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

 االقتصادية. 
ات أشير إلى أن بعض المعلومات والبيان

الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما 
يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو 
مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع 

 ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية. 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة 
غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في 
التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل 

ادة منشورة في التقرير هو المسؤول. أطيب م
 التمنيات. 

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار 
إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف 

 اسمه من القائمة البريدية.

My Greetings, I am sending you:  
MEAK Weekly Economic Report No. 368 

Sunday 09 January 2022  
full report, click on the link:      
 
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 
عام الغالء... لماذا توشك أسعار الغذاء و"كل شيء آخر" على  - 1

 االنفجار؟

© Sputnik. Konstantin Chalabov 01.11.2021 
اع أسعار أصبح تضرر مختلف الصناعات أكثر احتماال مع استمرار ارتف

الوقود، إذ تواصل تكلفة النفط والغاز في االرتفاع إلى أعلى مستوياتها على 
اإلطالق، وتواجه الشركات حول العالم صعوبة في ضبط التكاليف، ما قد 

 .يضطرها إلى نقل العبء إلى المستهلك النهائي
زادت أسعار البنزين بشكل كبير للغاية هذا العام، مع انتعاش قوي للنفط 

خام بعد عام صعب من القيود الوبائية وانخفاض الطلب، وفي حين ترتفع ال
أهداف  مستويات اإلنتاج ببطء، تجد بعض الدول صعوبة في الوصول إلى

، مما يعني استمرار النقص العالمي، بحسب تقرير لموقع "أويل أوبك الجديدة
 برايس".

وبالنظر إلى سعر البنزين خالل العشرين عاما الماضية، يتبين أن 
 1.20إلى  2001دوالر للتر في عام  0.60العالمي تضاعف، من المتوسط 

 دوالر للتر اليوم.
نت الزيادة في الطلب مع انفتاح هذا العام، على وجه الخصوص، كا

االقتصادات مجددا بعد أكثر من عام من القيود، إضافة إلى نقص اإلمدادات 
في معظم أنحاء العالم، تعني أن األسعار تقترب من أعلى مستوياتها على 

 اإلطالق.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111011050593771-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111011050593771-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7/


  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 5ــ 

ويبدو أن هذا االتجاه لم ينته بعد، حيث يرى الخبراء أن سائقي السيارات 
وروبا وآسيا يمكن أن يتوقعوا ارتفاع تكاليف البنزين والديزل في جميع أنحاء أ

في أشهر الشتاء، خاصة مع بقاء الخام القياسي العالمي "برنت" قرب سعر 
 دوالرا للبرميل. 85

ويضاف ذلك إلى عوامل مثل، زيادة الطلب على الوقود، والضرائب على 
حدة، التي ال تزال ثابتة وقود السيارات في دول مثل الهند وفرنسا والمملكة المت

 % من سعر التجزئة للبنزين والديزل.60عند نحو 
 ماذا يعني هذا للصناعات األخرى؟

باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، يشهد العالم ارتفاعا في تكاليف 
أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى الطعام والشراب، حيث وصل متوسط 

 الثلث في سبتمبر الماضي. أكثر بمقدار خالل عقد من الزمان وكان 
ومع ذلك، ليست تكاليف الوقود الحافز الوحيد الرتفاع أسعار المواد 
الغذائية، حيث تأثرت المحاصيل بسبب الطقس الحار وقيود "كوفيد"، وزيادة 

 2021شديد البرودة وصيف عام  2020الطلب العالمي مع شتاء عام 
 .اضطرابات سلسلة التوريد الحار، باإلضافة إلى

لكن في حال واصلت تكاليف النقل والزراعة في االرتفاع، فمن المرجح 
 أن تستمر فاتورة الغذاء في االرتفاع على المستهلك.

تقول كبيرة االقتصاديين في مؤسسة "كير ريتنغس" لألبحاث في الهند، 
ار اإلجمالية كافيتا تشاكو، إن تكلفة الوقود المرتفعة تضغط بدورها األسع

وتشكل خطرا على التعافي بشكل عام. وأدى االرتفاع في تكاليف النقل بالفعل 
 إلى نمو التكاليف في القطاعات المختلفة وقد يثبط اإلنفاق االستهالكي".

https://arabic.sputniknews.com/world/202110181050469995-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7/
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في ظل العولمة والتي تعني أن طعام الشعوب ال يأت بالضرورة من 
حاء العالم، ومع تضخم المزارع المحلية ولكن يشحن في الغالب من جميع أن

أسعار األسمدة، تواجه سلسلة التوريد الغذائي صعوبة في الحفاظ على أسعار 
 مستقرة.

كبير االقتصاديين في منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، 
عبد الرضا عباسيان قال لوكالة "بلومبيرغ"، إن هذا المزيج من العوامل "يثير 

: "ال أعتقد أن أي شخص قبل شهرين أو ثالثة كان القلق للغاية"، مضيفا
 يتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة إلى هذا الحد".

 ليس الغذاء فقط
لكن سلسلة التوريد الغذائي ليست الشيء الوحيد الذي يجب أن يقلق 

 .أسعار النفط الناس بشأنه عندما يتعلق األمر بالتأثير غير المباشر الرتفاع
وبصراحة أكبر، فإن أي صناعة تعتمد على النفط في صورة وقود أو 
أسمدة أو بتروكيماويات أو أي منتجات أخرى ذات الصلة، ستشعر بالضغط 
في األشهر المقبلة، إذا لم تكن كذلك بالفعل، وهذا يعني أن تكلفة العديد من 

 قريبا. المنتجات االستهالكية والنفقات األساسية قد ترتفع
كل ذلك يشكل "قنبلة موقوتة" لالقتصاد العالمي، والتي يقول عنها توم 
كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في "أو بي آي إس" التابعة لمؤسسة 
التحليل والدراسات العالمية "آي إتش إس ماركيت" إن "كل ركن في االقتصاد" 

البالد بالشاحنة أو  يمكن أن يتأثر، حيث يميل كل شيء إلى التنقل عبر
 بالقطار، لذلك سيكون العام القادم أكثر تكلفة لذلك".

بشكل أساسي، من المحتمل أن يتأثر أي شيء يتم استخدامه في نقل 
البضائع وأي صناعة تعتمد على الوقود أو البتروكيماويات باالرتفاع المستمر 

https://arabic.sputniknews.com/business/202110291050563507-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9/
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ار البنزين في أسعار النفط. وفي حين يشعر المستهلكون بالقلق بشأن أسع
 والديزل في الوقت الحالي، فإن هذا مجرد غيض من فيض.

 األكثر تضررا
سيكون األكثر تضررا من جراء هذه التغيرات، أولئك الذين يعيشون في 

 االقتصادات النامية التي ال تزال تكافح من أجل التعافي من تأثير الوباء.
اللقاحات  مع االنتعاش االقتصادي غير المتكافئ، بسبب تأخر طرح

واستمرار القيود الوبائية في العديد من البلدان منخفضة الدخل، يمكن أن 
 -يجبر ارتفاع أسعار الوقود والتأثير غير المباشر على الصناعات األخرى 

الحكومات على توفير محفزات اقتصادية ألفقر فئات  -خاصة الغذاء 
 السكان، فضال عن فرض سقف ألسعار الوقود.

لوحيد المؤكد حتى اآلن، أن األمر سوف يزداد سوءا قبل أن السيناريو ا
يتحسن. أولئك الذين يعملون في الزراعة والصناعة قد تلقوا الضربة بالفعل 
وهي مسألة وقت فقط حتى يتم تحويل عبء السعر هذا إلى المستهلك، ليس 

 فقط فيما يتعلق بالوقود ولكن عبر العديد من المجاالت في حياته اليومية.
 عبر سبوتنيك أخبار العالم اآلن طالع

https://arabic.sputniknews.com/business/202111011050594951-
%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-
%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%83%D9%84-

%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%9F/ 

 
 
 

https://arabic.sputniknews.com/tags/World-News/
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والفضة. بولندا قوة إنتاجية في مختلف التفاح والبيض والنوافذ  - 2
 الصناعات

يتم شحن المنتجات البولندية إلى جميع أنحاء العالم   
 Wojciech Strozyk / REPORTER / East News : الصورة

  2021 ديسمبر  5 ترجمة: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 
ذ واألثاث تغزو بولندا العالم بإنتاج التفاح والبطاطس وصناعة النواف

واألجهزة المنزلية وحتى بطاريات السيارات الكهربائية. كما إنها دولة رائدة في 
 .إنتاج للفضة عالمياً 

، على جميع دول االتحاد األوروبي بإنتاج 2021تقدمت بولندا في عام 
التفاح. كما أنها دولة رائدة في إنتاج الفواكه والخضروات األخرى، وكذلك 

يض والدواجن، لديها أكبر إنتاج عالمي للفضة بفضل الفطر والبيرة والب
 -. في السنوات األخيرة، باإلضافة إلى تخصصات جديدة KGHM أنشطة

 كإنتاج بطاريات الليثيوم أيون والحافالت الكهربائية
 -منذ سنوات عديدة تعد بولندا الدولة الرائدة بال منازع في إنتاج الفاكهة 

ولنديون وتغزو مختلف أسواق العالم. كما تتميز كالتفاح والفراولة والتوت الب
بصناعات التبغ واألثاث واألجهزة المنزلية والنوافذ واألبواب. هذه ليست نهاية 
قائمة المنتجات البولندية. ألن االقتصاد البولندي، مقارنة بالدول األوروبية 

 .األخرى، كبير نسبًيا وفي نفس الوقت شديد التنوع
 .ة بالمنتجات التي تعد بولندا فيها قوة حقيقية للتصديرندرج فيما يلي قائم

تقود بولندا سوق األغذية الزراعية، كما يتضح من عائدات الصادرات 
القياسية في هذه الصناعة خالل العقد الماضي. على سبيل المثال، بلغت 

مليار  31.8بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الزراعية البولندية 
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مليار يورو عن العام السابق،   2، أي أعلى بأكثر من 2020ي عام يورو ف
وأكثر بست مرات مما كانت عليه في عام انضمام بولندا لالتحاد األوروبي 

(. ولم يبطئ وباء كورونا من حجم الصادرات، بل أدى إلى 2004في عام )
 .2020تسريع وتيرته في عام 

لتفاح، الذي كان ُينظر إليه من أهم الصادرات في االقتصاد البولندي، ا
دائًما على أنه مصلحتنا الوطنية. نظرًا للظروف المناخية ولقرون من الخبرة 
لمزارعي الفاكهة البولنديين، فإن التفاح البولندي معروف بمذاقه الممتاز 
ومجموعة متنوعة من األصناف. من حيث حجم المبيعات، تعد بولندا أكبر 

وفًقا لتوقعات  -وثالث منتج عالمي لهذه الفاكهة منتج في االتحاد األوروبي 
مليون طن،  4.2يوروستات، سيبلغ إنتاج التفاح هذا العام في بولندا حوالي 

مليون منتج في جميع دول االتحاد األوروبي. تحتل بولندا  11.2مقارنة بـ 
المركز الثالث في صادرات االتحاد األوروبي، بعد إيطاليا )صادرات بقيمة 

مليون دوالر(، وفي  480.6( وفرنسا )2020مليون دوالر في عام  962.3
 .مليون دوالر 349.2المرتبة الثامنة عالميًا بصادرات بلغت 

ليس التفاح فقط هو فخرنا نحن حالًيا في المركز الثاني في تصدير 
الفراولة المجمدة في العالم. عالوة على ذلك، قبل الوباء، كنا حتى رائدين في 

كانت المكسيك متقدمة علينا في تجارة  2020، لكن في عام 2017-2019
الفراولة. كما أننا نقود الطريق في إنتاج الكرز، الذي يمثل ما يقرب من ثلث 

في المائة. المشاركة في االتحاد  51السوق األوروبية بأكملها، والتوت بنسبة 
الوطني للدعم  األوروبي. في الوقت نفسه، في حالة إنتاج التوت، وفًقا للمركز

، نحن في المركز الخامس على مستوى العالم. يتم (KOWR) الزراعي
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تصدير معظم المحصول، بشكل رئيسي إلى ألمانيا. يذهب الطعام المجمد 
 .بشكل أساسي إلى الخارج

لسنا فقط  -تجدر اإلشارة إلى أن بولندا هي أيًضا قوة في إنتاج الفطر 
 .أكبر مصدر في العالم أكبر منتج في أوروبا، ولكن أيًضا

هذه ليست نهاية مزايانا في قطاع الغذاء. سنوات من االستثمارات في 
زيادة اإلنتاج، مع االحترام المتزايد لحماية البيئة ورعاية الحيوان، جعلت 
صناعة البيض البولندية في طليعة أكبر منتجي بيض المائدة في االتحاد 

بيضة دجاج بولندية، يذهب ثلثها  مليارات 10األوروبي. من بين أكثر من 
إلى الخارج. نقوم بتصديرها بشكل رئيسي إلى ألمانيا وهولندا. نحن أيًضا 

في الشرق األوسط وآسيا وحتى في محطات  -مورد مهم على المسرح العالمي 
 .األبحاث في أنتاركتيكا

بفضل تقاليدنا الطويلة في صناعة الجبن، أصبحت بولندا اآلن سابع 
تحاد األوروبي والعاشر مصدر عالمي لمنتجات األلبان، حيث تبيع دول اال
بالمائة من منتجاتها في الخارج. إنتاج منتجات األلبان. غالًبا ما  30حوالي 

تجد منتجاتنا طريقها إلى أسواق االتحاد األوروبي، فقد أصبحت سلعة أكثر 
ملكة العربية وأكثر قابلية للتسويق أيًضا في دول مثل الصين والجزائر والم

 .السعودية
تعد بولندا أيًضا منتًجا ومصدًرا رئيسًيا للحوم الدواجن في االتحاد 
األوروبي، فضاًل عن كونها رابع مصدر عالمي لهذه اللحوم. حاليا، ما يقرب 

مثل لحوم الدجاج والبط والديك الرومي واألوز  -في المئة. إنتاجنا  70من 
اإلضافة إلى المستفيدين من االتحاد يذهب إلى األسواق الخارجية. ب -
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األوروبي، تذهب الدواجن البولندية أيًضا إلى أوكرانيا وجنوب إفريقيا والصين 
 .وغانا وكوبا

في المقابل، من حيث صادرات لحم الخنزير، نحن السادس في االتحاد 
في المئة يتم تصدير إنتاج لحوم  84الخامس. بقدر  -األوروبي، ولحم البقر 

 .المحلية، في المقام األول إلى أسواق االتحاد األوروبيالبقر 
 جعة

، أصبحت 2020تشير اإلحصائيات إلى أننا سادة التخمير. في عام 
 3.8بولندا ثاني أكبر منتج لبيرة الشعير في االتحاد األوروبي. يتم تخمير 

 بالمائة. إنتاج البيرة في االتحاد 12، أي Vistula مليار لتر سنوًيا بواسطة
٪. من إجمالي إنتاج 24األوروبي. في هذا الصدد، ألمانيا تتقدم علينا، بنسبة 

أكبر مصدر  14مليار لتر(. في نفس الوقت، نحن  7.5االتحاد األوروبي )
في العالم. تتمتع البيرة المخمرة في بولندا بتصنيفات ممتازة بين الهولنديين 

 .واأللمان واإليطاليين
ة الرائدة بال منازع في إنتاج وتصدير النوافذ ، كنا الدول2015منذ عام 

 - Oknoplast و Drutex و Fakro واألبواب، والعالمات التجارية مثل
معروفة في جميع أنحاء العالم. لقد أدى الوباء إلى زيادة معدل دوراننا. وفًقا 

 2.38، بلغت قيمة صادرات النوافذ واألبواب 2020، في عام GUS لبيانات
٪ تقريًبا. ذ / س وبالتالي، فقد كان أكبر بمرتين مما 4.5بزيادة  مليار يورو،

كان عليه قبل عقد من الزمان وثمانية عشر مرة عما كان عليه عندما انضمت 
. واليوم، يتم تسليم النوافذ واألبواب 2004بولندا إلى االتحاد األوروبي في عام 

مستفيدة هي الدول دولة حول العالم، وأكبر البلدان ال 75البولندية إلى 
الواليات المتحدة.  -ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومن دول غير أوروبية  -األوروبية 
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وفًقا لخبراء االقتصاد، ال ينبغي تعريض مكانتنا الريادية في هذه الصناعة 
 .للخطر في السنوات القادمة حيث تستمر صادرات المنتجات في الزيادة

أيًضا أن بولندا مسؤولة إلى حد كبير عن األثاث واألجهزة المنزلية اتضح 
تأثيث أوروبا. نحن في طليعة مصدري األثاث األوروبيين والعالميين، على 
الرغم من أنه يجب االعتراف بصدق بأن جزًءا كبيًرا من اإلنتاج يتم تنفيذه 
في بولندا لتلبية احتياجات المخاوف األجنبية. يكتسب إنتاجنا المحلي أيًضا 

فنحن نقدر جودة الصنعة والتصميم المذهل. بلغت قيمة  -المًيا اعتراًفا ع
، وفًقا لمكتب اإلحصاء المركزي، ما 2020إنتاج األثاث المباع في عام 

مليون زلوتي بولندي في بلدنا. وبدورنا نحافظ على المركز  42يقرب من 
متها الرابع في تصدير األجهزة المنزلية في العالم. في العام الماضي، كانت قي

مليارات دوالر. فقط الصين وألمانيا والمكسيك تسبقنا. تخصصت الشركات  7
٪ من 15البولندية في إنتاج المعدات الجاهزة، مثل الغساالت )حصة 

٪ من الصادرات 20الصادرات العالمية( أو غساالت األطباق )حصة 
حصة العالمية( والعناصر البالستيكية، مثل الخراطيم واألنابيب والقنوات )

٪ في الصادرات العالمية(. الصادرات العالمية(. يرجع نجاحنا في هذه 17
الصناعة إلى حد كبير إلى المخاوف األجنبية، التي استثمرت حتى اآلن ما 

مليار زلوتي بولندي في مصانع في بولندا. بطاريات الهجينة  12يقرب من 
ريات الليثيوم أيون والكهربائيين أصبحت بولندا مؤخًرا خامس مورد عالمي لبطا

للسيارات أو مكوناتها. كما أنها أكبر العب في هذه الصناعة في أوروبا. 
مليارات  4بلغت قيمة بطاريات الليثيوم أيون المشحونة للخارج ما يقرب من 

يورو العام الماضي. ندين بمكانتنا القوية في هذا القطاع إلى حد كبير 
بالقرب من  Kobierzyceالكورية العاملة في  LGلمصانع شركة 
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Wrocław والتي تعد أكبر مصنع لبطاريات السيارات اإللكترونية في ،
مليار يورو في المصنع. ومن بين  3.2أوروبا. استثمر الكوريون أكثر من 

المستفيدين منها شركات تصنيع السيارات الرائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، 
وفيات وفورد. الحافالت الكهربائية بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو 

على الرغم من أن النقل الكهربائي في بلدنا ال يزال أمامه الكثير للقيام به، 
فقد أصبحت بولندا أكبر منتج ومصدر لهذه المركبات في االتحاد األوروبي. 
يشير خبراء المعهد االقتصادي البولندي أيًضا إلى أن أهمية حافالت 

أيًضا في السنوات القادمة. بالفعل في األشهر العشرة  الهيدروجين قد تزداد
٪. 46، زادت حصة بولندا في تصدير الكهرباء إلى 2020األولى من عام 

. وهكذا، تفوقنا على زعيم 2017في المائة المدرجة في عام  10بنسبة 
في المائة.  36بلجيكا، التي كانت مسؤولة عن  -االتحاد األوروبي الحالي 

حاد األوروبي. أكبر منتجي الحافالت الكهربائية هم سوالريس صادرات االت
في بوليشو بالقرب من بوزنان )سوالريس أوربينو إلكتريك(، فولفو في 

إلكتريك( ومان تراك آند باص في ستاراتشوفيتسي  7900فروتسواف )فولفو 
)مدينة ليون ليون إي(. السجائر نحن أيًضا شركة رائدة في صناعة التبغ 

مليار  4.2في المائة. في السوق العالمية، وتجاوز حجم مبيعاتها  18بنسبة 
. وبحسب حسابات مكتب اإلحصاء Eurostat، وفًقا لـ 2020يورو في عام 

مليار وحدة.  223.23المركزي، بلغ إنتاج السجائر في بولندا العام الماضي 
مائة. بال 80أكبر المتلقين لنا هم دول االتحاد األوروبي، المسؤولة عن 

يصدر. وفًقا لبيانات مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية، تخلق صناعة 
شخص. وظائف في بولندا. فضة ربما يعرف قلة  600000التبغ أكثر من 

، أصبحت بولندا أكبر منتج للفضة في العالم 2020من الناس أنه في عام 
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. KGHM Polska Miedź -، وذلك بفضل شركة واحدة 2020في عام 
. بدورها، في Kitco.com -ى األقل هذه نتيجة ترتيب بوابة المستثمر عل

World Silver Survey 2021 احتلت ،KGHM  المرتبة األولى في فئة
أكبر مناجم الفضة في العالم والثانية في قائمة أكبر منتجي الفضة. بعد كل 

، 2020شيء، نحن أيًضا نقود الطريق في إنتاج الفضة العالمي. في عام 
ألف. طن من الفضة. شموع حقيقة مثيرة  KGHM 1.35أنتجت مجموعة 

في المائة. الشموع المنتجة في االتحاد األوروبي  41لالهتمام هي أن 
 617مصنوعة على نهر فيستوال. تبلغ قيمة اإلنتاج المحلي في هذه الحالة 

بالمائة. صادرات  38مليون يورو. في نفس الوقت، نحن مسؤولون عن 
األوروبي. وبالتالي، نحن أكبر بائع لهذا المنتج في االتحاد األوروبي،  االتحاد

متقدمين على هولندا وألمانيا، وهما أيًضا أحد عمالئنا الرئيسيين في هذه 
 الصناعة. 

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/jestesmy-produkcyjna-potega-
w-roznych-branzach-ich-lista-rosnie/b1xpdc2 

 
 المستقبل واالستفادة من االقتصاد القائم على المعرفة - 3

 اون الين، 2021  -12-  06، بقلم قحطان السيوفي
 يشهد العالم اليوم تحوالت عديدة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية

 والسياسية والقانونية نتيجة ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتصبح
 صر األساس في االقتصاد القائم على المعرفةالمعلومات العن

Knowledge Based Economic   الذي يقصد به أن تكون المعرفة
االقتصادي، باالعتماد على توافر تكنولوجيات  هي المحرك الرئيس للنمو

 .االبتكار والرقمنة المعلومات واالتصال واستخدام
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 مقًا لدور المعرفة ورأساقتصاد المعرفة هو االقتصاد القائم على فهم أكثر ع
 المال البشري وعلى االستخدام األمثل لتقنيات التكنولوجيا الرقمية

 .واالتصاالت وتوظيف المعرفة كمكون أساس في العملية اإلنتاجية
كان أول من أعلن مصطلح اقتصاد المعرفة العالم بيتر دركر في عام 

1993، 
 .لتصبح المعرفة المصدر الرئيس لالقتصاد

 ك تســــميات عديـدة أطلقت علـى اقتصـاد المعرفـة مثـل اقتصـادهنـــا
 اإلنترنت، االقتصاد الرقمـي، السـبراني، االفتراضـي، االقتصــاد

 .اإللكترونــي
 اُعتبر علم االقتصاد المعرفي فرعًا من علم االقتصاد الذي يستخدم تقنيات

 زمة لتطويرهاالمعرفة إلنتاج فائدة اقتصادية وتطبيق اإلجراءات الال
 .وتحديثها

ويعتبر التعليم في مجتمع المعلومات هو مفتاح المرور لدخول عصر 
 المعرفة

وتطوير المجتمعات، هذا االقتصاد مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم الذي يتيح 
 .شيء فيه فرصًا للفرد، ليتعلم كي يعرف وكي يعمل كل

 ل الثالثة األساسيةفي حين كانت األرض والعمالة ورأس المال هي العوام
لإلنتاج في االقتصاد القديم، وأصبحت األصول المهمة في االقتصاد الجديد 

 .المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلومات هي
وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع 

 من
 .الةالمنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العم
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 بالمئة من الناتج 7وتقدر األمم المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر اآلن 
 .المحلي اإلجمالي العالمي

 بالمئة من نمو اإلنتاجية في االتحاد األوروبي هو 50وجدير بالذكر أن 
 نتيجة مباشرة الستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما يوجد

 ة الرئيسية يساعد على تطوير التجارة والقدرةعدد من القوى الدافع
 :التنافسية الوطنية في ظل اقتصاد المعرفة وهي

 .العولمة •
 .األسواق والمنتجات أصبحت أكثر عالمية •
في المئة من العمال في االقتصادات  70ثورة المعلومات جعلت نحو  •

 .information workers هم عمال معلومات المتقدمة
ت الحاسوب واإلنترنت جعل العالم قرية واحدة ساهمت هذه انتشار شبكا

 :في توسع اإلنتاج الدولي بتحفيز من العوامل التالية القوى 
تحرير السياسات وتالشي الحدود بين البلدان، وانخفاض تكاليف النقل  •

 .واالتصاالت
 .المنافسة المتزايدة •

 .من خصائص اقتصاد المعرفة
 .االبتكار – 1
 عال من الروابط التجارية مع المؤسسات األكاديمية وغيرهانظام ف – 2

 .لمواكبة ثورة المعرفة المتنامية
 .التعليم أساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية – 3

 .يتعين على الحكومات العمل على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل
 ل نشر وتجهيزالبنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات تسه -4
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 .المعلومات وتكييفها مع االحتياجات المحلية
 حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية لتوفير كل األطر القانونية -5

 .والسياسية لزيادة اإلنتاجية والنمو
 إن من أهم البدائل المطروحة لتحسين إيرادات الدول النامية هو تحويل

في استخدام التكنولوجيا،  االقتصاد النامي إلى اقتصاد معرفي للتوسع
التعليم، وال يمكن أن ندخل بوابة اقتصاد المعرفة من دون تعليم  وإصالح

وأساسي جيد، وتوافر اإلنترنت كحاضن للمعلومات، وأكبر أوعية  تقني
 المعلومات واستخدامها ونشرها اليوم، يتم تصنيف الذكاء  تداول

ا تمثل تكنولوجيا المنفعة والهندسة الوراثية على أنه االصطناعي والليزر
على عديد من التطبيقات عبر نطاق واسع من  العامة التي تنطوي 

من ناحية أخرى ضرورة  .والبحوث االستخدامات في مجالي اإلنتاج
التعليمية والتقنية للمساعدة  االهتمام بالجامعات ومراكز األبحاث والهيئات

مار فيها واالستفادة منها عند واالستث في تطوير الخدمات اإللكترونية والتقنية
كما أن رفع نسبة االستثمارات في البنية التحتية الخاصة  .اتخاذ القرار

المعلومات، هي نقطة تحول في المجاالت المعرفية  باالتصاالت وتقنية
 .والتقنية

 بالنسبة آلثار التقدم التكنولوجي على الفقر وانعدام المساواة؛ يمكن القول
 لوجية التي أدت إلى رفع أجور العمال المهرة ساهمت فيإن القفزة التكنو 

 .إيجاد حالة متفاقمة من التفاوتات وعدم المساواة 
 إن تقدم اليابان وكوريا على سبيل المثال، اعتمد على التقنية الحديثة

 .واقتصاديات المعرفة، التي أسهمت في تطور ونمو تلك الدول
في المئة من أجهزة  90بـ على الصعيد العالمي تصنع الصين ما يقدر
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المعلومات في العالم، ما يعني أن االقتصاد العالمي يعتمد بشكل  تكنولوجيا
بنية تحتية عالمية لتكنولوجيا معلومات تصنع في الصين  متزايد على

وهذا ما يجب أن تسعى إليه االقتصادات النامية التي ما  اقتصاد المعرفة،
لتطبيقات البيروقراطية، والمحاوالت وسط زحمة من ا زالت تبحث عن نفسها

 .للدخل للوصول إلى مصادر جديدة
االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم العربي، 

 بالمئة من الناتج اإلجمالي المحلي، واالقتصـادات العربيـة ومنها 4من  أقل
 ـدالت النمـواالقتصاد السوري، تواجـه بعـض القضـايا المستعصية مثل مع

المرتفعـة  المنخفضـة، انخفـاضًا فـي التنـوع االقتصـادي، معـدالت البطالـة
 .التي تتطلب حلواًل لها تتمثل في اقتصاد المعرفة

 في سورية التي تعاني من الحرب واالحتالل وسرقة ثرواتها من الطاقة
 للبحثوالزراعة والعقوبات االقتصادية الظالمة، البد من وضع خطة وطنية 

 والتطوير واالبتكار لالستفادة من التكنولوجيا والمعلومات لخدمة االقتصاد
 .القائم على المعرفة تتضمن برنامجًا وطنيًا تنمويًا لسورية لما بعد الحرب

 اون الين، 2021  -12-  06، بقلم قحطان السيوفي
 
ماذا لو أطلقت روسيا والصين وإيران عمالت رقمية بعيدا عن  - 4

 الر؟الدو

يرى مراقبون أن هيمنة العملة األميركية على األسواق ستستمر وال 
 بديل متاحًا لفترة طويلة

  2021أكتوبر  31األحد    صحافية كفاية أولير  

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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ير تعمل بنوك مركزية عدة في كل أنحاء العالم على تطو   
 عمالت رقمية سيادية )أ ف ب(

لم ُيخِف مسؤول سابق في الخزانة األميركية قلقه الشديد من توجه 
لبنوكها المركزية للعمل  عمالت رقمية روسيا والصين وإيران نحو إنشاء

خارج الدوالر. واعترف مايكل غرينوالد، أن هذا التوجه يشكل مصدر قلق 
أن دوالً أخرى قررت أن تحذو حذو تلك البلدان،  للواليات المتحدة، بخاصة

قائاًل إن "ذلك سيكون مقلقًا"، في حين بقي رئيس مجلس االحتياطي 
المركزي(، جيروم باول، تحت الضغط  الفيدرالي األميركي )المصرف

ألشهر طويلة، وُطلب منه تكثيف التدقيق بشأن ما يعتبره بعض المسؤولين 
. ووصلت األميركية األميركيين تهديدًا وشيكًا لمصالح السياسة الخارجية

مايو )أيار( الماضي،  20الهستيريا العامة إلى ذروتها لدرجة أنه في 
أعلن باول أن "االحتياطي الفيدرالي" سيبدأ البحث عن إمكانية إنشاء 
 الدوالر الرقمي.

وليست العمالت الرقمية للبنوك المركزية بطبيعة الحال مثل العمالت 
مية العمالت الرقمية وتتحكم فيها المشفرة، حيث تصدر السلطات الحكو 

بعكس العمالت المشفرة الخارجة عن السيطرة وأعين الرقابة الحكومية. 
عدة في كل أنحاء العالم على تطوير عمالت رقمية  بنوك مركزية وتعمل

سيادية، والتي يقول المدافعون عنها إنها يمكن أن تعزز الشمول المالي 
وتجعل المعامالت عبر الحدود أسهل، ولكن بالنسبة إلى روسيا والصين 
وإيران، فاألمر قد يختلف بعض الشيء، حيث القرار سياسي بالدرجة 

يهدف إلى الخروج من تحت عباءة الهيمنة الدوالرية األميركية، األولى، و 
وربما يستخدم كوسيلة للتخلص من العقوبات التجارية واالقتصادية 

https://www.independentarabia.com/node/266601/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/266086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/268306/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F
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 األميركية كما هو الحال مع إيران وروسيا.
ويرى عضو المجلس االستشاري الوطني في معهد "تشارترد لألوراق 

ع إطالق الدول لعمالت المالية واالستثمار"، وضاح الطه، أن "موضو 
رقمية قد ال يتفق مع هيمنة الدوالر األميركي، لكن األمر ليس بهذه 
السهولة، أي إن يتأثر الدوالر بمجرد إصدار تلك الدول للعمالت الرقمية، 

في المئة من االحتياطات العالمية  60فالقضية أعمق من ذلك، حيث إن 
شكل الدوالر، كناتج محلي األجنبية مقومة بالدوالر األميركي، بينما ي

في المئة، بحسب إحصائيات أصدرها الفيدرالي  20إجمالي عالمي، نحو 
األميركي قبل أسابيع قليلة. وبالنظر إلى تلك األرقام، يمكن مالحظة حجم 
التأثير على االحتياطيات وحجم الثقة التي ينالها الدوالر من حيث اعتماده 

جنبية". وأضاف الطه أيضًا أنه كعملة وأصل من أصول االحتياطات األ
"قد يكون هناك إصدار لدوالر رقمي من شأنه أن يقلل من تأثير العمالت 
 األخرى على التجارة".

وقال عضو المجلس االستشاري الوطني في معهد "تشارترد لألوراق المالية 
واالستثمار"، إنه "قد تصلح العمالت الرقمية التي تطلقها هذه الدول للتجارة 

بينية بموجب اتفاقيات ثنائية بين موسكو وبكين، وربما تلجأ دول معادية ال
للواليات المتحدة مثل إيران وروسيا والصين إلى استخدام العمالت الرقمية، 
لكن بشكل عام حجم التأثير لهذه العمالت على المدى القصير والمتوسط 

مية وحجم سيكون برأيي محدودًا. أيضًا، عند الحديث عن التجارة العال
الثقة بالدوالر، فال تزال العملة األميركية هي األقوى حتى بالنسبة إلى 
إصدار حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وأعتقد أن الدوالر 
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سيبقى المهيمن، وبالتالي أتصور أنه ليس من السهولة كسر هيمنة الدوالر 
 األميركي على المديين القصير والمتوسط".

 ير "الريال الرقمي"إيران وتطو 
في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي اإليراني السابق 
عبدالناصر همتي في بيان ُنشر على موقع "البنك المركزي" في مايو 
)أيار( الماضي، عن "تطوير نسخة أولية من الريال اإليراني الرقمي". 

ته وكشف همتي الذي أقاله الرئيس السابق حسن روحاني في الشهر ذا
بسبب ترشح األول لالنتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي 
إبراهيم رئيسي، أن "المركزي اإليراني انتهى بالفعل من صياغة الخطة 
التنفيذية إلصدار العملة الرقمية للبنك المركزي اإليراني، وأن الريال 

رق الرقمي سيكون في شكل عملة مشفرة مستقرة سترتكز قيمتها على الو 
 التقليدي الحالي الريال. والفرق الرئيس هو أن بيئة التطبيق ستتغير".

ووفق موقع "المركزي اإليراني"، "لن يكون الريال الرقمي قاباًل للتعدين 
على الرغم من استخدام تقنية مماثلة إلصدار الريال الرقمي، فإنه لن 

  (".يكون مثل العمالت المشفرة األخرى مثل )بيتكوين( و)إثيريوم
وكانت إلفيرا نابيولينا، : روسيا وتجهيز نموذج أولي للروبل الرقمي 

محافظ البنك المركزي الروسي، قد أقّرت في تصريحات أدلت بها في 
يونيو )حزيران( الماضي، بأن "تحرك االقتصاد عبر اإلنترنت، سيجعل 

الة العمالت الرقمية مستقبل األنظمة المالية". وأضافت نابيولينا، إن "إز 
 الدولرة تشكل جزءًا من سياسة واسعة إلدارة مخاطر العمالت األجنبية".
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ويقول متخصصون إن روسيا تبتعد تدريجيًا عن استخدام العملة 
األميركية كوسيلة لعزل نفسها عن آثار العقوبات التي يمكن أن تستهدف 

 كل الشركات التي تستخدم الدوالر.
يرة المشاركة لمعهد تحليل ، قالت آن كورين، المد2019وفي عام 

األمن العالمي، لشبكة "سي أن بي سي"، إن هناك "ناديًا متناميًا" من 
الالعبين "األقوياء جدًا" الذين يريدون تقويض أهمية الدوالر. وقالت في 
ذلك الوقت إن لدى الصين وروسيا واالتحاد األوروبي "حافزاً قوياً للتخلص 

كتوبر )تشرين األول( الحالي، ورقًة ونشرت موسكو في أ من الدوالر".
استشارية بشأن "الروبل الرقمي"، وتهدف إلى تجهيز نموذج أولي بنهاية 

 . وقالت نابيولينا إن "التجارب قد تبدأ العام المقبل".2021عام 
 2022اليوان الرقمي في دورة األلعاب األولمبية الشتوية 
أن يكون أحد أوائل أما في الصين فيتطلع "بنك الشعب الصيني" إلى 

البنوك المركزية الرئيسة في العالم التي تطلق عملتها الرقمية الخاصة، 
وبذلك سيكون قادراً على مراقبة المعامالت الرقمية عن كثب. وتم استخدام 

مليون سيناريو )عملية(، بإجمالي حجم  1.32اليوان الرقمي في أكثر من 
مجلة "فورين بوليسي". مليار دوالر، بحسب  5.4معامالت بلغ نحو 

وتجري االستعدادات لظهور اليوان الرقمي ألول مرة عالميًا في دورة 
 .2022األلعاب األولمبية الشتوية في بكين في أوائل عام 

 قوة الدوالر أشبه بالقوة العسكرية األميركية
من جانبه، رأى الباحث االقتصادي الكويتي محمد رمضان، أنه "من 

عمالت الرقمية التي تصدرها الدول ليست بديلة عن المهم ايضاح أن ال
أي عملة أجنبية، وإنما هي بديلة عن العملة المحلية للدولة التي تصدرها، 
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وبالتالي ال يمكن االستغناء عن الدوالر األميركي، وهي عملة احتياط 
وغطاء للذهب، واستبدالها بالعمالت الرقمية". وقال رمضان، "ترغب أكثر 

العالم في التخلص من الدوالر األميركي، ولكن ما هو البديل من دولة في 
الُمتاح؟"، معتبرًا أنه "ال بديل حقيقيًا للدوالر األميركي، فالعملة الصينية 
ليست بدياًل عن الدوالر، وكذلك الحال بالنسبة لليورو األوروبي، كما أن 

ًا عن الدوالر النفط ال يزال ُيباع بالدوالر". وتابع رمضان أن "التحول بعيد
ال يحدث إال إذا تحولت التداوالت العالمية بأسرها إلى عملة بديلة، مثل 
تداول النفط والسلع األخرى. كما أن الدول بين بعضها البعض تقبل 
بالدوالر. وتعتمد السياسة األميركية على تقوية الدوالر وتعزيز استخدامه 

ة للدوالر، والتي هي أشبه على المستوى العالمي، وهنا تكمن القوة األساسي
بالقوة العسكرية األميركية، بالتالي فإن قوة الدوالر في العالم أمر مهم جدًا، 
وال يمكن أن تسمح الواليات المتحدة بتراجع استخدامه بشكل كبير، إذ 

 سيضر ذلك باالقتصاد األميركي".
وشّكلت سياسة الدولرة أولوية بالنسبة إلى روسيا : سياسة الدولرة

الصين، عندما بدأت الدولتان في توسيع التعاون االقتصادي بينهما، و 
وبعد انفصال موسكو عن الغرب بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم. وأصبح 
استبدال الدوالر في التسويات التجارية ضرورًة لتجنب العقوبات األميركية 

وأوضح ديمتري دولجين، كبير االقتصاديين لشؤون روسيا  ضد روسيا.
نك "آي أن جي"، أن "أي معاملة تحويل تتم في العالم تتضمن في ب

دوالرات أميركية، يجري في وقت ما تصفية معامالتها من خالل بنك 
أميركي، وهذا يعني أن حكومة الواليات المتحدة يمكنها إخبار ذلك البنك 

وكانت سياسة الدولرة اكتسبت مزيدًا من الزخم  بتجميد معامالت معينة".
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، ال سيما بعدما فرضت إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد في روسيا
ترمب تعريفات جمركية على سلع صينية تبلغ قيمتها مئات المليارات من 
الدوالرات. وكانت موسكو اتخذت في السابق زمام المبادرة بشأن إزالة 
 الدوالر، بينما أصبحت بكين تنظر إليه على أنه أمر بالغ األهمية أيضًا.

ل تشانغ شين، وهو زميل باحث في مركز الدراسات الروسية في وقا
جامعة شرق الصين للمعلمين في شنغهاي، لمجلة "نيكاي آسيا" في 
أغسطس )آب( الماضي، إنه "في اآلونة األخيرة بدأت الدولة الصينية 
والكيانات االقتصادية الكبرى تشعر بأنه قد ينتهي بها األمر في وضع 

روس كونهم هدفًا للعقوبات، وربما يتم استبعادها من مشابه لنظرائها ال
 نظام سويفت".

وكانت روسيا والصين وقعتا صفقة تبادل عمالت لمدة ثالث سنوات 
مليار دوالر(. ومّكنت تلك االتفاقية كل  24.5مليار يوان ) 150بقيمة 

دولة من الوصول إلى عملة الطرف اآلخر دون الحاجة إلى شرائها من 
 .2017األجنبي، وتم تمديد الصفقة لثالث سنوات في عام سوق الصرف 

وخالل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا في يونيو )حزيران( 
، أبرمت موسكو وبكين صفقًة الستبدال الدوالر بالعمالت الوطنية 2019

للتسويات الدولية بينهما. كما دعا الجانبان إلى تطوير آليات دفع بديلة 
ويفت" التي تهيمن عليها الواليات المتحدة إلجراء التجارة لشبكة "س

 باستخدام الروبل واليوان.
https://www.independentarabia.com/node/272886/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B

5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86- 
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 3هل تحقق العمالت الرقمية "المعادلة الصعبة" وتتجاوز الـ - 5

 تريليونات دوالر؟

  2021نوفمبر  3األربعاء    اندبندنت عربية ووكاالت 
 )أ ف ب(  العمالت الرقمية تسجل موجة صعود مجددا 
إيثريوم" عند أعلى مستوى على اإلطالق و"شيبا إينو" تسجل ارتفاعًا "

 أسبوعيًا صاروخياً 
إلى الصعود بعد موجة من الخسائر  العمالت الرقمية مجددًا، عادت

ألف دوالر إلى ما  65التي هوت بعملة "بيتكوين" من مستوى يتجاوز 
ألف  63ألف دوالر، لتعود إلى االرتفاع من جديد وتسجل  57يقرب من 

تريليون  2.7دوالر، ما دفع القيمة السوقية للعمالت الرقمية إلى تجاوز 
 دوالر.

خالل الجلسات الماضية صعودًا متتاليًا بدعم عدد  وشهدت السوق 
من األخبار اإليجابية التي كان من المتوقع أن تدفع السوق إلى االتجاه 
الصعودي، لتتماشى مع التوقعات التي كانت تشير إلى بلوغ "بيتكوين" 

ألف دوالر. لكنها عادت إلى التراجع في إطار عمليات  100مستوى 
 موجة االرتفاع القياسية. تصحيح وجني أرباح بعد

على صعيد التداوالت وخالل الجلسات الخمس الماضية، قفزت القيمة 
السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية بنسبة عشرة في المئة، رابحة نحو 

مليار دوالر  2466.3مليار دوالر، بعدما صعدت القيمة من  241.7
 مليارات دوالر في تعامالت اليوم. 2708إلى 

 ألف دوالر 63ين" تتجاوز مستوى "بيتكو 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
https://www.independentarabia.com/node/268401/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-588-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1#overlay-context=user/243961
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"، وفيما سجلت العملة مكاسب أسبوعية بنسبة بيتكوينبالنسبة إلى "
في  7.3في المئة، فقد قفزت خالل الجلسات الخمس الماضية  0.53

دوالرًا  58840دوالرًا، بعدما ارتفع سعرها من  4288المئة، رابحة نحو 
 دوالرًا في تعامالت اليوم. 63128إلى نحو 

ي المئة، رابحة نحو ف 7.5كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 
مليار دوالر بعدما ارتفعت القيمة اإلجمالية للعملة من مستوى  83.1

مليار دوالر في الوقت الحالي،  1190.9مليار دوالر إلى نحو  1107.8
في المئة من  43.79لتستحوذ على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 

لي في المئة من إجما 34.4إجمالي السوق، كما تستحوذ على نحو 
 مكاسب السوق.

" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر إيثريوموسجلت عملة "
فرة من حيث القيمة السوقية مكاسب خالل تداوالت األسبوع العمالت المش

في المئة، مقابل ارتفاع خالل الجلسات الخمس  4.9األخير بنسبة 
دوالرًا، وذلك بعدما  453في المئة رابحة نحو  11.4الماضية بنسبة 

دوالرًا وهو أعلى مستوى  4432دوالرًا إلى نحو  3979ارتفع سعرها من 
 لها على اإلطالق.

في المئة، رابحة  11.4ما قفزت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة ك
مليار دوالر إلى نحو  470.4مليار دوالر بعدما صعدت من  53.4نحو 

 19.34مليار دوالر، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها  523.8
في المئة من إجمالي مكاسب  22في المئة، فيما استحوذت على نحو 

 السوق.

https://www.independentarabia.com/node/270476/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9#overlay-context=user/243961
https://www.independentarabia.com/node/247101/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1#overlay-context=user/243961
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عملة "بينانس كوين" في المركز الثالث بين أكبر العمالت وفيما حلت 
المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة مكاسب خالل 

 2.12في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة  12تداوالت األسبوع األخير بنسبة 
 545في المئة خالل الساعات الماضية، ليستقر سعر العملة عند مستوى 

مليار دوالر  90.9ت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو دوالرًا. كما قفز 
 في المئة. 3.35مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الرابع، بعدما استقر سعر العملة عند 
 70.75مستوى دوالر واحد. كما سجلت قيمتها السوقية اإلجمالية نحو 

في  2.61وقية تبلغ نسبتها نحو مليار دوالر، مستحوذة على حصة س
 المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت المشفرة.

لكن عملة "كاردانو" التي حلت في المركز الخامس بين أكبر عشر 
عمالت رقمية من حيث القيمة السوقية سجلت خسائر خالل تداوالت 

عات في المئة، مقابل تراجع خالل السا 9.5األسبوع األخير بلغت 
في المئة، ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند  0.6الماضية بنسبة 

مليار  65.5دوالر. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند  1.97
في  2.41دوالر، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 

 المئة.
 في المئة خالل أسبوع 52"شيبا إينو" تقفز 

تي حلت في المركز السادس بين أكبر عشر وسجلت عملة "سوالنا" ال
عمالت رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خالل تداوالت األسبوع 

في المئة، مقابل تراجع خالل الساعات الماضية  1.4األخير بلغت نسبتها 
 205في المئة، ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند مستوى  0.2بنسبة 
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مليار  61.66لسوقية المجمعة عند مستوى دوالرات. كما استقرت قيمتها ا
في  2.27دوالر، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 

 المئة.
وفيما جاءت عملة "إكس ريبل" في المركز السابع، فقد سجلت خسائر 

في  1.7في المئة مع ارتفاع  0.2خالل تداوالت األسبوع األخير بنسبة 
ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند المئة خالل الساعات الماضية، 

مليار  52.3دوالر. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند  1.11
 في المئة. 1.93دوالر لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 

أما عملة "بولكا دوت" التي حلت في المركز الثامن فقد سجلت 
مع صعود في المئة،  19.2مكاسب خالل تداوالت األسبوع األخير بنسبة 

في المئة خالل الساعات الماضية، لتستقر في تعامالت اليوم عند  16
دوالر. كما استقرت قيمتها السوقية اإلجمالية عند مستوى  52.57
 1.91مليار دوالر، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها  51.82

 في المئة.
وحلت عملة "شيبا إينو" في المركز التاسع بين أكبر عشر عمالت 

 52قمية من حيث القيمة السوقية، بعدما سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة ر 
في المئة مع تراجع ثالثة في المئة خالل الساعات الماضية، ليستقر 

دوالر. كما قفزت  0.00007051سعرها في تعامالت اليوم عند مستوى 
مليار دوالر بحصة سوقية  38.79قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 

وجاءت عملة "دوغ كوين" في المركز  في المئة. 1.43سبتها تبلغ ن
العاشر، وسجلت العملة مكاسب خالل تداوالت األسبوع األخير بنسبة 

في المئة خالل الساعات الماضية،  0.8في المئة، مقابل تراجع  0.22
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دوالر. كما استقرت قيمتها  0.275ليجري تداولها اليوم عند مستوى 
مليار دوالر، لتستحوذ على حصة  36.036مستوى  السوقية المجمعة عند

 في المئة. 1.33سوقية تبلغ نسبتها 
https://www.independentarabia.com/node/273666/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B
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%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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 30ــ 

 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - Mark Cuban, właściciel drużyny koszykarskiej Dallas 

Mavericks właśnie kupił całe miasto Mustang w Teksasie.  

Według ostatniego spisu powszechnego w miasteczku 
mieszka zaledwie 21 osób. 

Urszula Lesman Publikacja: 04.12.2021 15:32 

 Mark Cuban Foto: Bloomberg 
Dlaczego zdecydował się kupić miasteczko? Miliarder 

powiedział „Dallas Morning News”, że „kumpel musiał to 
sprzedać” – informuje CNN. 

Według magazynu Forbes majątek Marka Cubana jest 
szacowany na około 4,4 mld dolarów. Jest współwłaścicielem 
medialno-rozrywkowej firmy 2929 Entertainmenti oraz 
prezesem AXS TV. Jest także jednym z głównych inwestorów 
„rekinów” w telewizyjnym show ABC „Shark Tank”. 

„Nie wiem, czy cokolwiek z tym zrobię” – powiedział Cuban 
gazecie. Mustang to prawie 31-hektarowe miasteczko przy 
autostradzie nr 45. Według „Dallas Morning News” miasto 
zostało założone na początku lat 70., kiedy to było znane 
głównie jako lokalny wodopój w borykającym się z niedoborami 
wody hrabstwie Navarro. Obecnie w miasteczku, które składa 
się głownie z parkingu dla kamperów i przyczep, jest niewiele 
atrakcji, min. klub ze striptizem, Wispers Cabaret, który 

https://www.rp.pl/autor/7731-urszula-lesman
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podobno jest w złym stanie. Według CNN nazwa klubu została 
zmieniona na „Mark Cubaret” – po tym jak poinformowano, że 
miasto ma nowego właściciela. Jednym z rezydentów miasta 
jest też aligator. Mieszka w jednym z okolicznych stawów. 

Atrakcje w pobliżu? Do Dallas jest jakieś 45 minut 
samochodem. Niedaleko znajduje się też miasteczko Waco, 
które było siedzibą sekty Gałąź Dawidowa. W 1993 roku 
władze wysłały na teren farmy kilkudziesięciu agentów ATF, 
celem aresztowania przywódcy sekty Dawida Koresha. 
Wywiązała się strzelanina, siły policyjne musiały się wycofać. 
Oblężenie trwało 51 dni, zakończyło się 19 kwietnia 1993 
wybuchem pożaru podczas szturmu sił porządkowych, zginęło 
86 osób, w tym 22 dzieci. Zginął też David Koresh. 

Niedaleko jest też do jedynej winnicy i winiarki w okolicy – 
Angelita, która według CNN jest „absolutnie urocza”. 

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

https://www.rp.pl/biznes/art19166541-amerykanski-miliarder-mark-cuban-kupil-male-
miasteczko-w-teksasie 

 
7 - Zboża coraz bardziej w cenie. Opłaca się je przechować 

Drożeją zboża na świecie.  

W Polsce ten trend wzmacnia mniejsza podaż krajowego 
ziarna, wysokie koszty jego transportu i problemy logistyczne. 

  Foto: Shutterstock 
Piotr Łuczak Publikacja: 02.12.2021 21:00 
W kontrolowanych warunkach zboże można długo 

przechowywać, czekając na zwyżkę jego ceny. 

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/wszystkie-prawa-zastrzezone
https://www.rp.pl/autor/205341-piotr-luczak
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Z tygodnia na tydzień, po 10–20 zł na tonie stopniowo rosną 
ceny ziarna w skupie. I nic nie zapowiada, że to koniec 
podwyżek. Za pszenicę konsumpcyjną eksporterzy w portach 
oferowali na koniec listopada już 1400–1460 zł/t. Za żyto 
paszowe skłonni byli zapłacić 1135–1150 zł/t, za pszenżyto – 
1300–1330 zł/t. Stawka za kukurydzę sięgała 1150–1170 zł/t 
i jak pozostałych zbóż powoli pięła się w górę. 

– Uszczuplona rynkowa podaż ziarna, a także bardzo 
wysokie koszty transportu i problemy logistyczne związane z 
przemieszczaniem zbóż przekładają się na wielkość dostaw do 
portów. Ceny portowe w dalszym ciągu są mało konkurencyjne 
w porównaniu z cenami zbóż oferowanych przez młyny i 
wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym – uważa Monika 
Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która zrzesza 
ponad 60 przedsiębiorstw dysponujących potencjałem 70 proc. 
zbóż na polskim rynku. 

BIZNES 
Spekulanci windują ceny zbóż na światowych rynkach 
Ceny zbóż rosną z powodu słabszych zbiorów, ale też za 

sprawą funduszy inwestycyjnych, które kupują je z myślą o 
odsprzedaży z zyskiem w przyszłości. 

Wygląda więc na to, że w tym sezonie zboże będzie bardzo 
opłacało się przechować. To dobry prognostyk dla tych 
gospodarstw i firm, które zainwestowały w bazę 
przechowalniczą. 

https://www.rp.pl/ekonomia/biznes
https://www.rp.pl/biznes/art19091421-spekulanci-winduja-ceny-zboz-na-swiatowych-rynkach
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– W dobrych warunkach ziarno można przechować do 
dwóch lat – zaznacza Bernard Ginter, który w Wyczechach k. 
Człuchowa (Pomorskie) prowadzi liczące 1500 hektarów 
gospodarstwo i skup zbóż. 

W ciągu roku przez jego firmę przechodzi ok. 100 tys. ton 
ziarna. Główny zapas mieści się w silosach stalowych systemu 
Riela z pełną automatyką logistyki; największe zbiorniki mają 
pojemność po 2150 ton, a inne 1200 ton. Przedsiębiorstwo 
sprzedaje całość rzepaku i ponad 60 procent zbóż na eksport, 
głównie do Niemiec. 

Brak danych o zbiorach 
Choć od żniw zbóż podstawowych minął już dobry kwartał, 

nadal nie ma jeszcze ostatecznych danych, które pozwolą 
oszacować tegoroczną ich produkcję. Do dyspozycji są jedynie 
dane przedwynikowe Głównego Urzędu Statystycznego. 
Podaje on, że zbiory zbóż podstawowych z mieszankami 
zbożowymi wyniosą w Polsce 27 mln ton, czyli o ok. 1,6 mln t 
mniej (-6 proc.) niż w roku 2020. Z tego oziminy łącznie z 
ozimymi mieszankami zbożowymi dadzą ok. 20,7 mln t – aż o 
ok. 2 mln ton (-9 proc.) mniej w porównaniu z ubiegłorocznymi. 
Pszenica ozima miała plonować na poziomie 11,3 mln t, w 
porównaniu z 12 mln t w ub.r. Mniej ma być żyta, zbiory 
wyniosą 2,5 mln t w porównaniu z 3 mln t w poprzednim roku. 

GUS oczekuje poprawy zbiorów w zbożach jarych. Te sypną 
na poziomie ok. 6,2 mln t. Będzie to o ok. 0,4 mln t (+7 proc.) 
więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. 
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– W sezonie 2021/2022 mniejsze zapasy początkowe zbóż 
wyniosą 4,4 mln t w porównaniu z szacowanymi 4,6 mln t z 
sezonu 2020/2021. To wraz ze zbiorami tegorocznymi da 
mniejsze o 3,3 proc. zasoby krajowe, które wyniosą 38,7 mln 
ton. Zużycie zbóż przewiduje się na 27,2 mln ton, tj. na 
poziomie o 0,9 proc. niższym niż w poprzednim sezonie. 
Znacznie zmaleje eksport, bo o ponad 28 proc., do 7,8 mln ton. 
Mniej też ziarna zaimportujemy, bo niecałe 2 mln ton zamiast 
2,6 mln ton – ocena Wiesław Łopaciuk, specjalista rynku 
zbożowego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

Polska rzepakiem stoi 
Jeśli chodzi o rzepak, GUS szacuje zasiewy na 1 mln ha i 

plony na 3,2 mln t (3,1 mln t w ub.r.). – Można powiedzieć, że 
dziś polskie rolnictwo stoi rzepakiem i nasi rolnicy dogonili 
europejską czołówkę, jeśli chodzi o efektywność jego uprawy – 
mówi Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw. 

W kraju dobiegają końca zbiory kukurydzy na ziarno, które 
przyniosą ok. 6,5 mln ton. To z kolei dobra baza surowcowa do 
dalszego rozwoju w Polsce produkcji bioetanolu. 

Złoty bije w import 
Przy obecnych kursach walut, trudno mówić o opłacalności 

i większym imporcie zbóż do kraju. W okresie styczeń–sierpień 
br. sprowadzono do Polski według danych Ministerstwa 
Finansów ok. 602 tys. ton zbóż. Były to: kukurydza – 134 tys. 
ton, jęczmień – 116 tys. ton i pszenica 325 tys. ton, w tym 71 
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tys. ton pszenicy durum, której nie uprawiamy w kraju. 
Głównymi dostawcami pszenicy (bez durum) były Czechy (113 
tys. ton) i Słowacja (123 tys. ton). 

Z kolei eksport polskich zbóż w okresie styczeń–sierpień br. 
przekroczył 5,3 mln ton. Dominowała w nim pszenica (2,3 mln 
t), kukurydza (1,3 mln t), pszenżyto (0,5 mln t). Pszenicę 
sprzedawaliśmy głównie do Algierii (792 tys. ton), Arabii 
Saudyjskiej (516 tys. ton), Niemiec (394 tys. ton), Maroka (353 
tys. ton), RPA (105 tys. ton). 

Świat drogiego ziarna 
Ceny zbóż rosną po obu stronach Atlantyku. To efekt 

zmniejszania się światowych zapasów pszenicy po ostatniej 
prognozie zwykle dobrze poinformowanego Departamentu ds. 
Rolnictwa (USDA). Na wysokie ceny reaguje Rosja – duży 
eksporter ziarna, która chcąc chronić rynek krajowy, 
zapowiedziała wprowadzenie kontyngentu na eksport zbóż od 
nowego roku, czyli na drugą połowę sezonu 2021/2022. 
Pszenica w notowaniach giełdy w Chicago (CBOT) umacnia się 
cenowo, a unijny kontrakt zbliża się do historycznego szczytu 
300 euro/t, czyli maksimum dziennego z września 2007 roku. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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8 - Polska nie dostała pieniędzy z Funduszu Odbudowy, 

zagrożone kolejne transfery 

Anna Słojewska Publikacja: 02.12.2021 19:43 

 Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek 
Po blokadzie środków na odbudowę zagrożone są pieniądze 

z europejskiego budżetu. Polska może zapłacić za 
upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. 

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, skutecznie 
blokuje kompromis premiera Mateusza Morawieckiego z 
Komisją Europejską w sprawie sądownictwa 

Polska nie dostała jeszcze pieniędzy z unijnego Funduszu 
Odbudowy, a już zagrożone są kolejne transfery. Rzecznik 
generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził w czwartek, 
że TSUE powinien w całości oddalić zażalenie Polski i Węgier 
na tzw. mechanizm warunkowości. 

Zawieszone transfery 
Orzeczenie sądu w tej sprawie ma nastąpić wczesną wiosną 

2022 r., ale jest bardzo prawdopodobne, że będzie ono zgodne 
z linią rzecznika. Otworzy to drogę do nałożenia sankcji 
finansowych na Polskę. Już w drugiej połowie 2022 r. mogłyby 
zostać zawieszone bieżące transfery z budżetu UE na lata 
2021–2027, w którym dla Polski przewidziano 105 mld euro. 

POLITYKA 
Parlament Europejski pozwał Komisję Europejską za 

niezastosowanie mechanizmu warunkowości 

https://www.rp.pl/autor/13141-anna-slojewska
https://www.rp.pl/wydarzenia/swiat/polityka
https://www.rp.pl/polityka/art19062651-parlament-europejski-pozwal-komisje-europejska-za-niezastosowanie-mechanizmu-warunkowosci
https://www.rp.pl/polityka/art19062651-parlament-europejski-pozwal-komisje-europejska-za-niezastosowanie-mechanizmu-warunkowosci
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Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli 
poinformował, że w piątek wniesiono pozew przeciw Komisji 
Europejskiej w związku z niezastosowaniem rozporządzenia w 
sprawie warunkowości budżetu Unii. 

Mechanizm warunkowości jest zupełnie nowym 
instrumentem ochrony interesów finansowych UE, który został 
zaakceptowany rok temu. Warszawa i Budapeszt były 
przeciwne i zaskarżyły go do TSUE, twierdząc, że jest 
niezgodny z unijnymi traktatami. Daje on możliwość 
zawieszenia transferu unijnych pieniędzy do krajów, w których 
stwierdzono łamanie praworządności. Musi także istnieć 
związek między tym faktem a interesami finansowymi UE. I to 
właśnie będzie musiała wykazać Komisja Europejska, gdy 
będzie chciała uruchomić mechanizm warunkowości przeciwko 
jakiemukolwiek państwu UE. Na razie wskazała na Polskę i 
Węgry – to do nich wysłała listy ze szczegółowymi pytaniami 
dotyczącymi niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz 
ochrony interesów finansowych UE. 

OLAF pogrąża Polskę? 
Z wątpliwości podnoszonych przez Brukselę w dokumencie 

przekazanym Polsce wynika, że chodzi nie tylko o 
fundamentalne kwestie niezależności sędziów czy ostatniego 
wyroku TK w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym. 
To jest bardzo ważne, bo Komisja pyta, jak w tym kontekście 
Polska może zagwarantować niezależne dochodzenia i 
bezstronne wyroki w sprawach dotyczących unijnych pieniędzy. 
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Ale drąży dalej. Pyta, dlaczego w latach 2016–2020 tylko 33 
proc. wniosków OLAF (unijnego biura antykorupcyjnego) 
znalazło swój finał w sądzie. OLAF bada prawidłowość 
wydawania unijnych pieniędzy, ale nie może występować 
bezpośrednio do krajowych sądów. Musi złożyć wniosek w 
prokuraturze i ta decyduje co dalej. W latach 2012–2018 
nadała ona bieg 79 proc. spraw zgłoszonych przez OLAF, a w 
latach 2016–2020 tylko 33 proc. To o tyle ważna, że Polska 
jako jeden z niewielu krajów UE nie zgłosiła akcesu do 
Europejskiej Prokuratury – nowej instytucji, która ma prawo 
badać sprawy związane z unijnymi pieniędzmi i kierować 
wnioski do sądów. Bruksela musi więc mieć zaufanie do 
polskich prokuratorów i sędziów. Istotnym elementem, 
niewspomnianym w liście, może być też kwestia opisywana na 
łamach „Rzeczpospolitej", czyli nienadawania przez prokuraturę 
biegu sprawom zgłoszonym przez Najwyższą Izbę Kontroli, a 
też dotyczącym unijnych funduszy. O tym w ostatnich 
tygodniach szef NIK Marian Banaś rozmawiał z unijnymi 
komisarzem sprawiedliwości Didierem Reyndersem. 

SĄDY I TRYBUNAŁY 
Zbigniew Ziobro: Unia Europejska to nie Święty Mikołaj, a raczej 

komornik 
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w 

rozmowie z niemieckim dziennikiem „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, że Polska nie zapłaci unijnych kar - podaje "Deutsche 
Welle". 

https://www.rp.pl/prawo/prawnicy/sady-i-trybunaly
https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art19159731-zbigniew-ziobro-unia-europejska-to-nie-swiety-mikolaj-a-raczej-komornik
https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art19159731-zbigniew-ziobro-unia-europejska-to-nie-swiety-mikolaj-a-raczej-komornik
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Kara za dyscyplinarki 
Od miesięcy zablokowany jest już polski Krajowy Plan 

Obudowy, przewidujący 36 mld euro: 24 mld euro dotacji i 12 
mld euro pożyczek. – Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, 
że są jakieś postępy w negocjacjach, ale teraz wszystko stanęło 
– mówi nam bardzo dobrze poinformowany unijny dyplomata. 
Chodzi o brak zobowiązania Polski do wykonania wyroku TSUE, 
czyli przywrócenia do orzekania sędziów zwolnionych w ramach 
postępowań dyscyplinarnych i likwidacji Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego. 

Polska mogłaby dostać zaliczkę w wysokości 4,7 mld euro, 
ale tylko jeśli w najbliższych dniach Komisja Europejska 
zatwierdziłaby nasz KPO. Bo ewentualna pozytywna 
rekomendacja wymaga jeszcze zgody unijnej rady ds. 
gospodarczych, czyli ministrów finansów państw UE. A ci 
zbierają się po raz ostatni w tym roku 16 grudnia. Zaliczka 
wypłacana jest tylko państwom, które mają KPO formalnie 
zatwierdzony w 2021 r. Pozostałe, nawet jeśli dostaną zgodę, 
będą musiały najpierw finansować KPO z własnych funduszy, 
a dopiero po blisko pół roku będą mogły liczyć na zwrot 
pieniędzy na podstawie przesłanych rachunków. 
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9 - Złoty w ostatnich dniach zyskuje na wartości szybciej 

niż 30 kluczowych walut 

Polska waluta w ostatnich dniach zyskuje na wartości szybciej 
niż jakakolwiek inna spośród ponad 30 kluczowych jednostek 
płatniczych świata. 

 Foto: Adobe Stock 
Grzegorz Siemionczyk 02.12.2021 
W ciągu zaledwie pięciu dni złoty umocnił się o 3 proc. wobec 

dolara i blisko 2 proc. wobec euro. W tym czasie był najsilniejszą 
spośród ponad 30 głównych walut na świecie. To wyraźna odmiana 
losu w stosunku do poprzednich kilkunastu dni, gdy polska waluta 
błyskawicznie traciła na wartości. Jeszcze przed Świętem 
Niepodległości za euro trzeba było zapłacić nieco mniej niż 4,60 
zł, dwa tygodnie później kurs ten był już blisko 4,73 zł – najwyżej 
od 2009 r. To z kolei prowokowało obawy przed wzrostem inflacji, 
co potęgowało wrażenie, że NBP spóźnia się z zaostrzaniem 
polityki pieniężnej. W czwartek po tej słabości nie było już śladu. 
Kurs euro znów znalazł się poniżej 4,60 zł. Dolar kosztował około 
4,05 zł, podczas gdy kilka dni wcześniej nawet 4,20 zł. Analitycy 
nie prześcigają się jednak w prognozowaniu dalszej silnej aprecjacji 
złotego. 

W 2022 rok wejdziemy z bardzo słabym złotym 
Tarcza antyinflacyjna może wymagać większych, niż dotąd 

oczekiwano podwyżek stóp procentowych. Jeśli RPP będzie im 
niechętna, złoty pozostanie pod presją. 

https://www.rp.pl/autor/12841-grzegorz-siemionczyk
https://www.rp.pl/finanse/art19144251-w-2022-rok-wejdziemy-z-bardzo-slabym-zlotym
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Mniejsza płynność 
Do umocnienia złotego w ostatnich dniach przyczyniło się kilka 

wydarzeń. W środę w „Financial Times" ukazał się artykuł 
sugerujący bliskie porozumienie polskiego rządu z Komisją 
Europejską w sprawie uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. 
– Aprecjacja złotego to przede wszystkim efekt zaostrzenia retoryki 
przez prezesa NBP Adama Glapińskiego. W swoich ostatnich 
wystąpieniach wskazywał on, że nie ma mocnej gospodarki bez 
mocnego złotego, inflacja nie jest już przejściowa, tylko stała się 
uciążliwa, i że widzi on przestrzeń do dalszego zacieśniania polityki 
pieniężnej – tłumaczy „Rz" Marcin Kujawski, ekonomista z BNP 
Paribas. – Zmiana retoryki została wzmocniona przez działania 
NBP w zakresie zarządzania płynnością. Chociaż bank centralny 
wciąż może dokonać zakupów skarbowych papierów dłużnych na 
rynku, to zrezygnował z organizowania comiesięcznych aukcji. 
Dodatkowo NBP uruchomił dostrajającą operację otwartego rynku, 
dzięki której zaabsorbował płynność, co pchnęło stopy procentowe 
na rynku międzybankowym w górę i sprawiło, że gra na osłabienie 
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złotego stała się droższa dla zagranicznych inwestorów – dodaje, 
odnosząc się do środowej, pierwszej od maja 2020 r., operacji 
dostrajającej, w ramach której NBP ściągnął z rynku ponad 7 mld 
zł. Dzień wcześniej zaczęła z kolei obowiązywać wyższa stopa 
rezerwy obowiązkowej (2 proc. zamiast 0,5 proc.), co też 
ograniczyło płynność na rynku złotego. 

– W niedawnym raporcie pisaliśmy, że aby skutecznie obniżyć 
inflację, potrzeba umocnienia złotego, a to z kolei wymaga 
werbalnych interwencji prezesa NBP lub rzeczywistych działań na 
rynku. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami właśnie takich zmian 
– ocenia Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego. 

RPP pod presją 
Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit 

Agricole Bank Polska, z serii czynników, które przyczyniły się do 
aprecjacji złotego, najważniejsze były prawdopodobnie doniesienia 
„FT". To tłumaczyłoby, dlaczego węgierski forint zachowywał się w 
ostatnich dniach niemal identycznie jak złoty, choć na węgierskim 
rynku nie doszło do podobnych zmian płynności. Spór o unijne 
fundusze dotyczy natomiast także Węgier. To jednak oznacza, że 
jeśli zatwierdzenie KPO nie nastąpi szybko, złoty i forint znów 
znajdą się pod presją. 

Marcin Kujawski zwraca z kolei uwagę na to, że wstępny 
szacunek inflacji w listopadzie (7,7 proc.), ostatnie wypowiedzi 
prezesa NBP oraz operacje tej instytucji inwestorzy zinterpretowali 
jako sygnał dużej podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu RPP. 
Rynek finansowy oczekuje wzrostu stopy referencyjnej NBP za 
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tydzień nawet o 1,25 pkt proc., do 2,5 proc. Jeśli taka zmiana nie 
nastąpi albo mniejszej zmianie nie będą towarzyszyły 
zdecydowane deklaracje dotyczące kolejnych podwyżek, 
inwestorzy mogą być rozczarowani, a złoty znów osłabnie. 

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

https://www.rp.pl/banki/art19162391-zloty-w-ostatnich-dniach-zyskuje-
na-wartosci-szybciej-niz-30-kluczowych-walut 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
مليار دوالر فيما حاجة بالده للنهوض  18الرجل الذي بّدد  - 10

 !الكارثة –لنموذج يطلب إلى ا .ملياراً. 15

 2021-12–22األخبار  
هذه قد تكون «. فلنعد الكّرة وكأن ال إفالس وقع وال انهيار حصل»

الرسالة األكثر وضوحاً في كالم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أمس. 
نستدين لندفع الديون ونمّول «: بسيطة»سالمة للنهوض « وصفة»

وتمويل المزيد من االستهالك. االستهالك، ثم نستدين لدفع ما استدّناه 
يريد سالمة، بعد كل ما حصل، نفخ الروح في النموذج الذي أوصل إلى 

 !الكارثة
بشكل يبدو أقرب إلى السباق لترويج منتج ما، أطّل كّل من نائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، من 

ة للعالقة المرتقبة مع منابر متنوعة، للكالم عن التحضيرات الجاري
مليار دوالر، بينما  68صندوق النقد الدولي. األول قال إن الخسائر 
، متحّدثًا «مرحلة األرقام»اكتفى الثاني باإلشارة إلى أن خّطة التعافي في 

مليار دوالر للنهوض، بينما هو  15عن حاجة لبنان لنحو  –بثقة تامة  –
الحتياطات التي كان يمكن مليار دوالر من ا18نفسه من بّدد نحو 

 .استعمالها في سبيل النهوض
بحسب المعلومات المستقاة من مصادر مطلعة، فإن الشامي وسالمة 
ليسا على وفاق في ما يتعلق بتحديد أرقام الخسائر. الطالت اإلعالمية 
لكليهما تهدف إلى ترويج وجهات نظر تعاكس كل ما قيل عن اتفاق على 

وجهة نظر الشامي المعلنة، بلغت خسائر القطاع  األرقام وتوحيدها. فمن
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مليار دوالر. لكن، وفق المعلومات، ال يعترف سالمة إال  68المصرفي 
مليار دوالر، وأن المبلغ الباقي يمّثل ديونًا على الدولة  55بخسائر قيمتها 

اللبنانية التي وعدته برّدها. وتشير المعلومات إلى أن سالمة كان متشددًا 
األمر، وقال إنه يملك مستندًا من وزارة المال موقعًا من وزير في هذا 

المال فؤاد السنيورة يضمن له رّد هذا المبلغ، بالتالي ال يمكن اعتبار هذا 
 .المبلغ ضمن الخسائر

ما يقصده سالمة بهذه الذريعة هو أن الدولة اللبنانية عندما طلبت 
ت له قيمة هذه الدفعات منه تسديد بعض الدفعات بالعملة األجنبية، سّدد

بالليرة، لكنه بدل أن يسّجلها عملية تحويل عادية من ليرة إلى دوالر، 
ابتدع طريقة محاسبية غير مألوفة، إذ سّجل الدفعة في دفاتر مصرف 
لبنان في قيد محاسبي مزدوج أحدهما بالليرة والثاني بالدوالر. القيد 

اللبنانية، والقيد الثاني المحاسبي بالليرة هو دين عليه متوجب للدولة 
بالدوالر هو دين له على الدولة اللبنانية رّده. بهذا المعنى سّجلت القيود 
في ميزانية مصرف لبنان على النحو اآلتي: مبلغ الدين بالدوالر المتوجب 
على الدولة، ُسّجل كأصول عائدة لمصرف لبنان، فيما ُسّجل المبلغ بالليرة 

 .كالتزامات تجاه الدولة
معزل عن التسمية التي أطلقها سالمة على هذه القيود المحاسبية، ب

من الضروري اإلشارة إلى أن مصرف لبنان هو الجهة التي يفترض بها 
أن تؤمن الدوالرات للدولة. وهو يقوم بعملية تحويل عادية كآالف عمليات 
التحويل التي درج على القيام بها لمصلحة مؤّسسات عامة ولتجار القطاع 

خاص وزبائن المصارف المضاربين على العقارات وسائر الزبائن من ال
 .دون أن يسّجل أيًا منها في قيوده باعتبارها أصواًل ستعود له يومًا ما
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يضاف إلى ذلك أن هذه القيود ال معنى فعلياً لها عند احتساب النتيجة 
طلق المالية سواء كانت خسارة أو ربحًا. فبإمكان سالمة، أو أي كان، أن يُ 

على هذه القيود االسم الذي يريد، لكن هذا ال يمنع أن نتيجتها الفعلية 
خسارة. فليسّمها سالمة ما شاء، لكن الواقع أن الدولة اللبنانية التي أعلنت 
توقفها عن دفع سندات اليوروبوندز، أي سندات الدين بالعمالت األجنبية، 

جنبية سواء لمصرف لم تعد قادرة على تسديد أي دين آخر بالعملة األ
لبنان أو لغيره. ما يسري على سندات اليوروبوندز يسري على كل ديون 
الدولة بالعملة األجنبية. أصاًل لو قّررت الدولة رّد هذا المبلغ لمصرف 

 13لبنان، فليست لديها مداخيل بالعمالت األجنبية تتيح لها تسديد مبلغ 
ا ووظيفة المصرف المركزي أن مليار دوالر. فالدولة ال تتعامل إال بعملته

 .يوّفر لها العمالت األجنبية لتسديد مدفوعاتها
وعند احتساب النتيجة المالية، فإن الخسائر أو الربح المتحّقق هما 
نتيجة مجموع العمليات الجارية بمعزل عن االسم الذي ُيمنح لها. فهناك 

بية أجريت يوم عملية نفذت اسمها مدفوعات للدولة اللبنانية بالعملة األجن
ليرات وسطيًا، والدولة ممثلة بوزارة المال  1507.5كان سعر الدوالر 

سّددت له بالليرة اللبنانية ما يوازي قيمة التحويل الذي تريد تنفيذه، بالتالي 
 .انتهت العملية عند هذا الحدّ 

عملية المواربة التي يقوم بها سالمة ال تنتهي عند هذا الحّد. ففي 
ير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، يشير إلى أن حاجة تصريحه األخ

مليارات سيتم  4مليار دوالر، منها  15و 12لبنان للنهوض تتراوح بين 
تحصيلها من حّصة لبنان من صندوق النقد الدولي، والباقي من مانحين 

« صانع األلعاب»آخرين. ما يقوله سالمة هو أن النموذج الذي كان هو 
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إلى الحياة بمبلغ كهذا، من دون اإلشارة إلى ما سيرّتبه  فيه، يمكن إعادته
هذا المبلغ من ديون إضافية على لبنان، ومن دون أي اعتبار للكلفة التي 

 .وتواصل التراكم لغاية اليوم 2019تكّبدها االقتصاد اللبناني منذ 
األنكى من ذلك، أن سالمة يحاول إلغاء مفاعيل ما قام به متناسيًا 

مليار دوالر جمع بعضها بفضل  32نحو  2019لك في مطلع أنه كان يم
هندسات مالية مكلفة جدًا، فيما هو يعترف اآلن بأن لديه في محفظته 

% 120مليار دوالر، أي  18مليار دوالر، أي أنه أنفق نحو  14نحو 
 .من المبلغ الذي يقول إن لبنان يحتاجه للنهوض

منذ البداية أي تحميل  يواصل مصرف لبنان تنفيذ المسار الذي رسمه
 المجتمع الخسائر

لكن لماذا يقول سالمة إن لبنان بحاجة إلى هذا المبلغ للنهوض؟ 
يقول ذلك باعتبار أن مفاعيل العالقة مع صندوق النقد الدولي ستؤدي 
إلى استقطاب هذا المبلغ وإلى النهوض. لكن ما هي العالقة المرتقبة مع 

حّدد فيها الخسائر ويتم توزيعها أيضًا، صندوق النقد؟ هي العالقة التي تُ 
أي أن يتم استئصال الخسائر من القطاع المصرفي كمقدمة إلعادة هيكلة 
الدين العام وإعادة هيكلة المصارف ولتحديد الخطوات المستقبلية. وتتطلب 
هذه العملية توحيد سعر الصرف وإقرار الكابيتال كونترول، وتحديد سعر 

يد مؤشرات التضخم المتوقعة، وحجم الناتج الصرف المستهدف، وتحد
 .المحلي اإلجمالي وسواها

في النتيجة، حاجات لبنان سيتم تحديدها على هذه األسس، وهذا ما 
يثير سؤااًل أساسيًا: لماذا يماطل سالمة منذ نحو سنتين في تنفيذ كل هذه 
األمور التي وردت في خطة حكومة حسان دياب؟ ألم يكن لديه يومها 
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الغ التي يقّدرها اليوم للنهوض؟ ألم تكن حاجة لبنان الفعلية للنهوض المب
 تتطلب مبلغًا أقّل؟

إذًا، لماذا انتظر كل هذا الوقت وحّمل عموم اللبنانيين خسائر هائلة 
في مداخيلهم وأصولهم ومدخراتهم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة؟ 

الخسائر؟ ومن أجل وفي مقابل ماذا تحّمل المقيمون في لبنان كل هذه 
%، 500ألف ليرة، وبلغ تضّخم األسعار  29ماذا ارتفع سعر الدوالر إلى 

 وبأي خلفية يهاجر اللبنانيون أو يجوعون؟
في الواقع، يواصل مصرف لبنان تنفيذ المسار الذي رسمه منذ البداية، 
أي تحميل المجتمع الخسائر. يراهن سالمة على أن الوقت يلعب لمصلحة 

ار. وهو ال ينتظر أي تعديل عليه، بل يصدر تعاميمه وفقًا هذا المس
لذلك، وبمعزل عن المحادثات الدائرة حاليًا مع صندوق النقد الدولي. 
يظهر سالمة بأنه غير مهتم بكل ما يحصل خارج دائرته التي حّددها 
قبل فترة طويلة، وال يهتم بما يقوله الشامي. وليس هو وحده من يقوم 

ف أيضًا التقت بالشامي مرات عّدة، وفي كل مرة كان بذلك، فالمصار 
كالمها واحدًا: ليست لدينا خسائر. ما يقوله سالمة والمصارف، وما 
يفعلونه أيضًا، ليس عماًل من جهة واحدة، بل يأتي برعاية قوى السلطة 

 .وتحت نظرها
 جديدة« بونزي »نحو 

سية أنه أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة لوكالة الصحافة الفرن
هذا … بقدر ما نتعافى بسرعة… بقدر ما نتمّكن من استقطاب األموال»

المقصود بهذا الكالم، هو «. هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي
إعادة النموذج القائم على مخطط بونزي االحتيالي. فإذا أتى الكثير من 
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امًا كما استهلك األموال سنتعافى سريعًا، لكننا أيضًا سنستهلكها سريعًا تم
هو « بونزي ». مخطط 2019مليار دوالر منذ مطلع  18سالمة نحو 

استقطاب األموال لدفع الديون القديمة وتمويل االستهالك الجاري، ثم 
… استقطاب المزيد لدفع المزيد من الديون وتمويل المزيد من االستهالك

ليوم، وهو هذا الدوامة التي كان يديرها سالمة، أوصلتنا إلى ما حصل ا
ما يمكن أن يحصل مجددًا إذا لم يصار إلى إجراء أي تعديل فعلي في 

  .بنية النموذج االقتصادي للبنان
 http://syrianexpert.net/?p=61581  األخبار

 
 المودعون أمام معضلة تخبئة الودائع مرة جديدة  - 11

 )رمزي الحاج(
ر في القطاع ال يقطع الهدوء المريب على "جبهة" معالجة الخسائ

المصرفي، إال "رشقات" متقّطعة من التصريحات التي تنذر بما "يطبخ" 
على نار خافتة. آخر هذه "الطلقات" كان ما فهم من تصريح رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي على أنه عملية إعادة الودائع المحولة إلى الدوالر 

قد تخّفض  تشرين إلى عملتها األساسية، أي الليرة. خطوة، 17بعد ثورة 
في المئة بجّرة قلم، لكنها ستفاقم  26مطلوبات المصارف بالدوالر بنسبة 

 .من معاناة المودعين
الرئيس ميقاتي كشف في لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين أنه 

تشرين األول  17مليار دوالر من الليرة إلى الدوالر بعد  28تم تحويل 
ن يطّبق على هؤالء اإلجراء ذاته . معلقًا، أنه "ليس من المقبول أ2019

الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها". بغض 
النظر عن انقسام اآلراء بين مؤيد ومعارض، وإن كانت الودائع ستحول 
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حكمًا الى اليرة أو سيطبق عليها إجراء آخر، فإنه من المهم بحسب 
بار، وهي: هل سيأخذ مثل هذا الخبراء أخذ ثالثة أمور أساسية باالعت

التدبير بمبدأ العدالة في توزيع الخسائر؟ على أي سعر صرف ستعاد 
الودائع إلى الليرة في حال تقرر ذلك، بمعنى آخر، ما هي نسبة "الهيركات" 
التي ستطبق عليها؟ وما انعكاس مثل هذه الخطوة على الوضع 

 االقتصادي وخطة التعافي؟
ا في هذه الخطة سيكون معاملة الودائع أخطر م: العدالة عمياء

المحولة بعد الثورة على القاعدة نفسها أي "قشة لفة". ففي الوقت الذي 
يوجد فيه ودائع بمليارات الليرات حولت إلى الدوالر بعدما استفادت على 
مدار السنوات الماضية من الفوائد المرتفعة، هناك تعويضات لموظفين 

تشرين إلى الدوالر نتيجة سياسة الترغيب  17وودائع صغيرة حولت بعد 
والترهيب. وهناك ودائع بالدوالر نتجت عن عمليات بيع بشيكات مسحوبة. 
وعليه فان العدل يقتضي الفصل بين الودائع ومعاملتها تبعًا للمعيار الذي 
يقول "من استفاد أكثر يدفع أواًل"، بحسب أحد الخبراء الذي فضل عدم 

ضوح الصورة. هذا من ناحية، أّما من ناحية ثانية الكشف عن اسمه قبل و 
فان "الوضع السياسي والنقدي الذي أعقب اندالع األزمة، هو الذي شجع 
على تحويل الودائع إلى الدوالر وتجميدها على فترات طويلة نسبياً برضى 
المصارف والسلطة النقدية المتمثلة بالمصرف المركزي. فكيف من 

ن من نفس السلطة التي سمحت لهم بالتحويل؟! الممكن معاقبة المودعي
فهذا األمر يرقى إلى جرائم الحرب ويشبه فتح السجان الباب وتسهيل 

 ."هروب المعتقلين الطالق النار عليهم من الخلف عشوائياً 
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المحامي أنطوان مرعب الذي يعتبر أنه كما ال يجوز : %72هيركات 
يكن هناك نص قانوني صريح،  منع التحويل من الليرة إلى الدوالر، ما لم

يسأل عن "السند القانوني الذي سيعتمد الرجاع الوديعة إلى عملتها 
الرئيسية. وال سيما إن تم اعتماد نفس سعر الصرف الذي جرى التحويل 

. فهل من الممكن أن توضع عملية التحويل في 1515على أساسه، أي 
 إطار التواطؤ بين المصرف والعميل؟

ت المبالغ على سعر صرف أعلى للدوالر، ولنفرض مثاًل أّما إذا أعيد
آالف ليرة، فهذا يعني بالمنطق خسارة المصرف والمودع على حد  8

سواء، "اللهم إال إذا كان "المركزي" هو الجهة الضالعة فيها، والمستعدة 
لتحمل الفرق. وهذه تكون خدمة "عسملية" للبنوك، بحسب مرعب. أما في 

إرجاع الوديعة إلى الليرة يعني اقتطاع "هيركات ما خص المودع فان 
في المئة. وهي نسبة على ما يبدو لن تميز بين كبار وصغار  72بنسبة 

 .المودعين وستعامل الجميع بالطريقة نفسها
بحسب مرعب فان "كل ما يجري اليوم على مختلف : سرقة" منظمة"

على السرقة تشرين  17األصعدة، ما هو إال استكمال للنهج القائم من 
المنظمة. فالمصارف التي أخفت خسائرها من خالل تسديد جزء كبير من 
الودائع بأقل من قيمتها الحقيقية سابقًا، واعتماد ميزانيات غير حقيقية 
بتغطية من المركزي، ستنال ترفيعًا آخر مع مثل هذا القرار، إن كان قد 

يكون قد قصده قصد به الرئيس ميقاتي ما ُفهم منه. مع العلم أن ما 
الرئيس ميقاتي أيضًا هو أن هذه الودائع قد جرى تحويلها إلى خارج 

 ."البالد
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وعلى الرغم من الظلم الذي سيلحق بالمودعين تحديدًا، يظهر أن ال 
شيء مستبعد. "فـمصرف لبنان الذي شجع البنوك على تجاوز القانون 

خالل تقييم التجاري وارتكاب جرم جزائي في أوائل العام الماضي من 
في المئة من قيمته  100أو  90الدين على الدولة في ميزانياتها بنسبة 

سنتًا  40االسمية، في الوقت الذي كانت تباع فيه سندات اليوروبوندز بـ 
للدوالر... من الممكن أن يلجأ ألي وسيلة لحماية نفسه والمصارف"، 

قام غير بحسب مرعب. و"هو األمر الذي ال يدفع للشك بان كل االر 
دقيقة، إنما أيضاً لالعتقاد بأن ليس هناك شيء ممكن أاّل تفعله المنظومة. 

 ."خصوصًا في ظل انعدام الرقابة والمحاسبة
رقم التحويل الهائل من الليرة إلى الدوالر، : العبء على المودعين

مليار دوالر أو أقل نتيجة مرور عامين، سيكون  28بغض النظر إن كان 
في من ضمن الخطة الكاملة لتوزيع الخسائر، ولم بحسب مصدر مصر 

يتم التعامل معه إفراديًا. وهو سيخضع للمراجعة والتدقيق كما الحسابات 
التي استفادت من الفوائد الباهظة والمقدرة قيمتها بحسب تصريح رئيس 

. وفي 2017ولغاية  2014مليار دوالر فقط منذ العام  47الحكومة بـ
لتصريح الذي نقل عن الرئيس ميقاتي هو تحضير الحالتين فان ترجمة ا

المودعين نفسيًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد أوسع عملية "ليلرة" للودائع 
 .من دون أن يحدد بعد على أي سعر صرف

هذا التسريب "سيشكل ضغطًا كبيرًا على :  "إنهيار الشيك "بنكير
قى من بمحاولة لتهريب ما تب banker check الشيكات المصرفية

الودائع بالدوالر المهددة بالليلرة"، بحسب الخبير في األسواق المالية د. 
 8000فادي خلف. وال سيما ان السحوبات على سعر الصرف الجديد 
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ليرة محكومة بسقف ال يمكن تخطيه، وبيع العقارات أصبح بالدوالر 
النقدي. ومع ازدياد عرض الشيكات المصرفية ستنخفض قيمتها أكثر من 

في المئة من قيمتها"، بحسب  80ون أن نستبعد فقدانها ألكثر من د
 26خلف. و"ذلك بعدما شهدت تحسنًا ملحوظًا في اآلونة األخيرة بلغ 

دوالر، مع رفع سقف السحوبات من حسابات الدوالر  100دوالرًا لكل 
ليرة، والتراجع القليل في سعر صرف السوق الموازية،  8000إلى 

يحاول أن يأخذها المركزي القفال العام على سعر صرف واالجراءات التي 
ألف ليرة". يبقى هناك برأي خلف "سوق األسهم الداخلية،  30أقل من 

على محدوديته، قد يكون مخبأ لهذه الودائع بانتظار تحسن في أسعار 
 ."األسهم أو عدم فقدانها قيمتها في أسوأ السيناريوات

خص قطاع األعمال تفعل فعل التسريبات أو حتى اإلشاعات في ما 
القرارات. وكأن رئيس الحكومة، الذي ميز بما نقل عنه بين الودائع 

مليار دوالر، والفوائد  28تشرين بقيمة  17المحولة إلى الدوالر بعد 
مليار دوالر، يحضر االرضية والنفسية لتحويل الودائع  47المدفوعة بقيمة 

 .ى الفكرة قبل أن تحصل بأشهرإلى الليرة بشكل يعتاد فيه المودعون عل
https://www.nidaalwatan.com/article/64333-
%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA- 
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 التمهيد لتحويل الودائع إلى الليرة - 12

 2021كانون األول  21
فلشت" السلطة أرضية توزيع الخسائر في القطاع المصرفي بـ"حصى" "

تحويل الودائع إلى الليرة، تمهيدًا لـ"حدلها" في ما بعد. بحسب الخبراء، 
يس الحكومة لنقابة المحررين فإن ما يفهم من القراءة بين سطور تصريح رئ

في ما خص الودائع المحولة من الليرة إلى الدوالر بعد الثورة، والفوائد 
الباهظة، هو "التمهيد لليلرة الودائع". هذه الحقيقة المرة التي تجاهلها 
المودعون طيلة الفترة الماضية، مفضلين التعلق بوعود المنظومة 

تحول إلى واقع ملموس تدريجيًا"، والتصديق بأن ودائعهم بألف خير، "ت
بحسب الخبير في األسواق المالية د. فادي خلف. وحسبما يظهر فان 
عبء توزيع الخسائر يقع لغاية اليوم على كاهل المودعين، من دون أن 
نرى الدولة تتحمل حصتها من الخسائر، التي من المفترض أن تكون 

 .وازنة بحسب تصاريح المسؤولين
قرارات التي اتخذت منذ بداية األزمة وتلك التي لم مثله مثل كل ال

تتخذ، من المتوقع أن يخلق هذا التصريح دوائر متزاحمة في مياه االقتصاد 
الراكدة، والتي لن تلبث أن تبدأ باالتساع لتتالشى على ضفاف "الخنوع" 
القاتل. ردة الفعل األولى ستكون بمحاولة تهريب ما تبقى من هذه الودائع 

ر بواسطة الشيكات المصرفية. وبعد أن يهوي سعرها نتيجة زيادة بالدوال
العرض من ناحية وانخفاض المردود من ناحية ثانية، ستتوقف، وسيعود 
المودعون إلى انتظار مصير ودائعهم المحتوم، وما ستقرره سلطة أمعنت 
طوياًل في تضييع الفرص وتحميل الخسائر للفئة األضعف، مع تحييد 
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لبنان والمصارف التجارية عن تحمل أي خسائر آنية أو واضح لمصرف 
 .حتى مستقبلية

https://www.nidaalwatan.com/article/64351-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

 
 حقائق الَدين العام وتحديد الخسائر - 13

 2021كانون األول  21منصور بطيش 
باَت َممجوجًا وُمعيبًا َتكراُر التأكيد على ُوجوِب أْن َتكِشَف الُحكومة 
َعن كافَّة الُديون الُمَتَرتِّبة عَليها، وااللِتزامات الناِجمة َعن َخساِئر َمصِرف 

د ِبالتالي َحجَم الَخساِئر وَكيفيَّة َتوزيِعها، َقبل الولوج في لبنا ن، وُتَحدِّ
ُمفاوضات َمع ُصندوق الَنقد الَدولي لالسِتحصال ِمنه وِمْن َغيره ِمَن 
رة. َلِكنَّ َمجِلَس الوزراء عاِجٌز َعن  َسات الَدوليَّة، على ُقروٍض ُمَيسَّ المَؤسَّ

َت الَمواِقف َغير الُمراِعَية ِلواِقع الناس ولُخطورة االجِتماع ُمنُذ أسابيع، وَتَعن  
مات الُصمود. َمع  د ما َتَبّقى ِمن ُمَقوِّ األزَمة التي ُتطِبق على الَبَلد، ُيَهدِّ
َذِلك، وألنَّنا "َمحكومون باألَمل" واَلَعَمل، ال ُبدَّ ِمْن َتوضيح َبعض الَحقاِئق 

يق َنحَو الَحدِّ ِمَن الَخساِئر وإرساِء واألرقام، َعلَّها ُتسِهم في َتعبيد الَطر 
 .ُأُسٍس َسليمة ِللُنهوض ِبالَبَلد واقِتصاده

انَّ إجمالي الَدين العام ُهو َمجموع الَدين الُمَسجَّل على الَخزينة في 
 .وزارة الماليَّة، وُيَسمَّى الَدين الُحكومي، ُمضافًة إليه َفجَوة َمِصرف لبنان

َن َحجُم الَدين العام الُحكومي ِصفرًا، َوفَق ، كا1976في أواِسط العام 
أيلول  19ما َوَرَد في ِخطاب الِوداع ِللَرئيس الراِحل سليمان فرنجّية بتاريخ 
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، وكاَنت ِحسابات َمصِرف لبنان ُمتواِزَنة َمع فاِئض احتياطات 1976
 .َحقيقيَّة ِمَن الَذَهْب والُعمالت األجَنبيَّة

َحجُم الَدين العام أَقّل ِمْن ملياَري دوالر، ، كاَن 1990ِبنهاية العام 
ُمعَظُمه بالليرة اللبنانّية، ُدِفَع في ِخالل الَثمانينات، إلعادة تأهيل الَجيش 

أونَصة ِهَي ِقرُشنا  9،222،341اللبناني، وكاَن احتياطي الَذَهب وال َيزال 
َخر آَنذاك ِلَيوِمنا األسَود  .األبَيض الُمدَّ

 96، َفَسيكون الَدين العام الُحكومي، ِبُحدود 2021عام أّما ِبِنهاية ال
 :مليار دوالر اميركي ُمَوزَّعة ما َبين 39ألف مليار ليرة لبنانّية، َوُقراَبة 

 4،593مليار دوالر قيَمة اليوروبوندز االسمّية )ِمنها   31،312
د قيمَ  2021و 2020مليار َسندات اَسَتَحّقت ِخالل عاَمّي   .ُتها(وَلْم ُتَسدَّ

مليارات دوالر فواِئد )كوّبونات( َغير َمدفوَعة، اسَتَحقَّت على  4،4َو 
 .2021َو  2020ِمحَفَظة اليوروبوندز ِخالل عاَمّي 

مليار دوالر فواِئد تأخيرعلى الَسَندات والكوّبونات التي  1،3وَنحو 
د قيَمُتها 2021وَ  2020اسَتَحقَّْت ِخالل عاَمّي   .َوَلْم ُتَسدَّ

سات  2حو َونَ  مليار دوالر ُقروض َطويلة اآلجال َممنوَحة ِمن مَؤسَّ
رة  .دولّية، ِبَفواِئد ُمَيسَّ

ُتضاف إلى َهذه المباِلغ الُمَترتِّبة على الَخزينة، َفجَوٌة في ِحسابات 
مليارًا، وِهي َخساِئُره التي  63َمصِرف لبنان بالدوالر ال َتِقّل راِهنًا َعن 

سيٍب وال َرقيب، وُأخِفَيْت في الَدفاِتر َعبَر الَسَنوات َتفاَقَمْت ِمْن دون حَ 
وكأنَّها ِمْن أسراِر اآلِلهة. وَلْم يَتَجّرأ َعن الَتحذير ِمْن َمخاِطِرها إاّل ِقلٌَّة ِمَن 
الِسياِسّيين واالقِتصاِدّيين واإلعالِمّيين، لي َشَرٌف أْن أكوَن ِمْن َبيِنِهم، َبَقوا 
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َن وات ِهَم ُكل  َمْن َطَرَح أسِئلة في َهذا أصواَتًا صاِرخة في ال ّية، وُخوِّ َبرِّ
 .الَمجال

دة الَتقرير الَتقييمي الُمشَتَرك ِلُصندوق الَنقد  َجديٌر ِبالِذكر أنَّ ُمَسوَّ
 2016Financial Sectorالَدولي والبنك الَدولي في نيسان 
Assessment Program FSAP  اسِتنادًا الى ِحسابات َمصِرف

ر إلى ُخطورة 2015نان، الَموقوفة بِنهاية لب َل ُمسَتَنٍد َرسمي ُيَؤشِّ ، كاَنت أوَّ
االخِتالالت في َهذه الِحسابات. َفَقد َظَهَر ِبأنَّ صافي احتياطات َمصِرف 

 9،8لبنان، َبعَد احِتساب َموجودات الَذَهب التي كانْت ُتساوي آَنذاك 
مليار دوالر. هذا َيعني أنَّ صافي  4،7مليارات دوالر، كان َسلبيًَّا بَنحو 

احتياطي َمصِرف لبنان ِمن ُعمالت أجَنبيَّة، ِمْن دون احِتساب الَذَهب، 
(، 9،8+4،7مليار دوالر ) 14،5َسلِبيًَّا ِبقيمة  2015كان ِبِنهاية العام 

َغّطاها ِمْن أموال الناس الُموَدعة في الَمصاِرف التي كاَنت َقد أوَدَعْت 
 .دى َمصِرف لبنان ِبَفواِئد ُمغِرَيةُمعَظَمها لَ 

ِحيَنذاك، وِعَوَض الُشروع في َتصحيح الَوضع، َعَمَد َمصِرف لبنان 
إلى الَطَلب ِمن ُمِعّدي الَتقرير َعَدم َنشِره ِبَذريعة " الُمحافظة على 

، أَصَدر ُصندوق الَنقد الَدولي َتقريرًا 2017االسِتقرار". وفي اواِئل العام 
 .َحجم الَخساِئر أغَفَل ِذكر

وإمعانًا في َتشويه الَحقاِئق والَتعمية على الواِقع األليم ِبَغطَرَسٍة َغير 
َهرَطَقُة ما ُسمِّي "َهنَد سات ماليَّة  2016َمعهودة، َبدأت في ِخالل العام 

". َتزاَيَد الصافي الَسلبي الحتياطي َمصِرف لبنان ِبالُعمالت االجنبيَّة ِمن 
مليار دوالر ِبنهاية العام  63إلى  2015ر ِبنهاية العام مليار دوال 14،5
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َل إلى َخساِئر ِفعِليَّة 2021 ، َتَغطَّى ِمْن وداِئع الناس ِبالدوالر، وَتَحوَّ
 .ُتضاف إلى َدين الَخزينة الَكبير أصالً 

ِمْن ناِفَلِة الَقول ِبأنَّ َحجم الَمديونيَّة العامَّة َقد َبَلَغ هذه الُمسَتويات 
ِرِثيَّة َنتيجة َتراُكمات على َمدى ثالثين عامًا ِمْن ُسوء اإلدارة وَعَدم الكا

ساِتها العاّمة. ُيضاُف إَليها  الكفاَءة والَفساد والَهدر في مالّية الَدوَلة ومَؤسَّ
الَزباِئنيَُّة والَريُع والاّل إنتاجيَُّة في االقِتصاد وَعَدُم الُمساَءلة، وَتغطَيُة " 

َقبوات "، ِمّما َتسبََّب بانهياراٍت َلْم َيسِبق لها َمثيٌل في العاَلم الَسماوات ِبال
ِبُعنوان  2021أّيار 31، َوفَق َتقرير الَبنك الَدولي تاريخ 1857ُمنُذ العام 

 .«Lebanon Sinking لبنان َيغَرق » 
َنْت في أواِئل الِتسعينات،  وكاَنت الَمنظوَمة السياسيَّة والماليَّة التي َتَكوَّ
َقد حاَولْت ُمعاَلجة األزَمة بُحلوٍل َترقيِعيَّة اسَتَنَدت ِبُمعَظِمها إلى الُقروض، 

، 2001شباط  23في  1َعبَر مؤَتَمرات ُعِقَدْت في الخاِرج. َفكاَن باريس 
 25في  3، اسُتتِبعا ِبباريس 2002تشرين الثاني  23في  2وباريس 

 .2006َعِقَب َحرب َتم وز  2007كانون الثاني 
ِلَتطُمس  2009َو  2008وجاَءت األزمة الماليَّة العاَلِميَّة في العاَمين 

َحقيَقة الَوضع الُمهَتِرئ في لبنان ُمذَّاك، فَتَدّفَقت الِمليارات َوفاَق َمجموُعها 
. َلِكنَّ 2010إلى  2007ِعشرين مليار دوالر في َفتَرة أرَبع َسنوات، من 

يها الفواِئد، ما َلِبَثت أْن غاَدَرْت لبنان َتدريجيًَّا َهذه األموال التي أُغِدَقْت َعلَ 
َمع انِدالع األحداث في ُسورّيا، وازداَدْت وتيرُة  2011ابِتداًء ِمَن العام 

الَتحويالت إلى الخاِرج وَحجُمها َعِقب احِتجاز رئيس الُحكوَمة اللبنانيَّة في 
 .2017الِرياض عام 
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 من يسد العجز؟
وبدأت الَحقاِئق  2019على إثِر أحداث تشرين انَفَجَر الَوضع 

ف، ُفُطِرَح الَتدقيق الِجنائي واتََّخَذْت الُحكومة ِبتاريخ   2020آذار  26َتَتَكشَّ
قرارًا ِبإجراِئه ِللَتَثب ت َمن َحقيقة األرقام وَمعِرفة َكيَف ُهِدَرْت االموال وَمْن 

 2020الرئيس الَفَرنسي في أيلول  كانوا الُمسَتفيدين. وكان الِفتاً أن َيَتَحدَّثَ 
 .لبناني Ponzi Scheme َعن

إنَّ َفجَوَة َمصِرف لبنان، أي َخساِئره الُمَتراِكمة َعبَر الِسنين، والَمخفيَّة 
ة ِمْن ميزانيَِّته، ُخصوصًا ِضمَن "َموجودات ُأخرى" ِخالفًا  في ُبنود ِعدَّ

 :مليار دوالر، هَي الفاِرق  63 أُلصول الَشفافيَّة، والتي ال َتِقّل راِهنًا َعنْ 
َبيَن إيداعات الَمصاِرف َلدى َمصِرف لبنان بالُعمالت األجَنبيَّة،  -

مليار دوالر، َتعود ِبُمعَظِمها ِلوداِئع الناس في  82التي َتفوُق راِهنًا 
 .مليار دوالر 104الَمصارف، التي َتبُلغ الَيوم 

ة ِبَموَجب َسَندات يوروبوندز وَبيَن ما أقَرَضه َمصِرف لبنان ِللَدول -
 .مليار دوالر(؛ والَرصيد الُمَتَبّقي هَو ِمَن االحتياطي اإللزامي 5)

وُنشير إلى أنَّ ميزانيَّة َمصِرف لبنان َلْم َتلَحظ ُديوناً على الِقطاع العام 
ِسوى اكِتَتاباِته ِباليوروبوندز وبَسندات الَخزينة بالُعمَلة الَوَطنيَّة. كما أنَّ 

ل دِ  ها الدكتور توفيق َكسّبار في تشرين األوَّ ُتَبّين ِبأنَّ  2020راسة أَعدَّ
سة َكهَرباء  الدوالرات التي َدَفَعها َمصِرف لبنان ِلشراء الفيول ِلَمصَلحة مَؤسَّ

مليار  17،5، َتبُلغ 2019إلى  2009لبنان، في ِخالل َفتَرة الَسنوات 
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َد قيَمَتها  دوالر اسَتحصل ُمقاِبَلها ِمَن الَخزينة على َسندات يوروبوندز، َسدَّ
 .ليراٍت لبنانيَّة

ر إجمالي الَدين العام )ُحكومي+ َفجَوة َمصِرف لبنان(  ِبَمعنى آَخر، ُيَقدَّ
(. 63+39مليار دوالر ) 102ألف مليار ليرة لبنانيَّة َوِبَنحو  96ِبَحوالي 

َلة ِلَتسَتِند إَليها الُحكومة َوِمَن الُمفَتَرض تأكيد هذه األرقام في األسابيع الُمقبِ 
 .في ُخطَِّتها للَتعافي، َوِلُتفاِوض ُصندوق الَنقد الَدولي على أساِسها

 :بالتالي، َيكون َمجموع الَمديونيَّة العامَّة
ليرة ِللدوالر، َلْم ُينَفْق ِمنها  1500مليار دوالر على أساس  166

مليارات دوالر،  5إلى  4وى إلعادة إعمار لبنان، في أواِسط الِتسِعينات، سِ 
 109ألف ليرة ِللدوالر، أو  12مليارات دوالر على أساس  110أو 

مليارات دوالر  108ليرة ِللدوالر، أو  13700مليارات دوالر على أساس 
 .ألف ليرة ِللدوالر 16على أساس 

اليَّة ُمجَتِمَعَتين، وألنَّ الَثرَوة الَوَطنيَّة َتَتَمثَّل بالَثرَوة الَعقاريَّة وبالَثرَوة الم
َفال ُبدَّ ِمَن الَتذكير ِبأنَّ اللبنانّيين باعوا ِمْن َموجوداِتهم الَعقاِريَّة في ِخالل 

َنْت  150الَثالثين َسنة الماضَية ِبما َيزيد َعن  مليار دوالر. بالتالي، َتَكوَّ
دة، ِبَنحو  ر دوالر في مليا 300ِخساراٌت ماليَّة وَعقاريَّة ِمن َمصاِدر ُمَتَعدِّ

ألف عاِئلة لبنانيَّة َبحَثًا َعْن  300ثالَثة ُعقود، َعالوًة َعْن ِهجَرة أكَثر ِمن 
 .ُفَرِص َعَمٍل وَعيٍش َكريمٍ 

أًما بالِنسَبة ِلَتوزيِع الَخساِئر َبعَد تحديِد َحجِمها، َوبما أن ُصندوق الَنقد 
عام إلى اقّل ِمْن الدولي ال يقَبل اإلقراض إاّل َبعد َتخفيض حجم الَدين ال

اجمالي الناِتج الَمَحّلي ُمضافًة إلَيه قيَمة الَذَهب التي ُتساوي باألسَعار 
مليار دوالر، فإنَّ الَدين العام الَمطلوب إبقاؤه في  16،5الراِئجة ُقراَبة 
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مليار دوالر. ِبالتالي، ُيفَتَرض إطفاء الُجزء األكَبر  39الَدفاِتر، هو بُحدود 
يَّة العامَّة ِبما فيها َخساِئر َمصِرف لبنان، ِضمَن ُخطَّة الُحكومة ِمَن الَمديون

 !!!للَتعافي. وُهنا الِنقاش َحول َمْن َسَيَتَحمَّل الَخساِئر وَكيَف َسَتَتَوزَّع
 :ألف ليرة َمَثالً  16في سيناريو ِسعر َصرف الدوالر ب 

مليار دوالر  58َيكون قد َجرى إفقار ُمعَظم الَشعب اللبناني بَحوالي  -
مليار  166ليرة ) 16000َو  1500َنتيجة الفاِرق في ِسعر الدوالر َبين 

مليار(، وَيكون َمبَلغ الَدين العام، َبعَد َتخفيِض ِسعر الَصرف  108
 63مليارات دوالر(، ناِجماً َعْن َخساِئر َمصِرف لبنان بَنحو 108وَتحريِره )

 6مليار دوالر+  39كومي )مليار دوالر، وَعن رصيد الَدين العام الحُ 
 .مليارات دوالر بالُعمَلة الَوَطنيَّة(

وَيكون َحجُم الَخساِئر الَمطلوب َشطُبها، في إطار ُخطَّة الَتعافي  -
مليار دوالر، ما ُيوازي  69المالي وَقبَل االتِّفاق َمع ُصندوق الَنقد الَدولي، 

 .ِمَن الَدين العام الُحكوميمليارات  6َحجم َخساِئر َمصرف لبنان زاِئد ُقراَبة 
رة،  -  39وَيكون َرصيد الَدين العام، َقبل الُحصول على ُقروٍض ُمَيسَّ

مليار دوالر )أدنى َقلياًل من إجمالي الناِتج الَمَحّلي + قيَمة احتياطي 
 .الَذَهْب(

ِبالِنسَبة ِلُديون الِقطاع الخاص الُمَتعثِّرة، إّما جرى َتسديدها ِمن ِخالِل 
 .عات َعقاِريَّة، وإّما َعَمَدْت الَمصاِرف الى َتكوين َمؤوناٍت كافية مقاِبُلهاُبيو 

 69أّما َكيَف َسَيَتَوزَُّع الُجزُء الَمطلوُب َشطُبه ِمَن الَخساِئر، بقيَمة 
مليار دوالر وَبعَد َتحميِل  39مليار دوالر، َبعَد اإلبقاِء على عاِتق الَخزينة 

مليار دوالر، َفَبديهيٌّ أْن َتعَتِمَد الُخطَُّة  58َء ُمعَظم الشعب اللبناني ِعب
الُحكوميَُّة العدالَة واإلنصاف على أساس َمْن اسَتفاد أكَثر َيَتَحمَّل أكَثر، 
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وهَو َمبدأ طاَلَبْت ِبه رئيسة ُصندوق الَنقد الَدولي في َبياٍن أصَدَرتُه ِبتاريخ 
فَتَرض أن َيَتَوزَّع َبيَن َحوَل الَوضع في لبنان. َتحديدًا، يُ  2020آب  9

الَمصاِرف وَمصِرف لبنان وحاِملي اليوروبوندز اآلَخرين، وأيضًا ِكبار 
الُموِدعين بالُعمالت األجَنبيَّة ِمْن ِخالل إعادة احِتساب ُمَعدَّالت الَفواِئد 
الُمرَتِفعة التي َحَصلوا عَليها، وَمَع َدرس إمكانيَّة االسِتفادة ِمْن إيرادات 

 .ِمْن َموجوداِت الَدولة َبعد إجراء َمسٍح شاِمٍل َلها َبعضٍ 
َخرات الناس بالدوالر الى ليرات  أّما ُمحاَوالُت الَبعض َتحويَل ُمعَظم ُمدَّ
لبنانيَّة، فهَي اعِتداٌء صاِرخ على ُممَتلكاِتهم وَجنى ُعمِرِهم، وُمخاَلفةٌ فاِضحة 

َمة الُدستور  .لُمَقدِّ
اليَّة والَنقديَّة َلْن َتفي بالَغَرض إْن َلْم َتَتراَفق َمَع إنَّ َهذِه االجراءات الم

ِذهِنيَّة َجديدة في التعاطي َمع قضايا الشأن العام، ركيَزُتها الُمساَءَلة 
َية في كافَّة المجاالت،  والُمحاَسبة، وَمَع الَبدء الَفوري ِبإصالحات ُبنَيِويَّة َجدِّ

ة والماليَّة والَنقِديَّة والَمصِرفيَّة والِحماية ال ِسيَّما الِسياسيَّة واالقِتصاديَّ 
 .االجِتماِعيَّة والِرعاية الِصحيَّة، كما على الَصعيَدين الَترَبوي واالسِتشفائي

https://www.nidaalwatan.com/article/64322-
%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

 
 تريليون دوالر قيمة الدَّين العاّم في المنطقة العربيّة  1,4 - 14

 2021تشرين األول  29
أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

دة تحت عنوان: "نقص السيولة وارتفاع الدين: "اإلسكوا" أمس، دراسة جدي
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عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية". وأكدت الدراسة أن "العقد 
الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية، 

. حتى في دول مجلس 2020تريليون دوالر في العام  1.4حيث بلغ 
المرتفع، وتضاعف إجمالي الدين العام التعاون الخليجي ذات الدخل 

إلى حوالى  2008مليار دوالر في عام  117خمس مرات تقريبًا، من نحو 
 ."2020مليار دوالر في عام  576

وتقدم الدراسة "لمحة عامة عن إجمالي الدين العام في المنطقة 
-العربية، خصوصًا عن الزيادات التي سجلها على أثر جائحة كوفيد

لل "التغيرات في الدين العام الخارجي للدول"، وتشرح "، كما تح19
"األسباب الهيكلية لتراكمه خالل السنوات الماضية"، وتقدم توصيات 
وتطرح "تدابير على مستوى السياسات لتعزيز قدرة الدول على تحمل هذه 
الديون وأعبائها، بهدف التخفيف من تأثيرها على السيولة والقدرة على 

 ."خدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليميةاالستثمار في ال
وتشير األرقام الى أن "نصف الديون العامة في المنطقة تقريبًا يقع 
على كاهل البلدان المتوسطة الدخل، حيث ارتفع إجمالي الدين العام من 

 2008مليار دوالر بين عامي  658مليار دوالر تقريبًا إلى  250
 ."2020و

المشرف على فريق إعداد الدراسة نيرانجان  وفي هذا اإلطار، يشرح
فاقمت احتياجات البلدان في الحصول  19-سارانجي، أن "جائحة كوفيد

على السيولة. فعلى سبيل المثال، استدان كل من األردن وتونس ومصر 
مليارات دوالر، في إطار آليات صندوق  10ما مجموعه  2020في عام 

توسط األجل لسد حاجاتها الملحة النقد الدولي لالقتراض القصير والم
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للسيولة. أما في البلدان المتضررة من الصراعات، مثل العراق وليبيا 
، 2020مليار دوالر في عام  190واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 

 ."% من ناتجها المحلي90أي ما يقارب 
 السياسات المالية عاجزة

لنقدية المتبعة عاجزة وبحسب الدراسة، "ال تزال السياسات المالية وا
عن بناء القدرة على تحمل الديون في مختلف أنحاء المنطقة. ففي 
المتوسط، تحولت موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق 

من فائض  2014بالميزان األولي بعد انخفاض عائدات النفط منذ العام 
-سبب كوفيدب 2020إلى سلبي. وتفاقم العجز في الموازنات في العام 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. في حين  11، ليصل إلى 19
ظلت الموازين األولية في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً سلبية 

بالترتيب نسبة  2020على مدى العقد الماضي، حيث بلغت في العام 
ى الميزان في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. وأد -11في المئة و -3

األولي السلبي إلى زيادة االقتراض لتمويل الديون وإلى تمديد الديون غير 
 ."المسددة

ودعت "اإلسكوا" في الدراسة، الجهات الدائنة إلى "تمديد فترة اإلعفاء 
، وذلك في إطار مبادرة 2022من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 

العشرين، نظرًا لآلثار  تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة
الممتدة للجائحة، على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون". 

، من 19-وأكدت أنه "من أجل البناء على نحو أفضل بعد جائحة كوفيد
الضروري أن تعمل الحكومات على تحسين االتساق بين السياسات المالية 

خفيف عبء الديون، مثل والسياسات النقدية، وتفعيل أدوات مبتكرة لت
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مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي أطلقتها اإلسكوا لتعزيز 
 ."تمويل العمل المناخي واإلسراع في تحقيق األهداف العالمية

وتستند الدراسة إلى "بيانات مستخرجة من أداة تتبع الحزم التحفيزية 
، 2021ا في تموز ، التي طورتها اإلسكو 19-المنفذة استجابة لكوفيد

إللقاء الضوء على ما قدمته البلدان للحّد من الخسائر الناتجة عن الجائحة 
على مستوى الدخل والوظائف، والمبلغ الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق 

 ."مليار دوالر 460تعاف مستدام وسريع، وهو ما يناهز 
https://www.nidaalwatan.com/article/60663-14-

%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%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
تنصح ” اإلسكوا“اقتصاد المعرفة على إيقاع المشكالت المعيشية..  - 15

 السوريين التركيز على البحث العلمي التنموي واستثمار لمخرجاته

 
تنصح ” اإلسكوا“اقتصاد المعرفة على إيقاع المشكالت المعيشية.. 

 ي واستثمار لمخرجاتهالسوريين التركيز على البحث العلمي التنمو 
 :الخبير السوري 

في ظل سعي كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العليا 
للبحث العلمي لتطوير دور الباحثين وكافة المؤسسات التعليمية، والبحثية، 
وتعزيز مساهمتهم في التمنية أقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان: خارطة الطريق 

 .د المبني على المعرفة في الجمهورية العربية السوريةالمقترحة لالقتصا
وخالل الورشة تحدث وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم حول أهم 
متطلبات هذه المرحلة في االعتماد على االستثمار في األفكار، أو االقتصاد 

ث المبني على المعرفة لالدخار في الموارد االقتصادية للبالد، وربط األبحا
باحتياجات المجتمع، لتكون داعمًا لالقتصاد الوطني، ورافعة لكافة القطاعات 
التنموية، موضحًا أن هذا األمر يتطلب إيجاد أفضل اآلليات، والتنسيق بين 
كافة القطاعات، والهيئات البحثية لتسويق األبحاث العلمية بالطريقة األمثل، 

 .واالستفادة منها ألبعد حد ممكن
ر إلى قيام التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث وأشار الوزي

العلمي بالتركيز على البحث العلمي االقتصادي التنموي في الوقت الراهن، 
وأنه تم منذ عدة أيام توقيع ستة عقود لمشاريع بحثية تنموية تم اختيارها من 
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الفريق قبل لجان مختصة ضمن الهيئة، وباالعتماد على مذكرات مقدمة من 
البحثي لكل مشروع، وأكد الوزير دعمهم الكامل لكافة األبحاث التي يتم 
اختيارها عبر صندوق دعم البحث العلمي، أو عبر ميزانية الهيئة، أو عبر 

 .دعمها من الجهات التي سيتم استثمار مخرجات البحث من قبلها
لجمالي وعرض المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجدي ا

أبرز خطوات الهيئة في األعوام السابقة كإقامة مؤتمر الباحثين السوريين 
المغتربين، وتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية لدراسة 
العديد من المواضيع وأهمها برنامج إحالل المستوردات، وإقرار إحداث مكتب 

 .قل التقانة في جامعات القطرنقل التقانة، والذي يتصل بأربعة مكاتب لن
وحذر الجمالي من بعض المؤشرات التي أعلنتها األمم المتحدة حول 
موضوع ازدياد الهوة بين الدول الكبرى والدول النامية في مجاالت االقتصاد 
عامة، وفي مجال االقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص وخطير، كون 

د العالمي بشكل مضاعف عشر تلك الدول الكبرى ستسيطر على االقتصا
مرات خالل سبع سنوات، ولألسف فإن معظم الدول العربية تحتل آخر 
المراتب في هذا المجال مما يعني أنها بحاجة لما يشبه محو األمية في مجال 
التقانات، واستخداماتها حتى من قبل الدارسين في الجامعات، وأمام هذه 

ريق قد تمكننا من سرعة التحول التحديات الضخمة علينا دراسة خارطة ط
 .لهذا االقتصاد

ممثل منظمة اإلسكوا الدكتور محمد نوار العوا تحدث عن سعي المنظمة 
بوصفها جزء من األمانة العامة لألمم المتحدة في تعزيز التعاون في مجال 
نقل التقانات، وتبادل تجارب البحث العلمي، وركز على أهمية االقتصاد 

 .قدرة الدول على النمو بعيدًا عن اقتصاد الندرة المعرفي في تحديد
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ويرى رئيس الجامعة االفتراضية السورية الدكتور خليل العجمي أنه يمكن 
ألية مؤسسة، أو شركة في القطاع العام إصالح آليات عملها دون أي ضرر، 
أو تخريب لتحقيق أرباح، وعائدات خيالية وبخطوات، وإجراءات معرفية، 

تراضية السورية استطاعت في غضون عدة سنوات تغيير آلية فالجامعة االف
عملها، وتحقيق مكاسب تصل إلى سبعة ماليين دوالر)حقيقي وليس محول( 
من خالل الحصول على إقساط من الطالب السوريين المغتربين الدارسين 
في هذه الجامعة، وعلى الكثير من الشركات أن تفكر في التصدير باإلضافة 

حلي، وإال ستكون معرضة للخسارة، كما استعرض العجمي الكثير لإلنتاج الم
من نقاط القوة، والضعف في مختلف قطاعاتنا لدراسة وبحث خارطة الطريق 

 للتحول إلى االقتصاد المعرفي في سورية..البعث
http://syrianexpert.net/?p=61183 

 
الدعم جزءا من عقد اجتماعي تسير عليها البالد منذ عدة  - 16

 عقود.... 

 مقالتي في صحيفة األخبار اللبنانية. .. زياد غصن
 لُمستحّقي الدعم: هل َبقي ميسورون أصاًل؟« جائرة»تصفية 

« الشرائح الميسورة»أثار إعالن الحكومة الّسورية، قبل أّيام، نّيتها استبعاد 
من دائرة الدعم الحكومي، ردود فعل شعبية ساخطة، ارتكزت على عشوائّية 

ر الفرز والموضوعّيتها. وهو ما شّكل أيضًا محّطًا النتقادات الخبراء معايي
واالقتصادّيين، الذين حّذروا من موجة تضّخم جديدة، وتضاُعف الضغوط 

 المعيشّية على ُأسر ظلَمتها عملّية الفرز
إيصال الّدعم إلى »منذ ما يزيد على خمسة عشر عامًا، وعبارة 

اً في البيانات والخطابات الّرسمية. لكن الحكومات ، ُتمّثل شعاراً ثابت«مستحّقيه
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المتعاقبة كاّفة دائمًا ما كانت تتحاشى ترجمة هذا الشعار عملّيًا، باعتبار 
الّدعم جزءًا من عقد اجتماعي ُأنجز منذ عّدة عقود، مفّضلًة في مقابل ذلك 

دريجّية معالجة مشكلة ارتفاع فاتورة السلع والخدمات المدعومة بإجراء زيادات ت
، وتحّولت الحقًا 2008على أسعارها. بدأت تلك الزيادات بشكل واضح عام 

. لكن ما حصل قبل 2013إلى خطوة معتادة أو متوّقعة سنويًا منذ عام 
بضعة أيام، هو تسريب وثيقة صادرة عن اللجنة االقتصادية في مجلس 

، سيتّم «الميسورة»شريحة ُوصفت بـ 31الوزراء، تضّمنت تحديدًا لحوالى 
استبعادها من دائرة الدعم الحكومي الُمقّدم عبر البطاقة اإللكترونية، األمر 
الذي أثار موجة انتقادات وردود فعل شعبية غاضبة، ُعّبر عنها بأشكال 
متعّددة عبر شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم، وحمل بعضها 

 ع المعيشي الراهن.رسائل سياسّية واجتماعية، للداللة على خطورة الوض
وعلى رغم وجود إجماع عام على ضرورة إخراج الشرائح الميسورة من  

دائرة الدعم االستهالكي، والمحافظة على استمرارية الدعم اإلنتاجي وزيادته، 
إاّل أن الخالف يكمن في تحديد األولوّيات. إذ يرى اقتصادّيون أّن األولوية 

الفساد الكبيرة، وبناء قاعدة بيانات يجب أن تكون لمعالجة جوانب الهدر و 
صحيحة وموضوعية، والوقوف على متوّسط دخل األسرة وإنفاقها، ثم يتّم 
االنتقال إلى المرحلة األخيرة المتمّثلة في تحديد الشرائح المستِحّقة. وفي 
المقابل، ُتصّر الحكومة الحالية على تقليص عدد المستفيدين، بغية خفض 

زنة، معتمدًة في ذلك على معايير غير موضوعية، قيمة العجز في الموا
بحسب ما يعتقد الخبراء. ويسّجل الباحث االقتصادي، زكي محشي، في هذا 

غياب الشفافية والوضوح بين »اإلطار، نقطَتين أساسّيَتين: األولى تتعّلق بـ
الحكومة والمواطنين، إذ كان ُيفترض أن توضح الحكومة للمواطنين بطريقة 
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هجية طبيعة هذه اإلجراءات، هل هي مثاًل إجراءات مؤّقتة تهدف علمية ومن
للحّد من الهدر في الموارد؟ أم هي جزء من استراتيجية محورها اقتصاد السوق 

آليات اختيار الشرائح التي تستحّق الدعم، وهي »؛ والثانية تتمّثل في «الحّر؟
أهّمها: غياب غير دقيقة، ونتائجها ستنعكس سلبًا، وذلك لعّدة أسباب من 

قواعد بيانات دقيقة وموضوعية، واستحالة وجود مؤّشرات دخل حقيقّية نتيجة 
، باإلضافة إلى أن «غياب الثقة بين الحكومة والمواطنين منذ مّدة طويلة

«. االعتماد على المهنة أو الملكية دون الدخل، غير دقيق على اإلطالق»
تقديم حوافز سلبية للمنتجين »م، ولعّل من أبرز االنعكاسات السلبية لما َتقدّ 

 «.وأصحاب األعمال والمهنيين كي ال يكونوا شّفافين مع الحكومة
 اعتمادات كبيرة 

تنطلق الحكومة في مبّرراتها إلعادة هيكلة الدعم، من التكلفة المالية 
المرتفعة سنويًا، والتي باتت تشّكل تهديدًا مباشرًا لمالية الدولة وخططها 

، إلى أن 2022ذ ُتشير، مثاًل، بيانات مشروع موازنة الدولة للعام اإلنتاجية. إ
مليار ليرة سورية،  5529اعتمادات بند الدعم االجتماعي تصل إلى حوالى 

% من إجمالي الموازنة. وتستحوذ الحّصة 41مشّكلة بذلك ما نسبته 
المخّصصة لدعم المشتّقات النفطية على الجزء األكبر من تلك االعتمادات، 

%، تلتها اعتمادات دعم الدقيق التمويني 48.8حيث بلغت نسبتها حوالى 
مليار ليرة،  3652%(. أّما دعم الطاقة الكهربائية، والمقدَّر بحوالى 43.4)

فلم يتّم إدراجه ضمن البند المذكور أعاله ألسباب تتعّلق بوجود تشابكات مالية 
ستاذ في كلية االقتصاد كبيرة مع الجهات العامة. وبحسب ما ُيشير إليه األ

في ظّل ما تشهده سوريا حاليًا »في جامعة طرطوس، ذو الفقار عّبود، فإنه 
من مشکالت اقتصادية، يتمّثل أهّمها في تنامي عجز الموازنة العامة، وحاجة 
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الدولة إلى المزيد من االستثمارات، فإن قضية دعم الطاقة ُتعد  واحدة من أهّم 
امل معها، من خالل خفض مخّصصات هذا الدعم، القضايا التي يجب التع

 «.وتحويلها إلى النشاطات االقتصادية األخرى 
لكن ما ُينفق فعليًا هو أقّل بنسب متفاوتة من االعتمادات المرصودة، 

 …المكتب المركز»وفق ما يؤّكده المدير السابق لـ
 مقالتي في صحيفة األخبار اللبنانية. .. زياد غصن

 
 (...قمر الدين)(146) بعاء االقتصادي رقمحديث األر - 17

هل انتهى عصر الميزة النسبية وحل محلها ما أصبح ُيعرف )بالميزة 
التنافسية( والتي تتمثل بعدم وجود أي معنى المتالك البلد لمزايا في اإلنتاج 
والتسويق تميزه على بلد آخر من ناحية البيئة والمناخ وعناصر اإلنتاج 

امتالكه لمواد ومستلزمات اإلنتاج كي يستطيع انتاج منتج  الرئيسية وبالتالي
ذو قدرات تنافسية في األسواق المحلية الخارجية هذه ما كانت تؤكده قاعدة 

 . المزايا النسبية والتي تعني التخصص وفق القدرات والموارد
لقد انتهت بلدان العالم المتنوعة عالمياً إلى مقومات الميزة التنافسية التي  

لت دولة مثل البحرين في المركز األول إلنتاج دخان )المعسل( وهي ال جع
تملك أصاًل زراعة التبغ والتنباك و ال حتى العسل وجعلت من دولة مثل 
بلجيكا الرقم األول في انتاج وتسويق الشوكوال على مستوى العالم وهي ال 

ريقية السابقة تملك أّي حبة كاكاو وإنما تأتي تلك الثمار من مستعمراتها االف
وكذلك الحال بالعطور الفرنسية التي تأتي زهورها وزيوتها العطرية من دولة 
في افريقيا اسمها )جذور القمر( وتكتفي الشركات الفرنسية بمضاعفة القيم 
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لهذه المنتجات عبر العالمات الفارقة واالعالنات والتعبئة غالية الثمن ومرتفعة 
 .الجمال والرونق

مم األصعب ولكنها األكبر نفعًا ومردودًا وهي التي جعلت إنها لعبة األ
بلدانًا ال تنتج القطن وال تعرفه أن تصدر أفخر أنواع القمصان القطنية عالية 

 .الجودة واألناقة والماركات العالمية
الخوف على الصناعة السورية تأتي دوماً من فقدان المادة األولية وتراجع  

% من طاقاتها 50ن المصانع تعمل بأقل من انتاجها مما يجعل العديد م
اإلنتاجية مما يسبب ارتفاعًا في قيمة التعادل الحرج وهي معدل الطاقة 
اإلنتاجية للمشاريع التي تتعادل بينها اإليرادات مع التكاليف أّي ال ربح وال 
خسارة وذلك نتيجة تراجع المبيعات وبالتالي اإليرادات وبقاء التكاليف الثابتة 

 . المتغيرة في مستوى عالي مما يقلل من معدالت الربحية المتوقعةدون 
إننا بحاجة فعاًل الستثمار جميع منشآت القطاع العام والخاص التي 
تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وال تجد ما يكفيها من مستلزمات اإلنتاج وبحاجة 

 . المادة األولية
سابقًا على ما تنتجه فمنتج غذائي تقليدي مثل )قمر الدين( كان يعتمد 

من   غوطة دمشق من نوع خاص لمادة قمر الدين وتحويلها لميزة تنافسية
المشمش وهو )المشمش الكالبي( وكان تصدر هذه المادة إلى بلدان عربية 
وتستخدم كشراب في رمضان وكانت تصدر بذوره المّرة إلى بلدان أوروبية 

ة عن انتاج قمر الدين الستخدامها في صناعة األدوية فهل تتوقف سوري
لمحدودة المادة األساسية في الوقت الحالي أم تستمر في استثمار الميزة 

 .النسبية
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ولنبدأ على سبيل المثال باستيراد بذور القطن والصويا والذرة إلعادة 
عصرها وتكرارها في سورية واستيراد فاقد القطن والمشمش وثمره من المواد 

مر الدين ومعامل الغزل والنسيج واألقمشة الخام إلعادة تشغيل معامل ق
 . واأللبسة القطنية

انها فكرة جديدة علينا ولكنها تنتظر من يبدأ بدراسة جدواها لتعود للصناعة 
 .السورية مكانتها التي بدأتها منذ مطلع القرن العشرين و لنرى الفرق 

 .24/11/2021دمشق في 
 فيسبوك  السورية،كتبه: د. عامر خربوطلي، العيادة االقتصادية 

 
معظم التقدم الذي أصاب الحياة االقتصادية يعزى للمرأة اكثر  - 18

 من الرجل

إن معظم التقدم الذي أصاب الحياة االقتصادية في المجتمع البدائي كان 
يعزى للمرأة اكثر من الرجل، فبينما ظل الرجل قروناً مستمسكاً بأساليبه القديمة 

ر الزراعة على مقربة من محل السكنى، و من صيد و رعي. كانت هي تطو 
تباشر تلك الفنون المنزلية التي أصبحت فيما بعد أهم ما يعرف اإلنسان من 
صناعات، من غزل و نسج و حياكة و صناعة السالل و الخزف بل و 
أعمال البناء. و هي التي ابتدعت التجارة في ابسط صورها عن طريق مقايضة 

ض من أغراض بأخرى تحتاجها. و هي التي ما ال تحتاجه أو ما هو فائ
طورت نظام األسرة و ابتكرت الدار و استطاعت بالتدريج أن تضيف الرجل 
إلى ما استأنسته من حيوان، و دربته على أوضاع المجتمع و ضروراته 
)مدنته يعني(. لكن التحول الجوهري حدث مع تطور الزراعة و زيادة 

يستولي على زمامها  -الرجل-األقوى المحاصيل و تنوعها، إذ أخذ الجنس 
شيئًا فشيئًا، كذلك وجد الرجل في ازدياد تربية الماشية مصدرًا للقوة و الثروة 
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و االستقرار. و بذلك انتزع الرجال من أيدي النساء زعامتهن االقتصادية التي 
توفرت لهن حينًا من الدهر بسبب الزراعة. و كانت المرأة قد استأنست بعض 

ت، فجاء الرجل و استخدم تلك الحيوانات ذاتها في الزراعة، و بالتالي الحيوانا
تمكن في أن يحل محل المرأة في اإلشراف على األرض المزروعة. كذلك 
التطور المطرد في أساليب الزراعة استلزم استحداث أدوات أكبر و أثقل وزنًا، 

لى المرأة. و و بالتالي قوة بدنية أكبر و هو ما مكن للرجل تاكيد سيطرته ع
مع ازدياد ما تملكه الرجل من محاصيل و ماشية، تمكن من إخضاع المرأة 
إخضاعًا جنسيًا، ألن الرجل طالبها باإلخالص له إخالصًا يبرر أن يورث 
ثروته ألبناء تزعم أنهم من صلبه. و هكذا نفذ الرجل خطته بالتدريج، و 

مومة أمام حق األبوة، و تحولت األسرة من أموموية ألبوية، و اندحر حق األ
أصبحت األسرة األبوية هي الوحدة السياسية و االقتصادية و الشرعية في 
المجتمع، و انقلب اآللهة، و قد كانوا نساًء من قبل، إلى رجال ذوي لحى 
يحيط بهم )الحريم( من كل اتجاه، و يدرن في فلكهن. و ابتدأت مأساة 

نقول من رسائل جمعية البحوث الدكتور محمد سعيد الحلبي، م ...المرأة 
 االقتصادية 

 
 تذكير بالمشروع : الحل النهائي للسكن لدمشق وريفها - 19

توزيع اراضي بسعر التكلفة الزهيدة على الشعب مباشرة كأسهم ضمن 
المحاضر وتوزيع اراضي على مئات الجمعيات السكنية و المبادرات الشبابية 

 التعاونية 
 رالتكلفة على الدولة : صف
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شركات التطوير العقاري ستقوم بتنفيذ البنى التحتية مقابل منح اراضي 
 بالمنطقة التجارية لها ،

المدينة الجديدة تقع شرق بحيرة العتيبة وهي قريبة جدا من المطار وقريبة 
حمص ( واالستراد  -من مدينة عدرا الصناعية ) اي قريبة من استراد دمشق 

 الى بغداد .
بالتالي يسهل انشاء مدينة جديدة عصرية بها تحل األرض شبه خالية و 
 جميع مشاكل االزدحام ،

الرائع بالمشروع ايقاف قضم المناطق الخضراء بالغوطة وبناء مدينة 
جديدة مثالية منظمة ))) مستقلة متكاملة بأسواقها بمرافقها بجامعتها بمشافيها 

 بمالعبها ((( بحيث ال حاجة لقاطنيها للذهاب لدمشق
 2كم 112كم =  8*  14وع بمساحة تعادل مساحة دمشق وهي المشر 

 450,000محضر بها  20,000جزيرة اي اكثر من  420تحوي اكثر من 
شقة ، تؤمن السكن لمليوني نسمة ، ) سكن شبابي ، سكن اجتماعي ، سكن 

 اقتصادي ، سكن متميز ، األكثر تميزا (
حيث يتم شغل سنوات ب 5مراحل ، كل مرحلة  6سيكون المشروع على 

وسكن االحياء اول بأول عند اكتمال البنى التحتية ، يكتمل المشروع بحلول 
 2050عام 

سيكون هناك مشاريع مماثلة لحلب وحمص وحماه سيتم طرحها بالصفحة 
 قريبا فتابعونا ،

 المبادرة تساهم بالحصول على السكن الالئق باقل سعر ممكن ،
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ة بعد دراستها او دراسة وإعادة تأهيل سيتم تأمين الماء من المياه الجوفي
سنة ( ) سد الباردة او  2000السد الذي تم تشييده من قبل الرومان ) قبل 

 سد خربقة ( واستجرار المياه منه
وسيكون جزء كبير من الكهرباء من مصادر مستدامة كالشمس والرياح 

) بحاجة  والطاقة الجيوحرارية نظرا لوجود براكين خامدة بالقرب من المنطقة
 لدراسات وخبرات من ايسالندا (

 المشروع قيد التطوير ، نرحب بكل من ينضم لفريق التطوير . 
 وقد قمنا باالعالن عن مسابقة لتطوير المشروع ببوست سابق

وبإمكان المهندسين مراسلتنا للحصول على ملف االوتوكاد للمقترح الحالي 
 لتطويره

ابقة ) فصاحب الفكرة والمبادرة ليس ودراسته بشكل احترافي وتقديمه للمس
 له دراية بعلوم تخطيط المدن والتخطيط االقليمي (

وندعو جميع المهندسين السوريين والعرب اصحاب الخبرات بالمساهمة 
بتطوير هذا المشروع والمساهمة بخلق وتطوير المخططات القومية واالقليمية 

 والعمرانية
تمعات العمرانية ) تجربة مصرية ( كما نأمل من الدولة انشاء هيئة للمج

 مسؤوليتها تخطيط وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
))) يرجى مشاركة البوست ليصل المشروع ألكبر عدد ممكن من 

 السوريين متأملين نجاحه (((
 منقول من صفحة الدكتور نبيل أشرف
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واالتحاد اتفاقية التعاون بين بنك سورية الدولي اإلسالمي  - 20
 الوطني لطلبة سورية تدخل حيز التنفيذ 

 أولى ثمارها برامج تدريبية لبناء القدرات

 منير رفاعي الدولي االسالمي: بيان صحفي ٢٠٢١/١٢/٧
: في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين بنك 2021\12\7دمشق -سورية

فان اليوم سورية الدولي اإلسالمي واالتحاد الوطني لطلبة سورية، وقع الطر 
على المذكرة التنفيذية لتنفيذ برامج تدريبية مجانية  7/12/2021الثالثاء 

للطلبة ضمن مركز التمكين والريادة الطالبي الذي تم افتتاحه مؤخرًا وذلك 
من أجل ردم الفجوة بين التعليم األكاديمي وسوق العمل بهدف بناء قدرات 

المعرفي والعملي ما بين الطلبة وصقلها بشكل احترافي وتعويض الفاقد 
 المناهج التعليمية في المرحلة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.

تم التوقيع بحضور السيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك والسيدة 
دارين سليمان رئيس االتحاد الوطني لطلبة سورية والدكتور محمد يسار 

فيذي في االتحاد عابدين رئيس جامعة دمشق وعدد من أعضاء المكتب التن
والدكتورة ريم رمضان مدير مركز التمكين والسيد لؤي المنجد رئيس مجلس 

 إدارة الجمعية السورية لرواد األعمال الشباب.
من جهتها رحبت السيدة دارين سليمان بالتعاون المثمر مع بنك سورية 
الدولي اإلسالمي وأكدت على أن التوقيع يأتي استكماال لخطوات االتحاد 

 لوطني لطلبة سورية في مجال الريادة ودعم المواهب الشابة والتدريب.ا
وأضافت سليمان: نسعى من خالل المركز توظيف كل الطاقات واستثمار 
الموارد والخبرات ووضعها في متناول الطلبة والشباب رواد المركز وبطريقة 

امج منهجية أكاديمية مهنية تؤمن بيئة مرنة وفق خطة العمل الخاصة ببرن
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الدبلوم الداعم لردم الفجوة ما بين الجامعة وسوق العمل وتشمل الدبلومات 
 -صناعة القادة -التحليل القيادي -القيادة -التي تم االتفاق عليها )التخطيط

صناعة الشحن  -دراسات الجدوى االقتصادية -التحليل المالي -المحاسبة
تحرير الفيديوهات  -يكيالتصميم الغراف -تصميم المواقع -الترجمة  -الدولي

تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها( وسيتبع هذه  -والمؤثرات المرئية
الخطوة جملة من الخطوات التي تخدم عملنا في مجال الريادة بأساليب 

وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك بهذه المناسبة  مختلفة.
لفعالية التعليمية المتميزة التي تهدف أعرب عن سعادته برعاية البنك لهذه ا

إلى دعم الطالب وتقريبهم من الواقع العملي ومساعدتهم على تطبيق المعرفة 
النظرّية التي اكتسبوها خالل فترة الدراسة تطبيقاً عمليًا، مّما يجعلهم يحصلون 
على فهم أكبر وأوسع لتخصصاتهم، بحيث يكونون أكثر إبداعًا وإتقانًا 

 ي التعّرف على طبيعة سوق العمل واحتياجاته.ويساعدهم ف
وأوضح الرئيس التنفيذي أهمية تعاون وتكافل مؤسسات المجتمع الحكومية 
والخاصة والتنموية لتقديم الدعم للشباب في المجاالت األكاديمية والعلمية 
والمهنية، فالمستفيد األول واألخير من هذا التعاون هو وطننا الحبيب من 

 كوادر شبابية على مستوى عال من التعليم والخبرة.خالل رفده ب
كما أكد الرئيس التنفيذي على أن رعاية البنك لهذا الحدث تأتي في إطار 
المسؤولية المجتمعية للبنك وتحمله للدور الملقى على عاتقه في المساهمة 
في تنمية المجتمع، وتأتي إيمانًا من البنك بأهمية دعم المعرفة ودعم الطلبة 

عم قطاع التعليم ككل الذي يمثل ركيزة أساسية لتطور أي مجتمع، حيث ود
يستحوذ قطاع التعليم بشكل خاص على مكانة مميزة ضمن أجندة عمل البنك 

 في مجال المسؤولية االجتماعية. 
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وكان بنك سورية الدولي اإلسالمي وقع في وقت سابق من العام الجاري 
ة سورية تهدف إلى التعاون في تنفيذ مذكرة تفاهم مع االتحاد الوطني لطلب

مشاريع األنشطة الريادية المتصلة بالشباب والمجتمع وآليات إشراك المجتمع 
المحلي في تلك العملية وإطالق جوانب اإلبداع ورعايتها بما يسهم في تحقيق 

 غايات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
المي برأسمال مقداره تأسس بنك سورية الدولي اإلس معلومات عن البنك:

مليار ليرة وبدأ تقديم  15( مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى 5)
 .2007أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 

فرعًا ومكتبًا منتشره في مختلف المناطق  28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 
تى ألف متعامل ح 275السورية، ووصل عدد عمالء البنك إلى أكثر من 

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث  2020نهاية العام 
ألف مساهم، ومن أهم غايات  13عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 

البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
تصادية وممارسة أعمال  ورها وأشكالها، والمسا همة في عملية التنمية االق

في سورية من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار 
الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام 
الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي 

 معدالت العائد على حقوق المساهمين.
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
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 ارسل لسيادتكم: تحية طيبة،
 2022 /368م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 january 09 2022 ،ثانيكانون ال 09األحد 
 ناه     للحصول على التقرير كاماًل اضغط على الرابط 

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

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

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

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

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
 
 
 
 
 

http://almustshar.sy/archives/7831
http://almustshar.sy/archives/7831
http://almustshar.sy/archives/7831
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My Greetings to all of you, 
I am sending you:  

MEAK Weekly Economic Report No. 368/2022 
Sunday 09 january 2022  

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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