
9

بيروت ـ ريتا الجّمال

ارتفاع  على  الخميس،  أمــس  اللبنانيون،  استيقظ 
 

ّ
جــديــد لــأســعــار بنسبة وصــلــت إلــى 15%، فــي ظل

اســتــمــرار األزمــــة الــتــي تتفاقم حــّدتــهــا عــلــى صعيد 
طــوابــيــر االنــتــظــار والــــحــــوادث األمــنــيــة والـــشـــح في 

املعروض من املحروقات.
بمقدار  أوكــتــان   95 البنزين  وارتــفــع سعر صفيحة 
9000 ليرة، و98 أوكتان 9300 ليرة، واملــازوت 8300 
األســعــار، وفق  ليرة. وأصبحت  ليرة، والــغــاز 4000 
ليرة،  أوكــتــان 70100  الــرســمــي، بنزين 95  الــجــدول 

ــازوت 54400  لــيــرة، واملــ أوكــتــان 72200  وبنزين 98 
ليرة، والغاز 41600 ليرة، وفق بيانات وزارة الطاقة.

وكانت أسعار املحروقات سجلت، الثالثاء املاضي، 
ارتفاعًا كبيرًا بعد صدور الجدول، وفق سعر صرف 
ــلـــدوالر، بــــداًل مــن السعر  مــدعــوم عــنــد 3900 لــيــرة لـ
الــرســمــي وهــو 1500 لــيــرة، )ســعــر الــســوق الــســوداء 
أكثر من 17 ألف ليرة للدوالر(، بيد أن إشكااًل حصل 
حول التسعيرة دفع الشركات املستوردة للنفط إلى 
االمتناع عن تسليم البضائع ريثما يتم التصحيح 

وبالتالي زيادة األسعار.
وُعقد ألجل ذلك اجتماع بني املديرة العامة للنفط، 

اعترضوا  الذين  الشركات  فغالي، وأصحاب  أورور 
مطالبني  التسعيرة،  عناصر  بعض  احتساب  على 
باحتسابها على سعر صرف الــدوالر النقدي، وقد 
أبدت فغالي تفهمها ملطالبهم واستعدادها لدرسها 

وعرضها على وزير الطاقة.
وعــلــى الــرغــم مــن زيــــادة األســـعـــار، وإعــــالن املعنيني 
االتفاق على تزويد السوق باملحروقات، إال أن األزمة 
ال تــــزال مــســتــمــّرة، حــيــث شــهــدت مــحــطــات الــوقــود، 
 

ّ
منذ صباح أمس الخميس، زحمة طوابير، في ظل

استمرار إقفال بعض املحطات أبوابها.
وحـــول هـــذه املــشــاهــد، يــؤكــد عــضــو نــقــابــة أصــحــاب 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــراكــــس، لــــ  املـــحـــطـــات، جـــــورج بــ
 ،

ّ
 نراها طاملا أن جوهر املشكلة لم ُيحل

ّ
»إننا سنظل

أي الــتــخــزيــن والــتــهــريــب، حــيــث إن وتــيــرة التسليم 
تحّسنت اليوم، بيد أن كميات البضاعة الالزمة لم 
تصل إلى املحطات، وهي تختفي فجأة، فيذهب جزء 

منها إلى التخزين والجزء األكبر إلى التهريب«.
ارتــفــاع جديد لأسعار،  أمــا حــول احتمال تسجيل 
هــنــاك  ولـــكـــن  كــــل شـــــيء وارد،  إن  ــراكــــس  بــ  فـــيـــقـــول 
ما لنعرف  تبلورها  ننتظر  دولــيــة  إقليمية   عــوامــل 
إذا سيكون املسار تصاعديًا أو سنشهد انخفاضًا 

في األسعار.

استمرار أزمة الوقود في لبنان رغم رفع األسعار %15

قفزة في صادرات سيارات »كيا«
ــا«، ثـــانـــي أكـــبـــر صـــانـــع لـــلـــســـيـــارات فــي  ــيــ قـــالـــت شـــركـــة »كــ
ارتفعت  مبيعاتها  إن  الخميس،  أمــس  الجنوبية،   كــوريــا 
الشهر  بنفس  مقارنة  املــاضــي  الشهر  فــي   %20.2 بنسبة 
مــن الــعــام املــاضــي، بفضل الــطــلــب الــخــارجــي الــقــوي على 
الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة االســـتـــخـــدامـــات. وذكــــرت 

الــشــركــة فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا بــاعــت 253.592 ســـيـــارة في 
يــونــيــو/ حــزيــران، ارتــفــاعــا مــن 210.895 وحـــدة فــي نفس 
الــشــهــر مــن الــعــام املــاضــي، حــســب وكــالــة األنــبــاء الــكــوريــة 

)يونهاب(.
بنسبة  تراجعت  املحلية  مبيعاتها  أن  الشركة  وأضــافــت 

17.9% على أســاس سنوي لتصل إلــى 49.280 وحــدة في 
الــشــهــر املـــاضـــي، حــيــث خفضت الــشــركــة إنــتــاجــهــا بسبب 
ــائـــق اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن  ــرقـ الــنــقــص فـــي الـ
أســاس  عــلــى   %35.4 بنسبة  قــفــزت  الــخــارجــيــة  مبيعاتها 

سنوي لتصل إلى 204.312 وحدة في الشهر املاضي.

رئيسة البنك المركزي األوروبي، كريستين الغارد، قالت 
األكثر  السيناريو  يتجنب  قد  اليورو  منطقة  اقتصاد  إن 
يواجه  يزال  ال  لكنه  الوباء،  بداية  في  المتصور  تشاؤما 
البرلمان  أمام  وذكرت  الفيروس.  سالالت  من  مخاطر 
ن التوقعات االقتصادية على  األوروبي الخميس: »تحُسّ
يخفض  التطعيم  حمالت  في  السريع  التقدم  خلفية 
لكنها  خطيرة«.  سيناريوهات  حدوث  احتمالية  من 
يزال يواجه حالة عدم يقين  ال  التعافي  أن ذلك  ذكرت 

بسبب انتشار طفرات الفيروس، بحسب »رويترز«.

محافظ بنك إنكلترا، أندرو بايلي، قال إن على صانعي 

االرتفاع  على  الفعل  رد  في  المبالغة  عدم  السياسات 
المؤقت للتضخم في المملكة المتحدة. وذكر خالل 
خطاب في لندن الخميس أن جزءا من ارتفاع التضخم 
قيود  تخفيف  مع  أساسية  تأثيرات  إلى  يرجع  أخيًرا 
اإلغالق المرتبطة بالوباء، وأن تلك اآلثار لن تستمر، كما 
واالتجاه  االستهالكية  السلع  عن  بعيًدا  التحول  يتوقع 
بالكامل.  االقتصاد  تشغيل  إعادة  مع  الخدمات  نحو 
وأضاف وفًقا لـ»بلومبيرغ«: من المهم عدم المبالغة 
والتضخم  المؤقت  القوي  النمو  على  الفعل  رد  في 
السابق  بالتشديد  مقوض  غير  التعافي  أن  من  للتأكد 

ألوانه للظروف النقدية.

سورس،  جورج  الشهير،  العالمي  المضارب  صندوق 
قرر االستثمار في العمالت المشفرة بعدما منحت كبيرة 
فيتزباتريك،  دون  الصندوق،  لدى  االستثمار  مسؤولي 
الضوء األخضر لبدء التداول في تلك الفئة من األصول. 
وحسب صحيفة، »ذا ستريت«، األربعاء، فإن فيتزباتريك 
طلبت من عمالء »سوروس فاند مانجمنت« االستعداد 
لتداول بيتكوين في األسابيع األخيرة. ويبحث الصندوق 
وانخرط   ،2018 منذ  المشفرة  العمالت  في  االستثمار 
عدد من صناديق التحوط والصناديق االستثمارية في 
التداول في هذه السوق الذي وصلت قيمته السوقية 

إلى تريليوني دوالر في وقت سابق من العام الجاري.

أسماء في األخبار

الكويت: عوائد االستثمارات تفوق النفط
الكويت ـ خالد الخالدي

أكد وزير املالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
الــكــويــتــي، خليفة حــمــادة، على قوة  واالســتــثــمــار 
املركز املالي للدولة، رغم الصعوبات الناجمة عن 
أن  كــورونــا، مشددا على  النفط وتفشي وبــاء  تراجع أسعار 
النمو في صندوق احتياطي األجيال في السنوات الخمس 
ــرادات النفطية لــلــبــالد فــي نفس  ــ املــاضــيــة فـــاق إجــمــالــي اإليــ
الكويتية، أمس الخميس، الحالة  الفترة. وناقشت الحكومة 
فــي مجلس  فــي جلسة خاصة وســريــة عقدت  للدولة  املالية 
ــة )الــبــرملــان(، حــيــث اســتــعــرض الــوزيــر حــمــادة، الحالية  األمـ
الذين طلبوا  املعارضة  اعتراض نواب  للدولة، وسط  املادية 
عقد جلسة علنية قبل أن يرفع رئيس مجلس األمــة مرزوق 

الغانم، الجلسة ويعلن فض دور االنعقاد الحالي.
وشهدت الجلسة سجااًل حــادًا بني نــواب املعارضة ورئيس 
مجلس األمة، عقب حصول اقتراح الحكومة بتحويل الجلسة 

إلى سرية على 32 صوتًا، فيما صوت 30 نائبًا مع الجلسة 
انــتــهــاء الجلسة فــي بيان  املــالــيــة، عقب  العلنية. وقـــال وزيـــر 
املالي  »املركز  إن  للدولة،  املالية  الحالة  فيه  صحافي لخص 
الكويت قــوي جــدا، ألنــه مدعوم بالكامل من صندوق  لدولة 
إيــــرادات الصندوق  أن  الــقــادمــة«، مــؤكــدا  احتياطي األجــيــال 
نــص عليه  كما  استثمارها  يعاد  بــل  امليزانية،  فــي  ال تدخل 
قانون إنشائه. كما أكد الوزير على أن أداء صندوق احتياطي 
إذ حقق نسبة  القادمة »كــان األفضل في تاريخه«،  األجــيــال 
نمو بلغت 33 في املائة في هذه السنة، متفوقا على نظرائه 
مــن الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــعــاملــيــة الــتــي تفصح عــن أدائــهــا 
النمو  الوزير إلى أن  الرئيسية. وأشــار  أداء املؤشرات  وعلى 
في صندوق احتياطي األجيال في السنوات الخمس املاضية 

فاق إجمالي اإليرادات النفطية لنفس الفترة.
العام(  )االحتياطي  الــدولــة  في خزينة  السيولة  أن  ذكــر  كما 
السحوبات  نتيجة  املاضي،  الصيف  في  بالكامل  استنفدت 
ــة الـــتـــي تــعــانــي من  الـــتـــي تــمــت لــتــغــطــيــة مـــصـــروفـــات الــــدولــ

اخــتــالالت هيكلية مــتــراكــمــة، مــمــا أدى إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 في املائة من 
اإليرادات إلى صندوق األجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج 
السنة املالية )2018-2019(، فضال عن بيع بعض األصول في 
احتياطي  الــعــام( على صــنــدوق  )االحتياطي  الــدولــة  خزينة 

األجيال القادمة.
وأدت هذه اإلجراءات إلى توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات 
ديــنــار )نــحــو 23 مــلــيــار دوالر( فــي خــزيــنــة الـــدولـــة، ملواجهة 

مصروفات امليزانية العامة.
ولفت الوزير إلى أن سعر التعادل في موازنة )2021/ 2022( 
هو 90 دوالرا لبرميل النفط، كما لفت إلى برنامج الحكومة 
لإلصالح املالي املقدم إلى مجلس األمة والذي يتضمن عدة 
مــشــاريــع قــوانــني تــخــتــص بــتــوفــيــر الــســيــولــة بــاإلضــافــة إلــى 
التي  القوانني  أن مشاريع  على  مــبــادرات إصالحية، مشددا 
الــســيــولــة هــي ليست مــشــاريــع إصــــالح، بل  تختص بتوفير 

أدوات مالية ضرورية تمهد لإلصالح وال تغني عنه.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بات العالم على موعد مع فقاعات 
كثيرة تنذر بحدوث أزمات مالية 

واقتصادية للدول، ومعيشية 
للمواطن. أزمات قد تفوق في 

حدتها تداعيات األزمة املالية في 
2009. فهناك فقاعة تضخم أسعار 

السلع مع إقبال الدول والشركات 
الكبرى على تخزين األغذية والسلع 
واملعادن واملواد الخام ووضع قيود 

على تصديرها، مع زيادة الطلب 
على تلك السلع من قبل الدول 

الراغبة في تعظيم اإلنتاج وعودته 
ملعدله الطبيعي وتعويض ما فاتها 

على مدى 18 شهرًا هي فترة 
تفشي وباء كورونا، وهذه الفقاعة 

ستضر أوال الدول املستوردة 
لألغذية، ومنها دول، مثل مصر 

والجزائر واملغرب وتونس واإلمارات 
والسعودية واألردن، حيث سترفع 

كلفة استيراد السلع الغذائية 
والبالغة قيمتها نحو 100 مليار 
دوالر سنويا لكل الدول العربية. 

وهناك فقاعة أسعار النفط وزيادة 
سعر البرميل املتوقعة ألكثر من 

100 دوالر، وهو ما يترتب عليها 
زيادة أسعار املشتقات البترولية 

من بنزين وسوالر وغاز طبيعي، 
وهذه الزيادات ستترك آثارا 

كارثية على موازنات الدول العربية 
املستوردة للطاقة، وستضغط أكثر 

على املواطن الذي قد يجد نفسه 
أمام زيادات على أسعار كل شيء 

بسبب ارتفاع سعر الوقود، خاصة 
املواصالت والكهرباء.

وهناك فقاعة العقارات في 
عدد من الدول، منها بريطانيا 

والواليات املتحدة، حيث تسجل 
زيادة ملحوظة في أسعار املنازل 

بمعدالت غير مسبوقة بسبب 
موجة الشراء الجنوني للعقارات 

باعتبارها من األصول شبه اآلمنة 
والتي تحمي صاحب املال من 

مخاطر التضخم. 
وهناك فقاعة العمالت الرقمية، 

وبوادرها تهاوي سعر بيتكوين من 
65 ألف دوالر في إبريل/ نيسان 

إلى نحو 33 ألف دوالر، وهناك 
توقعات بتراجع السعر ألقل من 20 

ألف دوالر. وامتد التراجع لعمالت 
أخرى، مثل إيثريوم وريبل، وهذه 

الفقاعة ستكبد املضاربني خسائر 
تفوق قيمتها مليارات الدوالرات، 

كما ستحدث هزة في أسواق 
الصرف واالستثمار.

وهناك فقاعة البورصات التي 
شهدت ارتفاعات في زمن كورونا، 

خاصة »وول ستريت«. ومن 
املتوقع أن تشهد البورصات عملية 

تصحيح وتراجع في أسعار 
األسهم مع عودة جاذبية االستثمار 

في األدوات األخرى والعمالت 
واألصول وأدوات الدين، وعودة 

الحياة ألنشطة االقتصاد.
وهناك فقاعة العمالت، وفقاعة 

الديون السيادية التي من املتوقع أن 
تنفجر مع الكشف عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدتها املوازنات 

جراء تفشي كورونا ووقف أنشطة 
االقتصاد وتراجع اإليرادات.

ببساطة العالم انتقل من فقاعة 
واحدة هي تضخم أزمة كورونا 
الصحية والتي انعكست سلبا 

على مجمل االقتصاد العاملي، إلى 
فقاعات أكبر وأخطر.

العالم 
على موعد 

مع الفقاعات
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

لــــــــم تــــــــتــــــــردد وســــــــائــــــــل اإلعـــــــــــالم 
ــيـــة عـــنـــدمـــا قـــــرر املـــغـــرب  ــانـ ــبـ اإلسـ
املغتربني في الصيف  عــدم عبور 
اململكة،  نحو  اإلسبانية  املوانئ  من  الحالي 
بــحــوالــي 1.15 مليار  الــخــســائــر  تــقــديــر  فـــي 
يورو، منها 500 مليون يورو تخص العبور 
عــلــى مـــن الـــبـــواخـــر. لــقــد ذهــبــت الــتــقــديــرات 
ــك املــبــلــغ عند  إلـــى أن املــغــاربــة يــصــرفــون ذلـ
عبورهم من البلدان األوروبية حيث يقيمون 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــم نــحــو املــمــلــكــة فـــي الــفــنــادق 
واملــطــاعــم ومــحــطــات االســـتـــراحـــة ويــقــتــنــون 
تــذاكــر الــبــواخــر عــبــر إســبــانــيــا الــتــي تعتبر 
ــدم شـــمـــول املـــوانـــئ  ــ ــر مــــن عـ ــبــ ــتـــضـــرر األكــ املـ
ــي الــصــيــف  ــة بــعــمــلــيــة الـــعـــبـــور فــ ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ
الحالي، خاصة بني ميناء الجزيرة الخضراء 
ــــي ســـيـــاق  وطـــنـــجـــة املــــتــــوســــط. كــــــان ذلــــــك فـ
استقبال  التي نجمت عن  السياسية  األزمــة 
إســبــانــيــا لــزعــيــم بــولــيــســاريــو االنــفــصــالــيــة 
إبراهيم غالي، وهو االستقبال الذي أغضب 
املــغــرب، وإن كــان الطرفان لم يدخال رسميا 
فــــي حـــــرب اقــــتــــصــــاديــــة، رغـــــم دعـــــــوة بــعــض 
منتجي الخضار والفواكه اإلسبان ملقاطعة 
ــادرات املـــغـــربـــيـــة. ويــعــتــبــر املـــغـــرب من  ــ ــــصـ الـ
أولــــويــــات الــخــطــة الـــتـــي صــاغــتــهــا إســبــانــيــا 
مـــن أجــــل تــعــزيــز تـــدويـــل شــركــاتــهــا، خــاصــة 
ــع الــشــركــة  ــا دفــ ــذا مـ ــراء، هــ ــمـ فـــي الــــقــــارة الـــسـ
مكتب  فتح  إلــى  التنمية  لتمويل  اإلسبانية 
الــبــيــضــاء مـــن أجـــل استعمالها  بـــالـــدار  لــهــا 
كــمــنــصــة لــتــســيــيــر عــمــلــيــاتــهــا فــــي أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء. ولم يغفل مراقبون إسبان 
في ظل األزمة طرح فرضية لجوء املغرب إلى 
تقليص حضور إسبانيا في املشاريع الكبرى 
ذات الصلة بالبنيات التحتية والسياحة، بل 
الذي  التوجه  إن إسبانيا ستراقب عن كثب 
عبر عنه املغرب بخفض وارداته من الخارج، 

حــيــث يــتــطــلــع إلـــى اســتــبــدال مــشــتــريــات من 
الخارج بقيمة 8.5 مليارات دوالر بمنتجات 

توفرها املصانع املحلية.

انزعاج من وقف التهريب
وتـــرى إســبــانــيــا فــي الــتــدابــيــر الــتــي اتخذها 
املغرب أخيرا نوعا من الحصار االقتصادي، 
إلــــى درجـــــة دفـــعـــت رئـــيـــس مــلــيــلــيــة املــحــتــلــة 
إدواردو دو كاسترو، إلى التعبير عن غضبه 
املتمثلة  اململكة  اتخذتها  التي  التدابير  من 
فـــي إغـــــالق مــعــبــري ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، حيث 
صــــرح لــوكــالــة األنـــبـــاء اإلســبــانــيــة »إيـــفـــي«، 
قــائــال: »خــارطــة طــريــق املــغــرب واضــحــة، إنه 
يريد أن يكبر، وفــي خضم هــذا النمو نغرق 
البلد  بــنــاء مــوانــئ بشمال  نــحــن. مــن الجيد 
ذلــك ال يجب  أن  وكــذلــك بنيات تحتية، غير 
أن  اإلســبــان  ويعتبر  يتم على حسابنا«.  أن 
املــديــنــتــني يعرضهما ألزمــة  إغــــالق مــعــبــري 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، فـــي وقــــت يـــؤكـــد املــديــر 
الـــعـــام لــلــجــمــارك والـــضـــرائـــب غــيــر املــبــاشــرة 
التهريب  نــهــايــة  أن  لــخــضــر،  بــاملــغــرب، نبيل 
عــبــر ســبــتــة ومــلــيــلــيــة ال رجــعــة عــنــهــا، حيث 
يــشــكــالن  ــتـــني ال  ــنـ املـــديـ ــبـــري  ــعـ مـ أن  ــبـــر  ــتـ اعـ
مــمــرا لــيــس لــلــســلــع فــقــط بـــل لـــأفـــراد أيــضــًا، 
املــوانــئ معبرين  يــراد تحويلهما كما  حيث 
لــلــمــســافــريــن، الـــذيـــن يــحــمــلــون مــعــهــم سلعا 
لالستهالك الشخصي فقط. ويتصور رئيس 

بوعزة  املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة 
»العربي الجديد« أن  الخراطي، في حديثه لـ
السلع املهربة عبر سبتة ومليلية املحتلتني 
تشكل خطرا على صحة املستهلكني ما دامت 
أنــه يؤكد  الواجبة، غير  للمراقبة  ال تخضع 
بالنسبة  تــشــكــلــهــا  الـــتـــي  املــنــافــســة  أن  عــلــى 
عبر  املــســتــوردة  تلك  أو  املحلية  للمنتجات 
قنوات رسمية تفضي إلى فقدان فرص عمل 
بــســبــب اإلفــــــالس الـــــذي قـــد يـــطـــاول وحــــدات 
إنتاجية باململكة. وال تتوفر مدينتا مليلية 
وسبتة على إنتاج أو صناعة محلية، حيث 
يــأتــي كــل شـــيء مــن الـــخـــارج، وهـــو مــا يدفع 
 80 أن  على  التأكيد  إلــى  الجمارك  مسؤولي 
في املائة من السلع التي تنتهي في املدينتني 
تـــّصـــرف بـــاملـــغـــرب، مـــا يــمــثــل رقــــم مــعــامــالت 

يتراوح بني 1.5 مليار وملياري دوالر.

صعود مفاجئ
لم يكن املراقبون اإلسبان على مدى السنوات 
مــيــنــاء طنجة  أن يتمكن  يــتــوقــعــون  األخـــيـــرة 
املــتــوســطــي، مـــن تـــجـــاوز املـــوانـــئ اإلســبــانــيــة 
فــي الــنــقــل الــبــري للسلع بــني الــبــحــر األبــيــض 
املتوسط واألطلسي. تجلى في العام املاضي 
أن امليناء املغربي تبوأ املرتبة األولى متقدما 
على ميناء الجزيرة الخضراء اإلسباني. فقد 
ــد املــكــلــف بــمــهــمــة لـــدى مــجــلــس الــشــاحــنــني  أكـ
األوروبـــــي، جــــوردي إســبــني، ذلـــك الــتــقــدم، في 
تصريح سابق لوكالة بلومبيرغ. ويتجلى أن 
ميناء طنجة املتوسط تعامل مع 5.8 ماليني 
بــزيــادة بنسبة 20  املــاضــي،  العام  حاوية في 
فــي املـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام الـــذي قــبــلــه، حيث 
تــفــوقــت تــلــك املــنــصــة عــلــى مــيــنــاء الــجــزيــرة 
 5.1 فيه  الشحن  بلغت حركة  التي  الخضراء 
مــاليــني حــاويــة. ويعتقد االقــتــصــادي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــشــيــكــر، فــي حــديــثــه لـــ
املـــشـــاريـــع الــتــي أطــلــقــهــا بــشــمــال املــمــلــكــة من 
شأنها أن تزعج اإلسبان، ضاربا مثال بميناء 
الــــذي تــجــلــى أن ينافس  طــنــجــة املــتــوســطــي، 
الــخــضــراء، بعدما كان  الــجــزيــرة  بــقــوة ميناء 
هـــذا األخــيــر يحصل عــلــى حــصــة األســـد على 

مستوى النقل البحري.
ويــضــيــف أن الــصــعــود االقــتــصــادي لشمال 
ــقــــوة فــي  املــــغــــرب يـــســـتـــحـــضـــره اإلســـــبـــــان بــ
عــالقــتــهــم مــــع املـــمـــلـــكـــة، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
املحتلتان  ومليلية  سبتة  مدينتا  تــرتــهــن 
للمغرب،  ساكنتهما  مــعــاش  مستوى  على 
الــتــي تعانيان  الــصــعــوبــات  وهـــو مــا يفسر 
منها منذ وقف التهريب، خاصة بعد إغالق 
املعبرين وتحويل التعشير نحو ميناء بني 

نصار بالناظور مثال.

الجزائر ـ حمزة كحال

عاد النشاط لسوق العمالت األجنبية املوازية في الجزائر، في 
أعقاب إعالن الحكومة فتح املجال الجوي بعد أكثر من سنة 
من الغلق، بسبب كورونا، باإلضافة إلعطاء الضوء األخضر 
أخيرا الستيراد السيارات املستعملة، ما ينذر بارتفاع الطلب 
ــواق املـــوازيـــة للعملة، وعــــودة اتــســاع الــهــوة ألســعــار  فــي األســ
الصرف بني السوقني الرسمية واملوازية، التي ضيقها تهاوي 

الدينار في األشهر األخيرة في التعامالت البنكية الرسمية.
على بعد أمتار من مجلس األمة، في ساحة »بور سعيد«، أو 
أســواق  أشــهــر  تسميتها،  للجزائريني  يحلو  كما  »الــســكــوار« 
الــعــمــالت فــي الــبــالد، بــدأ الــنــشــاط يــعــود إليها بعد أشــهــر، لم 
يجد فيها بائعو »العملة« من زبون. وظلوا يتقاسمون أزقتها 
عملة  ألي  مشتريا  أو  بائعا  ينتظرون  البعض  بعضهم  مــع 
كــانــت، فخبر فتح املــجــال الــجــوي وعـــودة اســتــيــراد السيارات 
املمول  يــعــدون  الــذيــن  العملة،  بــاعــة  أثــلــج صـــدور  املستعملة، 
األول لــلــجــزائــريــني فــي ظــل مــنــع الــقــانــون لــبــيــع الــعــمــالت في 
البنوك. يقول الشاب أسامة بائع للعملة بسوق »السوكوار« 
ــام  إن »ســعــر الــعــمــالت قــفــز بــديــنــاريــن إلـــى 3 دنــانــيــر فــي األيـ
إلى  الــواحــد،  ارتفع من 211 دينارا لليورو  األخــيــرة، فاليورو 
213 دينارا للبيع، في حني بلغ سعر صرف الدوالر 178 دينارا 
املنصرم، ونفس  كــان عند 175 دينارا األسبوع  للبيع بعدما 
أن  الجديد«  »العربي  لـ للجنيه االسترليني«. وأضــاف  الشيء 
»ســـوق العملة شهد فــي األيـــام األخــيــرة حركية أعـــادت األمــل 
للبائعني الــذيــن عــانــوا األمــريــن مــنــذ مــــــارس/آذار مــن السنة 
املاضية، بسبب غلق الحدود وتجميد االستيراد وغيرها من 
النشاطات التجارية، التي »قتلت أسواق العملة« حسب البائع. 
من جانبه، يتوقع البائع كمال في حديث مع »العربي الجديد« 
أن »تعود الحياة لسوق العملة املوازية مع فتح األجواء وعودة 
رحالت املسافرين من وإلى الجزائر، كما نراهن على استيراد 
السيارات املستعملة إلنقاذ نشاطنا«. ويؤكد كمال أن »بائعي 

العملة في األسواق املوازية عاشوا سنة صعبة، بسبب الركود 
االستيراد  الــحــدود وتجميد  بعد غلق  الــذي ضــرب نشاطهم 
خاصة من الصني في األشهر األولى بعد تفشي الوباء، وحتى 
بعد عودة االستيراد ظل يسير بوتيرة ضئيلة بسبب تقليص 

الجزائر لحجم تدفق السلع في ظل الوباء وكبح الواردات«.
انتشار  فرضها  التي  العزلة  إنهاء  قــررت  قد  الجزائر  وكانت 
فيروس كورونا، قبل أكثر من سنة، وذلك بفتح الحدود أمام 
حزيران  يونيو/  مطلع  املسافرين،  ونقل  التجارية  الــرحــالت 
الحالي. وسمحت الحكومة الجزائرية بثالث رحالت أسبوعية 
مــن وإلـــى فــرنــســا، مــن قبل الــجــويــة الــجــزائــريــة، تــربــط باريس 
ومرسيليا بالجزائر العاصمة، كما ستضمن شركة الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة رحـــلـــة أســبــوعــيــة مـــن وإلـــــى إســطــنــبــول 

وبرشلونة وتونس العاصمة.
وحــمــلــت املـــوازنـــة الــتــكــمــيــلــيــة لــلــعــام 2021، الـــضـــوء األخــضــر 
الــســيــارات املستعملة رســمــيــًا، فــي خطوة  لــتــحــريــر اســتــيــراد 
ــاء الــــشــــارع  ــتــــرضــ ــا تـــســـتـــهـــدف اســ ــهـ ــأنـ ــبــــون بـ ــراقــ ــا مــ ــهـ ــفـ وصـ
وامتصاص غضب الحراك الشعبي املتواصل منذ 22 فبراير/

شباط 2019، يقابله تخوف من أن يفتح هذا القرار باًبا جدًيدا 
على الفساد في حال غياب الرقابة الحكومية.

وإلى ذلك، يرى الخبير املالي، نبيل جمعة، أن »تفاعل السوق 
ــن الــــرحــــالت الـــجـــويـــة واســـتـــيـــراد  ــع الــحــظــر عـ ــع رفــ ــة مـ ــوازيــ املــ
السيارات املستعملة، لسبب وحيد وهو كون السوق املوازية 
ــمـــول الـــوحـــيـــد لــلــجــزائــريــني وحـــتـــى األجـــانـــب  لــلــعــمــلــة هـــي املـ
البالد بالعمالت، فقانون اإلقــراض والنقد يمنع  املقيمني في 
على البنوك بيع العمالت إال بعد تقديم تذكرة سفر مع حجز 
الــفــنــدق، وذلـــك مــرة واحـــدة فــي الــســنــة، على أال يتعدى حجم 

باعة 15 ألف دينار«.
ُ
العملة امل

ويقترح الخبير جمعة، في حديث مع »العربي الجديد«، »فتح 
مــكــاتــب صـــرف فــي الــجــزائــر وذلـــك المــتــصــاص الكتلة املالية 
بشراء  للجزائريني  والسماح  املــوازيــة،  األســـواق  في  املتداولة 

العملة بطرق أكثر ليونة وبأسعار معقولة«.

قرارات مغربية تكبّد اإلسبان 
خسائر بالغة: معركة المغتربين

فتح األجواء ساهم في إنعاش سوق العمالت األجنبية )Getty(ميناء طنجة يتفّوق على الموانئ اإلسبانية )عبد الحق سنا/فرانس برس(

قراران ينعشان السوق السوداء للعملة

في سياق األزمة 
السياسية التي نجمت 

عن استقبال إسبانيا لزعيم 
بوليساريو، قرر المغرب 

عدم عبور المغتربين 
في الصيف الحالي من 

الموانئ اإلسبانية

البنك الدولي يقّدم منحة 
تنموية للصومال

ع وزير املالية الصومالي عبد الرحمن 
ّ
وق

دعالي بيلي، مع ممثلة الصومال لدى 
البنك الدولي كريستينا سفنسون، على 

منحة مالية مقدمة ملقديشو، وقدرها 
445 مليون دوالر، لتنفيذ مشاريع 

تنموية مختلفة. وحسب وسائل إعالم 
رسمية، ناقش الجانبان، خالل اجتماع 

أول من أمس، اإلنجازات التي حققها 
الصومال حول إعادة إنعاش االقتصاد 
املحلي، واملشاريع التنموية املستقبلية 

إلعادة هيكلة االقتصاد بعد مرحلة 
االنهيار. وقال بيلي، عقب توقيع االتفاقية 

لوسائل إعالم محلية، إّن »هذه املنحة 
املالية من البنك تعّبر عن مدى جدارتنا 

في السنوات املاضية لتحقيق نمو 
اقتصادي في البالد«، موضحًا أّن »هذه 

التبرعات ستمول لتنفيذ مشاريع تعليمية 
وصحية«. ُيذكر أّن البنك الدولي يدعم 

اقتصاد البالد منذ عام 2012، حيث دعم 
ميزانية الصومال بأكثر من 100 مليون 
دوالر، كما ساهم في تمويالت الحد من 

جائحة كورونا عام 2020.
وفق تقديرات رسمية، يصل دخل الفرد في 
الصومال يوميًا إلى نحو أقل من دوالرين، 
وتصل نسبة الفقر إلى نحو 80%، بسبب 

غياب سياسات حكومية اقتصادية 
لتشجيع االستثمار محليًا وخارجيًا.

بورصة الكويت تغلق على 
ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها اليوم، 
على ارتفاع مؤشر السوق العام 1.24 
نقطة، ليبلغ مستوى 6388.02 نقطة، 

بنسبة صعود بلغت 0.02 في املائة. وتم 
تداول كمية أسهم بلغت 305.2 ماليني 
سهم، تمت عبر 14630 صفقة نقدية، 
بقيمة 56.6 مليون دينار كويتي )نحو 

175.4 مليون دوالر أميركي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.47 

نقطة، ليبلغ مستوى 5296.50 نقطة، 
بنسبة هبوط بلغت 0.39 في املائة، من 
خالل كمية أسهم بلغت 211.2 مليون 

سهم، تمت عبر 8974 صفقة نقدية، بقيمة 
23.1 مليون دينار )نحو 71.61 مليون 

دوالر(. وارتفع مؤشر السوق األول 10.5 
نقاط، ليبلغ مستوى 9646.6 نقطة، بنسبة 

صعود بلغت 0.15 في املائة، من خالل 
كمية أسهم بلغت 94.03 مليون سهم، 

تمت عبر 5656 صفقة، بقيمة 33.5 مليون 
دينار )نحو 103.8 ماليني دوالر(.

ارتفاع مبيعات »هيونداي 
موتور« بنسبة %14

أعلنت شركة »هيونداي موتور«، أكبر 
شركة مصنعة للسيارات في كوريا 

الجنوبية، أمس الخميس، أن مبيعاتها 
ارتفعت بنسبة 14% في الشهر املاضي 
مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي، 
بفضل الطلب القوي على طرازاتها في 

الخارج على الرغم من جائحة كوفيد-19. 
وقالت شركة »هيونداي موتور« في بيان 

لها، إنها باعت 354.409 سيارات في 
يونيو/ حزيران، ارتفاًعا من 309.827 

سيارة في نفس الشهر من العام املاضي. 
وذكرت الشركة أن مبيعاتها املحلية 

تراجعت بنسبة 18% لتصل إلى 68.407 
وحدات في الشهر املاضي، مقارنة 

بـ83,700 وحدة في نفس الشهر من العام 
املاضي بسبب آثار النقص في رقائق 

أشباه املوصالت على اإلنتاج، بينما قفزت 
مبيعاتها الخارجية بنسبة 27% لتصل 
إلى 286.002 وحدة مقارنة بـ226.127 

وحدة. وتهدف »هيونداي« إلى بيع 4.16 
ماليني سيارة لهذا العام، وهو ما يزيد 

بنسبة 11% عن 3.74 ماليني وحدة 
باعتها في العام املاضي.

نمو أنشطة مصانع 
منطقة اليورو في يونيو
 زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو 

 في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة 
مسجلة، حسب ما أظهره مسح أمس، 
أوضح أيضا أن املصانع واجهت أكبر 
زيادة في تكاليف املواد الخام في ما 

يزيد كثيرا عن عقدين. وارتفعت القراءة 
النهائية ملؤشر آي.إتش.إس ماركت 

ملديري املشتريات في قطاع الصناعات 
التحويلية إلى 63.4 في يونيو/ حزيران 

من 63.1 في مايو/ أيار، وهي قراءة 
تتجاوز التقدير األولي البالغ 63.1 وتمثل 

أعلى قراءة منذ بدء إجراء املسح في 
يونيو/ حزيران 1997. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
تـــعـــامـــل مـــيـــنـــاء طــنــجــة 
ماليين   5.8 ــع  م الــمــغــربــي 
الماضي،  العام  في  حاوية 
المائة،  في   20 بنسبة  بزيادة 
قبله،  الــذي  بالعام  مقارنة 
ميناء  عــلــى  تــفــوق  حــيــث 
اإلسباني  الــخــضــراء  الــجــزيــرة 
الشحن  حركة  بلغت  ــذي  ال

فيه 5.1 ماليين حاوية.

تقارير عربية

الجزائرمال وسياسة

ــــرادات الــعــراق من  نــمــا إجــمــالــي إيـ
ــفـــط الــــخــــام خـــالل  ــنـ صــــــــــادرات الـ
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران املــــاضــــي، رغــم 
ــقــــرار الــــــصــــــادرات تــقــريــبــا،  ــتــ اســ
له.  السابق  الشهر  مقارنة بأرقام 
وقالت وزارة النفط في بيان، أمس 
الــخــمــيــس، إن إجـــمـــالـــي إيــــــرادات 
ــــالل الــشــهــر  صــــــــادرات الـــنـــفـــط خـ
ــيـــارات  ــلـ مـ  6.1 ســـجـــل  ــي،  ــ ــاضـ ــ املـ
مليارات   5.8 مــن  دوالر، صــعــودا 

في مايو/ أيار السابق.
ــرادات،  يأتي هــذا االرتــفــاع فــي اإليـ
ــط تـــحـــســـن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط  ــ ــ وسـ
ــام عــاملــيــا مــدفــوعــا بتحسن  الـــخـ
ــلـــى الـــــخـــــام، وتــخــفــيــف  ــلـــب عـ الـــطـ
لــدى أغلب  قيود فيروس كــورونــا 
ــوزارة أن  ــ ــ ــواق. وأوضـــحـــت ال ــ األســ
بــلــغــت 2.892  الـــنـــفـــط  صــــــــادرات 
يونيو،  فــي  يوميا  برميل  مليون 
مــلــيــون   2.899 مــــن  مــنــخــفــضــة 
ــايــــو. وبــلــغ  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي مــ
إجــمــالــي صــــــادرات الــنــفــط خــالل 
يونيو 86 مليونا و765 ألفا و589 

برميال، على مدار الشهر.

نمو إيرادات 
العراق 
النفطية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ي حكومة الوحدة 
ّ
بعد مرور 100 يوم على تول

الــوطــنــيــة مــقــالــيــد األمـــــور فـــي لــيــبــيــا، يكشف 
إذ تواصلت   ،

ً
قليال كــان  الحصاد  أن  مراقبون 

ــا زال  األزمـــــــات االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة، ومــ
الخالف قائما حول توحيد بعض املؤسسات 
املــالــيــة، رغـــم الــتــقــدم الــنــســبــي فــي الــعــديــد من 
ــة الــــوحــــدة  ــكـــومـ ــيــــس حـ ــات. وكــــشــــف رئــ ـــفــ ــلـ املــ
من   %70 أن  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية، 
الــشــعــب الــلــيــبــي يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
بـــ450 دينارًا  وأن الحد األدنــى لأجور املقدر 
الحكومة  إن  وقــــال  الــكــريــم.  للعيش  يــكــفــي  ال 
اقترحت رفــع الحد األدنــى لأجور إلــى 1390 

ــك مع  ديـــنـــارًا )الــــــدوالر = 4.48 دنـــانـــيـــر(، وذلــ
رفع  بضرورة  مطالبا  الجديد،  الصرف  سعر 
الدبيبة  املــرتــبــات. وجـــاءت تصريحات  سقف 
خالل جلسة استماع مع أعضاء اللجنة املالية 
العاصمة  في  النواب عقدت مؤخرًا،  بمجلس 
الليبي  املسؤول  وتأتي تصريحات  طرابلس. 

الــســلــع قفزاتها  تـــزال أســعــار  الـــبـــارز، فيما ال 
ــى تـــأخـــر الــــرواتــــب  ــ الـــقـــيـــاســـيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
وعدم اعتماد املوازنة العامة لعام 2021، بعد 
100 يــوم مــن ثقة مجلس الــنــواب فــي حكومة 
الوحدة الوطنية. وسقف املرتبات في الوظيفة 
الــعــامــة يــصــل الــحــد األعـــلـــى لـــه بــقــيــمــة 1276 
دينارًا والحد األدنى بـ 450 دينارًا، باستثناء 
أصحاب اللوائح الخاصة من مجلس النواب 
واألجــهــزة الــرقــابــيــة والـــــوزراء، وفــقــا لبيانات 
وزارة املالية. وقال املحلل االقتصادي أبوبكر 
»العربي الجديد«، إن  الهادي، في تصريحات لـ
حكومة الوحدة الوطنية بعد 100 يوم لم تقدم 
أي خطوة نحو تحسني األوضاع املعيشية، ما 
أدى إلى زيادة عدد الفقراء. وأضاف أن نسبة 

الفقراء فــي ليبيا تــزايــدت، فــي ظــل عــدم تمتع 
املواطن باملرافق العامة الضعيفة، واالنقطاع 
املــواصــالت  وقلة  الكهربائي،  للتيار  املستمر 
البالد. أما فيما يتعلق بمؤشرات  العامة في 
ــتــــهــــالك، فــــإن الــنــســبــة األعــظــم  ــفــــاق واالســ اإلنــ

تعيش على حد الكفاف في دولة نفطية.
االقتصاد بجامعة  أستاذ  ومــن جانبه، رجــح 
الــجــبــل الــغــربــي، عــبــد الحكيم عــامــر غــيــت، أن 
أحـــد أســـبـــاب ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر فـــي الــبــالد 
هو زيــادة معدالت التضخم منذ مطلع العام 
الحالي بسبب تخفيض قيمة العملة، مشددا 
عــلــى أن الــتــضــخــم يــؤثــر ســلــبــا عــلــى شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن املـــجـــتـــمـــع، وهـــــي فـــئـــة مــــحــــدودي 
واملعاشات  الثابتة  الدخول  الدخل وأصحاب 
التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع 

مستويات األسعار.
وعــلــى مستوى رجــل الــشــارع، يــبــدي املــواطــن 
ــم، فـــفـــي مـــشـــروع  ــائــ ــقــ ــره مــــن الــــوضــــع الــ ــ ــذّمـ ــ تـ
جــنــدوبــة الـــزراعـــي )90 كــلــم شــمــال طــرابــلــس( 
الــذي تحول إلى مكب للقمامة، يتجمهر عدد 
القمامة عن  أكياس  للبحث في  املواطنني  من 

الخردة أو عن قنينات املياه لغرض بيعها.
إنــه يأتي  املنتصر،  املــواطــن حامد علي  يقول 
ــاء الــفــارغــة لــغــرض  يــومــيــا لــجــمــع قــنــيــنــات املــ
ــــول عــــلــــى بــــعــــض األمــــــــــوال.  ــــحـــــصـ بـــيـــعـــهـــا والـ
ب ال يسمن وال يغني 

ّ
ويضيف بحسرة: »املرت

البلدية يتقاضى  من جــوع، فمرتب عامل في 
ــارا كــيــف يــكــفــي ألســـــرة مــكــونــة من  ــنــ 835 ديــ

تسعة أشخاص بينهم أطفال؟«.
الدراسات  بأكاديمية  االقتصاد  أستاذ  ورأى 
ــبــــروك، أن الــنــســبــة الــكــبــرى  الــعــلــيــا، أحـــمـــد املــ
الذين  الحكومي مــن  الــكــادر  فــي  العاملني  مــن 
يــحــتــلــون وظـــائـــف ذات دخـــــول مــتــدنــيــة، في 
الــوقــت الــذي ترتفع فيه أثــمــان السلع واملــواد 
إلى  مشيرًا  محلًيا،  املنتجة  وتلك  املستوردة، 
أن الحصول على دواء لأمراض املزمنة غير 
تالشت  الوسطى  والطبقة  للجميع،  ميسور 

وانضمت للطبقة الفقيرة.
ــديــــد« أن املـــعـــاش  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وأوضــــــــح لــ
األساسي هو أقل دخل يمكن أن تحصل عليه 
أيــة أســـرة، وهــو ال يتعدى 450 ديــنــارًا، أي ما 

يعادل 100 دوالر. وعلى الرغم من أن الحكومة 
تنقطع  فالكهرباء  للمحروقات،  الــدعــم  تــوفــر 
لــســاعــات طــويــلــة، والــبــنــزيــن ال يــتــوفــر إال في 
نطاق املدن الساحلية وبعض مناطق الجبل 
الليبي يصل  الجنوب  املــدعــوم. وفــي  بالسعر 
السعر إلى 10 أضعاف السعر الرسمي. وكذلك 
األمـــر لــغــاز الــطــهــو، فــضــال عــن غــيــاب الــرعــايــة 

الصحية ملختلف أنحاء البالد.
الناير اليعقوبي، 45 عاًما، يعمل في الصباح 
كموظف حكومي في وزارة اإلسكان واملرافق، 
وفــي آخــر النهار يعمل كسائق ســيــارة أجــرة 
ــه الـــتـــي تــقــطــن في  ــرتـ لــتــغــطــيــة مـــصـــاريـــف أسـ
الحرب  ضواحي جنزور، وذلــك بعدما دمــرت 
األخــيــرة منزله فــي جــنــوب طــرابــلــس، قــال إنه 
يــســعــى لــتــمــويــل إصـــالحـــات مــنــزلــه ودخــلــه ال 

يكفي حتى للمصاريف الشهرية.
كــمــا أن عــائــالت »ذوي الــدخــل املـــحـــدود« في 
ليبيا )املعروفة باألسر املحرومة من الثروة(، 
ــرة، كـــانـــت أكــبــر  ــ الــبــالــغ عـــددهـــا 224 ألــــف أســ
املـــتـــضـــرريـــن مــــن تــــدهــــور األوضــــــــاع األمــنــيــة 
واالقتصادية للبلد الغني بالنفط، بعد تعطل 
املنح املالية التي تقدم لها من صندوق اإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي الحكومي.
وتــحــت الـــظـــروف الــقــاســيــة، لـــم يــجــد عـــدد من 
الشركات  مــقــرات  فــي  اإلقــامــة  الليبيني ســوى 
األجنبية أو معسكر باب العزيزية، وبعضهم 
لــجــأ لــلــتــســول، وآخــــرون يــركــضــون للحصول 
عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة عــبــر منظمات املجتمع 
املدني. ودمرت الحرب األخيرة على العاصمة 
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة  ــ ــلـ ــ طـــرابـــلـــس بـــقـــيـــادة الـ
والخاصة جنوب  العامة  املساكن   

ّ
جــل حفتر، 

العاصمة، باإلضافة إلى توقف العمل الزراعي 
فـــي تــلــك املــنــطــقــة بــســبــب الـــحـــرب، كــمــا تــوقــف 
الــعــمــل الــحــرفــي فـــي بــعــض املــنــاطــق الــنــائــيــة 
لم  ليبيا  ونفط   2013 عــام  ومنذ  والجنوبية. 
يصل إلى معدالته الطبيعية نتيجة اإلقفاالت 
للحقول، وقيام قوات  املتكررة  واالعتصامات 
حفتر بإغالق الحقول واملوانئ. وتؤكد بيانات 
ملــصــرف ليبيا املــركــزي أن خــســائــر اإلقــفــاالت 
غير القانونية للنفط بلغت 153 مليار دوالر 

خالل السنوات السابقة.
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يـــشـــكـــو الــــســــوريــــون مــــن تــــدهــــور واقــــع 
الكهرباء بشكل متسارع هذه األيام، في 
ــر الـــذي تــرك  ظــل مــوجــة حــر شــديــد، األمـ
أثرا كبيرا على أصحاب املهن واملصالح، 
في حني كرر النظام ذرائعه بعدم وجود 
كــمــيــات وقــــود كــافــيــة وحـــاجـــة محطات 
للصيانة، ووجــــود حــصــار عبر  تــولــيــد 
العقوبات االقتصادية األحادية الجانب 

التي تحول دون ذلك. 
أخيرا، كان يشكو املواطنون في مناطق 
سيطرة النظام من طول ساعات التقنني 
التي وصلت في مناطق مثل حلب إلى 
 ،

ً
7 ساعاِت قطع وساعة ونصف وصال

ــق كــــــان بـــرنـــامـــج  ــشــ ــنــــاطــــق مـــثـــل دمــ ومــ
قطع،  ونــصــف  ســاعــات   4 فيها  التقنني 

وذلك على مدار الـ24 ساعة يوميا.
أما هذه األيام فقد تدهور واقع الكهرباء 
بشكل كبير، فلم يعد يميز املواطن بني 
ــات الــــوصــــل،  ــ ــاعـ ــ ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــني وسـ
وغـــالـــبـــا يــتــم اســـتـــمـــرار الــقــطــع دون أن 
أبــو ماهر  الــوصــل، بحسب  تلحظ فترة 
مصطفى )41 عاما(، موظف في دمشق، 
مضيفا في حديث مع »العربي الجديد«: 
»وضع الكهرباء سيئ للغاية، واملشكلة 
ــبــــر مــــن الــتــقــنــني هــــي االنـــقـــطـــاعـــات  األكــ
تسبب  ما  التيار،  توتر  وتبدل  املتكررة 
املــنــزلــيــة  األدوات  مـــن  الــعــديــد  بتعطيل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«.  وتــــابــــع: »الــــيــــوم، أغــلــب 
ــادريــــن عــلــى إصـــالح  الـــســـوريـــني غــيــر قــ
القطعة الكهربائية التي تتعطل، بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــار قــطــع الــتــبــديــل الــكــبــيــرة، 
إضــافــة إلــى ارتــفــاع أجــور اليد العاملة، 
فمثال إصالح محرك براد احترق بسبب 
الكهرباء يكلف أكثر من 200 ألف ليرة، 
وهذا دخل موظف في الدولة ملدة ثالثة 
االستغناء  يعني حكما  ما  مثال،  أشهر 
تــشــكــل حــاجــة  الـــتـــي  عـــن هــــذه األدوات، 

أســاســيــة فـــي هــــذا الـــزمـــن. مـــن جــهــتــهــا، 
قالت أم عمر جابر، 57 عاما، املقيمة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــاالســم  دمــشــق، لـــ
قــادريــن على ملء  لسنا  كــهــربــاء،  لدينا 
ــزان املــيــاه وال حــتــى شــحــن املــدخــرات  خـ
التي أصبحت املصدر الرئيسي لإلنارة 
ــلـــى األقـــــــل والــــتــــي بـــــدورهـــــا ارتـــفـــعـــت  عـ
بطارية  فأصغر  كبير  بشكل  أســعــارهــا 
7 أمبير بـ50 ألف ليرة وهناك بطاريات 
بــــ900 ألــف لــيــرة )الــــدوالر = نحو 3150 

ليرة(.
ــر هــي  ــبــ ولـــفـــتـــت إلـــــى أن »املـــشـــكـــلـــة األكــ
ــــن  ــــذيـ مـــــعـــــانـــــاة طـــــــــالب الـــــجـــــامـــــعـــــات الـ
ــدمـــون هــــــذه األيـــــــــام لـــالمـــتـــحـــانـــات  ــقـ ــتـ يـ
أننا  كما  الــرؤيــة،  وبــالــكــاد يستطيعون 
نكاد نختنق جراء موجة الحر الشديد 
التي نعيشها هذه األيام، حيث ال مراوح 

وال حتى ماء بارد«.
وتــحــت الــتــذمــر الــشــديــد لـــدى املــواطــنــني 
الكهرباء،  لــوزارة  الشديدة  واالنتقادات 
ــدم وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء غــــســــان الــــزامــــل،  ــ قــ
ــة إذاعـــــــة  ــطـ ــحـ ــبــــر مـ األحـــــــــد املــــــاضــــــي، عــ
مــحــلــيــة، اعـــتـــذاره لــلــمــواطــنــني عــن ســوء 
الــتــقــنــني فـــي األيـــــام املـــاضـــيـــة، مــوضــحــا 
الــفــتــرة األخــيــرة  أن ارتــفــاع التقنني فــي 
يــعــود إلــى أن 70% مــن املــحــطــات تعمل 
الــفــيــول، وهناك  الــغــاز و30% على  على 
الغاز باإلضافة الرتفاع  نقص بكميات 
الـــحـــرارة وخــــروج مــحــطــات عــن الخدمة 

ولم يتم وضع محطات توليد جديدة.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تـــم فــصــل الــتــغــذيــة عن 
مــجــمــوعــة مـــن أصــــل 3 مــجــمــوعــات في 
مــحــطــة تــولــيــد الـــــــزارة لــلــقــيــام بــأعــمــال 
4 شهور  الصيانة اضطراريا، وتحتاج 
لــلــعــودة إلــــى الــخــدمــة نــتــيــجــة صــعــوبــة 

تأمني قطع التبديل. 
إال أن ذات الوزير وعد في تصريح نشر 
املــاضــي عبر صحيفة محلية،  الــثــالثــاء 
بـــأن هــنــاك تــحــســنــًا مــلــحــوظــًا ومــقــبــواًل 

ــع الـــكـــهـــربـــاء ســيــحــصــل خـــالل  ــ فــــي وضـ
الساعات القادمة، متحدثا عن تم تأمني 
كميات ال بأس بها من مادة الغاز، األمر 
الــــذي ســيــتــرك انــعــكــاســًا إيــجــابــيــًا على 

وضع التقنني.
وتـــــتـــــضـــــارب تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــي 
ــام، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــدث به  ــنـــظـ الـ
الــوزيــر عــن إغـــالق محطة تــشــريــن لبدء 
يــوم وبكلفة  لـــ100  عملية صيانة تمتد 
50 مــلــيــون يــــــورو، وهــــي واحــــــدة مـــن 3 
مــحــطــات تــحــتــاج لــلــصــيــانــة، قـــال املــديــر 
الــعــام ملــحــطــة تــولــيــد تــشــريــن الــحــراريــة 
بــســام جـــبـــوري، فــي تــصــريــح صحافي، 
إن الــيــوم )اإلثــنــني املــاضــي( هــو األخير 
املجموعة  لتأهيل  الــعــروض  الستجرار 
البخارية الثانية في املحطة التي تكلف 
ــورو مـــغـــطـــاة مــن  ــ حــــوالــــي 25 مـــلـــيـــون يــ

القرض الروسي.
وأوضح أن البدء بتأهيل املحطة يحتاج 
إلـــــى وقـــــت حـــتـــى يـــتـــم قـــبـــول الـــعـــروض 
وتنفيذ إجراءات العقد، مؤكدًا أن املحطة 
تعمل اليوم على الفيول ضمن طاقتها 
العادية، ما سحب إحدى ذرائع الوزير.  
ــل قــــال فـــي تــصــريــح بــدايــة  ــزامــ وكـــــان الــ
ـــه فــي الــوقــت الحالي 

ّ
الــشــهــر الــجــاري إن

يــتــم إنــتــاج 2500 مــيــغــاواط مــن الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، تــــــوزع عـــلـــى املــحــافــظــات 
احتياجات  تقديرات  السورية، في حني 
ســـوريـــة مـــن الــكــهــربــاء فـــي الــشــتــاء هي 
مــيــغــاواط، وتنخفض في  آالف   6 نــحــو 

الصيف إلى 5.5 آالف ميغاواط. 
السابق محمد  الكهرباء  وزيــر  أن  يذكر 
نهاية عام  فــي  زهير خربوطلي، صــرح 
2018، بأن اإلنتاج ارتفع من 1200 ميغا 
الــعــامــني 2017  مــيــغــا خــــالل  إلــــى 4000 
و2018، وسيبلغ بعد 5 سنوات، بحدود 
9 مــيــغــا، وهـــو مــســتــوى مــا قــبــل انـــدالع 
أي جهة  يـــوجـــد  الـــســـوريـــة، وال  األزمــــــة 

محايدة تؤكد ما هي األرقام الحقيقية.

طاقةمال وناس

رئيس الوزراء: %70 
من الشعب يعيشون 

تحت خط الفقر
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لندن ـ العربي الجديد

تــراقــب أســــواق األســهــم والــصــرف 
واملــــصــــارف االســـتـــثـــمـــاريـــة بــحــذر 
وأســعــارهــا  النفط  صناعة  شــديــد 
ــادت  ــ وقــــــــــــرارات تـــحـــالـــف »أوبــــــــــــك+« الــــتــــي عـ
ألهـــمـــيـــتـــهـــا وســـــــط ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
دوالر.  مائة  فــوق  األسعار  تحليق  وتوقعاته 
النفط والغاز لها  ويــرى محللون أن صناعة 
العاملية ونمو  املــال  أســـواق  كبير على  تأثير 
االقتصادات التي تجاهد للخروج من جائحة 
ــك عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  ــذلــ كـــــورونـــــا، وكــ

والسيولة الدوالرية وسعر صرف الدوالر. 
يبدو حتى اآلن أن تحالف »أوبك+« يتصرف 
بــــحــــذر فــــي ضــــخ مــــعــــروض جــــديــــد لــلــســوق 
الــنــفــطــيــة بــعــد االرتـــفـــاع فـــي مــداخــيــل النفط 
والغاز التي حققتها خالل النصف األول من 
التي  الضخمة  الخسائر  بعد  الجاري،  العام 

عامي  في  وحلفاؤها  املنظمة  دول  تكبدتها 
دوالر،  تــريــلــيــونــي  والــبــالــغــة  و2016   2015
املــقــدر لها أن تكون  املــاضــي  الــعــام  وخسائر 
النفطي  الــدخــل  مــن  مــن تريليون دوالر  أكثر 

حـــســـب مــــا ذكـــــــرت نــــشــــرة » أويـــــــل بــــرايــــس« 
األمــيــركــيــة بــدايــة األســـبـــوع الـــجـــاري.  ويــرى 
محللون أن التحالف البترولي سيكون حذرًا 
في زيادة سقف اإلنتاج خالل العام الجاري، 
لتحقيق  اإلنـــتـــاج  إدارة  إلـــى  وأنـــهـــا ســتــلــجــأ 
للبرميل  املتوسط حــول 75 دوالرًا  فــي  دخــل 
حــتــى تتمكن مــن املـــوازنـــة بــني زيــــادة الــدخــل 
الــنــفــطــي ومــســاعــدة االقــتــصــاد الــعــاملــي على 
ــرى مــحــلــلــون أن أســعــار  ــتــــوازن. ويــ الــنــمــو املــ
احتياطات  على  ستحافظ  املــتــوازنــة  النفط 
الدول النفطية ألطول فترة ممكنة، كما تدفع 

احتياجات تمويل إنفاقها للتراجع. 
الــدولــي فــي واشنطن  التمويل  ويــقــدر معهد 
ــاع الـــدخـــل  ــ ــفـ ــ ــــدد، ارتـ ــــصـ فــــي دراســــــــة بـــهـــذا الـ
الـــتـــعـــاون الخليجي  لــــدول مــجــلــس  الــنــفــطــي 
بــنــســبــة 70% خــــالل الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة 
بالدخل في العام املاضي. كما يتوقع املعهد 
ارتفاع الدخل النفطي لدول املجلس من 200 
مليار دوالر في العام املاضي 2020 إلى 340 

مليار دوالر خالل العام الجاري 2021. 
وبــالــتــالــي يــتــوقــع املــعــهــد أن يــتــراجــع السعر 
املتوسط لبرميل النفط الذي تحتاجه الدول 
املــيــزانــيــات،  فــي  اإلنـــفـــاق  ملــعــادلــة  الخليجية 
الــذي تحتاجه  املرجعي  السعر  حيث تراجع 
السعودية، حسب بيانات املعهد، من 76 دوالرًا 
العام الجاري.  إلــى 66 دوالرًا خــالل  للبرميل 
اإلنــفــاق  لتلبية  املرجعي  السعر  تــراجــع  كما 

األسواق تراقب 
اإلمدادات بحذر

محطة وقود 
بوالية بنسلفانيا 

القريبة من واشنطن 
)Getty( العاصمة

يراقب المستثمرون بحذر تداعيات إمدادات النفط العالمية على دورة 
األسعار وتداعياتها على أسواق المال والنمو االقتصادي. وعاد تحالف 
باهظة بسبب  للتأثير على األسواق بعد تكبد دوله خسائر  »أوبك+« 

الخالفات خالل األعوام الماضية

دول أوبك خسرت نحو 
تريليون دوالر من دورة 

انهيار األسعار

تغريدات الملياردير ماسك 
فشلت في إنقاذ عملة 

»دوجكوين«

مساعدو ترامب يرون 
أن التحقيق سياسي 

وأن المؤسسة لم 
ترتكب مخالفات

الدول المنتجة 
للنفط تسترد 
أنفاسها مع 
زيادة الدخول

)Getty( بيانات البطالة تعزز الثقة في سوق المال األميركية)Getty( مبنى بناية ترامب تاور في حي مانهاتن بنيويورك

نيويورك ـ العربي الجديد

تعزيز  فــي  أمــس  البطالة  بــيــانــات  ساهمت 
الــثــقــة فــي ســـوق املـــال األمــيــركــيــة، حــيــث بــدأ 
النصف  بــورز 500«  أنــد  املؤشر »ستاندرد 
الــثــانــي مــن الــعــام عــنــد مــســتــويــات قياسية 
الــخــمــيــس، بــعــد بـــيـــانـــات أظـــهـــرت أن عــدد 
الـــطـــلـــبـــات األســـبـــوعـــيـــة املـــقـــدمـــة لــلــحــصــول 
عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة جـــاء أقـــل مــن املــتــوقــع، 
بينما ربح سهم »وولجرينز« بعدما رفعت 

الشركة توقعاتها لأرباح السنوية. 
الحذر  مــن  بمزيد  تترقب  األســــواق  وكــانــت 
والحيطة نتائج بيانات البطالة األميركية، 
والتي قد تمنح املزيد من الوضوح لسياسة 
االحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي الــنــقــديــة فـــي الــفــتــرة 
املقبلة. وجاءت نتائج بيانات البطالة عند 
364 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 390 
ة الــســابــقــة عند  ألـــف طــلــب، وأقـــل مــن الـــقـــراء

415 ألف طلب.
كما شهدت السوق كذلك ارتفاع الذهب عند 
أو   ،%0.36 بارتفاع  دوالرًا   1778 مستويات 
بزيادة 6.4 دوالرات في سعر التسليم الفوري 
النهار. ومن  لأوقية في تعامالت منتصف 
في  اإليجابية  البيانات  تساهم  أن  املــتــوقــع 
زيادة الثقة في النمو االقتصادي األميركي 
الــــــذي رفـــــع مــجــلــس االحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
تــوقــعــاتــه لـــه فـــي الـــعـــام الـــجـــاري مـــن %6.5. 

واشنطن ـ العربي الجديد

إن  قــالــت صحيفة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
ــرامـــب املـــالـــيـــة، أالن  ــالـــي ملــؤســســة تـ ــر املـ ــديـ املـ
فــايــســلــبــيــرغ، ســلــم نــفــســه، أمــــس الــخــمــيــس، 
تحقيق  في  نيويورك،  بوالية  العام  للمدعي 
بــتــهــم حــــول ارتـــكـــاب جـــرائـــم مــالــيــة مــرتــبــطــة 
ترامب  ملنظمة  مزعومة  ضريبية  بمخالفات 
ــــورك. وحـــســـب  ــويـ ــ ــيـ ــ ــــي نـ ــــي فـ ــالـ ــ ومــــديــــرهــــا املـ
من  بالتهرب  تختص  التهم  فــإن  الصحيفة، 
دفع الضرائب في عدة قضايا. ويعد التهرب 
مــن دفـــع الــضــرائــب مــن الــجــرائــم الــكــبــرى في 
على  نظامها  يعتمد  التي  املتحدة  الــواليــات 
ــن الـــدخـــول  دخـــــل الــــضــــرائــــب الـــتـــي تــجــبــى مــ
الــشــخــصــيــة والـــشـــركـــات فـــي تــمــويــل اإلنــفــاق 
ــكـــومـــي. ومـــــن املـــتـــوقـــع أن يــعــلــن مــكــتــب  الـــحـ
الــعــام فــي مانهاتن عــن تقديم الئحة  املــدعــي 
املالي،  تــرامــب ومديرها  اتــهــام ضــد مؤسسة 
وفقا ملا نقلته شبكة سي بي أس نيوز. لكن 

األميركي  الرئيس  يكون  أن  املتوقع  غير  مــن 
السابق دونالد ترامب متورطًا شخصيًا في 
الــقــضــيــة. وقــطــعــت مــديــنــة نــيــويــورك بالفعل 
ــع الـــرئـــيـــس الــســابــق،  عــالقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـ
الذي خضع مرتني إلجــراءات مساءلة بهدف 
تــرامــب شــركــة عائلية  عــزلــه. وتعتبر منظمة 
وأندية  الفنادق  من  مجموعة  تمتلك  قابضة 
أخـــرى. وكــانــت صحيفة  الــغــولــف وممتلكات 
»فاينانشال تايمز« قد ذكــرت في تقرير يوم 
املـــاضـــي، أن »مــؤســســة  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   27

ترامب تستعد ملواجهة تهم جنائية من جانب 
إن  التقرير  العام في مانهاتن«. وقــال  املدعي 
املاليني،  مسؤوليها  وكبير  تــرامــب  مؤسسة 
أالن فايسلبيرغ، يستعدان ملواجهة اتهامات 
جــنــائــيــة مــن املــدعــي الــعــام ملنطقة مــانــهــاتــن، 
سايروس فانس، في وقت مبكر من األسبوع 

املقبل، وفقًا ألشخاص مطلعني على األمر.
فقد  البريطانية،  املالية  الصحيفة  وبحسب 
ــى مــحــامــي املــؤســســة تــحــذيــرًا باتهامات 

ّ
تــلــق

محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة باملزايا 
اإلضــافــيــة، خــالل اجتماع عبر اإلنــتــرنــت مع 
املـــدعـــني الــعــامــني مـــن مــكــتــب فــانــس ومــكــتــب 

املدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس.
يجريه  الـــذي  التحقيق،  أن  التقرير  ويــوضــح 
فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة 
حــرجــة. وبــمــوجــب قــانــون واليـــة نــيــويــورك، ال 
إلــى  الــعــامــني تــوجــيــه االتــهــام  يمكن للمدعني 
شــركــٍة مــا بــاالحــتــيــال مــن دون تــوجــيــه تهمة 
إلى املسؤول التنفيذي املسؤول عن األنشطة 
أن زوجة  إلــى  التقرير  فيها. ويشير  املزعومة 
ابـــن فــايــلــســبــيــرغ الــســابــقــة، جينيفر، هــي من 
الــعــامــني عما يسمى باملزايا  املــدعــني  أخــبــرت 
ــرامـــب،  ــتـــي تــقــدمــهــا مـــؤســـســـة تـ اإلضـــافـــيـــة الـ
بــمــا فــي ذلـــك الــشــقــق بـــدون إيــجــار، والــرســوم 
املــدرســيــة، والــســيــارات الــفــاخــرة، وغــيــرهــا من 
االمــتــيــازات. وقــالــت إن مثل هــذه الــهــدايــا غير 
الــوالء والتقليل  الرسمية استخدمت لضمان 
مــن الــضــرائــب. وفــي ذات الــصــدد، قــال مكتب 
املدعي العام في نيويورك، في مايو املاضي، 
إن الــتــحــقــيــق فـــي بــعــض نــشــاطــات مؤسسة 
ــبـــح يــتــعــلــق بـــجـــوانـــب جــنــائــيــة.  تــــرامــــب أصـ
وأوضــح املتحدث باسم املكتب، أن التحقيق 
ــارات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاطــــات شــــركــــة الـ ــي نــــشــ ــ فـ
للرئيس األميركي السابق دونالد ترامب لم 
الرئيس  أنصار  ويــرى  الطابع«.  يعد »مدني 
الــجــاري حــول مؤسسة  التحقيق  أن  السابق 
تــرامــب ذو طــابــع ســيــاســي. ويــقــول مساعدو 

ترامب إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات.

تتزايد  املــشــفــرة،  الــعــمــالت  على صعيد  لكن 
املكثفة  الهجمات  وسط  »بيتكوين«  متاعب 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــن عـــدة جــهــات رسمية 
الــعــالــم، خــاصــة مــن قبل بنك التسويات  فــي 
الدولية والــصــني. وحسب وكــالــة األنــاضــول 
ــة االفـــــتـــــراضـــــيـــــة األبــــــــرز  ــلــ ــمــ ــعــ ــت الــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
الخميس، مع  أمس  »بيتكوين« ونظيراتها، 
اســتــمــرار الــضــغــوط الــدولــيــة بــاتــجــاه وقــف 

التداول بها، ال سيما من الصني. 
واألســبــوع املــاضــي، أصــدرت لجنة التنمية 
واإلصــــــالح بــمــقــاطــعــة ســيــتــشــوان )جــنــوب 
بيانًا  فيها،  الطاقة  ومكتب  الصني(،  غربي 
مــشــتــركــًا تــطــالــب فــيــه بــإغــالق 26 مــشــروعــًا 
مشتبهًا بــه فــي تــعــديــن الــعــمــالت املــشــفــرة. 
وتراجع سعر وحدة بيتكوين 4.92 باملائة 
إلى 33.49 ألف دوالر بإجمالي قيمة سوقية 
 18.745 على  مــوزعــة  دوالر،  مليار   628.86
ــيـــون وحـــــــدة مــــن إجــــمــــالــــي 21 مــلــيــونــًا  ــلـ مـ

مخصصة للتداول. 
كـــمـــا ســجــلــت عــمــلــة »إيـــثـــيـــريـــوم« تــراجــعــًا 
دوالرًا،   2143 إلـــــى  ــة  ــائـ ــاملـ بـ  0.66 بــنــســبــة 
 136 إلى  باملائة   4.80 بنسبة  و»اليتكوين« 
دوالرًا، و»تيثر« بنسبة هبوط 0.01 باملائة 
العمالت  إلى دوالر واحــد. ويحتاج تعدين 
االفــتــراضــيــة، وبــالــتــحــديــد »بــيــتــكــويــن« إلــى 
استهالك طاقة كهربائية كبيرة، األمر الذي 
يزيد كلفة التداول من جهة، ويضغط على 
مــصــادر الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة فــي ظــل جهود 
عـــاملـــيـــة ملــكــافــحــة الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي. وتــعــد 
ســيــتــشــوان ثـــانـــي أكـــبـــر مــقــاطــعــة لــتــعــديــن 

البيان  ويــطــالــب  الــصــني،  فــي  »البيتكوين« 
األخـــيـــر شـــركـــات الـــكـــهـــربـــاء بـــوقـــف تــوفــيــر 
اكتشافها  التي تم  التعدين  التيار ملشاريع 
في املنطقة. وال تملك العمالت االفتراضية، 
لــســيــطــرة   وال تـــخـــضـــع 

ً
رقــــمــــا مـــتـــســـلـــســـال

املــركــزيــة، كنظيرتها  الــحــكــومــات والــبــنــوك 
عبر  فقط  بها  التعامل  يتم  بــل  التقليدية، 

اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
الــصــدد، أشعلت تــغــريــدات قطب  وفــي ذات 
ــلــــون مــــاســــك، أمـــس  األعــــمــــال األمــــيــــركــــي، إيــ
العمالت  عــالــم  فــي  حــالــة صخب  الخميس، 
الــرقــمــيــة، ويــبــدو أن إيــلــون يــحــاول جــاهــدًا 
حيث  »الدوجكوين«،  املفضلة،  عملته  دعــم 
لـــم تــلــق تــغــريــدتــه الــتــي طــالــب فــيــهــا بــدعــم 
الدعم  »بيتكوين«،  نظام  في  جديد  مقترح 
الكافي من ناحية املكاسب. ودفع ذلك ماسك 
إلـــى تــقــديــم مــوجــة مــن الــتــغــريــدات الــداعــمــة 
لــلــعــمــلــة الــرقــمــيــة صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، 
وبعد جلستني من التراجعات القوية نزلت 
خاللهما »دوجكوين« و»شيبا إينو« بأكثر 
من 15%، لتضرب أداء »الدوجكوين« فجأة.

بــيــد أن اســتــجــابــة »الــدوجــكــويــن« رغـــم قــوة 
التغريدات لم تأت على املستوى املتوقع من 
قطب األعمال األميركي الــذي يرى أنه األب 
 

ً
الــروحــي لـــ »دوجــكــويــن«، حيث زادت قليال

بــمــا ال يــتــجــاوز 2% عــقــب تــغــريــدات ماسك 
وذلك خالل 24 ساعة من التداوالت، بينما 
تــرتــفــع »دوجــكــويــن« بــحــوالــي 0.1% خــالل 

تداوالت بعد تغريدات إيلون ماسك. 
ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخــــــــــر، تــــتــــراجــــع »شـــيـــبـــا  عــ
ـــ  ــــالل تـــعـــامـــالت الـ إيــــنــــو« بـــحـــوالـــي 6% خــ
24 ســاعــة املــاضــيــة، فــيــمــا ال تــــزال »شــيــبــا« 
تــــــداوالت  ــوالـــي 0.6% خـــــالل  بـــحـ ــع  ــراجـ ــتـ تـ
الــســاعــة األخـــيـــرة. ويـــرى مــحــلــلــون أن كبار 
املــســتــثــمــريــن فـــي الـــعـــمـــالت املـــشـــفـــرة ربــمــا 
يــواصــلــون الــهــروب خــالل األســابــيــع املقبلة 
إن لم يحدث تحسن في سعر بيتكوين التي 

عادة ما تقود السوق.

مؤسسة ترامب تخضع للتحقيقالبطالة ترفع »وول ستريت« و»بيتكوين« تواصل التراجع

في كل من الكويت وقطر وباقي دول الخليج 
الدولي في  التمويل  األخــرى. ويتوقع معهد 
ذات الدراسة أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط 
إيــجــابــًا عــلــى مــعــدل الــنــمــو االقـــتـــصـــادي في 
دول الخليج، حيث يقدر ارتفاع معدل النمو 
إلى  الخليج  دول  في  باملتوسط  االقتصادي 
2.5% خالل العام الجاري من االنكماش الذي 
ورغم    .%4.9 والبالغ  املاضي  العام  شهدته 
املتجددة،  الطاقة  بدائل  عن  املكثف  الحديث 

 .2037 الــعــام  الطبيعي حتى  للغاز  املــحــوري 
على صعيد أرباح الشركات العاملية، تتوقع 
دراســة في هذا الشأن لشركة »ريسيرش آند 
النفط  الــعــاملــيــة، نمو قيمة ســوق  مــاركــتــس« 
والـــغـــاز الــعــاملــي خـــالل الـــعـــام الـــجـــاري 2021 
دوالر  تريليونات   5.871 إلــى   %25.5 بنسبة 
املاضي  العام  في  السوقية  بقيمتها  مقارنة 
وهــذه  دوالر.  تريليونات   4.677 بلغت  التي 
القيمة  القيمة حسبتها الشركة على أســاس 

هي  الطبيعي  والــغــاز  النفط  صناعة  ــزال  التـ
العاملية  الصناعة  ملاكينة  الرئيسي  املــحــرك 
العاملية.  املـــال  أســـواق  فــي  الرئيسي  واملــؤثــر 
ووفــقــًا لــلــعــديــد مــن الـــدراســـات الــتــي صــدرت 
خــالل الــعــام الــجــاري ال تـــزال صناعة الطاقة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة صـــاحـــبـــة الـــنـــصـــيـــب األكــــبــــر فــي 
املتوقع  ومــن  واستخداماتها،  الطاقة  توليد 
الطاقة  املــحــوري في  النفط  أن يتواصل دور 
الــدور  العام 2029 وأن يتواصل  حتى نهاية 

الــســوقــيــة لــنــشــاطــات شــركــات الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي الخاصة بالكشوفات واالستخراج 
وقيمة املشتقات البترولية ولكنها ال تشمل 
صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات. وتــتــوقــع وكــالــة 
الــطــاقــة الــدولــيــة ارتـــفـــاع االســتــهــالك العاملي 
من النفط خالل العام الجاري إلى نحو 101 

مليون برميل يوميًا. 
الصينيتني  النفط  شركتي  من  كل  وتوقعت 
تشاينا بتروليم أند كميكال« وبتروتشاينا 

أمــس ارتــفــاعــًا حــادًا فــي صافي الــدخــل خالل 
الــنــصــف األول مــن الــعــام الــحــالــي، بــدعــم من 
ارتفاع أسعار الخام في ظل تعافي االقتصاد 
ا 

ً
العاملي.  وذكرت بتروتشاينا، املعروفة أيض

بــاســم »ســيــنــوبــك« أن الــظــروف األفــضــل أدت 
إلى زيادة كبيرة في الطلب على النفط والغاز 
البتروكيميائية وساعدتها على  واملنتجات 

تحسن الكفاءة. 
وتتوقع الشركة تراوح صافي الدخل ما بني 
36.5 مليار يوان )5.6 مليارات دوالر( و38.5 
مــلــيــار يـــــوان فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام، 
يــوان  مــع خــســارة بقيمة 22.9 مليار  مقارنة 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام املــاضــي. وذكـــرت 
بتروتشاينا أن أرباحها سترتفع بمقداٍر ما 
يتراوح بني 75 مليارا إلى 90 مليار يوان في 

النصف األول.
على صعيد أسواق املال وسعر صرف الدوالر، 
عادة تؤثر دورة أسعار النفط بدرجة كبيرة 
على تلك األسواق، حيث يقود ارتفاع أسعار 
الــنــفــط مـــن الــنــاحــيــة اإليــجــابــيــة إلـــى ارتــفــاع 
أسعار أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي 
وشــــركــــات املـــصـــافـــي الـــبـــتـــرولـــيـــة، كــمــا يــرفــع 
األســعــار كــذلــك الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الـــدوالر 
يدعم  وبالتالي  املتحدة،  للواليات  بالنسبة 
أســعــاره كما هــو مالحظ حاليًا. حيث يدعم 
ارتفاع النفط الطلب على الدوالرات في آسيا 

القارة األكثر استهالكًا للنفط ومشتقاته. 
والحظت نشرة » مورنينغ ستار« األميركية، 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، تــكــالــبــًا عــاملــيــًا  فــــي تــحــلــيــل يـ
لــشــراء الـــــدوالر. ويــكــنــز املــســتــثــمــرون العملة 
األميركية في الوقت الراهن لزيادة سيولتهم 
ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ الــــــدوالريــــــة بـــســـبـــب مــــخــــاوف ارتـ
السلبية  الناحية  الفائدة األميركية، لكن من 
النفط يهدد  ارتفاع أسعار  أن  يــرى محللون 
النمو االقتصادي العاملي، حيث إنه يرفع من 
الشركات  ربحية  مــن  ويحد  التضخم  معدل 

في أسواق املال بسبب ارتفاع كلفة اإلنتاج. 
عـــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــولـــة الـــــدوالريـــــة املــتــاحــة 
لــلــبــنــوك االســتــثــمــاريــة الــعــاملــيــة، فـــإن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط يـــرفـــع مـــن الــســيــولــة املــتــاحــة 
ــهــــدت املـــصـــارف  لــلــتــمــويــل فــــي الــــعــــالــــم، وشــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة نــقــصــًا مـــريـــعـــًا فــــي الــســيــولــة 
الــعــام 2016 حينما انهارت  الــدوالريــة خــالل 
الـــدول املنتجة للنفط،  الــنــفــط. وتــعــد  أســعــار 
خاصة دول الخليج التي تحتفظ بفوائضها 
ــاديـــة وحـــيـــازة  ــيـ ــاديـــق سـ ــنـ الــنــفــطــيــة فــــي صـ
سندات الخزانة األميركية من كبار املودعني 
فــي املــصــارف الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة فــي دورات 

ارتفاع أسعار النفط.

إذ  األميركية،  المخزونات  انخفاض  من  بدعم  النفط  أسعار  ارتفعت 
سيبقون  كانوا  إذا  ما  بشأن  رئيسيين  منتجين  قــرار  المستثمرون  يترقب 
أم  لــإمــدادات  تخفيضات  على 
سيخففونها في النصف الثاني من 
2021. وحسب وكالة رويترز، كسب 
خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتًا أو 
دوالرا   74.77 إلى   ،%0.2 يعادل  ما 
الصباحية  التعامالت  في  للبرميل 
غرب  ــام  خ بلغ  بينما  لــنــدن،  فــي 
تسليم  األميركي  الوسيط  تكساس 
للبرميل  دوالرا   73.69 أغسطس 

بارتفاع 22 سنتًا أو ما يعادل %0.3.

الخام يحافظ على مكاسبه

مال وأعمال

بينما دعمت بيانات 
العمل األميركية سوق 
المال في افتتاح أمس، 

واصلت العمالت المشفرة 
تراجعها متأثرة بالهجمات 

المكثفة ضدها

رؤية

أحمد ذكر اهلل

حتى اآلن ال توجد تصريحات واضحة بشأن نتائج مباحثات وفد 
النقد  صــنــدوق  مــع  املشيشي  هــشــام  برئاسة  التونسية  الحكومة 
الدولي في مطلع مايو/أيار املاضي، والتي هدفت إلى حصول تونس 
على قرض بقيمة 4 مليارات دوالر، يساهم في خفض حدة األزمة 
انتشار فيروس  تداعيات  التي تعمقت مؤخرًا بسبب  االقتصادية 
كـــورونـــا عــلــى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة وفـــي مقدمتها 

السياحي، وذلك رغم مرور شهرين على الحدث.
وكانت حكومة املشيشي قد تحركت نحو صندوق النقد مسبوقة 
املــالذ  هــو  الصندوق  قــرض  أن  التي سوقت  التحليالت  مــن  بسيل 
ين العام 100% من  األخير لالقتصاد، ال سيما في ظل تجاوز الدَّ
بلغت 30  التي  الخارجية  الــديــون  وطــفــرة  اإلجــمــالــي،  املحلي  الناتج 
املــاضــي،  الــعــام  بنهاية   %11.5 البالغ  املــالــي  والعجز  دوالر،  مليار 
عالوة على ورطة االلتزامات واجبة السداد والتي تقارب 6 مليارات 
دوالر، وكل ذلك في ظل انكماش اقتصادي بمعدل 8.8% وتراجع 

حاد لالستثمارات األجنبية بنسبة 26% في نفس العام. 
ومن الواضح أن إدارة الصندوق بدت غير متحمسة ملساندة اإلدارة 
التي  باملطالب  السابقة  اإلدارات  تلتزم  لم  حيث  الحالية،  التونسية 
فرضها صندوق النقد في اتفاقيتي 2013 و2016، ويرى الصندوق 
أنها أضحت ال تحتمل التأجيل أو املساومة، ومن بينها إلغاء الدعم 
عن املواد الغذائية واملحروقات، وتخفيض األجور في املوازنة العامة، 

وترشيد اإلنفاق الحكومي، وحوكمة املؤسسات العامة.
وتعتبر روشتة الضبط املالي التي يفرضها الصندوق على الدول 
بــني سكان  والفقر  الــعــوز  يعمق  فخًا  منه  لالقتراض  التي تضطر 
العديد من  الــذي تحقق من قبل في  األمــر  املقترضة، وهــو  البلدان 
الــدول التي طبقت هــذه األوامـــر، ورغــم هــذه التكاليف الباهظة على 
عــمــوم الــجــمــاهــيــر، فـــإن االســـتـــفـــادة مـــن تــطــبــيــق الــبــرامــج ال تــعــدو 
تحسينات هامشية في بعض مؤشرات املالية العامة، ولم تحدث في 
أية تجارب سابقة نقلة يمكن االستشهاد بها في النواحي اإلنتاجية 
الصناعية أو الزراعية، أو حتى تحسينات في الخدمات العامة، بل 
والتدخالت  الــقــروض  من  للمزيد  مقدمة  الصندوق  قــروض  تكون 
التي ال تنتهي، والتي ترهن البلدان والشعوب إلدارة الصندوق ومن 

خلفها قوى الهيمنة العاملية.
يصب تردد إدارة الصندوق في االستجابة للحكومة التونسية في 
متالحقة  بأزمات سياسية  البالد  تمر  التونسيني، حيث  مصلحة 
وحالة من الغليان الداخلي، بعد فشل حكومات ما بعد الثورة في 
تحقيق التطلعات الشعبية إلى توفير الحياة الكريمة جنبًا إلى جنب 
لروشتة  االنصياع  فــإن  وبالتالي،  اإلنسانية،  والكرامة  الحرية  مع 
الصندوق كان سيزيد األوضاع الداخلية توترًا، ويؤخر االستقرار 
املنشود واملتأخر كثيرًا من األساس. كما أن هذا التردد دفع الحكومة 
والــتــي يمكن  املــتــاحــة،  ــرى  األخـ الــبــدائــل  البحث عــن  التونسية نحو 
أن تعوض االقــتــراض مــن الــصــنــدوق، خاصة أن هــذه املــرة الرابعة 
خالل 10 سنوات التي تطلب فيها تونس مساعدة الصندوق، ومن 
املنطقي أن يتساءل الشعب التونسي: أين ذهبت القروض السابقة 

وما هي أوجه االستفادة التي حققتها تونس منها؟
وبعيدا عن طرق تونس باب صندوق النقد لحل األزمة املالية الحادة، 
الحصول على دعم  أخــرى، منها مثال  الحكومة عن حلول  تبحث 
القطرية،  العاصمة  إلى  التونسية  الزيارات  توالت  هنا  ومن  قطري، 
ثم  املــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  الرئيس قيس سعيد  زارهـــا  والــتــي 
رئيس الــوزراء هشام املشيشي في نهاية مايو املاضي، باإلضافة 
إلــى زيــارة وصفت بغير رسمية قــام بها راشــد الغنوشي، رئيس 
الرئيس  الهدف  وكــان  املاضي،  أيــار  »النهضة«، مطلع مايو/  حركة 
في  الصحية  واألزمــة  التونسي،  لالقتصاد  حلول  إيجاد  للزيارات 
البالد. وتوجت هذه الزيارات بتوارد أنباء حول وديعة قطرية بقيمة 
ملياري دوالر للبنك املركزي التونسي، حيث نشر مستشار رئيس 
حركة النهضة رياض الشعبي تدوينة على حسابه الرسمي، أشار 
بينها  ومــن  لقطر،  املشيشي  لزيارة  االقتصادية  النتائج  إلــى  فيها 
مليارا دوالر في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا؛ 

وسيصل املبلغ إلى تونس خالل شهر يوليو/تموز املقبل.
كما امتد االتفاق كذلك إلى تمويل قطر شراء مليوني جرعة من لقاح 
كوفيد 19 في شكل هدية للشعب التونسي، وتوقيع اتفاق ملضاعفة 
ألف   50 لتتجاوز  قطر  بدولة  للتونسيني  املخصصة  العمل  عقود 
ي قطر تنظيم »منتدى دولي لالستثمار في 

ّ
عقد، باإلضافة إلى تبن

بما  امتداد 5 سنوات،  لتونس على  مليار دوالر  يوفر 25  تونس« 
ل نقلة نوعية في وضعّية االقتصاد الوطني.

ّ
سيمث

كما كثفت الدبلوماسية التونسية زياراتها الخارجية خالل الفترة 
األخيرة ملواجهة األزمة االقتصادية الخانقة، حيث توجهت الزيارات 
النقد،  أمــام صندوق  التي تعهدت بدعم مطالب تونس  إلى فرنسا 
وإلــى ليبيا والجزائر، وهــي الــزيــارات التي تؤكد وجــود طــرق بديلة 
ــة بــخــالف الــتــســويــق لــكــون قـــرض صـــنـــدوق الــنــقــد هو  ــ لــحــل األزمـ
العربية  الحل األوحــد، وال تزال املحاوالت مع املؤسسات االقليمية 

واألفريقية مفقودة حتى اآلن إلى حد كبير.
وكانت تونس قد حصلت على قرضني متتاليني من صندوق النقد 
العربي، األول خالل شهر أيار/مايو 2020 بقيمة 59 مليون دوالر، 
وذلك  دوالر،  مليون   98 بقيمة  الثاني  على  بشهر حصلت  وبعده 
في إطار مجابهة فيروس كورونا ودعم برنامج إصالح القطاعني 
القطرية وقرضي  املساندة  االتفاق على  املالي واملصرفي. ويشير 
أبــواب املؤسسات اإلقليمية  العربي إلى أهمية طرق  النقد  صندوق 
وفي  صغيرة،  بمبالغ  ولــو  التونسي  االقتصاد  دعــم  يمكنها  التي 
املختلفة،  بأذرعه  للتنمية  اإلسالمي  البنك  املؤسسات  تلك  مقدمة 
عالوة على البنك األفريقي للتنمية وما يقدمه من قروض ومساندات 

يمكنها املساعدة في إعادة دوران عجلة االقتصاد التونسي.
من  التملص  تحاول  التي  والدولية  االقليمية  القوى  إلــى  باإلضافة 
في  متصاعدة  أدوارًا  تلعب  أصبحت  والتي  العاملية،  الهيمنة  قــوى 
التي تمكنها من تحرير سياساتها، والتي من  تشكيل التحالفات 
إطــار سعيها  فــي  التونسي  الــعــون لالقتصاد  يــد  أن تقدم  املــرجــح 
الناعمة، وفتح أسواق أرحب ملنتجاتها، ويمكن  نحو تدعيم قوتها 
للدبلوماسية التونسية أن تستهدف مجموعة من تلك القوى التي 

تتوافق مصالحها مع مصالح املواطن.
ــتــي تــكــون كــلــفــة مــســانــدتــهــا أقـــل حـــدة من  أو حــتــى تــلــك الـــقـــوى ال
 أن 

ً
اشتراطات صندوق النقد الدولي، مثل الصني، ولكن يتعني أوال

التي تساعد في  االقتصادية واالستراتيجية  الخطط  الدولة  تمتلك 
رسم الخريطة املستهدفة بالتحالف، وفي إطار من التكامل والندية، 

وتحقيق املصالح املتبادلة. 

تونس وبدائل قرض 
صندوق النقد الدولي
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