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السودان: مخاوف من إعادة إغالق الشرق
الخرطوم ـ هالة حمزة

ثــــارت مـــخـــاوف فـــي الــــســــودان مـــن عــــودة إغـــاق 
الـــشـــرق مــــجــــّددًا، إذ لـــم يــفــلــح الــــحــــراك الــكــثــيــف 
والعموديات  البجا  لنظارات  األعــلــى  للمجلس 
املستقلة في الخرطوم بقيادة محمد األمني ترك، مع قيادات 
الدولة، في الوصول إلى حل ألزمــة الشرق حتى اآلن، رغم 
من  الــرابــع  فــي  للحكومة  التي حددتها  املهلة  انتهاء  قــرب 
ديــســمــبــر/كــانــون األول الــحــالــي، أي بــعــد يـــومـــني، لــلــوفــاء 

بوعودها.
وكشفت مصادر في املجلس األعلى لنظارات البجا، فضلت 
»العربي الجديد«، عن بدء العد التنازلي  عدم ذكر اسمها، لـ
إلغاق الشرق، موضحة انخراط اللجان املختصة باإلغاق 
بكل من املوانئ والطريق القومي، في اجتماعات كثيفة منذ 

فترة للترتيب للشروع فورًا في تنفيذ اإلغاق مجّددًا.
وأشـــار أمــني اإلعـــام فــي املجلس األعــلــى لــنــظــارات البجا، 
عثمان كلوج، في تصريحات، مؤخرا، إلى بدء العد التنازلي 
إلعـــادة إغــاق شــرق الــســودان، حسب االتــفــاق بــني املجلس 
 املـــوانـــئ الــبــحــريــة والــطــريــق القومي 

ّ
والــحــكــومــة. وقـــال إن

ستغلق اعتبارًا من 4 ديسمبر/كانون األول الحالي، محذرًا 
واملوردين  والنقل  والغرف  العمل  واتحاد  املاحة  شركات 

واملصدرين وشركات التعدين من تبعات القرار.
»العربي الجديد«،  لـ املــورد زاهــر الصديق،  من جانبه، قال 
الــشــرق بسبب تــأخــر الحكومة فــي حسم   إعـــادة إغـــاق 

ّ
إن

األزمة سيتسبب في أضرار اقتصادية كبرى على السودان 
واملـــورديـــن الــذيــن مــا زالــــوا يــعــانــون مــن تــداعــيــات اإلغـــاق 
في  ضخمة  بكميات  البضائع  تــكــدس  فــي  وتسببه  األول، 

ميناء جدة حتى اللحظة.
ــــوم الــهــائــلــة  ــــرسـ وأضـــــــــاف: »تـــحـــّمـــل املــــــــــوردون تـــبـــعـــات الـ
عــلــى األرضـــيـــات بـــواقـــع 100 دوالر يــومــيــا عــلــى الــحــاويــة 
الـــواحـــدة، رغــم إعــفــاء الحكومة الــســودانــيــة رســـوم املــوانــئ 

ببورتسودان«.
 أغلب املوردين السودانيني يملكون أكثر من 100 

ّ
وقال إن

ــة، يــعــجــزون عن  ــاويـ ــريـــن 50 حـ حـــاويـــة بــمــيــنــاء جــــدة وآخـ
تخليصها منذ اإلغاق األول للشرق، ما يؤدي إلى حدوث 
كــســاد كبير فــي األســــواق وارتــفــاع حــاد فــي أســعــار السلع 
النقد األجنبي. وكشف  االستهاكية، كما يستنزف موارد 
عن تحركات يجريها رجال األعمال هذه الفترة وتشكيلهم 

 
ّ

للجنة، للجلوس والتفاوض مع الحكومة، لإلسراع في حل
األزمة وتافي إعادة اإلغاق مرة أخرى.

وقـــــال مـــقـــرر املــجــلــس األعـــلـــى لــلــبــجــا، عــبــد الـــلـــه أوبـــشـــار، 
 تأخر صدور القرار الحكومي بشأن 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

أزمة الشرق، يعتبر استهانة باملطالب، ملوحا باللجوء إلى 
ساح اإلغاق مرة أخرى في حال عدم التوصل إلى نتيجة 

ملموسة في الحوار الراهن مع الحكومة.
وأعلن أوبشار عن عدم رغبتهم في »االضطرار إلى اإلغاق 
 املعاناة التي 

ّ
 أن

ّ
والــذي يعاني منه أهــل الشرق كذلك«، إال

يــعــيــشــهــا أهـــالـــي املــنــطــقــة وحــقــوقــهــم املــهــضــومــة تجبرنا 
 الــواليــة تعتبر مــدّرة 

ّ
على ذلــك، حسب قــولــه، خصوصا أن

لإليرادات في املقام األول، وترفد الخزينة العامة واملنطقة 
بمبالغ طائلة من دخول املوانئ والطريق القومي، رغم ذلك 

يحرم منها سكان الشرق.
وامــتــنــعــت 11 مــن أصـــل 16 شــركــة خــطــوط مــاحــيــة عاملية 
عــن الــتــنــازل عــن حــقــوقــهــا عــن الــخــســائــر الــتــي نــجــمــت عن 
اإلغاق األول للموانئ الرئيسة والذي دام 45 يوما. وبلغت 
فــي اإلغــاق  الـــصـــادرات والـــــواردات  فــي  اليومية  الخسائر 

األول للشرق 65 مليون دوالر، حسب تقديرات رسمية.

عدنان عبد الرزاق

سّرع الجانبان، األردنــي ونظام بشار األسد، بافتتاح 
إعــادة  بعد  حــدودهــمــا،  على  املشتركة  الــحــرة  املنطقة 
فتح مركز جــابــر، بــني الــحــدود األردنــيــة- السورية في 
والتجارة  الترانزيت  وعــودة  املاضي،  أيلول/سبتمبر 
بني عمان ودمشق. وأعلنت وزارة االقتصاد والتجارة 
الخارجية بحكومة األسد ووزارة الصناعة والتجارة 
ــة، إعـــــادة افــتــتــاح املــنــطــقــة الــحــرة،  ــيــ والــتــمــويــن األردنــ
التجارية  األعمال واألنشطة  األربــعــاء، وانطاق  أمــس 
واالقــتــصــاديــة. وأكـــدت الـــوزارتـــان خــال بــيــان مشترك 

أن إعـــــادة افــتــتــاح املــنــطــقــة الـــحـــرة املــتــوقــفــة مــنــذ عــام 
2015، تــهــدف إلـــى تنشيط الــحــركــة الــتــجــاريــة وجــذب 
 عن 

ً
االســـتـــثـــمـــارات وتــفــعــيــل قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، فـــضـــا

العمل واملساهمة في تحقيق دعم عملية  خلق فرص 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لكا البلدين. ووفق 
الخبير االقتصادي السوري، حسني جميل، فإن افتتاح 
املنطقة الحرية »يتماشى مع محاوالت األردن تعويم 
نـــظـــام األســـــد، وجـــــاءت بــعــد فــتــح املــعــبــر ونـــقـــل الــغــاز 
املــصــري عبر ســوريــة إلــى لبنان والـــذي جــاء بهندسة 
أردنــــيــــة«. وفــــي حـــني يــتــوقــع جــمــيــل خــــال تــصــريــحــه 
ــــادرات الــســوريــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــزيـــد الـــــصـ لــــ

وتــجــذب املــنــطــقــة الــحــرة بــعــض االســتــثــمــارات، يحذر 
من آثــار ذلــك على عــرض السلع بالداخل الــســوري، ما 
يزيد ارتفاع األسعار وحرمان السوريني من إنتاجهم، 
باتجاه  بكثرة  تسير  التي  والفواكه  الخضر  وخاصة 
دول الخليج عبر األردن. وتخضع املنطقة الحرة، من 
الجانب السوري، ألحكام املرسوم التشريعي 40 لعام 
2003، بحسب ما يفيد اإلداري السابق باملنطقة الحرة 
إقــبــال مستثمرين  متوقعا  دمــشــق، خضر محمد،  فــي 
الــحــرة، نظرًا ملوقعها كبوابة  للمنطقة  أعــمــال  ورجـــال 
الــعــربــي. ويــضــيــف محمد،  بــاتــجــاه األردن والــخــلــيــج 
أن سورية  الــجــديــد«،  »العربي  لـ خــال تصريح سابق 

املــالــي من  القطاع  أداء  وتــراجــع  املؤسسات  بعد تهدم 
األرجح أن ترى مستثمرين وفروع مصارف وشركات 
تـــأمـــني وتــخــلــيــص جــمــركــي، إال إذا طــبــقــت الـــواليـــات 

املتحدة تهديداتها وأعادت تفعيل قانون قيصر.
ــال رامـــي  ــمــ وأوضــــــح أنــــه بــعــد فــســخ عـــقـــود رجــــل األعــ
مـــخـــلـــوف، »الـــحـــصـــريـــة« بــاســتــثــمــار املـــنـــاطـــق الـــحـــرة، 
املــرتــقــب أن تــنــشــط رؤوس األمــــــوال، خــاصــة بــتــجــارة 
في  املناخ  الخدمية، ألن  والصناعات  التصدير  إعــادة 
سورية برأيه، ورغم قانون االستثمار الجديد، ال يزال 
باستمرار  تــرى  التي  الرساميل  مــن  لكثير  مــوات  غير 
الصراع في سورية، مجازفة ومخاطرة باالستثمارات.

افتتاح المنطقة الحرة السورية األردنية: تعويم نظام األسد

صادرات قياسية 
لكوريا الجنوبية

تجاوز حجم الصادرات 
فــــــــي الـــــشـــــهـــــر املـــــاضـــــي 
دوالر  مــلــيــار   60 عــتــبــة 
مـــســـجـــا  مــــــــــــــرة،  ألول 
ــــي تـــاريـــخ  ــلــــى رقــــــم فـ أعــ
وزارة  وأعــلــنــت  الـــبـــاد. 
ــة والــــتــــجــــارة  ــاعــ ــنــ الــــصــ
والطاقة، أمس األربعاء، 
أن حجم الــصــادرات في 
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــع بــنــســبــة  ــفــ ــانـــي ارتــ ــثـ الـ
مــع  ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ  ،%32.1
نــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 
املـــــاضـــــي، وصـــــــوال إلـــى 
مليون  و440  مليارا   60
هــــذا  ــتــــبــــر  ويــــعــ دوالر. 
الــرقــم أعــلــى رقــم شهري 
بــــدأت  مـــنـــذ أن  مـــســـجـــل 
الـــــــبـــــــاد اإلحــــــــصــــــــاءات 
ــارة  ــجــ ــتــ ــالــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
الــرقــم  عـــام 1956. وكــــان 
الــقــيــاســي الـــســـابـــق هو 
مليون  و920  مليارا   55
ســبــتــمــبــر/ فـــــي  دوالر 
أيــــلــــول املـــــاضـــــي، حــيــث 
ــــاد رقــــمــــا  ــ ــبـ ــ ــ جـــــــــــددت الـ
قـــيـــاســـيـــا جـــــديـــــدا بــعــد 
شــــــــــهــــــــــريــــــــــن. وبـــــــــهـــــــــذه 
قيمة  واصلت  النتيجة، 
الـــــــصـــــــادرات الـــشـــهـــريـــة 
ارتـــفـــاعـــا مــســتــمــرا ملـــدة 
مـــتـــتـــالـــيـــا،  شــــــهــــــرا   13
مــنــذ نــوفــمــبــر مــن الــعــام 
املاضي. وسجلت نسبة 
ــم ثــنــائــي  ــرقــ الــــــزيــــــادة بــ
ــع عــلــى  ــاســ ــتــ لـــلـــشـــهـــر الــ

التوالي.

توقعات بفائض في موازنة السعودية
توقعت بيوت خبرة كبرى في السعودية، تحقيق موازنة 
المملكة المحلية فائضًا العام المقبل، وهو توقع أكثر 
في  الفائض  لتحقيق  الحكومية  التوقعات  من  تفاؤًال 
شركة  أكبر  لالستثمار«  جدوى  »شركة  وتوقعت   .2023
 35 بقيمة  فائضًا  المملكة  تسجل  أن  البالد،  في  أبحاث 
 .2022 المقبل  العام  في  دوالر(  مليارات   9.3( ريال  مليار 
االستثمارية  الذراع  المالية«  الراجحي  بينما توقعت »شركة 
لـ»مصرف الراجحي«، أن تحقق الموازنة السعودية فائًضا 
بين 25 - 45 مليار ريال )6.66 - 12 مليار دوالر( في 2022. يأتي 
عجز  بلوغ  السعودية  المالية  وزارة  توقع  مقابل  ذلك، 
ميزانيتها للعام الحالي، 85 مليار ريال )22.7 مليار دوالر(، و52 

مليار ريال )13.9 مليار دوالر( العام المقبل.

طوكيو تعلق حجوزات الرحالت الجوية 
قبول  عن  التوقف  الطيران  شركات  من  اليابان  طلبت 
المتحّور  جراء  مخاوف  بسبب  جديدة  حجوزات 
أوميكرون لفيروس كورونا، كما قالت وزارة النقل أمس. 
وجاء هذا اإلعالن فيما أعلنت السلطات اكتشاف إصابة 
ثانية بالمتحّور الجديد لدى مسافر قادم إلى البالد بعد 
يوم من تأكيد اإلصابة األولى. وأوضح مسؤول في وزارة 
الطيران  شركات  من  »طلبنا  برس«:  »فرانس  لوكالة  النقل 
وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءا من األول 
من ديسمبر/كانون األول«، مضيفًا أن الحجوزات الحالية 
ليست مشمولة في هذا القرار. وكانت الحكومة اليابانية 
دخول  وحظرت  الحدود  عند  إجراءاتها  شددت  قد 

غير المواطنين الوافدين من 10 دول في أفريقيا.

مباحثات إلمداد لبنان بالغاز القطري
بالغاز  أول من أمس، عن محادثات إلمداده  لبنان،  كشف 
صدر  بيان  في  ذلك  جاء  وسورية.  األردن  عبر  القطري 
نظيره  لقائه  عقب  فياض،  وليد  اللبناني  الطاقة  وزير  عن 
بحسب  الدوحة،  في  الكعبي،  شريدة  بن  سعد  القطري 
العقبة  منطقة  اختيار  تم  إنه  فياض،  وقال  »األناضول«. 
الحالة  من  )إعادته  لتغويز  األحمر،  البحر  على  األردن،  في 
إلى  نقله  قبل  المسال،  القطري  الغاز  الغازية(  إلى  السائلة 
لبنان، وذلك في إطار مباحثات بين بيروت والدوحة إلمداد 
لبنان بالغاز. ولفت البيان، إلى »أهمية تغويز الغاز القطري 
لبنان«.  في  الكهرباء  معامل  إلى  الطاقة  لتأمين  المسال 
وأضاف أنه »تم االتفاق على أن أسهل طريقة لهذا األمر 

تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

أخيرًا، وبعد فترة تردد طويلة 
نسبيًا، تحرك البنك املركزي 
التركي ملواجهة االضطرابات 

العنيفة في سوق الصرف األجنبي، 
ومحاولة وقف تهاوي الليرة، إذ 

ل في السوق العطشى للنقد 
ّ
تدخ

األجنبي بائعًا للدوالر، وهي اآللية 
التي تلجأ إليها البنوك املركزية 

عند مواجهة عمالتها مضاربات 
وتراجعات غير مبررة وتدخالت 
من قبل تجار عملة في محاولة 
للتأثير سلبًا على تلك العمالت.
سبقت هذه الخطوة تحركات 

رسمية ملالحقة املضاربني 
قانونيًا، إذ أمر الرئيس رجب 

طيب أردوغان بفتح تحقيق في 
تالعب محتمل بالعملة املحلية، 

ف مجلس الرقابة الحكومي، 
ّ
وكل

بتحديد املؤسسات التي اشترت 
كميات كبيرة من العمالت 

األجنبية، وما إذا كان قد حدث أّي 
تالعب في الليرة.

كما خرج علينا أردوغان أمس، 
ليتحدث عن مواجهة بالده 

مضاربات بأسعار الصرف 
والفائدة، وشدد على أّن بالده 
تواجه مضاربات في أسعار 

العمالت أمام الليرة. بل اعترف أّن 
البالد تواجه عدة أزمات مالية في 

: »هكذا، وقعنا 
ً
وقت واحد قائال

في دوامة أسعار الصرف والفائدة 
والتضخم، لكننا لن نستمر 

في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة 
االستثمار واإلنتاج، ولن نسمح لهم 

بزعزعة استقرار النمو وسنخرج 
من هذه الدوامة«.

في مواجهة هذه التحركات 
الرسمية املكوكية، هناك تحركات 
أخرى شرسة من قبل املضاربني 

واألموال الساخنة، وهذه التحركات 
ال يجب التقليل من شأنها، 

خصوصًا مع امتالكها عدة 
أسلحة؛ سالح مالي قوي يتمثل 

في مليارات الدوالرات التي تحاول 
تحقيق أرباح ضخمة من السوق 
التركي عبر الحصول على سعر 

فائدة عالي عن استثماراتها، سواء 
في بورصة إسطنبول أو في أدوات 
الدين الحكومية مثل أذون الخزانة 

والسندات، وسالح الشائعات 
ومحاولة ضمان استمرار أسعار 

الفائدة املرتفعة، وسالح أحزاب 
املعارضة التي تستغل تهاوي 
الليرة في تأليب الشارع ضد 

حكومة العدالة والتنمية.
في املقابل، تمتلك الدولة التركية 

أسلحة قوية، مثل احتياطي 
أجنبي متوافر لدى البنك املركزي 

يقدر بـ 127 مليار دوالر، وهذا 
السالح لم يتم اختباره بعد في 

الفترة األخيرة، واحتياطي ضخم 
ًا، ثم 

ّ
من الذهب يتجاوز 568 طن

إيرادات قوية من النقد األجنبي، 
خصوصًا من حصيلة الصادرات 

التي تتجاوز 200 مليار دوالر، 
ومؤشرات اقتصادية قوية.

وهناك سالح سريع وناجح يصّر 
أردوغان على عدم استخدامه وهو 

رفع سعر الفائدة ألسباب عدة 
سبق وذكرناها بالتفصيل. السؤال 

هنا: من يفوز في معركة تكسير 
العظام تلك؛ حكومة العدالة والتنمية 

أم املضاربون وخلفهم أصحاب 
األموال الساخنة؟

معركة األتراك 
مع األموال 

الساخنة

Thursday 2 December 2021
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اقتصاد

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ــادي والــــعــــشــــريــــن مــن  ــ ــحــ ــ مــــســــاء الــ
الــجــاري،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
أزاحـــــت قــطــر، الــســتــار عـــن »ســاعــة 
املــونــديــال« فــي كــورنــيــش الــعــاصــمــة الــدوحــة، 
لــعــام على بطولة كأس  الــتــنــازلــي  الــعــد  ليبدأ 
النشاط  القدم »قطر 2022« ليدب  العالم لكرة 
فــي الــعــديــد مــن األنــشــطــة االقــتــصــاديــة وعلى 
رأسها اإليجارات العقارية التي بدأت بالفعل 
في التحرك صعودًا قبل بضعة أشهر إثر الرفع 
التدريجي للقيود املفروضة ملكافحة فيروس 
كـــورونـــا، وتــلــقــي أكــثــر مـــن 85% مـــن إجــمــالــي 
الــســكــان جــرعــتــي الـــلـــقـــاح. ويــمــثــل املــونــديــال 
فــرصــة كبيرة النــتــعــاش الــقــطــاع الــعــقــاري، إال 
للحفاظ على  أن ثمة مطالب بوضع ضوابط 
مستويات مقبولة من اإليجارات تناسب كافة 
الفئات، فضا عن الحفاظ على استقرار السوق 
العقارية في أعقاب انتهاء املونديال، خصوصا 
فـــي ظـــل طــفــرة الــبــنــاء الــتــي شــهــدتــهــا الــدولــة 
فــي الــســنــوات األخــيــرة مــا يــرفــع مــن معروض 
الـــــوحـــــدات لــــأغــــراض الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة 
واإلداريــة. ووفقا ألحدث البيانات الــواردة في 
النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، بلغ 
حجم تداول العقارات في عقود البيع املسجلة 
لدى إدارة التسجيل العقاري قرابة 20.3 مليار 
الــشــهــور  خـــال  دوالر(،  مــلــيــارات   5.56( ريــــال 
التسعة األولــى من العام الــجــاري، إذ تتسارع 
وتيرة بيع وشراء العقارات، على نحو يعكس 

بغداد ــ براء الشمري

كشفت هيئة النزاهة، املسؤولة عن التحقيق 
في قضايا الفساد بالعراق، عن وجــود أكثر 
من 30 ألف عقار تابع للدولة جرى االستياء 
ــراد بعد  عليها مــن قبل أحـــزاب وجــهــات وأفــ

االحتال األميركي للعراق عام 2003.
وقــــال مــديــر دائـــــرة الــتــحــقــيــقــات فـــي الــهــيــئــة، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  ــــزي، فــ ــغـ ــ كـــريـــم الـ
أمــس األربــعــاء، إن »مــوضــوع عــقــارات الدولة 
يــعــد مـــن املــلــفــات املــهــمــة الــتــي عــمــلــت عليها 

عبد الرحمن خضر

الغاب في ريــف حماة الشمالي  يعّد سهل 
ــهـــول ســــوريــــة، ويــقــع  ــم سـ ــ الـــغـــربـــي مــــن أهـ
بـــني جــبــال الــاذقــيــة غــربــا وجــبــل الـــزاويـــة 
ــا، وبــــــني مـــديـــنـــة جــســر  ــ ــرقـ ــ ــبـــو شـ وشـــحـــشـ
الشغور شمااًل وتل سلحب جنوبا. ويحوي 
أكثر من 200 ألف دونم من األراضي املروية 
 معظمها بات خارج 

ّ
الصالحة للزراعة، لكن

الخدمة بسبب سيطرة قوات النظام عليها 
وتحّولها إلى منطقة عسكرية فاصلة بني 

حة.
ّ
األخيرة وفصائل املعارضة املسل

ويــعــتــبــر هــــذا الــســهــل مـــن أكـــثـــر األراضـــــي 
الــســوريــة خــصــوبــة، ويــشــكــل ســلــة غــذائــيــة 
ملــنــاطــق الــشــمــال، كــمــا يــزيــد نــهــر العاصي 
ــــدود املـــقـــامـــة عــلــيــه مــن  ــــسـ مــــع روافــــــــده والـ
ــــاف إلـــــــى ذلــــك  ــــضـ ــة، تـ ــقــ ــنــــطــ ــنــــى هـــــــذه املــ غــ
خــصــوبــة الــتــربــة الــتــي أســهــمــت فــي تنوع 
مــحــاصــيــلــه وجـــودتـــهـــا، الـــتـــي مـــن أهــمــهــا 
والــذرة  والتبغ  السكري  والشمندر  القطن 
والــــصــــفــــراء، والـــقـــمـــح بــصــنــفــيــه الــقــاســي 
بأنواعها  والبقوليات  والشعير،  والــطــري 
مثل الــفــول والحمص والــعــدس والــبــازالء، 
والبندورة  كالبطاطا  املوسمية  والخضار 

والباذنجان والفليفلة والفاصولياء.

ــيــــدي، وهــــــو مـــــــــزارع مــن  ــمــ ــار حــ ــكــ ــول بــ ــقــ يــ
»العربي  الــغــاب، لـ بــلــدة الــحــويــز فــي سهل 
ــد«: »ســـيـــطـــرت قـــــوات الـــنـــظـــام على  ــديـ الـــجـ
أرضي التي تبلغ مساحتها 25 دونما عام 
2019، كــمــا ســيــطــرت عــلــى جــمــيــع أراضـــي 
ســكــان الــبــلــدة الــتــي كــانــت تــشــتــهــر بــوفــرة 
مــائــهــا، وكــانــت تــــزرع بــالــقــطــن والــشــمــنــدر 

والتبع والخضروات والقمح والشعير«.
 خصوبة األراضي ووفرة املياه 

ّ
ويضيف أن

كانتا تسمحان بزراعة ثاثة مواسم على 
مدار العام، وكان الدونم الواحد ينتج نحو 
200 كيلوغرام من القطن، وبحسبة بسيطة 
فإن الدونم كان يعود على عائات املنطقة 
بــــ250 دوالرًا فــي الــعــام على األقـــل، إضافة 
إلى تلبية حاجتها من املحاصيل التي تتم 

زراعتها.
وبــدوره، يقول املهندس الزراعي واملوظف 
السابق لدى املديرية العامة إلدارة وتطوير 
»الـــعـــربـــي  ــبــــود، لــــ ســـهـــل الــــغــــاب، غـــســـان عــ
الـــــجـــــديـــــد«: »يـــنـــقـــســـم ســــهــــل الـــــغـــــاب إلــــى 
ناحيتني )الزيارة وقلعة املضيق(، وفيهما 
10 وحــــدات إرشـــاديـــة، كــل إرشـــاديـــة تتبع 
لــهــا خــمــس قـــرى أو أكــثــر، وتــبــلــغ املساحة 
الصالحة  الغاب  ألراضــي سهل  اإلجمالية 
لـــلـــزراعـــة أكــثــر مـــن 200 ألــــف دونـــــم، كــانــت 

تزرع بالحبوب والقطن والتبغ والشمندر 
السكري«.

 قوات النظام سيطرت على 
ّ
ويشير إلى أن

80 فــي املــائــة مــن األراضـــي ناحية الــزيــارة، 
ــة ال يستطيع  ــائـ املـ فـــي   10 أيـــضـــا  ــاك  ــنـ وهـ
إليها بسبب تعرضها  الوصول  املزارعون 
لـــلـــقـــصـــف، والـــــــــــ10 بــــاملــــائــــة املـــتـــبـــقـــيـــة تــتــم 
زراعــتــهــا لكنها مــعــرضــة لــخــطــر الــحــرائــق 
الــقــصــف، وهــنــاك مساحة مــزروعــة  نتيجة 
بــالــقــمــح ال تــقــل عـــن 2500 دونـــــم تــحــتــرق 

بسبب القصف كل عام.
وحسب عّبود، فإن عدد األسر التي تعتمد 
الــزراعــة يبلغ حــوالــي 35 ألــف عائلة،  على 
95 في املائة منها تّم تهجيرها إلى داخل 
ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، ويـــزيـــد عــــدد األفـــــراد 
املــتــضــرريــن عــن 95 ألـــف نــســمــة، معظمهم 
أقاموا في املخيمات املنتشرة على الحدود 
التركية – السورية، وبات جزء كبير منهم 

يعتمد على املساعدات. 
ــتــــي خــــرجــــت عــن  ويـــــؤّكـــــد أن األراضـــــــــي الــ
ــم،  ــ ــــف دونـ الـــســـيـــطـــرة تــــقــــّدر بــنــحــو 175 ألـ
كانت تنتج سنويا بما قيمته أكثر من 14 
مليون دوالر، وأن النظام استخدم 80 في 
املائة من األراضــي التي صــادرهــا، إمــا عن 
طريق زراعتها بشكل مباشر، أو توزيعها 

»شــبــيــحــة« بينما  عــلــى مـــن يـــســـّمـــون بــالـــ
عـــرض أراضــــي أخــــرى فــي مـــــزادات علنية. 
»العربي  لـ يقول  األشــقــر،  مصعب  الناشط 
تقتصر  لــم  املواطنني  إن خــســارة  الجديد« 
على األراضــي الزراعية، بل ترك املزارعون 
ــات كــانــت  ــ ــيـ ــ وراءهـــــــــم مــــــــزارع ســمــكــيــة وآلـ
تــســتــخــدم فـــي تــلــك األراضــــــــي، ومــعــظــمــهــا 
مـــزادات، يشرف عليها شبيحة  فــي  بيعت 
 
ّ
للنظام مــن أبــنــاء املــنــطــقــة. ويــلــفــت إلـــى أن

ــانـــت تــبــاع  ــذه األراضــــــــي واملـــمـــتـــلـــكـــات كـ ــ هـ
أو  »اإلرهــابــيــني«  مــن   أصحابها 

ّ
أن بحجة 

مقّربني مــن اإلرهــابــيــني الــذيــن غـــادروا إلى 
الــســوري، وذلـــك مــن خال  مناطق الشمال 
ــرارات ومــراســيــم صــــادرة عــن مــؤســســات  ــ قـ
ـــه كــان السبب في 

ّ
الــنــظــام، الـــذي تناسى أن

تهجير هؤالء السكان.
ــا  ــيـ ــذه املــنــطــقــة زراعـ ــ ونــتــيــجــة لـــخـــســـارة هـ
ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى كــــانــــت تــــــــزرع بــالــقــطــن 
أول  وفــي  النظام  لجأ  السكري،  والشمندر 
مرة الستيراد القطن، إذ وافق رئيس حكومة 
الــنــظــام، حسني عــرنــوس، فــي وقــت سابق، 
على توصية اللجنة االقتصادية املتضمنة 
فقط  والصناعيني  الــعــام  للقطاع  الــســمــاح 
والخيوط  املحلوج  القطن  مــادة  باستيراد 

القطنية، ملدة ستة أشهر.

من  باالستفادة  العقارات  مــاك  اهتمام  تزايد 
لــلــزوار خــال فترة  الــوحــدات السكنية  تأجير 
املونديال. يقول محمود ثابت، مدير املبيعات 
في شركة »يوتوبيا للعقارات« في حديث مع 
بطولة  قطر  »استضافة   

ّ
إن الجديد«  »العربي 

كأس العالم لكرة القدم نهاية 2022 واستقبال 
نحو 1.5 مليون زائــر، سيؤديان إلى انتعاش 
كافة القطاعات االقتصادية، والقطاع العقاري 
لن يكون بمنأى عن هذه االنتعاشة املتوقعة، 
الكبير من  الطلب الحكومي  فــي ظــل  ال سيما 
على  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  خـــال 
الــوحــدات الــعــقــاريــة بــهــدف تــأمــني احتياجات 
الــذيــن ســيــتــوافــدون على  جماهير املــونــديــال 

قطر قبل وأثناء منافسات البطولة«.

انتعاش عقاري مع قرب المونديال
يضيف ثابت: »القطاع العقاري يشهد زخما 
نــتــيــجــة اقـــتـــراب مــوعــد الــبــطــولــة الــريــاضــيــة، 
إيجارية مختلفة ومتباينة  زيــادات  ونتوقع 
السكنية،  والــشــقــق  الــوحــدات  مناطق  حسب 
فـــهـــذا االرتــــفــــاع أمــــر طــبــيــعــي، فـــي ظـــل الــعــد 
التنازلي ألقل من عام على البطولة«. ويشير 
العقارية رصدت  املكاتب  من  العديد  أن  إلــى 

الهيئة وأفــردت له مساحة واسعة في مجال 
عملها، حيث بادرت إلى تأليف فريق يتولى 
جـــرد الــعــقــارات الــعــائــدة لــلــدولــة، والــعــقــارات 
املــخــصــصــة واملــســتــغــلــة مـــن قــبــل املــســؤولــني 
بصفة رســمــيــة، وتــلــك الــتــي اســتــولــت عليها 
األحـــزاب أو الجمعيات أو األفـــراد«. وأوضــح 
التجاوز  تم  التي  للعقارات  الكلي  »العدد   

ّ
أن

عــلــيــهــا فـــي بـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات، عــــدا إقــلــيــم 
كردستان )شمال(، بلغ 31.378 عقارًا، وكانت 
إذ  بــغــداد( األعــلــى،  محافظة نينوى )شــمــال 
بلغ فيها عدد العقارات املتجاوز عليها 8585 
عــقــارًا، تلتها البصرة )جــنــوب( بــواقــع 6194 

عقارًا، ثم كركوك )شمال( 3653 عقارًا«.
وبـــشـــأن إجــــــراءات هــيــئــة الــنــزاهــة الســـتـــرداد 
تلك الــعــقــارات، أوضــح العنزي أنــه تــم إعــداد 
منها  البيانات،  مــن  العديد  تضمن  برنامج 
رقـــم الــعــقــار وعــنــوانــه واملــحــافــظــة واملــســاحــة 
والــجــهــة املـــتـــجـــاوزة والــقــيــمــة الــتــقــديــريــة له 
واإلجــراءات املتخذة بحق الجهة املتجاوزة، 
ــذا الــبــرنــامــج على  ــه تـــم تــعــمــيــم هـ ــ

ّ
مــضــيــفــا أن

الهيئة في بغداد  مديريات ومكاتب تحقيق 
واملــحــافــظــات العــتــمــاده لديهم ومـــلء حقوله 

وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات.
واســتــغــلــت أحـــــزاب مــتــنــفــذة الــفــوضــى الــتــي 
كان يعيشها العراق بعد االحتال األميركي 

فــي  ــــى %20  إلــ بــــني %4  تـــــراوحـــــت  زيــــــــــادات 
اإليجارات في مناطق مثل اللؤلؤة وهي من 
سكنية  وحـــدات  تتضمن  التي  املناطق  أكثر 
فـــاخـــرة فـــي الـــدوحـــة، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن هــذا 
األمــر يظل حــاالت فردية وال يجوز تعميمه، 
الرسمية  املعلومات  أنــه مع غياب  إلــى  الفتا 
املـــنـــشـــورة عــــن الـــعـــقـــود اإليــــجــــاريــــة يــصــعــب 
للغاية توقع اتجاه السوق، سواء في الفترات 
املستقبلية،  للتوجهات  بالنسبة  أو  املاضية 

وكذلك لنسب الزيادات التي تحدث.
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن خــال  وأظــهــر رصـــد لـــ
بـــيـــانـــات شـــركـــات عــــدة عــامــلــة فـــي الــوســاطــة 
ــل والــشــبــكــة  ــتـــواصـ الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـ
الــعــنــكــبــوتــيــة، تــبــايــن مــتــوســط قــيــمــة إيــجــار 

الوحدات السكنية في املنطقة الواحدة حسب 
اإلطالة، إذ يصل إلى نحو 7500 ريال )2055 
دوالرا( للشقة املكونة من غرفتي نوم وصالة 
تقفز  غير مفروشة في مدينة لوسيل، بينما 
القيمة لنفس املساحة إلى 10500 ريال للشقة 
ــا فــي الــلــؤلــؤة فيبدأ  املــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج. أمـ
اإليـــجـــار مــن 9 آالف ريــــال الــشــقــة املــكــونــة من 
غــرفــتــني وصـــالـــة، ويـــصـــل إلــــى 18 ألــــف ريـــال 
فيما  البحرية،  الواجهة  على  البرجية  للشقة 
يــتــراوح إيــجــار الشقة مــن ثــاث غــرف بــني 15 
اإليــجــار  ريــــال. ويختلف  ريـــال و26.500  ألـــف 
الداخلية، فيبلغ متوسط  في مناطق الدوحة 
إيجار الشقة غير املفروشة من ثاث غرف بني 
6 آالف و8 آالف ريال، والشقة من غرفتي نوم 
بني 5 آالف و7500 ريال، والفيا املكونة من 5 
غرف يبدأ السعر من 12 ألف ريال، وينخفض 
والوكير  الــوكــرة  ففي  الــدوحــة،  السعر خـــارج 
جنوب الــبــاد، يبدأ إيــجــار الفيا 3 غــرف من 
6500 ريال، والشقة من غرفتني يبدأ من 3700 

ريال والثاث غرف من 4500 ريال.
ــاتــــب الـــوســـاطـــة  ــكــ ــات ومــ ــ ــركـ ــ وتـــتـــقـــاضـــى شـ
كــل عقد يوقعه املستأجر عن  الــعــقــاريــة، عــن 
طــريــق الــوســيــط قــيــمــة تــعــادل نــصــف إيــجــار 

شهر، ويدفع املستأجر للمؤجر مبلغ تأمني 
يعادل إيجار شهر سلفا، يسترده في نهاية 
الــعــقــد عــنــد إخـــــاء الـــشـــقـــة، ويـــقـــدم شــيــكــات 
مصرفية لكامل فترة العقد، فإذا كان اإليجار 
لعام يقدم 12 شيكا للمؤجر يسحب املؤجر 
 شهر شيكا بمبلغ اإليــجــار مــن الحساب 

ّ
كــل

البنكي للمستأجر. وفي مقابات متفرقة مع 
ه مع قرب انتهاء عقود 

ّ
وافدين، أشاروا إلى أن

بزيادات  ك 
ّ

املــا خّيرهم  مساكنهم،  إيــجــارات 
ــال تــجــديــد  فـــي حــ بـــني 15% و%20  تـــتـــراوح 
ــه 

ّ
الــعــقــود أو تــرك املــســكــن، ويــقــول البعض إن

ــادة املــفــروضــة بعدما  ــزيـ فــضــل الــبــقــاء مــع الـ
ـــهـــا شــهــدت 

ّ
ــــرى بــحــثــا عـــن بـــدائـــل وجــــد أن أجـ

الكلف   عــن 
ً
فــي قيمتها فضا ارتــفــاعــا  أيضا 

اإلضافية التي سيتحملها ممثلة في عمولة 
مكتب التأجير ونقل األثاث وغيرها في حال 

استئجار شقة غير مفروشة.

تقنين زيادة اإليجارات 
مع وفرة المعروض 

اإليــجــارات  زيـــادة  تقنني  مطالب  تقتصر  وال 
ـــمـــا أيــضــا عــلــى فاعلني 

ّ
عــلــى املــســتــأجــريــن وإن

في القطاع العقاري نفسه، خصوصا في ظل 

وفرة املعروض الذي يمكن أن يعرض السوق 
الرتـــبـــاك بــعــد انــتــهــاء املــونــديــال. يــقــول أحمد 
لاستشارات  »الفينير  مدير شركة  هــنــداوي، 
 الــفــتــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــهــنــدســيــة« لـــ

ــــي اإلقـــــبـــــال عــلــى  ــهــــدت زيـــــــــادة فـ ــيــــة شــ املــــاضــ
االســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، نــظــرًا لــتــوفــر الــســيــولــة 
املالية وعودة الحياة إلى طبيعتها مع الرفع 
الــتــدريــجــي لــلــقــيــود املــفــروضــة جــــراء جائحة 
كــورونــا، األمــر الــذي تسبب فــي زيـــادة أسعار 
األراضــي والوحدات السكنية عموما ومن ثم 
 
ّ
ارتـــفـــاع اإليــــجــــارات. ويــشــيــر هـــنـــداوي إلـــى أن

الــفــتــرة األخــيــرة شــهــدت استئجار عــدد كبير 
للبطوالت  تــحــضــيــرًا  السكنية  الــعــقــارات  مــن 
إيــجــار الشقة  الــريــاضــيــة، إذ أصــبــح متوسط 
من ثاث غرف نوم في أحياء الدوحة 7 آالف 
ريــال شهريا، والفيا مساحة 400 متر مربع 
ــا 20 ألــــف ريــــــال، واملــكــتــب  مــتــوســط إيـــجـــارهـ
اإلداري الصغير 20 ألف ريــال. وحسب موقع 
 عــدد 

ّ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث، فــــإن

ــع أن يــــــــزوروا قـــطـــر خـــال  ــوقـ ــتـ املــشــجــعــني املـ
املونديال يبلغ نحو 1.5 مليون شخص، وعدد 
تاحة الستقبال املشجعني والزائرين 

ُ
الغرف امل

خـــال الــعــام املــقــبــل يــصــل إلـــى 70 ألـــف غــرفــة. 
وفـــي مــقــابــل تــأكــيــد مــســتــأجــريــن ومــســؤولــني 
فــي شــركــات وســاطــة عــقــاريــة حـــدوث زيـــادات 
ملحوظة في اإليجارات خال األشهر األخيرة، 
لدى  املعتمد  العقاري  واملثمن  الخبير   

ّ
أن  

ّ
إال

 قيمة 
ّ
وزارة العدل، خليفة املسلماني، يرى أن

ــزال مــنــخــفــضــة بــنــحــو %25  ــ اإليـــــجـــــارات ال تــ
مقارنة مع مستويات ما قبل ثاث سنوات. 

ــعـــروض من   حــجــم املـ
ّ
ويـــقـــول املــســلــمــانــي إن

الطلب،  مــن  أكــبــر  زال  مــا  السكنية  الـــوحـــدات 
العقارية  املـــاك والــشــركــات  يــقــوم معظم  بــل 
بــتــقــديــم عـــروض لــجــذب املــســتــأجــريــن كمنح 
شهر مجاني لعقد اإليجار السنوي ليصبح 
 الوضع نفسه ينسحب 

ّ
13 شهرًا، الفتا إلى أن

على اإليجارات التجارية واملكتبية.
وحــول مدى انعكاس املونديال على العقارات 
 فترة إقامة 

ّ
إلــى أن السكنية، يشير املسلماني 

املــونــديــال ليست طويلة، وتبلغ حــوالــي شهر 
ــه لــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على  ــ

ّ
ــــد، مــعــتــبــرًا أن واحـ

ــي ظــل  ــاع اإليــــــجــــــارات الـــســـكـــنـــيـــة. لـــكـــن فــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــهــواجــس املــتــزايــدة بــشــأن ارتــفــاع اإليــجــارات 
املونديال  استضافة  على  وتأثيرها  السكنية 
والــصــنــاعــة  الــــتــــجــــارة  وزارة  ذاتــــــــه، وضـــعـــت 
الفندقية ومــا يماثلها  الــغــرف  لقيم  مــحــددات 
مــن وحــــدات تستهدف بشكل أســاســي زائـــري 
القيم  لــتــحــديــد  املـــونـــديـــال، بينما ال ضـــوابـــط 
ــدات. ونــهــايــة  ــ ــــوحـ اإليـــجـــاريـــة ملـــا دون هــــذه الـ
سبتمبر/ أيلول املاضي، أعلنت وزارة التجارة 
الغرف  تأجير  أســعــار  تحديد   

ّ
أن والــصــنــاعــة، 

الــفــنــدقــيــة ومـــــا يــمــاثــلــهــا مــــن األمــــاكــــن خـــال 
استضافة مونديال 2022، ويطبق القرار خال 
الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 
وبموجب   .2022 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   21
القرار الوزاري، فإن الحد األقصى لليلة الواحدة 
للشقق الفندقية العادية هو 464 ريااًل، والشقق 
العادية 537 ريــااًل، والشقق  الفاخرة  الفندقية 

الفندقية الفاخرة املميزة 1222 ريااًل.
وحـــول الــحــلــول املــقــتــرحــة للحد مــن االرتــفــاع 
العشوائي لإليجارات السكنية، يدعو محمود 
ثـــابـــت، مــديــر املــبــيــعــات فـــي شــركــة »يــوتــوبــيــا 
ــادات مقننة  ــ ــزيـ ــ الـ تـــكـــون  أن  إلــــى  لـــلـــعـــقـــارات« 
 عــمــلــيــات 

ّ
حــســب الـــعـــقـــود الـــقـــائـــمـــة، الفـــتـــا أن

الــدولــة سوف  تشهدها  التي  الضخمة  البناء 
ــدات فــي  ــ ــــوحــ تـــســـفـــر عــــن ضــــخ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
السوق، مما يسهم في زيادة املعروض بشكل 
العقارات بعد  سيؤدي إلى انخفاض في قيم 
انقضاء بطولة كأس العالم مباشرة ما لم يتم 
استحداث إجراءات جديدة لزيادة الزخم حول 

القطاع العقاري وجذب مستثمرين أجانب.

قبل 18 عاما لتفرض سيطرتها على مقرات 
بعضها  للدولة،  تابعة  ومعسكرات  ومواقع 
في مناطق راقية مثل الجادرية والعرصات 
والـــحـــارثـــيـــة واملـــنـــصـــور، وزيــــونــــة، وشــــارع 
فــي محافظات  بــغــداد، وكــذلــك  فــي  فلسطني 
ــرى. وتــقــدر قيمة هـــذه الــعــقــارات بمئات  أخــ
مــايــني الــــــدوالرات. وعــلــى الــرغــم مــن حديث 
املتعاقبة  الــبــرملــانــيــة  الــحــكــومــات والـــــدورات 
عـــن إجــــــراءات ملــحــاربــة الــفــســاد، إال أنــهــا لم 
تتمكن من استعادة العقارات التي تستولي 
عليها األحــزاب املتنفذة. وقــال عضو سابق 
البرملانية، فضل عدم ذكر  النزاهة  في هيئة 
الــجــديــد«: »ال  »العربي  لـ اســمــه، فــي تصريح 
أحد يجرؤ على استعادة األموال والعقارات 
من األحزاب املتنفذة« مضيفا: »هذه األحزاب 
غالبا ما يكون لديها غطاء برملاني وحكومي 

وأمني يحميها«.
ويــشــيــر مـــســـؤولـــون وبـــرملـــانـــيـــون وخـــبـــراء 
 اســتــغــال هـــذه الــعــقــارات 

ّ
اقــتــصــاد، إلـــى أن

التي يقدر عددها بــاآلالف، لم يقتصر على 
الــعــمــل الــحــزبــي فــقــط، بــل تــعــدى األمــــر إلــى 
تزوير سندات ملكيتها لتؤول إلى الجهات 
بينما  عليها،  استولت  التي  والشخصيات 
شهدت عمليات بيع األخرى عمليات فساد 
صــارخــة، منها بيع املتر ألحــد السياسيني 

 )2014 ـ   2006( املالكي  نــوري  إبــان حكومة 
الــســوق  فــي  بــلــغ  بينما  دوالرات،   6 بقيمة 
آنذاك نحو ألفي دوالر. وأضحى االستياء 
على  سلبا  ينعكس  الــدولــة  ممتلكات  على 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري ال ســيــمــا فـــي بـــغـــداد، إذ 
يتجنب عراقيون شراء العقارات في املناطق 

ــقــــرات لــلــفــصــائــل املــســلــحــة  ــتـــي تـــحـــوي مــ الـ
وحتى سياسيني وسط العاصمة بغداد، ما 
تسبب فــي تــراجــع أســعــار املساكن فــي هذه 
املناطق بنسبة تقترب من الثلث في غضون 
ثاثة أشهر، وفق تصريحات ملسؤولني في 

شركات تسويق عقاري.

المونديال يصعد بعقارات قطر... وارتفاع مبكر  لإليجارات

سورية: خسائر باهظة لمزارعي سهل الغابالعراق: أحزاب وأفراد يستولون على 30 ألف عقار

جزيرة اللؤلؤة في الدوحة )العربي الجديد(

يدّب النشاط في القطاع 
العقاري في قطر 

مع بداية العد التنازلي 
الستضافة كأس العالم 

لكرة القدم، ما ينعكس 
على اإليجارات التي بدأت 

تتحرك صعودًا

أكثر من 30 ألف عقار تابع 
للدولة في العراق جرى 
االستيالء عليها من قبل 
أحزاب وجهات وأفراد، 

بعد االحتالل األميركي 
للعراق عام 2003، وفقًا 
لهيئة النزاهة التي أعلنت 
عن إجراءات الستردادها

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع املؤشر العام لبورصة قطر، 

أمس، بنسبة 1.46%، رابحًا 166.1 
نقطة، ليصل إلى مستوى 11552.4 

نقطة. وتم خالل الجلسة، تداول 
نحو 230.8 مليون سهم، بقيمة 

613.8 مليون ريال )168.1 مليون 
دوالر(، نتيجة تنفيذ 17429 صفقة 

في جميع القطاعات. وارتفعت 
أسهم 35 شركة، بينما انخفضت 
12 شركة. وزادت القيمة السوقية 

لألسهم املقيدة نحو 663.39 مليار 
ريال، مقارنة مع نحو 653.9 مليار 

ريال في الجلسة السابقة.

طرح أسهم هيئة 
كهرباء دبي

قالت مصادر لوكالة رويترز، 
أمس، إن هيئة كهرباء ومياه 

دبي )ديوا( عينت بنكي »سيتي 
غروب« و»إتش.إس.بي.سي« في 
أدوار قيادية تتعلق بالطرح العام 

األولي املرتقب ألسهمها، واملتوقع 
أن تصل حصيلته إلى ملياري 

دوالر. وسينضم البنكان إلى بنك 
اإلمارات دبي الوطني الذي اختارته 
الهيئة من قبل لقيادة الطرح. وقال 

أحد املصادر، إن الطرح العام األولي 
»ديوا« قد تصل حصيلته إلى  لـ

ملياري دوالر، اعتمادا على نسبة 
األسهم التي سيجري طرحها، والتي 

ستحددها الحكومة للصفقة التي 
ستصبح أكبر صفقة من نوعها 

في منطقة الخليج منذ الطرح العام 
األولي ألسهم شركة أرامكو النفطية 

السعودية الذي بلغت حصيلته 
29.4 مليار دوالر في 2019. وقالت 

املصادر إنه ستتم إضافة بنوك 
أخرى لقيد سجل أوامر االكتتاب. 

وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ 
األميركية عن مصادر لم تكشف 

هوياتها أن بنوك »جيه بي مورغان« 
و»جولدمان ساكس« و»كريدي 

سويس« وقع عليها االختيار لقيد 
سجل أوامر االكتتاب.

البنك األهلي المصري 
يقترض 

قال البنك األهلي املصري الحكومي، 
إنه دخل في مفاوضات مع أحد 

البنوك اآلسيوية التنموية للحصول 
على قرض تتجاوز شريحته األولى 

600 مليون دوالر. وأكد هشام 
السفطي، رئيس قسم املؤسسات 

املالية والخدمات املالية الدولية 
في البنك، في تصريحات وفقًا 
لنشرة »إنتربرايز« االقتصادية 
املحلية، أن الشريحة األولى من 

القرض سيتلقاها البنك قبل 
نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى 
أن قيمة الشريحة الثانية لم يتم 

االتفاق عليها بعد. وتوقع السفطي 
الحصول على الشريحة الثانية 

خالل الربع األول من عام 2022. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 

البنك األهلي املصري يحيى أبو 
الفتوح، الشهر املاضي، إنه يخطط 
للحصول على قروض بقيمة 1.5 

مليار دوالر من املؤسسات الدولية 
العام املقبل.

خطة لتطوير 
البرمجيات في الصين
كشفت الصني عن خطة لتطوير 

قطاع خدمات البرمجيات 
وتكنولوجيا املعلومات، خالل فترة 

الخطة الخمسية الرابعة عشرة 
)2021-2025(. وقالت وزارة 

الصناعة وتكنولوجيا املعلومات، 
وفق وكالة شينخوا، أمس، إن 

الدولة تهدف إلى تطوير أكثر من 
مليون تطبيق صناعي بحلول عام 
2025، وتعزيز امليزة التنافسية في 

البرمجيات للصناعات الرئيسية 
مثل التمويل والبناء. كما أوضحت 

الخطة تفاصيل تدابير دعم 
الشركات في هذا القطاع، بهدف 

تنمية أكثر من 100 شركة بإيرادات 
تشغيلية تتجاوز 10 مليارات يوان 

)1.57 مليار دوالر( بحلول عام 
2025. وذكرت الوزارة أن الدولة 

ستبني أيضا مجتمعات مفتوحة 
املصدر ذات تأثير دولي وتحسن 

آلية تسعير البرمجيات.

أخبار مال وناس

زراعةمال وسياسة

بروفايل

سريشاند هندوجا
لندن ــ العربي الجديد

خال طفولته في لندن، كان كرم هندوجا الــذي تعود 
أفــام بوليوود  الهند، يستمتع بمشاهدة  إلى  أصوله 
برفقة جده »سريشاند هندوجا«، الذي يقف على رأس 
إمبراطورية تجارية عاملية شاسعة. لكن بعد نحو ربع 
قرن من الزمن، الجد والحفيد إلى جزء من دراما عائلية 
تشويقا  أكثر  أضحت  فقصتهما  املـــال،  عالم  يتابعها 
حــتــى مــن أي حبكة بــولــيــووديــة. وعــلــى عــكــس معظم 
األفام املؤثرة التي شاهدها الجد وحفيده، فإن نهاية 
قصتهما ربما لن تكون سعيدة يعاني الجد املعروف 
بــاســم »إس بـــي«، الــبــالــغ مــن العمر 85 عــامــا، مــن نوع 
من الخرف، فيما يخوض كــرم مع أخته وأمــه وخالته 
وجدته معركة في مواجهة باقي أفراد أسرة »هندوجا«، 
حول تقاسم املجموعة التجارية البريطانية ـ الهندية 
جانب  يطالب  دوالر.  مليار   18 بـــ  قيمتها  تــقــدر  الــتــي 
عــائــلــة كــــرم، بــأمــر لــم يــكــن واردًا فــي املـــاضـــي، أال وهــو 
تقسيم أصـــول الــعــائــلــة، إال أن أشــقــاء الــجــد »إس بي« 
الثاثة، »غوبيشاند« و»بــراكــاش« و»أشـــوك« يصّرون 
على تمّسك املجموعة بشعارها األزلــي القائل إن »كل 
الوقت  شــيء ملك للجميع، وال شــيء ملك ألحـــد«. فــي 
الذي تتراكم فيه الدعاوى املقدمة أمام املحاكم في لندن 
الـــوراء. وقد  إلــى  وسويسرا، يبدو أن ال مجال للعودة 
يــؤدي هــذا الــنــزاع املــريــر إلــى تخبط وتفكك املجموعة 
البالغ عمرها 107 ســنــوات، مــا يهدد واحـــدة مــن أكبر 
الــعــالــم. تضم مجموعة هندوجا  فــي  األعــمــال  تكتات 
عامة  شركات  ست  بينها  الشركات،  عشرات  الخاصة 
مساهمة في الهند، ويتجاوز عدد موظفيها 150 ألفا 
ــة، يعملون فــي مــجــال صــنــاعــة الشاحنات  فــي 38 دولــ
واملصارف واملواد الكيميائية والطاقة ووسائل اإلعام 

والرعاية الصحية، وفق وكالة بلومبيرغ األميركية.
ــال كــافــيــل رامــــاشــــانــــدران، خبير  ــك، قــ ــ تــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
»يبدو  الهندية:  األعــمــال  كلية  فــي  العائلية  الــشــركــات 
أنهم وصلوا إلــى نقطة الــاعــودة«، مضيفا: »مــن شبه 
املستحيل العودة إلى الفلسفة االشتراكية القائمة على 
فكرة أن كل شيء ملك للجميع«. تأسست الشركة على 
يد األب »بارماناند جيبشاند هندوجا« في عام 1914 

البريطانية، وكانت تنشط  الهند  السند في  إقليم  في 
في مجال تجارة السلع، ولكن سرعان ما قــام اإلخــوة 
بتنويع نشاطات الشركة، وكانت بداية مشوار النجاح 
من خال توزيع أفــام بوليوود خــارج الهند. وبفضل 
الصعود القوي للشركة، تمكن اإلخوة من بناء عاقات 
مع شخصيات من طراز الرئيس األميركي جورج بوش 
بــوريــس جونسون.  البريطاني  الـــوزراء  األب، ورئــيــس 
في لندن، أفراد العائلة هم جيران امللكة إليزابيث، حيث 
يتشاركون كــالــرتــون هـــاوس تــيــراس، وهــو عــبــارة عن 
أربعة منازل متصلة فيما بينها ذات تصميم جورجي 
يقيمون حفل  باكينغهام، حيث  على مقربة من قصر 
ديـــوالـــي الــســنــوي بــحــضــور لفيف مــن الــنــجــوم. ويعد 
الــشــقــيــقــان »إس بـــي« و»غــوبــيــشــانــد« الـــلـــذان يحمان 
الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة، مـــن أثـــــرى الــشــخــصــيــات في 
الصافية  اإلجــمــالــيــة  الـــثـــروة  تــقــدر  بينما  بــريــطــانــيــا، 
لإلخوة األربعة بـ15 مليار دوالر، وهم غالبا ما كانوا 
يــظــهــرون بجبهة مــوحــدة، إذ لــم يــكــن هــنــاك مــن شــيء 

يوحي بوجود مشاكل ضمن عائلة هندوجا.
على سبيل املثال، لدى حفيد »إس بي«، كرم البالغ من 
العمر 31 عاما الـــذي تــم تعيينه الــعــام املــاضــي رئيسا 
تنفيذيا ملصرف »هندوجا سويسرا« في جنيف، وجهة 
نظر مختلفة حول ملكية شركته. إذ قال كرم: »إس بي 
هو مؤسس هذه الشركة، ولطاملا كان وال يزال املساهم 
الوحيد فيها«. وأضاف: »في ظل عدم التوصل إلى اتفاق 
فردية«.  يملكون حصصا  عائلتنا  أعضاء  فــإن  شامل، 
وكــان كرم قد غّير اسم املصرف إلى »إس بي هندوجا 
ــم عــلــى املــوقــع  ــ بــنــك بـــريـــفـــي«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن االسـ
»بنك هندوجا  يــزال  ال  اإللكتروني ملجموعة هندوجا 
سويسرا«. ويقع مقر املصرف في مبنى متواضع عند 
طــرف املدينة القديمة في جنيف، له بــاب أزرق بسيط 
ولوحة نحاسية صغيرة تحمل االسم الجديد. وبسبب 
الهيكلية املبهمة للحيازات، ســواء من خــال صناديق 
تحديد  الصعب  مــن  خــارجــيــة،  أو مؤسسات  ائتمانية 
ملكية الشركات التابعة للمجموعة. وصحيح أن طريقة 
تنظيم املجموعة نجحت في ظل اإلخــوة األربــعــة، لكن 
ربما لن تنجح تحت قيادة الجيل الثالث والــرابــع من 

عائلة هندوجا الذين تسلموا اليوم زمام األمور.

عدد المشجعين المتوقع 
أن يزوروا قطر نحو 1.5 

مليون شخص

عائلة  في  حاليًا  تــدور  داخلية  معارك 
تقاسم  ــول  ح الــمــعــروفــة،  هــنــدوجــا 
المجموعة التجارية البريطانية ـ الهندية 
الــدوالرات،  بمليارات  قيمتها  تقدر  التي 
إصابة  عن  اإلعــالن  أعقاب  في  ــك  وذل

الجد الرئيس بالخرف

قفز عدد الزوار والوافدين القادمين 
أكتوبر/ شهر  خالل  قطر  دولــة  إلى 
تشرين األول الماضي، بنسبة %1066.1 
سنوي،  أســاس  على  ضعفًا   11 أو 
زائر مقابل  ألف  إلى نحو 84.7  ليصلوا 
المماثل من  الشهر  زائر في  7.2 آالف 
التقرير  الماضي 2020. وحسب  العام 
التخطيط واإلحصاء  الشهري لجهاز 
الزائرين  فإن  األربعاء،  أمس  الصادر، 
تأشيرات  ــواع  أنـ مختلف  يشملون 
والترفيه  األعمال  وتأشيرات  الــزيــارة 
العمل، حيث تشهد  تأشيرة  باستثناء 
بــعــد رفـــع قيود  نــشــاطــًا  الــدولــة 

كورونا تدريجيًا.

ارتفاع الزائرين 
11 ضعفًا

العقارات 
المستولى 
عليها 
تتركز في 
بغداد 
)Getty(
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لندن ــ موسى مهدي

مع ظهور املتحور »أوميكرون« من 
فيروس كورونا في جنوب أفريقيا 
ــاره فــــي 12 دولــــــة والـــحـــّد  ــشــ ــتــ وانــ
العاملية،  الطيران والرحات  جزئيا من حركة 
بدأت بنوك االستثمار وخبراء الطاقة عمليات 
تــقــيــيــم ملــســتــقــبــل تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس عــلــى 
النشاط االقتصادي العاملي، وبالتالي الطلب 
عــلــى الــنــفــط وأســـعـــاره، ومـــا ظــهــر حــتــى اآلن، 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة أوقــفــت حــركــة الــطــيــران 
مــن دول االتــحــاد األوروبــــي وبــريــطــانــيــا، كما 
حــظــرت الــعــديــد مــن الــــدول الـــرحـــات الــجــويــة 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي ظــهــرت فــيــهــا أولــى 
ــاالت املـــتـــحـــور الـــجـــديـــد مـــن »أومـــيـــكـــرون«،  ــ حـ
وكــذا من عــدة دول أفريقية، كما حظرت كندا 

القادمني من مصر  الثاثاء دخــول املسافرين 
ونيجيريا وماوي بسبب أوميكرون.

ــار الــنــفــط الــتــي  ــعـ ــا هـــي تـــوجـــهـــات أسـ لــكــن مـ
شغلت الــعــالــم خــال األشــهــر األخــيــرة وسط 
ارتفاعاتها املتواصلة وتأثيرها على أسعار 

الغازولني، وبالتالي  املشتقات وعلى رأسها 
ارتــفــع مــعــدل التضخم فــي أمــيــركــا إلــى أكثر 
من 6% خال أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
ــق تــوقــعــات  ــا. وفــ ــامـ ــلـــى مــنــذ 30 عـ ــو األعـ وهــ
»دويتشه بنك« األملاني فإن أسعار النفط في 
للبرميل  دوالًرا   60 دون  تهبط  قد  نيويورك 
العام املقبل، مع ارتفاع ملموس في فوائض 
الــعــرض، حتى مــع احتمال تأجيل »أوبـــك+« 

لزيادة اإلنتاج املخطط لها حتى أبريل. 
محللو  كــتــب  »بــلــومــبــيــرغ«،  نقلت  وحسبما 
الــبــنــك فـــي مـــذكـــرة الــثــاثــاء أنـــه ســيــكــون من 
الــخــطــأ االعـــتـــقـــاد بــــأن تـــوقـــف »أوبــــــــك+« عن 
زيــــادة اإلنــتــاج فــي اجــتــمــاع الــيــوم الخميس 
عامة على اتجاه صعودي لأسعار. أما عن 
الــطــلــب، يــتــوقــع الــبــنــك نــمــًوا جــيــًدا مــع عــودة 
الطلب على النفط إلــى مستويات عــام 2019 
 هناك 

ّ
بنهاية العام املقبل. ووفق مراقبني فإن

عدة عوامل تؤثر في الطلب النفطي وأسعاره 
الطلب  املقبلة وأهمها مستوى  الفترة  خال 

وتأثره باملتحور الجديد.
ــكــــرون« يــعــتــقــد محللو  ــيــ عــلــى صــعــيــد »أومــ
 االنخفاض الكبير في سعر النفط 

ّ
الطاقة أن

بــنــحــو 11% يـــوم الــجــمــعــة، وعــــودة األســعــار 
يــوم االثــنــني لتتأرجح أســعــار خام  لارتفاع 
نــهــايــة صدمة  تــمــثــل  بــرنــت حـــول 75 دوالرًا 
لكن  أوميكرون،  تداعيات  من  الطاقة  أســواق 
الـــواضـــح حــتــى اآلن كــيــف سيتأثر  مـــن غــيــر 
ــــال األشـــهـــر  الـــطـــلـــب الــنــفــطــي فــــي الـــعـــالـــم خـ
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لندن ــ العربي الجديد

ــلـــن مــجــلــس االحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي  بــيــنــمــا أعـ
»الــبــنــك املـــركـــزي األمــيــركــي« مــســاء الــثــاثــاء، 
اســتــعــداده إلنــهــاء الــتــمــويــل الــرخــيــص ورفــع 
ــائــــدة عـــلـــى الـــــــــدوالر فــــي الـــنـــصـــف األول  ــفــ الــ
ــدأ كـــبـــار املــســتــثــمــريــن  ــاري، بــ ــجــ ــام الــ ــعـ ــن الـ مـ
وإعـــادة  االستثمارية  حساباتهم  يــراجــعــون 
ــأدوات املــال  ــ تقييم مــحــافــظ اســتــثــمــاراتــهــم بـ

الرئيسية في العام املقبل.
ــاط  ــيــ ــتــ مـــجـــلـــس االحــ ــــس  ــيـ ــ رئـ أن  ــظ  ــ ــــاحــ ويــ
مرة  وألول  اعترف  بــاول،  جيروم  الفيدرالي، 
ولم  كثيرًا  ارتفعت  قد  التضخم  »مخاطر   

ّ
أن

تعد أمرًا مؤقتا كما كان يعتقد في السابق« 
كــمــا أشـــار فــي إفـــاداتـــه أمـــام لجنة املــصــارف 
املتحور  مــخــاطــر   

ّ
أن إلـــى  الــشــيــوخ،  بمجلس 

ــؤدي إلــــى اضــــطــــراب في  ــ ــد تـ ــكــــرون« قـ ــيــ »أومــ
ســاســل اإلمـــــداد، وبــالــتــالــي تــزيــد مــن معدل 

التضخم.
لــكــن فــي املــقــابــل فـــإن املــتــحــور الــجــديــد ربما 
البطالة  مــعــدل  زيـــادة  على  ليؤثر  سيتفاعل 
وتـــراجـــع مــســتــويــات الـــدخـــول فـــي الـــواليـــات 
ــبــــاد لــعــمــلــيــات  ــوء الــ ــال لـــجـ ــ املـــتـــحـــدة فــــي حـ
إغـــاقـــات لــاقــتــصــاد مثلما حـــدث فــي الــعــام 

املاضي. 
ــرى مــحــلــلــون فـــي مــؤســســة »أوكـــســـفـــورد  ــ ويـ
على  الفائدة  سعر  ارتــفــاع   

ّ
أن إيكونومكس« 

الدوالر سيكون له تأثير مباشر وكبير على 
ــــواق األســـهـــم وأســـعـــار الـــصـــرف الــعــاملــيــة  أســ

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

الجديد  املتحور  انتشار  مــن  املــخــاوف  بــدأت 
ــواق الــتــركــيــة  ــ ــكـــرون« تــســري فـــي األســ ــيـ »أومـ
ــم تـــأكـــيـــد وزيــــر  ــ واألوســـــــــاط الـــحـــكـــومـــيـــة، رغـ
ــــاده لــم   بــ

ّ
الـــصـــحـــة، فـــخـــر الــــديــــن قــــوجــــة، أن

 
ّ
أن بـــه، معلنا  إصــابــة  أّي  اآلن  تــســجــل حــتــى 
الجديدة،  املتحورات  تتابع عن كثب  وزارتــه 

 »دلتا« هي األكثر شيوعا حتى اليوم.
ّ
وأن

ــلـــى قــطــاع  ــه عـ ــوّجــــس أرخـــــــى بـــظـــالـ ــتــ ــكـــن الــ لـ
السياحة، بعد وصف منظمة الصحة العاملية، 
ــه »مــثــيــر لــلــقــلــق« وبــدء 

ّ
املــتــحــور الــجــديــد، بــأن

إعــان إصــابــات فــي دول أوروبــيــة، األمــر الــذي 
سيؤثر، بحسب العامل في القطاع السياحي 
مــحــمــت آيـــــــدن، عـــلـــى حــــجــــوزات رأس الــســنــة 
آيدن  ويشير  والعاجية.  الشتوية  والسياحة 
 

ّ
 بــاده خسرت جل

ّ
أن إلــى  »العربي الجديد«  لـ

عائدات السياحة العام املاضي بسبب كورونا، 
أكثر  السياح بنسبة 65.1% من  فتراجع عــدد 
من 50 مليونا عام 2019 إلى نحو 15.8 مليونا 

ولم تزد العائدات عن 12.6 مليار دوالر. وكان 
وزير السياحة التركي، محمد نوري إرسوي، 
قد توقع أن تستقبل باده هذا العام 25 مليون 
ــدن،  ــائـــح، لــكــن ظـــهـــور املـــتـــحـــور، بــحــســب آيــ سـ

سيؤثر على تطلعات الباد السياحية.
مــن جــانــبــه، يــقــول مــديــر عــام شــركــة »فيرست 
ه 

ّ
ون« للتجارة بإسطنبول، غياث سحلول، إن

على األرجــح ستتأثر الــصــادرات التركية »إن 
ــــاق الــــحــــدود«، ألنــنــا  اســتــمــرت املـــخـــاوف وإغـ
سنكون أمام سيناريو مشابه للعام املاضي، 
أو على  من تراجع االستهاك واملــســتــوردات، 
ــادة الــــشــــروط واملــــخــــاوف. يــســتــدرك  ــ ــل زيــ ــ األقـ

»العربي الجديد«،  سحلول، خال تصريحه لـ
 
ّ
 اآلثـــار مــحــدودة على صـــادرات تركيا، ألن

ّ
أن

ــذاء واألســـلـــحـــة  ــ ــغـ ــ مــعــظــم عـــقـــود صـــــــــادرات الـ
مبرمة سابقا، كما أن اإلنتاج التركي مطلوب 
فــي أســــواق أوروبـــــا والـــشـــرق األوســـــط، ولكن 
بتطورات  الــصــادرات مرهونا  يبقى مستقبل 
املــــتــــحــــور وآثـــــــــــاره ومــــــــدى إغــــــــاق األســــــــواق 
ــادرات  ــّول تــركــيــا عــلــى الــــصــ ــعــ ــدود. وتــ ــ ــحـ ــ والـ
لــجــســر فـــجـــوة عــجــز املـــيـــزان الـــتـــجـــاري ورفـــد 
ــواق بالقطع األجــنــبــي، لــيــتــوازن العرض  األسـ
مع الطلب الزائد الذي ساهم في تراجع سعر 
الليرة مقابل العمات الرئيسية. وبّينت وزارة 
الــصــادرات   

ّ
أن اإلثــنــني،  يــوم  التركية،  التجارة 

األول  أكتوبر/تشرين  في  باملائة،   20.1 زادت 
املــاضــي، مــقــارنــة مــع نــفــس الــشــهــر مــن 2020، 
بقيمة بلغت 20.7 مليار دوالر. وتراجع عجز 
مع  مقارنة  بــاملــائــة،   40.1 الخارجية  الــتــجــارة 

 1.438 مليار دوالر.
ً
أكتوبر 2020، مسجا

ويــــرى االقـــتـــصـــادي الــتــركــي مــســلــم أويـــصـــال، 
ــرون« عــلــى شــتــى قــطــاعــات  ــكــ ــيــ  آثـــــار »أومــ

ّ
أن

ــا تـــؤدي  ــمـ ــاد، ســتــتــجــلــى تـــبـــاعـــا، وربـ ــتـــصـ االقـ
إلى تراجع سعر صرف الليرة مقابل الــدوالر 
والــتــوجــس فــي بــورصــة إســطــنــبــول، والسبب 
ــور وزيــــــــادة  ــحــ ــتــ املــــــخــــــاوف مـــــن تــــــطــــــورات املــ
اإلغـــاقـــات املــتــزايــدة حـــول الــعــالــم. وفـــي حني 
 تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط في 

ّ
يــــرى أويـــصـــال أن

التي تستورد سنويا بما يزيد  بــاده  صالح 
عن 45 مليار دوالر، يضيف أن االقتصاد »ال 
الــعــام املاضي  يتحمل إغــاقــات جــديــدة« ألن 
والسياحة،  الــصــادرات  على  كبير  بشكل  أثــر 
ما ساهم في زيادة التضخم وارتفاع األسعار 
وتدهور سعر صرف الليرة. وحول ما اتخذته 
»العربي  حكومة باده، يقول املحلل أويصال لـ
ــور فــــي بــدايــتــهــا،  ــ ــ ــــزل األمـ ــه لــــم تـ ــ ــد« إنـ ــديـ الـــجـ
واملــراقــبــة والتحسب على أشــــّده، وبــنــاء على 
 حكوميا لدعم 

ً
التطورات يمكن أن نرى تدخا

ــادة  وتــمــويــل قــطــاعــات إنــتــاجــيــة مــحــددة، وزيـ
دعم األسر بمبالغ مالية مباشرة.

بــســبــب حــجــم االقــتــصــاد األمــيــركــي الضخم 
في  دوالر  تريليون   23.17 بنحو  يقدر  الــذي 
الـــعـــام الـــجـــاري، وكـــذلـــك بــســبــب حــجــم ســوق 
األسهم األميركي املقدر بنحو 48.57 تريليون 
إيــكــويــتــي  بـــيـــانـــات »غـــلـــوبـــال  دوالر، حــســب 
إيفاليويشن« في الثاني من أكتوبر/ تشرين 

األول املاضي. 
كــمــا يــقــدر حــجــم الــســنــدات األمــيــركــيــة بنحو 
40 مليار دوالر، وبالتالي فإن إجمالي حجم 
املــتــاجــرة فيها  الــتــي تتم  األصـــول األميركية 

عامليا تقارب 95 تريليون دوالر. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى مــديــر اســتــراتــيــجــيــات 
االقــتــصــاد الــكــلــي فــي مــؤســســة »أوكــســفــورد 
إيكونومكس« لأبحاث االقتصادية، غوراف 
 رفـــع ســعــر الــفــائــدة ســيــكــون له 

ّ
ســارولــيــا، أن

تأثير كبير على االقتصادات العاملية بسبب 
ضخامة االقتصاد األميركي«. 

مــن جــانــبــه يــقــول الــخــبــيــر األمــيــركــي، مــارتــن 
األميركية،  ناسداك  بنشرة  تحليل  في  تيلر، 
إن رفــــع الـــفـــائـــدة األمــيــركــيــة وارتــــفــــاع مــعــدل 
مــبــاشــر على  تــأثــيــر  لهما  التضخم ســيــكــون 
املستثمرين  ويوصي  املالية،  األدوات  معظم 
ــح الـــحـــقـــيـــقـــي مــن  ــ ــربــ ــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ بــــــضــــــرورة حـ
االســتــثــمــار، أي خــصــم مــعــدل الــتــضــخــم من 

الدخول املتحققة. 
 الصداع األكبر للمستثمرين في 

ّ
لكن يبدو أن

الناشئة،  الــعــالــم، خصوصا األســـواق  أنــحــاء 
يتمثل في سعر صرف الدوالر املرتفع حاليا 
واملــتــوقــع ارتــفــاعــه أكــثــر فــي الــعــام املــقــبــل، إذ 

الفائدة  ورفـــع  النقدية  السياسة  تشديد   
ّ
إن

الـــدوالر واألصـــول املقومة  سيعنيان ارتــفــاع 
ــه. وحـــتـــى اآلن، تـــتـــوقـــع مــعــظــم املـــصـــارف  ــ بـ
األميركية وعلى رأسها » جي بي مورغان« 
و»مجموعة » سيتي بــانــك«، ارتــفــاع الــدوالر 

بمعدل كبير خال العام املقبل.
كــمــا يــتــوقــع مــصــرف »جـــي بــي مـــورغـــان« أن 
يساهم ارتفاع الدوالر في زيادة سعر أسهم 
الشركات والسندات األميركية. وذلك بسبب 
العاملية  االســتــثــمــارات  تدفق  زيـــادة  توقعات 
الواليات  الــدوالري نحو  العائد  الباحثة عن 

املتحدة لشراء األصول بها.
ــفـــاع  ــارتـ ــتــــي ســـتـــتـــأثـــر بـ ــن بــــني الــــــــدول الــ ــ ومــ
الدوالر، إضافة إلى الدول املستوردة للنفط، 
تلك التي لديها ديون قصيرة األجل بالدوالر 
مثل مصر وتركيا وباكستان وبعض الدول 
الــدول ستعاني من  األفريقية الفقيرة. وهذه 
الــديــون وربما ستعاني كذلك  ارتــفــاع خدمة 

من النقص في السيولة الدوالرية. 
على صعيد أداء أسواق املال، الحظ تحليل 
ــال تــــايــــمــــز« أمـــس  ــيـ ــانـــشـ ــنـ ــايـ بــصــحــيــفــة »فـ
 أســــعــــار األســــهــــم األمــيــركــيــة 

ّ
األربـــــعـــــاء، أن

العام  خــال  ارتفاعاتها  أعــلــى  الــتــي حققت 
الـــجـــاري ســتــواصــل االرتـــفـــاع بسبب تدفق 
ــتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة فـــي ســــوق »وول  االسـ
 
ّ
فــإن الصحيفة،  بيانات  ســتــريــت«. وحــســب 

أداء ســـوق املــــال األمــيــركــي فـــاق كــثــيــرًا أداء 
البورصات العاملية خال العام الجاري، إذ 
بــلــغ حــجــم الـــتـــداول الــيــومــي بــاملــتــوســط في 
سوق »وول ستريت« نحو 554 مليار دوالر 
ــداول يـــومـــي بــلــغ 174  ــ مــقــارنــة مـــع حــجــم تــ
مليار دوالر في أســواق املال الصينية و47 
مليار دوالر في أســواق األسهم األوروبــيــة. 
الــتــداول الــيــومــي على أسهم  وتــفــوق حجم 
بعض الشركات األميركية في سوق األسهم 
األمــيــركــي على إجــمــالــي حجم الــتــداول في 
بــورصــة »يــورونــيــكــســت« الـــذي قـــدر بنحو 

8.1 مليارات دوالر.

سياحة تركيا قلقة من »أوميكرون«أميركا تتجه لرفع الفائدة وسط مخاوف األسواق الناشئة

األسعار أو بقائها عند مستويات 80 دوالرًا، 
 جديدًا سيكون 

ً
 هناك عاما

ّ
يقول محللون إن

النفط،  أســعــار  مستقبل  فــي  كبير  تــأثــيــر  ذا 
وهــذا العامل هو دخــول الحكومة األميركية 
كـــ »مـــعـــروض مــرجــح« فــي تــحــديــد مستقبل 
األسعار البترولية ومشتقاتها، وهذا العامل 
ــاط االســـتـــراتـــيـــجـــي  ــيــ ـــتــ ــدام االحـ ــخــ ــتــ ــــو اســ هـ

والتجار. وأضاف، يوم االثنني لقناة »سي أن 
بــي ســي« األميركية، فــي دبــي، ردا عــن ســؤال 
حول استخدام نفط االحتياط االستراتيجي 
بــايــدن  كــانــت إدارة  إذا  املــســتــقــبــل وعــمــا  فـــي 
ســتــطــلــق كــمــيــات فـــي املــســتــقــبــل، »بــالــتــأكــيــد، 
هــــذه آلـــيـــة مــتــوفــرة لــديــنــا وســتــكــون مــتــاحــة 
لــنــا مــــرة أخـــــــرى«.  وجـــــاءت إجـــابـــة املــســؤول 

النفط  أسعار  لخفض  متكرر  بشكل  النفطي 
كلما تطلب األمر.

فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي أمــن 
الطاقة األميركية بوزارة الخارجية األميركية، 
 واشنطن على استعداد 

ّ
أموس هو شستني، إن

لضخ مزيد من النفط كلما دعت الحاجة لذلك 
عــبــر آلــيــة الــصــفــقــات الــتــبــادلــيــة مــع الــشــركــات 

الطاقة  األميركي في وقت يشكك فيه محللو 
في فعالية استخدام االحتياط االستراتيجي 
كـــآلـــيـــة لــخــفــض أســــعــــار الـــنـــفـــط ومــشــتــقــاتــه. 
ــــات  ــــواليـ الـ  

ّ
أن ــة هـــوشـــســـتـــني  ــ ــابـ ــ إجـ وتـــعـــنـــي 

أوروبــا  فــي  املستهلكني  كبار  وربــمــا  املتحدة 
وآسيا سيستخدمون االحتياطات ليس فقط 
الطارئة  الــحــاالت  فــي  النفطي  الطلب  لتلبية 

لكن  الطبيعية فقط،  والــكــوارث  الحروب  مثل 
»مـــعـــروض نفطي  ســيــســتــخــدمــونــهــا كــذلــك كــــ
مرجح« كما كانت »أوبــك« تستخدم »الطاقة 
الفائضة« في إحداث االتزان بالسوق لتحديد 

السعر الذي يلبي طموحاتها السعرية. 
وحسب مصرف »جي بي مورغان« فإن لدى 
منظمة أوبك نحو مليوني برميل يوميا. كما 
الــواليــات  أن  الــجــديــدة  السياسة  هــذه  تعني 
ــن رفــــض »أوبــــــك+«  املـــتـــحـــدة غــاضــبــة جــــدًا مـ
االســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــهــا زيـــــــادة املــــعــــروض فــي 

السوق وخفض األسعار.
وأضــــاف هوشستني فــي إجــابــتــه » يــجــب أن 
تــعــلــم، أن مــن بــني الـــــ50 مــلــيــون بــرمــيــل التي 
ــإن 30  الـــســـوق، فــ ــــررت اإلدارة ضــخــهــا فـــي  قـ
والتجار،  للشركات  ستعطى  برميل  مليون 
بارجاعها  والــشــركــات  التجار  يقوم  أن  على 
إلى االحتياط النفطي الحقا«، وبالتالي فإن 
هـــذه اآللــيــة سيتم تــكــرارهــا مـــرة بــعــد أخــرى 
عبر منح املصافي وتجار املشتقات » قرضا 

نفطيا« السترجاعها في املستقبل.
ــيـــد ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــي  ــعـ عــــلــــى صـ
»جــي  بــمــصــرف  محللون  تــجــاهــل  املستقبل، 
ــــني، تــأثــيــر  ــنـ ــ ــرة اإلثـ ــذكــ ــي مــ ــي مـــــورغـــــان« فــ بــ
»أوميكرون« على مستقبل األسعار النفطية. 
وقال »جي بي مورغان« إن سعر خام برنت 
في  للبرميل  دوالرًا   125 يختبر حاجز  ربما 
الــعــام املــقــبــل وربــمــا يــرتــفــع الــســعــر إلـــى 150 

دوالرًا للبرميل في العام 2023.
ويقول مصرف »جي بي مورغان« إن سياسة 
أوبــك وروسيا عــادت إلــى موقع القوة إلدارة 
مـــســـتـــويـــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي الـــســـوق 
الــنــفــطــي واإلصــــــــرار عــلــى مــحــافــظــتــهــا على 
 »أوبك+« أرجأت 

ّ
األسعار املرتفعة. وياحظ أن

اجتماعها لزيادة سقف اإلنتاج املتوقع بـ400 
ألــف برميل إلــى يــوم الخميس، حتى تتمكن 

من تقييم تأثير املتحور »أوميكرون«.
 
ّ
ــإن ــي مـــــورغـــــان« فــ وحـــســـب تــحــلــيــل »جـــــي بــ
ــهــا 

ّ
أن إلـــى 4 عــوامــل وتعتقد  ــــك+« تنظر  »أوبـ

ربــمــا ســتــخــفــض األســـعـــار فـــي الـــعـــام املــقــبــل. 
وهذه العوامل هي الحفاظ على احتياطاتها 
ــهــــاك وتـــعـــزيـــز طــــاقــــات اإلنــــتــــاج  ــتــ مــــن االســ
ــي انـــخـــفـــضـــت إلــــــى مــلــيــونــي  ــتــ الـــفـــائـــضـــة الــ
بــرمــيــل يــومــيــا، والــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد ســوق 
مــتــوازن يحقق لــهــا الــســعــر الـــذي تــرغــب فيه 
املستقبل  في  األسعار  لصدمات  ويستجيب 
احتياطاتها  وبناء  املالية،  موازناتها  ودعــم 
من النقد األجنبي، وبالتالي يتوقع محللون 
أن يكون تحالف »أوبك+« حريصا في زيادة 
املــعــروض النفطي خــال االجــتــمــاع الــجــاري 

وربما في العام املقبل.

بعدما  ــاء،  ــع األرب تعامالت  خــالل  ارتفاعها  النفط  أســعــار  واصــلــت 
الثاني،  نوفمبر/تشرين  في  مارس/آذار،  منذ  شهري  هبوط  أكبر  سجلت 
المخزونات  بيانات  صــدور  وقبل 
األميركية. ومن المقرر أن تجتمع 
ــك، قبل  ــدول األعــضــاء في أوب ال
اجتماعهم مع حلفاء من بينهم 
الخميس،  تعامالت  خــالل  روسيا 
فيما كشفت بيانات التقرير الشهري 
إلدارة معلومات الطاقة األميركية 
إلى  النفط  إنتاج  متوسط  هبوط 
في  يوميًا  برميل  ماليين   10.809

سبتمبر/أيلول. 

أوبك+ تجتمع اليوم

طاقة

بينما قرر الفيدرالي رفع 
سعر الفائدة تتخوف 

العديد من الدول من 
تداعيات صداع الدوالر 

القوي على اقتصاداتها
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رؤية

جواد العناني

الــعــام األردنـــي والعربي بتوقيع مــذكــرة تفاهم بني  الـــرأي  شغل 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  يوم  وإسرائيل  واإلمـــارات  األردن 
املاضي )نوفمبر/ تشرين الثاني(، يتم بموجبها إنشاء محطة 
اإلمـــارات،  دولــة  من  بتمويل  األردن  في  كهرباء شمسية  توليد 
بمياه  املقابل،  األردن، في  تــزّود  التي  الكهرباء إلسرائيل  وتباع 

ى من البحر املتوسط. 
ّ
حل

ُ
ت

ــلـــت ذروتــــهــــا يـــوم  ــت فــــي األردن احـــتـــجـــاجـــات وصـ ــعـ ــد وقـ ــ وقـ
الحركة  لــدى  املــعــارضــة كــان  املــاضــي، حيث إن مــركــز  الجمعة 
اإلســالمــيــة األردنــيــة، وإن كــان يــســاريــون وقــومــيــون وأردنــيــون 
األردن  احتجوا على دخــول  قد  أردنية وفلسطينية   من أصــول 

في هذا االتفاق.
ع األردن سابقًا اتفاقيتني مع إسرائيل، سببتا 

َّ
وباملقارنة، فقد وق

حدثا كل هذه 
ُ
هما لم ت

ّ
لغطًا واحتجاجات، ونقاشات حامية، لكن

بئر  الطبيعي من  بالغاز  األردن  تزويد  اتفاقية  األولــى،  الضجة: 
ليفيثيان )الـــحـــوت( الــواقــعــة شــرقــي الــبــحــر املــتــوســط وتــديــرهــا 
شــركــة »نــوبــل« األميركية لصالح إســرائــيــل، والــتــي وقــعــت عام 
ها مّرت 

ّ
2017. وكلما أتيحت الفرصة، خرج من ينتقد ذلك، لكن

وصارت جزءًا من الواقع األردني. الثانية، التوقيع بشكل صامت 
لم يحتج عليه أحد، على اتفاقية بني األردن والسلطة الفلسطينية 
وإســرائــيــل يــوم الــثــانــي مــن الشهر املــاضــي )نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني(، لزيادة صادرات األردن إلى الضفة الغربية املحتلة بقيمة 

500 مليون دوالر.
أمــا املــشــروع الــرابــع الـــذي يــجــري الــحــديــث عــنــه، خصوصا من 
تمتد من حيفا  بناء سكة حديد  اإلسرائيليني، فهو  املسؤولني 
منها  وتــخــرج  العقبة،  إلــى  لتصل  الشمالية،  األردن  حــدود  إلــى 
عندما  السعودية  العربية  واململكة  للعراق،  امــتــدادات   

ً
مستقبال

يكون الوقت مؤاتيًا.
وبالنسبة ملشروع املاء والكهرباء، فقد حظي بدعم وتشجيع من 
اإلدارة األميركية التي تراجعت عن قرار إدارة الرئيس السابق، 
ز حاليًا 

ّ
دونالد ترامب، التخلي عن اتفاقية باريس للبيئة، وترك

في مشروع  ُرؤي  وقــد  للبيئة.  الصديقة  املشروعات  دعــم  على 
تزويد إسرائيل بالكهرباء من مشروع طاقة شمسية ُيبنى في 
ه يحقق أمرين: دعمه للبيئة والحفاظ عليها، وتشجيع 

ّ
األردن أن

وبخاصة  العربية،  والـــدول  إسرائيل  بــني  الــحــدود  عبر  التعامل 
األردن. ولقد دافعت الحكومة األردنية عن املشروع بأسلوب غير 
مقنع، فقد صّرح الناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون اإلعالم، 
فيصل الشبول، بأنه ال يوجد مثل هذا االتفاق، واّدعــى الناطق 
باسم وزارة املياه األردني أنه ال يعلم شيئًا عن املشروع في وقت 
ودولــيــة.  وتلفزة عربية  إذاعـــة  على محطات  تبّث  كانت صــوره 
وقال وزير املياه والري، محمد النجار، الذي وقع املذكرة، إن هذا 
التوقيع على  إن  أن يقول  بذلك  مــلــزم. وقــد قصد  االتــفــاق غير 
قــول صحيح،  وهــذا  ملزمة.  اتفاقية  يجعلها  ال  التفاهم  مذكرة 
ولكنه ال ينفي أن النية والقرار قد عقدا على السير في املشروع.

ولكن خبراء املياه في األردن، مثل الوزير السابق، منذر حدادين، 
يرون أن املياه ضرورية جدًا لــألردن، بسبب الجفاف الحاصل 
هذا العام، وربما في األعوام املقبلة. وبسبب أن األردن يستهلك/ 
 فــرد فــي الــســنــة، فــي الــوقــت الــذي 

ّ
ينتج مائتي متر مكعب لــكــل

يستهلك فيه حوالي 1700 متر مكعب، حيث يعّوض الفرق عن 
من  املــرويــة  الغذائية  حاجاته  من   %80 حوالي  استيراد  طريق 

مياه الدول املصّدرة. 
آبــار على  املياه بشكل مستقل فهي حفر  لــزيــادة  البدائل  وأمــا 
عمق 2 كم للوصول إلى املياه الصالحة للشرب، والتي تحتاج إلى 
تكرير وضّخ، وشبكات توزيع تجعل كلفة املتر املكعب حوالي 
األحمر،  البحر   مائيًا من مياه 

ً
ناقال أن تنشئ  أو  دنانير،  ستة 

الدولة  مــوازنــة  تنوء تحته  والـــذي  الــرقــم نفسه.  والـــذي سيكلف 
وموازنات األسر األردنية.

أّن فــي األمـــر مــؤامــرة، حيث  ويعتقد األردنــيــون - أو بعضهم- 
جرى تجفيف مياه السدود، وبخاصة سد املوجب، وهي رواية 
ضعيفة فنيًا، ويرى آخرون أن هذا املشروع سوف يجعل األردن 
رهنا لقرارات »العدو اإلسرائيلي« الذي عرقل بناء مشروع قناة 
فوائد  كــانــت ستنطوي على  والــتــي  املــيــت(،  )األحــمــر-  البحرين 
 
ً
اململكة استقالال لــألردن، وكانت ستعطي  بيئية ومائية كبيرة 

مائيًا. لكن، مع تفاوت اآلراء الفنية واالقتصادية، بني املختصني 
للمشروع وللحكومة من ناحية أخرى،  من ناحية واملعارضني 
فــإن سبب الــرفــض يكمن فــي أن املــشــروع يــعــّزز تطبيع األردن 
مــع إســرائــيــل، وهــو أمــر ترفضه األحـــزاب اإلســالمــيــة والقومية 
األردن  يجعل  ألنــه  وذلــك  الوطنية،  األحـــزاب  وبعض  واليسارية 

شريكًا في التطبيع، وفي مشروع »صفقة القرن«. 
الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  إّن  تقول  أخــرى  وهناك معارضة 
تــســتــثــمــر هـــذه الـــفـــرص فـــي الــتــوّســع االســتــيــطــانــي ومــمــارســة 
االعتداءات اليومية على املسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي في 
ْمِعُن في إيذاء األسرى الفلسطينيني 

ُ
الخليل، وتقتل الشباب، وت

ْمسهم من األطفال.
ُ
لديها، والبالغ عددهم خمسة آالف خ

ويــأتــي هــذا كله وســط مناكفات حــول اإلصـــالح السياسي في 
األردن الـــذي وضـــع مــشــروعــه بــني يـــدي مجلس األمـــة الــحــالــي، 
على  بعضهم  احــتــّج  وقـــد  واألعـــيـــان.  الــنــواب  بفرعيه مجلسي 
التي تنص على  املــواد  الدستوري، خصوصًا  التعديل  مشروع 
إنــشــاء مجلس أمــن قومي يــرأســه املــلــك، ويجلس فــي عضويته 
ــر الـــدفـــاع )الـــــــوزارة ُوعـــد  ــ بــحــكــم املــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء ووزيـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ورئيس  ــرا  بإنشائها ولــم تــنــشــأ(، ووزيــ
هيئة األركان املشتركة، ومدير املخابرات العامة، ويرون في هذا 
للملك  وتعريضًا  للحكومة،  العامة  الوالية  من  إنقاصًا  املجلس 

للمساءلة، ما يعني أنه مخالفة دستورية.
لن تكون هنالك مخالفة دستورية إذا صارت مادة هذا املجلس 
ه يتناقض مع الوالية العامة 

ّ
جزءًا من الدستور. والخوف من أن

للحكومة ليس صحيحًا تمامًا، ألّن الحكومة ممثلة في املجلس 
بــشــكــل قــــوي. وســيــكــون هــنــالــك عـــضـــوان يــعــيــنــان بصفتهما 

الشخصية، ويختارهما رئيس املجلس، وهو امللك.
اقتصادية  أزمــة  الوطيس، في ظل  األردن حامي  النقاش في   ...
املعارضة،  وبطالة مرتفعة، وامتناع حكومي عند االشتباك مع 

وإن اشتبكت فإنها ال تكون مقنعة للشارع.
وصــراع  مهمة،  تغييرات  طياتها  فــي  تحمل  األردن  فــي  األيـــام 

القوى ملوضعة نفسها صار هو الهم األساس.

الماء والكهرباء وأشياء 
أخرى في األردن


