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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 وتداعياهتا النفط أزمة

 الصفر، حتت 30 حنو إىل وصل حىت تكساس نفط وخاصة النفط سعر يف املفاجئ االخنفاض األخبار تناولت :السؤال
 ذلك أكان سواء األسباب، وتنوعت... للربميل دوالرا   25 ليصبح %9 حنو اخنفض املنتظم بتداوله املشهور برنت خام إن حىت
 االقتصاد اخنفاض إىل أدى حبيث كوروان فريوس بتأثري ذلك كان أم تفيض، تكاد بل متاما   مملوءة أصبحت للبرتول اخلزاانت ألن
على االقتصاد  تؤثر وكيف مستمرة؟ هي وهل هذه؟ النفط أزمة أسباب هي فما ،إخل... البرتول على الطلب اخنفاض مث ومن

 األمريكي والعاملي؟

 :اجلواب
 بد ال والعاملي، األمريكي االقتصاد على وأتثريها خباصة تكساس( )غرب األمريكي والنفط بعامة النفط أزمة حقيقة إلدراك

 االقتصاد على مث برنت نفط إىل أتثريها امتداد مث تكساس، بنفط اخلاص وأتثريها وسياسية اقتصادية ظروف ثالثة معرفة من
 :والعاملي األمريكي
 :النفط استهالك على كوروان فريوس أتثري: أولا 
 ذلك رافق ما مث أمريكا، ىلإ وبعدها أورواب إىل انتقاله مث الصني منا  بدء كوروان فريوس انتشار حيث العام هذا بداية منذ

 حركة أصابت اليت الشلل حالة وكذلك بلد، كل يف االقتصاد قطاعات من الكثري وتوقف الصحي احلجر جراءاتإ فرض من
 ذلك ىلإ يضاف العدوى، انتقال خمافة وأمريكا أورواب خاصة الرئيسية البلدان من الكثري بني السفر حظر بسبب نالطريا

 حركة على أثر مث ومن، والطبية الغذائية غري السلع على حاد بشكل الطلب توقف عن الناتج الدولية التجارة يف اهلائل االرتباك
 وكل (،24/4/2020 عريب، ندبندنتإ) النفطي املعروض من %68 يستهلكان اجلوي والنقل الربي النقل أبن علما   ...النقل
 مع فأكثر أكثر تتعمق النكسة هذه وكانت كوروان، بسبب كبرية بنكسة النفط على العاملي الطلب يصاب أن إىل أدى هذا

 عالقة لكن الوابء، ليهإ ينتقل لدب كل يف االقتصاد قطاعات شلل الوابء تفشي يرافق حيث آلخر، بلد من الوابء تفشي زايدة
 على العاملي الطلب يف حاد اخنفاض يف تسبب الرئيسية الغربية أورواب دول إىل الوابء انتقل فلما متفاوتة ، كانت ابلنفط ذلك

 لنفطا من %20 تستهلك اليت وهي حاد، وبشكل أمريكا ىلإ الوابء انتقل وملا للنفط، كبريا   مستهلكا   الدول هذه كون النفط،
 بنسبة اهنار قد النفط على الطلب فإن رقمية انحية ومن. قريب من ترتاءى حاد وبشكل النفط أسعار أزمة صارت فقد العاملي،

 االهنيار هذا تؤكد اليت التصرحيات مجلة من فقط تصرحيني وأنخذ يوميا ، برميل مليون 100 قرابة يستهلك عامل يف تقريبا   30%
 :الطلب يف

 النفط على العاملي الطلب ينخفض أن 15/4/2020 األربعاء اليوم الدولية الطاقة وكالة )توقعت: ولاأل التصريح -1
 موقع... عاما 25 منذ يشهدها مل مستوايت ليسجل أبريل،نيسان/ يف سنوي أساس على يوميا برميل مليون 29 مبقدار

 .(15/4/2020 يف الوفد صحيفة
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 مليون 30-20 اخنفض النفط على العاملي الطلب أن نوفاك، ألكسندر الروسي الطاقة وزير )أعلن: الثاين التصريح -2
 .(22/4/2020 نت، العربية. "اآلن النفط على العاملي الطلب اخنفاض قاع "بلغنا: قائال يوميا، برميل

 4-3) ةفرت  يف حصل هذا وكل! العاملية احلروب ظروف يف إال متصورة تكن مل بنسبة النفط على الطلب اهنار وهكذا
 م20/4/2020 يوم وذلك الصفر حتت 37 حنو أي السحيق القاع تكساس نفط وصل حىت كوروان، أزمة خالل أي شهور(

 ثنني األسود"."اال عليه أُطلق الذي

 :السياسي الظرف وهو الثاين، الظرف: اثنياا 
 دفعت اليت األمريكية السياسة نع هنا واحلديث أخرى، دول لضرب تستخدمه الدول فإن اسرتاتيجية سلعة النفط كان ملا

 قط، وبيان ذلك على النحو التايل:ف واحد شهر قبل روسيا مع النفط أسعار حرب ابجتاه ابلسعودية
 النفط شركات تتمكن حىت للنفط عالية أسعار على للحفاظ النفطي نتاجهاإ خفض على روسيا جترب أمريكا كانت -1

 السياسة هذه وخالل للغاية، مكلف األمريكي الصخري النفط استخراج ألن ق،األسوا يف املنافسة من األمريكية الصخري
 "أوبكـجملموعة اجلديدة اليت عرفت با ضمن اإلنتاج خفض أوبك مشاركة على روسيا محل من سنوات 3 عرب السعودية جنحت
 فكان. 2020 آذار/مارس بنهاية ينتهي روسيا مع املربم السعودي االتفاق هذا وكان. يوميا   برميل مليون 2.1 مبقدار بلس"
 .كوروان تفشي مع هنايته وتزامنت كوروان، انتشار قبل اتفاقا  

 45 ووصلت تنهار النفط أسعار أخذت فيها، وتفشيه إيطاليا ىلإ انتقاله وبداية الصني يف كوروان فريوس انتشار ومع -2
 من إبخراجهم ويهدد األمريكي النفط ملنتجي خطر فاضاالخن يف واملستمر السعري املستوى وهذا )برنت(، للربميل دوالرا  

 ملواجهة اإلنتاج خفض من ملزيد روسيا على ضغط ملمارسة السعودية أمريكا دفعت وعندها. السعر رفع من بد وال السوق،
 أي روسيا رفضت حني 6/3/2020 بلس أوبك اجتماع فكان الفريوس، بسبب النفط على العاملي للطلب املستمر التدين

 !الصخري ابلنفط للتخفيض أمريكا تعويض خشية اإلنتاج يف إضايف خفض
شار خرب اختالف جمموعة انت بسبب %10 مبقدار فورا   النفط أسعار اهنارت املذكور بلس" "أوبك اجتماع بفشل -3

 أوبك بلس.
 خبمس اجلديد ضاخلف على إلجبارها روسيا ضد أسعار حرب قليلة أبايم االجتماع فشل بعد السعودية وأشعلت -4

 :خطوات
 ،السابق االتفاق هبذا التزامها روسيا إعالن رغم برميل( مليون 2.1 )خفض األول االتفاق عن ختليها األوىل اخلطوة -أ

 روسيا( مع األول اخلفض اتفاق انتهاء )موعد نيسان/أبريل 1 من بدءا   للنفط إنتاجها يف هائلة زايدة الثانية واخلطوة -ب
 كوروان، بسبب النفط على العاملي الطلب مشاكل رغم يوميا   برميل مليون 13-12 ىلإ تصل

 اخلصم، من املستوى هبذا التاريخ يف األول هو للربميل، دوالرات 6 مبقدار اآلسيويني لعمالئها ختفيض -ج
 السوق، من روسيا حصة ألخذ الروسي النفط مع املتعاملني للعمالء منه واملزيد التخفيض تقصد -د
  إغراق السوق ابلتخمة النفطية،يف زايدة   البحر يف عائمة كخزاانت الستخدامها عمالقة نفط انقالت تئجاراس -ه
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 بلس أوبك )اجتماع 6/3/2020 تلت اليت القليلة األايم يف عنها اإلعالن مت اليت السعودية من اخلطوات وهبذه -5
 خسائرها أكرب يف االثنني يوم قيمتها ثلث إىل يصل ما لنفطا أسعار )فقدت الثلث بنسبة النفط أسعار اهنارت فقد الفاشل(

 تفشي يتسبب فيما السوقية احلصة لزايدة اإلنتاج سرتفع أهنا إىل السعودية أشارت أن بعد 1991 عام اخلليج حرب منذ اليومية
 37.05 عند ابملئة 22 برنت خلام اآلجلة العقود تراجعت مث ومن! السوق يف ابإلمدادات فائض يف ابلفعل كوروان فريوس

 /فربايرشباط 12 منذ مستوى أدىن وهو للربميل ا  ر دوال 31.02 إىل ابملئة 31 سابق وقت يف نزلت أن بعد للربميل ا  ر دوال
 الشمال، حبر يف النفط حقول من استخراجه يتم  (Brent Crude) برنت خام أبن علما   (9/3/2020 رويرتز ...2016
 النفط إنتاج ثلثي لتسعري كمعيار يستخدم وهو فيسك، وإيكو أوزبريج، فورتيز، برنت،- خام وتزي من مزيج هو برنت" و"خام

 السعر كان إذا األفريقية، الدول وبعض املتحدة الوالايت إىل أحياان ويصدر ...واألفريقية األوروبية األسواق يف خاصة العاملي،
 يف (ICE) نرتكونتيننتالإ بورصة عرب برنت خلام اآلجلة العقود ولتدا ويتم. الشحن تكاليف االعتبار يف األخذ بعد مناسبا  
 السعودية اخلطوات أخذت حيث بريلأنيسان/ 1 وبعد للنزول، النفط أسعار دفعت قد تلك خبطواهتا السعودية أن أي لندن،
 يف تلحظ صارت قد نفطيةال التخمة فإن آذار/مارس، بنهاية روسيا مع بلس" "أوبك اتفاق انتهى أن بعد التنفيذ، قيد توضع
 .م20/4/2020 وقبل )نيسان( 4 شهر خالل دوالرا   30 دون ما إىل بربنت( )قياسا   النفط أسعار دفع مبا السوق
 يف رمسها مت سياسة كانت ولكنها روسيا، على للضغط أمريكية سياسة هي السعودية السياسة هذه كانت لقد -6
 كوروان تفشي استمرار بسبب النفط على الطلب الهنيار اجلديدة األبعاد ترتاءى أن بلق أي تقريبا ، الشهرين حوايل قبل واشنطن
 على الطلب اهنيار يف احلادة والزايدة أمريكيا ، املدفوعة السعودية )السياسة العاملني هذين وبنتيجة أمريكا، داخل خاصة وحبدة،
 للنفط شركاهتا يستثين ال مبا ومشاال   ميينا   يضرب صار دق روسيا ليضرب ترامب إدارة صنعته الذي اهلدم معول فإن النفط(

 كان القاع هذا وأن. القاع هذا يبلغ أن له يتوقع يكن مل النفط ألسعار خفض من أمريكا له خططت ما أن مبعىن! الصخري
 ذلك النفط، على العاملي بالطل يف املستمر االهنيار وكذلك روسيا، ضد )السعودية( األمريكية السياسة: معا   العاملني عن انمجا  

 شركات على أمريكا داخل يشتد الضغط وأخذ. تلك األمريكية السياسة وضع عند القدر هبذا منظورا   يكن مل الذي االهنيار
 حافة على الصخري النفط شركات من مئة ووقفت إفالسها، نيسان/أبريل 2 يف برتوليم" "ويتينغ شركة وأعلنت الصخري، النفط

 حنو الصخري للربميل احلدية التكلفة تبلغ )حيث: اإلنتاج تكلفة أسعار من أقل السوق يف النفط أسعار أن كوذل اإلفالس،
 لنفط اآلجلة العقود فإن 24/4/2020 عريب، إندبندنت وحبسب (11/3/2020 العربية، األسواق موقع. للربميل دوالرا   35

 أيلول/سبتمرب، تسليم دوالرا   27 وقرابة ،يونيو/حزيران تسليم دوالرا   15 بني 23/4 اخلميس يوم تراوحت قد تكساس غرب
 ...الصخري النفط على ضغطا   يشكل وهذا دوالرا   30 سعر حتت 2020 هناية حىت اآلجلة العقود كافة وكانت
 ةاإلدار  إعالانت كثرت فقد كوروان وابء تفشي بسبب األمريكية النفط صناعة هبا متر اليت اخلطرية الظروف هلذه -7

 الروسي ابلرئيس ابالتصال األمريكي الرئيس وقام اإلنتاج، خفض ىلإ للعودة والسعودية روسيا بني التدخل عزمها عن األمريكية
 اتصل كما النفط، أسعار خبصوص السعودية( مع )وليس معها ابلتنسيق وطمع أمريكا مع االتصاالت لعودة لعابه سال الذي

 يورونيوز،. العهد ويلي  مع ممتازا   حوارا   أجرينا. بوتني الرئيس مع ممتازا   حوارا   ينا)أجر  ترامب وقال. ابلسعودية ترامب
 يف األكرب هو النفط، نتاجإ يف خلفض   سعوداي   روسيا   اتفاقا   رعت قد ترامب إدارة أبن القول ميكن وابجململ. (1/4/2020

 قياسي اتفاق إىل وحلفاؤهم )أوبك( للنفط املنتجة دولال منظمة أعضاء )توصل: يوميا   نفط برميل ماليني 10 بنحو التاريخ
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 سيخفضون وحلفاءها أوبك أن هو اآلن حىت أتكد وما... الطلب اخنفاض بعد املئة يف 10 بنسبة للنفط العاملي اإلنتاج خلفض
 ملدة ويستمر 1/5/2020 يف تنفيذه يبدأ االتفاق وهذا. (12/4/2020 سي، يب يب. يوميا برميل مليون 9.7 مبقدار اإلنتاج

 ملدة األجل، قصري اتفاق فهو. التالية اخلطوة لتقرير جديد من العاملي الطلب واقع يف عليه املوقعة الدول بعدها تنظر شهرين،
 من بلغت قد النفط أسعار أزمة أن املالحظ لكن. /يونيوحزيران هناية مع النفط على العاملي الطلب ارتفاع ابنتظار شهرين
 أسعار وعادت بل هامشي، بشكل إال األسعار ترتفع فلم للغاية، الكبري االتفاق هلذا األسواق تستجب مل ثحبي درجة العمق
 فال يوميا   برميل مليون 30 مبقدار اخنفض قد العاملي الطلب أن ذلك يفسر والذي دوالرا   30 دون ما ىلإ تنخفض برنت

 !يوميا   برميل ماليني 10 مبقدار نتاجإلا خفض يسعفه

 األمريكي النفط خمزون الثالث، الظرف: اا اثلث
 الظرف وهذا. الشركات خمزون والثاين للدولة، االسرتاتيجي املخزون األول أمريكا، يف النفط خمزوانت من نوعان هناك

 غرب بنفط خاص اآلخر اجلزء فيما االسرتاتيجي املخزون حبالة يتعلق منه جزء: النفط أزمة تعميق يف اآلخرين الظرفني مع ساهم
 :ذلك ولتوضيح تكساس

 النفط لتخزين غالبا   األرض حتت خزاانت عن عبارة هو عام بشكل ابلدولة( )اخلاص للنفط االسرتاتيجي املخزون -1
 أزمة بسبب الدولية الطاقة منظمة توصيات بعد اخلزاانت هذه الدول من الكثري بنت وقد األزمات، وقت الستخدامه املستخرج

 ملدة منه حاجتها لكفاية تتسع واليت للنفط خزاانهتا الرئيسية املستهلكة الدول من دولة لكل مث. 1973 سنة حرب يف النفط
 ...انقطاعه حال يف يوما   30-90

 كافية اخلام من كميات لتخزين مواقع إبنشاء الفيدرالية احلكومة يلزم تشريعا األمريكي الكونغرس سن 1975 عام يف -2
 والييت سواحل على األمريكية التخزين مواقع وتقع. احلادة املخاطر من نوع ألي تمداداإلا تعرض حالة يف عليه الطلب لتأمني

 727 أمريكا يف االسرتاتيجي املخزون هلذا كمية أقصى بلغت وقد هلا، مشددة حراسة أتمني الدولة وتتكلف ولويزايان، تكساس
 كميات بتخزين الطاقة جمال يف العاملة مريكيةاأل الشركات تقوم الفيدرالية للمخزوانت وابإلضافة. 2009 سنة برميل مليون
 كوهنا تكساس والية يف للشركات السطحية اخلزاانت هذه مثل وتكثر الفيدرايل، املخزون كميات جمملها يف توازي هبا خاصة

 هلا اجملاورة أوكالهوما والية يف وكذلك تكساس"، غرب "خام واملسمى بعيد، أمد منذ أمريكا يف النفط فيها ينتج والية أكرب
 ...األمريكي الرب عمق ىلإ تكساس نفط منها ينقل واليت

 توجهت فقد وروسيا السعودية بني أسعار حرب من تبعها وما 6/3/2020 النفط ألسعار السابق االهنيار ومع -3
.. وقتها األسعار فاضابخن ابتهج قد ترامب وكان النفط، من االسرتاتيجي خمزوهنا مللء والصني أمريكا خاصة الدول من الكثري

 ممتلئة تكساس خزاانت كانت األسود" ثنني"اال حلول وقبل غريها، أو السعودية من الرخيص النفط شراء على أمريكا وعملت
 من املزيد توجيه نإ حبيث والتشبع التأزمي درجة وصلت قد تكون النفط خمزون مشكلة فإن وهكذا. كليا   يكن مل وإن ما، نوعا  

 كحل التخزين قناة إقفال مبعىن متوفرة، غري وأحياان   معقدة، مسألة أصبح التخزين ىلإ البيع( عدم حال )يف جاملستخر  النفط
 ...تكساس يف خاصة النفط منتجي أمام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
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 ختزين كمرافق البحر يف تعمل النفط وانقالت كبرية، بنسبة لئمُ  قد األمريكي االسرتاتيجي النفط خمزون فإن وهكذا -4
 بلدة عند تسليمها نقطة يف تكساس غرب بنفط اخلاصة التخزين مرافق ىلإ امتدت حيث التخزين مشكلة بذلك فتفاقمت
 كاشينغ، يف سيما ال املتحدة، الوالايت يف املخزونة اخلام كميات )وتتزايد تكساس، والية مشايل أوكالهوما بوالية كاشينغ

 الطلب مواجهة يف أنشطتها املصايف تقليص مع الهوما،أوك يف يمريكاأل الوسيط تكساس غرب خلام التسليم نقطة حيث
 ميكن العادة ويف برميل، مليون 76 تبلغ كاشينغ لنقطة القصوى التخزينية والطاقة (،20/4/2020 نت، اجلزيرة. الضعيف

 غري ديةعا أبسعار فيها ختزينه وميكنهم العقود تلك أجل حيني عندما كاشينغ يف النفط عني استالم النفط عقود ألصحاب
 حيث خصوصا أوكالهوما بوالية كاشينغ )ويف: حصل ما لكن الداخلية، الوالايت ىلإ األمريكي الرب داخل نقله حلني مرتفعة

 أيضا وارتفعت. األقصى احلد من قريبا وابت برميل ماليني مخسة املخزون حجم ازداد املرجعي، الوسيط تكساس خام ختزين يتم
 بسبب عام مدى على ابملئة 25 من أكثر األسبوعي االستهالك تراجع بينما املكررة واملنتجات قودالو  من يةمريكاأل املخزوانت
 واملقدر النفط على العاملي للطلب املسبوق غري االخنفاض أبن القول ميكن وهكذا (،25/4/2020 اليوم، رأي. العزل إجراءات

 النفط، أسعار يف متتالية اهنيارات من نشاهده ملا والرئيسي ولاأل السبب هو يوميا ( نفط برميل مليون 30 حوايل )أي % 30ـب
 أزمات وقت وليس الطبيعية، األوقات يف فقط للتطبيق صاحلة روسيا على ابلضغط السعودية - األمريكية السياسة كانت وملا

 ل صارخ!بشك النفط أسعار ملشكلة تفاقم عنها نتج فقد الطلب،

 إال للتخزين جمال هناك يعد ومل أوكالهوما يف التخزين مرافق تشبعت فقد تكساس غرب نفط على أثر هذا كل :رابعاا 
 األسود" ثنني"اال أو تكساس غرب نفط أزمة فكانت مثن، أبي العقود تلك من التخلص من بد ال وصار للغاية، ابهظة أبسعار

 والذي ...فادحة خسائر أمريكا يف لبورصةاب املتعاملون وتكبد للربميل، دوالرا   37 بسالب النفط بيع مت عندما 20/4/2020
 احلد من املخزوانت تقرتب فعندما كاشينغ، خزاانت امتالء أي آنفا ، ذكرانه ما هو أتزما   وزاده احلد هذا إىل األمور أوصل

 كانت اداالقتص إغالق استمرار بسبب النفط استهالك آفاق وألن تقفز، التخزين أسعار فإن للغاية اندر إجراء وهو األقصى،
 عقود حاملي على يضغط آخر عامال   وصارت بقوة قفزت قد كاشينغ منشآت يف التخزين أسعار فإن ومريبة غامضة تزال ال

 مث مخسة، ىلإ بعدها مث دوالرات، 10 ىلإ العقود تلك أسعار فنزلت مثن، أبي منها التخلص حياولون وصاروا ،مايوأاير/ نفط
 مايوأاير/ العقود تلك آخر لتباع الصفر دون ما ىلإ نزلت أن لبثت ما مث دراماتيكي، مشهد يف الصفر ىلإ النزول واصلت
 حصلت هكذا. ابلبورصة املتعاملني ذهول وكذلك فادحة خسائر تكبدوا الذين حلامليها كبري ذهول وسط دوالر 37.6 بسالب

 هذه لتصنع واحد صعيد يف معتجت اليت ظروفها كانت وتلك تكساس، غرب لنفط 20/4/2020 األسود" ثنني"اال أزمة
 وروسيا السعودية بني بلس أوبك ابتفاق مبار ت ابتهاجات تنفع ومل تكساس، غرب نفط أزمة حصلت مث ومن. احلادة األزمة
 الرئيس وأهنئ أشكر أن أود. املتحدة الوالايت يف الطاقة وظائف من اآلالف مئات ذلك سيوفر") 12/4/2020 يف قال حني

 عن بعيدة كانت مبار ت فابتهاجات (،21/4/2020 عريب، CNN العزيز" عبد بن سلمان السعودي امللكو  بوتني الروسي
 مث ومن وحدها، أمريكا يف وليس العامل يف كبرية خماوف أوجد حصلت اليت الفظيعة الطريقة هبذه األسعار هتاوي ألن الواقع

 !لالنفجار قابلة عاهتافقا ابتت فقد الطاقة قطاع عن انهيك االقتصادية األزمة اشتدت
 الوالايت يف النفط حقول من استخراجه يتم ((West Texas Intermediate املتوسط تكساس غرب خام فإن وللعلم

 بوالية كوشينج، إىل أانبيب خط عرب نقله مث الشمالية، وداكوات ولويزايان تكساس من أساسي بشكل استخراجه ويتم املتحدة،
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 اململوكة (،NYMEX) التجارية نيويورك بورصة عرب الوسيط تكساس غرب خلام اآلجلة العقود تداول ويتم للتسليم، أوكالهوما
 ...(CME) التجارية شيكاغو لبورصة

 وكانت التحفيز، أو لإلنقاذ أو للدعم خططا   اعتمدت قد كوروان أزمة بداية منذ أمريكا فإن أخرى، انحية ومن: خامساا 
 مواجهة من ومتكينه الصحة برامج لدعم الطارئ اإلنفاق من دوالر مليار 8.3 بقيمة غريةص خطة أوهلا متدرجة، اخلطط تلك

 املتحدة الوالايت )خفضت الصحة، قطاع خارج االقتصاد يضرب كوروان وابء أخذ أن وبعد أمريكا، يف كوروان وابء تفشي
 أتثري من االقتصاد حلماية حماولة يف دوالر، ليارم 700 بقيمة حتفيزاي برانجما وأطلقت الصفر، من يقرب ما إىل الفائدة أسعار
 ذلك بعد مث السيولة، نقص ملواجهة الدوالرية ابلسيولة األسواق إبغراق فقامت (16/3/2020 سي، يب يب. كوروان فريوس

 خمصص ومعظمها األمريكي، التاريخ يف خطة أكرب وهي ،27/3/2020 يف دوالر ليونير ت 2.2 خيالية بقيمة حتفيز خطة تبين
 وقت يف أعلن قد الفيدرايل االحتياطي بنك )وكان ذلك وأثناء اهنيارها، ملنع اإلفالس حافة على تقف اليت الشركات ديون لشراء
 املالية األوراق من دوالر مليار 200 عن يقل ال وما اخلزانة سندات من دوالر مليار 500 عن يقل ال ما سيشرتي أنه سابق

 يف دوالر مليار 300 إىل يصل ما سيوفر جديد برانمج إنشاء عن مريكىاأل املركزي البنك أعلن كما .العقاري ابلرهن املدعومة
 إن مث (،24/3/2020 أب، تريدرس. والشركات واملستهلكني العمل ألصحاب االئتمان تدفق لدعم حماولة يف اجلديد التمويل

 لالهنيار، التأمني شركات معه يدفع وقد أمريكا يف كارثيا   يكون أن يتوقع كوروان فريوس مصايب على الصحية املصروفات حجم
 وقع حتت وظائفهم أمريكي مليون 30 حنو فقد إذ البطالة، يف شديدة أزمة من تعاين أمريكا إن مث للغاية، ضخمة شركات وهي
 العام، هذا سريعة تكون لن لوظائفهم عودهتم فإن ابئس مايل وضع يف توظفهم كانت اليت الشركات وألن كوروان، فريوس أتثري
 مليون 22 عن يزيد ما هلا سجل اليت احلكومية اإلعانة طاليب من الكبري ابحلجم العامة املوازنة على ينعكس الكبري الرقم وهذا

 تشهد قد األمريكية العملة فإن كبرية إنقاذ حزم بتبين الدولة استمرت ما وإذا اجلرار، على واحلبل العمل، عن عاطل أمريكي
 ل والشعوب اليت تتعامل ابلدوالر.الدو  وكافة أمريكا بناره تصطلي فظيعا   يارا  اهن

 :العامل يف أخرى دوال   كذلك أصابت لكنها األشد هي كانت وإن أمريكا فقط ليس األزمة هذه أصابت لقد :سادساا 

 السياسية بنيتها هددت قد كوروان وابء تداعيات فإن أمريكا، قرينتها من أبحسن ليس حاهلا فإن ألورواب ابلنسبة -1
 واضحة، داللة له وبريطانيا وأملانيا سبانياإو  وفرنسا يطالياإ يف الوابء هذا أزمات من نشهده وما االقتصادية، التداعيات جبانب

 يهدد كوروان فريوس تفشي أن "من 26/3/2020 يوم اهلاتف عرب صحفي مؤمتر يف ماكرون الفرنسي الرئيس حذر وقد
 منطقة على القضاء هو نواجهه الذي التهديد... للخطر معرض األورويب "املشروع وأضاف "...للتكتل اسيةاألس الدعائم

 اختبار أكرب األورويب االحتاد يواجه نظري وجهة )"من مريكل األملانية املستشارة وقالت (26/4/2020 اليوم )روسيا. الشنغن"
 وزراء رئيس وقال (7/4/2020 رويرتز... الفريوس" سببها اليت االقتصادية مةاألز  من قواي التكتل خيرج أن املهم... أتسيسه منذ

 هذا مستوى إىل نرتقي أن إما اثبتة، مواقف إىل وتدعو استثنائية احلالية لظروفا)" 5/4/2020 يوم سانشيز بيدرو إسبانيا
 عرب اجتماعهم يف األورويب االحتاد قادة كانو  (5/4/2020 األملانية ألغماينة فرانكفورتر ... "...كاحتاد سنفشل أو التحدي
 عليها املختلف التفاصيل تركوا ولكنهم يورو، مليار 500 حبوايل فورية إنقاذ حزمة على اتفقوا 23/4/2020 يوم الفيديو
 ولكن. مشرتكة كوروان سندات وإصدار للمساعدات، صندوق أتسيس حول تناقشوا فقد ...الصيف فصل حىت أكرب لتمويل

 تدعم وإسبانيا وإيطاليا فرنسا بينما. الصندوق فكرة على توافق ومل السندات هلذه رفضها أعلنت وفنلندا والنمسا وهولندا أملانيا
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 هلا، مدينة الدول هذه لتكون ابمسها قروضا تعطي ألن تطمح أهنا إىل يرجع أملانيا ورفض. تضررا األكثر الدول وهي املشروع
 ..!سيطر على دول أورواب األخرى.لت

 االقتصاد منو تراجع يف تتسبب أن ميكن العاملي االقتصاد تداعيات أن من الدويل البنك حذر فقد للصني، وابلنسبة -2
 ونقلت (10/4/2020 األمريكية احلرة )صفحة "2019 العام يف %6,1 بنسبة مقارنة العام هذا %2,3 إىل وصوال الصيين

 اليت اهلائلة للشكوك نظرا العام، هذا للنمو هدفا بكني حتدد أبال يوصي "إنه :قوله الصيين املركزي البنك مسؤول عن الصفحة
 قوله الصيين الشعب بنك يف النقدية السياسة جلنة يف عضو جون" "ما عن الرمسية ديلي" "إيكونوميك صحيفة ونقلت تواجهها"

ية للتعامل مع الرمس التدابري من حيد أن ميكن هدف "حتديد أن مضيفا %"،6 بنسبة منو إىل الوصول الصعب من سيكون "إنه
 .تداعيات الفريوس"

 لالقتصاد احلياة شراين يعترب فالنفط. %60 بنسبة والغاز النفط صادرات على تعتمد فهي لروسيا، ابلنسبة وأما -3
 الدوالر أصبح حىت فاخنفض حال أسوأ على الروبل الروسية العملة وابتت يتكبدها، اليت اخلسائر من يقاسي فأصبح الروسي،
 البنوك أحد عن قلتن روسيا يف الوضع عن رويرتز وكالة من تقارير ففي. النفط أسعار حرب عقب ال  روب 79 حنو يساوي
 ."دوالرات للربميل عشرة دون النفط أسعار هبطت ما إذا %15 بنسبة ينكمش قد اإلمجايل احمللي الناتج "إن قوله الروسية

 األاننية وظهرت كوروان، أزمة مع التعامل يف وارتباكها عجزها وظهر أوضح، بشكل عوارها رظه قد الرأمسالية إن :سابعاا 
 النطالق فرصة فهناك. والصحيح العريق اإلسالمي املبدأ إال بقي فما أرضا، ألقتها شديدة لضرابت تعرضت اليت دوهلا، بني

 احلكام فهؤالء األمة، حركة أمام عائقا تقف عليها قائمنيوال املسلمني بالد يف األنظمة أن إال... جديد من اإلسالمية األمة
 اإلسالم وفق تقودهم صادقة خملصة قيادة إىل حتتاج واألمة. الكربى االستعمارية ابلدول االرتباط وعلى عداوهتا على يصرون

 يَ ْنُصُرهُ  َمنْ  اّلل ُ  ْنُصَرن  َولَي َ ﴿ بصدق معه فلتعمل أهله، يكذب ال الذي الرائد هو التحرير حزب أن تدرك شك ال وهي احلنيف،
 .﴾َعزِيز   َلَقِوي   اّلل َ  ِإن  

 أنفسها تعد كانت اليت فالدول قبله، كان كما ليس كوروان بعد الدويل املوقف أن إىل تشري األحداث إن ،اإلخوة أيها
 الباطل فتجعل وسلم، وآله عليه هللا صلى رسوله على سبحانه هللا أنزل ما خالف على وقوانني شرعا هلا ختط األرض يف آهلة
 كيفية يف تتخبط وهي أرضا   فألقاها يرى يكاد ال صغري صغري خملوق أمام عجزها ثبت قد الدول هذه ابطال ، واحلق حقا  

 ق  الَْ  َجاءَ  َوُقلْ ﴿: العزيز القوي هللا قول يصفعها أن إىل ظلمها دايجري يف تتخبط زالت ما وهي... أمامه والوقوف معاجلته،
 َويَ ُقوُلونَ ﴿ العامل ربوع يف اخلري وينشر الدنيا فيضيء جديد، من اخلالفة فجر وسيبزغ ﴾،اا َزُهوق َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإن   اْلَباِطلُ  َوَزَهقَ 

 .﴾اا َقرِيب َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ  ُهوَ  َمَت 
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