنيه االسترليني مقابل الدوالر األمريكي اليوم: يستمر  - 3

 يوما   50لـ المتحركالجنيه البريطاني بالتعثر حول المتوسط 

 2021, 14في سبتمبر  كريستوفر لويس 
انخفض الجنيه البريطاني بداية جلسة اإلثنين، لكنه تحول بعد ذلك وأظهر 
إشارات الدعم. في نهاية اليوم، توقفنا حول خط االتجاه التنازلي، وهو بالطبع 

نظور أمر مهم للغاية يجب االنتباه إليه. إذا نظرنا إلى هذا الرسم البياني من م
 الحركة من الكثير نرى  أن المحتمل فمن يومًا، 50 لـ المتحركالمتوسط 

عندما تنظر إلى المحاولتين األخيرتين  .آخر شيء أي من أكثر الجانبية
 لالختراق، فقد فشلنا فيهما وانتهى بنا المطاف بتشكيل زوج من الشهب.

بير ، وهي بالطبع منطقة رقم ك1.39تقع هذه الشهب عند المستوى 
وكامل وذو أهمية نفسية. تشير حقيقة أننا رأينا تراجعًا من تلك المنطقة إلى 

، 1.39أنها منطقة ذات أهمية كبيرة. إذا تمكنا من االختراق فوق المستوى 
في األعلى. يعتبر المقبض  1.40فمن المحتمل أن نتجه نحو المقبض 

في جميع أنحاء مستوى أكثر أهمية من الناحية النفسية للمتداولين  1.40
ومع ذلك، إذا  العالم، وبالطبع منطقة شهدنا فيها عمليات بيع في الماضي.

، فسيكون ذلك بمثابة تخطي لـ "نموذج 1.40قمنا باالختراق فوق المقبض 
W نقطة. هذا ألن "القاع المزدوج" الموجود  400" الهائل، والذي يبلغ ارتفاعه

 1.40ن االختراق فوق المقبض ، لذا فإ1.36في األسفل يقع عند المقبض 
 .1.44قد يفتح إمكانية التحرك على طول الطريق إلى المقبض 

يشير شكل الشمعة إلى أن لدينا بعض ضغط الشراء في األسفل، ولكن 
بصراحة تامة، هذه طريقة رائعة للتعرض للخسائر إذا كنت تحاول تداول هذا 
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ًا جدًا حتى نحصل على السوق بأي نوع من األحجام. في الواقع، سأكون حذر 
القليل من الوضوح، ربما باستخدام شمعة مندفعة. ليس لدينا مثل هذه 

ال  الشمعات اآلن، وأتوقع أن نرى المزيد من التردد في األمام بشكل عام.
يزال موقف السوق هو "الرغبة بالمخاطرة/تجنب المخاطرة"، لذا انتبه جيدًا 

كي يعتبر "عملة أمان" رئيسية. من لذلك أيضًا، خاصة وأن الدوالر األمري
المفترض أن يقوم االحتياطي الفيدرالي بالتنقيص التدريجي بحلول نهاية العام، 
لذلك من المفترض أن يستمر هذا بطرح القليل من الطلب للدوالر، ولكن من 
 الواضح أنه ال يزال وضعًا شديد التقلب.

 
 TradingView تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-

analysis/2021/09/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87- 

http://https/youtu.be/QzZbJnLPKNQ
http://https/youtu.be/QzZbJnLPKNQ
http://https/youtu.be/QzZbJnLPKNQ
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تخلفت عن أول برلمان بأغلبية نسائية في أوروبا بعد آيسلندا  - 4

 إعادة فرز األصوات

 أدلت رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبسدوتير بصوتها يوم السبت

 Image caption  رئيسة وزراء آيسلندا كاترين
 ياكوبسدوتير تدلي بصوتها يوم السبت

بها أول برلمان اعتقدت أيسلندا لفترة وجيزة أنها صنعت التاريخ بانتخا
قبل أن تظهر إعادة فرز األصوات أنها أخفقت  -بأغلبية نسائية في أوروبا 

 للتو.
 ٪(.47.6مقعًدا ) 63من أصل  30وفازت النساء بنحو 

 ٪(.52مقعًدا ) 33لكن النتائج السابقة أظهرت فوز النساء بـ 
٪، 47٪ ، مع اقتراب السويد من 50لم تخترق أي دولة أوروبية عتبة 

 ًقا لبيانات االتحاد البرلماني الدولي.وف
وتعني النتائج أنه تم انتخاب ست نساء أخريات في البرلمان األيسلندي، 

 لكن الرجال ما زالوا يشغلون أغلبية المقاعد.
على عكس بعض البلدان األخرى ، ال يوجد في آيسلندا حصص قانونية 

ألحزاب تشترط أن لتمثيل المرأة في البرلمان ، على الرغم من أن بعض ا
 يكون الحد األدنى من المرشحين من النساء.

في البداية ، تم الترحيب باألغلبية النسائية في البرلمان باعتبارها إنجاًزا 
 تاريخًيا.

قبل إعادة الفرز: "من  RUVوصرح الرئيس جودني جوهانيسون لمحطة 
ن على فإن أهم األخبار هي أن النساء يحصلن اآل ودولي،منظور تاريخي 
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األغلبية ألول مرة في البرلمان األيسلندي ، واألولى في أوروبا. هذه أخبار 
 جيدة".

لطالما اعتبرت أيسلندا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين وتم تصنيفها 
كأكثر دولة مساواة بين الجنسين في العالم للعام الثاني عشر على التوالي في 

 الصادر في مارس. تقرير المنتدى االقتصادي العالمي
وهي تقدم نفس اإلجازة الوالدية لكل من الرجال والنساء ، ويعود قانونها 

. كما 1961األول المتعلق بالمساواة في األجر بين الرجال والنساء إلى عام 
 .1980أنها كانت أول دولة في العالم تنتخب رئيسة للمرأة في عام 

لنساء نصف المقاعد على يوجد في خمس دول فقط برلمانات تشغل فيها ا
٪ من أعضاء مجلس 61.3األقل. رواندا في الصدارة ، حيث تشكل النساء 

 النواب.
٪ والمكسيك واإلمارات 50.6٪ ونيكاراغوا بنسبة 53.4تليها كوبا بنسبة 

٪ من أعضاء مجلس 34.2٪. تشكل النساء فقط 50العربية المتحدة بنسبة 
قط من مجلس النواب في الواليات ٪ ف27.6العموم في المملكة المتحدة و 

 المتحدة.
في غضون ذلك ، شهدت انتخابات األمس قيام الحكومة االئتالفية 
الحالية بين اليسار واليمين ، بقيادة رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير ، 

 بزيادة أغلبيتها.
ومع ذلك ، يبدو أن حزبها، حركة اليسار األخضر ، سيخسر عدة مقاعد، 

ل شركاؤها اليمينيون على خمسة نواب ، مما يثير الشكوك حول بينما حص
 مستقبلها كرئيسة للوزراء.
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توقعت استطالعات الرأي أن التحالف لن يصل إلى األغلبية ، لكن زيادة 
الدعم للحزب التقدمي من يمين الوسط ، الذي فاز بخمسة مقاعد أكثر من 

 .RUVوفًقا لـ ،  37، دفع إجمالي مقاعد التحالف إلى  2017عام 
وقالت الحكومة الحالية ، التي تتألف من حركة اليسار األخضر بزعامة 
جاكوبسدوتير ، وحزب االستقالل المحافظ والحزب التقدمي الوسطي ، قبل 
 االنتخابات إنهم سيتفاوضون بشأن استمرار التعاون إذا حصلوا على أغلبيتهم.

https://www.bbc.com/news/world-europe-58698490 
 
 خمسة دروس تعلمناها إيفرجراند عن االقتصاد الصيني - 5

 Evergrander مشاكل
 بقلم جريج روسالسكي وداريان وودز

في األسبوع الماضي ، اهتزت األسواق العالمية بعد أن سقطت شركة 
في ما يبدو وكأنه دوامة هبوطية في طي  Evergrande صينية تدعى

ثاني أكبر شركة عقارية في  -أو كانت  -هي  Evergrande .النسيان
كان أكثر األسهم العقارية قيمة في العالم. لقد شاركت  عامين،الصين. قبل 

أيًضا في مزيج انتقائي من األنشطة التجارية األخرى ، من المياه المعدنية 
إلى السيارات الكهربائية إلى تربية الخنازير. حتى أنها تمتلك فريق كرة قدم 

نة األخيرة ، واجهت صعوبة كبيرة في سداد مبلغ محترف. ولكن في اآلو 
 .مليار دوالر 300ضخم من الديون ، بقيمة هائلة تصل إلى 

أكبر من مجرد شركة واحدة. يتعلق األمر بنموذج  Evergrande قصة
والذي اعتمد على االستثمار  االقتصادي،الصين غير المستدام للنمو 

يغذيه الديون في السنوات األخيرة.  الالمتناهي وهيجان التنمية الجنوني الذي
ساعد هذا النموذج الصين على االرتفاع ، لكن البالد تشهد اآلن بعض 
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االضطرابات. في األسبوع الماضي ، كان بعض المراقبين المثيرون للقلق 
في إشارة إلى انهيار بنك  -يطلقون على "لحظة ليمان براذرز" في الصين 

لكن االقتصاديين الذين  - 2008المالية لعام  ليمان براذرز الذي سبق األزمة
 .يركزون على الصين يجادلون بأن هذا مبالغ فيه

ومع ذلك ، نظًرا لمدى ترابط االقتصاد العالمي ، يظل المستثمرون قلقين 
بشأن مستقبل االقتصاد الصيني. لقد كان مفاعاًل نووًيا يدفع النمو االقتصادي 

كل هناك آثار مضاعفة في جميع أنحاء في العالم. يمكن أن يكون للمشا
 .العالم

 Evergrande قررنا تجميع قائمة صغيرة حول ما تعلمناه من قصة
 .حتى اآلن
 كانت العقارات جزًءا كبيًرا من النمو االقتصادي للصين (1

 فيفيان لين / وكالة فرانس برس
ير كان النمو االقتصادي الصيني في السنوات األخيرة مدفوًعا إلى حد كب

بسوق العقارات المزدهر. تمثل صناعة العقارات ، بشكل مباشر وغير مباشر، 
بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للصين. كان هذا النمو  29ما يصل إلى 

مدفوًعا بفقاعة ممتلكات ضخمة ومقادير متزايدة من الديون. لفترة من الوقت، 
تها الهائلة في القيادة استخدمت الحكومات الوطنية والمحلية في الصين سلطا

والسيطرة على االقتصاد للحفاظ على تضخم الفقاعة. كما هو الحال عادة 
في الفقاعات ، أخذ المستثمرون والشركات مبالغ ضخمة من الديون لالستفادة 

 300نفسها أكثر من  Evergrande من ارتفاع أسعار العقارات. جمعت
سنداتها ومورديها وعمالئها ، الذين مليار دوالر من الديون ، لبنوكها وحاملي 

 .اشترى العديد منهم منازل قبل أشهر ، وحتى سنوات ، قبل بنائها
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لقد خلقت فقاعة العقارات في الصين "مدن أشباح" و "شقق أشباح"  (2
 في جميع أنحاء البالد

 جريج بيكر / وكالة الصحافة الفرنسية الصورة
دث عنها المراقبون منذ سنوات، شجعت فقاعة العقارات الصينية ، التي تح

المزيد والمزيد من المضاربة ، حيث يشتري المستثمرون العقارات دون نية 
العيش فيها. المباني والشقق غير المكتملة والشاغرة تتناثر في مقاطعات 

٪ من إجمالي المساكن في الصين 20الصين. تختلف التقديرات ، لكن حوالي 
فاينانشيال تايمز إن هناك اآلن ما يكفي من  غير مأهولة اآلن. تقول صحيفة

مليون شخص. هذه منازل  90العقارات الشاغرة في البالد إليواء أكثر من 
 .فارغة كافية لتناسب جميع سكان كندا. أو فرنسا. أو ألمانيا

في بعض الحاالت ، تكون مناطق حضرية بأكملها فارغة. وتشمل هذه 
األصل من باريس والبندقية وحتى  "مدن األشباح" المزعومة نسًخا طبق

 .جاكسون هول في وايومنغ
 االقتصادي

 كيفن فراير / جيتي إيماجيس
يعمل الحزب الشيوعي الصيني اآلن على تقليل المخاطر المالية  (3

 وتغيير نموذجه للنمو االقتصادي
 وانهيار Evergrande أحد االختالفات الرئيسية بين أزمة ديون 

Lehman Brothers  أن هذه األزمة حدثت عن قصد. يدرك الحزب هو
الشيوعي الصيني منذ بعض الوقت المخاطر التي يشكلها سوق العقارات 

، بدأ الرئيس شي جين بينغ باإلشارة إلى رغبته في  2017الجامح. في عام 
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فعل شيء حيال ذلك من خالل خطاب ألقاه أمام مؤتمر الحزب التاسع عشر. 
 ."ال للمضاربة قال: "البيوت تبنى للسكنى

في العام الماضي ، اتبعت الحكومة سياسة ُتعرف باسم "الخطوط الحمراء 
الثالثة" ، والتي تهدف إلى تقليل الديون في سوق العقارات ، واتخاذ إجراءات 
صارمة ضد االقتراض المتهور ، ومنع تصحيح السوق من التحول إلى كارثة. 

 .فقاعة العقاراتالمؤرخ آدم توز يسميها "هدم متحكم به" ل
على نطاق أوسع ، اتبع شي سياسات جديدة جذرية باسم "الرخاء 
المشترك" ، في محاولة لمكافحة عدم المساواة المتزايد في الصين والتدخل 

 .بقوة أكبر في الصناعات الخاصة
في يوليو ، أصدر شي مقااًل يحدد طموحاته للصين. وقال إنه يريد من 

عي لتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي البالد التركيز على "الس
بداًل من تضخيمه وتحقيق تنمية عالية الجودة وفعالة ومستدامة". يبدو أن 
إيفرجراند ، الطفل الملصق للتجاوزات في سوق العقارات ، ال يمثل نمًوا 
اقتصادًيا حقيقًيا. والسياسات الحكومية ، التي عززت الشركة ذات يوم ، 

 .آلنتخنقها ا
، الذي كان منذ وقت  Xu Jiayin من قبل Evergrande تم تأسيس

ليس ببعيد أغنى رجل في الصين. جياين متصل جيًدا. وهو عضو في 
تشاري السياسي للشعب الصيني ، وهو مجموعة من نخبة المؤتمر االس

قيل إنه  المثال،المستشارين للحكومة. كما أنه داهية سياسيًا. على سبيل 
لكرة القدم بعد أن  Guangzhou لشراء نادي Evergrande حصل على
إنه يريد أن يكون لدى الصين فريق كرة قدم عظيم.  Xi Jinping قال الرئيس

 .ة الماليين بشراء بعض من أفضل العبي كرة القدم في العالمثم أغرقت الشرك



  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 16ــ 

أعطت  Xu Jiayin تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن اتصاالت
المستثمرين والدائنين الثقة في أن الشركة يمكن أن تستمر في االقتراض وأن 

كان كبيًرا  Evergrande تنقذها الحكومة إذا ساءت األمور. لقد اعتقدوا أن
متصاًل بالفشل. ومع ذلك ، في أغسطس ، عندما بدأت الشركة في جًدا و 

 التذبذب ، استقال شو من منصب رئيس مجلس إدارة الذراع العقارية لشركة
Evergrande مما أدى إلى مزيد من التراجع ،. 

 مجرد غيض من فيض Evergrande قد يكون  (5
 كيفن فراير / جيتي إيماجيس

األخيرة بشكل كبير على التوسع الهائل اعتمد نمو الصين في السنوات 
القطارات والجسور والمجاري. تقوم الصين  -في العقارات وجميع تجهيزاتها 

 بالبناء والتشييد والبناء ، وخلق الكثير من النشاط االقتصادي في البالد. مع
Evergrande  يظهر هذا النوع من النمو أخيًرا أنه غير مستدام ،- 

مر بفترة اضطراب. الجزء الغريب هو أن هذا يبدو جزئًيا واالقتصاد الصيني ي
 .حسب التصميم

ال يزال لدينا أسئلة. إلى أي مدى ستعمل الصين بقوة الحتواء الضرر 
الذي تسبب فيه إيفرجراند؟ هل ستتمكن الصين من تحويل نموذجها 
االقتصادي بنجاح بعيًدا عن العقارات والتنمية الالنهائية؟ كيف سيؤثر هذا 

 .التحول على االقتصاد العالمي األوسع؟ سنهتم في األسابيع المقبلة
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlkFnFsXKJvCHBsKFhfhr

XtVKl 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - Tubman, Jackson, and Boggs: How Art 

Predicted the Future of US Paper Money 

By   CoinWeek  - September 10, 2021 
  By Robert Cavalier and Wayne Homren ….. J.S.G. Boggs 
The proposed Harriet Tubman $20 bill would not be the first time 

the famed abolitionist and women’s suffragist “appeared’ on 
a United States banknote. The fascinating tale begins in the early 
1990s, when the “Money Artist” J.S.G. Boggs came to Pittsburgh, 
invited by Carnegie Mellon’s Center for the Advancement of 
Applied Ethics (CAAE). 

He spent the first month or so at the home of Robert Cavalier, 
a member of CAAE specializing in interactive multimedia. While 
there, he made a number of phone calls to England costing about 
$90. Boggs reimbursed Cavalier with a newly drawn $100 bill 
featuring a young Harriet Tubman. Therein lies a tale – one 
involving artists, historians, philosophers, and numismatists along 
with the US Treasury. 

The Center advanced the field of ethics and, in the late 1980s, 
aesthetics as well. These were the days when new computer 
technologies like videodiscs and CD-ROMs could enhance the 
educational experience by presenting full-color pictures and motion 
videos. And Carnegie Mellon was at the forefront. Researchers at 
the Center saw the advantages of bringing students “up close” to 

https://coinweek.com/author/coinweek/
https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-us/official-harriet-tubman-20-bill/
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the moral reality behind many case studies in ethics as well as the 
potential to supplement the traditional slide projector in the arts. 

“A Right to Die? The Case of Dax Cowart” became the first 
project in the field of ethics. It portrayed the conflicts inherent in 
cases where a patient’s wish to cease treatment runs against a 
doctor’s duty to help patients and not to harm them. 

“Art or Forgery? The Strange Case of Han Van Meegeren” 
followed the notorious forger of Vermeer paintings. Feeling slighted 
by art critics he sought revenge by carefully ‘creating’ Vermeer 
paintings that fooled the critics and won praise as great works of 
the master. At bottom, the philosophical question focused on what 
kind of difference it would make if a work praised by the art world 
were discovered to be a fake. How is it that its value decreases? 

A 1989 profile of Boggs by The New Yorker’s Lawrence 
Weschler piqued the Center’s interest in approaching Boggs and 
using his work in a new project. 

Boggs was an extremely intelligent and charming 
man whose work had evolved from abstract renditions of numbers 
to a kind of ‘money art’ that challenged the nature of money and 
the very idea of value. Boggs would carefully and with great artistic 
skill craft a paper currency design that might a first appear to be, 
say, a £50 Bank of England note. But this was not an attempt to 
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counterfeit. The back of these bills would be blank save a 
handwritten note by the artist or his fingerprint. And the front would 
have whimsical and sometimes serious playful additions such as 
‘Secret of the Treasury” instead of “Secretary of the Treasury” and 
“THIS NOTE IS LEGAL ART FOR ALL THOSE WHO AGREE, 
SEE?” 

What separated Boggs from previous money artists was his 
challenge to complete strangers to accept his bills as Art and value 
them according to the currency he drew (20 Dollars, 1,000 Dollars, 
50 Pounds, etc.). In a Socratic manner, individual waiters, hotel 
managers, motorcycle salespeople, etc., would be asked to 
consider the value of his bill as a kind of art purchase in exchange 
for a meal or a hotel stay, and so forth. It could be a dizzying 
experience. No one knew when they woke up that day that they 
would be confronted by basic questions of value and an awareness 
that our own currency is on one level simply accepted at face value 
though it is only a drawing on paper. 

The confrontation was real. If a waiter was intrigued by the 
possibility of accepting three 20 dollar Boggs Bills for a $57 tab, 
that waiter would need to reimburse the restaurant for the actual 
cost of the meal. In Pittsburgh, a restaurant manager came to the 
table and chose to take him up on the offer. The receipt and change 
were left with Boggs. Part of the brilliance of Boggs’ work is that it 
would only achieve value if it were used in an actual transaction. 
In this sense it was a kind of performance art and to fully appreciate 
it, you would need to see the process of the performance. This is 
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what made Boggs’s work so pertinent to our mission. With the new 
medium of interactive multimedia, viewers could have access to 
high-resolution images of his work and see that work acquire value 
in the filming of these transactions. 

For Boggs, the successful transaction was part of a multi-stage 
performance. Since you couldn’t simply purchase a Boggs Bill, a 
collector of Boggs’ work would need to tie the entire scope of the 
transaction together. Boggs would notify some of his collectors that 
he made a transaction, say at a restaurant called Rosebud in 
Pittsburgh. The collector would pay Boggs for the receipt and 
change. He then would go to the restaurant and offer the manager 
perhaps as much as $500 for the Boggs bills used in the 
transaction. Once again, another complexity enters the scene. The 
question of value doubles down – would the manager be willing to 
sell these bills for more than five times their worth at the exchange? 
In this case, he did and now the collector has all the elements of a 
complete Boggs transaction. Combining the three bills, the receipt 
and change would turn the final product into a museum-quality 
display worth thousands of dollars. 

This is where things stood when the first comprehensive 
exhibition of Boggs’s work came to Carnegie Mellon’s Miller 
Gallery in the early 1990s. 

The Center’s Director, Preston Covey, figured out a way to hire 
him as a scholar-in-residence. Boggs liked the honorific offering 
and jumped at the opportunity to use the Center’s new imaging 
technologies. He was just getting into using color 
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and Photoshop and produced the first version of ‘coloured money’. 
This is how Boggs came to ‘reimburse’ Cavalier with his Tubman 
bill (creatively choosing “a younger image of her”). 

Harriet Tubman 
That Boggs honored Harriet Tubman was certainly appropriate. 
She was recognized in her own time as she is today as a 

leading figure in the anti-slavery movement and as a proponent of 
equal rights more generally. Slight in stature and scarred by her 
treatment as a young slave during the 1830s and ’40s along 
the Eastern Shore of Maryland, she rose to prominence by the 
sheer tenacity of her will. Though she lacked the eloquence of 
a Frederick Douglass, her bravery in securing the freedom of fellow 
slaves and her commitment to the cause of justice led her to be 
seen as a modern “Moses” and, in the words of the abolitionist John 
Brown, “General Tubman.” 

 
Boggs “Women’s Series: Tubman Note”. 
Her common appearance and simplicity of manner enabled her 

to slip inconspicuously into border slave states during the period of 
the Underground Railroad and later, in the Civil War, behind enemy 
lines on covert missions to free slaves and disrupt the plantations 
of South Carolina. 

After the war, on a train from Philadelphia to New York, she 
was accosted by a white conductor who refused to accept her 
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ticket. She was violently thrown into another train car, being injured 
in the process. This incident brought home the fact that 
emancipation from slavery did not prevent social and economic bias 
from systematically discriminating against people of color. Her 
experience became the subject of a number of newspaper articles 
and letters submitted to anti-slavery journals. 

From her home in Auburn, New York, Tubman became a 
sought-after speaker and an honored guest at newly formed 
suffragette meetings. Now she was at another inflection point. 

The fight against slavery began to dovetail with the fight for 
women’s rights. Her friend and fellow former slave Frederick 
Douglass argued that if we claim to have a government ordered by 
the free consent of the governed, then women’s votes need to be 
counted equally alongside everyone else. 

Boggs was not a political activist except when it came to the 
freedom to express himself through his art. But he could certainly 
be characterized as a liberal in many matters. This was most 
probably the reason that he selected Harriett Tubman for his first 
piece in color, using the British spelling “coloured art”. He also 
wanted to show an imagined “young Harriet Tubman”, one not 
scarred by the life of an American slave. 

While in Pittsburgh, Boggs also came to the attention of the 
local numismatic community – collectors of coins and paper money. 
Articles in the national, local, and numismatic newspapers 
highlighted his work and art. After learning that Boggs was living 
locally, collector Wayne Homren reached out to invite him to speak 
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at a banquet of the state organization, the Pennsylvania Association 
of Numismatists (PAN). Boggs agreed. Their annual show was being 
held at the convention center downtown. Homren met Boggs at the 
show and gave him a book he thought he would like – it was about 
the history of proposed “specimen” designs for U.S. paper money. 

Boggs spoke at the banquet and was quite a hit. He and 
Homren became friends and stayed in touch, later meeting for 
lunches or dinners and visiting each other’s homes. 

They would also get together when Boggs set up a table at 
national coin or paper money shows. Homren attended gallery 
openings in Pittsburgh and Washington D.C. and became a 
collector of Boggs’ work. 

Too polite to suggest it, Homren secretly hoped for the 
opportunity to participate in a Boggs transaction himself. One day 
Boggs brought up the topic, and they worked out a deal that was 
consummated in March 1994. Homren operated a side business 
called Rebellion Numismatics, which bought and sold books about 
coins, medals, tokens, and paper money. He offered Boggs four 
books relating to paper money and counterfeiting totaling $146. He 
was paid in three $50 Boggs bills and provided four $1 bills in 
change. 

He documented the transaction by filling out a standard receipt 
form torn from a tablet, listing the title of each book. Boggs added 
a note listing the serial numbers of his three bills and the serial 
numbers of the change notes as well. He signed it and affixed his 
thumbprint in green ink, titling the transaction “After the Hunt”, the 

https://pancoins.org/?utm_source=coinweek
https://pancoins.org/?utm_source=coinweek
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name of one of the four books – which happened to be on the life 
of artist William Harnett, who like Boggs had his money-themed 
artwork targeted by the U.S. Secret Service a century before. 

Homren also paid Boggs in advance to subscribe to his planned 
“Women’s Series”. It would be a set of six “specimen notes” in 
different denominations proposing new designs for U.S. currency, 
all featuring a woman’s portrait. One note would be a $100 Harriett 
Tubman piece. These were part of a limited edition of 10. 
Homren’s set is numbered 4/10, uniformly framed for display. The 
$1 bill, following in the tradition of George Washington, depicts an 
anonymous young girl as “First Female President.” 

Art is often a vehicle for expressing political thought. With his 
Women’s Series, Boggs sought to bring attention to the gallery of 
“old white men” depicted on our currency, opening the door to future 
honorees of different eras, races, and genders. 

 
Prototype of the new Harriet Tubman $20 note 
In the mid-teens, a grassroots organization called Women on 

20s ran a series of public input polls on female candidates for 
representation on the US 20 Dollar Bill. Some 250,000 votes were 
cast in a “primary” selection of 15 with 360,000 votes cast for the 
finalists. In all cases, Harriet Tubman garnered the most votes. 

https://www.womenon20s.org/
https://www.womenon20s.org/
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In June of 2015, Senator Jeanne Shaheen (D-NH) 
introduced S.1508 “To require the Secretary of the Treasury to 
redesign $20 Federal Reserve Notes so as to include a likeness of 
Harriet Tubman…” On April 20, 2016, the United States Treasury, 
with the blessing of the Obama Administration, announced that 
Harriet Tubman will replace President Andrew Jackson on the 20 
dollar bill. 

This decision comes at a time when many are trying to come 
to terms with our racial past. And the case of Jackson is a 
particularly troubling one. 

Andrew Jackson 
Andrew Jackson was the seventh president of the United 

States, serving from 1829-1837. He is one of six presidents who 
grace the front of US currency today. 

In his time, he was a complicated figure, credited with defeating 
the British at the Battle of New Orleans as well as founding 
the Democratic Party along populist lines. His military and political 
entanglements with Native American tribes, however, involved the 
deeply egregious Indian Removal Act of 1830. 

Back in his home state of Tennessee, he presided over a 
plantation known as The Hermitage. The land, purchased in 1804, 
grew to a thousand acres. He used slave labor to produce its cash 
crop cotton and bring it to market. Jackson was adept at managing 
his ‘property’. As was common practice in the South, male and 
female slaves were encouraged to engage in ‘plantation marriages’ 
for the purpose of increasing their numbers and discouraging slaves 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1508
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from abandoning their families by escaping. For those slaves who 
did escape, Jackson offered rewards for their capture and 
punishment. In one advertisement, he offered an extra 10 dollars 
for 100 lashes up to a total of 300 lashes if the slave escaped the 
state. 

From this historical perspective, it would be the ultimate in 
poetic justice should Harriet Tubman become the person to replace 
Andrew Jackson on the face of the new 20 dollar bill. 

The initial timeline for the production of the new 20 dollar bill 
would begin with the release of the new design in 2019. This would 
feature Harriet Tubman on the front and some presence of Jackson, 
perhaps a statue, on the back. The timing was intended to 
correspond to the 100th anniversary of the 19th Amendment to 
the Constitution, guaranteeing the right for women to vote. 

During the Trump Administration, this timeline was pushed back 
under Treasury Secretary Steven Mnuchin to 2026 for the design 
and further back for the production no earlier than 2028. 

Those hoping for a revised timeline with 
the Biden Administration will be disappointed. The need for powerful 
new security features will take years, according to the Bureau of 
Engraving and Printing (BEP), a division of the Treasury 
Department. 

Senator Shaheen has wondered how “we can put a helicopter on 
Mars,” yet not be able “to design a $20 bill in less than 20 years.” 

https://coinweek.com/bullion-report/mnuchin-mneuver-treasury-secretarys-recent-gaffes-part-larger-story/
https://coinweek.com/paper-money-2/harriet-tubman-20-note-postponed-until-2028/
https://coinweek.com/paper-money-2/harriet-tubman-20-bill-back-on-track-under-biden-administration/
https://coinweek.com/paper-money-2/bipartisan-push-to-get-treasury-to-move-quickly-on-tubman-20/
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Still, it might be a while before we can see anything like the 
prototype of the Harriet Tubman 20 Dollar Bill developed under 
Obama’s Treasury Secretary, Jack Lew, who publicly announced in 
2016 that Tubman would go on the $20. For now, all we have is 
the 100 Dollar Harriet Tubman Bill by Boggs. 

Was Boggs a seer or trailblazer? He certainly visualized a new 
world in which our nation’s money is more inclusive and reflective 
of the actual populace. But bringing that vision to fruition is a 
lengthy, fraught, and frustrating start/stop process. Boggs, who 
died in 2017, would not live to see Tubman on a U.S. Federal 
Reserve Note. 

But he saw the first step toward what he had envisioned so 
many years before. Certainly Boggs, for one, would appreciate the 
re-valuation taking place here. 

* * * 
https://coinweek.com/paper-money-2/tubman-jackson-and-boggs-how-

art-predicted-the-future-of-us-paper-money/ 
 
7 - Rare Legal Tender, Federal Reserve Notes 

Highlight Stack’s Bowers US Currency, Collectors 

Choice Auctions 

By   Stack's Bowers  - August 18, 2021 
By Christopher Dahncke – Currency Auction  
Associate, Stack’s Bowers Galleries …… 
Scarce Fr. 172 1880 $100 Legal Tender Note 

https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-us/open-letter-secretary-lew/
https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-us/open-letter-secretary-lew/
https://coinweek.com/author/stacks-bowers/
https://coinweek.com/stacks-bowers/
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The official Stack’s Bowers Galleries United States Currency 

auction for the ANA World’s Fair of Money will feature lot 20170, a 
Fr. 172 1880 $100 Legal Tender Note graded Choice Uncirculated 
63 by PMG. 

The 1880 $100 Legal Tender Notes continue with the portrait 
of Abraham Lincoln, a small vignette of Miss Liberty, and the 
vignette titled Reconstruction. A large brown spiked Treasury Seal 
is seen right of center. Boldly printed blue serial number Z27004 
is displayed to the bottom left and upper right. 

This rare catalog number displays the engraved signatures of 
Treasury officials Blanche K. Bruce and James Gilfillan. Just nine 
of this rare Friedberg number are available to collectors, while three 
are permanently impounded in institutional collections. 

Third-party grading service PMG has graded and encapsulated 
this note as Choice Uncirculated 63 with the comment “Ink 
Lightened” added to the back of the holder. The paper is bright and 
well margined while the printed inks are bold and vividly detailed. 
This is a wonderful representation of this very scarce design type. 

Highlights from the Gary Burhop Collection of Federal Reserve 
Bank Notes 

Our August 2021 CCO auction, scheduled to close on August 
31, will feature The Gary Burhop Collection of 1929 Federal 

https://coinweek.com/stacks-bowers/
https://auctions.stacksbowers.com/auctions/3-S32BL/august-2021-ana-auction-session-5-us-currency-lots-20001-20599?utm_source=coinweek
https://auctions.stacksbowers.com/auctions/3-S32BL/august-2021-ana-auction-session-5-us-currency-lots-20001-20599?utm_source=coinweek
https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/3-S338G/fr-172-1880-100-legal-tender-note-pmg-choice-uncirculated-63?utm_source=coinweek
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Reserve Bank Notes. This cabinet consists of 102 Federal Reserve 
Bank Notes from various districts and denominations, including 
replacement notes and quite a few treasures. 

We previously offered the Gary L. Burhop Type Coins of 
Canada in our Bowers and Merena sale of 1996, which at the time 
was considered the finest and most complete collection of 
Canadian type coins ever assembled. Mr. Burhop has collected 
coins and currency for over 60 years and is a life member of 
the American Numismatic Association (ANA), along with other 
numismatic groups. Gary has been an active bidder with various 
auction houses since 1973 and an active trader since 1974, 
participating in various local and regional shows often attending six 
or more shows a year. He has held various numismatic related 
jobs, such as being appointed chairman of the Tennessee State 
Quarter Commission to select the design for the 2002 dated 
twenty-five cent coin honoring that state. He also served as the 
Tennessee state editor of the reference on circulating banknotes of 
the 1830s-post Civil War titled Obsolete Paper Money, Volume 7 – 
Southern States from Whitman Publishing (2016). 

We are proud to offer Gary’s notes in our upcoming sale – the 
second-finest-assembled registered set of PMG FRBN’s. 

 

https://supplies.coinweek.com/products/us-currency-book/whitman-encyclopedia-of-obsolete-paper-money-volume-7/
https://supplies.coinweek.com/products/us-currency-book/whitman-encyclopedia-of-obsolete-paper-money-volume-7/
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One treasure from Gary’s collection featured in our August 
CCO auction is a Fr. 1880-J* 1929 $50 Federal Reserve Bank 
Star Note from the Kansas City district, graded Extremely Fine 40 
by PMG. This replacement note offers good color and eye appeal. 
Only 12,000 Kansas City Stars were printed, and this note is likely 
missing from many small-size or replacement collections. This 
mid-grade example is free of problems, and any collector would be 
proud to own it. PMG Pop 1/6 finer. 

 
Another specimen from Gary’s collection is a Fr. 1860-K* 

1929 Federal Reserve Bank Star Note from the Dallas district 
graded Very Fine 20 by PMG. This note is historically important as 
just four replacements are known for the Friedberg number 
according to Track and Price’s census. Replacement notes have 
always been sought by small-size collectors, especially from the 
Dallas district. According to the Standard Guide to U.S. Small Size 
Paper Money by John Schwarz and Scott Lindquist, Dallas is tied 
with just one other district (Chicago) as being the lowest issuer of 
replacement notes for the 1929 $10 FRBN series. Dallas issued 
just 12,000 replacements, and as of 2021 four are reported to have 
surfaced. 

The Burhop example offers dark brown overprints while the 
primary design displays still attractive black ink. The design of 
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the Treasury Building on the reverse faces up well in forest green 
ink. Mostly even wear and circulation is noticed. The last time we 
offered a $10 Dallas Star was in our November 2017 Baltimore 
auction, and that example realized $14,400. PMG Pop 1/1 Finer. 

The Stack’s Bowers Galleries August CCO auction will be 
posted to our website by August 20. 

* * * 
https://coinweek.com/auctions-news/rare-legal-tender-federal-reserve-

notes-highlight-stacks-bowers-us-currency-collectors-choice-auctions/ 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
تريليون دوالر  7خبير اقتصادي: بريطانيا مطالبة بتسديد  - 8

 للشعب الفلسطيني

 2GMTص / بتوقيت القدس + 10:02 2020ديسمبر  12السبت  

 - سما -عمان  
لى قال الخبير في الشؤون االقتصادية والسياسية، سمير الدقران، إن ع

تريليون دوالر للشعب الفلسطيني، هي القيمة  7بريطانيا تسديد ما مجموعه 
مليون جنيه فلسطيني استولت عليها بعد إنهاء احتاللها  137التراكمية لمبلغ 
 ، حسب وثائق أرشيفية رسمية1948لفلسطين عام 

احتلت  1917إنه "في عام  :"وأضاف الدقران بحديثه لـ "قدس برس
ن بعد هزيمة الدولة العثمانية ومنعت استخدام العملة التركية بريطانيا فلسطي

 "فيها وسمحت باستخدام العملة المصرية واالنجليزية لفترة معينة
مرسوم النقد  1927وتابع حديثه: "أصدر المندوب البريطاني في عام 

الفلسطيني الذي بموجبه استبدل الجنيه المصري بالجنيه الفلسطيني والذي 
 "، ووقوع فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي1948بالد حتى عام ظل عملة ال
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وأشار الدقران إلى أنه تم تشكيل البنك المركزي الفلسطيني الذي ُعرف 
باسم مجلس النقد الفلسطيني )بسك( الذي كان يضع في احتياطه جنيا ذهبا 

 مقابل كل جنيه فلسطيني يتم صكه
ني أصبحت فلسطين ضمن وأوضح أنه بعد تشكيل مجلس النقد الفلسطي

منطقة اإلسترليني كعضو، من ثم جمدت بريطانيا جميع األموال الفلسطينية 
التي كانت موجودة في البنك المركزي وحظرت خروجها بموجب قانون في 

 "بريطانيا اسمه "الدفاع المالي البريطاني
وأكد الدقران على أنه حينما وقعت فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي 

تم إخراجها من منطقة اإلسترليني، وذلك بعد أن استولت بريطانيا  1948عام 
على جميع األموال التي كانت موجودة في مجلس النقد الفلسطيني والتي 

مليون جنيه فلسطيني والذي قدر بـ ألف طن من الذهب الخالص،  138بلغت 
 وأرسلتها إلى لندن

مليار دوالر،  80ي هو وأشار إلى أن قيمة هذه األموال في الوقت الحال
 7عاما من االحتجاز تصل إلى  72في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 

 تريليون دوالر
وأكد أنه يمتلك وثائق تؤكد الحقائق التي كشفها، وهي التقارير التسلسلية 
لمجلس النقد الفلسطيني آنذاك، مشيرا إلى أن "األردن وإسرائيل استردت بعض 

 لجنيهات الفلسطينية التي كانت بحوزتها ذهبا"، وفق قولهما كان معها من ا
وشدد الخبير االقتصادي الفلسطيني على أن هذه األموال هي حق للشعب 
الفلسطيني قائال: "هذه حقوق وودائع فلسطينية استولت عليها بريطانيا كقوة 

 "احتالل ويجب أن تعاد لفلسطين



  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 34ــ 

شارين قانونين وأضاف:" األصل في األمور أن يكون لدينا مست
 "واقتصاديين لمتابعة هذه الحقوق الفلسطينية من اجل العمل عليها واستردادها

، 1917واحتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 
وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل "عصبة األمم"، )منظمة دولية سبقت األمم 

بواسطة المندوب السامي البريطاني المتحدة(، وتم إدارة االنتداب في فلسطين 
 .الذي مارس بالكامل جميع السلطات اإلدارية والتشريعية فيها

برأيي أن تبقى تلك األموال عند بريطانيا مع احتفاظنا بالوثائق الرسمية 
إلى أن يهييء لنا هللا قيادة نظيفة شريفة تخاف هللا فينا  التي تثبت حقنا فيها 

وقتها سنجبر بريطانيا صاغرة على إعادتها بالكامل مؤتمنة على حقوق االمة، 
 .إن شاء هللا

https://samanews.ps/ar/post/445487/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-

%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-7-
%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A 

 
 االقتصاد السياسي للسالم االقتصادي اإلسرائيلي - 9

-11-2021 باحث في التنمية االقتصادية الفلسطينية  رجا الخالدي
11 

نظرًا لعجز حكومة اليمين االستيطاني على تقديم أية رؤية لحل 
سياسي، فليس في جعبتها سوى فتات التسهيالت التي هي أصاًل حقوق 

مليون  6يك بين نضاالت ما يزيد عن فلسطينية. ثم وأمام مخاطر التشب
فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، يعيد المخطط اإلسرائيلي 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-385/
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حسابات الربح والخسارة، وربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات 
 ."السالم االقتصادي" تجدي نفعًا في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى 

 خريطة المستعمرات االسرائيلية
ال يختلف أحد على أن جوهر كل نقاش حول االقتصاد الفلسطيني 
يكمن في المعضلة السياسية المتحكمة بالمشهد، أي سيادة دولة إسرائيل 
على كامل أراضي فلسطين من النهر إلى البحر، وما يوازيها من إنكار 
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حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ضمن هذا السياق فقط يمكن 
حليل للحالة االقتصادية االجتماعية الفلسطينية، بغض النظر إسناد أي ت

عن اإلطار القانوني السياسي الخاص بكل حيز من السيطرة االستعمارية 
اإلسرائيلية: في الداخل، في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية 
التي ضمتها إسرائيل، وأيضا في قطاع غزة المحاصر والمنكوب. من 

فلسطينية، إذًا، فإن كامل العالقة االقتصادية مع دولة إسرائيل وجهة نظر 
كانت دائمًا خاضعًة لمصالح األخيرة، األمنية واالستعمارية واالقتصادية. 
لكن هذا الموقف الفلسطيني الجامع لم يحل دون تمرير خطط إسرائيل 

 .االستعمارية بالقوة العسكرية واالقتصادية
 فصل االقتصاد عن السياسة

دل المحاوالت المتكررة من قبل إسرائيل والسياسة األميركية والدول ت
، لفصل المسار، كما اآلفاق [1]"المانحة ومؤسسات "إجماع واشنطن

االقتصادية الفلسطينية عن احتماالت التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، 
اك هؤالء لمركزية عالقة االقتصادي بالسياسي، لكن من زاوية على إدر 

مضادة للرؤية الفلسطينية. أي بأنه يمكن توظيف االقتصادي لتحقيق 
 .غايات سياسية

بالنسبة إلسرائيل، فإن االقتصادي يمكن أن يشكل عصا أو جزرة في 
ة التعامل مع الشعب الفلسطيني، بينما بالنسبة لألطراف الخارجية المعني

)الغربية والعربية(، فإن تركيز مساعداتها ونصائحها السياساتية على 
االقتصادي، المجرد من السياسي، يجسد العجز في التصدي إلسرائيل، 
وانتهاكاتها المتصاعدة للقانون والحقوق، وعدم الرغبة بذلك. في بعض 
الحاالت، مثل مبادرة إدارة ترامب "من االزدهار للسالم"، يتم تسويق 

https://assafirarabi.com/ar/41700/#note1
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القتصادي كصفقة مالية تتغلب على جميع االعتبارات والمقدسات ا
 .السياسية

يعرف الشعب الفلسطيني جيدًا، بل ومعه العالم، كيف ُتشِهر إسرائيل 
السالح االقتصادي من حين إلى آخر لمعاقبة المقاومة الفلسطينية من 
 خالل اإلغالقات والحواجز، هدم المنازل، جرف األراضي، احتجاز أموال
ضريبية فلسطينية، الخ. كذلك بات الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا كيف 
توظف السياسة اإلسرائيلية مبادرات منح التسهيالت االقتصادية والمدنية 
للفلسطينيين، للتهرب من االستحقاق السياسي. تستعين إسرائيل منذ 

بمثل هذه "الخطوات لبناء الثقة" كاستراتيجيات مدروسة  1967احتالل 
خططة ومجربة لضبط تحكمها بالحالة السياسية الفلسطينية، إما لتنفيس وم

االحتقان، أو كخطوات استباقية أمام أخطار تجدد المقاومة المسلحة أو 
الجماهيرية وظواهر العصيان المدني، بما في ذلك لدى الفلسطينيين 

 .مواطني إسرائيل
سرائيلية يكمن بالتالي، فإن الجديد في الخطوات األخيرة للحكومة اإل

سنة على احتالل الضفة الغربية والقدس  55في أنه، على الرغم من مرور 
وقطاع غزة، فليس من جديد في جعبة االحتالل. نسمع، ربما للمرة األف، 
عن سلسلة من اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تلميع صورة "االحتالل 

المرة على شكل منح المزيد  الحميد" دوليًا، وتهدئة الخواطر فلسطينيًا. هذه
من تصاريح العمل داخل أسواقها للفلسطينيين، وتسوية حالة اإلقامة في 

شخص ينتظرون  20000من أصل  5000الضفة الغربية لحوالي 
وحدة سكنية في  1500الموافقة على طلبات "لم الشمل"، والسماح ببناء 
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لطات االحتالل، مناطق "ج" من الضفة الغربية التي تتحكم بها مباشرة س
 .مليون دوالر لخزينة السلطة الفلسطينية المأزومة 150ومنح سلفة مالية بـ 

ليست هناك سياسات اقتصادية إسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني أو 
األراضي المحتلة، بل هناك سياسة الستدامة االحتالل االستيطاني وإدارة 

ذلك استراتيجيات األراضي الفلسطينية بأية وسيلة متاحة، بما في 
 .اقتصادية تساعد على تمرير السياسة االستعمارية العليا

إلى جانب ذلك، نجد وزيرًا إسرائيليًا )من أصل عربي فلسطيني في 
حزب ميرتز الليبرالي!(، يبذل جهودًا الستئناف التعاون االقتصادي 
والصحي والمدني مع األطراف الفلسطينية الرسمية، في إطار الملف الذي 
يديره، "للتعاون اإلقليمي"! أي، اليوم رام هللا وغزة، وغدًا القاهرة ودبي، في 
"تركيبات" وخرافات انكشفت منذ طرح شمعون بيريس "الشرق األوسط 
الجديد" في مفاوضات ما بعد مدريد وقبل أوسلو. في هذا السياق اإلقليمي 

غير المستعدة  –األوسع، يمكن أن نفهم سعي الحكومة اإلسرائيلية الحالية 
لفرض منهجها للسالم  -ال للتفاوض وال للحديث عن إقامة دولة فلسطينية 

االقتصادي مع الفلسطينيين، كما مع شركائها اإلقليميين العرب، الجدد 
والقدامى. اإلشكاليُة في هذه اإلجراءات أحادية الجانب ال تكمن فقط في 

ندة مرارًا وتكرارًا لها، سنًة من اإلخفاق في النتائج التفاوضية المست 30
بغياب عملية سياسية، بل إن منهج ومنطلق إسرائيل التفاوضي كان وما 

 ."زال وسيبقى: "ما لنا هو لنا، ما لكم قابل للتفاوض
 "التاريخ الطويل لعقيدة "السالم االقتصادي

، حول فكرة "الثابت والمتغير في 2009في  عندما كتبُت أول مرة
السياسة اإلسرائيلية اتجاه االقتصاد الفلسطيني"، كان الجديد تسمية هذه 

https://unctad.org/system/files/official-document/gds20092_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gds20092_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gds20092_en.pdf
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االستراتيجيات صريحًا من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو "بالسالم 
القة بين االقتصادي". وعلى الرغم من تغيير التسميات، فإن رؤيته للع

السياسي واالقتصادي لم تختلف عن مراحل تاريخية اتسمت بشعارات مثل 
"االستثمار من أجل السالم" الذي روج له البنك الدولي في تسعينيات 
للقرن الماضي، و"تحسين جودة الحياة" الذي بادر له وزير الخارجية 

. كما األميركي جورج شولتس في مرحلة ما قبل اندالع االنتفاضة األولى
السياسة  يوضح المؤرخ األميركي سيث أنسيسكا في كتابه األخير عن

، استندت رؤية مناحيم بيغن في األميركية اتجاه القضية الفلسطينية
"حكم ذاتي" للفلسطينيين في إطار  السبعينيات من القرن السالف في منح

اإلسرائيلية، إلى المبدأ نفسه القائم على أن -اتفاقيات السالم المصرية
"األرض كلها لنا ولكم حكم أموركم الذاتية"، طبعًا شرط عدم المساس 

 .بسيادة إسرائيل وأمن مواطنيها
صدر مؤخرًا تحليل جديد لمؤرخ إسرائيلي هو عمري رافيف، يعيد 

ذا التجاذب بين استخدام االقتصاد تارةً كعصا وتارة كجزرة، بحسب تأريخ ه
الظروف السياسية المرحلية والمتطلبات االستعمارية االستراتيجية وتوازن 
القوى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. يبحث رافيف في أرشيفات 
إسرائيلية تم الكشف عنها مؤخرًا، وتخص السنوات األولى الحتالل قطاع 
غزة. ُتظهر هذه الوثائق كيف انشغلت المستويات العليا في الدولة والجيش 
منذ أول أسابيع االحتالل، في بلورة خطط وسياسات وتفاهمات سرية حول 

المقيمين  1948استخدام اإلغراءات االقتصادية والمالية لتشجيع الجئي 
ألردن، في مخيمات قطاع غزة على الهجرة شرقًا إلى الضفة الغربية، ثم ا

وفي أفضل األحوال، إلى دول الخليج أو حتى أبعد من ذلك إلى أميركا 

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691177397/preventing-palestine
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691177397/preventing-palestine
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الجنوبية. طبعًا جاء ذلك لسببين: تنفيس المقاومة الفلسطينية المسلحة 
والجماهيرية المتصاعدة، ثم التخلص من أقصى قدر ممكن من العبء 

طانه الديموغرافي الفلسطيني الالجئ في قطاع غزة المحتل تمهيدًا الستي
 .يهودياً 

بالنسبة إلسرائيل، فإن االقتصادي يمكن أن يشكل عصا أو جزرة في 
التعامل مع الشعب الفلسطيني، بينما بالنسبة لألطراف الخارجية المعنية 
)الغربية والعربية(، فإن تركيز مساعداتها ونصائحها السياساتية على 

إلسرائيل، االقتصادي، المجرد من السياسي، يجسد العجز في التصدي 
 .وانتهاكاتها المتصاعدة للقانون والحقوق، وعدم الرغبة بذلك

تدل المحاوالت المتكررة من قبل إسرائيل والسياسة األميركية والدول 
المانحة ومؤسسات "إجماع واشنطن"، لفصل المسار، كما اآلفاق 
االقتصادية الفلسطينية عن احتماالت التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، 

إدراك هؤالء لمركزية عالقة االقتصادي بالسياسي، لكن من زاوية على 
مضادة للرؤية الفلسطينية. أي بأنه يمكن توظيف االقتصادي لتحقيق 

  .غايات سياسية
، قررت إسرائيل فتح أسواق 1969مع نهاية هذه التجربة، في عام 

خر العمل أمام سكان القطاع إلخماد المقاومة، لكن فقط بعد ما كان قد س
رئيس الوزراء ليفي أشكول ووزير الدفاع موشي دايان طواقم من الخبراء 
من األجهزة العلمية واالستخباراتية واإلحصائية والتخطيطية، في مساٍع 
دامت سنتين كان هدفها استعمارياً تطهيرياً بامتياز. بدأت التجربة القصيرة 

إغراءات نقدية،  بتسهيل وتشجيع التهجير المباشر إلى األردن، ، من خالل
  !وحتى تسيير حافالت يومية مجانية من القطاع إلى الحدود األردنية
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من ثم أعادت إسرائيل احتساب فوائد ومخاطر تلك االستراتيجية 
ولجأت السلطات إلى اعتماد سياسة اقتصادية "ذكية" باستئناف التعليم 

طلين عن الثانوي والجامعي في القطاع، على افتراض أن المتعلمين العا
العمل سيكون لهم دافع قوي للهجرة. بغض النظر عن تقييمنا لمدى النجاح 
المرحلي أو بعيد المدى لهذا المشهد المبكر في "فيلم" السالم االقتصادي 

ألف مواطن فلسطيني هاجر من القطاع بين  95الطويل، فإن ما يقارب 
نه الـ في المئة من إجمالي عدد سكا 25، أو ما يعادل 1987و 1967
ألف عند احتالله. ما يشير إلى أنه ما ال تجنيه السياسات اإلسرائيلية  400

من مكاسب في المدى القصير كثيرًا ما يعّوض دون أن ننتبه في المدى 
 .البعيد

 ال يضيع شيء ما لم يضع كل شيء
تكشف هذه القراءة المحدثة لقصة قديمة، عن بعض الحقائق التي قد 

يمية العربية، والحالة الداخلية الفلسطينية، وكذلك تخفيها الحالة اإلقل
المشهد السياسي اإلسرائيلي، ومن المفيد للجمهور العربي إدراكها في 
عصر التطبيع وصعود القوى الرجعية وتحالفات "استعمارية جديدة" تهدد 
مركزية قضية فلسطين وآفاق تحقيق حقوق شعبها. كما من المفيد أن 

لفلسطينيين، أنه وعلى الرغم من قتامة المشهد نذّكر أنفسنا، نحن ا
وعنجهية الخطاب اإلسرائيلي، ال يضيع شيء ما لم يضع كل شيء. من 

 . هنا، من المفيد التأكيد على بعض االستنتاجات الجوهرية
ليست هناك سياسات اقتصادية إسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني أو 

االحتالل االستيطاني وإدارة  األراضي المحتلة، بل هناك سياسة الستدامة
األراضي الفلسطينية بأية وسيلة متاحة، بما في ذلك استراتيجيات 
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اقتصادية تساعد على تمرير السياسة االستعمارية العليا. لكن تكرار مثل 
سنًة، وإحيائها من حين إلى آخر في صيغ محدثة  55هذه التجارب خالل 

ت محقة حول جدواها، بل يدل دون تحقيق النتيجة المرغوبة، يطرح تساؤال
 .على سخافتها

هيمن على العقيدة الصهيونية منذ قرن، وما زال، هاجس ضرورة 
تأمين "أرض أكثر وعرب أقل"، ويظهر ذلك في تصميم اتفاقيات أوسلو 
وحصر أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة 

ة من الضفة الغربية(، وفي في المئ 40تحت والية السلطة الفلسطينية )
ألف،  350مختلف السياسات التضييقية على سكان القدس الشرقية الـ 

ألف، وسكان قطاع غزة المليونين. لكن  100وسكان مناطق "ج" الـ 
العربي الذي تحقق اليوم في كامل -حقيقة التوازن الديموغرافي اليهودي
تطهير العرقي، سنًة من حمالت ال 70مساحة فلسطين، على الرغم من 

يؤكد مدى حجم فشل أهم عنصر في مشروع استعماري عالمي لصالح 
 .""شعب بال أرض ألرض بال شعب

ليس واضحًا عند اإلشارة إلى "إجراءات بناء الثقة" اإلسرائيلية، ما 
الذي ُيطلب من الفلسطينيين الوثوق به؟ هل أن إسرائيل مستعدة أن 

ا عن مقاومة سيادتها؟ أم الثقة بأنه تعاملهم معاملة حسنة إذا ما اعتكفو 
 ليس هناك حل سياسي لقضيتهم، بل فقط حل معيشي؟

تلجأ إسرائيل لنغمة السالم االقتصادي في حالتين استراتيجيتين. 
نجدها أحياناً في لحظة ضعف الطرف الفلسطيني أو العربي، حين تتلمس 
ة إمكانية تحقيق مكاسب سياسية في المماطلة أو تحريف األجند

التفاوضية، وهنا تحاول تعزيز فرصها من خالل "تحلية" اقتصادية تظهر 
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حسن نواياها. كذلك كثيرًا ما جاءت رضوخًا لحالة عصيان أو مقاومة 
فلسطينية فعلية، أو قراءة استخباراتية واستراتيجية تقول إنه من شأن 

ق، توظيف اإلغراءات االقتصادية االستباقية تنفيس احتقان يلوح في األف
أو بناء قوة فلسطينية مقاومة شاملة، مثلما ظهر في هّبة القدس وغزة في 

 .2021أيار/ مايو 
لجأت اسرائيل إلى اعتماد سياسة "ذكية"، باستئناف التعليم في قطاع 
غزة، مفترضة أن المتعلمين العاطلين عن العمل سيكون لهم دافع قوي 

ألف  95رب ما يقا 1987و 1967للهجرة. هاجر من القطاع بين 
فلسطيني أي ربع عدد سكان القطاع عند احتالله: ما ال تجنيه السياسات 
اإلسرائيلية من مكاسب في المدى القصير كثيرًا ما يعوَّض دون أن ننتبه 

 .في المدى البعيد
يبحث المؤرخ اإلسرائيلي عمري رافيف في أرشيفات تخص السنوات 

ل المستويات العليا في األولى الحتالل قطاع غزة. وهي ُتظهر انشغا
الدولة والجيش منذ أول أسابيع االحتالل، في بلورة خطط وسياسات 
وتفاهمات سرية الستخدام اإلغراءات االقتصادية والمالية لتشجيع الجئي 

المقيمين في مخيمات القطاع على الهجرة إلى الضفة الغربية ثم  1948
  .لى أميركا الجنوبيةاألردن، وفي أفضل األحوال إلى دول الخليج، أو إ

أجزم أننا اليوم في لحظة تمزج بين الدافعين وراء السالم االقتصادي: 
نظرًا لعجز حكومة اليمين االستيطاني على تقديم أية رؤية لحل سياسي، 
فليس في جعبتها سوى فتات التسهيالت التي هي أصاًل حقوق فلسطينية 

اطر التشبيك بين نضاالت وليست هبات أو ِمَنحًا إسرائيلية. ثم أمام مخ
مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، بتناغم  6ما يزيد عن 
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وتكاملية، نتوقع أن المخطط اإلسرائيلي يعيد حسابات الربح والخسارة من 
تحدي االحتفاظ بالمبادرة االستراتيجية والسيطرة على روايته أمام العالم، 

نولوجي واالقتصادي الكامل، ونفوذه على الرغم من تفوقه العسكري والتك
اإلقليمي والدولي. ربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات السالم 

 .االقتصادي تجدي نفعًا في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى 
أخيرًا، ال بد للقيادات الفلسطينية أينما وجدت، الكبار والصغار منهم، 

ن تنتهز هذه المرحلة االنتقالية المليئة المقاومون والمسالمون من بينهم، أ
باالحتماالت الجديدة، ليس فقط لتعرية خرافة السالم االقتصادي وعدم 
التساوق معها، وكأنها إنجاز أو انتزاع حقوق من المحتل. فاألهم ربما هو 
االستثمار في الوحدة الميدانية والسياسية الفلسطينية الشاملة التي تجلت 

، من الشيخ جراح واألقصى إلى حيفا واللد، 2021يدون سابق إنذار ف
 .إلى رام هللا وبيتا وغزة، وفي أوساط الشتات الفلسطيني

هكذا يكون رد الشعب الفلسطيني المناسب على مبادرات "السالم 
ينشر السفير العربي هذا النص بالتزامن مع  • .االقتصادي" اإلسرائيلي

 ينية" الفلسطاأليام“صحيفة 
 1-: Washington Consensus  هو اسم مجموعة من

الطروحات السياساتية التي يطغى عليها المفهوم النيوليبرالي، لما يفترض 
أنه عالج "للدول الفاشلة"، وقد تبناها البنك وصندوق النقد الدوليان 

  والخزينة األميركية
https://assafirarabi.com/ar/41700/ 
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ا بعد األزمة المالية الفلسطينية: معادلة االنفكاك االقتصادي م - 10
 عن إسرائيل

 فلسطين –محمد جحا 
 17-09-2019 رجا الخالدي

على الرغم من االمتعاض الفلسطيني الواسع تجاه "بروتوكول باريس" 
ومجمل ترتيبات أوسلو، فإنه ليس واضحًا بعد ما إذا كان الكيان 

جاهزاً لدفع ثمن تفكيك  -السياسي واالقتصادي واالجتماعي  -الفلسطيني 
إطار أوسلو الذي بات بمثابة القفص الحديدي للحركة الوطنية الفلسطينية، 
وآلية لتسهيل عملية تحكم االستعمار االستيطاني الصهيوني بجميع 

 .أراضي وموارد فلسطين
سنة على البروتوكول الموقع في باريس بين إسرائيل  25بعد مرور 

وفلسطين والذي يخص العالقات االقتصادية، نجد أنفسنا أمام طريق 
مسدود، ألن اإلطار السياساتي الناظم لهذه العالقات يواجه نهايته 

بسنوات، حين  2019هذا االستنتاج واردًا قبل عام المنطقية. لربما كان 
أجمعت وجهات النظر الفلسطينية، وكذلك آراء العديد من الجهات الدولية 
على عدم مالئمة إطار "بروتوكول باريس" أصاًل الحتياجات االقتصاد 
الفلسطيني، وعلى تطبيقه أحادي الجانب في أحسن األحوال. حتى البنك 

ان لم يعودا ُينكران أن البروتوكول أصبح يوظَّف من وصندوق النقد الدولي
قبل إسرائيل كعصا غليظة تقّوض إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني "منتج 
ومستقل وسيادي". وفي السنوات األخيرة نشرت دراسات وجرت نقاشات 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-385/
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عديدة تظهر إمكانيات بلورة سياسة تجارية فلسطينية منفصلة عن قيود 
 .دريجيًا، وفي غياب تحقيق السيادة وإقامة الدولةالبروتوكول، حتى ولو ت

التطورات السياسية واالقتصادية خالل السنة الحالية أظهرت تلك 
الحقيقة بجالء أكثر، وخاصة على ضوء األزمة المتفاقمة للمالية العامة 

، إثر تطبيق القانون اإلسرائيلي 2019الفلسطينية منذ آذار/ مارس 
ت الضريبية التجارية الفلسطينية التي تحول باقتطاع جزء من اإليرادا

شهريًا )أموال الَمقاصة(، وهو الجزء المساوي للمخصصات المالية 
الفلسطينية ألسر األسرى التي يكفلها القانون اإلنساني الدولي واتفاقية 
جنيف الرابعة. كشف الموقف الرسمي الفلسطيني بعدم قبول أيِّ أموال 

تأييدًا شعبيًا واسعًا، عن عمق الرغبة  مقاصة منقوصة، والذي القى
)والحاجة( الفلسطينية "لفك االرتهان" باالقتصاد اإلسرائيلي، والتحرر من 

 .تمسك األخير بجميع مفاتيح التنمية االقتصادية الفلسطينية
بغض النظر عن المصير المباشر لهذه المواجهة، ومدى توسع رقعة 

طاعات االقتصاد، وذلك بحلول نهاية األزمة المالية وآثارها لتشمل جميع ق
العام، فإنه لم يعد ممكنًا العودة إلى حالة "األعمال كالمعتاد" في العالقة 

اإلسرائيلية التي أصبحت، كبقية العالقات  -االقتصادية الفلسطينية 
السياسية واألمنية والمدنية، متأزمة وخاضعة لمراجعة شاملة من قبل كافة 

الشعب الفلسطيني. ومع أنه ال لبس في فئات وطبقات ومؤسسات 
، ترتيبات أوسلو االمتعاض الفلسطيني الواسع تجاه البروتوكول ومجمل

فإنه ال يبدو ما إذا الكيان الفلسطيني )السياسي واالقتصادي واالجتماعي( 
و، أو ما إذا كان قادرًا على جاهزًا لدفع ثمن انهيار أو تفكيك إطار أوسل

http://assafirarabi.com/ar/5382
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بلورة رؤية ثابتة، واستراتيجية قابلة للتنفيذ، للتعامل مع تداعيات األزمة 
 .الحالية المالية وتبعاتها االقتصادية المحتملة

إن مقتضيات المرحلة السياسية الجديدة، إذا صدقت القرارات 
نفكاك والتصريحات الرسمية األخيرة، ستتطلب جهودًا غير مسبوقة لال

الملموس عن قبضة االحتالل االقتصادي والسياسي واألمني التي تحول 
 .دون تقدم المشروع التحرري الوطني الفلسطيني

 أزمة مقاصة أم مأزق أوسلو؟
كجبهة  2019اندلعت المواجهة المالية الفلسطينية مع إسرائيل في 

حتالل جديدة من جبهات الصراع المختلفة والمتغيرة، مع آليات تحكم اال
وآثاره التدميرية على اإلنسان واألرض في فلسطين. ربما كان متوقعًا لدى 
البعض أن تقبل السلطة الفلسطينية بهذا اإلجراء اإلسرائيلي المالي أحادي 
الجانب أو أن تساوم بشأنه، حيث أصبح من المعتاد خالل السنوات 

ة الضريبية الماضية بأن تقوم إسرائيل بخصم ما تقرره من أموال المقاص
المفروضة على التجارة الخارجية الفلسطينية، والتي تجبيها تماشيًا مع 
بنود بروتوكول باريس. حدث ذلك مثاًل لتسديد "فواتير" فلسطينية متراكمة 
للكهرباء التي تبيعها إسرائيل لشركات التوزيع الفلسطينية، أو لتغطية 

اإلسرائيلية. لكن  تكاليف التحويالت الطبية الفلسطينية للمستشفيات
الرئيس الفلسطيني قرر هذه المرة بأنه ال مساومة حول مستحقات أسر 
األسرى، وال شرعية للقانون والقرار اإلسرائيلي بشأنها، ورفع شعار عدم 
الخضوع لالبتزاز المالي اإلسرائيلي... مهما كلف ذلك من ثمن للمالية 

إيرادات المقاصة البالغة العامة الفلسطينية، التي تعتمد بشكل كبير على 
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بالمئة تقريباً من إيرادات  67مليون دوالر شهرياً )والتي تشكل  190حوالي 
 .(2018مليار دوالر عام  3.4السلطة السنوية، التي وصلت إلى 

قررت إسرائيل اقتطاع جزء من اإليرادات الضريبية التجارية 
شهريًا )"أموال الفلسطينية التي ُيلزمها "بروتوكول باريس" بتحويلها 

الَمقاصة"(.. وهذا الجزء يساوي المخصصات المالية الفلسطينية ألسر 
األسرى التي تضمنها اتفاقية جنيف الرابعة! وفاقم ذلك القرار الذي اتخذ 
في آذار/مارس من أزمة المالية العامة الفلسطينية، عدا عّما يتضمنه من 

 .معاٍن أجمع الفلسطينيون على رفضها
االعتبارات أو الحسابات االستراتيجية التي استند لها هذا  مهما كانت

القرار الفلسطيني الجريء )والذي اعتبره البعض مغامرًا!(، فإنه جاء 
انسجامًا مع الموقف الفلسطيني الرافض للسياسة األميركية المعادية تجاه 
قضية فلسطين )القدس، المساعدات، األونروا، المستوطنات، الخ(، وأيضًا 

 2014مواجهة الموقف اإلسرائيلي المتطرف الذي نجح بالقضاء منذ  في
على فرص مواصلة العملية التفاوضية التي رعتها اإلدارة األميركية 
السابقة. كما يتماشى مع الموقف الذي تبناه المجلسان الوطني والمركزي 

بضرورة مراجعة وتعديل  2017ل م.ت.ف. والقيادة الفلسطينية منذ 
باريس أو التخلي عنه، وصواًل إلى آخر صيغة لهذا الموقف، بروتوكول 

، "بوقف العمل" 2019الذي أعلن عنه أيضاً الرئيس بنفسه في تموز/يوليو 
 .بجميع االتفاقيات الموقعة، دون معرفة كيف ومتى سيتم ذلك

في جوهره، أنشأ البروتوكول ما يشبه "اتحادًا اقتصاديًا" يذهب أبعد 
كي )كما يوصف عادة( بين االقتصاد اإلسرائيلي من مجرد اتحاد جمر 

الكبير والمهيمن من جهة، واالقتصاد الفلسطيني النامي والضعيف أصاًل. 
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في تصميمه وتطبيقه، ال يفي البروتوكول بهدفه المعلن، والمستند 
للنظريات االقتصادية، بجسر الفجوات االقتصادية الكبيرة بينهما. كما 

من الحيز الالزم لتطبيق سياسات تجارية أو ويحرم الطرف الفلسطيني 
ضريبية أو نقدية أو اقتصادية كلية، من شأنها رسم نهج تنموي مناسب 
لالقتصاد الفلسطيني، في حال سيشكل يومًا قاعدة آمنة لدولة مستقلة. 
ربما جاء هذا االستدراك الرسمي بمدى الضرر الذي يلحقه البروتوكول 

ينية متأخرًا، خاصة وأن الرأي العام بفرص النمو والتنمية الفلسط
الفلسطيني توصل إلى هذا االستنتاج منذ زمن )نظمت أول مظاهرات 

(، بينما نشرت أول 2012شعبية تطالب بإسقاط البروتوكول في عام 
. 1998دراسة نقدية دولية حول البروتوكول من قبل األمم المتحدة عام 

ة، والتجارب الفعلية والتقارير هناك العديد من الحجج االقتصادية، النظري
والدراسات الفلسطينية والدولية التي تؤكد بمجملها أن التقيد بالبروتوكول 
يعيق إمكانية انتهاج سياسة تنموية فلسطينية، ويكرس محاور التبعية 
الفلسطينية لالقتصاد اإلسرائيلي، ويحول دون إمكانية بناء "اقتصاد وطني" 

ل إن إسرائيل ال تنظر للبروتوكول وال تطبقه لدولة فلسطينية مستقلة. ب
سوى كوسيلة اقتصادية لتحقيق سياساتها االستيطانية االستعمارية األمنية 

 .على أفضل وجه، وفي كل أرض فلسطين
 مقاالت ذات صلة

 حان الوقت للّتصدي للنكبة االقتصادية المتواصلة
طًا على الرمال" في رهانه هكذا، يبدو أن الرئيس الفلسطيني "رسم خ

بأن إسرائيل سُتجبر بطريقة أو بأخرى، سياسية أو ديبلوماسية أو أمنية، 
مليون دوالر سنويًا من أموال  138على التراجع عن اقتطاع مبلغ 

https://assafirarabi.com/ar/4978/2016/05/19/%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%91%d8%b5%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
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الضرائب الفلسطينية الشرعية. كان مفهومًا لديه ولدى الجميع ما يترتب 
ألف  140طال حوالي على ذلك الموقف من خطوات تقشفية صارمة، ت

موظف حكومي، وعشرات اآلالف من الموظفين المتقاعدين، الذين لم 
بالمئة من رواتبهم منذ شهر آذار/مارس، باإلضافة إلى  60يتلقوا سوى 

خفض كبير في الموازنات الوزارية التشغيلية، ووقف كامل لالستثمارات 
ة الفلسطينية الحكومية. ربط بعض المراقبين هذا الموقف بتوقع القياد

حدوث تغيير سياسي في إسرائيل بعد انتخابات شهر حزيران/ يونيو، أو 
في الجولة الثانية منها خالل الشهر الحالي، وبافتراض أن المالية العامة 
الفلسطينية تحملت مثل هذا التجميد في تحويل أموال المقاصة في 

ليس كما  شهرًا. لكن الوضع اليوم 12 - 6الماضي لمدد تراوحت بين 
، حين كانت هنالك عملية سياسية جارية، 2012أو  2006كان في 

 .وكان من الممكن تسوية مثل تلك المشاكل العابرة من خاللها
بالتالي، يبدو أن "أزمة المقاصة" أصبحت بمثابة الفتيل البطيء الذي 
قد يشعل ليس فقط قنبلة إفالس مالي للسلطة الوطنية وانهيار اقتصادي 

ل إنها تشكل منعطفًا جذريًا في الرؤية الفلسطينية تجاه العالقة أشمل، ب
بين م.ت.ف. وإسرائيل، وبين االقتصادين اإلسرائيلي  1993الثابتة منذ 
 .والفلسطيني

إسرائيل ال تنظر للبروتوكول، وال تطبقه سوى كوسيلة اقتصادية 
وفي  لتحقيق سياساتها االستيطانية االستعمارية األمنية على أفضل وجه

 .كل أرض فلسطين
بعد مضي حوالي ستة أشهر منذ بدء تطبيق اإلجراءات التقشفية 
للسلطة الفلسطينية، وتبني "موازنة طوارئ"، لم يتضح بعد مدى تأثر 
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االقتصاد بهذه األزمة. على الرغم من توقع أن تصل اآلثار التقشفية في 
إلنفاق الشهري بالمئة من ا 40النفقات الحكومية )بنسبة تراجع تصل حتى 

االعتيادي( إلى االقتصاد الخاص آجال أو عاجاًل، لم تنشر حتى اآلن 
اإلحصاءات المالية واالقتصادية )على األقل ألول فصلين من السنة( 
الكفيلة برصد المؤشرات األكثر داللة للحالة االقتصادية األوسع: اإلنتاج 

مصارف، االستهالك واالستثمار والتجارة، أداء منشآت القطاع الخاص وال
واالقتراض لدى األسر المتأثرة مباشرة )أسر الموظفين الحكوميين(. هناك 
العديد من التقارير الصحافية تفيد بوجود ركود في األسواق المحلية 
وانحسار في االستهالك األسري، وتراكم متأخرات الحكومة لدى موردي 

ة التي يشير بعضها القطاع الخاص. ثم هناك التقارير اإلحصائية الجزئي
إلى عدم حدوث إخالل باإلنتاج الصناعي، أو بنسبة وقيمة الشيكات 
المعادة دون رصيد )مثاًل(، بينما نسبة البطالة واصلت انخفاضها البطيء 

. لكن 2019وخالل النصف الثاني من  2017في الضفة الغربية منذ 
تراجع الثقة  غيرها من المؤشرات تشير إلى تراجع بينما غيرها يشير إلى

والخطط االستثمارية لدى قطاع األعمال. في هذه األثناء راجعت سلطة 
النقد الفلسطينية )المشرفة على القطاع المصرفي( تنبؤاتها للنمو في 

 0.5بالمئة إلى  0.9)الضعيفة أصاًل( من  2019اإلنتاج المحلي لعام 
القتصاد الكلي بالمئة، ما يعكس ربما تقديرها لألثر بالحد األدنى على ا

 .والطلب اإلجمالي بفضل التراجع في االستهالك واالستثمار الحكوميين
 مقاالت ذات صلة

 رام هللا لالقتصاديات الفلسطينية -باريس  -مسار مدريد 

https://assafirarabi.com/ar/3773/2014/10/01/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7/
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لكننا ال نحتاج إلى البيانات األخيرة الدقيقة لتحديد ما يمكن توقعه من 
ها محصورة في القطاع الحكومي قنوات انتقال األزمة، من مستوى كون

إلى مستوى التأثير على الحركة التجارية أواًل )بسبب تراجع استهالك 
الحكومة نفسها والموظفين كذلك(، ثم على زيادة مديونية أسر الموظفين 
)للبنوك، لشركات الكهرباء والمياه واالتصاالت.. وكذلك للتجار ولألقارب 

اص المعتمدة على اإلنفاق الحكومي الخ..(، ثم على شركات القطاع الخ
)مشتريات ومشاريع(، ثم على القطاع المصرفي الذي وصلت تسهيالته 
للحكومة إلى سقف اإلقراض الممكن )تسهيالت مصرفية إضافية حتى 

 1.3مليون دوالر، يضاف إلى ما يقارب  250ب 2019حزيران/يونيو 
(. وهذا 2018هاية مليار دوالر من الدين العام المحلي المتراكم حتى ن

يضاف إلى المتأخرات المتراكمة لدى الحكومة لصالح موردي القطاع 
، ومع 2018مليون دوالر بنهاية  480الخاص، التي وصلت إلى حوالي 

مليون  230تسديد جزء منها فيما بعد، ثم تراكمت متأخرات جديدة بحوالي 
المصرفي . وحتى اآلن فإن القطاع 2019دوالر خالل النصف األول من 

استطاع أن يتحمل عبء مديونية القطاع العام، ويسهل أمر األسر 
المعتمدة عليه لتأمين دخلها الثابت، كما استطاع القطاع الخاص تحمل 
عبء المتأخرات، وما زالت عجلة االقتصاد تدور، حتى ولو بصعوبة 

 .وحذر
ائيل يبدو أن الرئيس الفلسطيني "رسم خطاً على الرمال" برهانه بأن إسر 

سُتجبر بطريقة أو بأخرى، سياسية أو ديبلوماسية أو أمنية، على التراجع 
مليون دوالر سنوياً من أموال الضرائب الفلسطينية  138عن اقتطاع مبلغ 

 .الشرعية
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هذا يعني أن الحالة الراهنة قد تطول لبعض األشهر اإلضافية قبل 
الالفت هنا أنه  أن تتحول إلى أزمة مصرفية مالية، أو اقتصادية أوسع.

هو المولد الرئيسي  -سنوات  10منذ أكثر من  -بينما كان القطاع العام 
للنمو والطلب اإلجمالي، بات اليوم القطاع الخاص هو ركيزة ديمومة 
االقتصاد والمالذ األخير لصموده في مثل هذه المواجهة الصعبة. ستكون 

نتشار الصدمة المالية المؤشرات األكثر داللة خالل األشهر القادمة على ا
إلى االقتصاد الخاص، هي تلك المصرفية خاصة: اتجاهات التسهيالت 
االئتمانية والودائع لكل من الحكومة والقطاع األسري، والقروض المتعثرة 
والشيكات المعادة، باإلضافة إلى مؤشرات االستثمار اإلنتاجي والسكني 

خارجية وخاصة قيمة واإلنتاج الصناعي ومن ثم اتجاهات التجارة ال
 .الواردات

 مقاالت ذات صلة
 إصالح النظام المالي الفلسطيني: فصل في دفن االنتفاضة

صعدت القيادة الفلسطينية على الشجرة  -كما قد يبدو  -حتى ولو 
دون أن تترك لنفسها سلماً للنزول عنها، وهي ترفض "الحلول التقنية" التي 

وإسرائيلية لاللتفاف على مشكلة اقتطاعات المقاصة  طرحتها جهات دولية
مع حفظ ماء وجه الطرفين، فإن التراجع الفلسطيني هذه المرة ال يبدو 
واردًا. والرهان الوحيد ليس على الدعم العربي أو الدولي، بل على التماسك 
االجتماعي والسياسي واالقتصادي، وعلى االستجابة العامة )حتى 

المتكررة من قبل الرئيس والقيادة لمدى تحمل الموظفين اللحظة( لإلشادة 
والقطاع الخاص والشعب لتبعات هذه األزمة. تستند هذه المراهنة بدورها 

https://assafirarabi.com/ar/23110/2018/11/12/%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%91-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%91-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81/
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على األمل بأن حسابات الطرف اآلخر )أو التغيير في الخارطة السياسية 
 .اإلسرائيلية( ستوصله من تلقاء نفسه إلى اإلقرار بالتراجع

 الفلسطينية "الحدث" حيفةينشر بالتزامن مع ص
https://assafirarabi.com/ar/27138/2019/09/17/%d9%85%d8%a7-

%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-
%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alhadath.ps/
http://www.alhadath.ps/
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
ف الدولي للتجارة والتمويل يوقع اتفاقية عمل مع المصر - 11 

 مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
  2021 ، سبتمبر ١٩  صرف الدولي للتجارة و التمويلالم

وقع المصرف الدولي للتجارة والتمويل ممثال برئيسه التنفيذي السيد فادي 
لجليالتي اتفاقية عمل مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض ممثال برئيس ا

مجلس إدارته السيد إبراهيم زيدان، هذا ويعتبر المصرف الدولي للتجارة 
والتمويل من أوائل المصارف التي وقعت االتفاقية مع مؤسسة ضمان 

 .القروض
حتياجات مبينًا السيد جليالتي بأن الهدف من توقيع االتفاقية هو لتلبية اال

التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ال يتوفر لديها الضمانات الكافية 
حيث ستتمكن هذه المشاريع ومن خالل تسهيل إجراءات منح التسهيالت 
االئتمانية لها من توسيع أعمالها ورفع كفاءتها اإلنتاجية، على ان تقوم 

الموجهة لهذه الفئة "مؤسسة ضمان مخاطر القروض" بضمان هذه القروض 
 .من المشروعات

كما أكد الرئيس التنفيذي للمصرف بأن المبادرة في توقيع االتفاقية تأتي 
من إيمان المصرف بضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من 
القطاعات الهامة على مستوى االقتصاد الوطني، ولها دور حيوي في دفع 

معربًا عن ثقته الكبيرة بأهمية التعاون والتنسيق عجلة التنمية االقتصادية 
المتبادل ما بين المصرف الدولي للتجارة والتمويل ومؤسسة ضمان مخاطر 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-651650225029865/?__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-651650225029865/?__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-651650225029865/?__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738073936387483&id=651650225029865&__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738073936387483&id=651650225029865&__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738073936387483&id=651650225029865&__cft__%5b0%5d=AZVCBrDMf6ifw5MKNq0fBVw8dVzrRLqhMHpO8PsU9t5k6ACcQdrsEfPtqCIWJViZ3KohutgCYohbecGxx71FwOfRy3aP95ERqpbbAJbiqANFOJm15aGCmviMrVuJkTx-fgBEOkw0Dob4fQi3Y6eSdDME&__tn__=%2CO%2CP-R
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القروض وبما يسهم في الوصول الى أفضل الخدمات المصرفية مع سعي 
 .المصرف الدائم والمستمر في تقديم األفضل لعمالئه
القروض تهدف بموجب والجدير بالذكر بأن مؤسسة ضمان مخاطر 

إلى تمكين المشروعات المتوسطة  2016لعام  12قانون إحداثها رقم 
والصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل المطلوب من 
المصارف السورية في حال لم تكن الضمانات كافية لدى هذه المشروعات 

  .وهو ما يعد بمثابة الهدف الرئيسي لعمل هذه المؤسسة
ه بين مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض السيد مأمون من جانب

كاتبة أن المؤسسة تدرس حاليًا عددًا من المنتجات الجديدة منها تقديم 
الضمانات لقروض الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشاريع الطاقة 

دن البديلة والمشاريع الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة والمقاسم في الم
والمناطق الصناعية مؤكدًا أن هذه المنتجات ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو 

كما بين السيد كاتبة بأن في مقدمة مهام المؤسسة ضمان مخاطر  .أسبوع
التسهيالت االئتمانية كالقروض والكفاالت الممنوحة من المؤسسات المالية 

لمالية لضمان والمصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الموارد ا
 .هذه المخاطر

كما أشار كاتبة إلى أن المؤسسة ستبدأ بعد توقيع االتفاقيات بتسهيل 
حصول عمالء المصارف على التمويل علمًا أن هناك عدة شروط لمنح 

 الضمانة من المؤسسة في مقدمتها "الجدوى االقتصادية والخبرة والجدية
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-651650225029865/ 
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وزير صريح يفرد أسرار حقيبة الصادرات والمستوردات  - 12
 ”الشعب” أمام 

 :الخبير السوري  
ير الدكتور محمد سامر الخليل وزير االقتصاد والتجارة أوضح الوز 

بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد  60الخارجية، أن أكثر من 
بالمئة للمواد األولية الزراعية والباقي مواد  12األولية الداخلة في الصناعة و

 .وذلك أمام أعضاء مجلس الشعب أمس…ضرورية مثل األرز والسكر وغيرها
الوزير الخليل عرضًا حول أبرز ما نفذته الوزارة من خطتها للعام  وقّدم  

الجاري مبينًا أن المرحلة الحالية تتصف بقلة الموارد والقطع األجنبي والطلب 
الشديد عليه ولذلك كثفت الوزارة سياساتها لتخفيض العجز في الميزان التجاري 

ادة الصادرات لتحقيق إيرادات وترشيد االستيراد لتخفيف الطلب على القطع وزي
 .أكبر

وأوضح أن الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي وأن قرار تخفيض 
المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة 

بالمئة  80المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية واألسمدة و“محلياً منها مثل 
كما تم منع ” منظفات واأللبسة والصناعات الكيميائيةمن األدوية وبعض ال

 .استيراد الكماليات
وبين وزير االقتصاد أن نقص القطع األجنبي يستهدف كل القطاعات 
وهذا ما استدعى الترشيد في اإلنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقًا للموارد 

انخفضت  الموجودة ولذلك فإن تكلفة االستيراد تنخفض عامًا تلو اآلخر حيث
مليارات يورو وفي األشهر الثمانية األولى من العام  4إلى  2020في العام 
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بالمئة عن الفترة  12مليون يورو بنسبة انخفاض  400مليار و 2الجاري إلى 
 .ذاتها من العام الماضي

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة تراقب بشكل دائم المنتجات المحلية 
لكميات القابلة للتصدير ولذلك تم اتخاذ قرار مؤخراً بمنع لمعرفة االحتياجات وا

تصدير البطاطا وكذلك البقوليات مثل الحمص والفول والعدس التي توقف 
 .تصديرها نهائياً 

نحو  2020وبين أن هناك تحسنًا في أرقام التصدير حيث بلغت في 
ت قيمة مليون دوالر وفي األشهر الثمانية األولى من العام الحالي بات 620

الصادرات تقارب ما تم تصديره العام الماضي بأكمله علمًا أن الصادرات هي 
من األلبسة وبعض المواد والصناعات المعدنية والبالستيكية والكيميائية 

 .والمنظفات وغيرها
ولفت الوزير الخليل إلى أن لدى الوزارة أربعة برامج اقتصادية تواصل 

سعار الفائدة( و)إحالل بدائل المستوردات( تنفيذها هي )االستثمار( و)دعم أ
و)دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة( معتبرًا أن قطاع المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة قادر على تحريك االقتصاد وبات يحصل حاليًا على دعم 

 .وتسهيالت كبيرة
http://syrianexpert.net/?p=60040 
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ر والفواكه وسيلة أعالم رصدت التغيرات في أسعار الخضا - 13
وبعض المواد الغذائية الهامة والتي تشير إلى استمرار انخفاض مستوى 
المعيشة وليس فقط غياب أي عالج وإنما كل اإلجراءات المتخذة تزيد 

 مأساة الحياة اليومية للمواطن. 

 ونص الخبر كما ورد 
ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية بشكل كبير في عموم 

 ظات السورية خالل شهر آب ال سيما بعد رفع أجور النقل.المحاف
ليرة كما  900ففي طرطوس، بلغ سعر الحد األدنى ألي كيلو خضار، 

ليرة لبعض أنواع الفواكه مثل الدراق،  5000الباذنجان األسود، وأعالها 
ليرة للكيلوغرام بعد أن كانت ما بين  1000وسجلت بورصة أسعار الخيار 

ة قبل حوالي األسبوعين، وكذلك البندورة األرضية سعر لير  800و  600
ليرة،  800و  600وقبل ما بين  1200ليرة اليوم بعد أن كانت أمس  1400

 650و  450ليرة بعد أن كانت ما بين  1300أما البطاطا فقد سجلت سعر 
 1000ليرة بما يعادل  500بداية شهر آب، بينما سجل سعر كيلو الخس 

حدة من الحجم العادي الرائج حاليًا، وكذلك بالنسبة للملفوف ليرة للخسة الوا
 900ليرة، و  600ليرة بعد أن كان سعره  900حيث سجل سعر الكيلوغرام 

ليرة عما كان رائج،  300للكوسا بتراجع حوالي  1300ليرة للبصل اليابس و
وقع وهما الصنفان الوحيدان اللذان تراجع سعرهما، وفق ما قاله أحد التجار لم

 سناك سوري.
ليرة للعنب الجرداوي  1300بينما سجلت بورصة أسعار الفواكه سعر 

ليرة بداية شهر آب، وكذلك بالنسبة للتفاح مع زيادة  1000بعد أن كان سعره 
 ليرة للنوع ذو الحبة الكبيرة و األحمر. 500حوالي 
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ه % عما كانت علي10في حين أن أسعار السلع التموينية قد زادت بنسبة 
 7500قبل حوالي الشهر، لتسجل علبة زيت دوار الشمس سعة ليتر سعر 

ليرة قبل عدة أيام، وكذلك بالنسبة للجبنة حيث  7000ليرة بعد أن كان سعرها 
ليرة والقهوة أيضًا، بينما وصل سعر صحن بيض  3600أصبح سعرها حوالي 
لو غرام كي 1ليرة وسعر علبة رب البندورة سعة  8500المائدة إلى حوالي 

ليرة بعد  2200ليرة، بينما سعر األرز من النوع الرائج حوالي  2600لحوالي 
 ليرة. 1800أو  2000أن كان 

غرام من أحد األنواع الرائجة ارتفعت من  200في السويداء، القهوة زنة 
، وكغ المعكرونة من 3500إلى  3400، والمتة من 4600إلى  4000
ألف، أما  24ألف إلى  21دومي من ليرة، وطرد االن 4000إلى  3700

 %.7المنظفات فقد ارتفعت بنسبة 
 
 
بنك سورية الدولي اإلسالمي يوقع مذكرة تفاهم مع االتحاد  - 14 

 الوطني لطلبة سورية لدعم األنشطة وريادة الشباب

 :الخبير السوري  
مذكرة تفاهم  12/10/2021وقع بنك سورية الدولي اإلسالمي الثالثاء 

وطني لطلبة سورية تهدف إلى التعاون في تنفيذ مشاريع األنشطة مع االتحاد ال
الريادية المتصلة بالشباب والمجتمع وآليات إشراك المجتمع المحلي في تلك 
العملية وإطالق جوانب اإلبداع ورعايتها بما يسهم في تحقيق غايات التنمية 

 .االقتصادية واالجتماعية
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ن رئيس االتحاد الوطني لطلبة تم التوقيع بحضور السيدة دارين سليما
سورية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد والسيد تيسير الزعبي رئيس 
مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي والسيد باسم زيتون نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والسيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك والسيد فراس ناصر 

 .نائب الرئيس التنفيذي
جهتها رحبت السيدة دارين سليمان بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك من 

سورية الدولي اإلسالمي وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات 
التعليمية من جهة وشركات ومؤسسات قطاع األعمال في سورية من جهة 
 أخرى بما يخدم مصلحة الطلبة والمجتمع بشكل عام ويساهم في عملية التنمية

 .االقتصادية واالجتماعية
وأوضحت سليمان أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك سورية الدولي 
اإلسالمي يأتي انطالقاً من اهتمام االتحاد بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في مجاالت دعم طالب الجامعات والمشاريع التي يقدمونها، 

للجامعات ومنتسبيها وأيضا فرص  واالستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك
التدريب للطالب في التخصصات ذات العالقة بنشاط البنك وغيرها من 

 .النشاطات والمشاريع الريادية المتصلة بالشباب والمجتمع
وأشارت سليمان إلى أهمية هذا النوع من المبادرات والشراكات التي تفضي 

يذ أفكار الطالب على أرض إلى تحقيق نتائج ايجابية قادرة على إخراج وتنف
 .الواقع مشاريع حقيقية وهذا جانب مهم من دور اتحاد الطلبة

وبهذه المناسبة أكد السيد بشار الست على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي 
تجاه فئة الشباب ألنهم عماد الوطن  في إطار المسؤولية اإلجتماعية للبنك

هم عنواٌن للمجتمع القوي ومستقبله وحاضره ومستقبله ووسيلة التنمية وغايتها، ف
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مبينًا أن الشباب الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة هو األكثر قدرة على مواجهة 
تحديات الحاضر واألكثر إستعدادًا لخوض غمار المستقبل، ولدينا في البنك 
إيمان مطلق بأهمية النهوض بالشباب ورفدهم بكافة األدوات الناجعة لتمكينهم 

 .تقبل أفضلمن بناء مس
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البنك دائمًا ما يعتبر الكوادر البشرية حجر 
الزاوية والعمود الفقري ألي مشروع أو مؤسسة، والمعيار الرئيس للحفاظ على 
مكانتها وإنجازاتها، ومن هذا المنطلق فإن البنك يحرص دائمًا على أن يكون 

الدعم ليكونوا مشاركين فعالين في له دور كبير في دعم هذه الموارد وتقديم 
 .تنمية مجتمعاتهم

وأضاف الست: إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه البنك لتوسيع آفاق 
المعرفة وتنشيط التبادل والتواصل بين االتحاد الوطني لطلبة سورية وبنك 

 .سورية الدولي اإلسالمي في كل ما ينعكس إيجابا على المجتمع واإلنسان
http://syrianexpert.net/?p=60345 

 
 صالح اإلدارة العامة السورية هو طريق اصالح سورية: - 15

 مركز قياس وخريطة شواغر وتوصيف وظيفي، 
 واستثمار خريجي االدارة، االن بدأنا وهذه منهجية صحيحة 

 خلفيـة ومقترحات وتحليل
 عبد الرحمن تيشوري باحث في علوم االدارة

التنمية في سورية الجديدة الناهضة إن التحدي الذي تواجهه عملية  
من حرب مدمرة  يتمثل أساسًا في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي 
وفي ضرورة ربط التخطيط لإلصالح االقتصادي باإلصالح اإلداري، حيث 
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أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات 
ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة رؤية تنموية مستقبلية، 

نحو خدمة المواطن ودعم االقتصاد الوطني، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات 
النفع العام لم يعد مقتصرًا على الدولة، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه 
باإلضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص واألهلي، ويشكل مثل هذا 

جديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق االجتماعي الذكي المحابي النهج ال
 لموظفي الدولة والمنتجين والجرحى واسر االبطال.

في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة وقطاع الخدمة المدنية من  
تضخم واضح ال يتناسب مع قاعدة الموارد االقتصادية المتجددة )غير 

لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى األجور  النفطية(، وإن النتيجة الحاصلة
الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في األداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم 

 تدني القدرات اإلدارية ونوعية الخدمات المقدمة.
ومن خالل استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي العاملين  

مليون موظف  2,2نحو  إلى 2014في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 
 2% من السكان يعملون لدى الدولة.)حاليا7وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 

 مليون وربع واكثر (
ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب العالمية، فهي  

% ولدى دول شرقي 2ال تتعدى بالمعدل لدى دول القارة اإلفريقية أكثر من 
%.  وال تتجاوز كذلك لدى 3ل أمريكا الالتينية %، ودو  2.6وجنوب آسيا 

 %. 5.7دول أوربا الشرقية التي ورثت قوانين التشغيل الكامل أكثر من 
وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، يالحظ  

%، 1.6أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان ال تتعدى في األردن 
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%، وفي مصر التي ما زالت تلتزم بقوانين 3، وفي تونس 2.75وفي المغرب 
 %. 5.7توفير الوظيفة العامة لكل خريج وخريجة ال تتجاوز النسبة 

وفي الواقع فإن مشكالت اإلدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة  
التوجه التنموي الذي ساد خالل العقود القريبة الماضية، حيث تركز العمل 

الرفاه واالهتمام بالدرجة األولى بمشروعات التنمية  على تحقيق دولة
االقتصادية واالجتماعية واالستثمار في القطاعات اإلنتاجية والخدمية، مع 
عدم إعطاء األهمية  الكافية للنهوض  بالتنمية اإلدارية وبإدارة التنمية، في 

ن حين أن الرهان األساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يكو 
رهانًا على تنمية القدرات اإلدارية من أجل ضمان التوظيف األمثل والتسيير 

االجتماعية والتنمية  –الكفء للموارد، من خالل الربط بين التنمية االقتصادية 
المؤسسية والنهوض بأداء قطاع الخدمة المدنية.  وعليه، فإن الضعف السائد 

داللة على ضعف مؤسسات حاليًا في اإلنجاز االقتصادي هو انعكاس ذو 
 الخدمة المدنية.

ولقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية االقتصادية  
والتنمية اإلدارية أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية باعتباره خزانًا 
المتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل.  

ظيف مبنيًا على معايير الطلب والحسابات ونتيجة لذلك، لم يكن التو 
االقتصادية للجدارة واإلنتاجية، بل غلب عليه الطابع االجتماعي والريعي، 

 مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية.
من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط االقتصادي والتخطيط  

حاوالت وضع خطط وطنية فاعلة اإلداري هو الذي كان وراء إحباط جميع م
للقوى العاملة سابقا في سورية، وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع 
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الخدمة المدنية يتم على ضوءها رسم الخيارات والبدائل وإرساء نظام واضح 
إلدارة وتطوير الموارد البشرية واعتماد مالك وظيفي محكم ومعايير دقيقة 

ة وطنية للتطوير المهني واألخذ بنظم الحوافز لالختيار والتعويض، واتباع خط
 واإلثابة المبنية على معايير اإلنتاجية والعوائد.

االن لدينا مشروع وطني اداري جديد طرحه الرئيس في مجلس الوزراء 
 يعالج كما ذكرناه وعلينا التنفيذ لنصل الى نهايات سعيدة 20/6/2017

 

 
 

 (االقتصاد األصفر)(137) حديث األربعاء االقتصادي رقم - 16

لم يعد خيارًا هذا االقتصاد بل أصبح حاجة ملحة وبخاصة للبلدان التي 
تعاني نقصًا في الطاقة التقليدية فكيف بالنسبة لالقتصاد السوري الذي توقفت 
العديد من محركاته الذاتية وبخاصة الصناعية نتيجة صعوبة تأمين الوقود 

المشاريع الزراعية والصناعية بصورة مستمرة  التقليدي، إنه حاجة إلعادة إقالع
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وغير مكلفة على المدى الطويل وبخاصة استرداد رأسمال التجهيزات الصفراء 
 .المطلوبة

 فما هو هذا االقتصاد األصفر؟
يمكن تعريف االقتصاد األصفر بأنه االقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة 

ة المستدامة لكونها تمثل المصدر الشمسية وكيفية االستفادة منها لتحقيق التنمي
الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة كما أنها مصدر مجاني وغير محدود للطاقة، 
عالوًة على أنها طاقة مأمونة المصدر ويمكن وصولها إلى المناطق النائية 

 .التي ال يمكن ألي مصدر آخر من مصادر الطاقة األخرى الوصول إليه
يها كالوقود األحفوري وعدم مساهمتها بأي وال يمكن احتكارها والسيطرة عل

شكل من األشكال في حدوث التلوث البيئي وذلك بهدف الحفاظ على حق 
األجيال الحالية والقادمة في مجاالت الطاقة غير المتجددة كالفحم والبترول 
والغاز الطبيعي وجعل فترة االستفادة من هذه الثروات طويلة األمد وبطريق 

 .مستدامة
لطاقة الشمسية بخصائص عديدة تجعلها األفضل مقارنًة بجميع تتميز ا

أنواع الطاقة األخرى فهي طاقة نظيفة وغير ملّوثة للبيئة بخالف مصادر 
الطاقة األخرى التي تحدث انبعاثات ملّوثة للبيئة هذا باإلضافة إلى أنها تعتبر 

 .مصدرًا مجانيًا للحصول على الطاقة التي ال تنضب
يحققها االقتصاد األصفر الطاقة الشمسية في سبيل  واألهداف التي

 :التنمية
مضاعفة اإلنتاج الزراعي: يتضح من علم فسيولوجيا النبات أن الطاقة  .1

الشمسية هي المحدد الرئيسي لإلنتاج الزراعي ومن ثم فإنه يمكن تكثيف 
المحاصيل وتحميلها على بعضها بما يتيح لكل محصول منها الحصول على 
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الطاقة الشمسية متمثلة في عدد الساعات الضوئية التي يحتاجها كل  حقه من
محصول مما يفتح المجال اآلن لعمل األبحاث الالزمة للتكثيف والتحميل 

 .ألنواع متعددة من المحاصيل لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية
تنويع مصادر الطاقة: يؤدي االستخدام الالواعي لمصادر الطاقة  .2

والتلوث( عالوًة على محدوديتها في  -قليدية إلى مشكلتين هما )االستنزافالت
دول العالم لذا وجب التنبيه واإلشارة إلى ضرورة توازنها في الطبيعة من حيث 
االستخدام وهو ما يؤدي إلى األخذ بالتنمية المستدامة لمصادر الطاقة للحفاظ 

حث والدراسة واالستفادة على حق األجيال القادمة وذلك يكون عن طريق الب
من تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال فضاًل عن أن تنويع مصادر 
الطاقة يقلل من اعتمادها على البترول والفحم والغاز الطبيعي حيث تحتل 

 .نسبة كبيرة من الطاقة المستغلة في دول العالم
كذلك يمكن للطاقة الشمسية أن تخفض من كميات البترول والغاز 

لطبيعي المستخدمة في إنتاج الكهرباء واالستفادة منها في مجاالت أخرى ا
تدر عائدًا أكبر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب العمل على تصحيح 
سياسات دعم الطاقة التقليدية حتى يتم ترشيدها والحفاظ عليها وتعظيم 

 .احاالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الري
تطوير الميزة التنافسية للطاقة الشمسية: تستمر تكلفة الطاقة الشمسية  .3

في االنخفاض بفضل التطور التكنولوجي كما أنه إذا استمرت أنماط التكلفة 
على نحو هذا االنخفاض التاريخي فإنه يمكن توقع انخفاض تكاليف تركيب 

عوام المقبلة وبذلك % سنويًا( خالل األ7-3األلواح الضوئية ما بين معدل )
يمكن أن تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عبر األلواح الضوئية غير المدعومة 
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في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكثر تنافسية مع تكلفة إنتاج الكهرباء 
 .2020 – 2015باستخدام الغاز الطبيعي في الفترة من 

مسية على خفض المحافظة على البيئة: يساعد استخدام الطاقة الش .4
نسبة انبعاثات غازات االحتباس الحراري ومواجهة التغير المناخي وتساعد 
على حل مشاكل البيئة فمناطق العالم المختلفة تواجه ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا 
لمستويات التلوث المختلفة وترافقه تكاليف عالية وتدهور لنوعية الحياة وعند 

بغي أيضاً األخذ في االعتبار تكلفة انبعاثات مقارنة مصادر الطاقة المختلفة ين
 .غاز ثاني أكسيد الكربون 

توفير فرص عمل جديدة: إن توجه الدول نحو بناء محطات طاقة  .5
شمسية جاء من واقع جدواها االقتصادية مدفوعًة بتوقعات بارتفاع الطلب 

ير على الكهرباء عالميًا مع تطور النمط المعيشي الذي بات يعتمد بشكل كب
على الطاقة إضافة إلى حاجتها على مراكز تدريبية وبحوث تطبيقية مما يعني 

 .توليدها للعديد من الوظائف
تحقيق التوازن بين األجيال الحالية والقادمة: ُيعد االقتصاد األصفر  .6

الطاقة الشمسية هو الوسيلة المثالية لتوليد طاقة نظيفة على مستوى العالم 
ق المساواة بين األجيال الحالية والقادمة فاستخدام يمكن عن طريقها تحقي

الطاقة الشمسية اليوم لن يقلل من نصيب األجيال القادمة بل إن االعتماد 
 .على الطاقة الشمسية سيجعل مستقبل األجيال القادمة أكثر أماناً 

ما يهمنا في سورية اآلن وقبل فوات األوان وضع إستراتيجية واضحة 
وإدخال الطاقات المتجددة في منظومة الطاقة الحالية المعالم الستخدام 

االستفادة ما أمكن من إمكانيات االقتصاد األصفر واأللوان األخرى في تعزيز 
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تأمين الطاقة لتحقيق تنمية اقتصادية وخدمات اجتماعية مستدامة في بلد 
 .تسطع فيه الشمس أغلب أيام السنة

 .25/8/2021دمشق في 
 فيسبوك      كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية  

 
 ..الحكومة تالمس أوجاع المواطن وتنفي محاباة التجار - 17

 24/08/2021 :الخبير السوري  
لم يختلف تعاطي الحكومة الجديدة في أول لقاءاتها مع الطبقة العاملة 

ءات، فاللقاء الذي استمر خالل المجلس العام التحاد العمال عما سبق من لقا
ألكثر من ست ساعات، حمل في طياته الكثير من المطالب المكررة 
بسيناريوهات مختلفة، والقليل من اإلجابات والتبريرات المعتادة من الحكومة.. 
تحدث العمال بالكثير من اللوم والعتب على الحكومة الجديدة، وعلى 

المستمرة دغدغة التجار والصناعيين الحكومات المتعاقبة لمحاوالتها الكثيرة و 
الطبقة العاملة،   وكسب رضاهم قدر اإلمكان، في وقت تتناسى فيه هموم

وتبخل بمبادراتها للقاء العمال ومشاركتهم في صنع القرار، لينفي المهندس 
كون الحكومة ال زالت جديدة، “حسين عرنوس، رئيس الحكومة، هذه المحاباة 

ولتتوالى المشاحنات بين الحكومة والعمال منذ الدقائق ، ”ولم تلتق بعد أي منهم
األولى من اللقاء، خاّصة فيما يتعلق بهيمنة السوق السوداء على المحروقات، 
وما لحق بارتفاع أسعار المحروقات من تبعات دفع العمال ضريبتها بتخليهم 

رئيس ” يطبطب”عن عملهم بعد أن فاقت أجور النقل رواتبهم وأجورهم، لـ
على السوق ” سوق الحرامية“  حكومة على حديث العمال ويطلق تسميةال
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السوداء مطالبًا المواطنين بمساعدة الحكومة لضبط السوق واالكتفاء 
بمخصصاتهم من المحروقات، وليس التواطؤ مع التجار والشراء منهم.. ورغم 

ت إشادة رئيس الحكومة بجرأة وصوابية الطروحات، إال أن أغلب إجاباته جاء
 .!…وعودًا بعيدة المدى وأغلبها متكررة منذ سنوات

 !! المهندس عرنوس: ال هروب وال تبرير
ولكن هناك  –قال رئيس الحكومة  –ليس من واقع الهرب أو التبرير 

بعض القضايا التي يجب أن تكون ثوابت ومعروفة للجميع، فاليوم تقلصت 
ألف برميل بعد أن  18دى واردات للدولة وكل ما يتم إنتاجه من النفط ال يتع

مليون لتر  4مليون لتر مازوت و 6ألف برميل يوميًا، ويتم توزيع  385كان 
بنزين يوميًا، مؤكدًا أن تحسين الظرف ليس بيد الحكومة فقط وإنما رهن 
للعقوبات القسرية، فمثاًل إعفاء قطاع المصارف فقط من العقوبات سيخفض 

 .%20التكاليف مباشرة 
ز على الجزء األكبر من حديث رئيس الحكومة السيما بعد ملف الدعم حا

رفع أسعار جميع المواد المدعومة في األشهر القليلة الفائتة وما تبع ذلك من 
انتقادات وتخوف من إلغاء الدعم نهائيًا، إذ أكد عرنوس أنه ال رجوع عن 
السياسات العامة على اإلطالق وفي مقدمتها دعم السلع والمحروقات ودعم 
القطاع الزراعي والتعليم والصحة، فكلها ثوابت ولكن التغيير سيكون بإدارة 
الدعم وكيفية التعاطي معه، مؤكدًا أن كل ما يشاع عن تخفيض الدعم أو 
إلغاؤه غير صحيح، وبحسب عرنوس فال أحد ينكر أن هناك فئة تتجاوز 

على  % ليست بحاجة دعم، وبالتالي فإن تصويب اآللية سينعكس إيجاباً 30
 .الفئات األكثر احتياجاً 
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واعتبر عرنوس أن قيمة الدعم أصبحت اليوم أكبر بكثير عما كانت عليه 
إال أن المواطن ال يلمس ذلك نتيجة التضخم الحاصل واختالل  2011قبل 

الميزان االقتصادي، مشددًا على أن أي قرار يتخذ فإن أول المستهدفين منه 
العام، فهذه الفئة الوحيدة التي لم تستطع  هم شريحة الموظفين وعمال القطاع

معادلة ظروفها، على عكس بقية الشرائح التي زاد دخل بعضها، فبعد زيادة 
 .الرواتب األخيرة يتم اآلن العمل على دراسة متممات الرواتب

وأكد رئيس الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها 
 على مداخالت البعض حول تحويل نظام القروض الالزمة لتشغيلها، كما ردّ 

نافيًا بشكل قاطع حدوث ” الخصخصة“بعض المخابز إلى نظام اإلشراف أو 
 .أي تغيير على صفة استخدام المخابز

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة والتجهيزات السيئة الموجودة في األسواق 
والجامعات  طمأن عرنوس أنه تم تكليف وزارة الكهرباء ونقابة المهندسين

لوضع األسس والمواصفات وتم ربطها مباشرة بوزارة االقتصاد وخالل شهر 
ستكون الصورة واضحة في هذا المجال، مضيفًا أن مشروع صندوق دعم 
الطاقات المتجددة موجود في مجلس الشعب متضمناً العودة للسخان الشمسي، 

تشار السخانات فمحطات الطاقات ليست مسؤولية المواطن بل الدولة، لكن ان
يمكن أن يخفف العبء، مشيرًا أنه سيفرض إنارة مداخل األبنية والدرج 

 .والمصاعد من أساس التصميم واإلنشاء ليكون عبر الطاقة الشمسية
وفيما القى مشروع اإلصالح اإلداري والقرارات األخيرة الناجمة عنه 

ا يصدر عن انتقادات واسعة، بّين رئيس الحكومة أنه ليس بالضرورة كل م
%، ولكن يجب دعم المشروع وتصويبه وتحديد ركائز 100المشروع صحيح 
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واضحة في اإلدارة، موضحًا أنه سيعاد النظر بالمقترحات التي قدمها اتحاد 
 .مادة في قانون العاملين ريثما يصدر القانون الجديد 14العمال لتعديل 

جب أن يكون وأكد عرنوس أن اإلصالح الضريبي هدف دائم للحكومة في
شفافًا دون ابتزاز الناس ومشاركتهم أرباحهم، ودون استخفاف بالجباية في 
المقابل، إذ أن التحرك في محاربة الفساد السيما المالي هو تحرك جدي 

 .ومستمر
في المقابل يبدو أن رئيس الحكومة على قناعة بأن األسعار التي تحددها 

يمكن للمواطن أن يشتري على أساسها.! لجان التقييم في قانون البيوع العقارية 
معتبرًا أنه تم تصويب األخطاء التي ظهرت عند بداية تطبيق القانون، 

على ” الداّلل“% فيما يحصل 1ومستغربًا استنكار المواطنين دفع ضريبة 
مليون في البنوك لدى أي  5%، كما جدد عرنوس تأكيده على أن إيداع 3

ف السيولة وتشجيع التحويل عبر البنوك، عملية بيع وشراء جاء بهدف تخفي
كاشفًا أنه سيكون هناك تغير كامل في عمليات الدفع والتحصيل الضريبي 

 .خالل أشهر فقط
وفي متابعة لقضية النفايات في وادي الهدة في طرطوس حسم عرنوس 

كم، في  170الجدل بأنه ال يمكن نقل النفايات الموجودة لمسافة تتجاوز 
لتعاطي معها بنفس الموقع وتم إعالن دفتر شروط لمعالجتها، المقابل سيتم ا

مليون ليرة لمشروع صرف صحي ينهي أزمة التسرب إلى  500كما رصد 
 .اآلبار

وبّين رئيس مجلس الوزراء أن الدولة توازن االحتياجات لمعرفة ما يمكن 
تصديره، فال يسمح بتصدير يتسبب بنقص سلعة ما، في المقابل ال يمنع 

ما هو فائض من المواد، أما عن قرارات منع االستيراد فهي بالكامل  تصدير
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تصب في مصلحة تأمين القمح والمحروقات ألنها أهم من أية مادة، كاشفًا 
ألف طن قمح،  500أنه بسبب هذه اإلجراءات تمكنت الحكومة من تأمين 

 .فالغاية ليست ضرر أحد لكن هناك أولويات للقطع
العمال حيث تعهد بدراسة فتح سقف الراتب  واستجاب عرنوس لمطالب

لدرجة أو درجتين وفق معايير محددة، مؤكدًا على تأمين كل وسائل الدعم 
والحماية للعمال، ومتابعة قرارات وإجراءات إصالح القطاع العام الصناعي، 

 .وتوجيه اإلنفاق لترميم ما أمكن من معامل
، منها 3مليار م 23 كما أوضح عرنوس أن المخزون المائي لسورية هو

مليار في أربع سدود رئيسية كلها في المنطقة الشرقية والجزيرة، مما حد  20
 .من إمكانية زراعة القطن والشوندر

 سالم: اتهامات باطلة 
في ردودهم على أسئلة ومداخالت العمال، استفاض الوزراء باستعراض 

لحصار االقتصادي ما تقدمه وزاراتهم للمواطنين بشق األنفس رغم الضغوط وا
وشح الموارد و.. وسعي الدولة لترتيب أولوياتها حسب إمكانياتها، ورفضها 
لحالة إنكار المواطنين لما تقدمه الحكومة لهم، حيث أكد عمرو سالم وزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قرار تحديد أجور النقل تم بناء على 

تعديل صدر مع صدور تشكيل الحكومة دراسة سابقة، مشيرًا إلى أن قرار ال
وال يمكن تغيير قرار خالل أيام. وردًا على قرارات رفع األسعار عقب صدور 
زيادة الرواتب واألجور، أكد سالم أن هذا االتهام باطل إذ يتم رفع أسعار 
المواد بناء على الكلفة، مع األخذ بعين االعتبار ارتفاع سعر المحروقات، 

عض التجار باحتكار السلع ورفع األسعار بقرار ذاتي، ال مشيرًا إلى قيام ب
عالقة للوزارة به، ويتم اليوم تفتيش مستودعات بعض مستوردي السلع وتنظم 
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الضبوط بحقهم، ونّوه وزير التجارة الداخلية إلى سعي الوزارة لتحسين جودة 
شاء رغيف الخبز خالل الفترة القادمة حيث يوجد حاليًا خمسة أفران قيد اإلن

في مناطق مختلفة لكن نقص العمالة في جميع مخابز سورية يشكل العائق 
 .األكبر أمام عمل هذه المخابز ويتم العمل على إيجاد مخارج لهذا النقص

 الصباغ: لجنة للتواصل مع المستثمرين
بدوره تحدث زياد الصباغ وزير الصناعة عن تشكيل لجنة للتواصل مع 

زير الصناعة وتم التواصل مع بعض المستثمرين، المستثمرين برئاسة معاون و 
وحالياً يتم إعداد أضابير خاصة بكل مستثمر والمشاكل الخاصة بهم وعرضها 
على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى فائض اإلنتاج من الحمضيات للمائدة وليس 
للعصائر وأن الكميات المتوفرة حاليًا غير مجدية اقتصاديًا إلقامة معمل 

يتم العمل حاليًا على إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات للعصائر، و 
وإعدادها للتصدير، الفتًا إلى وجود مفاوضات حالية مع وزارة الزراعة إلعادة 
تأهيل وتطوير معصرة قديمة في محافظة طرطوس، وأكد الصباغ أن الشرط 
 األساسي بالتشاركية هو الحفاظ على حقوق العمال والملكية العامة للمنشأة
ومن ثم البحث في العوائد التي ستحصل عليها الجهة العامة من هذه 
التشاركية، وحاليًا يوجد عقد للتشاركية على معمل سكر مسكنة، كما تمت 
موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المستثمرين إلعادة إنشاء 

 .معمل الخميرة في منطقة شبعة
كد الصباغ تأمين عدة مقرات بديلة أما فيما يتعلق بشركة تاميكو، فأ

الستمرار عمل الشركة، وحالياً هناك مقر في إحدى الشركات المتوقفة لتركيب 
بعض الخطوط الجديدة، وكذلك البحث مع شركات مستثمرة إلنتاج أدوية 

 .نوعية كأدوية السرطان
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 طعمة: سوق سوداء للمشتقات النفطية
جود ما يسمى السوق السوداء من جهته أكد بسام طعمة وزير النفط أن و 

هو نتيجة الممارسة الخاطئة والمشوهة وغير القانونية، وتعمل الوزارة اليوم 
وجود ثالث مشاريع   على اتخاذ إجراءات لمنع نشوء سوق سوداء، مشيرًا إلى

حاليًا أهمها أتمتة المستودعات النفطية ومشروع مراقبة حركة اآلليات التي 
، ثم ننتقل إلى مراقبة الشرائح ”مشتقات نفطية وطحين..“تنقل المواد المدعومة 

األخرى، وأشار طعمة إلى خسارة وزارة النفط لخبرات وطنية كثيرة ويتم تدارك 
هذا النقص عن طريق تفعيل التدريب الداخلي في الشركات. أما فيما يخص 

ِقدم عمر المصفاة التي   الحرائق المتكررة في مصفاة حمص، فأكد طعمة
% من الحرائق كانت نتيجة تآكل 95، حيث أن أكثر من 1959ت عام أنشأ

تم وضع بند في عقد الصيانة لتبديل المضخات، واليوم   جسم المضخات، لذا
يتم تركيب أكثر مضختين سببتا الحرائق السابقة. وفيما يتعلق بتخفيض 

ليتر ” 50“مخصصات مادة مازوت التدفئة للمواطنين أكد طعمة أن توزيع 
المخصصات هو مرحلة أولى من الخطة وسيتم تعبئة باقي المخصصات من 

الحقًا في حال توفر التوريدات، وأنه لن يتم الدخول إلى المرحلة الثانية في 
 .أي محافظة قبل استكمال المرحلة األولى على مستوى القطر

 ياغي: هناك محددات
لمالية كنان ياغي وزير ا  وفي معرض رده على تساؤالت الحضور بّين

مليار وما تمت  8500وصلت إلى  2021أن الموازنة العامة للدولة للعام 
إضافته حتى اليوم على بند الرواتب واألجور من منح ومراسيم زيادة وصل 

مليار حتى اآلن، علمًا أن هناك محددات لها عالقة باإليرادات  1745إلى 
% من هذه 20 الحكومية والتي تأتي من فوائد اقتصادية كانت تساهم بـ
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%، مشيرًا إلى أن موضوع 1اإليرادات، في حين أنها حاليًا ال تتجاوز الـ 
التعويضات ومتممات الرواتب تعمل عليه الوزارة دائمًا بصرف التعويضات 
في حال كان هناك إمكانية، حيث تم صرف تعويضات طبيعة العمل للعاملين 

قطاع العام أكد ياغي وجود في قطاع النظافة، أما ما يتعلق بإعادة هيكلة ال
لجنة عليا إلصالح القطاع العام االقتصادي صدر عنها مشروعان هما: 
قانون له عالقة بإدارة الشركات المملوكة من الحكومة وقانون بإدارة المصارف 
الحكومية، كما يوجد حاليًا مشروع ضخم لتعديل النظام الضريبي وتم قطع 

ة على ضبط حاالت الفساد الموجودة في أشواط كبيرة به، كما تعمل الوزار 
 .وزارة المالية

 سيف الدين: لجنة مختصة لمنح الوجبة الغذائية
بدوره أوضح محمد سيف الدين وزير العمل أن هناك لجنة مختصة في 
الوزارة لمنح الوجبة الغذائية للعاملين في كافة الجهات الحكومية، وتم في العام 

عاماًل، وتتم دراسة  4500هات حكومية تضم الحالي منح الموافقات ألربع ج
للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لمنح العمال الوجبة الغذائية، ولفت 
إلى وجود لجان مختصة بتشميل العمال بالمهن الشاقة والخطرة وباللباس 
العمالي، أما عمال الحمل والعتالة فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ل والعتالة، وكشف سيف الدين أن تعديالت قانون عالج موضوع الحم
التأمينات االجتماعية ستصدر في القريب العاجل، وأن الوزارة في صدد إعداد 
تعميم وتوجيهه لمجلس الوزراء إلصداره لكافة الجهات العامة إلعادة تفعيل 
لجان ودوائر الصحة والسالمة المهنية في الجهات العامة، الفتًا إلى حرص 

رة على تشميل كافة العمال بقانون التأمينات االجتماعية، وقيامها بجوالت الوزا
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مفاجئة على كافة المنشآت سواء قطاع عام أو خاص، مع فرض عقوبات 
 .بالحد األعلى على أي منشأة لم تشمل عمالها

 الزامل: نتائج قريبة
 – 500وأوضح غسان الزامل وزير الكهرباء أن الوزارة ستضيف بحدود 

ميغا استعدادًا لفصل الشتاء، كاشفًا عن وجود مشاريع متعددة فيما  600
يخص الطاقة المتجددة وستظهر نتائجها قريبًا، مع وجود فريق عمل كبير 
للطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة االقتصاد وهناك 

نور قريبًا، قانون للطاقات المتجددة سيرفع لرئاسة مجلس الوزراء ليبصر ال
وفيما يخص وسائل األمن الصناعي هناك استجرار من المؤسسة العامة للنقل 

 .والتوزيع لهذه المواد وإن لم تتواجد فالشركات مفوضة إلجراء عقود لتأمينها
 القادري: زيادات تمّول برفع األسعار

بدوره تحدث جمال القادري رئيس اتحاد العمال عن ضرورة معالجة الواقع 
صادي الصعب الذي نعيشه على وقع الحرب العدوانية التي تعرضنا لها، االقت

مشيرًا إلى بعض األخطاء في أداء الحكومة بعد أن فاقمت تجليات الحرب 
وآثارها الكارثية معاناتهم، فصعوبة الحصول على المواد األساسية نتيجة 

القدرة ارتفاع أسعارها، واألوضاع االقتصادية الصعبة الضاغطة أدت لتآكل 
الشرائية للدخول وتعمل الدولة بزيادات مستمرة على الرواتب واألجور أو تقديم 
منح، لكن المالحظ أن هذه الزيادات تمّول برفع أسعار سلع أساسية، ما يؤدي 

العمل بكل اإلمكانيات المتاحة   إلى استنزاف هذه الزيادات، لذا ال بد من
سرة السورية اليوم في ظل واقع لتضييق الفجوة بين الدخل واحتياجات األ

الغالء، ولفت القادري إلى أن تكلفة النقل بالنسبة للعاملين في الدولة تضاهي 
% من العاملين في الدولة ال يستفيدون من 40راتبهم كاماًل، إذ أن أكثر من 
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خدمة النقل العام، كما طالب القادري بالتشاركية مع الحكومة في دراسة 
كساتها، فالتشاركية تضع صاحب القرار أمام معطيات القرارات لتجنب منع

 .دقيقة التخاذ القرار الصحيح في الوقت السليم
ولفت القادري إلى أهمية اإلصالح متسائاًل عن مدى نجاح عملية 
اإلصالح اإلداري في االتجاهات المطلوبة، وضرورة اعتماد نظام المراتب 

قانون الوظيفة العامة هو قانون الوظيفية كخطوة في اإلصالح اإلداري، إذ أن 
ريثما تصبح  50جدلي، ونأمل التوجه إلصدار تعديالت على قانون رقم 

الظروف مناسبة إلصدار قانون الوظيفة العامة، إضافة إلى ضرورة أن تتوافق 
السياسات االقتصادية وهذا ما ال نلمسه في تناقض وتضارب بعض   وتتناغم

 .يراد والسماح باالستيرادالقرارات مثل قرارات منع االست
 مداخالت العمال

وكان العمال عبروا في مداخالتهم عن أسفهم ألن الحكومة ال تعيرهم 
آذانًا صاغية وأن مطالبهم صدأت وتكلست دون دون إيفاء الحكومة بوعودها 
السابقة بإيجاد خطة شاملة لتحسين الرواتب واألجور، خاصة مع ازدياد الفجوة 

 !..جور، وتناسي الحكومة تحسين متممات الرواتببين الرواتب واأل
كما تساءل البعض عن خطة وزارة الكهرباء للشتاء القادم، وتأمين طاقات 
بديلة في القطاع اإلنتاجي والصناعي، ومبررات دخول ألواح الطاقة الشمسية 
إلى بلدنا عن طريق التهريب، وما هي مسببات تراجع الدعم الذي هو صمام 

قة العاملة، وأسباب تصدير السلع الغذائية والخضار والفواكه األمان للطب
 وتجويع السوري على حساب مواطن دول الجوار..؟

كما طالب البعض بتحسين الوجبة الغذائية في مواقع تم إقراراها ولم يتم 
العمل بها، كما جرى الحديث عن أهمية تفعيل الصحة والسالمة المهنية في 
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مهن الخطرة بمرسوم المهن الشاقة والخطرة، المؤسسات وتشميل بعض ال
وزيادة التعويضات على الرواتب وفتح سقف الرواتب، وإعفاء عمال وزارة 
الصناعة من شهادة التعليم األساسي، وجرت المطالبة بضبط السوق وتفعيل 
لجان حماية المستهلك وبناء سياسة مالية نقدية متوازنة ووضع سياسات عاملة 

 .ت الجائرةلمواجهة العقوبا
كما تمت المطالبة بإلغاء كافة الفوائد المركبة على القروض للعمال في 
المصارف وتبسيط إجراءات القروض والتساهل حسب المستطاع في موضوع 
الضمانات وخاصة في قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك 

 تتناسب مع الشخصية، وإعادة النظر بتسعيرة وزارة الصحة لألدوية التي ال
الواقع المعيشي الصعب، إضافة إلى ضرورة إجراء تعديالت على قانون 
التأمينات االجتماعية، متسائلين عن غياب دور وزارة التنمية اإلدارية، وعدم 
تطبيق المشروع الوطني اإلداري الذي قدمته الوزارة..؟ والذي سيكون له تأثير 

 .!..ّبقمباشر على اإلدارة العامة ككل في حال طُ 
وجرى الحديث خالل أعمال المجلس عن أهمية وضع حلول جذرية لمنع 
الحرائق التي أتت على غاباتنا خالل السنوات األخيرة والتي كبّدت الفالحين 
خسائر قّدرت بالمليارات، مع وضع استراتيجية لزراعة القطن في ظل التخّوف 

تأمين المادة  والهاجس الكبير حول محصول القطن للموسم القادم وحول
األولية لشركاتنا، وأال يتكرر ما حصل في الموسم الماضي، خاصة وأن جزءا 
كبيرا من خطة وزارة الزراعة لم يتم تنفيذه وأن استيراد األقطان والغزول هو 

 إجراء إسعافي جزئي وليس جذريا..البعث
http://syrianexpert.net/?p=59305 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
السيل “ثاني من الرئيس الروسي يعلن اكتمال ضخ الغاز في الفرع ال - 1

 في سبتمبر” 2-الشمالي

 22/10/2021  وكاالت:  -موسكو 
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن أعمال ضخ الغاز في الفرع 

من روسيا إلى ألمانيا، ستنجز ” 2السيل الشمالي “الثاني من خط أنابيب 
 .2021بالكامل في ديسمبر 

لقد تم ملء األنبوب “لحوار: الدولي ل” فالداي“وقال بوتين خالل منتدى 
األول بالغاز. وفي حال سماح هيئة التنظيم األلمانية غدا بالتصدير، ستبدأ 

 ”.متر مكعب 17.5عملية الضخ في األنبوب الثاني بعد غد بـ
حتى نهاية العام الجاري، أي في أواسط أو أواخر ديسمبر، سيتم “وتابع: 

 ″2-السيل الشمالي“ي من خط إنجاز العمل الفني على ملء األنبوب الثان
 .”مكعب متر مليار 55 ستبلغ إجمالية بطاقة

إذا أخذنا بعين االعتبار أن العجز في السوق األوروبية حسب “وقال: 
مليار متر مكعب  55مليار متر مكعب، فإن  70حساباتنا سيصل إلى 

ملء األنبوب الثاني والحصول على موافقة هيئة التنظيم  ستكون كافية. فور
 ”.األلمانية، سنبدأ في اليوم التالي في عمليات التصدير

https://www.raialyoum.com/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-
%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ab/ 
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مليار دوالر صافي عجز تسوية النقد األجنبي بالصين في  180 - 2
 الثالثة أرباع األولى

 22/10/2021 -)د ب أ(-بكين  
ذكرت الهيئة الوطنية للنقد األجنبي في الصين اليوم الجمعة، أن البنوك 

مليار  180الصينية سجلت صافي عجز في تسوية النقد األجنبي حجمه 
 دوالر أمريكي خالل األرباع الثالثة األولى من العام الجاري.

وأظهرت األرقام الواردة من الهيئة المذكورة أن مشتريات البنوك من النقد 
تريليون دوالر أمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة  1ر68األجنبي بلغت قرابة 

 أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.
ون ينج، إن العجر في تسوية النقد وقال المتحدث باسم الهيئة، وانج تش

األجنبي يشير إلى أن االنتعاش االقتصادي الصيني المستقر ساهم في دعم 
 التشغيل المستقر في سوق النقد األجنبي.

https://www.raialyoum.com/180-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-
%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a-

%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac/ 

 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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https://www.raialyoum.com/180-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac/
https://www.raialyoum.com/180-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac/

