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تهريب القمح من مناطق المعارضة السورية
غازي عنتاب ــ أمين العاصي

تـــحـــاول الــحــكــومــة الـــســـوريـــة املـــؤقـــتـــة الــتــابــعــة 
تهريب  عمليات  من  الحد  السورية  للمعارضة 
محصول القمح من املناطق الخاضعة لها الى 
مناطق سيطرة النظام وقوات سورية الديمقراطية بسبب 
الفرق الكبير في األسعار، وهو ما يهدد األمن الغذائي في 

شمال سورية.  
وقـــد أصـــدر وزيـــر الــداخــلــيــة فــي »املــؤقــتــة« العقيد محيي 
الدين هرموش منذ أيام تعليمات لـ »تشديد املراقبة على 
التجار من أصحاب السوابق في عمليات تهريب القمح«، 
ملؤسسة  وتسليمها  للتهريب  املعدة  الكميات  ومــصــادرة 

الحبوب التابعة للحكومة املؤقتة«. 
وكانت هذه الحكومة حــددت سعر الطن من القمح املسّوق 
إليها بـ475 دوالرًا، في حني حددت حكومة النظام السوري 
سعر كيلو القمح املسّوق الى مراكزها بـــ2000 ليرة سورية 
اإلدارة  الـــذي وضــعــتــه  الــســعــر  بينما  نــصــف دوالر(،  )نــحــو 
الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة الــتــابــعــة لــقــوات ســوريــة 

الديمقراطية )قسد( هو 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وذكــــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي أن 
الفالحني يفضلون بيع محصولهم لتجار يدفعون سعرا 
مشيرة  املؤقتة،  الحكومة  الــذي وضعته  السعر  مــن  أعلى 
لبيعه  مــا يشترونه  لتهريب  التجار طرقا  لــهــؤالء  أن  إلــى 
السعر  أن  املصادر  وبّينت  الذاتية.  اإلدارة  أو  النظام  لدى 
الذي وضعته الحكومة املؤقتة »مجحف بحق الفالحني«، 
مــضــيــفــة: الــفــالحــون يــعــتــمــدون فـــي معيشتهم عــلــى هــذا 

املحصول ومن حقهم أن يكون املردود املادي مجزيا.
وفــي الــســيــاق، ذكــر رئــيــس مجلس محافظة حلب الــحــرة، 
عبد الغني شــوبــك، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنه 
التابعة  العامة للحبوب  الخميس اشترت املؤسسة  حتى 
نــحــن وضعنا  طـــن، مضيفا:   500 نــحــو  املــؤقــتــة  للحكومة 
خطة لشراء 20 ألــف طــن. وبــنّي أن عمليات تهريب القمح 
باألسعار«،  الفروق  »مردها  املؤقتة  الحكومة  مناطق  من 
األمــن  يهمم  ال  وجشعون  منتفعون  تجار  هناك  مضيفا: 

الغذائي لهذه املناطق. وأكد أن »هذا األمن مهدد«.
وتابع: إذا استمرت عمليات التهريب فإن ذلك ينذر بكارثة 
لجهة رغيف الخبز. وبنّي أن حاجة السكان في ريف حلب 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة املـــعـــارضـــة أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف طن 

التركية  والــطــوارئ  الــكــوارث  إدارة  أن  إلــى  سنويا، مشيرا 
ــــاد« )AFAD( تــدعــم املــنــطــقــة بــمــادة الــطــحــني. وذكـــر أن  »آفـ

»هناك دعما يأتينا من هذه املادة من منظمات أخرى«. 
وُيزرع القمح بشكل محدود في مناطق املعارضة السورية 
الــواقــعــة غــربــي نــهــر الـــفـــرات وخــاصــة فــي ريــفــي جرابلس 
ُيــزرع في شرقي الفرات بمنطقتي تل أبيض  والباب، كما 
فــي ريــف الــرقــة الــشــمــالــي، ورأس الــعــني فــي ريــف الحسكة 

الشمالي الغربي الخاضعتني لفصائل املعارضة. 
وشهدت زراعة القمح في عموم سورية تراجعا حادا منذ 
بدء األزمة في البالد عام 2011، ما تسبب بأزمات غذائية 
دفــعــت الــنــظــام الـــى تــقــنــني تــوزيــع الــخــبــز عــلــى الــســوريــني 
عــادوا قادرين على شراء  الخاضعني لسيطرته، حيث ما 
ستهلك في سورية بكثرة 

ُ
ما يريدونه من هذه املادة التي ت

حيث يعتمد عليها كثيرا في الغذاء. وكانت سورية تنتج 
أكــثــر مـــن 4 مــاليــني طـــن مـــن الــقــمــح، مـــا يــكــفــي االســتــهــالك 
إنتاج  وانخفض  للتصدير.  مليون  نحو  ويفيض  املحلي 
سورية من القمح خالل سنوات الحرب، فوصل إلى أدنى 
اإلنتاج في كل موسم،  يكاد يتجاوز  مستوياته، حيث ال 

منذ عام 2018، سقف مليون طن.

قررت شركة الغاز الروسية العمالقة اململوكة للدولة، 
ــــروم، عــــدم دفــــع تـــوزيـــعـــات أربــــــاح عــلــى نــتــائــج  ــازبـ ــ غـ
العام املاضي، وهــي املــرة األولــى التي لن تدفع فيها 
أرباحًا للمساهمني منذ عام 1998، ما أدى إلى هبوط 
الرئيس  نائب  وقــال   .%27 تتجاوز  بنسبة  أسهمها 
أنه  املــســاهــمــون  »قـــرر  ســاديــغــوف:  فاميل  التنفيذي، 
في الوضع الحالي ال ينصح بدفع أرباح على أساس 
التركيز  تفضل  غــازبــروم   

ّ
أن وأضـــاف   .»2021 نتائج 

على االستعداد ملوسم التدفئة وفق وكالة رويترز.
وتــراجــعــت أســهــم غـــازبـــروم بــأكــثــر مـــن 27% بسبب 
ــــذي عــكــس تــوصــيــة مــجــلــس اإلدارة بــدفــع  ــقــــرار، الـ الــ

توزيعات أرباح قدرها 52.53 روبل للسهم، فيما كان 
يمكن أن تكون أكبر. وتخطط شركة غازبروم إلنفاق 
بــحــلــول عــام  مــلــيــارات دوالر(  مــلــيــار روبــــل )10   526
2025، لزيادة تحويل روسيا إلى الغاز عن مستواها 
الحالي البالغ 72%. ويناقش املشرعون الروس أيضًا 
فرض ضريبة أعلى على الشركة، حيث تعزز الحكومة 

املدفوعات االجتماعية.
وقال محللون في شركة تينكوف إنفستمنتس: »هذه 
كارثة بالنسبة إلى أسهم غازبروم، حيث إن جاذبية 
األرباح  للشركة كانت توزيعات  الوحيدة  االستثمار 
الــقــرار مرتبط جزئيًا  أن  املــرجــح أيضًا  العالية. ومــن 

باستعداد وزارة املالية لزيادة إيرادات امليزانية«.
يـــأتـــي قـــــرار غــــازبــــروم فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــطــلــع فيه 
مجموعة الــــدول الــســبــع االقــتــصــاديــة إلـــى وضـــع حد 
الــروســي، كوسيلة ملنع موسكو  النفط والغاز  لسعر 
من االستفادة من أفعالها في أوكرانيا، التي أدت إلى 

ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. 
كذلك انخفض تدفق الغاز الروسي إلــى أوروبــا عبر 
بيان  1، حسب  نــورد ستريم  أنابيب  أوكرانيا وخــط 
أمــــس الــخــمــيــس، لـــم تــذكــر فــيــه غــــازبــــروم مــقــتــرحــات 
أو انخفاض  الغاز  السبع للحد من أسعار  مجموعة 
ــات إلـــــى أوروبــــــــــا، وكـــالهـــمـــا يـــهـــدد بــخــفــض  ــقـ ــدفـ ــتـ الـ

إيــراداتــهــا وربــمــا مــدفــوعــات الــضــرائــب نتيجة لذلك. 
وتراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6% على 
الثاني ومايو/أيار  يناير/كانون  أساس سنوي بني 
ما  بحسب   ،2021 مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،2022
أعلنته غازبروم الروسية في وقت سابق على خلفية 
املواجهة بني الروس واألوروبيني منذ غزو أوكرانيا.

الــدول األجنبية  »الــصــادرات نحو  إن  الشركة  وقالت 
بلغت 61  املستقلة(  الـــدول  رابــطــة  )ال تشمل  البعيدة 
مليار متر مكعب، أي أقل بنسبة 27.6% وبتراجع 23 

مليار متر مكعب عن الفترة نفسها في عام 2021«.
)العربي الجديد، رويترز(

إلغاء توزيعات األرباح يهوي بسهم غازبروم الروسية

انخفاض 
قياسي للبطالة 

في منطقة 
اليورو

البطالة  معّدل  انخفض 
الـــيـــورو في  فــي منطقة 
مايو/ أيــار إلى 6.6 في 
املــئــة بــعــد 6.7 فــي املئة 
ــــي إبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان،  فــ
لـــيـــصـــل إلـــــــى مـــســـتـــوى 
قــــيــــاســــي جـــــديـــــد، وفــــق 
إعـــــــــــــالن يــــــوروســــــتــــــات 
الخميس. واملؤشر عند 
ــــى مــســتــوى شــهــري  أدنـ
لــــــــه مــــــنــــــذ ديــــســــمــــبــــر/ 
مـــنـــذ  األول  كـــــــــانـــــــــون 
ــاء  بــــــدء مـــكـــتـــب اإلحــــصــ
ــي جـــمـــع  ــ ــ األوروبـــــــــــــــــي فـ
هـــذه األرقـــــام فــي إبــريــل 
مــســتــوى  وعـــلـــى   .1998
االتحاد األوروبــي ككل، 
البطالة  معدل  انخفض 
املــــئــــة فــي  فــــي  إلـــــى 6.1 
ــًا  ــ مـــــــــايـــــــــو، وهـــــــــــو أيـــــضـ
قياسي.  مستوى  أدنـــى 
واستفادت سوق العمل 
ــتــــعــــاش الـــقـــوي  ــن االنــ مــ
في االقتصاد األوروبي 
ــي ربــــيــــع  ــ ــ الـــــــــــذي بـــــــــدأ فـ
بشكل  وتــعــافــى   ،2021
واضــــــــــح بــــعــــد الـــــركـــــود 
املــرتــبــط بـــوبـــاء كــوفــيــد 
فــي  ــــرب  ــــحـ الـ ــن  ــكـ لـ  .19-
ــتــــي بــــدأت  أوكــــرانــــيــــا الــ
تلقي  الــنــشــاط،  بعرقلة 
بظاللها على التوقعات 

لألشهر املقبلة.

السعودية تدعم القطاع الزراعي
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام صندوق التنمية 
المجلس  أن  بيان،  السهلي، بحسب  الزراعية، منير بن فهد 
اعتمد تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيالت 
مناطق  من  عدد  في  ريال  مليار   1.4 بقيمة  االئتمانية 
برامجه  عبر  الصندوق  دعم  إطار  في  وذلك  المملكة، 
األمن  وتعزيز  الزراعي  للقطاع  المختلفة  ومنتجاته 
القروض  هذه  اعتماد  أن  السهلي،  وأضاف  الغذائي. 
يؤكد استمرار دور الصندوق وفق أهدافه االستراتيجية 
للفترة من )2021-2025( في دعم وتنمية القطاع الزراعي 

من  والسمكية،  والحيوانية  النباتية  مجاالته  جميع  في 
خالل زيادة نسب االكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية 
المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة 

في تغطية سالسل اإلمداد الزراعية.

خسائر نفط ُعمان تتجاوز الدوالرين للبرميل
للطاقة، أمس  بورصة دبي  بيانات صادرة عن  أظهرت 
اآلجلة  بالعقود  عمان  نفط  سعر  تراجع  الخميس، 
القادم، بواقع 2.13 دوالر  تسليم شهر أغسطس / آب 
للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم 

دوالرات   108.79 إلى  تراجع  آب،   / أغسطس  شهر 
 110.92 عند  أمس،  من  أول  بسعره  مقارنًة  للبرميل، 
الُعماني  النفط  سعر  بلغ  البيانات،  وبحسب  دوالرات. 
دوالرات   108.56 المقبل  أيلول   / سبتمبر  شهر  تسليم 
مستوياته  عن  للبرميل  دوالر   2.26 بانخفاض  للبرميل، 
وعالميًا،  للبرميل.  دوالرات   110.82 البالغة  السابقة، 
اآلجلة  بالعقود  األميريكي  نايمكس  خام  سعر  تراجع 
المبكرة  التعامالت  في  القادم،  آب   / أغسطس  تسليم 
آب،   / أغسطس  تسليم  برنت  خام  سعر  وتراجع  أمس. 

بنسبة 0.27 بالمائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تقول املؤشرات إن اهتمام املواطن 
في دول العالم بالتطورات اللحظية 
لحرب أوكرانيا تراجع، وإن الناس 
لم يعد يهمها ما إذا كانت روسيا 
قد احتلت موقعا استراتيجيا في 
أوكرانيا، أو أن الجيش األوكراني 

صد هجمة شرسة لجحافل 
الجيش الروسي أو تقهقر أمامها.

فاالهتمامات تغيرت وبات التركيز 
على متابعة أسوأ أزمتني تمر 
بهما األسواق، الغذاء والوقود، 
والتداعيات الخطيرة لألزمتني 

سواء على اقتصادات الدول 
وقوتها املالية، أو على القدرة 

الشرائية لألفراد والتي تراجعت 
بشدة أمام الغالء الفاحش.

على مستوى األزمة األولى فإن 
متابعة أخبار رغيف الخبز ولقمة 
العيش وتقلبات األسواق تصدرت 

اهتمامات املواطن عبر رصد 
تحركات أسعار الحبوب، خاصة 
القمح والذرة واألرز، وبالتالي فإن 

العالم يشده أكثر خبر تطيره وكالة 
أنباء عن عرقلة روسيا صادرات 
القمح األوكراني وإشعال الحرائق 
في مخازن وصوامع القمح أكثر 

من خبر يتحدث عن قصف 
روسيا موقع حربي أو مركز 

تسوق في أوكرانيا.
وبات متابع وسائل اإلعالم يهتم 

أكثر بما يدور داخل املوانئ 
األوكرانية واملفاوضات األممية 
بشأن املمرات اآلمنة لتصدير 

الحبوب، أو نزع األلغام من املوانئ 
الواقعة على البحر األسود أكثر من 

متابعته تطورات ميدانية تتعلق 
بتكثيف روسيا الهجوم في منطقة 

دونباس وتدمير الجيش الروسي 
مخزن أسلحة حديثة، وباتت 

متابعة قصف روسيا سفينة 
تحمل حبوبا أوكرانية كانت في 

طريقها للتصدير، وضغوط 
مجموعة السبع على روسيا 

للسماح بخروج شحنات الحبوب 
من أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة 
الغذاء العاملية، وتحول القمح إلى 
سالح فتاك في يد الروس، أكثر 

شغفا من متابعة مباحثات السالم 
بني موسكو وكييف.

أما القضية الثانية التي يتابعها 
العالم فتتعلق بأزمة الوقود 

وتداعياتها الخطيرة على سعر 
صفيحة البنزين والسوالر وأنبوبة 
غاز الطهي، ولذا يتابع املواطن أوال 

بأول املفاوضات األممية بشأن 
أزمة تصدير القمح الروسي 

واألوكراني، والوساطة التركية 
في تأمني ممرات آمنة للتصدير، 
ووضع الهند وغيرها من الدول 

قيود على صادرات القمح واألغذية 
لدول العالم، أكثر من متابعته ضم 

عراقيل ضم السويد وفنلندا لحلف 
الناتو.

الحكومات واألنظمة الحاكمة تدرك 
هذا التغير في اهتمامات املواطن 

وقراراته املستقبلية، وهذا ما يمكن 
أن يبرر جولة بايدن القادمة في 

الخليج، فأحد أبرز أهداف الزيارة 
خفض سعر البنزين حتى يمتص 

غضب الناخب األميركي من 
قفزات سعر الوقود والذي يمكن 
أن يقود إلى حدوث تغييرات في 

نتائج انتخابات الكونغرس املقبلة 
املقررة في نوفمبر.

لقمة العيش 
وصفيحة البنزين 

أوًال

Friday 1 July 2022
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

مـــــا كــــانــــت تــــحــــذر مــــنــــه الــــجــــزائــــر 
وتنتظر وقــوعــه مــن طــرف مدريد 
 ،2021 األول  أكتوبر/تشرين  منذ 
تزايدت احتماالت حدوثه، بعد كشف الحكومة 
اإلسبانية عن بداية نقل الغاز إلى املغرب عبر 
خط أنابيب »املغرب العربي ــ أوروبا«، مؤكدة 
ا جزائرًيا. في حني تلّوح الجزائر 

ً
أنه ليس غاز

مجددا بمراجعة أسعار الغاز، لتقطع الطريق 
الغاز  بيع  إلعـــادة  إسبانية  أي محاولة  أمــام 
الجزائري. وأكــدت مصادر في وزارة التحول 
البيئي اإلسبانية أنه »استنادا إلى العالقات 
التجارية وحسن الجوار تم، في يوم الثالثاء 
املاضي، إرسال أول شحنة غاز طبيعي مسال 
ــغـــرب الـــعـــربـــي-أوروبـــا،  عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب املـ
بعد أن اشتراها املغرب من األســواق الدولية 
ووصلت إلى محطة إسبانية إلعادة تحويلها 
إلــــى غــــاز طــبــيــعــي«. وفــــي رســـالـــة لــلــحــكــومــة 
الــجــزائــريــة، طــمــأن نفس املــصــدر بــأن »هناك 
ــراءات اعــتــمــدت إلصــــدار إفــــادة تضمن أن  ــ إجـ
الغاز )املنقول من إسبانيا إلى املغرب( ليس 
منشأه الجزائر«. وكانت مدريد قد أعلنت، في 
فبراير/شباط املنصرم، أنها ستعيد تصدير 
الغاز إلى املغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد 
تغذيه الجزائر باتجاه إسبانيا عبر األراضي 
املــغــربــيــة مــنــذ نــهــايــة تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر 
أزمــة دبلوماسية حــول منطقة  2021، بسبب 
اإلسباني  الصحافي  يؤكد  تقنيًا،  الصحراء. 
املختص في الشأن النفطي، بيدرو كاناليس، 
لـ »العربي الجديد«، »صعوبة تحديد مصدر 
الــذي تصّدره إسبانيا إلى املغرب، هل  الغاز 
تــشــتــري ما  أم ال؟ فاململكة  الــجــزائــر  مــن  هــو 
تحتاج إليه من الغاز من 14 دولة على شكل 
غـــاز طبيعي عــبــر األنــابــيــب، كــمــا يــحــدث مع 
الــجــزائــر الــتــي تــغــطــي 25 بــاملــائــة مــن الطلب 

منقول  مــســال،  كــغــاز طبيعي  أو  اإلســبــانــي، 
عبر سفن، كما يحدث مع الغاز املستورد من 
فرنسا،  روسيا،  نيجيريا،  املتحدة،  الواليات 
قطر، ترينيداد وتوباغو، غينيا باإلضافة إلى 
النرويج«. وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي 
الطبيعي  الغاز  أن »إسبانيا تجمع  الجديد« 
املسال في 6 محطات ضغط وتكرير، موزعة 
عــلــى طـــول الــســاحــل اإلســبــانــي، لــيــحــّول إلــى 
ــاز، ويــتــم نقله وتــوزيــعــه عــلــى أكــثــر مــن 11  غـ
ألف كيلومتر من األنابيب. وبالتالي، عندما 
الغاز  عــن مصدر  الجزائر  أو  مــدريــد  تتحدث 
وكأنهما يتحدثان عن شبٍح أو سلعة خيالية 
بــالــعــني«. ولــفــت الصحافي  ال يمكن رؤيــتــهــا 
اإلسباني إلى نقطة مهمة بالنسبة إلسبانيا، 
كاناليس،  الــطــاقــوي«. فحسب  »أمــنــهــا  وهــي 
فإن »مدريد ال يمكنها أن تكشف كل املعطيات 
بــالــنــســبــة ملــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة والــتــخــزيــنــيــة، 
ــا الـــغـــازيـــة،  ــهــ ــوارداتــ واملـــعـــطـــيـــات املــتــعــلــقــة بــ
وتحتفظ بجزء من الحقيقة لها فقط«. وكانت 
الجزائر قد هددت، في إبريل/نيسان املاضي، 
بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت 
مـــدريـــد بــنــقــل الـــغـــاز الـــجـــزائـــري »إلــــى وجــهــة 
ثالثة«، في إشارة ضمنية إلى املغرب. وفي 31 
أكتوبر 2021، قررت الجزائر التخلي عن إمداد 
إسبانيا بالغاز عبر أنبوب »املغرب العربي- 

ــا«، الـــذي يعبر األراضــــي املــغــربــيــة، في  ــ أوروبـ
أعـــقـــاب قــطــع الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة الـــذي 
2021. وحولت  الــجــزائــر صيف  عليه  أقــدمــت 
ــع إســبــانــيــا عبر  ــاز مـ ــغـ الـــجـــزائـــر إمــــــــدادات الـ
أنبوب »ميدغاز« فقط، الذي يربط ميناء بني 
أن  بأمليريا اإلسبانية، على  الجزائري  صاف 
تكون السفن املالذ في حال تسجيل اختالالت 

تقنية أو عجز في األنبوب الجديد.
ــم تــــســــارع األحــــــــداث وإعـــــــالن الـــجـــزائـــر،  ــ ورغــ
مقاطعتها  املــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران  مطلع 
التجارية إلسبانيا، في خضم أزمة سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــتــفــاقــمــة بـــني الــبــلــديــن منذ 
ــرار مـــدريـــد دعــم  مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، إثـــر قــ
خــطــة الــحــكــم الــذاتــي الــتــي تقترحها الــربــاط 
لت إبقاء 

ّ
بشأن قضية الصحراء، إال أنها فض

ــارج الــحــســابــات الــســيــاســيــة  ــ ــاز خـ ــغـ ــة الـ ــ ورقـ
فــي هـــذه الــفــتــرة، بــالــرغــم مــن عـــدم استبعاد 
اســتــعــمــالــهــا وفـــق مــقــتــضــيــات الــســاعــة، غير 
الغاز نحو املغرب  إقــدام مدريد على نقل  أن 
عبر األنبوب »املغاربي - األوروبي«، قد تراه 
الجزائر ابتزازا جديدا من حكومة سانشيز، 

قد يعجل بانتهاء صبر الجزائر.
ــد مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي شــركــة  ــ ــى ذلــــــك، أكـ ــ إلـ
»سوناطراك« الجزائرية، لـ »العربي الجديد«، 
قــــــــرار حـــالـــيـــا،  أي  تـــتـــخـــذ  ــن  ــ لـ »الــــشــــركــــة  أن 
وستنتظر موقف السلطات العليا في البالد، 
فيما يبقى خيار مراجعة األسعار التفضيلية 
واردًا،  لعقود  إسبانيا  منها  استفادت  التي 
لقطع الطريق أمــام أي محاولة إلعــادة بيعه 
ألي جــهــة كـــانـــت. وفــــي األســــــواق الــعــاملــيــة ال 
ــدو، بـــل هــنــاك مصالح  يــوجــد صــديــق وال عــ
يجب حمايتها«. ومنذ إعالن الجزائر تعليق 
والتعاون  الــجــوار  وحسن  الصداقة  معاهدة 
إلحاًحا:  األكــثــر  الــتــســاؤل  بــات  مــع إسبانيا، 
هـــل يــتــوقــف تــصــديــر الـــغـــاز الـــجـــزائـــري إلــى 
إســبــانــيــا عــقــاًبــا ملــدريــد؟ أم ســتــلــوذ الــجــزائــر 
الــغــازيــة نحو  بــورقــتــي تقليص صــادراتــهــا 
إسبانيا، ورفع األسعار التي تعترف مدريد 

بأنها أقل بكثير من أسعار األسواق حاليا؟
 

ً
إال أن املتتبعني للمشهد الطاقوي يرون أن كال
من الطرفني، الجزائري واإلسباني، محميان 
عة، إذ تنص على 

ّ
بالعقود طويلة األجل املوق

ــتـــرام مـــا جـــاء فــيــهــا، ويــمــكــن ألي  ــرورة احـ ــ ضـ
للمطالبة  الدولي  التحكيم  إلــى  اللجوء  جهة 

بحقوقه إذا جرى انتهاك أحد البنود.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

باتت تحويالت املغتربني في السودان مرهونة بإصالحات 
جديدة لالستفادة من أحد أكبر مصادر العملة األجنبية، 
فــي وقــت تناقصت إيــــرادات الــبــالد مــن الــعــمــالت الصعبة. 
ــكـــاوى املــغــتــربــني مـــن عــدم  ــأتـــي ذلــــك وســــط تــصــاعــد شـ ويـ
وجود حوافز كافية تدفعهم إلى زيــادة تحويالتهم. وقال 
بالخارج،  السودانيني  شــؤون  تنظيم  لجهاز  العام  األمــني 
بالخارج  السودانيني  دور  تفعيل  إن  تــيــراب،  حامد  مكني 
واملهاجرين في التنمية السودانية مرهون بالتزام الدولة 
تجاه قضاياهم وحقوقهم والتي تمثل أول مفاتيح إعادة 
ــدولـــة. ويــــرى أن جــهــاز املــغــتــربــني يسعى  الــثــقــة بينهم والـ
مــع مــؤســســات الــدولــة ذات الــصــلــة مــن أجـــل مــنــح الحقوق 
للمغتربني بهدف تحقيق األهــداف الكلية للدولة واملنفعة 
بني السودانيني بالخارج والدولة وفق سياسات واضحة 

وثابتة وعادلة تجاه قضايا أبناء السودان بالخارج.    
ويؤكد أن إجازة قانون مفوضية شؤون الهجرة واملهاجرين 
ــتـــربـــني  ــة لـــقـــضـــايـــا املـــغـ ــيــ ــقــــاللــ ــتــ ــــني تـــمـــنـــح االســ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
واملــهــاجــريــن الــســودانــيــني وتــعــطــي األولـــويـــة ملــلــفــات التعليم 
أهم  من  تعد  التي  الصحي  والتأمني  واالستثمار  واإلســكــان 
عدة  وقــت سابق  في  الحكومة  واعتمدت  املغتربني.   مطالب 
إجـــراءات بغرض جــذب مزيد من املــدخــرات، بعدما تدهورت 
األوضاع االقتصادية، ما أدى إلى تفاقم أزمة النقد األجنبي. 
أهميتها  تقل  املغتربني ال  تــحــويــالت  أن  يـــرون  اقــتــصــاديــون 
االقتصادية عن عائدات الصادرات، واملطلوب تنفيذ ما وعدت 
به الدولة تجاه املغترب. وفي هذا السياق، يطالب االقتصادي 
»العربي الجديد« بإعفاء  السوداني محمد النيل في حديثه لـ
املــغــتــرب مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والـــرســـم املـــوحـــد والــتــأمــني 
لتشجيعهم  اإللــكــتــرونــي،  والتعليم  املــغــتــربــني  الــطــبــي ألســـر 
الوطني. وحسب مراقبني،  على املساهمة في دعم االقتصاد 
فـــإن ســيــاســة فـــرض ضــرائــب عــلــى تــحــويــالت املــغــتــربــني تعد 

أكبر عقبة في طريق جذب مدخرات املغتربني. ويقدر الخبير 
الجديد  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  إبــراهــيــم يحيى،  االقــتــصــادي 
تــحــويــالت املــغــتــربــني بــمــا يــتــراوح بــني 6 و7 مــلــيــارات دوالر 
سنويًا، ولكنه يرى أن مدخرات وممتلكات املغتربني بالخارج 
ــذا الـــرقـــم، مــطــالــبــا بتحديث  يــمــكــن أن تــصــل إلـــى أضـــعـــاف هـ
وتفعيل القرار الصادر منذ عدة أعوام بشأن تسليم املغتربني 
بد  االقتصادي: »ال  الخبير  وقــال  العملة.  تحويالتهم بنفس 
مــن وجـــود قـــوى دفـــع أخـــرى لــزيــادة الــتــحــويــالت املــالــيــة مثل 
السماح للمغتربني بالتمويل العقاري، وغيرها من الحوافز 
املغتربني«.  تحويالت  انسياب  على  تعمل  التي  التشجيعية 
»العربي  مسؤول بملف املغتربني، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ
الجديد« إن كل الحوافز التي تقدم للمغتربني هي استحقاق 
طبيعي ومن حقهم، مضيفا أن هناك خطوات جادة لتكوين 
روابـــــط لــلــمــغــتــربــني مـــن أجــــل تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم املتعلقة 

باإلقامة والسكن والتعليم والهوية والتأمني الصحي.
ويــدعــم االقــتــصــادي الــســودانــي محمد الــنــايــر اتــجــاه الــدولــة 
أنه ربط  إال  إلنشاء بنك للمغتربني. واعتبرها قضية مهمة 
إلى  مشيرا  باالستقرار،  يتسم  مختلف  مناخ  بوجود  األمــر 
أهــمــيــة تــضــيــيــق الــشــقــة بـــني الــســعــر الــرســمــي وذاك املــــوازي 
»العربي  لــلــدوالر مع وجــود حوافز أخــرى. وأضــاف الناير لـ
الجديد«: هذه مسؤولية البنك املركزي التي تكمن في توفير 
املناخ الجاذب للمدخرات ومن ثم تفتح باب الفرص أمامهم.

ــتــــرض مـــغـــتـــربـــون عـــلـــى املـــصـــفـــوفـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا  واعــ
في  النقص  لسد  املــدخــرات  جــذب  بــهــدف  السابقة  الحكومة 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة واملــســاهــمــة فــي عــجــز املـــيـــزان الــتــجــاري، 
مقابل خدمات وإعفاءات تفيد املهاجرين. وجاء الرفض لتلك 
ألنــهــا، حسب  الــحــوافــر  مــن  العديد  التي تضمنت  املصفوفة 
املغتربني، لم تشمل اإلعفاءات املتأخرة السابقة. وأشاروا إلى 
أن الرسوم املفروضة عليهم في املصفوفة الجديدة ال تناسب 
عــمــل كــثــيــريــن حــيــث تـــم تــحــديــدهــا وفـــقـــًا لــلــدرجــة الــعــمــلــيــة 

واملهنية والتخصص، ما يفاقم أعباءهم.

حرب الغاز تتجّدد بين الجزائر 
وإسبانيا بسالح األسعار

)Getty( الجزائر قد تشهر سالح األسعار في مواجهة أزمة تصدير الغاز من إسبانيا للمغرب)تتراوح التحويالت بين 6 و7 مليارات دوالر سنويًا )أشرف شاذلي/فرانس برس

تحويالت المغتربين بحاجة إلصالحات

باتت األسعار سالح الجزائر 
في أزمتها مع إسبانيا 

التي كشفت عن تصدير 
أول شحنة غاز للمغرب. 

ويأتي ذلك رغم تأكيد 
مدريد أن الغاز الذي 

صّدرته للرباط ليس جزائريًا

تطوير النقل بين إيران 
وروسيا

وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم بشأن 
تطوير عالقات النقل والشحن البري 

خالل االجتماع الذي استمر ثالثة أيام 
للجنة املشتركة للنقل البري الدولي في 
موسكو. وأفادت منظمة الطرق والنقل 

والشحن البري، بأن داريوش أماني، 
مساعد وزير الطرق ورئيس هذه املنظمة 
الذي يترأس الوفد اإليراني، قال: »في هذا 
االجتماع الذي عقد بعد توقف دام ثالث 

سنوات بسبب تفشي وباء كورونا، ناقش 
الجانبان وتبادال وجهات النظر حول كافة 
املعوقات واملشاكل في طريق تحقيق ذلك، 

بهدف توسيع عالقات النقل والشحن، 
وتوصال إلى اتفاق للعمل على رفع 

مستواها«. وأضاف: »في هذا االجتماع، 
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو 

التبادالت البرية في العام الجاري واعتبارا 
ألهمية تحقيق توازن متبادل بني عدد 

شاحنات البلدين التي تنتقل إلى أراضي 
كل منهما«.

إجراءات اقتصادية سريعة 
لكوريا الجنوبية

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان 
ديوك- سو أمس الخميس، الوزارات املعنية 

إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل 
مع التحديات االقتصادية حيث يكافح 
االقتصاد تباطؤ النمو العاملي وارتفاع 

التضخم. وقال رئيس الوزراء خالل 
اجتماع لتنسيق السياسات إن مجموعة 

متنوعة من التحديات االقتصادية بما في 
ذلك جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي 

ألوكرانيا ورفع مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي سعر الفائدة 

الرئيسي، قد أثرت على اقتصاد البالد. 
وأضاف أنه إذا رفع مجلس االحتياطي 
الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي فمن 

املرجح أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في 
األسواق املالية املحلية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــع إســـبـــانـــيـــا الـــغـــاز  ــم ــج ت
 6 فــي  الــمــســال  الطبيعي 
وتكرير،  ضغط  محطات 
موزعة على طول الساحل 
معالجته  يتم  ثم  اإلسباني، 
على  ــه  ــع ــوزي وت ونــقــلــه 
ألف   11 مــن  أكــثــر  ــداد  امــت

كيلومتر من األنابيب.

تقارير عربية

السودانطاقة

تـــــــراجـــــــع مــــــعــــــدل الـــــبـــــطـــــالـــــة فـــي 
الــســعــوديــة داخـــل الــســوق املحلية 
األول من  الــربــع  فــي  إلـــى %10.1 
الربع   من 11% في 

ً
2022، نــزوال

الهيئة  األخــيــر مــن 2021. وقــالــت 
في  الــســعــوديــة،  لإلحصاء  العامة 
بــيــان صــــدر أمــــس الــخــمــيــس، إّن 
ــربــع  ــة الـــســـعـــوديـــني خــــالل ال بــطــال
مــن  تــــراجــــعــــت  املــــــاضــــــي،  األول 
املــقــابــلــة من  الــفــتــرة  فـــي   %11.7
العمل  ســـوق  واســتــعــادت   .2021
فـــــي املـــمـــلـــكـــة نـــشـــاطـــهـــا بــشــكــل 
ــذا الـــعـــام، مــع تحسن  مــتــســارع هـ
ــي اإليـــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة  ــ كـــبـــيـــر فـ
وارتفاع تدريجي في القطاع غير 
النفطي، األمر الذي دفع إلى إيجاد 
فرص عمل جديدة. وبلغت بطالة 
السعوديني الذكور في الربع األول 
املاضي 5.1%، بينما بلغت بطالة 
نسبة  ووصــلــت   .%20.2 اإلنــــاث 
البطالة في السوق السعودية ككل 
)مواطنون ووافدون( إلى 6% في 
 من 

ً
نـــــزوال ــي،  ــاضـ املـ الـــربـــع األول 
6.9% في الربع األخير 2021.

انخفاض 
البطالة في 
السعودية

القاهرة ـ عادل صبري

إلــى صـــداع مــزمــن في  القمح  تحولت قضية 
رأس الــحــكــومــة املــصــريــة، جعلت أكــبــر دولــة 
مستوردة للقمح في العالم، تسير على حافة 
وأوكرانيا-  -روسيا  متحاربني  بني  الهاوية، 
ــا،  ــهـ ــوارداتـ ظـــال لـــســـنـــوات، أكـــبـــر مـــصـــدريـــن لـ
ودول لديها فائض، تسعى لحظر صادراتها، 
وأخــرى تريد فكه، مع انزالقها بني 50 دولة، 
إلى كوارث اقتصادية واجتماعية، ومزارعني 
ــزرة فــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلـــح ســــيــــاســــة الــــعــــصــــا والـ ــفـ لـــــم تـ

إجبارهم على تسليم محصولهم بسهولة. 
انــتــهــى مــوســم حــصــاد الــقــمــح رســمــيــًا، بعد 
ــن مـــســـاحـــة 3.6 مــاليــني  جـــنـــي املـــحـــصـــول مــ
فــــدان، هــي كــل األراضـــــي الــتــي زرعــــت قمحًا، 
خالل موسم 2022، كما أعلنت وزارة الزراعة. 

ووّرد املـــزارعـــون 4.1 مــاليــني طــن، مــن إنتاج 
ر بنحو 10 مــاليــني طــن. ســّجــل التوريد  يــقــدَّ
لبيان  وفقًا  مــرة،  ألول  قياسيًا،  رقمًا  املحلي 
وزارة التموين، ومع ذلك لم تصل التوريدات 
الــدولــة، بنحو 6  إلــى الكميات التي حددتها 
ر احتياجات البالد بـ  ماليني طن، بينما تقدَّ
20 مليون طن، حتى نهاية مايو/ أيار 2023. 

مصيلحي  علي  التموين  وزيـــر  قـــرار  استمد 
ــتــــوريــــد اإلجـــــــبـــــــاري، ملـــحـــصـــول الـــقـــمـــح،  ــالــ بــ
بــنــوده مــن قــانــون لألحكام العرفية، رقــم 45 
العاملية  الحرب  نهاية  لسنة 1945، طبق مع 
البالد على مجاعة.  أوشكت  الثانية، حينما 
القانون القاسية شروطه، كشف عن اإلعصار 
االقتصادي وصدمة الغذاء وحجم االنكشاف 
الخطير الذي تتعرض له مصر، في محصول 
الــقــمــح، فــي وقــت ترتفع األســعــار عــاملــيــًا، مع 
الــنــقــص الــشــديــد فــي الــنــقــد األجــنــبــي، وعجز 
باملوازنة، والحاجة إلى شراء القمح نقدًا، من 
الخارج والداخل. وأصبح الوقت غير مناسب 
إللـــغـــاء دعـــم الــخــبــز، بــيــنــمــا كــانــت الــحــكــومــة 
ــــى تـــنـــفـــيـــذه، مــطــلــع الـــشـــهـــر املــقــبــل،  تــتــجــه إلـ
مــع دق مــؤســســات دولــيــة نــواقــيــس الــخــطــر، 
للتحذير مــن أن ارتــفــاع األســعــار »يــزيــد من 

الــدول  العديد من  في  النظام  تغيير  مخاطر 
ــة الخانقة  األفــريــقــيــة«. دفــعــت عــنــاصــر األزمــ
الحكومة، إلى السير على حبل مشدود، بني 
أطراف األزمة كافة. تكشف »العربي الجديد« 
ــار،  ــرف هــ ــ كـــيـــف ســــــارت مـــصـــر عـــلـــى شـــفـــا جـ
بصعوبة بالغة، خالل األسبوعني املاضيني، 
 فـــي تــدبــيــر حــاجــتــهــا مـــن الــقــمــح، حتى 

ً
أمــــال

نهاية العام على األقل. 
تدخل مجلس الــنــواب – دون أن يــدري – في 
تخفيف قبضة الدولة األمنية على املزارعني، 
الــذيــن تــبــاطــأوا عــن تسليم مــحــصــول القمح 
إجباريًا. تقدم عدد من النواب بإلقاء بيانات 
عاجلة، ملطالبة الحكومة، بضرورة رفع سعر 
البرملاني  املزارعني. تساءل  القمح من  توريد 
إيهاب رمزي، عن أسباب لجوء الحكومة إلى 
الــخــارج، بمتوسط 1250  القمح من  استيراد 
أردبــــات( بينما  )الــطــن= 6.6  لـــألردب  جنيهًا 
تدفع للفالح املصري 870 جنيهًا فقط )الدوالر 
= نحو 18.75 جنيهًا(. أوضح رمزي أن فدان 
القمح يتكلف نحو 15 ألفًا و300 جنيه، كحد 
لإلنتاج  البيع  يتجاوز سعر  ال  بينما  أدنــي، 
ــزي أن ربــح   رمــ

َ
ألــفــًا و275 جــنــيــهــًا. وَبـــــنّي  16

املــزارع ال يتجاوز 975 جنيهًا، عن فترة عمل 
تستغرق 6 أشهر، بما يعني أن دخل الفالح، 
ر بنحو  في حدود 162.5 جنيهًا شهريًا، ويقدَّ
غضبه  عن  النائب  عّبر  يوميًا.  جنيهات   5.4
بعد أن بلغ األمــر بالفالح املــصــري، أن يكون 
املــــادي مــثــيــرًا للشفقة، لــحــصــولــه على  حــالــه 
التكلفة وتعبه،  »دخــل مخٍز« ال يتماشى مع 
فـــي وقــــت تــطــلــب مــنــه الــحــكــومــة أن يــتــنــازل 

إجباريًا عن قمحه ليوفر الغذاء لآلخرين.
انضم إلى رمزي النائب عصام العمدة، مطالبًا 
بإلغاء قرار وزير التموين رقم 10 لسنة 2022، 
الــخــاص بــالــتــوريــد اإلجـــبـــاري للقمح، مــؤكــدًا 
عن  حقيقية  معلومات  تملك  ال  الحكومة  أن 
البالد،  أنحاء  في  بالقمح،  املنزرعة  األراضـــي 
وأن الــــقــــرار أضــــــّر بـــصـــغـــار املـــــزارعـــــني. وفــقــًا 
لكلمات الـــنـــواب، لــيــس لـــدى الــحــكــومــة حصر 
إلغائها نظام  الــزراعــات، بعد  واقعي بنوعية 
الدورة الزراعية، منذ سنوات طويلة، وعندما 
لجأت إلى التوريد اإلجباري، في 16 مارس/ 

آذار املاضي، كان موسم الحصاد، قد أوشكت 
ــان املـــوظـــفـــون  ــ ــــرى، كـ بـــدايـــتـــه. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــ
التموين  ومــديــريــات  الــزراعــيــة،  بالجمعيات 
الــحــكــومــة مالحقة  كلفتهم  الــذيــن  والــشــرطــة، 
املـــزارعـــني، وإجــبــارهــم على تــوريــد املحصول 
أو الـــقـــبـــض عــلــيــهــم ومـــــصـــــادرة أرصـــدتـــهـــم، 
املاضيني، على شفا مواجهة  الشهرين  خالل 
ــم  مــصــيــريــة، فـــإمـــا أن يــثــبــتــوا لـــلـــدولـــة والءهــ
تـــهـــم مـــن الــتــالعــب بــقــوائــم  لــلــتــعــلــيــمــات وبـــراء
حصر الزراعات، بدقة بياناتهم عن املحصول 
أو يــدخــلــوا فــي مــواجــهــة ســاخــنــة، تخشى أن 
تكاليفها،  واألمنية  الرقابية  األجهزة  تتحمل 
إذا ما غضب الفالحون. كشفت تقارير اللجان 
األمنية املشكلة على نطاق واسع باملحافظات، 
بــقــيــادة املــحــافــظــني ومـــديـــري األمـــن والـــزراعـــة 
والتموين والرقابة اإلدارية، عن ضعف شديد 

في مالحقة الرافضني لتسليم املحصول.
أزمة  الجديد« عن  »العربي  لـ تكشف مصادر 
الــحــكــومــة فــي التسويف  جـــديـــدة، تــبــني دور 
بــمــالحــقــة الـــرافـــضـــني لـــلـــتـــوريـــد اإلجــــبــــاري. 
وأكــــدت املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
ــي تــمــلــكــهــا  ــتــ ــــالء وحـــــــــدات الـــتـــخـــزيـــن الــ ــتـ ــ امـ
تسلمها  بعد  آخــرهــا،  عــن  بالقمح  الحكومة 
4.1 مــاليــني طـــن قــمــح مــحــلــي وشــرائــهــا 1.1 
مليون طن آخرى من روسيا، خالل ذات فترة 
إلى مايو،  إبريل  للقمح، من  املحلي  التوريد 
بينما تبلغ السعة التخزينية القصوى في 44 
صومعة ووحدة تخزين في أنحاء البالد 5.4 
ماليني طن. توافق ذلك مع وجــود احتياطي 
بالصوامع يقدر بنحو 1.8 مليون طن، حتى 
التموين،  وزارة  لبيانات  طبقًا  إبريل،  نهاية 
شملت ما استوردته هيئة السلع التموينية 
بنحو 600 ألـــف طــن قــمــح مــن روســيــا خــالل 
الفترة من يناير إلى إبريل. واشترت الهيئة 
50 ألــف طــن مــن بلغاريا و240 ألــف طــن من 
رومانيا، و61.5 ألف طن من الهند، و55 ألف 

طن من فرنسا، خالل شهري مايو ويونيو. 
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غزة ـ يوسف أبو وطفة

الالجئني  وتشغيل  وكالة غوث  تواجه 
ــة مــالــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني »أونــــــــروا« أزمـ
كــبــيــرة تــعــصــف بــهــا نــتــيــجــة لــتــراجــع 
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ الــــدعــــم الــــخــــارجــــي، وارتــ
املــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود عــاملــيــًا خــالل 
الشهور األخيرة بفعل الحرب الروسية 
األوكرانية املندلعة منذ أشهر، وهو ما 
في  الغذائي  األمــن  على  ينعكس سلبًا 
قــطــاع غـــزة. وتــحــذر املــؤســســة األممية 
ــن الــــتــــداعــــيــــات املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــذا  ــ مـ
االرتفاع، األمر الذي من شأنه أن يمس 
بــقــدرتــهــا عــلــى اســتــمــرارهــا فــي تــوزيــع 
ســلــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة بــســهــولــة كـــمـــا كـــان 
ردة في 

ّ
األمر معتادًا نتيجة الزيادة املط

األسعار خالل الشهور األخيرة. وتعمل 
أونــــروا عــلــى اســتــيــراد املــــواد الغذائية 
مــن الـــخـــارج ثــم تــقــوم بــتــوزيــعــهــا بــنــاًء 
عــلــى دورات لــالجــئــني األشـــد فــقــرًا، في 
الـــوقـــت الــــذي شــهــدت الــســلــة الــغــذائــيــة 
تــراجــعــًا مــقــارنــة بــمــا كـــان يــتــم توزيعه 
من مــواد قبل عــدة عقود للمستفيدين 

من الالجئني.
ــن األونــــــــــروا أن  وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــ
مــؤتــمــر املــانــحــني األخـــيـــر شــهــد تعهد 
ــع مـــبـــلـــغ 160  ــ ــدفـ ــ الـــــــــــدول األعــــــضــــــاء بـ
والتعليم  الصحة  لدعم  دوالر،  مليون 
ــدمـــات  ــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـ والـــحـــمـ
ــــي تـــقـــدمـــهـــا  ــتـ ــ األســـــاســـــيـــــة األخـــــــــــرى الـ
األونروا في مناطق عملياتها الخمس.
ورغـــم تــعــهــدات املــانــحــني إال أن العجز 
املـــالـــي ألونــــــروا يــزيــد عـــن 100 مــلــيــون 
دوالر في ميزانيتها األساسية، ما من 
شأنه التشويش على الخدمات املقدمة 
فـــي مختلف  الــفــلــســطــيــنــيــني  لــالجــئــني 
املــــجــــاالت ويـــؤثـــر عــلــى صــــرف رواتــــب 
املــوظــفــني. ووفـــق أونــــروا، فــإن األزمـــات 
املاليني  قدرة  املتتالية تقوض  العاملية 
تلبية حتى  عــلــى  مــن الجــئــي فلسطني 
حيث  البسيطة،  اليومية  االحتياجات 

املائة  إلــى 80 فــي  الفقر  تصل مــعــدالت 
مــع ارتــفــاع مــعــدالت التضخم وأســعــار 

املواد الغذائية بشكل كبير.
السلة  على  الالجئني  غالبية  وتعتمد 
الغذائية التي تقدمها املؤسسة األممية 
ــر  ــو األمـ فـــي تــوفــيــر االحـــتـــيـــاجـــات، وهــ
استقرار  الحفاظ على  فــي  أسهم  الــذي 
في  األســاســيــة  الغذائية  السلع  أســعــار 
ضـــوء ارتــفــاعــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

منذ بداية الحرب الروسية األوكرانية.
ــاع  ــفــ ـــات ارتــ ـــيـ ــداعـ وتـــخـــشـــى أونــــــــــروا تــ
أســـعـــار الــســلــع فـــي الــعــالــم، كـــون األمـــر 
ــة، مــــا يــــزيــــد مــن  ــيــ ــالــ يــــرفــــع األعـــــبـــــاء املــ
املالية وصعوبة تغطيتها في  الفجوة 
املانحة بالتطورات  الــدول  ظل انشغال 

الحاصلة على مستوى العالم.
وتوفر السلة الغذائية التي تقوم أونروا 
عـــدة دورات لالجئني  عــلــى  بــتــوزيــعــهــا 
مثل  األســاســيــة،  املــــواد  الفلسطينيني 
الدقيق وزيت الطهي والسكر والعدس 
وبــعــض الــحــبــوب حــيــث يــتــم توزيعها 
بــنــاًء على عــدد أفـــراد األســـرة الــواحــدة 
األثناء، يقول املستشار  املستفيدة. في 
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــي لـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلعـ
أبــو حسنة:  الالجئني »أونـــروا« عدنان 
ــاع أســـعـــار املــــــواد الــغــذائــيــة  ــفــ »مــــع ارتــ
ــوقــــود، فــــإن حــجــم الــســلــة الــغــذائــيــة  والــ
في  الفلسطينيني  لالجئني  تقدم  التي 
غـــزة ارتـــفـــع بــنــســبــة 40% عــلــى صعيد 

التكلفة املالية«.
ويــــضــــيــــف أبــــــــو حــــســــنــــة لـــــــ »الــــعــــربــــي 
الجديد« أن أونروا بحاجة إلى مبلغ 72 
مليون دوالر في الربع الثالث من أجل 
الــخــاصــة بالسلة  املــســتــلــزمــات  تــأمــني 
الغذائية في القطاع، إلى جانب العجز 
املالي املتراكم بقيمة 100 مليون دوالر 
أمــيــركــي. وحــســب املــســتــشــار اإلعــالمــي 
ألونـــروا، فــإن بعض املانحني أبلغوهم 
بأال يتوقعوا سقف تبرعات لهذا العام 
كما كان الوضع في عام 2021، والبعض 
ــر طـــلـــب تـــأجـــيـــل بـــعـــض الـــدفـــعـــات  ــ اآلخــ

ــة ســيــولــة  ــ ــــو مــــا يــخــلــق أزمــ املـــالـــيـــة وهـ
لـــدى األونــــــروا. ويــشــيــر إلـــى أن أونـــروا 
اضـــطـــرت الــشــهــر املـــاضـــي لــالســتــدانــة 
مــن أحــد صناديق األمــم املتحدة مبلغ 
تتمكن  أن  أجـــل  مــن  دوالر،  مــلــيــون   17
مــن دفـــع رواتــــب موظفيها فــي مناطق 
عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس فـــي غــــزة والــضــفــة 

الغربية واألردن لبنان وسورية.
ويــؤكــد أبــو حسنة أن االرتــفــاع الكبير 
في  املقدمة  الغذائية  السلع  أسعار  في 
أمــام  األونـــروا  الغذائية سيضع  السلة 
تــحــديــات لــالســتــمــرار تــوزيــعــهــا خــالل 
الــفــتــرة املــقــبــلــة، حــيــث يــتــم االســتــعــداد 
مــبــكــرًا لــصــرف الــــــدورة الــثــالــثــة حــالــيــًا 
وتـــأمـــني األمـــــوال الـــالزمـــة لـــذلـــك. ووفـــق 
أونــــــروا، فـــإن قـــرابـــة مــلــيــون و140 ألــفــًا 
من الالجئني الفلسطينيني في القطاع 
يــســتــفــيــدون مــن الــســلــة الــغــذائــيــة التي 
ــيــــة بــنــســبــة  تـــقـــدمـــهـــا املــــؤســــســــة األمــــمــ
الالجئني  مــن  إلــى %80  تقديرية تصل 
في غزة وبنسبة تقدر 60% من إجمالي 
ــاع الــبــالــغــة  ــطـ ــقـ ــي الـ ــان فــ ــكـ ــسـ أعـــــــداد الـ

أعدادهم 2.3 مليون نسمة.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، يــؤكــد الــنــاطــق بــاســم 
التي  الوطني في غزة  وزارة االقتصاد 
ــا حـــركـــة حـــمـــاس عـــبـــد الــفــتــاح  تـــديـــرهـ
أبــــو مـــوســـى أن صــــرف أونــــــروا للسلة 
الغذائية أسهم في الحفاظ على أسعار 
املواد الغذائية منخفضة بعض الشيء.

وقـــال أبــو مــوســى لـــ »الــعــربــي الجديد« 
املــواد  استيراد  يعتمد على  القطاع  إن 
الغذائية من معبري رفح التجاري مع 
مصر وكرم أبو سالم مع االحتالل، وهو 
األمر الذي أسهم في جعل األسعار أقل 
ضررًا من الدول املحيطة. ويرى الناطق 
باسم وزارة االقتصاد أن أي توقف على 
تصرفها  التي  الغذائية  السلة  صعيد 
أونروا، من شأنه أن يؤثر بالسلب على 
الواقع الغذائي في القطاع ككل كونها 
تــســهــم فـــي تــغــطــيــة 60% مـــن إجــمــالــي 

أعداد السكان في غزة.

مال وناسأسواق

انتهاء موسم الحصاد 
رسميًا بتوريد 4.1 ماليين 

طن للحكومة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تأسيس بنك رقمي 
في الكويت

أعلن بنك بوبيان، وشركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« دخولهما في شراكة مع 
مجموعة مستثمرين آخرين لتأسيس 

تحالف للتقدم بطلب تأسيس بنك رقمي 
لدى بنك الكويت املركزي. وأوضحا، في 

بيان لبورصة الكويت أمس الخميس، 
أن »املركزي الكويتي« قد حدد اإلطار 
الزمني لتأسيس البنوك الرقمية، من 

خالل مهلة الستقبال طلبات التأسيس 
تنتهي في 30 يونيو 2022. ولفتت 

»زين« وبنك بوبيان إلى أنهما سوف 
يعلنان الحقًا عن أي تطورات جوهرية 

حيال هذا األمر في حني ورودها.
تتجه أنظار املساهمني في الفترة األخيرة 

إلى البنوك الرقمية؛ إذ أعلنت أكثر من 
شركة موافقة مجلس إدارتها على التقدم 
بطلب لتأسيس بنك رقمي مع تحالف من 

املستثمرين منها: الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة »أوريدو الكويت«، والكويت، 
والشرق األوسط لالستثمار املالي 

»كميفك«. ُيذكر أن بنك الكويت الوطني هو 
أول من أطلق بنكا رقميا في البالد خالل 

العام املاضي.

استثمارات هندية جديدة 
في اإلمارات

أعلنت »دي بي ورلد« أن الصندوق الوطني 
لالستثمار والبنية التحتية التابع للحكومة 
الهندية سيستثمر نحو 300 مليون دوالر 

في حصة مساِهمة تصل إلى %22.5 
تقريبًا في »هندوستان بورتس برايفت 
ليمتد«، التابعة ملجموعة »دي بي ورلد«، 

بحسب بيان صحافي. وسيعمل هذا 
االستثمار على توسيع الشراكة الحالية 

بني »دي بي ورلد« والصندوق الوطني 
الهندي، والذي تم تأسيسه من خالل 
إنشاء شركة »هندوستان إنفرالوج 

برايفت ليمتد« في عام 2018.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ملوانئ دبي 

العاملية، محمد املعلم، في منتصف مايو/ 
أيار املاضي إن »دي بي ورلد« تتمتع 

بحصة في الهند تبلغ 28 % من حجم 
حاويات االستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن دي بي ورلد استثمرت 
نحو 500 مليون دوالر من خالل 

مشروعها املشترك مع الصندوق الوطني 
لالستثمار والبنية التحتية في الهند، 

لالستحواذ على الخدمات اللوجستية 
وتطويرها. الداخلية 
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لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تـــواجـــه الـــعـــديـــد مـــن دول 
العالم أزمة غذاء طاحنة وتبحث 
الحبوب  مــن  إنتاجها  ــادة  زيـ عــن 
القمح، ال تجد  الزراعية، خاصة  واملنتجات 
لــلــزراعــة، حيث  الــكــافــيــة  معظمها األراضــــي 
اســتــثــمــرت بكثافة  الــصــيــنــيــة  الــشــركــات  إن 
منذ بداية العقد املاضي في شراء األراضي 
على مساحات  وبــاتــت تستحوذ  الــزراعــيــة، 
ــة شـــاســـعـــة حـــــول الــــعــــالــــم.  ورفـــعـــت  ــ ــيـ ــ زراعـ
الحكومة  تملكها  التي  الصينية  الــشــركــات 
بشكل مباشر أو غير مباشر من االستحواذ 
على األراضي الزراعية بالعالم بما في ذلك  
فــي الــواليــات املــتــحــدة وأوكــرانــيــا وأفريقيا 
وفـــرنـــســـا. واألمــــــن الـــغـــذائـــي يــعــد الــهــاجــس 

املخاوف  منذ سنوات وضمن  لبكني  األكبر 
ــا مــــع واشـــنـــطـــن، الــــــذي تــحــســب  ــهـ فــــي نـــزاعـ
ــه أن يــتــحــول إلــــى مـــواجـــهـــة مـــع الـــواليـــات  لـ
الروسية  الــحــرب  انـــدالع  قبل  املتحدة حتى 
فــي أوكــرانــيــا وفـــق مــحــلــلــني. والــصــني دولــة 

عدد  يبلغ  حيث  عالية،  سكانية  كثافة  ذات 
سكانها 1.414 مليار نسمة، حسب بيانات 
مــن بينهم نحو 400 مليون  الــدولــي،  البنك 
نــســمــة يــنــتــمــون للطبقة الــوســطــى، كــمــا أن 
أراضيها القابلة للزراعة تعاني من التصحر 
والــفــيــضــانــات وهــجــرة الــشــبــاب مــن الــريــف 
ــراء الـــســـريـــع في  ــثــ لـــلـــمـــدن، حــيــث يــجــذبــه الــ

قطاعات التقنية واالستثمار في األسواق.
ووفق دراسة حكومية أميركية صدرت في 
26 مــايــو/أيــار املــاضــي فـــإن الــصــني تــواجــه 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــطــلــب عــلــى املــنــتــجــات 
اســــتــــوردت  الــــعــــام 2021  وفـــــي  ــة.  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الــصــني نــحــو 28.35 مــلــيــون طــن مــتــري من 
الذرة الشامية، بزيادة معدلها 152%، عما 
استوردته في العام 2020. وفي ذات الشأن 
في  الصينية  الريفية  التنمية  معهد  يقدر 
دراســـة هــذا الــعــام، أن الــصــني ستعاني من 
ــدادات الــقــمــح خــــالل األعـــــوام  نــقــص فـــي إمــــــ
متري  طــن  مليون   130 بنحو  تــقــدر  املقبلة 
بــنــهــايــة الـــعـــام 2025. كــمــا تــشــيــر الـــدراســـة 
قــادرة  لــن تكون  الصينية  الحكومة  أن  إلــى 
على حل مشكلة األمن الغذائي محليًا على 
الـــرغـــم مـــن خــطــط الــرئــيــس شـــي جـــني بينغ 
الــزراعــيــة  الــرقــعــة  الــتــي عملت على توسيع 
القابلة لإلصالح الزراعي وإدخال التقنيات 
الــحــديــثــة فــي اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي.  وبــالــتــالــي 
الزراعة  فإن بكني التي تعتمد على واردات 
ــور الـــعـــالقـــات  ــ ــدهـ ــ ـــن تـ ــة قـــلـــقـــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
ــــدة، وســــعــــت مـــبـــكـــرًا  ــــحـ ــتـ ــ مـــــع الـــــــواليـــــــات املـ

هاجس 
الغذاء بالصين

األراضي الزراعية 
في الصين تعاني 

من مشاكل 
عديدة )فرانس 

برس(

تستحوذ  الزراعية،  األراضي  عن  والبحث  العالمية  الغذاء  أزمة  وسط 
الصين على أراض زراعية شاسعة في أكثر من مائة دولة وباستثمارات 
تقدر قيمتها بنحو 26 مليار دوالر. وتتحّسب بكين من احتماالت تدهور 
العالقات مع الواليات المتحدة التي تعتمد عليها في واردات الحبوب 

واللحوم وعدة منتجات زراعية

الصين رفعت مشترياتها 
من الذرة الشامية بنحو 

152% خالل العام الماضي

استبق بوتين غزوه 
ألوكرانيا بتوقيع 

اتفاقات مع بكين

الشركات الصناعية 
بأوروبا تخفض 

طلبها على الغاز

بكين تستحوذ 
على أراض زراعية 

في 100 دولة

محطة وقود في العاصمة باريس )Getty(إشارات دعم متتالية صادرة من بكين لحليفتها الُمَعاقبة )فرانس برس(

واشنطن ـ شريف عثمان

مــنــذ بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي ألوكـــرانـــيـــا قبل 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، ُوصـــفـــت الــعــقــوبــات 
االقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على 
بأنها محاولة إلضعاف قدرتها على  روسيا 
شن الحرب بشكل دائم، ومن ثم إجبارها على 
ر 

ّ
االنــســحــاب قبل تحقيق أهــدافــهــا. ومــع تعذ

بــات واضحًا  اآلن،  الــهــدف حتى  هــذا  تحقيق 
أن بعض الـــدول الــتــي رفــضــت االنــضــمــام إلى 
تحالف تطبيق العقوبات وضوابط التعامالت 
الـــتـــجـــاريـــة الـــــذي تـــقـــوده الــــواليــــات املــتــحــدة، 
ساعدت روسيا على التغلب على مشكالتها، 
الغيار والتكنولوجيا، كما  فيما يخص قطع 

تسوية التعامالت الخارجية.
ــم ضــبــابــيــة املــــوقــــف وضـــعـــف الــبــيــانــات  ــ ورغــ
الـــصـــادرة مــن الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــصــراع، 
وعــلــى عــكــس مــا يــحــاول الــــروس إظـــهـــاره من 
تماسك االقتصاد وارتفاع قيمة الروبل، كانت 
ــة عــلــى تــســبــب الــعــقــوبــات والــقــيــود  هــنــاك أدلــ
املفروضة على العمليات التجارية، وتحديدًا 
مــا يتم تــصــديــره لــروســيــا، فــي اضــطــرابــات ال 
يــســتــهــان بــهــا لــالقــتــصــاد والــنــظــام واملــواطــن 

الروسي.
وضاعف من التأثير السلبي تراجع الصادرات 
املوجهة لروسيا، بصورة مفاجئة، من العديد 

لندن ـ العربي الجديد

االقــتــصــادات  عــلــى  التضخم ضغطه  يــواصــل 
األوروبــــيــــة ويـــهـــددهـــا بـــالـــركـــود االقــتــصــادي 
الجنوني  الجاري وسط االرتفاع  العام  خالل 
بأسعار الغاز الطبيعي واملشتقات البترولية 
واملــواد الغذائية، حيث ارتفع معدل التضخم 
العام  منذ  إسبانيا  فــي  أعلى مستوياته  إلــى 
فــي  مــرتــفــعــة  مـــســـتـــويـــات  كـــمـــا ســـجـــل   ،1985

السويد وفرنسا وأملانيا. 
ــى أعــلــى  ــ ــا إلــ وتـــــســـــارع الـــتـــضـــخـــم فــــي فـــرنـــسـ
مـــســـتـــويـــاتـــه عـــلـــى اإلطـــــــــالق خــــــالل يـــونـــيـــو/

ــاع أســـعـــار االســتــهــالك  ــفـ حــــزيــــران. وشــهــد ارتـ
فــي يونيو/ حزيران  الــبــالد  فــي  أكبر  تسارعًا 
ليصل إلى 5.8 في املئة على أساس سنوي في 
مقابل 5.2 في املئة في مايو/أيار، وفقًا لتقدير 
والــدراســات  الوطني لإلحصاء  للمعهد  أولــي 

االقتصادية يوم الخميس. 
وحــســب وكــالــة فــرانــس بـــرس، أوضـــح املعهد 

مـــدفـــوع  ـــم 
ّ

الـــتـــضـــخ  
ّ
أن لــــإلحــــصــــاء  ــنــــي  الــــوطــ

بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة واملـــــــواد الــغــذائــيــة، 
الــتــوالــي بنسبة 33.1 في  ارتــفــعــت على  الــتــي 
بحزيران/يونيو  مقارنة  املئة  فــي  و5.7  املئة 
ارتفعت أسعار  أســـاس شــهــري،  2021. وعــلــى 
املئة في حزيران/ 0.7 في  االستهالك بنسبة 

يونيو، كما في الشهر السابق وبعد 0.4 في 
املئة في أبريل/نيسان.

ــادر عـــن املــعــهــد الــوطــنــي  ووفـــقـــًا لــلــبــيــان الـــصـ
ــار الــطــاقــة ســتــتــســارع  ــعـ  »أسـ

ّ
لـــإلحـــصـــاء، فــــإن

بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار املنتجات 

الــبــتــرولــيــة«. وارتــفــعــت أســعــار الــخــدمــات في 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران بــنــســبــة 3.2 فـــي املـــئـــة على 
املسجلة  بالوتيرة نفسها  أي  اســاس سنوي، 
الشهر املاضي، في حني تباطأت أسعار السلع 
إلــى 2.6 فــي املئة فــي مقابل 3.0 في  عة 

ّ
املصن

ــايـــو. وأخـــيـــرًا، ارتـــفـــع مــؤشــر  ــار/مـ املــئــة فـــي أيـ
أسعار االستهالك املنّسق والــذي يعمل كأداة 
ــة، فـــي يــونــيــو/حــزيــران  ــيــ لــلــمــقــارنــات األوروبــ
بنسبة 6.5 فــي املئة على أســاس ســنــوي، في 

مقابل 5.8 في املئة في أيار/مايو.
ــيــــة  وكـــانـــت أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي األوروبــ
ــامـــالت  ــعـ ــثــــر مـــــن 4% خـــــــالل تـ ــأكــ ارتــــفــــعــــت بــ
الــخــمــيــس، مــتــجــهــة لــتــســجــيــل أكـــبـــر مــكــاســب 
شــــهــــريــــة مــــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر، وســــــــط مــــخــــاوف 
ــــي األســـــــواق  ــة فـ ــاقــ ــن نـــقـــص إمــــــــــــدادات الــــطــ ــ مـ
ــة. وأدت  ــيــ ــقـــات الــــروســ ــتـــدفـ ــفـــاض الـ إثـــــر انـــخـ
موسكو  أجــرتــهــا  الــتــي  الكبيرة  التخفيضات 
على تدفقات الغاز إلى أوروبا في وقت سابق 
من هذا الشهر إلى نقص اإلمدادات، مما أجبر 
الحكومات األوروبية على إجراء تحوالت في 
إعــــادة تشغيل محطات  مــن خـــالل  الــســيــاســة 
ـــا عــــن بــــدائــــل لـــلـــغـــاز. وبــحــســب 

ً
ــث الـــفـــحـــم بـــحـ

بيانات وكالة بلومبيرغ، انخفض الطلب على 
يونيو/ خــالل  الصناعية  الشركات  من  الغاز 

حــــزيــــران، حــيــث تــدفــع الــحــكــومــات الــشــركــات 
لتقليل االستهالك وإرسال الفائض إلى مواقع 
دخــول  قبل  بالغاز  املــخــازن  لتعبئة  التخزين 
فصل الشتاء، ومــع ذلــك فقد يــؤدي انخفاض 
الــطــلــب إلـــى تــفــاقــم الــتــبــاطــؤ االقـــتـــصـــادي في 
املنطقة. ومن املتوقع أن يؤدي إغالق الصيانة 
املــخــطــط لـــه فـــي خـــط أنـــابـــيـــب نـــــورد ســتــريــم 
الرئيسي، الذي يستخدم حالًيا 40% فقط من 
قدرته في توريد الغاز إلى أوروبــا، إلى وقف 
ــام فــي يــولــيــو، وســط  الــتــدفــقــات ملـــدة عــشــرة أيـ
مخاوف بشأن عودة إمــدادات الغاز الروسية 
بعد انتهاء الصيانة. وارتفعت العقود اآلجلة 
للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أغسطس/

آب 4.58% إلى 146.60 يورو لكل ميغاواط.

ــــدول الــتــي رفــضــت االنــضــمــام لتحالف  مـــن الـ
ربما خوفًا  الــصــني،  رأســهــا  العقوبات، وعلى 
من تعّرض الشركات املصدرة لصعوبات في 
تحصيل مقابل بضائعها. وفي حني استبق 
بوتني غزوه ألوكرانيا بتوقيع اتفاقات تعاون 
مــع بكني،  واقــتــصــادي واستراتيجي  تــجــاري 
كــانــت الــصــني ثــانــي أكــبــر مــســاهــم فــي تــراجــع 
واردات روسيا منذ بداية الغزو بعد االتحاد 
األوروبــــي، األمـــر الـــذي دعــا مــارتــني كورزمبا، 
لالقتصاد  بيترسون  بمعهد  الباحثني  كبير 
الـــدولـــي، والــــذي ســبــق لــه الــعــمــل فــي أكــثــر من 
مــركــز أبـــحـــاث فـــي الـــصـــني، إلـــى املــطــالــبــة، في 
ــراءات  مــقــال حــديــث لـــه، بـــضـــرورة »اتـــخـــاذ إجــ
لضمان  الثانية،  الــدرجــة  عقوبات  مثل  قوية، 
عدم تحول التكنولوجيا والبضائع األميركية 

لصالح الجهد العسكري الروسي«.
ــتـــحـــدة  ــــت الـــــــواليـــــــات املـ ــالـ ــ ويـــــــــوم االثــــــنــــــني، قـ
ــــالل اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة الـــــــدول الــســبــع  خـ
إنــهــا وحــلــفــاءهــا يــعــتــزمــون اتــخــاذ مــزيــد من 
ــراءات لــدعــم أوكـــرانـــيـــا وفــــرض عــقــوبــات  ــ ــ اإلجـ

على روسيا بسبب غزو األخيرة لجارتها.
وبعدها بيوم واحد، أعلنت الواليات املتحدة 
سلسلة من العقوبات التي استهدفت أكثر من 
مائة فرد وشركة من روسيا ودول أخرى، من 
بينها باكستان وفيتنام واإلمارات، باإلضافة 
إلـــى حــظــرهــا اســتــيــراد الــذهــب الــروســي الــذي 
الــعــقــوبــات  تــســتــخــدمــه روســـيـــا للتغلب عــلــى 
الشركات  رأس  على  وكـــان  عليها.  املــفــروضــة 
ــدة رئــيــســيــة  ــاعــ ــبـــة تـــلـــك الـــتـــي تــمــثــل قــ ـ

َ
ــاق املـــعـ

لصناعة الدفاع الروسية، التي قالت الواليات 

املـــتـــحـــدة إن مــعــاقــبــتــهــا »تـــســـاهـــم فـــي إعــاقــة 
ــيـــا عــلــى تــطــويــر ونـــشـــر األســلــحــة  ــدرة روسـ ــ قـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــضــروريــة ملــواصــلــة حربها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا«. ووفــــق الــعــديــد مــن املحللني 
االســتــراتــيــجــيــني فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــإن 
العقوبات  فــي  األضــعــف  الحلقة  تــعــد  الــصــني 
املــفــروضــة عــلــى الــكــيــانــات الــروســيــة، خاصة 
بــعــد إشــــــارات الـــدعـــم املــتــتــالــيــة الــــصــــادرة من 
ــَعــاقــبــة، والــتــي ظــهــرت في 

ُ
امل بــكــني لحليفتها 

الــوعــود الــصــادرة مــن الــرئــيــس الصيني شي 
جني بينغ بتعاون »بــال حــدود« مع موسكو، 
واالنحياز اإلعالمي الواضح لصالح روسيا، 
بإرسال  املعنوي  التضامن  إظهار  ثم مؤخرًا، 
ــارة  ــ ــــالل زيـ ــقـــرب مــــن الـــيـــابـــان خـ ــالـ قــــاذفــــات بـ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن لطوكيو 
املاضي،  والعام  املاضي.  مايو/أيار  في شهر 
ــتـــوردت روســيــا مــن الــصــني أكــثــر مــن ربــع  اسـ
وارداتها اإلجمالية، وهو ما لم يحدث مع أي 
دولة أخرى تتعامل معها روسيا، وتجاوزت 
قــيــمــة تــلــك الـــــــواردات مــبــلــغ 73 مــلــيــار دوالر. 
العقوبات، نددت الصني  الغزو وفرض  وبعد 
بــهــا وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا ســتــحــافــظ عــلــى عــالقــات 

اقتصادية طبيعية مع الجارة الروسية.
ــقــــول كـــورزمـــبـــا مــــن مــعــهــد بـــيـــتـــرســـون إن  ويــ
ــيــــســــي ملــــدخــــالت  ــرئــ »الـــــصـــــني هـــــي املــــــــــورد الــ
االقتصاد الروسي، وبصفة خاصة ما يخص 
االســـتـــخـــدام الـــعـــســـكـــري، كــونــهــا تـــوفـــر %57 
الـــروســـيـــة و20% مما  مـــن أشـــبـــاه املـــوصـــالت 
تــســتــورده روســيــا مــن الـــدوائـــر املــتــكــامــلــة في 
»كومتريد«  بيانات  لقاعدة  ــا 

ً
وفــق  ،2020 عــام 

»العديد  أن  مضيفًا  املــتــحــدة«،  لألمم  التابعة 
مــن أشــبــاه املــوصــالت املــتــقــدمــة يــتــم إرســالــهــا 
إلى الصني لتعبئتها، وهو ما يفتح احتمااًل 

إلعادة توجيهها إلى روسيا من هناك«.

التضخم يهدد أوروبا بالركودروسيا تعول على بكين في مقاومة العقوبات

ــزيـــادة حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا فـــي األراضــــي  لـ
ــة  ــدراســ ــم.  وتـــشـــيـــر الــ ــالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــيــ ــزراعــ الــ
الــزراعــة األميركية إلى  الــصــادرة عــن وزارة 
أن الـــصـــني وضـــعـــت خــطــة لــالســتــثــمــار في 
الــزراعــة  فــي  الــخــارج، استهدفت االستثمار 
ومــنــتــجــاتــهــا وقـــطـــاعـــات الــطــاقــة واملـــعـــادن 

فـــي مـــائـــة دولـــــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة 
هـــذه  ــــت  ــــراوحـ وتـ دوالر.  مـــلـــيـــار   26 بــنــحــو 
املـــشـــاريـــع بـــني زراعــــــة الـــحـــبـــوب والـــغـــابـــات 
ــاج الـــحـــيـــوانـــي. كـــمـــا تــمــلــك الــصــني  ــ ــتـ ــ واإلنـ
أراضــي زراعية تقدر مساحتها بنحو 938 
وأميركا.  وأفريقيا  أوروبـــا  فــي  هكتار  ألــف 

ــــراوح بـــني تــريــلــيــون  ــــدت لــهــا مــبــالــغ تـ ورصـ
املمتد  الــعــقــد  فــي  دوالر وتــريــلــيــونــي دوالر 

بني 2015 و2025.
الصينية،  الـــزراعـــة  وزارة  بــيــانــات  وحــســب 
استثمارات  لديها  الصينية  الشركات  فــإن 
فـــي أكــثــر مـــن 1300 مـــشـــروع زراعـــــي حاليًا 

فــــي أمـــيـــركـــا أشــــتــــرت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
مجموعة مــن األراضــــي الــزراعــيــة وشــركــات 
الحكومة  بيانات  الزراعي. وحسب  اإلنتاج 
ــتــــحــــوذت شــــركــــة »شــــوانــــغ  األمــــيــــركــــيــــة، اســ
هــو إنــتــرنــاشــونــال« الــقــابــضــة، وهــي شركة 
صينية شبه حكومية، على شركة »سميث 

ــــودز« األمــيــركــيــة، فـــي صــفــقــة بلغت  فــيــلــد فـ
قيمتها 7.4 مليارات دوالر. كما استحوذت 
مــجــمــوعــة صــيــنــيــة عــلــى شـــركـــة »كــوفــكــو« 
ــــي شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــي  ــيـــة، وهـ ــيـــركـ األمـ
تصدير الحبوب إلى الصني، كما استثمرت 
بكني كذلك في شركة » السنغ تريد غروب« 
ــتـــجـــات  ــنـ ــبــــوب واملـ ــحــ الــــتــــي تـــتـــاجـــر فـــــي الــ
الزراعية. وتقدر الدراسة الصادرة عن وزارة 
الزراعة األميركية، أن الصني باتت تستحوذ 
ــة مـــن إجــمــالــي  ــائـ عــلــى نــســبــة واحـــــد فـــي املـ
األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة الـــتـــي بــيــعــت ألجــانــب 
بـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة. ويـــــدرس الــكــونــغــرس 
حــالــيــًا تـــداعـــيـــات اســـتـــثـــمـــارات الـــصـــني في 
الــقــطــاع الــزراعــي واإلنــتــاج الــحــيــوانــي على 
ــــي.  عـــلـــى صــعــيــد  ــــركـ ــيـ ــ ــن الـــقـــومـــي األمـ ــ ــ األمـ
االستثمارات في أوروبا، فإن لدى الشركات 
أوكرانيا،  في  واسعة  استثمارات  الصينية 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  ها  تقدر 
الصالحة  األراضـــي  إجمالي  بنحو 9% من 
للزراعة في أوكرانيا، أي ما يعادل نحو %5 
أوكــرانــيــا. كما اشترت شركات  من مساحة 
صينية مــئــات الــهــكــتــارات فــي فــرنــســا.  من 
جــانــبــهــا تـــقـــول الـــبـــروفـــســـورة شــيــرلــي يــو، 
األستاذة الزائرة بجامعة » لندن أسكول أو 
ـ أل أس إي«، إن الشركات  ف إيكونومكس  
الخاصة تستحوذ على 90% من  الصينية 
إجمالي االستثمارات الصينية في أفريقيا، 
وأن مــعــظــم هــــذه االســـتـــثـــمـــارات تــصــب في 
مــجــال الــزراعــة والــطــاقــة واملـــعـــادن.  وتشير 
ــبـــروفـــســـورة يـــو فـــي تــحــلــيــل عــلــى مــوقــع  الـ
جامعة » إل أس أي«، إلى أن الصني تعاني 
ــلـــى أمــنــهــا  مــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة وتــــتــــخــــوف عـ
الغذائي، وبالتالي فهي ترغب في االعتماد 
قـــدرة على  على دول شــابــة ولـــدى سكانها 

اإلنتاج مثل أفريقيا. 
وتــقــول يــو إن ثــلــث ســكــان الــصــني سيكون 
تــتــوقــع  كــــم  عـــامـــًا 2060.   65 ــــوق  فـ عـــمـــرهـــم 
ــالـــصـــني الـــذيـــن  ــنــــني بـ ــواطــ ــدد املــ ــ ارتـــــفـــــاع عــ
يــنــتــمــون لــلــطــبــقــة الــوســطــى مـــن نــحــو 400 
مليون نسمة حاليًا إلى 800 مليون نسمة 
ــذا الــعــامــل يــرفــع  ــ بــحــلــول الـــعـــام 2030. وهـ
مــن مــعــدل االســتــهــالك الــغــذائــي. ويــذكــر أن 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي حــقــق قـــفـــزات ســريــعــة 
املــاضــي،  العقد  خــالل  الصناعي  النمو  فــي 
إلــى نحو 13  الناتج املحلي للبالد  مــا رفــع 
الصينية  الشركات  وباتت  دوالر.  تريليون 
تحتكر العديد من األســواق العاملية بسبب 

رخص العمالة وأسعار الكلفة.

قالت دراسة على موقع جامعة »جون هوبكنز« األميركية، إن الشركات 
معظمها  أفريقيا،  في  هكتار  ألف   252.9 على  استحوذت  الصينية 
في  للزراعة  توظفها  هكتار  ألف   40 الصين  وتملك  الكاميرون.  في 
الكاميرون. كذلك تسيطر الشركات 
الصينية على  مزارع الدواجن في 
الصين  وتستهدف  أفريقيا.  شرق 
من  تعاني  التي  األفريقية  الــدول 
أراضيها.  وتشتري  مالية  أزمــات 
على  ــة  ــارق أف نشطاء  ويــحــتــج  
أنها  ويــرون  الصينية،  االستثمارات 
الصغيرة  التجارية  األعمال  تقتل 

في الريف األفريقي.
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تحقيق

تعول موسكو على 
الصين في مقاومة 

العقوبات االقتصادية 
المشددة على 

اقتصادها، لكن الشركات 
الصينية تتخوف من 
تعرّضها للعقوبات

رؤية

علي نور

أنشأ قانون النقد والتسليف اللبناني، الصادر عام 1963، مصرف 
ع باالستقاللّية املالّية واملعنوّية التاّمة، 

ّ
لبنان بوصفه مؤسسة تتمت

وأعطاه القانون منذ ذلك الوقت امتياز إصدار النقد بالنيابة عن 
الدولة اللبنانّية. ثم أعطى القانون نفسه مصرف لبنان صالحّية 
وضع السياسة النقدّية والحفاظ على قيمة العملة املحلّية، وتنظيم 
تطوير  إلــى  باإلضافة  سالمته،  على  والحفاظ  املصرفي  القطاع 
ــواق املـــال والــنــقــد ووســائــل الــدفــع والــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار  أســ
االقتصادي. وبذلك، وضع القانون اإلطار التشريعي األّول ملا بات 
ا بنك 

ً
مصرف الدولة اللبنانّية املركزي، بعدما لعب هذا الدور سابق

سورية ولبنان منذ ما قبل إعالن دولة لبنان الكبير عام 1920. 
املــركــزي، املعروف  بعد مــرور 59 عــاًمــا على تأسيس املــصــرف 
ا بمصرف لبنان، باتت ميزانّيات املصرف تعج بأكثر من  محلًيّ
60 مليار دوالر من الخسائر املتراكمة بشكل غير منطقي، والتي 
ل الفارق بني التزامات وموجودات املصرف بالعملة الصعبة. 

ّ
تمث

التي  املــودعــني  بـــدوالرات  باإلطاحة  كفيلة  كانت  الخسائر  وهــذه 
لبنان  املــركــزي، فبات مصرف  لــدى املصرف  وظفتها املصارف 
مصدًرا من مصادر املخاطر التي ضربت القطاع املالي في البالد، 
بدل أن يمارس مهّمة الحفاظ على القطاع وصيانته، بحسب املهام 

التي وضعها له القانون الذي أنشأه. 
لم يتم  املتراكمة، والتي  الخسائر  أّن حجم هــذه  إلــى  مع اإلشـــارة 
مــّرة   2.75 نحو  يـــوازي  اللحظة،  ــى 

ّ
حــت منها  املــيــزانــّيــات  تنظيف 

ل حالة غير مألوفة في عالم 
ّ
ي للبالد، وهو ما مث

ّ
قيمة الناتج املحل

املصارف املركزّية.
السؤال األساسي هنا بات يدور حول كيفّية تراكم هذه الخسائر 
العام 2019، قام  أكثر من تسع سنوات قبل  بصمت على مــدى 
لديه، عبر  املوجودة  الـــدوالرات  بتبديد  املركزي  املصرف  خاللها 
استقطاب  أجــل  مــن  للمصارف،  الفاحشة  واألربـــاح  الفوائد  دفــع 
املركزي هذه  املصرف  استعمل  أمــوال مودعيها. كما  املزيد من 
تم  عملّية  وهــي  الرسمي،  الصرف  بسعر  بيعها  عبر  الـــدوالرات 
الخارج،  إلــى  املودعني  كبار  بعض  تحويالت  لتمويل  استعمالها 

باإلضافة إلى تمويل االستيراد. 
هــنــدس  ســـنـــوات،  تــســع  خــــالل  أي  و2019،  عـــامـــي 2011  فــبــني 
املــصــرف املــركــزي مــا بــات ُيــعــرف الــيــوم بعملّية »الــبــونــزي« التي 
الــرأي  يشعر  أن  دون  تدريجي،  بشكل  ا  ســـّرً الخسائر  مت 

ّ
ضخ

العام بما يجري، قبل أن تنفجر األمور مع انفضاح أزمة السيولة 
الذي  االنهيار  يكن  لم  وهكذا،  أكتوبر 2019.  األّول/  تشرين  في 
يشهده لبنان منذ العام 2019، وأّدى إلى األزمة املصرفّية الراهنة، 
إال نتيجة تراكمات سابقة تسببت بفجوة مخفّية في امليزانّيات، 

وهو ما انكشف بعد حصول االنهيار، لكن بعد فوات األوان.
ق 

ّ
باختصار، ما جرى كفيل للداللة على وجود أزمة في ما يتعل

باملراقبة  الكفيلة  واألطــر  وهيكلّيته  املــركــزي،  املصرف  بحوكمة 
واملحاسبة والتدقيق بأرقامه، خصوًصا أن إخفاء أزمة من هذا 
الحجم،  بهذا  متراكمة  بخسائر  وتسببها  طويلة،  لسنوات  النوع 
افة. مع 

ّ
ال يمكن أن يحصل إال بغياب آلّيات اإلفصاح املالي الشف

الخسائر،  إخفاء  عملّية  أن  اكتشفوا  اللبنانيني  أّن  إلــى  اإلشـــارة 
 بــاعــتــمــاد مــقــاربــات 

ّ
وتـــفـــادي الــتــصــريــح عــنــهــا، لـــم تــحــصــل إال

مــحــاســبــّيــة غــريــبــة، قــامــت عــلــى تسجيل مـــوجـــودات وهــمــّيــة في 
ا عن الخسائر التي كان يتكبدها  امليزانّيات بدل التصريح سنوّيً

املصرف املركزي. 
لــم تقتصر  لــكــّن أزمـــة الحوكمة والــشــفــافــّيــة فــي مــصــرف لبنان 
من شهر حزيران/  التاسع  ففي  عملّياته.  من  الجانب  هــذا  على 
يونيو 2022، وبنتيجة تحقيقات جنائّية مطّولة قام بها القضاء 
اللبناني، قّرر النائب العام التمييزي غسان عويدات، أعلى سلطة 
العام  الحق  دعــوى  تحريك  طلب  اللبنانّية،  الجمهورّية  في  ادعــاء 

ضد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة. 
أّمـــا الئــحــة الــجــرائــم الــتــي قـــّرر عــويــدات تقديم طلب االدعـــاء على 
واستعمال  والتزوير  االخــتــالس  فتشمل  سالمة،  على  أساسها 
املزّور وتبييض األموال واإلثراء غير املشروع والتهّرب الضريبي. 
كما تجدر اإلشارة إلى أّن ثّمة أربع دول أوروبّية تحقق مع حاكم 
مصرف لبنان بالتهم ذاتها، فيما وصلت التحقيقات إلى مرحلة 

الحجز على ممتلكات وحسابات الحاكم في أوروبا.
فــوري«، وهي شركة  التهم ترتبط بفضيحة »شركة  جميع هذه 
غامضة سّجلها حاكم مصرف لبنان باسم شقيقه رجا سالمة، 
وأعطاها »وكالة« تسمح لها بالتوّسط لبيع منتجات مالّية بالنيابة 
للشركة بجني عموالت  مــا سمح  املــركــزي، وهــو  املــصــرف  عــن 

تقارب قيمتها 330 مليون دوالر. 
وفي النتيجة، تبنّي أن »فوري« لم تكن سوى شركة وهمّية لم تقّدم 
ها 

ّ
ذكر للمصرف املركزي أو لغيره، ما عنى أن

ُ
أي خدمات مالّية ت

جنت كل هذه العموالت بشكل غير مبّرر، فيما استفاد الحاكم 
من موقعه لتوقيع عقد الوكالة مع الشركة املسّجلة باسم شقيقه. 
كما تبنّي أن عقود بيع املنتجات املالّية، التي نالت على أساسها 
»فوري« العموالت، لم تأت على ذكر هذه الشركة الوهمّية، ما عّزز 
االعتقاد بأن العملّية لم تكن سوى ستار للسطو على املال العام.

في حكاية شركة فوري، تبنّي أن هذه الكمّية الخيالّية من األموال 
في  خــاّصــة  إلــى حسابات شركة  بسحر ساحر  انتقلت  العاّمة 
الـــخـــارج، دون أن يــمــر الــعــقــد بـــأي إطـــار رقــابــي داخـــل املــصــرف 
ى دراسة ملف الشركة داخل دوائر 

ّ
املركزي، بل ودون أن تتم حت

لبنان  تواقيع حاكم مصرف  كانت  ببساطة شديدة،  املــصــرف.  
وحدها كفيلة بمنح الشركة حق »الوساطة« املزعومة، ومن ثم حق 
تحويل هذه األموال إلى حسابات عائلة رياض سالمة في أوروبا. 
آلّيات  ملراجعة  مناسبة جديدة  الوقائع  هــذه  كانت  ومــّرة جديدة، 
اتخاذ  وطريقة  وهيكلّيته  لبنان،  مصرف  في  والرقابة  الحوكمة 
الحد  تملك  أن  ُيفترض  مالّية  أي مؤسسة  أن  الــقــرار، خصوًصا 
بالك  فما  الحّساسة،  عقودها  ترعى  التي  الــضــوابــط  مــن  األدنـــى 
بمصرف مركزي ُيفترض أن يكون املؤتمن على سالمة النظام 

املالي بأسره.
التدقيق ليفهم  الكثير مــن  إلــى  املـــرء  فــي واقـــع األمـــر، ال يحتاج 
إشكالّيات الحوكمة في هيكلّية مصرف لبنان، وخصوًصا حني 
يرى حجم الصالحّيات املتعارضة واملتشابكة املنوطة بشخص 
املــرء أن يالحظ  بــل وبإمكان  لبنان.  واحـــد، هــو حاكم مصرف 
ــــذي يــمــكــن أن ينشأ،  بــســهــولــة حــجــم تــضــارب الــصــالحــّيــات ال
الحاكم، بمعزل عن  املهام في شخص  بمجّرد حصر كل هــذه 

هوّيته أو نزاهته.

عن ضرورة إعادة 
هيكلة مصرف لبنان
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