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تعويم جديد للجنيه المصري؟
القاهرة ـ العربي الجديد

ثارت مخاوف في األوساط االقتصادية من تعويم 
الجنيه املصري مجّددا، وسط تراجع عوائد النقد 
األجنبي بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته 
القطاعات اإلنتاجية والخدمية، باإلضافة إلى  على مختلف 

ارتفاع العائد على سندات الخزانة األميركية.
ومصر، التي حررت عملتها كليًا في نوفمبر/تشرين الثاني 
الــقــادمــة من  الــتــدفــقــات األجــنــبــيــة  2016، تعتمد كــثــيــرًا عــلــى 
استثمارات األجانب في أدوات الدين الصادرة عنها كمصدر 
للنقد األجــنــبــي، أو مــا تــعــرف بــاألمــوال الــســاخــنــة. وارتفعت 
هـــذه الــتــخــوفــات، مــع تــراجــع عــوائــد الــنــقــد األجــنــبــي األخـــرى 
ملصر، وأبرزها إيرادات السياحة والصادرات، بسبب الظروف 
الــصــحــيــة الــعــاملــيــة. وكــــان كــبــيــر اقــتــصــاديــي مــعــهــد التمويل 
الـــدولـــي، روبـــن بــروكــس، قــد غـــرد مــؤخــرا قــائــا إن مــصــر قد 
تضطر إلى خفض قيمة الجنيه مجددا، وبنى توقعاته على 
أن ارتفاع سعر الفائدة األميركية سيجذب أموال املستثمرين 
الناشئة ومــن بينها مــصــر، ويتزامن  األجــانــب مــن األســــواق 

استثمارات  املــدفــوعــات.  وسجلت  تفاقم عجز  اســتــمــرار  مــع 
األجانب في أدوات الدين املصرية ارتفاعًا قيمته 28.5 مليار 
تصريحات  بحسب  املـــاضـــي،  فــبــرايــر/شــبــاط  بــنــهــايــة  دوالر 
ملحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون في وزارة املالية. 
كــانــت اســتــثــمــارات األجــانــب قــد بلغت 23 مليار دوالر حتى 
ديسمبر/كانون األول 2020، بينما سجلت 17.6 مليار دوالر 
ــد مــن الــتــعــويــم. وخــال  فــي نوفمبر 2017، أي بــعــد عـــام واحـ
ــداد الـــتـــزامـــات خــارجــيــة بقيمة  2021، يــتــعــّن عــلــى مــصــر ســ
125.3 مليار  الخارجي  الدين  فيما سجل  21.4 مليار دوالر، 
املتغيرات،  هــذه  وأمـــام   .2020 سبتمبر/أيلول  بنهاية  دوالر 
ستكون مصر أمام أزمة تذبذب في وفرة النقد األجنبي داخل 
ــواق املحلية حــســب محللن، فــي حـــال اســتــمــرار تــراجــع  األســ
مداخيل الدوالر، على وجه الخصوص، من عائدات السياحة 

والصادرات، وتراجع جاذبية أدوات الدين املحلية.
للجنيه، بسبب  مــن تعويم جديد  املصرين  مــخــاوف  وتــزيــد 
إذ  الصعبة،  املعيشية  أوضــاعــهــم  على  املتوقعة  انعكاساته 

سيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية.
وعمد وزير املالية محمد معيط، إلى إخفاء االعتمادات املالية 

الــجــديــدة 2022/2021،  املــوازنــة  فــي  الــدعــم  لبنود  املخصصة 
والـــتـــي مـــن املـــرجـــح أن تــشــهــد خــفــضــًا كــبــيــرًا فـــي دعــــم املــــواد 
البترولية، البالغة نحو 28.193 مليار جنيه في موازنة العام 
املالي 2020-2021. وتستهدف املوازنة الجديدة نمو اإليرادات 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة بـــمـــعـــدالت أعـــلـــى وأســــــرع مـــن مـــعـــدل الــنــمــو 
جملة  بــن  الفجوة  خفض  الستمرار  للمصروفات،  السنوي 
املصروفات وإيــرادات املوازنة، من خال تحصيل نسبة أكبر 
السيادية، بغرض  الجهات غير  الضريبية من  اإليـــرادات  من 
زيادة حصيلة اإليرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة 
بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام املالي 
الجاري، بمعدل نمو قــدره 16.4%. وكشف مصدر مطلع في 
لجنة الخطة واملــوازنــة بمجلس الــنــواب املــصــري )الــبــرملــان(، 
 مشروع املوازنة 

ّ
»العربي الجديد« أن في تصريحات سابقة لـ

الكهرباء، بنسبة  زيــادة في أسعار  للدولة يتضمن  الجديدة 
يوليو/ أول  فاتورة  من  اعتبارًا  و%26.3،   %8.4 بن  تتراوح 

تموز املقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار 
الكهرباء للمرة األولــى، تزامنًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح 

السيسي الحكم في عام 2014.

عدنان عبد الرزاق

ــنـــاول الــبــروتــيــنــات  اســتــغــنــى مــعــظــم الـــســـوريـــن عـــن تـ
الــحــيــوانــيــة، بــعــد أن وصـــل ســعــر كيلو لــحــم الــخــروف، 
بــحــســب مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق، إلـــى عــتــبــة 30 ألـــف لــيــرة 
سورية وزيادة سعر كيلو شرحات الدجاج عن 9 آالف 
ليرة سورية.  ويأتي ذلك في حن لم يزل معدل الرواتب، 
عند حدود 60 ألف ليرة سورية )الدوالر = 3800 ليرة(، 
مع إرجــاء زيــادة األجــور، حسب تصريحات وزيــر املال 

بحكومة النظام السوري، كنان ياغي، أول من أمس.
وقال االقتصادي السوري، محمود حسن، إن أولويات 

السورين تبّدلت خال سنوات الحرب، وخرجت اللحوم، 
لـــأســـف، مـــن ســلــتــهــم الــغــذائــيــة، إذ يــلــتــهــم ســعــر كيلو 
املكثفات  الشهري، وبــاتــت  األجــر  مــن  اللحم نحو %50 
هذا  أن  واعتبر  الــســوريــن«..  معظم  بــديــل  البروتينية، 
قصاص من النظام للشعب، ومجازفة ألي سوري يتجرأ 
على شراء اللحوم. ويشير االقتصادي السوري، خال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن أســعــار اللحوم  تصريحه لـــ
تراجع سعر  واملنتجات، بسبب  السلع  كباقي  ارتفعت 
صرف الليرة، إضافة إلى زيــادة تكاليف تربية األغنام 
والــعــجــول، بعد ارتــفــاع أســعــار العلف وتــراجــع الــثــروة 
الحيوانية بالحرب، ليأتي التصدير ولهاث النظام وراء 

الدوالر، عاما متمما ألزمة غاء أسعار اللحوم. وحسب 
مصادر من دمشق، يوجد بالعاصمة نحو 1500 محل 
العدد في تناقض بعد اإلغاقات  ــص، لكن 

ّ
لحوم مــرخ

جراء الخسائر وتراجع الشراء. وكان النظام قد اعترف 
بعزوف املواطنن عن شراء اللحوم وتراجع االستهاك، 
حيث قال مدير املسالخ في »السورية للتجارة«، مجدي 
عمليات  شهدت  السورية«:  »الوطن  لصحيفة  البشير، 
اســتــهــاك الــلــحــوم تــراجــعــًا كبيرًا خــال ســنــوات األزمــة 
من 9 كيلو غرام للفرد سنويًا إلى 2 كيلو غرام سنويًا« 
مبينًا أن األسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا خال السنوات 
املاضية فقد ارتفعت 20 ضعفًا عما كانت عليه في عام 

2010.  ويــقــول إعــامــي ســــوري مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، 
فضل عدم ذكر اسمه: لم يعد تناول اللحوم، حتى ضمن 
الحيواني  البروتن  بــات  اليومية،  السورين  أحــاديــث 
رفاهية ويقتصر تناوله على الطبقة الغنية، فأكثر من 
90% من املواطنن، مشغولون بتأمن الخبز ووسائل 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــتــدفــئــة. ويــضــيــف اإلعـــامـــي لـــ
أسعار اللحوم تضاعفت خــال عــام، منذ تهاوي سعر 
الــعــام املــاضــي، كما زادت أسعار  الــلــيــرة الكبير  صــرف 
الغنم الحي، ففي حن لم يزد سعر كيلو لحم الخروف 
الحي )قبل الذبح(، عن 6 آالف ليرة منتصف عام 2020، 

يباع حاليا بنحو 10.5 آالف ليرة.

الغالء يهوي باستهالك السوري للحوم إلى 2 كيلوغرام سنويًا

العمل 
من المنزل 

يحبط نشاط 
اللصوص

ذكــــــــر اتــــــحــــــاد شــــركــــات 
التأمن في أملانيا، أمس، 
السطو  وقـــائـــع  عـــدد  أن 
ــا انـــخـــفـــض  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ فــــــي أملـ
ــتــــوى  إلــــــــــى أدنـــــــــــــى مــــســ
ــام  ــعــ ــلــــى اإلطــــــــــــاق، الــ عــ
املــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا كــــان 
الــكــثــيــرون يــعــمــلــون من 
االتحاد  وقــال  منازلهم. 
الـــتـــأمـــن  مـــطـــالـــبـــات  إن 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــســـطـــو 
فــــي أملـــانـــيـــا انــخــفــضــت 
فـــي 2020،  ألــفــا  إلـــى 85 
مـــتـــراجـــعـــة عـــشـــرة آالف 
السابق، وهو  العام  عن 
بدء  منذ  أدنــى مستوى 
 .1998 ــي  ــ فـ الـــتـــســـجـــيـــل 
وقــال جــورج اسموسن، 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس االتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
ــــاالت  ــــي حـ ــــع فـ ــــراجـ ــتـ ــ »الـ
الــســطــو يـــرجـــع أســاســا 
إلى قضاء الناس أوقات 
ــا  ــهــ ــازلــ ــنــ أطــــــــــــول فـــــــي مــ
فيروس  جائحة  بسبب 
كـــــــــــورونـــــــــــا«. وأضــــــــــاف 
الــــلــــصــــوص  ــد  ــ ــجـ ــ يـ »ال 
ــر  ــيــ ــثــ ــكــ ـــة فـــــــــي الــ ــــــرصـــــ فــ
ــان لــتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ــن األحـ مــ
ــم«. ونـــتـــيـــجـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ غـ
لـــذلـــك، قــــال االتــــحــــاد إن 
قــــيــــمــــة الــــتــــعــــويــــضــــات 
عــن الــســرقــات تــراجــعــت 
إلــــى 230 مــلــيــون يـــورو 
دوالر(  مليون   269.68(
مــلــيــون  بــانــخــفــاض 70 
يورو عن العام السابق.

عراقيون يغلقون 3 مؤسسات نفطية
ثالث  الخميس،  أمس  عراقيون،  محتجون  أغلق 
)جنوب(،  قار  ذي  محافظة  في  نفطية  مؤسسات 
الموازنة  في  فقرات  تضمين  عدم  على  اعتراضًا 
وصّوت  وظائف.  على  الحصول  لهم  تتيح  االتحادية 
األربعاء/الخميس،  ليلة  البرلمان، في ساعة متأخرة من 
بإجمالي  العامة،  السنوية  الموازنة  على  بالموافقة 
دوالر(.  مليار   88 )نحو  دينار  تريليون   129 بلغ  نفقات 
السنة  من  أشهر   3 انقضاء  بعد  الموازنة  إقرار  ويأتي 
بأثر رجعي. ونقلت  الجارية، وسيجري تطبيقها  المالية 
ممن  »محتجين  أن  عيان  شهود  عن  »األناضول« 
النفط  مجال  في  متخصصة  شهادات  يحملون 
 أغلقوا، الخميس، مداخل شركة نفط ذي قار ومصفاة 

في  النفطية،  المنتجات  توزيع  وشركة  فيها،  النفط 
خطوة تصعيدية«.

البنك الدولي يدعم القطاع الخاص في فلسطين
أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 9 ماليين دوالر 
إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين. 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  نشرته  بيان  في  البنك،  وقال 
مشروع  نطاق  توسيع  ستدعم  المنحة  إن  أمس، 
»دعم ابتكارات القطاع الخاص« الجاري تنفيذه، وبقاء 
أن  وأضاف  وتعافيها.  كورونا  أزمة  خالل  الشركات 
ألعمال  تشخيصية  دراسات  إلى  سيستند  المالي  الدعم 
الرئيسية.  االحتياجات  لتحديد  المستفيدة  الشركات 
وتابع »في األجل القصير، يُهدف إلى تخفيف القيود 

ي بشكل  على السيولة لفترة ثالثة أشهر إلى ستة، ويُغِطّ
بااللتزامات  للوفاء  العامل  المال  رأس  احتياجات  رئيسي 

قصيرة األجل«.

 تراجع عجز التجارة التركي نحو %14
العجز  أن  أمس،  التجارة،  وزارة  من  بيانات  أظهرت 
التجاري التركي سجل 4.7 مليارات دوالر في مارس/آذار، 
لينخفض نحو 14 بالمائة مقارنة مع ما كان عليه قبل 
الصادرات 18.985 مليار دوالر في مارس/ عام. وبلغت 

قبل  مستواها  مع  مقارنة  بالمائة،   42.2 بزيادة  آذار، 
إلى 23.679 مليار  بالمائة  الواردات 25.8  عام. وارتفعت 
دوالر، بحسب البيانات التي أعلنتها وزيرة التجارة روهصار 

بكجان في مؤتمر صحفي. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

اآلن وبعد نجاح مصر في تعويم 
السفينة الجانحة وإعادة فتح 
املالحة في قناة السويس، بدأ 

الجميع يحصي خسائره وكيفية 
تقليصها ألقصى قدر وربما 

تحويلها إلى ربح ومكسب، وبدأت 
كل األطراف املتضررة التحرك 

بسرعة مطالبة بتعويضات 
ضخمة من الشركة املالكة للسفينة 
حسب األضرار التي تعرضت لها. 

ثر: مصر، سفن 
ُ
املتضررون ك

النفط والغاز العمالقة، حاويات 
نقل السلع والبضائع واملواد 

الخام، الشركات املوردة، شركات 
التأمني. مالك السفينة، املستأجر، 

صاحب امتياز تشغيل املمر 
املائي، أصحاب البضائع، وهناك 

التعويضات املستحقة على بضائع 
السفن التجارية العمالقة والتي 

تراوح بني 100-200 مليون دوالر 
للسفينة، حسب تقديرات وكالة 

بلومبيرغ األميركية.
مصر بالطبع هي من أكبر 

املتضررين من غلق أهم ممر مائي 
عاملي وشريان الشحن الحيوي. 
خسائر مصر املباشرة قدرها 

رئيس هيئة قناة السويس أسامة 
ربيع، أول من أمس، بأكثر من 

مليار دوالر، تتوزع ما بني كلفة 
فقدان إيرادات يومية تقدر بنحو 

15 مليون دوالر بسبب تعطل 
حركة املالحة في القناة، وبما 

يعادل 100 مليون دوالر، حيث 
بلغت مدة التعطل 6 أيام، إضافة 

إلى كلفة تعويم السفينة الجانحة، 
وحساب تكاليف عمل املعدات 

والعاملني بالقناة على مدار ستة 
أيام من أجل التعويم، باإلضافة إلى 

األضرار والتلفيات الناتجة أصال 
عن جنوح السفينة، خاصة على 

جسم قناة السويس.
إال أن الخسائر غير املباشرة 

التي تكبدتها مصر تقدر بأكثر 
من ذلك بكثير، فهناك خسائر 

 
ً
السمعة، والتي دفعت دوال

أخرى مثل روسيا وإيران ودولة 
االحتالل اإلسرائيلي وغيرها 

من املستفيدين من األزمة لطرح 
ممرات بديلة للقناة املصرية 

عقب تعطل املالحة بها، وما تبع 
وقف املالحة 6 أيام من تأثيرات 
خطيرة على االقتصاد العاملي 

وتجارته وأسواقه وزيادة سعر 
النفط بنسبة 6% في اليوم األول، 
كما استغلت بعض األطراف أزمة 
توقف املالحة في قناة السويس 
إلثارة مخاوف العالم وشركات 

التوريد على انسياب التجارة 
العاملية، ومدى تكرار مثل هذه 

الحوادث في املستقبل. كما دفعت 
األزمة البعض للتندر على قدرة 
املصريني على تعويم السفينة 

الجانحة خالل فترة زمنية 
قصيرة، وهو ما ثبت عدم صحته 

مع نجاح السواعد املصرية في 
تعويم السفينة الجانحة خالل 

فترة زمنية قصيرة.
الكل يطالب بالحصول على 

تعويضات قد تقترب من خمسة 
مليارات دوالر، لكن من يدفع تلك 
األموال في النهاية، خاصة إذا ما 
أقدمت الشركة املالكة على إعالن 

إفالسها للهروب من سداد كل 
هذه املليارات؟

قناة السويس 
وحرب 

التعويضات

Friday 2 April 2021
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اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

أزمــة قناة السويس طرحت  خــال 
عــــدة دول، مــنــهــا روســـيـــا وإيـــــران 
وإســـرائـــيـــل، مــمــرات بــديــلــة للقناة 
ل 

ّ
ب املاحة الدولية أزمات تعط

ّ
قالت إنها تجن

ــن وتــكــالــيــف  الـــقـــنـــاة املـــصـــريـــة، وتــخــتــصــر زمــ
الــشــحــن الـــدولـــي بــنــســب كــبــيــرة، مــن بــن هــذه 
املــمــرات مــســار بحر الــشــمــال الــتــابــع لروسيا، 
أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه مـــســـار الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ومـــشـــروع خــطــوط أنــابــيــب الــطــاقــة الــروســيــة، 
ومــمــر »شـــمـــال-جـــنـــوب«، وهـــو مــمــر يــبــدأ من 
الهند ألوروبا ومنطقة األوراسي مرورا بعدة 
دول منها روسيا وإيــران، وكذا أنبوب النفط 
البحر  إيــات على  الــذي يبدأ من  اإلسرائيلي 

األحمر وحتى عسقان على البحر املتوسط، 
نقل  بهدف  لتنفيذه  االحــتــال  دولــة  وتخطط 
ــا، وكــــذا خـــط سكك  ــ ــ الــنــفــط الــخــلــيــجــي ألوروبـ
حديد إيات تل أبيب، وكذا قناة البحر امليت 
لــربــط الــبــحــر األحـــمـــر بــالــبــحــر املـــيـــت، وهــنــاك 
ــبــــري والـــبـــحـــري  ــريـــق الـــحـــريـــر الــصــيــنــي الــ طـ
وقطار نقل املنتجات الصينية ألوروبا، وهو 

املشروع املنافس القوي لقناة السويس.
وعلى الرغم من استئناف حركة املاحة عبر 
انقطاع دام نحو أسبوع  قناة السويس، بعد 
عــلــى إثـــر جــنــوح سفينة »إيــفــر غــيــفــن« وعــدم 
بشكل  الواقعة  من  الروسية  الشركات  تضرر 
كــبــيــر، إال أن الــحــادثــة شــكــلــت حـــافـــزا جــديــدا 
لــلــنــقــاشــات الــجــاريــة فــي روســيــا حـــول زيـــادة 
حركة نقل الشحن عبر املمر البحري الشمالي 
الــبــديــل، والـــذي يــربــط روســيــا بــبــلــدان جنوب 
شـــرق آســيــا والـــيـــابـــان والـــصـــن وغــيــرهــا من 

الدول.  
ــادة اعــتــمــاد  ــ ــام زيــ ــ ــك، ثــمــة عــقــبــات أمـ ــ ــع ذلـ ومــ
فــي ظل  الشمالي،  البحري  املمر  روســيــا على 
ــة بــالــخــطــوط الــعــرضــيــة  ارتــــفــــاع كــلــفــة املـــاحـ
بمرافقة  االستعانة  لضرورة  نظرا  الشمالية، 
كاسحات الجليد خال الجزء األكبر من العام، 
وســـط تــوقــعــات بـــأال تشكل الــظــروف الجوية 

ــــدول مــنــتــظــم لــلــشــحــن عــلــى طــريــق  بـــوضـــع جـ
املــــمــــر، فــــي خـــطـــوة تـــهـــدف لـــجـــذب املــــزيــــد مــن 
شركات الشحن. وممر املاحة الشمالي يمتد 
ــربـــط بن  عــبــر مــنــطــقــة الــقــطــب الـــشـــمـــالـــي، ويـ
املــحــيــطــن األطــلــســي والـــهـــادئ عــبــر املتجمد 

الشمالي. 
وتــخــطــط مــوســكــو الســتــخــدام املــمــر لتصدير 
النفط والغاز إلى األسواق الخارجية، خاصة 
إلــى حد  الجليد  مــن  بــات خاليا  وأن معظمه 
كــبــيــر. ومـــن املــتــوقــع أن يــصــبــح مــمــر املــاحــة 
الــشــمــالــي طــريــقــا تــجــاريــا رئــيــســيــا للبضائع 

املشحونة بن أوروبا وآسيا في املستقبل.
ــار، يتوقع الخبير فــي املجلس  وفــي هــذا اإلطـ
الروسي للشؤون الدولية، إيفان بوتشاروف، 
أن يــكــون الـــدافـــع الــــذي تــشــكــلــه واقـــعـــة تعطل 
ــة بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس لــتــطــويــر املـــمـــرات  املــــاحــ
البديلة محدودا، في ظل التكاليف التشغيلية 

املرتفعة للماحة باملناطق الشمالية. 
»الــعــربــي  ويـــقـــول بـــوتـــشـــاروف فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »لــــن يــشــكــل تــعــطــل املـــاحـــة بــقــنــاة 
السويس إال دافعا بسيطا لتطوير ممرات نقل 
بــديــلــة، نــظــرا لــعــودة الــحــركــة بقناة السويس 
ــذا الــحــافــز لن  إلـــى طبيعتها قــريــبــا. ولــكــن هـ
وإنما  وحــده،  الشمالي  البحري  للممر  يكون 

ــزام  ــرى مــثــل مـــشـــروع »حــ ــ أيـــضـــا ملـــشـــاريـــع أخـ
واحـــد، طــريــق واحـــد« الصيني. مــن املــؤكــد أن 
الــشــمــالــي سيستمر،  الــبــحــري  املـــمـــر  تــطــويــر 
ولـــكـــن الـــوضـــع فـــي قـــنـــاة الــســويــس لـــن يــكــون 
لــه تــأثــيــر كبير عــلــى ذلـــك. صحيح أن الصن 
وغــيــرهــا مــن بــلــدان شــرق آســيــا قــد تلجأ إليه 
لنقل البضائع إلى أوروبا، ولكن دول الخليج 
ســتــظــل تعتمد عــلــى قــنــاة الــســويــس فــي نقل 

النفط إلى أوروبا«.  
ــة قـــنـــاة الـــســـويـــس عــلــى  ــعــ وحــــــول تـــأثـــيـــر واقــ
الــشــركــات الــروســيــة، يــضــيــف: »ألــحــق جنوح 
كبيرة  خسائر  السويس  بقناة  غيفن«  »إيــفــر 
الروسية  والــشــركــات  الــشــركــات،  مــن  بالعديد 
لــيــســت اســتــثــنــاء فـــي ظـــل بـــقـــاء أكـــثـــر مـــن 2.5 
مليون برميل من النفط الروسي عالقة نتيجة 
للواقعة، مما ينذر باإلخال بمواعيد التسليم. 
مــســارا رئيسيا  الــســويــس ليست  قــنــاة  أن  إال 
لروسيا التي تعتمد على توريد النفط للصن 
وبعض البلدان األوروبية عبر مسارات أخرى. 
في املقابل، تكبدت دول الخليج خسائر أكبر 

كثيرا مقارنة مع روسيا«.    
»نيزافيسيمايا  من جهتها، رجحت صحيفة 
دافعا  السويس  قناة  أزمــة  تشكل  أن  غازيتا« 
لــتــطــويــر املـــمـــر الـــبـــحـــري الــشــمــالــي الـــــذي قد 

يصبح طريقا جــديــدا مــن املــوانــئ األوروبــيــة 
إلى مثياتها في املحيط الهادئ. 

وفـــي تــقــريــر بــعــنــوان »تــعــطــل قــنــاة الــســويــس 
يــثــيــر اهـــتـــمـــامـــا بـــمـــســـارات نـــقـــل جــــديــــدة فــي 
مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي« نــشــر فـــي عــددهــا 
الــصــادر الــثــاثــاء، أشـــارت الصحيفة إلــى أنه 
يتم نقل نحو مليار طن من الشحن عبر قناة 
الــســويــس ســنــويــا، مما يشكل 10 – 12% من 
املصري  لاقتصاد  ويحقق  العاملية،  الحركة 
أربـــاحـــا ســنــويــة تــبــلــغ 5 - 6 مــلــيــارات دوالر. 
املمر  عبر  الشحن  نقل  بلغ حجم  املقابل،  فــي 
البحري الشمالي 24.5 مليون طن فقط خال 

األشهر التسعة األولى من العام املاضي. 
ــن الـــعـــوائـــق أمــــــام تـــطـــويـــر مــــشــــروع املــمــر  ــ ومـ
ــرت »نــيــزافــيــســيــمــايــا  ــ الـــبـــحـــري الــشــمــالــي، ذكـ
العسكري،  والعامل  املنافسة  احتدام  غازيتا« 
ــارات الــشــمــالــيــة الــبــديــلــة مثل  ــســ وتـــطـــويـــر املــ
املمر الشمالي الغربي الكندي، وطريق البحر 
ــر لــلــقــطــب الــــــذي تــنــظــر فـــيـــه الــــواليــــات  ــابـ ــعـ الـ
ــيــــون. وخلصت  املــتــحــدة وشــركــاؤهــا األوروبــ
الصحيفة إلى أن أزمة تكدس السفن في قناة 
السويس قد أثرت على توازن القوى العاملية، 
وكأنها مفعول »رفرفة جناحي الفراشة«، على 

حد تعبير كاتب املقال.  

قناة السويس: حرب  الممرات البديلة

قناة السويس مهّددة بتراجع إيراداتها في حالة تنفيذ ممرات نقل بديلة )طارق وجيه/فرانس برس(

مساع لنقل نفط الخليج عبر إسرائيل بدال من قناة 
)Getty( السويس

أعادت أزمة قناة السويس الحديث عن ممرات 
بديلة تجنّب المالحة والتجارة العالمية مشاكل 
إذ  الشحن،  وتكاليف  زمن  وتختصر  التعّطل 

طرحت عدة دول منها روسيا وإيران وإسرائيل 
المالحة  تجنّب  إنها  قالت  للقناة  بديلة  ممرات 
الدولية أزمات تعّطل القناة المصرية التي تنقل 

عبرها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، 
ومن أبرز الممرات البديلة المطروحة، مسار بحر 
»شمال-جنوب«،  وممر  لروسيا،  التابع  الشمال 

منها  بدول  مرورا  ألوروبا  الهند  من  يبدأ  الذي 
ورغم  وغيره،  اإلسرائيلي  النفط  وأنبوب  إيران، 

ذلك تواجه هذه الممرات تحديات عديدة

محور

موسكو تطور الممر 
الشمالي الذي يختصر 

المسافة والتوقيت

ســلــطــت أزمـــــة قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــضـــوء على 
ــتـــح مــــمــــر بــــحــــري بــــديــــل لـــقـــنـــاة  ــفـ مـــخـــطـــط بـ
السويس في الصحراء اإلسرائيلية. وازدادت 
الــقــنــاة،  مـــخـــاوف املــصــريــن بــشــأن مستقبل 
بعد إعان إسرائيل عن محادثات ملد خطوط 
مـــن اإلمــــــارات تــمــر عــبــر الــســعــوديــة واألردن 
حتى إيات على البحر األحمر، ثم إلى ميناء 

عسقان على البحر املتوسط.
ــــك، أن مــنــافــســا فـــي قـــطـــاع الــنــفــط  ويــعــنــي ذلـ
ــرادات عــبــور  ــ ــإيـ ــ ســـيـــشـــارك قـــنـــاة الـــســـويـــس بـ
الخام، واألهم أنه سيفتح الباب أمام دراسة 
تــطــويــر مــمــر بـــري مــن جــنــوب إســرائــيــل إلــى 

غربها في قطاعات تجارية أخرى.
وفي املقابل، نفت هيئة قناة السويس وجود 
أيــــة تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة قـــد تــواجــهــهــا بسبب 
ــد تــمــتــد بــن  خـــطـــوط مـــاحـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــ
البحرين األحمر واملتوسط، الواقعن جنوب 

إسرائيل وغربها.

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــي تـــصـــريـــح خـــاص  ــســــؤول أردنـــــــــي، فــ أكـــــد مــ
»العربي الجديد«، أن باده ترى في مشروع  لـ
قــنــاة نــاقــل الــبــحــريــن املــشــتــرك مـــع إســرائــيــل 
ضــــرورة اســتــراتــيــجــيــة وتــعــمــل عــلــى تنفيذه 
مــا يمكن. ويأتي  بــأســرع  الــواقــع  أرض  على 
ذلك، على خلفية حادثة تعطل قناة السويس 
العماقة  أيــام بسبب جنوح السفينة  ملــدة 7 
»إيــفــر غيفن«. وقــال املــســؤول األردنــــي، الــذي 

فبراير/   2 بتاريخ  بــيــان  فــي  الهيئة  وذكـــرت 
شباط املاضي أن مسار القناة سيظل األقصر 
ــغـــرب،  واألكــــثــــر أمـــنـــًا لــلــربــط بـــن الـــشـــرق والـ
مــن نقل  القناة  الــحــاويــات عبر  حيث تتمكن 
من  أقــل  وبتكلفة  البضائع،  مــن  أكبر  كميات 

أية مسارات برية.
وفـــي الــربــع األخــيــر مــن 2020، وقــعــت شركة 
ــا« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــوط أوروبــــــــــــا- آسـ ــطـ ــ »خـ
وشركة »أم إي دي- ريد الند بريدج ليمتد« 
للتعاون في مجال  اإلماراتية، مذكرة تفاهم 

نقل النفط الخام بن دول الخليج.
ويـــهـــدف االتـــفـــاق إلــــى تــطــويــر بــنــيــة تحتية 
إلى  الخليج  قائمة وجــديــدة، لنقل نفط دول 
ــواق االســتــهــاك فــي أوروبـــــا، والــــذي يمر  أســ

معظمه حالًيا عبر قناة السويس.
ــل الـــنـــفـــط  ــقــ ــلــــى نــ ــقـــتـــصـــر املــــــشــــــروع عــ وال يـ
واملشتقات النفطية القادمة من اإلمارات إلى 
األسواق األوروبية والغربية بل أيضا تشمل 

رفض ذكر اسمه، إن هناك مؤشرات إيجابية 
على إمكانية البدء بالخطوات الازمة لتنفيذ 
املستمر  التباحث  فــي ضــوء  قريبا  املــشــروع 

مع »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية.
ووقــع األردن وإســرائــيــل فــي فــبــرايــر/ شباط 
األولــى  املرحلة  اتفاقية تنفيذ  عــام 2015  من 
البحرين بحضور ممثلن  ناقل  من مشروع 
الدولي والواليات املتحدة. ويقوم  البنك  عن 
املــشــروع على أســاس ربــط البحرين األحمر 

وامليت بواسطة قناة لرفع منسوبه.
 85 توفير  البحرين  ناقل  مشروع  ويتضمن 
لـــأردن سنويًا  املــيــاه  مليون متر مكعب مــن 
إلــى 200  املــيــت بكمية تصل  البحر  وتــزويــد 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــًا. كـــمـــا يــفــتــرض 
 30 عــلــى  الفلسطينية  األراضـــــي  تــحــصــل  أن 
مــلــيــون مــتــر مكعب و20 مــلــيــون مــتــر مكعب 
بــســعــر  األردن  مــــن  ــل  ــيــ ــرائــ إســ ســتــشــتــريــهــا 
حسام  االقــتــصــادي،  الخبير  ويـــرى  التكلفة. 

ــى الـــقـــارة  ــرى إلــ ــ إمــكــانــيــة نــقــل نــفــط دول أخـ
األوروبية. كما تشمل االتفاقية إمكانية نقل 
النفط القادم من دول حوض البحرين األسود 
ــتــــوســــط بـــاتـــجـــاه األســـــــــواق اآلســـيـــويـــة،  واملــ
مــا يختصر الــوقــت والــنــفــقــات والــتــعــقــيــدات 
النفط عبر قناة  الناجمة عن مــرور شحنات 

السويس.
سابق،  وقــت  فــي  إسرائيلية  صحف  ونقلت 
املفاوضات  إن  الشركة قوله  عن مسؤول في 
بن الشركة وشــركــاء في الشرق والــشــرق قد 
بلغت مرحلة متقدمة إلبرام اتفاقيات طويلة 
الــقــادم مــن دول  األجــل معهم. ومعظم النفط 
الخليج نحو األسواق األوروبية يمر إما عبر 
قناة السويس أو عبر خط األنابيب املصري 
ــــذي تــبــلــغ طــاقــتــه نــحــو مــلــيــونــن  ســومــيــد الـ

ونصف املليون برميل يوميًا.
النفط العماقة ال تستطيع  يذكر أن ناقات 
املــرور عبر قناة السويس بالتالي إمــا تفرغ 

فــي قناة  السفينة  أن حــادثــة جــنــوح  عــايــش 
الــســويــس األســبــوع املــاضــي سلطت الــضــوء 
مجددا على مشروع قناة البحرين باعتباره 
مــشــروعــا اســتــراتــيــجــيــا، ومــمــرا مــائــيــا لنقل 
املياه من البحر األحمر إلى البحر امليت، في 
الوقت الذي تفكر فيه حكومة االحتال بشق 

طريق موزا لقناة السويس.
إنــه في ظل  »العربي الجديد«  لـ وقــال عايش 
ــة الــتــي عاشتها قــنــاة الــســويــس أصبح  األزمـ
هناك حديث عــن بــدائــل جدية وأخـــرى ليس 

كل حموالتها في مرفأ عن السخنة النفطي 
على البحر األحمر ليجري ضخه عبر أنبوب 
ســومــيــد إلـــى مــرفــأ اإلســكــنــدريــة عــلــى البحر 
النفط  نــاقــات  فــي  املتوسط ويــعــاد تحميله 

بينها وبــن قــنــاة السويس رابـــط، ومــن ذلك 
مــا تفكر بــه »إســرائــيــل« بــإيــجــاد مــمــر مائي 
بن البحرين األحمر واألبيض املتوسط لكن 
ذلــك لــن يــكــون سها على اإلطـــاق كــون هذا 
وبــلــدان  إقليمية  مــوافــقــات  يتطلب  املــشــروع 
أخـــرى مــن بينها األردن ألنـــه قــد يــأتــي على 
مياهها اإلقليمية، إضافة إلى املعارضة التي 
ســتــبــديــهــا مـــصـــر. وأضـــــاف أن إســـرائـــيـــل قد 
تتجه وفي إطار سعيها لتنفيذ ذلك املشروع 
ألسلوب املساومة مع األردن من خال املضي 
بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع نـــاقـــل الــبــحــريــن ولـــكـــن من 
غــيــر الـــــوارد أن يــدخــل الــجــانــب األردنـــــي في 
مـــســـاومـــات بــهــذا الـــخـــصـــوص، حــفــاظــا على 
املصالح العربية وخاصة ملصر وعــدم كذلك 

التأثير على ميناء العقبة.
وكانت خمس جهات دولية مانحة قد أعلنت 
مؤخرا التزامها بتقديم دعم مالي بقيمة 400 

مليون دوالر لتنفيذ مشروع ناقل البحرين.

أمـــا الخيار  الـــى األســــواق األوروبـــيـــة.  لينقل 
اآلخــر فهو تفريغ جــزء من الحمولة في عن 
ــــرور  الــســخــنــة بــحــيــث تــســتــطــيــع الـــنـــاقـــلـــة املـ
عــبــر قــنــاة الــســويــس. وقــالــت مــجــلــة »فــوريــن 
بــولــيــســي« األمــيــركــيــة فــي تــقــريــر نــشــر شهر 
ــلـــول املـــاضـــي إن خـــط أنــابــيــب  ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــذي كان االحتال اإلسرائيلي يعمل  النفط 
بــه فــي الــســابــق كــمــشــروع مــشــتــرك ســـري مع 
إيــران، قد يكون أحد املستفيدين الرئيسين 
ــفــــاق الــــســــام مــــع اإلمـــــــــارات بــوســاطــة  مــــن اتــ

الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب.
وأضافت املجلة أنه مع إلغاء اإلمارات رسميًا 
إلسرائيل،  لعقود  استمرت  الــتــي  للمقاطعة 
يــلــعــب دورًا  ــــال عـــلـــى وشـــــك أن  ــتـ ــ فـــــإن االحـ
أكــبــر بكثير فــي تــجــارة الــطــاقــة فــي املنطقة، 
ــال الــكــبــيــرة،  ــ ــمـ ــ وســـيـــاســـات الــــبــــتــــرول، واألعـ

واستثمارات النفط.
)العربي الجديد(

ــازم الــنــاصــر،  ــر املـــيـــاه الــســابــق، حــ ــان وزيــ وكــ
املـــيـــاه  وزارة  إن  الـــجـــديـــد«  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــال  ــ قـ
والـــري اتــخــذت خــطــوة مهمة فــي البحث عن 
بديل لناقل البحرين، وذلــك من خال تنفيذ 
األحمر  البحر  مياه  لتحلية  وطني  مــشــروع 
ونــقــل مــيــاه مـــن الــجــنــوب لــتــلــبــيــة متطلبات 
الـــبـــاد، واالســـتـــغـــنـــاء عـــن مــشــاركــة الــجــانــب 
اإلسرائيلي في مشروع كان سيوفر نحو 75 

مليون متر مكعب.
املــيــاه، سفيان التل،  وقـــال الخبير فــي قــطــاع 
»العربي الجديد« في تصريح خاص: »لقد  لـ
نبهنا أكــثــر مــن مـــرة إلـــى خــطــورة املــشــاريــع 
التي تعكف الحكومة األردنية على تنفيذها 
مع االحتال اإلسرائيلي الذي يسعى لتطبيع 
عاقاته االقتصادية مع الدول العربية بشتى 
الـــطـــرق«، مــضــيــفــا: »املـــشـــروع لـــو نــفــذ يــخــدم 
أن تتخذ  بـــد  املـــحـــتـــل، وال  الـــكـــيـــان  مــصــالــح 

الحكومة خطوة جريئة بإلغاء اتفاقيته«.

مشروع ناقل البحرين يعود للواجهةخطوط لنقل النفط من الخليج إلسرائيل

5 جهات دولية مانحة 
تعتزم تقديم دعم مالي 

لتنفيذ المشروع

ــًا، مـــقـــارنـــة  ــ ــــومـ ــدة أقــــــل بــــــــ15 يـ ــمــ اآلســــيــــويــــة بــ
بـــالـــطـــريـــق الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـويـــس. 
وتــخــطــط مــوســكــو الســتــخــدام املــمــر لتصدير 
النفط والغاز إلى األسواق الخارجية، خاصة 
إلــى حد  الجليد  مــن  بــات خاليا  وأن معظمه 
كــبــيــر. وحــســب وكــالــة نــوفــوســتــي، قـــال نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي، يـــــوري تــروتــنــيــف 
املــاحــة الشمالي مشروع  األربــعــاء، إن »مــمــر 
ضــخــم، وهــو مــشــروع إلنــشــاء ممر نقل دولــي 
جديد، وقد تم التأكيد على أهميته مرة أخرى 
عند تعطل حركة الشحن عبر قناة السويس، 
أعتقد أن العالم بأسره يشعر بأنه من الجيد 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــيـــار احـــتـــيـــاطـــي، والــخــيــار 

الوحيد هو ممر املاحة الشمالي«. 
وأضاف أنه تم الطلب من شركة »روسآتوم«، 
التي تمتلك إحدى شركاتها كاسحات جليد، 

األزمة تعزز ممري بحر الشمال وطريق الحرير

القاسية عقبة أمام املاحة في تلك املنطقة، مع 
تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري في العقود 
املــقــبــلــة. وقــالــت وزارة الــطــاقــة الــروســيــة يــوم 
االثنن 29 مارس إن سفينة الحاويات العالقة 
التي تسد قناة السويس تسلط الضوء على 
مــدى األمـــان واالســتــدامــة ملسار بحر الشمال 
التابع لها وخطوط أنابيب الطاقة الروسية. 
وقالت الـــوزارة إن هــذه »شديدة األمــان، ولها 
مراكز تنافسية من حيث تكاليف النقل وكذلك 

االعتمادية مقارنة مع املسارات البديلة«.
ــوزارة االثــنــن، فــإن  ــ ووفـــق بــيــان صـــادر عــن الـ
العاملية بموارد الطاقة،  التجارة  زيــادة حجم 
بما فيها الغاز الطبيعي املسال، جعلت ظهور 
مــــســــارات قــصــيــرة إضـــافـــيـــة »مـــســـألـــة وقــــت«، 
ومشيرة إلى أن املمر البحري الشمالي يتيح 
تقليص الفترة الزمنية لنقل الشحن بن آسيا 

وأوروبا. 
وقبلها مباشرة قال مسؤول روسي رفيع، إن 
تعطل املاحة في قناة السويس يبرز أهمية 
تــطــويــر املــمــر الــبــحــري عــبــر الــقــطــب الشمالي 
الــذي بــات يمكن استخدامه في شكل متزايد 
املــنــاخــي. واســتــثــمــرت روســيــا  التغير  بسبب 
بــكــثــافــة فـــي تــطــويــر املــمــر الــبــحــري الــشــمــالــي 
املــوانــئ  إلـــى  بــالــوصــول  الـــذي يسمح للسفن 

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــادت أزمــة تعطل قناة السويس نحو أسبوع إثر جنوح 
سفينة الــشــحــن الــعــمــاقــة »إيــفــر غــيــفــن«، مــمــر »الــشــمــال - 
الــجــنــوب« لــلــواجــهــة مـــرة أخــــرى، إذ دعـــا السفير اإليــرانــي 
لدى روسيا كاظم جالي، السبت املاضي، في تغريدة عبر 

»تويتر«، إلى تفعيله كخيار بديل عن قناة السويس.
و»مـــمـــر الــشــمــال - الــجــنــوب« مـــشـــروع نــقــل دولــــي عــمــاق، 
رح خال قمة االتحاد األوروبي في هلسنكي سنة 1992 

ُ
ط

كاملمر الــتــاســع مــن ضمن عــشــرة مــمــرات، ثــم وقــعــت الــدول 
الــثــاث، إيــــران والــهــنــد وروســـيـــا، عـــام 2000 عــلــى الوثيقة 
األولـــــى إلنــشــائــه فـــي ســـانـــت بــطــرســبــرغ الـــروســـيـــة. وعـــام 
هــي: سلطنة عمان،  باملشروع،  أخــرى  التحقت دول   ،2016
قرغيزستان، طاجيكستان،  أرمينيا،  كازاخستان،  وتركيا، 
بياروسيا، أوكرانيا، سورية، وبلغاريا، إلى جانب الدول 

املؤسسة الثاث.

مواصفات الممر 
ويـــتـــكـــون »مـــمـــر الـــشـــمـــال - الـــجـــنـــوب« مـــن شــبــكــة خــطــوط 
بحرية وبرية وسكك حديدية يبلغ طولها 7200 كيلومتر، 
ويبدأ من بومباي بالهند ليربط املحيط الهندي ومنطقة 
الخليج مع بحر قزوين مرورًا بإيران، ثم يتوجه إلى سان 
بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى شمال أوروبا وصوال إلى 

العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ويعتبر هذا املشروع أحد أرخص الطرق الرابطة بن قارتي 
آسيا وأوروبا، وبذلك ينافس قناة السويس، حيث تتقلص 
ا، 

ً
تكاليف النقل عبره بمقدار 2500 دوالر مقابل كل 15 طن

هذا فضا عن أن ذلك يستغرق 14 يوًما فقط، في مقابل 40 
يوًما عبر طريق قناة السويس، حسب البيانات اإليرانية. 

وتقع إيــران في قلب هــذا املمر، ويمّكنها هــذا املشروع في 
حال تدشينه من التحكم في حلقة وصل حيوية بن آسيا 

وأوروبا. 
ويفترض أن ُينقل عبر ممر »الشمال الجنوب« في مراحله 
األولى سنويا 6 ماين طن من السلع، إلى أن يرتفع إلى 15 

طنا حتى 20 مليونا بعد اكتمال املشروع بالكامل.

شبكة املواصات
املشروع  إيـــران، وفــق  ومنذ خمس سنوات تقريبا، تسعى 
الشامل للنقل، إلى إنشاء 10 ممرات داخلية رئيسية تمتد 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والعكس، 
بــطــول 21 ألـــف كــيــلــومــتــر لــربــطــهــا بــشــبــكــة الــنــقــل الـــدولـــي، 
وخاصة ممر الشمال الجنوب. وحسب إعان وزارة الطرق 
واملواصات اإليرانية، خال فبراير/ شباط املاضي، حقق 

املشروع تقدما بنسبة 70 في املائة. 
إلى ذلك، أكملت إيران بناء الخط البري السريع على طريق 
بشكل  لاعتماد  إيــران  تخطط  كما  الجنوب.  الشمال  ممر 
فــي مــشــروع ممر  أســاســي على شبكة الخطوط الحديدية 

ربــط خطوط  على  العمل  ومنها  للنقل،  الــجــنــوب  الــشــمــال 
سكة الحديد بميناء بندر عباس املطل على الخليج بميناء 
بندر أنزلي على بحر قزوين، بطول نحو 1600 كيلومتر، 
يستكمل خال  أن  املــقــرر  مــن  كيلومترا   40 نحو  منه  بقي 

هذا العام. 

عوائد مالية 
يمنح  الجنوب  الشمال  نقل  ممر  إنــشــاء  أن  إلــى  باإلضافة 
كبيرة في مواجهة  قــدرات جيوسياسية وتنافسية  إيــران 
املمر  أن  إال  بــهــا،  املحيطة  واألمــنــيــة  السياسية  التحديات 

أيضا يعود بمنافع اقتصادية كبيرة عليها.
ــات الــنــقــل بــمــركــز  ــ ــ ــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــديـــر قــســم دراسـ وفــ
ــلـــم والـــصـــنـــاعـــة«  ــة بــجــامــعــة »الـــعـ ــاديـ ــتـــصـ الـــــدراســـــات االقـ
اإليــرانــيــة ميثم الجـــوردي، فــي حديث لصحيفة »الــشــرق«، 
إن العوائد املباشرة وغير املباشرة التي يمكن أن تجنيها 
طهران من عبور السلع عبر أراضيها من خال ممر الشمال 

الجنوب تبلغ 300 دوالر لكل طن.
وإذا أخــذنــا بــاالعــتــبــار أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري لــلــدول 
عــام 2017  بلغ  الجنوب  الشمال  الــواقــعــة على طــريــق ممر 
نحو 77 مليون طن، فمردود عبور هذه الكمية الكبيرة من 
السلع عبر إيران سيكون نحو 23 مليار دوالر لها سنويا، 

ما يمكن أن يغنيها عن عوائد النفط املحظور أميركيا.

عقبات وتحديات 
رغـــم أهــمــيــة مــمــر الــشــمــال الــجــنــوب وكــونــه أقــصــر املــمــرات 
عقدين  مــن  أكثر  مضي  بعد  لكن  ماليا،  وأرخصها  زمنيا 
على التوقيع على اتفاقية بشأن إنشائه بن إيران والهند 
وروسيا، لم يستكمل بعد، ما أدى إلى ظهور ممرات بديلة 
جديدة، مثل طريق الحرير، مع أن هذه املمرات تبقى األكثر 

كلفة ماليا وزمنيا باملقارنة مع ممر الشمال الجنوب. 

روسيا وإيران 
وإسرائيل تسعى 
لمنافسة القناة

آمال إيرانية بإحياء ممر 
»الشمال - الجنوب«

تأمل إيران في إحياء مشروع ممر 
»الشمال - الجنوب«، على خلفية 

أزمة قناة السويس

وهو  غوريون،  بن  قناة  مشروع  إحياء  اإلسرائيلية  الحكومة  أعادت 
السلطات  وترى  والمتوسط.  األحمر  البحرين  بين  يربط  قديم  مشروع 
أن  إلى  وتشير  السويس.  قناة  محل  ستحل  القناة  هذه  أن  اإلسرائيلية 
المتوسط  البحر  على  وعسقالن  األحمر  البحر  على  إيالت  بين  المسافة 
لوصل  السويس  قناة  أخذتها  التي  المسافة  وتشبه  بعيدة،  ليست 
متعدد  مشروع  إلــى  القناة  تحول  ألن  أبيب  تل  وتخطط  البحرين. 
فهي  السويس  لقناة  كبديل  التجاري  دورهــا  عن  وفضال  الوجوه، 

تهدف إلى إقامة مدن صغيرة وفنادق حولها.

عودة قناة بن غوريون

أعادت أزمة قناة السويس 
الحديث عن ممرات بديلة 

تجنّب المالحة الدولية 
أزمات التعّطل وتختصر 

زمن وتكاليف الشحن

أكد مسؤول أردني أن 
بالده ترى في مشروع 
قناة ناقل البحرين مع 

إسرائيل ضرورة استراتيجية

طهران تسعى لدور العب مهم في نقل التجارة العالمية )األناضول(
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لندن ـ موسى مهدي

تــتــجــه شـــركـــات الــنــفــط واملــصــافــي 
العاملية إلى تحقيق أرباح ضخمة 
مــن الــوقــود خـــال الــصــيــف املقبل، 
خـــاصـــة فـــي الــــــدول الـــتـــي خـــرجـــت مــبــكــرًا من 
جائحة كورونا، مثل الصن، أو تلك التي على 

وشك الخروج، مثل الواليات املتحدة. 
لكن شركات النفط التي كانت لديها مساحات 
تخزين ضخمة وتمكنت من تخزين الخامات 
النفطية الرخيصة في الربع الثاني من العام 
املاضي حينما انهارت أسعار النفط إلى أقل 
من 30 دوالرًا في املتوسط للبرميل، ستتمكن 

من جني أرباح ضخمة خال العام الجاري.
في هــذا الشأن، كشف مسح لشركة »آي أتش 
أس« األميركية لأبحاث، صادر يوم الثاثاء 
املــاضــي، أن مبيعات الــغــازولــن فــي الــواليــات 
املــتــحــدة ارتــفــعــت ألول مـــرة فـــوق املــســتــويــات 
مــارس/  فــي  الجائحة  قبل  عليها  كانت  التي 
آذار 2020. وحسب بيانات املسح الذي أجرته 
التابعة للشركة  النفط  وحــدة خدمات أسعار 
الــــواليــــات  فــــي  مـــحـــطـــة وقـــــــود  وشــــمــــل 2500 
األميركية، فإن الطلب على املشتقات النفطية 
ــــال شــهــر  تــــراجــــع بــنــســبــة 27% بـــأمـــيـــركـــا خـ
لوحدة  التنفيذي  الرئيس  وقــال   .2020 أبريل 
بــريــان  أس«،  أتـــش  »آي  بـــــ النفطية  الــخــدمــات 
ــفــــاع الــطــلــب على  نــــــورس، »بــالــتــأكــيــد إن ارتــ
الــوقــود مــن مستويات مـــارس املــاضــي أخبار 
ســـارة النــتــعــاش االقــتــصــاد األمــيــركــي وبــدايــة 
لـــعـــودة الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا فـــي الـــواليـــات 
املــــتــــحــــدة«. وحـــســـب نـــشـــرة »أويـــــــل بــــرايــــس«، 
الــواليــات املتحدة  الــوقــود في  ارتفعت أسعار 

بشكل متواصل ملدة 17 أسبوعًا.
املــركــبــات فــي أميركا،  اتــحــاد  بــيــانــات  وتشير 
التي تــراقــب مــؤشــرات أســعــار الــوقــود، إلــى أن 
أســعــار الـــوقـــود ارتــفــعــت فــي املــتــوســط بنحو 
ـــــــ 12  33% فـــي الــــواليــــات األمـــيـــركـــيـــة خــــال الـ
شـــهـــرًا املــاضــيــة مـــن مــســتــويــاتــهــا الــدنــيــا في 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى 2.88 
دوالر لـــغـــالـــون الـــغـــازولـــن. لــكــن فـــي الــعــديــد 
مــن الــواليــات األمــيــركــيــة يــدفــع املستهلك اآلن 
كاليفورنيا  ــة  واليـ فــفــي  دوالرات.   3 مــن  أكــثــر 
أكثر من ثاثة دوالرات  ، يدفع املستهلك 

ً
مثا

لغالون الغازولن. ويرى عدة خبراء أن سعر 
الــثــاثــة دوالرات في  لــتــجــاوز  الــغــالــون يتجه 
املتوسط خال الصيف املقبل.  في هذا الشأن، 
الطاقة  الستراتيجيات  التنفيذي  املدير  يــرى 
العاملية بشركة »آر بي سي كابيتال ماركتس« 
األميركية، مايكل تران، أن »السوق يشير إلى 
أن ســعــر الــغــالــون يــتــجــه لــارتــفــاع إلـــى أكــثــر 
مـــن ثــاثــة دوالرات فـــي املــتــوســط بــالــواليــات 
األميركية«. وما يفاعل أسعار الوقود، ارتفاع 
شهية املواطن األميركي للسفر والترفيه بعد 
فترة طويلة من اإلغاق وتقييد الحركة. كذلك 
ارتفاعًا كبيرًا  الطيران  اتــحــاد شــركــات  الحــظ 
فــي الــحــجــوزات وتــجــاوز عـــدد املــســافــريــن في 
اليوم  فــي  مسافر  مليون  األميركية  املــطــارات 
ــارس/ آذار  ــ خـــال الــنــصــف األول مـــن شــهــر مـ
الــــجــــاري.  وفـــي ذات الـــصـــدد، تــتــوقــع خبيرة 
ــة بـــشـــركـــة »كـــــي بــــي أم جـــــي« لــتــدقــيــق  ــاقـ الـــطـ
الحسابات في تعليق لصحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال« يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، أن يشهد 
صــيــف الــعــام الـــجـــاري حــركــة ســفــر كثيفة في 
أرهقهم  قد  »املواطنن  املتحدة، ألن  الــواليــات 
اإلغــاق والحبس في املــنــازل، وهــم في حاجة 
ماسة لانطاق والسفر والترفيه«. وبالتالي 
املصافي سترتفع خال  شــركــات  مبيعات  إن 
الــصــيــف املــقــبــل، وتــرتــفــع تــبــعــًا لــذلــك أســعــار 
بيانات  وأرباحها وأسهمها. وحسب  الوقود 
إدارة معلومات الطاقة األميركية، فإن املصافي 
األميركية تنتج من برميل النفط الخام نحو 
ــازولـــن و12 غـــالـــونـــًا من  ــغـ الـ ــن  20 غـــالـــونـــًا مـ
الــديــزل وزيـــت التدفئة. وهـــذا يعني أن  وقـــود 
ارتفاع سعر الغازولن إلى أكثر من 3 دوالرات 
سيحقق لــهــذه املــصــافــي أربـــاحـــًا ضــخــمــة، إذ 
إنها ستبيع البرميل بعد التصفية بنحو 96 
الــتــي خزنت  دوالرًا.  وبــالــتــالــي، إن املــصــافــي 
بــرامــيــل الــنــفــط بــســعــر أقـــل مــن 30 دوالرًا في 
الــعــام املــاضــي تتجه لتحقيق ربــح يــقــارب 66 
دوالرًا من البرميل قبل حساب كلف التشغيل 

ارتــفــعــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة خـــال مـــارس/ 
مــقــارنــة  بــاملــائــة   42.2 بــنــســبــة  املـــاضـــي،  آذار 
بذلك  مسجلة   ،2020 عــام  مــن  نفسه  بالشهر 
التجارة  مستوى قياسيا. وأوضــحــت وزيــرة 
خال  الخميس،  بكجان،  روهــصــار  التركية، 
العجز  أن  أنقرة،  مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الــتــجــاري تــراجــع بنسبة 15.2% خــال الربع 
األول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 

2020 لينخفض إلى 11 مليار دوالر.
التركية  الـــصـــادرات  قيمة  إن  بــكــجــان  وقــالــت 
األول من  الربع  17.3% خــال  بنسبة  ازدادت 

هــذا من أسباب  وُيــَعــّد  والترحيل والضرائب. 
عودة املستثمرين لشراء أسهم شركات الطاقة 
الطاقة  ســيــاســات  مــن  الــرغــم  عــلــى  التقليدية، 
النظيفة التي أعلنها الرئيس جوزيف بايدن 
بـــادة التفاقية  عـــودة  بــعــد  تنفيذها  ويــنــوي 
باريس للمناخ.  وترجم ارتفاع سعر الوقود 
في الواليات املتحدة في سوق املال األميركي 
فــي أسعار  ارتــفــاع كبير  إلــى  »وول ستريت«، 
أســهــم شــركــات الــنــفــط واملــصــافــي األمــيــركــيــة، 
إذ ارتــفــعــت أســهــم شــركــات »أكــســون موبيل« 
و»شـــيـــفـــرون« و»فــيــلــيــبــس« و»بــيــكــر هــيــوز« 

وأسعار معظم املصافي األميركية.
ــقـــت أســهــمــهــا  ــقـ ــــات حـ ــركـ ــ ــــشـ ــذه الـ ــ ــ وبــــعــــض هـ
الــــــ 12 شــهــرًا  خـــــال  فـــــوق %100  ــات  ــاعــ ــفــ ارتــ
املاضية، مثل شركة » أكس أل إي« األميركية 
التي ارتفعت بأكثر من 102.3% حسب بيانات 

شركة »آي جي« التي نقلها موقع انفستبيديا، 
ــاع أســعــار  ــفــ يــــوم االثـــنـــن املــــاضــــي.  لــكــن ارتــ
الــوقــود ال يحدث فقط فــي الــواليــات املتحدة، 
بــل فــي العديد مــن دول الــعــالــم، إذ يسبب في 
بينما  واقتصادية،  سياسية  أزمــات  بعضها 
يــعــتــبــر ارتـــفـــاعـــه مــــن عــــامــــات الــتــضــخــم فــي 
الــــدول الــغــنــيــة. ويــبــلــغ مــتــوســط ســعــر غــالــون 
الــغــازولــن فــي الــوقــت الــراهــن عامليًا نحو 1.2 
بترول  »غــلــوبــال  مــوقــع  لبيانات  وفــقــًا  دوالر، 
الوقود  األميركي. وتتباين أسعار  برايسس« 
تــبــعــًا لــتــقــســيــم الــــــدول املــنــتــجــة واملــســتــهــلــكــة 
تباين  أن  ويــرى محللون  والفقيرة.   والغنية 
أسعار الوقود في الدول الصناعية يعود إلى 
الــتــي تجنيها  الــضــرائــب  الــتــفــاوت فــي نسبة 
خزائن الدول من الوقود. إذ إن الوقود، بسبب 
كثافة اســتــخــدامــه فــي املــواصــات واملــصــانــع، 

عام 2021، لتصل إلى 50 مليار دوالر، مسجلة 
مستوى قياسيا. كما أن واردات تركيا خال 
 %9.7 بــنــســبــة  زادت   2021 مـــن  األول  الـــربـــع 
مقارنة بالربع نفسه من العام الفائت، لتبلغ 

61 مليار دوالر.
وأكـــــــدت أن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري تــــراجــــع خـــال 
نفسه  بالشهر  مقارنة   %14.2 بنسبة  مــارس 
من 2020، لينخفض من 5.5 مليارات إلى 4.7 

مليارات دوالر.
وأشـــــــارت إلــــى أن صـــــــادرات مـــــارس املــاضــي 
الــعــام  نــفــســه  بــالــشــهــر  مــقــارنــة   %42.2 زادت 

املاضي، بواقع 18 مليارا و985 مليون دوالر، 
مسجلة رقما قياسيا. ولفتت إلى أن الواردات 
الشهرية زادت 25.8% مقارنة بمارس 2020، 

لتبلغ 23 مليارا و679 مليون دوالر.
مليار   16.012 إلـــى  زادت  الـــصـــادرات  وكــانــت 
بنسبة  املـــاضـــي  شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  فـــي  دوالر 
على  مرتفعًا  قياسيًا  9.6% مسجلة مستوى 
الــــواردات %9.8  أســـاس شــهــري، بينما زادت 

إلى 19.37 مليار دوالر.
تأتي القفزة في الصادرات التركية على الرغم 
مــن تــأكــيــد مــصــدريــن وتــجــار عــلــى أن بعض 
املصدرين األتراك يحولون مسار مواد غذائية 
السلع لالتفاف على  مــن  ومــابــس وغــيــرهــا 
مــقــاطــعــة غــيــر رســمــيــة مــنــذ أشــهــر مــن جانب 
السعودية أدت إلى تراجع حركة التجارة إلى 

مستويات متدنية لم تشهدها من قبل.
ــــاف مـــصـــدرون وتـــجـــار ودبــلــومــاســيــون  وأضـ
»رويترز«، أن اإلنتاج في دول قريبة يسمح  لـ
جمركية  وثائق  على  بالحصول  للمصدرين 
ــة عــبــارة »صــنــع فــي تــركــيــا« مــن السلع،  وإزالــ

بما يسمح بتصديرها للمملكة
 بــمــقــاطــعــة 

ّ
ولــــم تــســلــم الــــريــــاض رســمــيــا قــــط

كبارا  أعمال سعودين  رجــال  أن  غير  تركيا، 
ــالــــوا إنــهــا  أقــــــروا بــهــا فـــي الـــعـــام املـــاضـــي وقــ
رد عــلــى مـــا وصـــفـــوه بـــعـــداء مـــن قــبــل أنـــقـــرة. 
الرسمية  التجارة  لبيانات  وأظهرت مراجعة 
أن صـــــادرات تــركــيــا إلـــى الــســعــوديــة فـــي أول 
ــــاري هـــــوت بــمــعــدل  ــــجـ ــام الـ ــعــ ــن الــ شـــهـــريـــن مــ
سنوي يبلغ 93% لتصل إلى 38 مليون دوالر.
وقالت رابطة الصادرات التركية، إن صادرات 
األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة واملــلــبــوســات والحلي 
يــفــوق %90  بما  كلها  انخفضت  والــســيــارات 

عما كانت عليه قبل عام.
)رويترز، العربي الجديد(

ــنــــوح ســفــيــنــة  ــــي نـــحـــو 5% بـــســـبـــب جــ ــــاضـ املـ
تبع  ومــا  السويس،  قناة  فــي  يابانية عماقة 
ذلك من عرقلة حركة مــرور الناقات النفطية 
في املمر املائي. وتشير بيانات شركة  »كيبلر« 
النفطية  السفن  ترصد حركة  التي  األميركية 
وناقات الغاز الطبيعي، إلى أن هناك ناقات 
نفطية تنتظر املرور عبر قناة السويس تحمل 
نحو 6.3 ماين برميل. وقّدرت مصادر أخرى 

حجم الحموالت بنحو 13 مليون برميل على 
ل حركة الشحنات 

َ
عرق

ُ
ظهر 13 سفينة. وربما ت

النفطية عبر قناة السويس ألكثر من أسبوع.
واستفادت أسعار الوقود األميركية في القفزة 
الكبرى من ثاثة عوامل رئيسية، هي ارتفاع 
ارتفع  إذ  الــعــاملــيــة،  النفطية  الــخــامــات  أســعــار 
لــلــبــرمــيــل، بينما  فـــوق 70 دوالرًا  بــرنــت  ــام  خـ
األميركي  الوسيط  تكساس  غــرب  خــام  ارتفع 

فوق 63 دوالرًا للبرميل. 
املساحات  انخفاض  فهو  الثاني،  العامل  أمــا 
املتاحة لتخزين الوقود في الواليات املتحدة 
بــســبــب االخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــي ســبــبــهــا تــخــزيــن 
الــخــامــات الــرخــيــصــة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. أمــا 
ــات االنـــتـــعـــاش  ــعـ ــوقـ ــل الــــثــــالــــث، فـــهـــو تـ ــامـ ــعـ الـ
ــادة  ــ ــات املـــتـــحـــدة وزيـ ــواليــ ــتـــصـــادي فـــي الــ االقـ
التي  األميركي  للمستهلك  النقدية  الــوفــورات 

من املتوقع أن ترفع من القوة الشرائية وحركة 
السفر والسياحة خال الصيف الجاري. 

لكن في مقابل هذه العوامل التي رفعت آمال 
الشركات واملصافي األميركية بحصاد ربحية 
ضخمة في الشهور املقبلة، هنالك مخاوف من 
تتمكن  لم  إن  االقتصادي  النمو  في  انتكاسة 
السيطرة  مــن  األمــيــركــيــة  الصحية  الــســلــطــات 
على جائحة كورونا، التي باتت من املحددات 
الرئيسية للتوجهات االقتصادية في العالم. 

يــذكــر أن أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام تــراجــعــت في 
الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، يــــوم الــخــمــيــس، مع 
عودة املخاوف من تباطؤ التعافي االقتصادي 
العاملي بسبب جائحة كورونا، ومواصلة دول 
أوروبــــا فـــرض قــيــود ملــنــع تفشي الـــوبـــاء. لكن 
وعــرقــلــتــهــا حركة  الــيــابــانــيــة  السفينة  جــنــوح 
مـــــرور الــشــحــنــات الــنــفــطــيــة بــقــنــاة الــســويــس 

ــل مـــن خــســائــر الـــخـــام. واســتــأنــفــت إدارات 
ّ
قــل

عمليات  الخميس،  يوم  السويس،  قناة  هيئة 
إعــادة تعويم سفينة الحاويات »إيفر غيفن« 
اليابانية، بعد أن سببت أزمة في حركة املاحة 
عــلــى جهتي الــقــنــاة شــمــااًل وجــنــوبــًا. وتشير 
بلومبيرغ،  وكــالــة  مــن  لكل  متطابقة  بــيــانــات 
وبيانات شركة »ريفينيتيف أيكون« املتتبعة 
قرابة  أن  إلــى  عامليًا،  البحرية  املــاحــة  لحركة 
180 ســفــيــنــة عــالــقــة بـــن طـــرفـــي الـــقـــنـــاة على 
البحرين األحــمــر واملــتــوســط. وارتــفــعــت حدة 
التخوفات، وخاصة في أوروبا، من احتمالية 
تــأخــر إعـــادة السفينة إلــى مــســارهــا، وهــو ما 
يفتح الباب لفرضية نقل حركة املاحة مؤقتًا 
أفريقيا(،  )جنوبّي  الصالح  الرجاء  رأس  إلــى 
لــذلــك مــن تبعات مالية وأخـــرى مرتبطة  ومــا 

بتأخر الطلبيات.

المصافي 
تترقب 

حصد األرباح

ارتفاع قياسي للصادرات التركية

)Getty( محطة وقود في مدينة نيويورك األميركية

)Geety( عمالق محركات البحث في العالم)Getty( مستوى قياسي لصادرات تركيا

)Getty( حي المال في لندن

تزاحم استثماري على 
أسهم شركات الطاقة 

في سوق »وول ستريت«

ُيَعّد من العوامل الرئيسية في الحصول على 
دخل سريع لخزينة الدولة. ففي أوروبا تراوح 
أسعار الغازولن حاليًا بن 1.74 دوالر وأكثر 

 من دوالرين في الدول اإلسكندنافية. 
ً
قليا

وعــــادة مــا تــكــون أســعــار الــغــازولــن والــديــزل 
رخيصة جدًا في الدول املنتجة والدول الفقيرة 
الــدول الغنية. لكن األســعــار في  ومرتفعة في 
الواليات املتحدة، الدولة الصناعية املتقدمة، 
تخالف هذه القاعدة، إذ إن اإلدارات األميركية 
ــفــــاظ بــســعــر  ــتــ املـــتـــعـــاقـــبـــة تـــحـــرص عـــلـــى االحــ
رخــيــص لــلــوقــود مــقــارنــة بـــالـــدول الصناعية 
ــــرى. وذلــــك يــجــري ضــمــن االســتــراتــيــجــيــة  األخـ
األميركية التي تستهدف التفوق االقتصادي 
ــنــــمــــو  وزيــــــــــــــادة تــــنــــافــــســــيــــة الـــــــــصـــــــــادرات والــ
االقــتــصــادي.  ويــذكــر أن أســعــار أسهم الطاقة 
في سوق »وول ستريت« كسبت يوم األربعاء 

أسعار الوقود تتجه لالرتفاع في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

التصنيع  نشاط  نمو  وتيرة  تسارعت 
املتوقع،  من  بأكثر  املتحدة  اململكة  في 
لــيــســجــل أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي عــقــد 
زمني، مع وصول تفاؤل الشركات إلى 
أعلى مستوى في سبع سنوات، وبدعم 

من عمليات طرح اللقاحات.
وارتفع مؤشر »آي إتش إس ماركيت« 
ملديري املشتريات الصناعي إلى 58.9 
 أعلى 

ً
نقطة خال شهر مارس، مسجا

بــعــدمــا   ،2011 عـــــام  مـــنـــذ  مـــســـتـــويـــاتـــه 
بــلــغ 55.1 نــقــطــة فـــي الــشــهــر الــســابــق، 
ا الــتــوقــعــات الــبــالــغــة 57.9 

ً
ومـــتـــجـــاوز

نقطة. كما ارتفع إنتاج املصانع للشهر 
الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، إذ نــمــا بــأســرع 
وتيرة منذ نوفمبر، مع زيادة الطلبات 
فــي مــارس واســتــعــداد املصانع إلعــادة 
تــشــغــيــل االقـــتـــصـــاد عـــن طـــريـــق تعين 

موظفن بأسرع وتيرة منذ عام 2014.
ــال روب دوبـــســـون، املــديــر لـــدى »آي  وقـ
إتــش إس ماركيت«، »إن إطــاق اللقاح 
قيود  لتخفيف  الــعــمــاء  واســتــعــدادات 
اإلغاق دعمت النمو«. ومن املتوقع أن 
يؤدي الطرح السريع للقاح في اململكة 
املــتــحــدة إلـــى انــتــعــاش اقــتــصــادي هــذا 
الـــعـــام، بــعــد انــكــمــاش االقــتــصــاد %10 
اقــتــصــاد املــمــلــكــة في  ــــدأ  فـــي 2020. وبـ
الثالث من 2020،  الربع  التعافي خال 
مع استئناف األنشطة االقتصادية مرة 
 نموًا فصليًا بـ %16.9، 

ً
أخــرى، مسجا

مقابل انكماش قياسي بنسبة %19.5 
في الربع الثاني السابق له.

ــاءات رســـمـــيـــة، بــلــغ عــدد  ــق إحــــصــ ــ ووفـ
ــا فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة،  وفـــيـــات كـــورونـ
ألــــف شــخــص،  ــاء، 126.6  ــثـــاثـ الـ حــتــى 
كـــســـادس  مــــايــــن،   4.34 واإلصـــــابـــــات 

أعلى دولة في إصابات كورونا.

واشنطن ـ العربي الجديد

تعتزم شركة »غوغل«، عماق محركات 
ــدء إعــــــادة بعض  الــبــحــث فـــي الـــعـــالـــم، بــ
ا ملعايير 

ً
املوظفن للعمل من املكتب وفق

ا مــن الشهر الــجــاري. وقــال  طوعية بـــدًء
»فــــوكــــس  ـــ ــوغــــــل« لــ مــــتــــحــــدث بــــاســــم »غــــ
بيزنس« إن مكاتب محددة في الواليات 
ا 

ً
املتحدة تنوي إعادة فتح مقراتها وفق

لسعة تشغيلية محدودة واستناًدا إلى 
اللقاح.  معايير محددة من بينها توفر 
وأضــــــــاف: »نــــظــــًرا ألن الــــوضــــع ال يــــزال 
ديــنــامــيــكــًيــا، فــإنــنــا نــواصــل اتــبــاع نهج 
ــدروس إلعـــــادة املـــزيـــد من  ــ تــدريــجــي ومــ
األشخاص بأمان إلى املكتب كلما أمكن 
ذلك«. وتستهدف »غوغل« إعادة جميع 
املـــوظـــفـــن لــلــعــمــل مــــن املـــكـــتـــب بـــصـــورة 
طبيعية بداية من شهر سبتمبر املقبل.

ــــى  ــن أولـ ــ ــل« واحـــــــــدة مـ ــ ــوغـ ــ ــــت » غـ ــانـ ــ وكـ
الــتــي عــرضــت على موظفيها  الــشــركــات 
املاضي عند  العام  املنزل في  العمل من 
تــفــشــي جـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«، وتــنــصــح 
الــشــركــة املــوظــفــن بــالــتــطــعــيــم لــكــنــهــا ال 

تلزمهم بذلك.
فـــــي تــــطــــور أخــــــر ذكــــــــرت غـــــوغـــــل، أنـــهـــا 
ستسهم بـ 25 مليون دوالر في صندوق 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــجـــديـــد ملــكــافــحــة 
الكاذبة. جاء ذلك بعدما أثارت  األخبار 
جائحة كورونا واالنتخابات األميركية 
 فــي 

ً
الـــــعـــــام املـــــاضـــــي ارتـــــفـــــاًعـــــا هـــــائـــــا

غوغل،  أعلنت  كما  املضللة.  املعلومات 
أنها ستمنح عبر منصتها غوغل مييت 
اتصال  تقدم خدمة  التي   Google Meet
الفيديو، مكاملات فيديو مجانية ملدة 24 
ميل«  »جـــي  حــســاب  ســاعــة ملستخدمي 

حتى يونيو.

نمو نشاط التصنيع في 
المملكة المتحدة

موظفو »غوغل« 
يعودون لمكاتبهم

طاقة

بينما تتجه أسعار الوقود الرتفاع كبير هذا الصيف في الواليات األميركية، 
وترتفع شهية السفر والسياحة لدى المواطن األميركي، يتوقع خبراء 
ارتفاع سعر غالون الغازولين إلى أكثر من 3 دوالرات بالمتوسط، وحصد 

شركات المصافي أرباحًا ضخمة خالل العام الجاري

تراجع عائد السندات األميركية ألجل 10 سنوات خالل تعامالت الخميس، 
بايدن  جو  إعالن  وبعد  النمو  بشأن  إيجابية  بيانات  وسط   %1.697 إلى 
مقترحه لإلنفاق على البنية التحتية. ومن المتوقع أن تساهم عمليات 
المتفائلة  والتوقعات  التحفيز 
للنمو في جذب االستثمار األجنبي 
ــدوالر.  ــالـ ــمــقــومــة بـ لـــأصـــول ال
كذلك  ــتــوقــعــات  ال وســاهــمــت 
خالل  الــدوالر  مؤشر  استقرار  في 
أعلى  من  بالقرب  أمس،  تعامالت 
صدور  قبل  أشهر   5 في  مستوى 
متابعة  ووسط  اقتصادية  بيانات 

مستجدات جائحة »كورونا«.

تراجع عائد السندات واستقرار الدوالر

رؤية

شريف عثمان

مـــع إعــــالن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــوزيـــف بـــايـــدن تــفــاصــيــل خطته 
الضخمة لتحديث البنية التحتية في الواليات املتحدة، بتكلفة تقترب 
طــرق وجسور، كما  وبناء  تريليون دوالر، تشمل تجديد   2.3 من 
وتعزيز  اإلنــتــرنــت،  شبكات  وتوسيع  التكنولوجية  البنية  تحديث 
الــواليــات  تنافسية  على  للحفاظ  والــتــطــويــر  الــبــحــوث  على  اإلنــفــاق 
املتحدة خالل السنوات القادمة، تستعد قطاعات األعمال األميركية 
لخوض معركتها للحيلولة دون رفع الضرائب على أرباح الشركات، 
تلك  لتمويل  الحالية  األميركية  اإلدارة  من  املقترحة  الطريقة  وهــي 

املشروعات. 
وفي ما اعتبره محللون مقدمة التجاه الرئيس املنتخب حديثًا لرفع 
األميركية،  والــشــركــات  املرتفعة  الــدخــول  أصــحــاب  الــضــرائــب على 
كأحد أهم الوعود التي قطعها خالل حملته االنتخابية العام املاضي، 
االقتصادي  الفكر  فــي  كبيرًا   

ً
تــحــوال تمثل  أن خطته  بــايــدن  اعتبر 

الــحــكــومــات الصغيرة واألفــكــار  املــتــحــدة، بعيدًا عــن نهج  لــلــواليــات 
الــخــاصــة بتخفيض الــضــرائــب الــتــي تــم تبنيها مــن قــبــل الــرؤســاء 
»إنــه استثمار يحدث مرة واحدة  الجمهوريني قبل عقود، مضيفًا 

لكل جيل في أميركا«. 
ومــع وصـــول الــديــن األمــيــركــي إلــى أعــلــى مستوياته على اإلطـــالق، 
تريليونات   3 املــوازنــة  وتخطي عجز  دوالر،  تريليون   28 متجاوزًا 
دوالر، نتيجة لحزم اإلنفاق الضخمة التي أقرتها اإلدارة األميركية 
الحالية والسابقة إلنعاش االقتصاد ومساعدة املواطنني الذين فقد 
عدد كبير منهم وظيفته ودخله على مواجهة أعباء الحياة، لم يكن 
الــضــرائــب على األميركيني  التوجه نحو زيـــادة  بــايــدن ســوى  أمـــام 
الفترة  فــي  رأســهــا  على  سيكون  والــتــي  الضخمة،  نفقاته  لتمويل 

القادمة مشروعات تحديث البنية التحتية التي ينوي تنفيذها. 
التحتية،  البنية  تحديث  لفكرة  األميركية  الشركات  تحمس  ورغــم 
التي ازدادت الشكاوى من تهالكها مؤخرًا، حيث يعتبرها الكثيرون 
على  األميركية  الشركات  يمكنها مساعدة  التي  العوامل  أهــم  أحــد 
يعارض  القادمة،  السنوات  خــالل  أرباحها  وزيــادة  أعمالها  تطوير 
واملــصــالــح، وعلى رأسها  األعــمــال  الكيانات وجــمــاعــات  مــن  الكثير 
وتحالف  لألعمال  املستديرة  واملــائــدة  األميركية  التجارية  الغرفة 
RATE، رفع الضرائب على الشركات التي لم تتعاف بعد من صدمة 
أرباحها  املــاضــي، وأثـــرت فــي  الــعــام  بــقــوة  الــتــي ضربتها  الجائحة 
بصورة سلبية.  وبعد انتشار الشائعات التي تفيد بتوجه الرئيس 
األميركي لزيادة الضرائب املفروضة على الشركات األميركية من 
املناسبات  مــن  العديد  فــي  وتأكيده   ،%28 إلــى  حاليًا  تطبق   %21
االعــتــراض على ذلك،  لها  الشركات األميركية ال ينبغي  أيــا من  أن 
اقترح السيناتور جو مانشني، الديمقراطي الذي يمثل والية وست 
فيرجينيا التي كانت تاريخيًا تحت سيطرة الحزب الجمهوري، أن 

يتم االكتفاء برفع الضريبة إلى 25% فقط. 
وعــلــى نــحــو مــتــصــل، طــالــبــت شـــركـــاٌت أمــيــركــيــة جــمــاعــاِت الــنــفــوذ 
في  األمــر  عليه  مــا سيكون  فــي معرفة  بمساعدتها  واشنطن  فــي 
املستقبل القريب، حتى تتمكن من إعداد خططها الخاصة باإلنتاج 
واالستثمار. واقترحت تلك الشركات الدخول في تفاوض مباشر مع 
البيت األبيض، من أجل تخفيض الضرائب املزمع فرضها، خاصة 
على الكيانات التابعة لها خارج األراضي األميركية، والتي يبلغ الحد 
األدنى لها حاليًا 10.5%، بينما يرغب بايدن في مضاعفته ليصبح 
يدافع  إنــه  الــذي يقول عــن نفسه   ،RATE 21%.  ورفــض تحالف
األعمال  مجتمع  ضمن  األميركي  الضريبي  النظام  تنافسية  عــن 
ويساعد  الوطني،  لالقتصاد  مناخ  أفضل  لخلق  ويسعى  العاملي، 
القوى العاملة والشركات التي توظفهم على النجاح، زيادة الضرائب 
أعضائه  الــذي يضم بني  التحالف  وقــال  األميركية.  الشركات  على 
مجموعة من عمالقة الشركات األميركية، مثل فيديكس لتوصيل 
ومعدات  والــســالح  الطائرات  ع 

ِّ
وُمَصن وان،  كابيتال  وبنك  الــطــرود، 

إنه  تــويــوتــا،  اليابانية  الــســيــارات  وُمــَصــنــع  مــارتــني،  لوكهيد  أخـــرى 
يعمل على إبقاء معدل الضريبة على الشركات عند مستوى %21، 
الديمقراطي  السيناتور  وقــال  ذلــك.  لتحقيق  الجهد  يدخر  لن  وإنــه 
العمل على  التحالف، إنه يدعم فكرة  بالنش لينكولن، أحد قيادات 
سد الفجوات ونقاط الضعف التي »تسمح للشركات ذات الربحية 

بالتهرب من الضرائب، أو دفع مبالغ أقل مما ينبغي«. 
الضرائب في  لــم تدفع دوالرًا واحـــدًا مــن  التي  ورفــضــت فيديكس، 
أول عام يتم فيه تطبيق التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، خطة بايدن لزيادة الضرائب على 
الشركات، واقترحت عوضًا عن ذلك رفع الضرائب املفروضة على 

البنزين والديزل لتوفير التمويل املطلوب لتحديث البنية التحتية. 
وفـــي حــديــث إلحــــدى الــقــنــوات املــحــلــيــة األمــيــركــيــة، قــالــت إيــزابــيــل 
رولــيــســون، املــتــحــدثــة بــاســم الــشــركــة، إن شــركــتــهــا تــدعــم اإلنــفــاق 
الفيدرالي على البنية التحتية عن طريق زيادة الضرائب على الوقود، 
مضيفة »ال نعتقد أن زيادة الضرائب على الشركات وتوسيع قاعدة 
لتمويل  الصحيحة  االستراتيجية  التي تطبق عليها هي  الشركات 
نفقات البنية التحتية، حيث إن هذه التغييرات تؤثر على التنافسية 
الناتج املحلي  االقتصادية للبالد، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على 
اإلجمالي للواليات املتحدة. ونظرًا الستهداف إدارة بايدن صناعة 
التي  الضريبية  اإلعفاءات  إلغاء  األميركية، من خالل  والغاز  النفط 
منحها إياها ترامب، أعلن معهد البترول األميركي، الذي يعد أكبر 
ضمن  بعينها  صناعات  اســتــهــداف  رفضه  الصناعة،  تمثل  جهة 
خطة زيادة الضرائب على الشركات، »ألنه يؤدي إلى إعاقة جهود 
إنعاش االقتصاد األميركي، وتعطيل خلق الوظائف مرتفعة األجر، 

بما فيها تلك التي يوفرها قطاع الطاقة«.
ومــــع رفــــض الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة لــفــكــرة زيـــــادة الـــضـــرائـــب على 
التصادم مع  لتجنب  لدى بعضها  اتجاهًا  أن هناك  يبدو  أرباحها، 
أو  بــصــورة  ستكون  الــتــي  التحتية،  البنية  لتحديث  وخطته  بــايــدن 

أخرى مفيدة أيضًا لتلك الشركات على املدى الطويل. 
ويـــوم األربــعــاء، نقلت شبكة ســي ان بــي ســي اإلخــبــاريــة عــن أحد 
أعضاء جماعات الضغط من ممثلي الشركات األميركية توقعه أن 
تقبل بعض الشركات بالخطة، رغم ما تتضمنه من زيادة أعبائها 
الضريبية، كونها تنتظر منذ سنوات حدوث ذلك التحديث في البنية 
والطيران  الــســيــارات  شــركــات  عمالقة  يمثل  آخـــر،  وقـــال  املتهالكة. 
إنه  نفسها  للشبكة  الكبرى،  الخاص  االستحواذ  شركات  وبعض 
يتوقع أن تتقبل الشركات الخطة ألن هناك الكثير من األموال التي 
تضمن  »لـــو  مضيفًا  مصالحها،  تــراعــي  بطريقة  إنــفــاقــهــا  سيتم 
األمر شبكات اإلنترنت واسعة النطاق، والسيارات الكهربائية، إلى 
آخر تلك القائمة، فسيكون هناك الكثير من اإلنفاق اإليجابي الذي 

ُيرضي الشركات األميركية«.

مقاومة عنيفة لزيادة 
الضرائب بأميركا
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