
9

عّمان ـ العربي الجديد

أكد صندوق النقد الدولي على دعمه للحكومة األردنية 
في الحصول على قروض جديدة، مشيرًا إلى أن عّمان 
تحرز تقدما في إصالحات اقتصادية رئيسية. وقالت 
يدعمون  الصندوق  خبراء  إن  أمــس،  املالية،  املؤسسة 
ــل اتــفــاق  طــلــب األردن زيــــــادة املـــــــوارد املـــتـــاحـــة، فـــي ظـ
»تسهيل الصندوق املمدد« بمقدار 200 مليون دوالر، 

نظرًا الرتفاع االحتياجات التمويلية. 
وأضاف الصندوق في بيان أنه بعد اختتام فريق منه 
مناقشاته التي ُعقدت عن ُبعد مع األردن، توصل إلى 

اتــفــاق عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء حـــول املــراجــعــة الثانية 
ألداء برنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعه األردن 
ويخضع  املــمــدد«،  الصندوق  »تسهيل  اتفاق  ويدعمه 

االتفاق ملوافقة املجلس التنفيذي للصندوق. 
وأشار إلى أن برنامج األردن املدعوم من الصندوق ما 
زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم في إصالحات 
رئــيــســيــة، وســيــســتــمــر الــبــرنــامــج فـــي تــوفــيــر املـــرونـــة 
الســتــيــعــاب الــنــفــقــات املــرتــبــطــة بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 

األعلى من املتوقع ولحماية الفئات األكثر تأثرًا. 
وتــابــع: »ال يــزال من الــضــروري الحصول على تمويل 
ر من شركاء األردن الدوليني، وخصوصًا من خالل  ميسَّ

آثــار  امــتــداد  إلــى  الــلــقــاحــات، وال سيما بالنظر  توفير 
إلــى أن األردن يواصل  الجائحة لفترة أطـــول«.  ولفت 
فــي دعــم واستضافة  عــبء كبير غير متناسب  تحّمل 
ــــوري، وتــوفــيــر فـــرص مــتــســاويــة  1.3 مــلــيــون الجـــئ سـ

لجميع السكان في الحصول على التطعيم. 
وأظــهــرت بيانات مــن دائـــرة اإلحــصــاءات العامة أمس 
الرابع  الربع  األردنــي في  انكماش االقتصاد  األربعاء، 
مــن الــعــام املــاضــي 1.6 بــاملــائــة مــقــارنــة بــانــكــمــاش 2.2 
 2020 للعام  وبالنسبة  الــذي سبقه.  الــربــع  فــي  باملائة 
ككل، انكمش االقتصاد 1.6 باملائة، ما يقل عن توقعات 
البنك الدولي بأن ينكمش االقتصاد األردني في العام 

املاضي بنحو 3.5 باملائة. ورجــح الصندوق أن يصل 
إجمالي مدفوعاته، بما في ذلك املبلغ املسحوب تحت 
»أداة الــتــمــويــل الــســريــع«، خـــالل الــفــتــرة مــن 2020 إلــى 

2024 إلى نحو 1.95 مليار دوالر. 
ــــدوق: »تـــتـــمـــثـــل أولــــــويــــــة الـــســـيـــاســـات  ــنــ ــ ــــصــ وقـــــــــال الــ
التعامل مع املوجة الحالية الخطيرة  االقتصادية في 
اإلنسانية  آثــارهــا  حــدة  مــن  والتخفيف  الجائحة  مــن 
واالقــتــصــاديــة، وتــســعــى األهــــداف املــالــيــة لـــ 2021 إلــى 
العمل، وتوفر حّيزًا  التعافي االقتصادي وفرص  دعم 
لزيادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية، مع الحفاظ 

على قدرة تحّمل الدين«.

صندوق النقد يدعم األردن مقابل إصالحات اقتصادية

ارتفاع مشتريات القطاع التصنيعي
بالصني  التصنيعي  القطاع  مديري مشتريات  سجل مؤشر 
51.9 في مــارس/ آذار، بارتفاع من 50.6 في فبراير/ شباط، 
حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإلحصاء أمس. وتشير القراءة 
فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدنــاه االنكماش. 

جــاء االرتــفــاع مــع تعافي نشاط املصانع بوتيرة أســرع بعد 
عطلة عيد الربيع، في فبراير/ شباط من هذا العام، حسبما 

قال كبير اإلحصائيني بالهيئة تشاو تشينغ خه. 
ــــارس،  واســـتـــقـــر املــــؤشــــر الـــفـــرعـــي لـــإلنـــتـــاج عـــنـــد 53.9 فــــي مـ

ــــن الـــشـــهـــر الــــســــابــــق، بــيــنــمــا   بـــــزيـــــادة نـــقـــطـــتـــني مـــئـــويـــتـــني عـ
ــفـــع املـــؤشـــر لــلــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة 2.1 نــقــطــة مــئــويــة إلــى  ارتـ

 53.6، وهــو ما يشير إلــى توسع أســرع لإلنتاج والطلب في 
القطاع التصنيعي.

الحكومة المصرية تحدد سعر شراء القمح
مستورد  أكبر  إن  بيان  في  المصري  الوزراء  مجلس  قال 
القمح  شراء  سعر  أمس،  حدد،  العالم  في  للقمح 
-44.96( جنيها  و725   705 بين  يتراوح  ما  عند  المحلي 

قبيل  وذلك  جرام(،  كيلو   150( لألردب  دوالرا(   46.24
أبريل/  يبدأ في منتصف  الذي  المحلي  الحصاد  موسم 
معروض  السعري  النطاق  من  األقصى  والحد  نيسان. 
 23.5 نقاء  نسبة  عند  القمح  يبيعون  الذين  للمزارعين 
بالمئة.   22.5 عند  للقمح  األدنى  الحد  بينما  بالمئة، 
مارس/  من  سابق  وقت  في  التموين  وزارة  وقالت 
إن مصر تتطلع لشراء حوالي 3.5 ماليين طن من  آذار 

القمح المحلي الموسم الحالي. 

استيراد  عقوبات  من  بغداد  إعفاء  تمدد  واشنطن 
الطاقة من طهران

إّن اإلدارة األميركية وافقت على  قال مسؤول عراقي 
في  إيران  على  العقوبات  من  العراق  إعفاء  تمديد 
استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر. وبموجب اإلعفاء 
العراق  بايدن، سيتمّكن  إدارة جو  الذي منحته  الجديد 
جارته  من  والغاز  الكهرباء  استيراد  في  االستمرار  من 
الشرقية ألربعة أشهر؛ أي منذ مطلع إبريل/ نيسان وحتى 
المسؤول  أوضح  كما  المقبل،  آب  أغسطس/  مطلع 
اسمه.  نشر  عدم  طالبًا  برس«،  »فرانس  لوكالة  العراقي 
أّن هذا اإلعفاء هو األطول أمدًا  إلى  وأشار المسؤول 

بين اإلعفاءات السابقة.

تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل البريطانية
قالت نيشن وايد للتمويل العقاري، إن وتيرة نمو أسعار 
المنازل في بريطانيا تباطأت في مارس/ آذار قبل نهاية 
المشترين.  لصالح  الضرائب  لخفض  مسبقا  مزمعة 
شهري،  أساس  علي  بالمئة   0.2 المنازل  أسعار  ونزلت 
في   %6.9 من   %5.7 إلى  السنوية  الزيادة  وتيرة  لتتباطأ 
مارس/ آذار. وتوقع استطالع لرويترز زيادة شهرية %0.4 
االقتصاديين  كبير  غاردنر  روبرت  وقال  سنويا.  و%6.4 
لدى نيشن وايد »في ضوء أن االقتصاد األوسع نطاقا 
فإن  المتوقع،  من  أفضل  أداء  سجال  العمل  وسوق 
التباطؤ يعكس على األرجح تراجع الطلب قبل الموعد 

األصلي لنهاية إعفاء من رسم الدمغة«.

لقطات

ليبيا ترفع سقف رواتب 250 ألف مواطن
طرابلس ـ العربي الجديد

قررت حكومة الوحدة الوطنية رفع سقف الرواتب 
املــتــدنــيــة لــــدى صـــنـــدوق الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي، 
بنسبة 46.6% لعدد 250 ألــف مــواطــن، في خطوة 
وصفها اقتصاديون بالجيدة. وأوضــح القرار رقم »1« لسنة 
2021، والــــذي حصلت الــعــربــي الــجــديــد عــلــى نسخة مــنــه، أن 
الحد األدنى للرواتب سيرتفع إلى 650 دينارا )الدوالر = 4.48 
لألسرة  دينار  و700  يعولون،  ال  الذين  للمستحقني  دنانير( 
املكونة من فردين، و800 دينار لألسر املكونة من ثالثة أفراد 
أو أكثر. يأتي ذلك، مع زيــادة فئة محدودي الدخل وأصحاب 
األجــور الثابتة واملعاشات التقاعدية، في ليبيا جــراء ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، مقابل انخفاض مستويات الدخول  
الحقيقية، تزامنا مع تخفيضات للعملة املحلية بقيمة %70 
مــقــابــل الـــــــدوالر. وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أطــلــق رئــيــس حــكــومــة 
 100 بقيمة  مــبــادرة  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية،  الــوحــدة 
تشمل  ليبية  أســـرة  ألــف   200 تستهدف  ليبي،  ديــنــار  مليون 

ــر املـــعـــوزة والـــنـــازحـــني، وكــذلــك فــئــة األرامـــــل واملــطــلــقــات،  األســ
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بحلول شهر رمضان 
املبارك. وستسهم في املبادرة مجموعة من الشركات الخاصة 
وهيئة  لالتصاالت،  القابضة  الشركة  إلــى  باإلضافة  الكبرى، 
صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بني القطاعني 
الخاص والعام في قضايا املسؤولية االجتماعية، وسيتولى 
التي  املــبــادرة  اإلشــــراف على  االجتماعي  التضامن  صــنــدوق 
جرى إطالقها تحت شعار »هدية رمضان« وقال املواطن علي 
»العربي الجديد« إن املعاق يعاني من التهميش  الورشفاني، لـ
خالل الحكومات السابقة وإن قرار الزيادة قليل جدا باملقارنة 
بما يحتاجه املعاقون من األدويــة. وأضاف أن الزيادة خطوة 
جيدة للحكومة الجديدة لالهتمام بهذه الشريحة. كما أكدت 
»العربي  املواطنة فاطمة بن سعيد التي تعول ثالثة أطفال لـ
الـــجـــديـــد« إن مــبــلــغ 800 ديـــنـــار شــهــرًيــا يــعــتــبــر جـــيـــدا ولــكــن 
املهم صرفه كل شهر ألن الــرواتــب تتأخر إلــى أكثر من ثالثة 
الهادي،  قــال املحلل االقــتــصــادي، أبوبكر  أشهر. ومــن جانبه، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الخطوة فــي االتــجــاه  فــي تصريحات لـــ

الصحيح من أجل االهتمام بالطبقة األفقر في املجتمع عبر 
زيـــادة سقف مرتباتها ألنها تعاني مــن عــدم حصولها على 
أبسط الحقوق املالية. وأضاف أن ربع مليون مواطن ليبي ممن 
يتقاضون رواتب شهرية وفقا للحد األدنى لألجور من الفئات 
الهشة باملجتمع، وهي شريحة مهمة جل أفرادها ممن فقدوا 
أطرافهم خالل الحروب السابقة فضال على األرامل واملساكني 
واليتامى باإلضافة إلى إعفاء دخـول العاملني من الضرائب، 
والــتــمــتــع بــتــســهــيــالت فـــي اســتــعــمــال وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، 
واإلعفاء من رسوم الجمارك. ويحتاج 700 ألف مواطن ليبي 
إلى مساعدات إنسانية، وفق تقرير لألمم املتحدة لعام 2020. 
وزادت املعاناة اإلنسانية واالقتصادية، بسبب أزمات الخبز 
التيار الكهربائي، وتأخر صرف   عن انقطاع 

ً
والوقود، فضال

املــرتــبــات ونقص األدويـــة بمختلف أنــواعــهــا، وقــد طـــاول هذا 
التدهور جميع املناطق وال سيما النائية. وبلغ عدد العاملني 
في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء 
البالد حتى نهاية شهر يونيو/ حــزيــران املــاضــي، ما يشكل 

31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ماليني نسمة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خطئ الحكومة، أي حكومة، 
ُ
ت

عندما تحصر االقتصاد وتقصره 
على الكباري والطرق، وما عداها 

من مشروعات ال تمثل أولوية 
أو قيمة مضافة لالقتصاد من 

وجهة نظرها. وتخطئ الحكومة 
عندما تكون إجابتها على من 

يطالبها بتنفيذ مشروعات لتطوير 
االقتصاد، وخلق فرص عمل 

وزيادة اإلنتاج والصادرات وتطوير 
الخدمات الرئيسية من تعليم 

وصحة وصناعة بقولها: »هناك 
عشرات الطرق والكباري الجديدة 

التي تعمل عليها الحكومة«.
ويخطئ أي مسؤول يتعامل مع 
الطرق والجسور الجديدة على 

أنها تمثل االقتصاد الكلي وقاطرة 
التنمية، فالكباري والطرق جزء 

صغير من البنية التحتية، وجزء 
أصغر من االقتصاد الكلي، وتطوير 

أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى 
املنظومة بكاملها وليس لفرع 

صغير. 
ولنأخذ العبرة من التجربة 

األميركية في إصالح االقتصاد، 
فعندما جاء جو بايدن إلى سدة 
الحكم وجد أن االقتصاد ينزف 

بسبب التأثيرات الخطيرة لكورونا، 
وما أحدثه الوباء من خسائر 

فادحة، سواء على مستوى خلق 
فرص العمل، أو إفالس الشركات 

وزيادة التعثر، وضعف القدرة 
الشرائية للمواطن.

هنا تحرك بايدن وبسرعة على 
عدة مستويات ولم يقصر تحركه 

على إقامة كبري هنا وطريق هناك، 
 :

ً
وركز على مسارين هما: أوال

إقرار خطة إغاثة عاجلة لالقتصاد 
واملواطن من »كورونا« بقيمة 1.9 

تريليون دوالر، ومثلت تلك الحزمة 
أولوية لدى بايدن، خاصة مع ما 
يترتب عليها من نتائج إيجابية 

وسريعة حيث ضخ سيولة عاجلة 
في شرايني االقتصاد واملشروعات، 

والحيلولة دون انزالق الشركات 
نحو التعثر أو االستغناء عن 

العمالة، واألهم املحافظة على القوى 
الشرائية للمواطن.

ثانيًا: خطة اإلنقاذ الثانية العاجلة 
التي بدأ بايدن التحرك عليها 
من أمس األربعاء هي تطوير 
وتحديث البنية التحتية، وهذا 
مجال واسع، ويعني ببساطة 

ضخ الدولة استثمارات جديدة 
في البنى التحتية التقليدية مثل 

الطرق والكباري واملوانئ واملطارات 
وشبكات الكهرباء واإلنترنت 

وغيرها. ولتحقيق الهدف خصص 
نحو تريليوني دوالر لإلنفاق على 

البنية التحتية.
التجربة األميركية وغيرها من 

التجارب، سواء في مجال معالجة 
أزمات االقتصاد أو تحقيق تنمية 

مستدامة تعطي درسًا لحكوماتنا 
وهو أنه ليس بإقامة الكباري تحيا 

املجتمعات وتنشط االقتصادات 
املتعثرة، وأن إقامة جسور وطرق 

يجب أن تسير جنبًا إلى جنب 
مع إقامة املدارس والجامعات 

واملعاهد واملستشفيات ودور الرعاة 
وشبكات املياه والصرف واإلنترنت 

واالتصاالت، وإقامة مصانع، 
وتوفير فرص عمل، واالهتمام 

بالطبقات الفقيرة واملعدمة وتوفير 
السلع بأسعار مناسبة.

بايدن واقتصاد 
الكباري

Thursday 1 April 2021
الخميس 1 أبريل/ نيسان 2021 م  19  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2404  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــبــرملــان اللبناني  إقـــرار  مـــاذا بعد 
قــانــون اســتــعــادة األمــــوال املتأتية 
 يطرحه 

ٌ
الفساد؟ ســؤال من جرائم 

املــــواطــــنــــون املــــحــــاصــــرون بـــأخـــطـــر األزمـــــــات 
ــة، وجـــــوابـــــه يــتــفــق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــعـــيـــشـــيـــة واالقـ
عــلــيــه الــخــبــراء االقــتــصــاديــون والــقــانــونــيــون 
غير املقتنعني بــجــدواه، لكن مــن بــوابــة األمــل 

 »العبرة في التنفيذ«.
ّ
يقولون إن

 قـــانـــون 
ّ

ــل ــ ــتـــي تـــخـــرج بـــعـــد كـ ــــذه األجــــــــواء الـ هـ
يــقــّره مجلس الــنــواب بــرئــاســة الــرئــيــس نبيه 
بري، ترتبٍط إلى حدٍّ كبيٍر بالثغرات املتصلة 
بـــالـــقـــوانـــني والـــجـــهـــات املـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا مــهــمــة 
الــتــطــبــيــق، وغـــيـــاب آلــيــة الــتــنــفــيــذ الــواضــحــة، 
أنــهــا تحمل  مــا يبقيها حــبــرًا على ورق، رغــم 
الفساد  ملكافحة  تــقــدمــّيــة  عــنــاويــن إصــالحــيــة 
والهدر ومحاسبة املسؤولني عما وصلت إليه 
البالد من إفــالس وعجز وديــن وانهيار. وهو 
الحكم مسبقًا  إلــى  اللبناني  الشعب  يدفع  ما 
على أي خطوة تشريعية لعدم ثقته بالطبقة 
السياسية الحاكمة وإيمانه بمقولة »حاميها 

حراميها«، حسب مراقبني.
يقول املحامي جاد طعمة، لـ«العربي الجديد«، 
 لبنان دأب منذ فترة على إصدار قوانني في 

ّ
إن

ى املجاالت ُيشتَرط إقرارها من قبل الدول 
ّ
شت

ــال مــســاعــدات أو هــبــات أو منح  املــانــحــة إلرسـ
الفساد  بمكافحة  تعنى  غالبًا  وهــي  قـــروض، 

وتعزز حقوق االنسان.
إقـــرار لبنان  م 

ّ
املــســار، يقول طعمة، حت هــذا 

غير  واإلثـــراء  التعذيب،  مثل تجريم  قوانني 
بقيت  األمـــوال،  تبييض  املــشــروع ومكافحة 
السيناريو  وهـــو  عــلــى ورق،  حــبــرًا  لــألســف 
ــــذي نــخــشــى تـــكـــراره عــلــى صــعــيــد قــانــون  الـ
ــــوال املــنــهــوبــة، لــُيــعــَرض على  اســتــعــادة األمـ
ــام املجتمع  الـــــّرف، ونــجــاهــر بـــه ظــاهــريــًا أمــ
الدولي بهدف استجالب الهبات واملساعدات 
هـــنـــاك  تـــــكـــــون  أن  دون  مــــــن  والـــــــــقـــــــــروض، 
مــفــعــولــه. عــمــلــيــة لتطبيقه وســـريـــان  آلـــيـــات 

من النقاط الالفتة في القانون الجديد، يقول 
املــحــامــي طعمة إنـــه تــحــدث عــن إنــشــاء دائـــرة 
الفساد  املتأتية من جرائم  األمــوال  الستعادة 
بحيث ال تعود للخزينة العامة، على أن تتألف 
الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئــيــس  مــن 
رئيسًا، واثنني من أعضاء الهيئة، إضافة إلى 
واستثمار  الــوطــنــي إلدارة  الــصــنــدوق  إنــشــاء 
ستعادة أو قيد االستعادة، ويرتبط 

ُ
األموال امل

بــالــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد لــجــهــة 
املوازنة الخاّصة به.

ومن مهام الصندوق إدارة األمــوال وممارسة 
الحق في استعمال األموال املتأتية عن الجرائم 
املــحــددة فــي الــقــانــون أو الــتــصــرف بها وغير 
قانونها  املــذكــورة صــدر  الهيئة  أن  بيد  ذلـــك، 
ما  أعضاؤها،  ُيعنيَّ  ولــم  بعد  نشأ 

ُ
ت لم  لكنها 

ويفتح  االستفهام  عــالمــات  مــن  الكثير  يطرح 
الشكوك الكبيرة حول جدواها، حسب طعمة.

إنها  تقول  التشريعية  السلطة  »إن  ويضيف: 
أقــرت القانون وبــات املــوضــوع مــن مسؤولية 
الحكومة، أي السلطة اإلجرائية، أو القضائية، 
للمسؤوليات  تــقــاذف  أمـــام  وعــنــدهــا سنكون 
الــوحــيــدة  نــتــيــجــتــه  واألدوار  والـــصـــالحـــيـــات 
 
ّ
غـــيـــاب الــتــطــبــيــق والـــعـــمـــل الــــجــــدي، عــلــمــًا أن
، ومــعــروف مــن نهب 

ً
الــصــورة واضــحــة أصــــال

املــال العام بلبنان، وهم الزعامات أو حاشية 

ــعــــون ومـــنـــطـــق الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــابــ ــتــ الــــزعــــمــــاء والــ
السياسية«. ويعيش لبنان في خضم انهيار 
مـــالـــي تـــعـــود جــــــذوره إلــــى الـــفـــســـاد والــكــســب 
ــلـــى مـــدى  ــون عـ ــ ــديـ ــ ـــم الـ ـــراكــ ــروع وتــ ــشـــ ــيـــر املـــ غـ
ملسؤولني  سابقة  تصريحات  وحسب  عــقــود. 
لــبــنــانــيــني، بــلــغ إجــمــالــي الـــديـــون الــخــارجــيــة 
والداخلية أكثر من 92.2 مليار دوالر بنهاية 

شهر إبريل/ نيسان 2020.
وشــــــدد الـــنـــائـــب جــمــيــل الـــســـيـــد، بـــعـــد جــلــســة 
 هـــذا 

ّ
االثــــنــــني املــــاضــــي الــتــشــريــعــيــة، عـــلـــى أن

 الــنــصــوص الــتــي تــقــّر أخــيــرًا 
ّ

الــقــانــون كــمــا كـــل
للناس  كاذبة  رسالة  هي  بل  للتنفيذ،  ليست 
)تاريخ   2019 األول  تشرين  أكتوبر/   17 منذ 
االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة(، وحــتــى الـــيـــوم، وهــي 
قابلة  والــخــارج غير  للداخل  ذهنية نصوص 
للتنفيذ، وذلك استنادًا أيضًا إلى ربط قانون 
اســتــعــادة األمـــوال املتأتية مــن جــرائــم الفساد 

ل بعد. بالهيئة الوطنية التي لم تشكَّ
ــقـــّدم تــكــتــل »لــبــنــان الــــقــــوي«، الــــذي يــرأســه  وتـ
ــانـــون  ــيــــل، بــــاقــــتــــراح قـ ــــران بــــاســ ــبـ ــ ــنــــائــــب جـ الــ
ــوال املــنــهــوبــة. وبــالــتــزامــن مع  ــ اســتــعــادة األمــ
ــّدًا إقــرار  إقــــراره، غـــّرد باسيل كــاتــبــًا: »جــّيــد جـ
أهّم  التنفيذ،  املنهوبة، ويبقى  األمــوال  قانون 
ــرار قــانــون كــشــف حــســابــات وأمـــالك  بكثير إقــ
أن يحقق  الــســيــاســيــني واملـــوظـــفـــني. رهـــانـــنـــا 
من  بمعرفة  للبنانيني حقهم  الــنــواب  مجلس 

سرقهم ومن لم يمّد يده على أموالهم«.
اللبنانيني تيار باسيل  ويتهم جزء كبير من 
ــفــــســــاد، وهــــــو الــــــــذي يــحــظــى  ــالــ الـــســـيـــاســـي بــ
الـــوزراء  مــن  وازن  وبــعــدد  نيابية  كتلة  بأكبر 
ــدا عــــن رئـــاســـة  ــ فــــي الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة عـ

الجمهورية، لكن التيار ينفي تلك االتهامات.
ويحّمل الشارع هذا التكتل مع باقي األحزاب 
التقليدية مسؤولية ما وصلت إليه البالد من 
انهيار شامل، وخصوصًا على صعيد قطاع 
ه لسنني مــن الــزمــن وأهــدر 

ّ
الــطــاقــة، الـــذي تـــوال

ــد بــهــا  ــ مـــلـــيـــارات الــــــــــدوالرات عـــلـــى خـــطـــط وعـ
اليوم  طـــوال  )أي   24/24 بكهرباء  اللبنانيني 
دون انــقــطــاع(، وإذا بــه يــغــرق لبنان أكــثــر في 

العتمة.
املواطنني  الظالم يخّيم ويقلق  وما زال شبح 
ــرار سلفة جــديــدة للكهرباء والــتــي لن  رغــم إقـ
 

ّ
يدوم مفعولها إال ألشهر معدودة قبل أن تطل

األزمة برأسها من جديد.
الــقــوي« النائب  وكـــان أمــني ســر تكتل »لبنان 
ــال، يــــوم االثـــنـــني، بعد  ــ إبـــراهـــيـــم كــنــعــان قـــد قـ
يضع  االقـــتـــراح  هـــذا  إن  التشريعية،  الجلسة 
لبنان جديًا تشريعيًا باملعاهدة الدولية لألمم 
املتحدة التي تفتح التعاون وتبادل املعلومات 

والتعاون القضائي مع أكثر من 90 دولة.

وسام سليم

عادت طوابير السيارات إلى الظهور بشكل واسع في مناطق 
سيطرة النظام السوري، وذلك عقب ساعات قليلة من إعالن 
حركة  تعطيل  أن  األســـد  بــشــار  لنظام  التابعة  النفط  وزارة 
املــالحــة فــي قــنــاة الــســويــس، ملــدة أســبــوع قبل إعـــادة فتحها، 
انــعــكــس عــلــى تـــوريـــدات الــنــفــط إلـــى ســـوريـــة، وأنــهــا ستقوم 

»بترشيد توزيع الكميات املتوفرة من املشتقات النفطية«.
وفي الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات 
تــداول  مــلء خزاناتها حيث  بانتظار  الــوقــود  أمـــام محطات 
ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي صورا تظهر طوابير 
طويلة من السيارات ملسافات طويلة، في حني تعطلت حركة 
السير واملواصالت العامة في عدد كبير من املناطق بسبب 

غياب وسائل النقل.
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء الحكومية »ســانــا« األحـــد املــاضــي، إن 
لــجــنــة املـــحـــروقـــات فـــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس قــــررت تخفيض 
البنزين واملــازوت بما يتناسب مع  التعبئة لشرائح  كميات 
الكميات املتوافرة، ويضمن استمرار تسيير أكبر عدد ممكن 

من السيارات في املحافظة.
ــالـــة أنــــه ســيــتــم تــخــفــيــض تــعــبــئــة شــريــحــة  وأوضــــحــــت الـــوكـ
العامة، و20  أيــام للسيارات  أربعة  إلى 20 ليترًا كل  البنزين 
ليترًا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة، و3 ليترات كل سبعة 
أيام للدراجات النارية. ولفتت أن بعض السيارات التي كانت 
أي سيكون  لــتــرًا   20 أصبحت  ليترًا  بــأربــعــني  يوميًا  تــتــزود 
أيضا  التخفيض  شــمــل  كــمــا  بــاملــئــة،   50 بنسبة  التخفيض 

السيارات العاملة على املازوت.
من جانب ثــاٍن، أقــر مجلس محافظة الالذقية في قــرار نشر 
على صفحة املحافظة في موقع »فيسبوك« أن تكون »تعبئة 
السيارات العامة كل ستة أيام اعتبارا من الشهر القادم بدال 

من أربعة أيام في حال استمرار نقص التوريدات«.
كــمــا اتــخــذت مــجــالــس مــحــافــظــات حــمــاة وطــرطــوس قـــرارات 
للسيارات  البنزين  مــادة  تعبئة  كميات  بتخفيض  مشابهة 

الوقود  أزمــة  والخاصة. وعلى صعيد متصل دفعت  العامة 
املتفاقمة وغياب وسائل النقل، مجلس محافظة حلب التابع 
لحكومة النظام السوري إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة 
ــرة )الــتــاكــســي( الــعــامــلــة عــلــى الــبــنــزيــن ضمن  ــ ســـيـــارات األجـ
موقع  فــي  صفحته  على  املحافظة  مجلس  ونشر  املحافظة. 
»فيسبوك« نصا للقرار حدد فيه سعر الكيلو متر بمبلغ 200 
ليرة )الدوالر = نحو 3900 ليرة(، أما الساعة الزمنية فُحددت 

بـ 2400 ليرة سورية.
املحلية« في  التنسيق  قــال عضو »لجان  السياق،  وفــي هــذا 
لـــ »العربي  أبــو يوسف جــبــالوي، فــي تصريح  مدينة جبلة، 
الــجــديــد« إن »الــحــيــاة بــاتــت شــبــه مــعــطــلــة، وتــكــاد الــشــوارع 
ــرارات األخـــيـــرة، فــيــمــا تسبب  ــقـ تــخــلــو مــن الــســيــارات عــقــب الـ
للموظفني وطالب  كبيرة  بأزمة  العامة  النقل  غياب وسائل 

الجامعات«.
وأضاف ذات املصدر أن مئات األشخاص انتظروا يوم األحد 
املاضي على سبيل املثال لساعات طويلة في كراجات املدينة 
كان  الــســيــارات  عــدد  أن  إال  أعمالهم،  إلــى  إيصالهم  بانتظار 

قليال جدا، ما أدى لتعطل وصول أغلبهم إلى العمل.
وأشـــار »جــبــالوي« إلــى أن الــطــوابــيــر خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، 
كانت هــي األطـــول منذ فــتــرات طويلة وقطعت الــطــرقــات في 
في  الكبير  والبطيء  الكبير  لالكتظاظ  نظرا  األمــاكــن  بعض 
حصول السيارات على مخصصاتهم، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أن األزمة ال تتعلق فقط بالوقود املدعوم بل تتعداه إلى 

الحر الذي أصبح شحيحا أيضا مع بداية األزمة.
وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
التابعة لحكومة النظام السوري في 15 مارس/ آذار املاضي 
أســعــار مـــادة البنزين )90 أوكــتــان، 95 أوكــتــان( وأســطــوانــة 

الغاز املنزلي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين املمتاز »90 أوكتان« 
بــــ750 لــيــرة ســوريــة لليتر الــواحــد، بينما حـــددت سعر بيع 
البنزين »95 أوكتان« للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر، إال أنها 

لم تنجح في إنهاء املشكلة رغم رفع األسعار.

لبنان: قانون استعادة 
األموال المنهوبة »كذبة«

تصاعد معاناة الشارع من نقص إمدادات الوقود )لؤي بشارة/فرانس برس(الفساد فاقم معيشة المواطنين )جوزيف عيد/فرانس برس(

تقليص حصة الوقود المخصصة للسيارات

شكك الشارع اللبناني 
المحاصر باألزمات 

المعيشية، في جدوى 
قانون استعادة األموال 

المتأتية من جرائم الفساد 
الذي أقره البرلمان

تراجع أرباح شركات 
بورصة قطر

انخفض صافي أرباح 48 شركة مدرجة 
في بورصة قطر بنسبة 19.65%، خالل 

العام املاضي، وبلغ 31.6 مليار ريال )8.68 
مليارات دوالر(، مقابل 39.3 مليار ريال 

)10.7 مليارات دوالر( للعام 2019. وأشارت 
البيانات التي نشرها املوقع اإللكتروني 
للبورصة، إلى تراجع أرباح 27 شركة، 

منها 3 شركات سجلت خسائر، مقابل 
زيادة أرباح 21 شركة، وأوصت مجالس 

إدارات 36 شركة مدرجة بتوزيعات نقدية 
على املساهمني بما يعادل 15.8 مليار 

ريال. وكان العام 2020 صعبا على معظم 
الشركات وقطاعات األعمال في العالم، 

وشهد ضغوطات كبيرة على أداء الشركات 
بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من 

إغالقات للمطارات وحركة األسواق وغيرها. 
ويرى املحلل املالي أحمد عقل، في تصريح 
»العربي الجديد« أن تراجع أرباح الشركات  لـ

املدرجة في بورصة قطر لنحو 20% هو 
تراجع مبرر، في ظل ظروف ضاغطة 

وصعبة مرت بها معظم اقتصادات العالم.

هبوط معدل البطالة 
بالسعودية

أظهرت بيانات رسمية من أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم أمس، أن معدل 

البطالة بني مواطني السعودية انخفض إلى 
12.6 باملئة في الربع األخير من عام 2020 

من 14.9 باملئة في الربع الثالث. وتطبق 
الحكومة إصالحات اقتصادية منذ عام 
2016 لتوفير ماليني الوظائف وخفض 

معدل البطالة إلى سبعة باملئة بحلول 
عام 2030. ولكن الخطط تعثرت بسبب 
أزمة فيروس كورونا التي أدت لتهاوي 

أسعار النفط العام املاضي. وقالت الهيئة 
العامة لإلحصاء »خالل الربع الرابع من 

عام 2020، قامت الهيئة العامة لإلحصاء 
بالتركيز على فئة املتعطلني السعوديني، 
وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة 
الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك 

إلصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل 
في اململكة العربية السعودية«. وأضافت 

أن 93 باملئة من املشاركني في املسح قالوا 
إنهم سيقبلون وظائف بالقطاع الخاص 

لكن كثيرين أبدوا رفضهم لوظائف 
بالقطاع الخاص إذا كانت بعيدة عن أماكن 

إقامتهم. وتعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة 
رؤية 2030 لتنويع املوارد االقتصادية 

للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

عقبات تهّدد نقل الغاز 
الروسي إلى ألمانيا

ذكر موقع »إنسايد أوفر« اإليطالي، في 
تقرير حمل عنوان »السيل الشمالي 2 نحو 

امليل األخير: هل تبدو ضغوط  الرئيس 
األميركي جو بايدن ضربًا من العبث؟«، 
أنه لم يتبق سوى القليل إلنهاء خط غاز 
السيل الشمالي )نورد ستريم 2( الذي 
يربط بني أملانيا وروسيا. وشرح املوقع 

أّن هذا الخط يسمح إلمدادات شركة 
»غازبروم« الروسية، بالوصول بشكل 

مباشر إلى األراضي األملانية مرورًا بحلفاء 
برلني في حلف »الناتو« واالتحاد األوروبي 

الذين يتخذون أكثر املواقف املناهضة 
لروسيا صرامة: إستونيا وليتوانيا 
وبولندا. وتابع املوقع أّن خط »السيل 

الشمالي 2« يمثل، منذ عدة سنوات، مادة 
نزاع لقضية جيوسياسية ودبلوماسية 

مشتعلة بني أملانيا وروسيا والواليات 
املتحدة، إذ إّن وجهات نظر واشنطن بقيت 

راسخة في إدارات باراك أوباما ودونالد 
ترامب وجو بايدن، باعتبار أن افتتاح هذا 

املشروع من شأنه تعزيز دور موسكو في 
سوق الطاقة األوروبي، ويقلص إمكانات 

واشنطن املستقبلية في تصدير إنتاجها 
من الغاز الطبيعي املسال على نطاق واسع 

ألوروبا. 

خط جوي للشحن يربط 
ووهان الصينية بالهند

غادرت طائرة شحن محملة بـ20 طنًا من 
البضائع من ووهان بوسط الصني متوجهة 

إلى دلهي بالهند، ما يمثل إطالق خط 
الشحن الدولي الـ11 للمدينة الصينية. ويتم 

تشغيل الخط بواسطة شركة سبايس جيت 
الهندية، مع ثالث رحالت أسبوعية لطائرة 
بوينغ 737. يذكر أن البضائع املنقولة على 

الطريق هي منتجات إلكترونية بشكل 
رئيسي، وهواتف نقالة وملحقاتها، وسلع 
تجارة إلكترونية عبر الحدود، مع وجهات 
تغطي عديدًا من املدن الرئيسية في الهند.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــنــان فـــي خضم  ــب ل يــعــيــش 
جذوره  تعود  مالي  انهيار 
غير  والكسب  الفساد  ــى  إل
الديون  وتــراكــم  المشروع 
على مدى عقود، وحسب 
بلغ  فقد  الرسمية  األرقـــام 
نحو  العام  الدين  إجمالي 
92.2 مليار دوالر بنهاية إبريل 

.2020

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

رحــــبــــت قــــــيــــــادات قــــطــــاع األعــــمــــال 
ــة  ــراكـ ــفــــاق الـــشـ ــاتــ ــــي إســــرائــــيــــل بــ فـ
ــة االقــــــتــــــصــــــادي،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
والــــذي يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز التطبيع 
واالحتالل،  املغرب  بني  االقتصادي 
ــع مــن رئــيــس قــطــاع املشغلني 

ّ
واملــوق

فــي إســرائــيــل رون تــومــر، ورئــيــس 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب )رجال 
ــال( شــكــيــب لــعــلــج، األســـبـــوع  ــمــ األعــ
املــــــاضــــــي، مـــعـــتـــبـــرة إيــــــــاه مـــدخـــال 
لــتــحــقــيــق إيــــــــرادات بــمــئــات املــاليــني 
أمام  للمجال  الـــدوالرات، وفتحا  من 
تقرير  وقال  اإلسرائيلية.  الشركات 
أمس،  هــيــوم«،  »يسرائيل  لصحيفة 
إن اتـــفـــاق الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي 
ــع بــني قــيــادات الــقــطــاع الخاص 

ّ
املــوق

من البلدين، هو بقيمة مئات ماليني 
الدوالرات سنويا. ونقلت الصحيفة 
ــلــتــجــارة  ــام ل ــعــ ــ ــر ال ــديــ ــن نـــائـــب املــ عــ
ــغـــرف، زئــيــف  الـــدولـــيـــة فـــي اتـــحـــاد الـ
الرئيسية  »القطاعات  الفي، قوله إن 
الغذائية  املـــواد  فــي االتــفــاق ستكون 
والــســيــارات،  الغيار  والــزراعــة وقطع 

والكيميائيات.

تطبيع 
اقتصادي 

للمغرب
صنعاء ـ محمد راجح مع إسرائيل

وصــلــت مــوجــة االرتـــفـــاعـــات الــســعــريــة الــتــي 
بــاتــت تـــطـــاول كـــل شـــيء تــقــريــبــًا فـــي الــيــمــن، 
الفترة  البناء، خــالل  مــواد ومستلزمات  إلــى 
األخيرة، بعدما قفزت أسعارها بنسبة تزيد 
الــعــام املــاضــي، حسب  على 80% منذ نهاية 

»العربي الجديد«. تّجار لـ
وبـــالـــرغـــم مـــمـــا يـــشـــهـــده الـــيـــمـــن مــــن مـــعـــارك 
ــة عــلــى  ــقــ ــتــــالحــ مــــتــــصــــاعــــدة وتــــــــطــــــــورات مــ
تبرز  والــدبــلــومــاســي،  السياسي  املستويني 
ــار  ــة الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي عــــــادت لــــالزدهــ الـــحـــركـ
أخيرًا بعد فترة ركــود استمرت طــوال العام 
املــــاضــــي، لــتــثــيــر الــــجــــدل بــشــأنــهــا فــــي هـــذه 
الظروف الصعبة وهو ما يجعلها في نظر 

نــافــذون  فيها  يستغل  شبهة  محل  مراقبني 
بــرزوا خالل الحرب الراهنة ما يمر به البلد 
حاليًا من صــراع وتوترات متصاعدة لضخ 
أموال طائلة ومشبوهة في العقارات وأعمال 

البناء.
ــار وقــــفــــزت أســــعــــار مــــواد  ــ ــعـ ــ قــــفــــزة فــــي األسـ
الــبــنــاء بــصــورة كــبــيــرة تــشــمــل جــمــيــع املـــواد 

واملــســتــلــزمــات، إذ زاد طــن الــحــديــد مــن 420 
ألف ريال إلى 550 ألفا )نحو 900 دوالر( في 
صــنــعــاء ومــنــاطــق فــي شــمــال الــيــمــن، بينما 
وصـــل ســعــره فـــي عـــدن وبــعــض املــحــافــظــات 
الــخــاضــعــة افـــتـــراضـــيـــا لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
إذ تشهد هذه  ريـــال،  ألــف  إلــى 750  اليمنية 
املـــنـــاطـــق انــخــفــاضــا واضـــطـــرابـــا مــتــواصــال 
ــيــــة والـــــــذي  ــنــ ــر صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ ــعـ لـــسـ
لـــلـــدوالر  ــال  ــ بـــني 850 و900 ريـ مـــا  يــتــأرجــح 
خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة. الــخــبــيــر الــهــنــدســي، 
الجديد«،  »العربي  لـ يشير  العديني،  نجيب 
إلــــى تــضــافــر مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
ســاهــمــت فـــي خــلــق أزمــــة ســعــريــة فـــي قــطــاع 
مــــزدهــــر ونـــشـــيـــط ويــســتــقــطــب عــــشــــرات مــن 
األيــدي العاملة. ويتحدث العديني عن أزمة 

الوقود املتواصلة منذ العام املاضي، إضافة 
إلى تقلبات األسواق العاملية وعدم استقرار 
أســعــار الحديد والـــذي زاد سعره أخــيــرًا، ما 

انعكس على األسواق املحلية في اليمن. 
فيما زاد سعر كيس اإلسمنت 50 كيلوغراما 
من 3200 ريال إلى أكثر من 4 آالف ريال، في 
ظـــل أزمــــة كــبــيــرة تــشــهــدهــا بــعــض األســــواق 
إنتاج  تــراجــع  نتيجة  صنعاء  مثل  اليمنية 
ــران  ــمـ ــل مـــصـــنـــع عـ ــثـ ــع اإلســــمــــنــــت، مـ ــانـ مـــصـ
الحكومي الذي يغطي احتياجات العاصمة 
الــيــمــنــيــة وكــثــيــر مــن املــــدن واملــحــافــظــات في 
البالد من هذه املادة، وانخفض بشكل كبير، 

حسب العديني.
ــقــــاول والــخــبــيــر  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول املــ
ــــي، إن أزمــــــات  ــابـ ــ ــــوصـ الـ ــاري، يـــحـــيـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
متالحقة كانت لها تأثيرات وتبعات كارثية 
على القطاع الصناعي بشكل عام في اليمن 
ومنها مصانع اإلسمنت التي توقف بعضها 
املــازوت  قــدرتــه على توفير  العمل لعدم  عــن 

لتشغيل املصانع العاملة في هذا املجال.
»العربي الجديد«، سبب  ويرجع في حديثه لـ
األزمة الراهنة في الجانب العقاري وأسعار 
ــفـــاع الــطــلــب عــلــى هــذه  مــــواد الــبــنــاء إلـــى ارتـ
املـــواد مقابل عــرض مــحــدود وهــو مــا يــؤدي 
إلــى ارتــفــاع األســعــار بشكل كبير، وبالتالي 
يــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى مــخــتــلــف الــعــامــلــني في 
هـــذا الــقــطــاع مــن مــقــاولــني وشــركــات وعــمــال 
وتــكــبــدهــم خسائر  أعــمــالــهــم  تــضــرر  نتيجة 
فادحة تجبر البعض على تقليص أنشطته 

واأليدي العاملة.

تردي آالت البناء
من جانبه، يوضح الخبير املختص بأعمال 
»الــعــربــي الجديد«  الــبــنــاء، غــالــب الــقــدســي، لـــ
أن تردي اآلالت املستخدمة وعدم خضوعها 
لــلــصــيــانــة واســـتـــعـــمـــال مــــعــــدات قـــديـــمـــة فــي 
قــطــاعــات مــن أعــمــال الــبــنــاء وخــاصــة تقطيع 
إنتاج منتجات  إلى  للزينة، تؤدي  الحجارة 
ال تتوافق مع املواصفات واملعايير املطلوبة.

يتحدث القدسي عن كــون هــذه املعضلة من 
املشاكل املزمنة التي عانى منها اليمن طوال 

ــذه املــنــتــجــات  ــقـــد هــ الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وأفـ
القدرة على التصدير واملنافسة.

وأوضح أن قلة العمالة املاهرة واملدربة وعدم 
امتالك مشاغل خاصة تمتلك معدات حديثة، 
يـــؤديـــان إلـــى هـــدر نــســبــة كــبــيــرة مــن خــامــات 
التقطيع  عملية  عند  والزينة  البناء  أحــجــار 

بالطرق التقليدية.
عشوائية  انتشار  عمليات  األســـواق  وتشهد 
»مناشير« أحجار البناء والزينة في جميع  لـ
مــراكــز املــحــافــظــات فــي ظــل تــواجــدهــا ضمن 
الــذي يسبب إزعاجًا  األحياء السكنية، األمــر 

دائمًا للسكان.
وأوقـــفـــت الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــبـــالد تنفيذ 
لها إلنشاء مجمعات  كــان مخططا  مشاريع 
ــاغـــل  ــة املــــعــــامــــل واملـــشـ ــافــ ــم كــ صـــنـــاعـــيـــة تـــضـ
و»املناشير« واختيار مواقع لتلك املجمعات 
ــــارج مـــراكـــز املـــــدن، بــعــيــدًا عـــن الــتــجــمــعــات  خـ
ــالــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة  ــا بــ ــهــ ــطــ ــة وربــ ــيـ ــانـ ــكـ الـــسـ
املثلى  االستفادة  تحقيق  بهدف  الضرورية، 
السلبية  التأثيرات  مــن  والــحــد  الخامات  مــن 
البناء على  مــواد  إنتاج  أنشطة  الناتجة عن 

املجتمعات.
وتستهلك صناعة أحجار البناء والزينة في 
اليمن كمية كبيرة من املياه، خصوصًا أثناء 
يعتمد  الــيــمــن  وأن  خــاصــة  التقطيع،  عملية 
أساسًا في موارده املائية على مصادر املياه 
الجوفية، ومع استمرار عملية استنزاف تلك 
املصادر بــدون وضــع الحلول املناسبة، مثل 
إعــادة استخدام املياه، فإن ذلك سيؤدي إلى 

تفاقم مشكلة الجفاف.
ويــفــســر الــبــاحــث االقــتــصــادي مـــراد منصور 
»العربي الجديد«، أن معامل كثيرة اجتذبت  لـ
ــوال طــائــلــة ضــمــن تــوجــه نــافــذيــن  ــ رؤوس أمـ
وأثـــريـــاء جـــدد وتــجــار حـــرب لــالســتــثــمــار في 
القطاع العقاري، إذ تدور حركة أموال هائلة 
ــاطـــق الــيــمــنــيــة خــصــوصــًا  ــنـ فــــي مــخــتــلــف املـ
املدن الرئيسية حيث وجدت في هذا القطاع 
املصدر.  أمـــوال مجهولة  لتسييل  آمنًا  مــالذًا 
وارتـــفـــعـــت هــــذه الـــحـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة وأعـــمـــال 
الــبــنــاء أخــيــرًا بــالــتــوازي مــع تصاعد املــعــارك 

في مأرب ومناطق أخرى.

سفينة السويس: تحقيقات وتعويضاتاليمن: انتعاش عقاري مشبوه يرفع أسعار مواد البناء

إقبال على االستثمار في القطاع العقاري رغم تواصل الصراعات )محمد حمود/األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاء أزمــــــــة جــــنــــوح الــســفــيــنــة  ــهــ ــتــ رغــــــم انــ
البنمية العمالقة »إيفر غيفن«، ما زالت 
السلطات  بــدأت  إذ  أصــداؤهــا تتواصل، 
ــيــــق فـــــــي الـــــــحـــــــادث،  ــقــ ــتــــحــ املـــــصـــــريـــــة الــ
متعلقة  أخــرى  تداعيات  إلــى  باإلضافة 
بالتعويضات والتأمينات املترتبة على 
تــعــطــل حــركــة املــالحــة والــســفــن العالقة 
واتــفــاقــيــات الــتــوريــد. وبــــدأت السلطات 
املصرية، أمس األربعاء، التحقيقات في 
أســـبـــاب جــنــوح الــســفــيــنــة، الــتــي عطلت 
ــام بــقــنــاة  ــ ــة الــبــحــريــة 6 أيـ حـــركـــة املـــالحـ
الــــســــويــــس. جـــــاء ذلـــــك فــــي تــصــريــحــات 
السويس  قــنــاة  هيئة  ملستشار  متلفزة 
ــان، ســيــد شــعــيــشــع، مــســاء أول من  ــربـ الـ
ــــال شــعــيــشــع: »ســنــصــعــد إلــى  أمـــــس. وقـ
السفينة ونحصل على صور الشهادات، 
وتاريخ  والــحــوادث،  الصيانات  وسجل 
الفنية  الحالة  ملعرفة  واألجهزة  املعدات 
ــة إلـــــى االطـــــــالع عــلــى  ــافــ لــلــســفــيــنــة، إضــ
التسجيالت الصوتية قبل وأثناء وبعد 
الجنوح«. وتابع شعيشع: »التحقيقات 
اســتــجــابــة قائد  مـــدى  أيــضــًا  ستتضمن 
مرشدي  وإنــــذارات  لتعليمات  السفينة 
هيئة قناة السويس، بتغيير العمق في 
املــجــرى املــالحــي«. وأوضـــح أن السفينة 
الجانحة »لم تسلم هيئة القناة الوثائق 
ــرد  ــيــــالت املــــطــــلــــوبــــة، ولـــــــم تــ ــجــ ــتــــســ والــ
عــلــى بــريــدهــا اإللــكــتــرونــي حــتــى اآلن«، 
مـــؤكـــدا أن رفـــض الــســفــيــنــة االســتــجــابــة 
لــلــتــحــقــيــقــات وتــوفــيــر كــافــة املــعــلــومــات 
ســيــحــولــهــا إلـــى قــضــيــة مــدنــيــة وسيتم 
التحفظ عليها. واستغرق األمر ما يقرب 
ــام وســبــع ســاعــات للخروج  مــن ســتــة أيـ
مــن أســبــوع درامــــي فــي قــنــاة الــســويــس. 
أسبوع كشف ضعف طرق اإلمدادات في 

التجارة العاملية.
وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر 
بتوقيت مصر يــوم اإلثنني املــاضــي، تم 
إبعاد سفينة إيفر غيفن من ضفة رمال 

في قناة السويس بواسطة زوارق قطر. 
ويـــوم الــثــالثــاء املــاضــي، تــم اإلعـــالن عن 
عودة حركة املالحة إلى طبيعتها. ومع 
ذلك، فإن تداعيات الحادث في مثل هذا 
املعولم ما  الحيوي لالقتصاد  الشريان 
زالــــت مــســتــمــرة. ســتــكــون هــنــاك أســئــلــة 
حـــول الــســرعــة الــتــي كــانــت معتمدة من 
قبطان السفينة، وما إذا كان يجب على 
الــقــاطــرات، وما  »إيــفــر غيفن« استخدام 
الريح وتكمل  أن تتحدى  كــان يجب  إذا 
مسارها. وسيقوم املحققون املصريون، 
بتحليل  القناة،  هيئة  من  لجنة  بقيادة 
بما  السفينة،  سطح  على  التسجيالت 

في ذلك املحادثات بني أفراد الطاقم. 
وتـــجـــاوزت ســرعــة الـــريـــاح  40 مــيــال في 
ــارس/ آذار. وشــهــدت  الــســاعــة فــي 23 مــ
قناة السويس الكثير من سوء األحوال 
الجوية، وواجهت الناقالت ما هو أسوأ 
دون أن تتعثر. ونأت مصر بنفسها عن 
املــســؤولــيــة، وألــقــت بــالــلــوم عــلــى الــريــح 
و»األخطاء البشرية والتقنية« املحتملة، 
رغم الوعد بإجراء تحقيق كامل في ما 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال  حـــدث. 
لــإلذاعــة  بــيــردوفــســكــي،  بيتر   ،Boskalis
قناة  هيئة  تتعلم  أن  »يجب  الهولندية: 
ــا عــن كيفية وقــــوع هــذا 

ً
الــســويــس شــيــئ

الحادث، وما هي اإلجراءات الالزمة ملنع 
ذلك«. وكانت املشكلة في إنقاذ السفينة 
بــحــســب »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« تــرتــبــط بــمــوقــع 

القاطرات املصرية.
وحـــتـــى صـــبـــاح الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، بلغ 
عـــدد الــســفــن الــعــالــقــة عــلــى طــرفــي قــنــاة 
السويس 422 سفينة تجارية بني سلع 
وبــضــائــع ومــــواٍش، إضــافــة إلــى ناقالت 
أن  قبل  بترولية،  ومشتقات  وغــاز  نفط 
يفتح املــمــر املــائــي لــعــبــور الــقــنــاة خــالل 

اليومني املاضيني.
ــــت »بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ« عـــــــن كــــريــــس  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
جريفيسون، الشريك في مكتب محاماة 
الشحن »Wikborg Rein« ومقرها لندن، 
على بضائع  التعويضات  قَيم  إن  قوله 

ــة الـــعـــمـــالقـــة تـــتـــراوح  ــاريـ ــتـــجـ الـــســـفـــن الـ
للسفينة.  دوالر  مــلــيــون   200-100 بــني 
وأضـــــــــاف جـــريـــفـــيـــســـون: »لــــكــــن الـــدفـــع 
سيعتمد على مدى سوء الحادث«؛ فيما 
قد يكون أحد سيناريوهات التعويض 
متمثال في تقاسم التكاليف بني جميع 
ــــك، املــســتــأجــر،  ــالـ ــ أصــــحــــاب الـــعـــالقـــة )املـ
ــة الـــتـــأمـــني،  ــركــ ــاحــــب الــــبــــضــــائــــع، شــ صــ
صــاحــب امــتــيــاز تــشــغــيــل املــمــر املـــائـــي(. 
أمـــا هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، فــإنــهــا كذلك 
أمــــام فــرصــة رفــــع دعــــوى تــحــت مسمى 
»فقدان اإليرادات«، ويقصد بذلك، تحول 
التجارية  السفن  لبعض  املــالحــة  حركة 
الرجاء الصالح، وهي  إلى منطقة رأس 
إيرادات كان يفترض أن تجبيها الهيئة.

وبــــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة الــــخــــســــائــــر لـــقـــنـــاة 
الــســويــس )عــلــى شكل إيــــرادات ورســوم 
ــئــــة(، 15 مــلــيــون  ــيــ الــــهــ لـــصـــالـــح  ــور  ــبــ عــ
هــيــئــة  رئــــيــــس  بـــحـــســـب  يـــومـــيـــا  دوالر 
بإجمالي  ربــيــع،  أســامــة  السويس،  قناة 
طــــوال  دوالر  مـــلـــيـــون   100 مــــن  يـــقـــتـــرب 
فترة اإلغالق. كذلك، من املرجح أن يدفع 
مستأجرو السفن املتأخرة مقابل الوقت 
اإلضافي الذي مكثته السفن على طرفي 
القناة، وتعطل حركتها ملا يصل إلى 6 
ــة تــكــدس السفن  أيــــام، مــع اســتــمــرار أزمـ
ــــن املــحــتــمــل أن تــكــون  ــوم. ومـ ــيــ حـــتـــى الــ
هــنــاك آالف بـــواِلـــص الــتــأمــني املــأخــوذة 
)الحاويات(  الفوالذية  الصناديق  على 
وباقي  الجانحة  السفينة  على  املكدسة 
الــســفــن الــعــالــقــة؛ مـــا يــعــنــي تــعــويــضــات 
الــــدوالرات، وفق  قــد تصل إلــى مليارات 
ــرات. وحــــتــــى أمـــــــس، لــم  ــديــ ــقــ ــتــ بـــعـــض الــ
تــصــدر أيـــة تعليقات مــن مــؤســســات أو 
ــأمـــني تـــتـــحـــدث عــــن إجــمــالــي  شــــركــــات تـ
السفينة  ألزمــة  الفعلية  الخسائر  قيمة 
املــقــدرة  التعويضات  وحــجــم  الجانحة، 
لــصــالــح املــتــضــرريــن. وربـــمـــا سيحتاج 
ذلـــك، إلـــى أســابــيــع، لــحــني الــوصــول إلــى 

تقديرات دقيقة، حسب مراقبني.

مصرأسواق

زيادة سعر طن 
الحديد إلى 550 ألف 

ريال في صنعاء
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لندن ـ موسى مهدي

يـــتـــواصـــل الــــصــــراع بـــني املـــصـــارف 
وصـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــار الــغــربــيــة 
الـــبـــاحـــثـــة عــــن الـــعـــائـــد الــكــبــيــر مــن 
الرئيس  استراتيجية  وبــني  التركية،  الــســوق 
ــة إلــى  ــيـ ــرامـ الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان الـ
التوسع االقتصادي وتحقيق نمو قوي وسط 
اســتــقــرار ســعــر الــلــيــرة وخــفــض كـــل مـــن كلف 
االســتــدانــة ومــعــدل الــتــضــخــم إلـــى نسبة %5. 
وبينما تضغط املصارف الغربية على الليرة 
الــتــركــيــة عــبــر بــيــعــهــا والــــهــــروب مـــن الــســوق 
التركية إلجبار الرئيس أردوغان على العودة 
لسعر الفائدة املرتفع، يراهن الرئيس التركي 
على جاذبية السوق املحلية والربحية اللتني 
ســتــعــيــدان املــســتــثــمــريــن إلـــى تــركــيــا وبنسبة 
فــائــدة مــنــخــفــضــة. وحــتــى اآلن، تــراهــن بنوك 
االســتــثــمــار الــغــربــيــة عــلــى تــراجــع أكــبــر لليرة 
التركية خالل العامني الجاري واملقبل. في هذا 
الــصــدد، يتوقع مصرف »غــولــد مــان ساكس« 
التركية  العملة  االستثماري األميركي تراجع 
الـــدوالر  مقابل  لــيــرات   9.75 إلــى  بنسبة %15 
خـــالل الــعــام املــقــبــل. وحــســب بــيــانــات الــســوق 
أمس  األنــاضــول  التي نشرتها وكالة  التركية 
 8.35 إلــى  التركية  العملة  تراجعت  األربــعــاء، 
ليرات مقابل الدوالر.  ومن بني أدوات الضغط 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا املـــصـــارف الــغــربــيــة إثــــارة 
تركيا وربما اضطرارها  نوايا  الشكوك حول 
الدولي، وفقًا  النقد  الدعم من صندوق  لطلب 

ملا ذكرته وكالة بلومبيرغ. 
إذ على الرغم من تأكيد محافظ البنك املركزي 
على  أوغــلــو،  كافجي  شهاب  الجديد،  التركي 
ــزام تــركــيــا بــحــريــة الــــســــوق، يــثــيــر بعض  ــتــ الــ
أردوغــان  الرئيس  أن  املصارف تكهنات حــول 
املقبلة،  الفترة  السوق خالل  ربما يتدخل في 
ويــفــرض قــيــودًا عــلــى حــركــة رأس املــــال حتى 
يــوقــف هــــروب الــعــمــالت الــصــعــبــة مــن الــبــالد، 

وهو ما تنفيه مصادر رسمية. 
ــلــــى أســــــــاس أن  ــيـــت عــ ــنـ وهــــــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات بـ
بــعــض مــديــري الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة في 
عملية  فــي  تواجههم صعوبات  تركيا  خــارج 
املستقبلية  الــتــبــادلــيــة  الــعــقــود  أي  »ســـــواب«، 
لليرة مقابل الدوالر. كما أثيرت كذلك تكهنات 
حول احتمال لجوء تركيا إلى صندوق النقد 
الدولي لتعزيز احتياطات النقد األجنبي التي 

ضربت في الشهور املاضية. 
ــان في  ــ وقــبــل نــحــو ثــالثــة أســابــيــع، أكـــد أردوغـ
املــؤتــمــر الــســابــع لــحــزب الــعــدالــة والتنمية أن 
بـــالده ال تــديــن لــصــنــدوق النقد الــدولــي »ولــو 
بفلس واحد«، الفتا إلى أن االحتياطي الحالي 

للمركزي التركي يفوق 95 مليار دوالر.
رئيسي  يــدور خــالف  الداخلي،  الصعيد  على 
بــني أردوغـــــان وفــريــق الــفــائــدة املــرتــفــعــة على 
الــلــيــرة الــــذي يــقــوده املــحــافــظ الــســابــق ناجي 
التركية  للبورصة  التنفيذي  والرئيس  آغبال 
ــة حـــول  ــيـ ــركـ ــتـ ــــري املـــــصـــــارف الـ ــــديـ ــعــــض مـ وبــ
استراتيجية النمو االقتصادي. إذ بينما يرى 
تشديد  تركيا تستطيع  أن  أردوغـــان  الرئيس 
السياسة النقدية دون أن تخسر املستثمرين 
املــصــارف الغربية  األجــانــب فــي وقـــت تبحث 
عن فرصة استثمار خاصة وأن لديها سيولة 
ضخمة متكدسة تقدر بأكثر من 5 تريليونات 
لــدى  دوالر  تــريــلــيــون   2.3 بــيــنــهــا  مـــن  دوالر، 
عمليات  مـــن  جمعتها  األمــيــركــيــة،  املـــصـــارف 
ـــ 12 شهرًا  الـ والــنــقــدي خـــالل  املــالــي  التحفيز 
املــاضــيــة، يـــرى فــريــق آغـــبـــال أن رفـــع الــفــائــدة 

ضروري لجذب املستثمرين األجانب.  
ــراء، يــســتــنــد مـــنـــطـــق أردوغــــــــان  ــ ــبـ ــ وحــــســــب خـ
إلى  أدت  الــتــي  النقدية  السياسة  تشديد  فــي 
البنك املركزي ناجي  أيــام محافظ  إقالته قبل 
آغــبــال إلـــى أربــعــة عــوامــل رئــيــســيــة، وهــــي: أن 
الـــفـــائـــدة الــعــاملــيــة مــنــخــفــضــة جــــدًا فـــي الــوقــت 
الــراهــن وتــقــارب الصفر في الــواليــات املتحدة 
ــا والــيــابــان، بينما  ــ وأقـــل مــن صــفــر فــي أوروبـ
بــالده مرتفعة جــدًا وبلغت %19.  فــي  الفائدة 
ثــانــيــًا: أن تــركــيــا واحــــة اســتــثــمــاريــة آمــنــة في 
محيط مضطرب بمنطقة الشرق األوسط، أي 
الكبرى املستقرة  الــوحــيــدة  الــدولــة شبه  أنــهــا 
ســيــاســيــًا فـــي املــنــطــقــة، وبــالــتــالــي ستضطر 

التحتية  للبنى  واسعة  تحديث  ضمن خطة 
ــيـــس  ــرئـ ــدة، عـــــــرض الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الـــــــواليـــــــات املـ
األمــيــركــي جــو بــايــدن، أمـــس األربـــعـــاء، خطة 
شبكة  لتحديث  دوالر  تريليوني  الستثمار 
الواليات املتحدة، وخلق  النقل املتداعية في 
ــــرص الـــعـــمـــل، وتـــمـــكـــني الــــبــــالد مــن  مـــاليـــني فـ
»التفوق« على الصني، وهو ما يمثل املرحلة 
األولى من خطته »إعادة البناء بشكل أفضل« 

التي رصد لها ثالثة مليارات دوالر.
وحـــســـب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، مـــن املــتــوقــع 
الخطة  تفاصيل  بــايــدن  الــرئــيــس  يكشف  أن 

ــــارف الـــغـــربـــيـــة لـــالســـتـــثـــمـــار فــــي تــركــيــا  املـــــصـ
بــنــســبــة فــــائــــدة أقـــــل كـــثـــيـــرًا مــــن نـــســـبـــة %19 
الــحــالــيــة.  وثــالــثــًا فـــإن الــفــائــدة املــرتــفــعــة جــدًا 
تواصل إرهاق االقتصاد التركي الذي يعاني 
وتتزايد خدمة  مرتفعة  أجنبية  مديونية  من 
الفائدة.  نسبة  الرتفاع  تبعًا  الخارجي  الدين 
ورابـــعـــًا، إن االقــتــصــاد الــتــركــي يــواصــل جــذب 
املستثمرين األثرياء من املنطقة العربية ودول 
الخليج، وبالتالي فإن تدفق هذه االستثمارات 
املدى  على  األجنبية  التدفقات  عن  سيعوض 
القصير، وأن البنوك الغربية ستعود للسوق 
الحــقــًا. وذلـــك إضــافــة إلـــى الــعــائــدات املتوقعة 
من الغاز الطبيعي املكتشف حديثًا واحتمال 
العودة القوية للسياحة إلى تركيا في أعقاب 
نهاية جائحة كورونا. وتعد السياحة من أهم 

مداخيل العمالت الصعبة للبالد.  في املقابل، 
في  ترغب  الغربية  والصناديق  املــصــارف  إن 
الفائدة املرتفعة التي تحقق لها أكبر عائد من 
السوق الوحيدة الكبيرة املستقرة في املنطقة. 
بني  من  ولفترة طويلة  التركية  الليرة  وظلت 
العمالت »الحاملة للتجارة« في سوق صرف 

العمالت الناشئة. 
إلى  الــعــودة  على  التركية  الحكومة  وإلجــبــار 
سعر الفائدة املرتفع تعمل املصارف الغربية 
للضغط على الحكومة التركية عبر وسيلتني، 
وهما بيع الليرة التركية والهروب من األصول 
الــتــركــيــة مـــن الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة وســنــدات 
ــي إســـطـــنـــبـــول.  ــم فــ ــهــ الــــشــــركــــات وســــــوق األســ
 الغربية في هذه الضغوط 

َ
ويساعد املصارف

ــاُع الــعــائــد على  ــفــ ــــدوالر وارتــ ارتـــفـــاُع ســعــر الــ

ــة الـــضـــخـــمـــة املـــمـــتـــدة لــثــمــانــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
سنوات. وترمي الخطة إلى ضخ 620 مليار 
الـــبـــالد،  فــــي  الـــنـــقـــل  لــتــحــديــث شــبــكــة  دوالر 
ــــف كـــلـــم مــــن الــــطــــرق والـــطـــرق  وتـــشـــمـــل 32 ألـ
السريعة، وإصالح آالف الجسور، ومضاعفة 

التمويل الفيدرالي للنقل املشترك.
وفــي مــؤشــر إلــى عهد رئــاســي يــريــده جريئًا 
وإصـــالحـــيـــًا، مـــن املــتــوقــع أن يــعــرض بــايــدن 
أرقـــامـــًا قـــد تــبــدو لــلــبــعــض خــيــالــيــة، بــعــد أن 
ــان ســـلـــفـــه دونـــــالـــــد تــــرامــــب يــســمــيــه »جـــو  ــ كــ
الـــنـــعـــســـان« ويــتــهــمــه بـــأنـــه يــفــتــقــد لــألفــكــار 

باسم  املتحدثة  وقــالــت  التوجيهية.  واألطـــر 
البيت األبــيــض، جني ساكي، أمــس األربــعــاء، 
»عــرض  يقتضي  دوره  أن  يعتبر  بــايــدن  إن 
ــة شــامــلــة وجـــريـــئـــة لــكــيــفــيــة االســتــثــمــار  ــ رؤيـ
ــا، فــــي الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــني وفـــي  ــركـ ــيـ فــــي أمـ
ــة«. وســـيـــتـــم تــمــويــل  ــيــ ــلــ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا املــــحــ
ــار جـــزئـــيـــًا عـــبـــر زيـــــــــادة ضـــرائـــب  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الــشــركــات مــن 21% إلــى 28%. وقـــال مسؤول 
»الــرئــيــس  إن  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  فـــي  رفـــيـــع 
يقترح إصالح الضريبة على الشركات بشكل 
واالستثمار،  وظائف  خلق  تحفز  لكي  كبير 
الــــكــــبــــرى ســـتـــدفـــع  ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ وضـــــمـــــان أن 
حصتها الــعــادلــة« فــي ذلــــك. ويــأتــي اإلعـــالن 
عن الخطة االستثمارية الضخمة بعيد إقرار 
الكونغرس خطة للتحفيز االقتصادي بنحو 
الخطاب في  أن  املؤكد  تريليوني دوالر. ومن 
بيتسبرغ سيكون مجّرد نقطة انطالق ملعركة 
ضارية في الكونغرس غير محسومة النتائج. 
فــهــامــش الــغــالــبــيــة ضــيــق جــــدًا واملـــفـــاوضـــات 
األشهر  وستشّكل  الصعوبة.  غاية  فــي  تبدو 
لبايدن  التفاوضية  لــلــقــدرات  اخــتــبــارا  املقبلة 
ــاز  ــجــ ــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي وإنــ املــــخــــضــــرم فـ
االتفاقات، والــذي سيتعني عليه استغالل كل 
قدراته لضمان تمرير الخطة في الكونغرس. 
ــــورة عــلــى صعيد  ــــالق ثـ وتــلــحــظ الــخــطــة »إطــ
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة« عـــبـــر بـــنـــاء شــبــكــة  ــيــ ــســ الــ
شواحن للسيارات الكهربائية بقوة 500 ألف 
فــولــت، واســتــبــدال 50 ألــفــًا مــن عــربــات النقل 
العاملة بمحركات الديزل، وتحويل 20 باملائة 
من حافالت النقل املدرسي الصفراء الشهيرة 
إلى الطاقة الكهربائية. كذلك ترمي الخطة إلى 
التغّير  مــع  تكّيفًا  أكــثــر  التحتية  البنى  جعل 

املناخي.
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19%. وهذا يمثل ارتفاعًا جنونيًا في الفائدة 
يــقــتــرب مــن مضاعفتها. وبــيــنــمــا لم  الــتــركــيــة 
ــاع الــجــنــونــي اســتــثــمــارات  ــفـ ــذا االرتـ يــجــذب هـ
ــر لـــالقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، أرهـــقـــت  أجــنــبــيــة تـــذكـ
الفائدة املرتفعة االحتياطات األجنبية للبنك 
ــزي الـــتـــركـــي مــــن نـــاحـــيـــتـــني، مــــن نــاحــيــة  ــركــ املــ
العملة،  لدعم  املــركــزي  ضخها  التي  املليارات 

ومن ناحية تزايد كلفة خدمة الدين الخارجي 
التركي املقدر بنحو 435 مليار دوالر. 

بلغ  الــدولــي،  التمويل  معهد  بيانات  وحسب 
حجم الدين الخارجي الذي حل أجله في عام 
يمثل  مــا  وهــو  دوالر،  مليار   189 نحو   2020
الــتــركــي.  الـــديـــن  نــســبــة 43.4% مـــن إجـــمـــالـــي 
ربــمــا ستحتاج  تركيا  أن  إلــى  خــبــراء  ويشير 
إلى نحو 200 مليار دوالر خالل العام الجاري 
2021 لتسديد خدمة الدين الخارجي، إضافة 
إلى أن عجز الحساب الجاري يقدر أن يرتفع 
الجاري.  العام  إلى 15 مليار دوالر في نهاية 
وبــالــتــالــي، فــــإن الـــفـــائـــدة املــرتــفــعــة جــــدًا ربــمــا 
تشكل تحديًا كبيرًا لخطة الرئيس رجب طيب 
أردوغان الرامية إلى توسيع االقتصاد التركي 
ونقله إلى مصاف االقتصادات املتقدمة خالل 

العقد الــجــاري. وعــمــل املــحــافــظ نــاجــي آغبال 
خــــالل فــتــرتــه لــرفــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة عبر 
إغـــراق الــســوق بـــالـــدوالرات، وهــو مــا يمكن أن 
التركي،  لالقتصاد  تحديات  إلــى  الحقًا  يقود 
كــمــا أن الــفــائــدة املــرتــفــعــة ربــمــا ســتــقــود على 
املـــدى الــطــويــل إلــى ارتــفــاع كلف خــدمــة الدين 
الــخــارجــي وإغـــراق الــبــالد فــي املديونية التي 
سبق أن أدت إلى إفالس االقتصاد التركي قبل 

عقدين، أي في بداية األلفية الثالثة.  
وتعمل تركيا على تقليل استخدامها للدوالر 
عــبــر االتـــفـــاقـــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي وقــعــتــهــا مع 
أفريقية ومــع روســيــا والــصــني للتسوية  دول 
البالغة  الصادرات  املقايضة وكذلك دعم  عبر 
إيراداتها نحو 18 مليار دوالر في العام 2019، 
علما بأن تلك اإليرادات تتواصل رغم جائحة 

ــا، حــيــث ســجــلــت الـــصـــادرات الــتــركــيــة،  كـــورونـ
فبراير/ شباط  فــي  باملائة   9.6 بنسبة  زيـــادة 
املاضي  العام  الفترة من  2021 مقارنة بنفس 
وبلغت عائداتها 16 مليارا و9 ماليني دوالر. 
كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة اإلحـــصـــاء الــتــركــيــة، أمــس 
األربعاء، ارتفاع الصادرات التركية خالل أول 
باملائة   5.9 بنسبة   ،2021 الــعــام  مــن  شــهــريــن 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــتـــرة مــــن الــ ــفـ ــة بــنــفــس الـ ــقـــارنـ مـ
مليون  مليارًا و38   31 بقيمة  عائدات  محققة 
دوالر. وبــالــتــالــي، فــــإن عــــودة الــســيــاحــة، في 
كــورونــا وارتفاع  السيطرة على جائحة  حــال 
ــاتـــورة الــطــاقــة،  الــــصــــادرات وربـــمـــا تــقــلــيــص فـ
ربـــمـــا ســتــكــون مـــن الـــعـــوامـــل الـــداعـــمـــة لــلــيــرة 
الــتــركــيــة رغـــم الــرهــان عــلــى تــراجــعــهــا مــن قبل 

املصارف الغربية.

معركة الليرة 
التركية

بايدن يرصد تريليوني دوالر للبنى التحتية

)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول

)Getty( تسال تستثمر 1.5 مليار في بيتكوين وتتيح شراء سياراتها بها)Getty( الرئيس جو بايدن ينظر لشيكات التحفيز المالي لألسر قبل توقيعها

)Getty( بكين تعاني من التلوث الكثيف في الجو

تركيا صرفت 100 مليار 
من احتياطاتها خالل
4 شهور لدعم الليرة

الخزينة األميركية ألجل 10 سنوات،  سندات 
األميركي خالل  االقتصاد  انتعاش  وتوقعات 
الصيف املقبل. وهذه العوامل تعيد الجاذبية 
لالستثمار في السوق األميركية والهروب من 
األسواق الناشئة.  والحظ خبراء أن الحكومة 
مــلــيــار دوالر من  نــحــو 100  أنــفــقــت  الــتــركــيــة 
احــتــيــاطــاتــهــا األجــنــبــيــة لــدعــم صــــرف الــلــيــرة 
ــع ســعــرهــا بــنــســبــة 18% مــنــذ نــوفــمــبــر/  ــ ورفـ
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، وهـــي فــتــرة الشهور 
األربعة التي قضاها املحافظ ناجي آغبال في 
املــنــصــب. وفــي املــقــابــل، لــم تــتــجــاوز التدفقات 
األجنبية الصافية في سوق السندات واألسهم 
التركية خالل فترة آغبال 4.7 مليارات دوالر. 

كما يالحظ أن أغبال رفع الفائدة على الليرة 
إلى   %10 فــوق  مــن مستويات   %8.75 بنسبة 

العملة تئن تحت الصراع الخشن 
بين أردوغان والمصارف الغربية

تــمــهــيــدا ملــؤتــمــر املـــنـــاخ »كــــوب 26« في 
ــــاري، نــظــمــت وكـــالـــة  ــــجـ نـــهـــايـــة الــــعــــام الـ
البريطانية،  والحكومة  الدولية  الطاقة 
أمــــس األربــــعــــاء، قــمــة ملــنــاقــشــة وســائــل 
الــحــد مـــن انــبــعــاثــات الــــغــــازات املسببة 
ــراري، والـــــــــذي يــثــيــر  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـــاس الـ ــتـ لـــالحـ
»ارتـــفـــاعـــه بــشــكــل كــبــيــر« مـــخـــاوف هــذه 
الــســنــة مــع تــوقــعــات حــــدوث االنــتــعــاش 

االقتصادي في العالم. 
وتــــنــــظــــم الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــؤتــمــر املــنــاخ 
»كوب 26«، املرتقب في تشرين الثاني/ 
وتعقدان  غالسكو،  مدينة  فــي  نوفمبر 
ــن بــعــد أطـــلـــق عليه  ــًا عـ ــيـ اجــتــمــاعــًا دولـ
اســـم »قــمــة حــيــاديــة« الــكــربــون. وتتركز 
الحيادية« على جهود  »القمة  حــوارات 
تقليل انــبــعــاث ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون. 

املناخ هذا  املتوقع أن تحظى قمة  ومــن 
الـــعـــام بــمــشــاركــة واســـعـــة وســــط الــدعــم 
الـــذي تــجــده مــن الرئيس األمــيــركــي جو 
بـــايـــدن.  وحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
من املتوقع مشاركة مسؤولني كبار في 
قطاعي الطاقة واملناخ من أربعني دولة، 
ــــون كــيــري  ــركـــي جـ ــيـ مـــثـــل املـــبـــعـــوث األمـ
والــصــيــنــي شــي زيــنــهــوا ونــائــب رئيس 
املفوضية األوروبية فرانس تيمرمانس 
ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ. 
الكبيرة،  الناشئة  الــدول  وسيتم تمثيل 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــنـ ــ مـــثـــل إنـــدونـــيـــســـيـــا وجـ
أيضًا  القمة  ستحضر  لكن  والــبــرازيــل، 
أســتــرالــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان وفرنسا 
غير  إلى منظمات  باإلضافة  أملانيا،  أو 

حكومية ومؤسسات وشركات دولية.
)العربي الجديد ـ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

لــعــمــلــة  الــــســــوقــــي  املــــــــال  رأس  ــقــــتــــرب  يــ
بــيــتــكــويــن مـــن بــلــوغ تــريــلــيــونــي دوالر، 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ وســــــــــط تــــــــدافــــــــع كــــــبــــــار املــــســ
واملصارف للرهان على مستقبلها. ومن 
بني الذين دخلوا محيط االستثمار في 
امللياردير  أخيرًا كل من  عملة بيتكوين 
جــورج ســورس وإيلون ماسك. وحسب 
مـــجـــلـــة فـــــوربـــــس، فــــــإن أحــــــد صـــنـــاديـــق 
ســـــورس تــتــجــه الســتــثــمــار 6 مــلــيــارات 
يــتــجــه  بـــيـــنـــمـــا  بـــيـــتـــكـــويـــن،  فـــــي  دوالر 
دوالر،  مـــلـــيـــار   1.5 الســـتـــثـــمـــار  مـــاســـك 
والسماح لزبائنه بتسديد ثمن السيارة 
بــالــعــمــالت الــرقــمــيــة. وفـــي ذات الــصــدد، 
من  »غولدمان ساكس«  يقترب مصرف 
للبيتكوين  استثمارية  أداة  أول  توفير 
ــول الــرقــمــيــة لعمالء  ــ وغــيــرهــا مـــن األصـ

مجموعة إدارة الثروة، حسب قناة »سي 
ــا ملــا ذكرته 

ً
إن بــي ســي« األربــعــاء. ووفــق

ماري ريتش، التي تولت مؤخًرا منصب 
لدى  الرقمية  لــألصــول  العاملي  الرئيس 
أعمال »غولدمان ساكس« إلدارة الثروات 
الخاصة، فإن املصرف يهدف إلى البدء 
فــي فئة األصــول  فــي تقديم استثمارات 
الناشئة خالل الربع الثاني. ومن املقرر 
أن يعلن البنك، تعيني املسؤولة ريتش، 
ـــا ملـــذكـــرة اطــلــعــت عــلــيــهــا »ســــي إن 

ً
وفـــق

بي ســي«. وذكــرت ريتش، خــالل مقابلة 
هــــذا األســـبـــوع أن »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
تقديم مجموعة  النهاية عن  في  يبحث 
البيتكوين  فــي  االستثمارات  مــن  كاملة 
واألصول الرقمية. ومن املتوقع أن تمنح 
هذه االستثمارات الجديدة دفعة لسعر 
مستويات  إلــى  لترتفع  الرقمية  العملة 

جديدة خالل العام الجاري.

اجتماعات تمهيدية 
لقمة المناخ

غولدمان ساكس يتيح 
االستثمار في بيتكوين

أسواق

طيب  رجب  الرئيس  بين  الرئيسي  الصراع  ميدان  التركية  الليرة  تظل  ربما 
أردوغان والمصارف الغربية خالل الشهور المقبلة. إذ بينما تضغط تلك 
يبحث  مرتفعًة،  الفائدة  إبقاء  على  تركيا  إلجبار  الليرة  على  المصارف 

الرئيس التركي عن خالص من التضخم وكلف االستدانة المرتفعة

قال رئيس وقف التنمية االقتصادية في تركيا، آيهان زيتين أوغلو، أمس 
األربعاء، إن اإلصالحات االقتصادية المعلن عنها مؤخرًا ستساهم في 
اإلنسان  حقوق  عمل  خطة  وإن  تركيا،  في  األجنبية  االستثمارات  زيادة 
من  ستزيد  ــات  ــالح اإلص وحــزمــة 
القدرة التنافسية لالقتصاد التركي. 
األناضول  وكالة  مع  حــوار  وفي 
األوروبيين  إن  أوغــلــو  زيتين  قــال 
تركيا  في  استثماراتهم  سيزيدون 
ــا،  كــورون جائحة  انــتــهــاء  عقب 
التي  إلى أن حزم اإلصالحات  مشيرًا 
رسائل  تضمنت  عنها  اإلعــالن  تم 

إيجابية للمستثمرين.

رسائل إيجابية للمستثمرين

رؤية

جواد العناني

الزجاجة من أجمل االختراعات وأكثرها جدوى  اختراع عنق 
في العالم، ألنه يسمح لشركات التعبئة بأن تستفيد من كامل 
املحتويات  ن من صب 

ّ
تمك الــذي  الوقت  في  للزجاجة،  الحجم 

بطريقة منظمة سهلة. ولو لم يكن عنق الزجاجة موجودًا فهل 
تتخيل كم سيهدر من محتوياتها السائلة لو حاولنا صّبها 

في إناء بدون ذلك العنق؟
ر« إلى  َيسِّ

ُ
ولكن املصطلح الجميل تحّول بعد مدة ِمْن مفهوم »امل

ق«. وهذا واضح من الحوار املرتجل القصير بني  َعوِّ
ُ
مفهوم »امل

البابلي واملرحوم حسن عابدين في املسرحية  الفنانة سهير 
املصرية »على الرصيف«، حني تقول باللهجة املصرية العامية 
احنا  بس  الزجاجة،  عنق  من  حتطلعوا  قالولنا  ثمانني  »سنة 
مرضيناش، وحنطلع ليه؟ هم بيقولولنا اطلعوا بنطلع.. اقعدوا 
بنقعد. ما صدقوا شافونا قعدنا في قعر الزجاجة، جابولنا 

الفلة )الفلينة( وقفلوا علينا«.
وِفي عام 2018، صّرح رئيس وزراء األردن آنذاك، عمر الرزاز، 
في مقابلة تلفزيونية، بأن االقتصاد األردني سوف يخرج من 
الشعب ذلك  وتـــداول  عــام 2019.  الزجاجة في منتصف  عنق 
الجزء من الشريط بنكاٍت كثيرة. وانتهى األمر بخروج رئيس 
الــنــبــوءة. ولــكــن اســتــخــدام كلمة ُعنق  ــوزراء قبل تحقق تلك  ــ ال
 وانسياُبها، 

ُ
ل فيه الحركة

ّ
الذي تتعط الزجاجة قد عني املكان 

وليس املكان الذي ينظم تلك الحركة، ويجعلها منسابة بدون 
هدر.

وأصل الكلمة في عالم اإلنتاج واألعمال تعني، كما يقول موقع 
»Investopedia” أو »انفستوبيديا«، هو أضيق نقطة في خط 
اإلنتاج، والتي تحصل عندما ينساب اإلنتاج على خط التجميع 
عن  عندها  العاملون  فيها  يعجز  نقطٍة  إلــى  فيصل  بسرعة، 
املنتجات، ويتعطل  السرعة، فيحصل تراكٌم في  الحفاظ على 
 في بــدايــات اإلنــتــاج، أو عند 

ً
انسيابها. وهــذا ما يحصل عــادة

تغيير نمطه، أو عند تقديم سلعٍة جديدة أو خدمة جديدة.
واإلنتاج ال يكون بالضرورة سلعًا، بل خدمات أحيانًا. مثل ما 
يجري في تدفق املعلومات على أجهزة الحاسوب، وال يستطيع 
املبرمجون جدولتها بالسرعة الكافية، أو إعادة توجيهها إلى 
نقاط أمامية بسرعة تدفقها إليهم. حينها يحصل اختناق في 

سير املعلومات، ويطلق عليه اسم »عنق الزجاجة«.
وما جلب املوضوع إلى بالي هو ما حصل في قناة السويس، 
 Ever« الــســفــيــنــة  دخــلــت  عــنــدمــا   .2021/3/23 الــثــالثــاء  يـــوم 
Given« الحاملة العلم البنمي قناة السويس، وعلقت باألوحال 
ــفـــوده« أو  ــــريــــاح مــثــل »الـــسـ ــار وال ــطـ الــرمــلــيــة الــنــاتــجــة عـــن األمـ
»الشجا« في حلق القناة بالعرض، وعطلت حركة املرور فيها. 
ارتفاع  يفوق  ما  أو  مترًا،   390 حوالي  السفينة  عــرض  ويبلغ 
ناطحة السحاب »إمبايرستيت«، ووزنها حوالي 200 ألف طن 

محّملة بالحاويات.
الناتجة  وبــدأت اآلالت الحاسبة تعمل بسرعة، لحساب الكلف 
عن توقف املالحة في القناة فترة قد تصل على أسوأ األحوال 
الشحن  لف 

ُ
ك التوقعات  هــذه  نتيجة  ارتفعت  وقــد  إلــى شهر. 

والتأمني البحري، وكذلك أّدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
وحتى نضع األرقــام في منظورها األدق، فإن نسبة البضائع 
مــن حجم  ل حــوالــي %12 

ّ
السويس تشك قناة  تمر عبر  التي 

نقل  ذلك في مجال  أعلى من  العاملية. وتشكل نسبة  التجارة 
قيمة  فيه  بلغت  فقد  عــام 2019،  إلــى  ولــوعــدنــا  الــخــام.  النفط 
الصادرات العاملية حوالي 19 تريليون دوالر. ولو كانت قيمة 
ل %10 

ّ
البضائع املاّرة عبر قناة السويس، وليس وزنها، تشك

من قيمة الصادرات العاملية، أو حوالي 1.9 تريليون دوالر، أو ما 
يساوي 158 مليار دوالر في شهر. ولذلك اضطرت الشركات 
التي تحمل بضائع حساسة، أو قابلة للتلف، أال تنتظر، وتعود 
إلى رأس الرجاء الصالح عبر العودة إلى البحر األحمر، فاملحيط 
الهندي فرأس الرجاء الصالح إلى املحيط األطلسي إلى أوروبا، 
أو إلى الواليات املتحدة. وهذا طبعًا يرفع كلفة الشحن، وكلفة 

التأمني.
وكذلك ارتفع سعر النفط حسب أسعار مزيج برنت إلى قرابة 
63 دوالرًا، صباح السبت املاضي. وقد يرتفع إلى أعلى من ذلك 
في حال تأجيل إعادة املالحة إلى قناة السويس وتأخر سحب 

السفينة العالقة إلى أجل أقرب بكثير من املتوقع.
الــعــالــم الــعــربــي مــلــيء بــاملــمــرات املــائــيــة الضيقة ومــحــاط بها، 
باب  مثل مضيق  الــكــون،  خالق  بفعل  مــمــرات ضيقة  فهنالك 
املـــنـــدب جــنــوبــًا، ومــضــيــق هــرمــز بـــني الــخــلــيــج وبــحــر الــعــرب، 
ومضائق تيران وصنافير في شمال البحر األحمر، ومضيق 

جبل طارق بني البحر املتوسط واملحيط األطلسي.
 195 حــوالــي  طولها  يبلغ  التي  السويس  قناة  بالطبع  وهنالك 
تأميم  وعند  واملــتــوســط.  األحــمــر  البحرين  وتصل  كيلومترًا، 
الــقــنــاة مــن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر عـــام 1956 سحبت 
املصريون  املــرشــدون  ى 

ّ
فتول األجــانــب،  املرشدين  الشركة كل 

شبه  واحــتــالل   ،1967 حــرب  وبــعــد  كبير.  بنجاح  املهمة  تلك 
جزيرة سيناء، تعطلت الحركة في القناة من عام 1967 حتى 
زيلت األلغام التي زرعها اإلسرائيليون فيها. وقد 

ُ
1975 بعدما أ

حجزت 15 سفينة فيها طوال تلك املدة.
عدا عن اإلغالقات التي حصلت نتيجة الحروب، ما حدث مع 
أن  لي  يحلو  كما  دائــمــة«،  »عطية  أو   »Ever Given« السفينة 
أترجم اسمها إلى العربية، فهي الحادثة الوحيدة التي وجدتها 
تقع أيام السلم. قناة السويس هي عنق زجاجة ميّسر لحركة 
السفن، ولكن الحادثة جعلت لعنق الزجاجة القناة عنق زجاجة 
 صباح يــوم االثــنــني، 3/29، 

َّ
 للحركة فيها. ومــا إن أهــل

ً
معطال

 »Ever Given« رًا بأن
ّ

حتى حملت وسائل االعالم خبرًا مبش
قد ُزحزحت من مكانها، ما أدى إلى فتح الحركة وإعادة حركة 

املالحة إليها.
إغــالق  بطول  تنبأت  التي  التوقعات  كــل  تنتهي  الخبر،  وبــهــذا 
القناة والتفسيرات حول أسباب الحادث الذي أّدى إلى إغالق 
ويت معها النظريات التي نادت بإيجاد بدائل 

ُ
القناة، ولربما ط

للقناة، مثل بعض املقترحات اإلسرائيلية وااليرانية والروسية، 
ويستحق  القناة.  عــن  جغرافية  كبدائل  نفسها  قــّدمــت  والــتــي 
الرجال الذين تصّدوا لهذه املهمة التهنئة، فقد أسكتوا أيضًا كل 
الحسابات بحجم الخسائر التي وصلت إلى عشرات املليارات 

من الدوالرات، والتي كانت ستتحقق لو طال أمد اإلغالق.

عنق زجاجة 
في عنق الزجاجة
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