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تونس: قروض أوروبية إلصالح االقتصاد
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة تــــونــــس لــتــعــبــئــة بـــنـــحـــو 600  ــومـ ــكـ تـــخـــطـــط حـ
مليون يورو من بنوك أوروبية ستوجه لتمويل 
البالد  تنوي  واجتماعية  اقتصادية  إصــالحــات 

الشروع فيها بعد الحصول على موافقة البرملان. 
وعـــرضـــت الــحــكــومــة أمــــس، عــلــى الــجــلــســة الــعــامــة بمجلس 
قروض  التفاقيات  ثالثة مشاريع  )الــبــرملــان(،  الشعب  نــواب 
واملؤسسة  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  من  عليها  ستحصل 
األملانية للقروض، بهدف إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 
اإلصالحات في القطاعني البنكي واملالي ودعم اإلصالحات 

في القطاع الحكومي وإنعاش االقتصاد. 
إصالحات  بسلسلة  البدء  املشيشي  هشام  حكومة  وتنوي 
ــم االســتــثــمــار بــمــســاعــدة أوروبـــيـــة بعد  لــلــقــطــاع الـــعـــام ودعــ
تعبئة موارد مهمة لتحديث القطاع اإلداري واملالي وتحفيز 

مناخ االستثمار.
تعبئتها  تونس  تنوي  التي  للقروض  املالية  القيمة  وتبلغ 
يـــورو، مــن بينها  الــقــروض نحو 600 مليون  اتفاقيات  عبر 
الفرنسية لالستثمار بنسبة  الوكالة  يــورو من  350 مليون 

فائدة 0.4 باملائة ستسدد على مدى 20 عامًا مع مدة إمهال 
عــن طريق  املــبــلــغ  بــاقــي  تعبئة  فيما ستتم  بسبع ســنــوات، 
قرض من املؤسسة األملانية للقروض بنسب فائدة تتراوح 
بني 0.9 باملائة و1.03 باملائة ستسدد على 15 عامًا مع فترة 

إمهال 5 سنوات.
اقتصادية  تنفيذ إصالحات  املشيشي عزم حكومته  وأعلن 
بــإســنــادهــا عبر  الــبــرملــان  مــطــالــبــًا  بــــالده،  عميقة تحتاجها 
الــتــعــجــيــل فـــي املـــصـــادقـــة عــلــى مــشــاريــع الـــقـــوانـــني املتعلقة 

باإلصالحات والتحفيز االقتصادي.
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصالحات 
جــديــدة مــقــابــل اتــفــاق الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات حـــول اتــفــاق 

قرض لتمويل عجز املوازنة.
ويــعــد اإلصــــالح اإلداري واملــالــي وخــفــض كتلة األجــــور من 
الــذي  النقد  بها صــنــدوق  يتمّسك  التي  األساسية  الــشــروط 
طلب من تونس في آخر بيان له ضبط كتلة األجور والدعم 
املــخــصــص لــلــطــاقــة، مــحــذرًا مــن أن الــعــجــز فــي املــيــزانــيــة قد 

يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج املحلي اإلجمالي.
وتـــعـــانـــي املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة الــتــونــســيــة مـــن وضــــع صـــعـــب، إذ 
يتوقع أن يبلغ العجز املالي 11.5 باملائة من الناتج املحلي 

اإلجمالي في عام 2020، وهو األعلى منذ نحو أربعة عقود.
يــتــفــق صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــســلــطــات الــتــونــســيــة على 
إنقاذ  املتمثل في  املـــزدوج  التحدي  أن تونس تواجه حاليًا 
األرواح وسبل العيش حتى يتالشى وباء كورونا مع البدء 

في معالجة االختالالت املالية.
الجديد«  »العربي  لـ بالحاج،  آرام  االقتصادي،  الخبير  وقال 
الــدولــي يبدو متمسكًا أكثر مــن أي وقت  النقد  إن صــنــدوق 
مــضــى بـــضـــرورة شــــروع تــونــس فــي إصـــالحـــات اقــتــصــاديــة 
شــامــلــة، مــؤكــدًا أن مــؤســســة اإلقـــــراض الــدولــيــة قــد ال تترك 

لحكومة املشيشي املجال لترتيب أولويات اإلصالح.
ــى مـــنـــاخ تــوافــق  ــــالح يــحــتــاج إلــ ــاف بـــالـــحـــاج أن اإلصــ ــ وأضــ
سياسي، موضحًا أن الحكومة لن تنجح في تمويل ميزانية 
هـــذا الــعــام إال إذا أبــرمــت اتــفــاقــًا جــديــدًا مــع صــنــدوق النقد 
الدولي وحصلت على ضمان قرض من الواليات املتحدة أو 
املركزي  البنك  إقناع  إلــى  الكبرى، إضافة  الــدول  واحــدة من 

بضرورة توفير سيولة كافية.
ــار فــي ســيــاق متصل إلــى أنــه مــن دون هــذه اإلجــــراءات  وأشـ
فستضطر السلطات إلى زيادة الضرائب وخصخصة بعض 

الشركات التابعة للدولة.

لجأت ليبيا إلى التعاقد مع عدة شركات أجنبية من 
التي تضرب  املتفاقمة  الكهرباء  أزمــة  مــن  الحد  أجــل 
مختلف املناطق في البالد. وقال مدير الشركة العامة 
عقودًا  أبــرمــت  الشركة   

ّ
إن الــفــالح،  إبــراهــيــم  للكهرباء 

مــع شــركــات أجــنــبــيــة، إلدخــــال نــحــو 2600 مــيــغــاوات 
للشبكة في مناطق مختلفة. ومن بني هذه الشركات 
إنكا ENKA التركية و»سيمنس« األملانية، و»ميتكا« 

اليونانية.
وأكـــــد الـــفـــالح أن شـــركـــة إنـــكـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
ســـيـــمـــنـــس، تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا لــتــنــفــيــذ وحــــدتــــي تــولــيــد 
كــبــيــرتــني، إلدخــــــال 640 مـــيـــغـــاوات، تـــدخـــل الــخــدمــة 

الــقــادم، في مدينة مصراتة. وزاد:  خــالل مطلع 2022 
 )ÇALIK( إجــراءات تعاقد مع شركة تشاليك »هناك 
التركية بالتعاون مع سيمنس، لتنفيذ محطة توليد 
بــقــدرة 1300 مــيــغــاوات فــي مــحــطــة جــنــوب طــرابــلــس 

)الكريمية(، إذ تبلغ قيمة العقد 500 مليون دوالر.
 انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 

ّ
وأوضــــح الـــفـــالح، أن

ــام، يــعــود إلــى  أحــيــاء ليبيا، لــثــالث ســاعــات هـــذه األيــ
عجز يبلغ 1000 ميغاوات في الوقت الحالي، بعد أن 

تجاوز 2500 ميغاوات خالل الصيف املاضي.
وتنتج الشركة العامة للكهرباء حاليًا ما مقداره 5500 
مــيــغــاوات، وهـــو رقـــم غــيــر كـــاف لتغطية االســتــهــالك 

إلــى نحو 6500 مــيــغــاوات، كما نحتاج  الــذي يحتاج 
 املحطات 

ّ
أن إلــى  إلــى 8000 ميغاوات«، مشيرًا  صيفًا 

التي تعمل اآلن وعددها 10 رئيسة، ال تقوم بتوليد 
التيار الكهربائي بالشكل املطلوب، بسبب عدم إجراء 

الصيانة الالزمة.
 الــعــمــل الــســلــيــم لــلــقــضــاء عــلــى أزمـــة 

ّ
وقــــال الـــفـــالح إن

الـــكـــهـــربـــاء، ال يــتــطــلــب فــقــط تــوفــيــر االحـــتـــيـــاج الــعــام 
الــدوار  االحتياطي  توفير  إلــى  يتجاوزه  بل  للشبكة، 
واحــتــيــاطــي صيانة  اإلنـــتـــاج،  قيمة  مــن  بنسبة %10 

بنسبة %15.
وتــعــكــف الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فـــي لــيــبــيــا، منذ 

شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، عــلــى تنفيذ 
املتكررة  االنقطاعات  أزمــة  تنهي  استراتيجية،  خطة 
الفرقاء  الــبــالد. ولــم ينجح  أرجـــاء  فــي كافة  للكهرباء 
الـــطـــاقـــة بــنــســبــة 100% مــن  الـــلـــيـــبـــيـــون فــــي تـــوفـــيـــر 
االســتــهــالك املــحــلــي، فــي بــلــد يعتبر مــن أكــبــر مكامن 

احتياطات النفط املؤكد عامليًا.
وبــســبــب املـــعـــارك بـــني الــفــرقــاء فـــي الـــبـــالد طــيــلــة عقد 
الطاقة  صناعة  في  التحتية  البنى  تعرضت  تقريبًا، 
الكهربائية لتدمير، ال سيما في املناطق التي شهدت 

عمليات عسكرية واسعة.
)األناضول، العربي الجديد(

ليبيا تلجأ إلى شركات أجنبية لمواجهة أزمة الكهرباء

سيمنز تعتزم 
إلغاء آالف 

الوظائف
تــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــزم شــــــــــركــــــــــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 
ــز  ــنــ ــمــ ــيــ األملــــــــانــــــــيــــــــة »ســ
 7800 إلــــغــــاء  إنـــــرجـــــي« 
وظــــــيــــــفــــــة فـــــــــي جـــمـــيـــع 
ــالـــم بــحــلــول  ــعـ ــاء الـ أنــــحــ
يــعــادل  بــمــا  عــــام 2025، 
نــحــو 9% مـــن إجــمــالــي 
الوظائف الحالية، وذلك 
ــة لــخــفــض  ــلـ ــمـ ضــــمــــن حـ

التكاليف.
ــة، وفـــق  ــركــ وقــــالــــت الــــشــ
أسوشيتدبرس،  وكــالــة 
الــــــــثــــــــالثــــــــاء، إن  أمـــــــــــس 
ـــنـــة  ـــحـــسَّ

ُ
ــيـــات امل ــلـ ــمـ »الـــعـ

والــهــيــاكــل األقــــل حجمًا 
وتقليل السعات الزائدة 
ــــى  أمـــــــــــــور ســــــــتــــــــؤدي إلــ
 7800 حـــــوالـــــي  تـــوفـــيـــر 
الغاز  قــطــاع  فــي  وظيفة 
والــطــاقــة، حــوالــي ثالثة 
اإلدارة  ــي  ــ فــ أربـــــاعـــــهـــــا 

واملبيعات«.
ولـــــــدى الـــشـــركـــة حــالــيــًا 
أكثر من 90 ألف موظف 
ــو  ــدعـ ــم. وتـ ــالــ ــعــ حــــــول الــ
ــاء 3  ــ ــغـ ــ الـــخـــطـــط إلــــــى إلـ
أملانيا  فــي  وظيفة  آالف 
ــات  ــ ــواليـ ــ الـ ــي  ــ فـ و1700 
فــي  و3100  املـــــتـــــحـــــدة 
دول أخرى حول العالم. 
ــــز إن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــالـــــــــت سـ
ستكتمل  التخفيضات 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــســنــة 
وسينفذ   ،2025 املــالــيــة 
»جــــزء كــبــيــر« مــنــهــا في 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة املـــالـــيـــة 

.2023

C

انخفاض األصول األجنبية 
في »مركزي ُعمان«

لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
انخفاض  على  ُعمان  سلطنة  في   والمعلومات 
العماني  المركزي  البنك  في  األجنبية  األصول  إجمالي 
 5.9 بنسبة  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  في 
مليار   15.1( عماني  ريال  مليارات   5.8 نحو  ليبلغ  بالمئة، 
دوالر( مقارنة بحوالي 6.16 مليارات ريال في نفس الفترة 

من عام 2019. 
العمانية،  األنباء  وكالة  أوردتها  التي  البيانات  وأشارت 
بنهاية  المحلية  السيولة  ارتفاع  إلى  الثالثاء،  أمس 
نحو  مسجلة  بالمئة،   9.7 بنسبة  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
19 مليار ريال مقارنة بـ 17.4 مليارًا خالل نفس الفترة من 

.2019

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط
ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  يوميًا  برميل  ماليين 
من 10.04 ماليين برميل يوميًا في الشهر السابق عليه، 
وفقًا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته وكالة 

إنترفاكس الروسية استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.
وتتفق الزيادة بصفة عامة مع خطط مجموعة من 
كبار منتجي النفط، المعروفة باسم »أوبك+«، لتخفيف 
الماضي  العام  في  استُحدثت  النفط  إنتاج  على  قيود 

للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وذكرت وكالة إنترفاكس أن صادرات النفط الروسية إلى 
الشهر  تراجعت  السابق  السوفييتي  االتحاد  دول  خارج 
برميل  ماليين   4.12( طن  مليون   17.42 إلى  الماضي 

يوميًا(، وذلك رغم زيادة اإلنتاج.

فورد تتوسع في جنوب أفريقيا
قالت شركة فورد موتور لصناعة السيارات إنها تخطط 
لتوسيع وجودها في جنوب أفريقيا، وإنفاق ما يقرب 
السنوات  خالل  وظيفة   1200 إلضافة  دوالر  مليار  من 
المقبلة. وأوضحت فورد، وفق وكالة أسوشيتدبرس، 
أمس، أن االستثمار الذي تبلغ قيمته مليار دوالر، أو 15.8 
السيارات  صناعة  لشركة  استثمار  أضخم  هو  راند،  مليار 
بدأ  الذي  تاريخها  في  أفريقيا  جنوب  في  األميركية 
قبل 97 عامًا. وأشارت الشركة إلى أن استثمارات التصنيع 
ستتجه نحو إنتاج شاحنة »بيك أب« فورد رينجر. وسيتم 
لتحديث  دوالر  مليون   686 من  يقرب  ما  استخدام 
تم  بينما  للشركة،  التابع  للتجميع  سيلفرتون  مصنع 
تخصيص البقية لتحديث قدرات التصنيع لدى موردي 

فورد في المنطقة.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال أعرف سببًا وجيهًا يجعل 
رياض سالمة متمسكًا بمنصبه 

كحاكم ملصرف لبنان، فالرجل 
الذي يتولى منصبه منذ عام 

1993، ويشغل منصبًا غاية في 
الحساسية، ويعد املسؤول األول 
عن حماية أموال املودعني، يواجه 

بعشرات من االتهامات التي تلّوث 
سمعته، خاصة تلك املتعلقة 

بمزاعم الفساد وتهريب األموال 
ومساعدة ساسة فسدة على 

نهب ثروات البالد. ولو كان الرجل 
في منصب سياسي لتفهمنا 

هذه االتهامات التي قد تأتي في 
إطار مناكفات ومعارك سياسية 
وشائعات، لكن بما أن سالمة في 

موقع مالي واقتصادي متقدم 
في الدولة، فإنه يجب عليه تبرئة 

 على سمعته 
ً
ساحته والحفاظ أوال

التي هي جزء من سمعة القطاع 
املالي واملصرفي، بل وسمعة لبنان، 
وبالتالي فإن الرجل عليه أن يغادر 

منصبه في حال عدم فعل ذلك.
ليست االتهامات املوجة لسالمة 

هينة وقليلة، بل كبيرة ومتالحقة، 
من عينة املساعدة في السطو على 

أموال املودعني، وتعريض القطاع 
املصرفي واملالي للخطر، خاصة 
مع تبخر نصف احتياطي النقد 
األجنبي، وتسبب سياساته في 
توقف البالد عن سداد ديونها 

وانهيار العملة الوطنية ونشر الفقر 
والبطالة، كما توسع في االستدانة 

وبفائدة عالية، وهو ما أغرق البالد 
في جبال من الديون تجاوزت 

90 مليار دوالر، إضافة إلى 
ق بغسل أموال 

ّ
مزاعم أخرى تتعل

وشبهات فساد واختالس، وما 
تردد مؤخرًا عن الحصول على 

عموالت من ساسة فاسدين هّربوا 
أموالهم إلى بنوك سويسرا قبل 

فرض قيود على التحويالت.
أحدث االتهامات املوجهة إلى 

سالمة هي إعالن وزارة العدل 
أنها تسلمت طلبًا من السلطات 
القضائية في سويسرا يتعلق 

بتقديم مساعدة قضائية حول 
ملف تحويالت مالية تخّصه. 

وقبلها فتحت السلطات 
السويسرية تحقيقًا في تحويالت 

سالمة إلى الخارج، وخضع بالفعل 
لجلسة استماع لدى مدعي عام 

التمييز غسان عويدات، بناء على 
طلب سويسرا، في إطار التحقيق 
في غسل وتهريب أموال وابتزاز 

وتحويالت بقيمة 400 مليون 
دوالر، تخّص الحاكم وشقيقه 
ومساعدته ومؤسسات تابعة 

للمصرف املركزي، بينها شركة 
طيران الشرق األوسط وكازينو 

لبنان.
وامللفت أن سالمة لم ينكر هذه 

التحويالت، وإن اعترف أنها تمت 
بمبلغ أقل، فقد أبلغ عويدات أّن 

مجمل التحويالت التي أجراها ال 
تتعدى 240 مليون دوالر، وبدأت 

منذ 2002 لتمويل شركة أّسسها 
مع شقيقه رجا في سويسرا، 

وتّمت من حساباتهما الخاصة. 
رياض سالمة بات عبئًا وخطرا 

على الدولة، ومن األفضل له أن 
يتنحي، فربما يجد من يخلفه 

 ألعقد أزمة يواجهها لبنان 
ً
حال

في تاريخه الحديث أال وهي فقدان 
الثقة بالقطاع املصرفي واملالي.

رياض سالمة 
خطر على لبنان

Wednesday 3 February 2021
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــراءات الــحــجــر الــصــحــي  ــ ــ أدت إجـ
ــة  ــ ــــويـ ــــجـ وإغـــــــــــــــاق املـــــــــجـــــــــاالت الـ
أقرتها  التي  والبرية،  والبحرية 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة بــهــدف كــبــح انــتــشــار 
فــيــروس كـــورونـــا، إلـــى تقلص عـــدد طلبات 

تجديد رخص العمال األجانب في الباد. 
جاء ذلك أيضًا بالتزامن مع توقف املشاريع 
الـــكـــبـــرى بــســبــب ســيــاســيــة الــتــقــشــف الــتــي 

انتهجتها الحكومة. 
العمل والتشغيل  وكشف مصدر من وزارة 
الــجــزائــريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن طلبات 
تــجــديــد تــصــاريــح الــعــمــل لــلــعــمــال األجــانــب 
باملؤسسات األجنبية الناشطة فوق التراب 
باملائة   55 بحوالي  تراجعت  قد  الجزائري، 
مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية. 
وأرجــــــع املــــصــــدر، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه، 
الــشــركــات عــن تجديد فترة  »عـــزوف بعض 
بقائهم في الجزائر حسب األصداء الصادرة 
مـــن عــنــد بــعــض أربـــــاب الــعــمــل، إلــــى إغـــاق 
الــحــدود الــجــزائــريــة منذ شهر مــــارس/آذار 
2020، حيث فضل العمال خاصة من الصني 
وأوروبـــا عــدم الــعــودة بسبب غياب رحات 
ــى الــــجــــزائــــر، بـــعـــدمـــا اســتــطــاعــوا  ــ ــة إلـ ــويـ جـ
الخروج إلى بلدانهم ضمن رحات االجاء 

التي أقرتها بلدانهم. 
وحسب املصدر، فإن الحكومة رفضت منح 
ــانـــب،  تـــراخـــيـــص اســتــثــنــائــيــة لــلــعــمــال األجـ
مــن نقل  مــن الصني خوفا  القادمني  خاصة 
الـــفـــيـــروس، فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عـــن ســـاالت 

جديدة منها ظهرت هناك.
ومنذ ظهور أولى حاالت اإلصابة بفيروس 
قـــررت  مـــــــــارس/آذار 2020،  كـــورونـــا مــطــلــع 
الــحــكــومــة إغـــاق جميع املــنــافــذ الــحــدوديــة 
الرحات  أمــام  وأجوائها  والبحرية،  البرية 
الــدولــيــة، مــا عـــدا رحـــات اإلجــــاء مــن وإلــى 
الجزائر، ما عطل وصول العديد من العمال 

األجـــانـــب خــاصــة الــصــيــنــيــني الــعــامــلــني في 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وعـــمـــال شـــركـــات الــنــفــط في 

الجنوب الجزائري.  
وكانت الجزائر في العقدين األخيرين قبلة 
مفضلة لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة، بــعــد إطــاقــهــا 
ــال  ــغــ ــي الـــســـكـــن واألشــ ملـــشـــاريـــع ضــخــمــة فــ
العمومية والطاقة، حيث تشير آخر األرقام 
لـــوزارة العمل سنة 2018 إلــى أن في الباد 
أكــثــر مــن 150 ألـــف عــامــل أجــنــبــي، مــن 123 
جنسية متحصلني على سند عمل ما يعادل 
0.75 باملائة من العدد اإلجمالي للعمال في 
الـــبـــاد، مـــن بــيــنــهــم 50 ألـــف يــشــتــغــلــون في 
مــجــال الــبــنــاء واألشـــغـــال الــعــمــومــيــة والـــري 
في  عامل  و3000  في صناعة  عامل  و9000 

قطاع الخدمات.
لعاملني  عــرفــت تقلصا  األرقــــام  هـــذه  أن  إال 
األول يتعلق بإغاق  اثنني حسب مراقبني: 
ــل الـــثـــانـــي الـــــذي زاد من  ــامـ ــعـ الــــحــــدود، والـ
صعوبة،  الجزائر  األجنبية  العمالة  ولــوج 
هــو تــشــديــد بــنــك الــجــزائــر املــركــزي الــرقــابــة 
إلى  الصعبة  العملة  تحويل  عمليات  على 
الخارج بسبب األزمــة املالية التي تعيشها 
الــــبــــاد، وتــســقــيــف قــيــمــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
املسموح للمسافرين نحو الخارج حيازتها 
والتي تساوي أو تقل عن 3 آالف يــورو، أو 

ما يعادلها من الدوالر، باإلضافة إلى إقرار 
الــرســوم املفروضة على عمليات  زيــادة في 
تــجــديــد رخــــص الــعــمــل لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة 
بموجب قانون املالية التكميلي لسنة 2015. 
الصينيني  العمال  أحــد  يقول  السياق  وفــي 
في الجزائر ويعمل في شركة صينية كبيرة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  مــخــتــصــة فـــي الــبــنــاء لــــ
الـــورشـــة الــتــي يشتغل بها  إن »ثــلــث عــمــال 
غــادروا الجزائر مع بداية األزمــة الصحية، 
ولـــــم يــســتــطــيــعــوا الـــــعـــــودة، فــــي ظــــل عــجــز 
الــشــركــة والـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي الــجــزائــر 
عــن اســتــصــدار رخــص دخـــول استثنائية«. 
وأضــاف العامل الصيني، الــذي رفــض ذكر 
اسمه، أن »تراجع عدد العمال الصينيني أثر 
على نسبة تقدم األشغال في ورشات البناء 
الكبرى، التي توقفت بها األعمال منذ بداية 

الجائحة.
الــحــالــيــة ال تسمح  »الــــظــــروف  أن  وأضـــــاف 
بــالــبــقــاء وال الـــعـــودة لــلــعــمــل فـــي الــجــزائــر، 
وفوق كل هذا هناك العراقيل البنكية، التي 
دفعتنا إلــى مــاذ غير قانوني وهــو إعطاء 
مــبــلــغ مـــن األمـــــــوال إلــــى صــيــنــيــني مقيمني 
الــجــزائــر، على أن يقدمها أقــاربــهــم إلى  فــي 
عــائــلــتــك فــي بــــاده، أي أنــنــا أنــشــأنــا شبكة 
ــة لــكــثــرة الــشــروط  ــوال مـــوازيـ ــ لــتــحــويــل األمــ

البنكية على عمليات تحويل األموال«.
ومن املنتظر أن يلقي تعطل العمال األجانب 
عن العودة للجزائر بظاله على وتيرة سير 
األشـــغـــال فــي الـــورشـــات الــكــبــرى عــلــى غــرار 
سيترتب  مــا  العمومية،  واألشــغــال  السكن 
عــنــه تـــأخـــر فـــي تــســلــيــم املـــشـــاريـــع، نتيجة 
نــقــص الــيــد الــعــامــلــة املــؤهــلــة مــحــلــيــا، األمــر 
ــــذي ســيــجــبــر الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة على  الـ
املــشــاريــع املمنوحة  النظر فــي حجم  إعـــادة 
للمؤسسات األجنبية تماشيا مع الوضعية 

الصحية واملالية التي تمر بهما الباد.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
ــة كــانــت  ــكـــومـ ــــن، أن »الـــحـ ــــديـ جـــمـــال نـــــور الـ
ــواء  ــ مـــلـــزمـــة عـــلـــى وضــــــع اســــتــــثــــنــــاءات، سـ
الصينية  لشركات  تراخيص خاصة  بمنح 
النفط  أكثر وحتى شركات  ألنها املتضررة 
األجـــنـــبـــيـــة، ولـــــو بـــإقـــرانـــهـــا بــــشــــروط مــثــل 
ضرورة إرفاق العامل جواز سفره بتحليل 
كــشــف عــن كـــورونـــا، عــلــى األقـــل يــجــرى قبل 
حتم 

ُ
48 ســاعــة مــن دخــــول الــجــزائــر، كــمــا ت

تعيشها  الــتــي  واملــالــيــة  الصحية  الــظــروف 
الـــبـــاد اتـــخـــاذ إجــــــراءات لــيــنــة خــاصــة على 
ــرفــــي الســــتــــمــــالــــة الـــعـــمـــال  ــتــــوى املــــصــ ــســ املــ

األجانب في الظروف الحالية«. 

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــفــضــي قــــرار الــحــكــومــة املــغــربــيــة، بــاســتــبــدال واردات 
إلــى  الــتــجــاري،  الــعــجــز  تخفيف  بــهــدف  محلية  بمنتجات 
العودة إلى سياسة حمائية تقود إلى إعادة النظر، بشكل 

تام، في اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها املغرب.
هذا ما يؤكده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي 
يشدد على أن املــغــرب لــن يعود إلــى سياسة االنــغــاق، بل 
املنتجات  تشجيع  مع  االقتصادي  االنفتاح  في  سيمضي 

املحلية التي تتيح التخفيف من عجز امليزان التجاري.
في  النظر  بــإعــادة  برملانيني، طالبوا  نـــواب  على  ردا  وأكـــد 
اتفاقيات التبادل الحر أول من أمس، أن الحكومة تقوم عبر 
وزارة الصناعة والتجارة، بدراسة اتفاقيات التبادل الحر، 
ويتم التعامل بها بما ال يضر مصالح املغرب، إذ إن منع 

االستيراد من بلد ما سيدفعه إلي املعاملة باملثل.
وشــدد على ضـــرورة مــراعــاة مصالح املــغــرب، مــع الحرص 
إلى نوع  التزاماته تجاه شركائه، مشيرًا  على استحضار 
مــن االنــفــتــاح الــذكــي الــــذي يــأخــذ بــعــني االعــتــبــار املــصــالــح 
الحر  التبادل  اتفاقية  إن  الدولية. وقال  الوطنية واملعايير 

مع تركيا تمت مراجعتها بتوافق مع ذلك البلد.
وذهب إلى أن املغرب ينتج أغلبية املنتجات االستهاكية 
األساسية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن املستوردين لهم 
أن  إنتاج ما نستهلكه«، معتبرا  أنه »يتوجب  حقوق، غير 
العديد من املــواد الصحية التي توفرت في ظل كوفيد-19 

هي من اإلنتاج املحلي.
وأشــــار إلـــي اتــخــاذ تــدابــيــر بــهــدف تــقــويــة تنافسية املنتج 
الوطني، عبر رسم االستيراد على منتجات مكتملة الصنع 
من 25 إلى 40 في املائة، مع االنكباب على دراســة وتقييم 
مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق 
تــدابــيــر الــحــمــايــة الــتــجــاريــة لتصحيح بــعــض املــمــارســات 
املنافسة غير املشروعة عند االستيراد. وأشــار إلى إطاق 
املــشــاريــع مــن أجــل توفير منتجات محلية، حيث  بنك مــن 

يتوخى هذا البرنامج مواكبة 500 مشروع إنتاجي من أجل 
تحقيق هدف تعويض 3.5 مليارات دوالر من الواردات.

إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  مطلع  مصدر  ويذهب 
يراد  االنتفاح،  ظل  في  واردات  الستبدال  املغرب  سعى  أن 
منه توفير ضمانات للمستثمرين املحليني واألجانب، بأن 
السلطات العمومية لن تعرض مشاريعهم لصعوبات عبر 

اإلمعان في استيراد منتجات رخيصة الثمن.
ودعا املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أخيرا، إلي 
تقليص اإلقبال على الواردات في العامني املقبلني، معتبرا 
ــواردات،  الـ التعويل على بعض  مــن  التخفيف  أنــه يتوجب 
بــهــدف املــســاهــمــة فــي تــدعــيــم االنــعــاش االقــتــصــادي، الــذي 

يستند على خطة في حدود 13 مليار دوالر.
وأكد النائب لحسن حداد أن تشجيع املنتج املحلي ال يعني 
التقوقع، بل إن الهدف هو تحقيق األمن الغذائى والطاقي 
والصناعي، مشيرا إلى أن سياسة املخطط األخضر لم تتح 
توجيه حوالي  رغــم  الحبوب،  من  الــذاتــي  االكتفاء  تحقيق 
عــشــرة مــلــيــارات دوالر لــدعــم الــفــاحــة فــي الــعــشــر ســنــوات 
األخــيــرة. وأكــد في تعقيبه على كــام رئيس الحكومة، أنه 
على مستوى أمن الطاقة، لم ير املخطط الغازي النور من 

أجل تقليل االرتهان للغاز الجزائري.
وألح النائب سعيد النميلي، على ضــرورة مراعاة إصاح 
مع  تنافسيتها،  ويــعــزز  الوطنية  الصناعة  يخدم  جبائي 
مرعاة حقوق العمال ومراجعة العديد من اتفاقيات التبادل 

الحر وإعطاء األسبقية للشركات املحلية في املشاريع.
وشـــدد فــي مداخلته على أنــه ال غنى عــن الــدولــة مــن أجل 
التوجيه والتنظيم وبلورة مخططات استراتيجية، تترجم 
إلـــى بـــرامـــج عــمــلــيــاتــيــة مــضــبــوطــة تــقــوم بــتــوجــيــه اإلنــتــاج 
واالســتــهــاك وتــقــنــني املــنــافــســة وضــمــان الــجــودة وحماية 

املستهلك الوطني.
أن تعزيز اإلنتاج املحلي واستهاكه سيخلق  إلــى  وذهــب 
اململكة من  العمل، ويحافظ على رصيد  فــرص  مــن  اآلالف 

النقد األجنبي.

الجزائر: الجائحة تطيح 
نصف العمالة األجنبية

)Getty/(وجود كبير للعمال الصينيين في الجزائر )بالل بن سالمGetty( الحكومة تستهدف تقليص الواردات

تشجيع المنتج المحلي ومواصلة االنفتاح

كشف مصدر من وزارة 
العمل والتشغيل الجزائرية لـ 
»العربي الجديد« أن طلبات 

تجديد تصاريح العمل 
للعمال األجانب تراجعت 

بنحو 55 في المائة

دعوة لتجاوز خالفات 
الموازنة العراقية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، 
البرملان إلى تجاوز الخالفات بهدف إقرار 
املوازنة االتحادية لعام 2021، مشددًا على 

ضرورة توفير الدعم املالي للمؤسسات 
العسكرية واألمنية. جاء ذلك خالل 

اجتماع صالح مع أعضاء اللجنة املالية في 
البرملان، بحسب بيان رئاسي اطلعت عليه 
األناضول. وأضاف البيان أنه »تم التأكيد 

خالل االجتماع على أهمية تجاوز املسائل 
التي تواجه إقرار املوازنة، واألخذ باالعتبار 

ضمان عدم تعطل مصالح املواطنني، إلى 
جانب ضمان حقوق جميع املحافظات 

حسب احتياجاتها وظروفها«. وأكد صالح 
»ضرورة إبعاد املسائل السياسية عن 

املوازنة، والتركيز على ضرورة التوصل 
لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق 

الشعب العراقي، واملوظفني واملتقاعدين في 
عموم البلد ومن بينهم إقليم كردستان«. 
وأقرت الحكومة في 22  ديسمبر/ كانون 

األول املاضي موازنة 2021 بقيمة 150 
تريليون دينار )103 مليارات دوالر(، 
بعجز إجمالي 63 تريليون دينار )43 

مليار دوالر(، وأحالتها الى البرملان 
للتصويت عليها.

مصر تنفي تأثير إسرائيل 
على قناة السويس

نفت مصر، أمس، أية تأثيرات سلبية كبيرة 
قد تواجهها قناة السويس، بسبب خطوط 
مالحة إسرائيلية تمتد بني البحر األحمر 
والبحر املتوسط الواقعني جنوب إسرائيل 

وغربها. وذكرت »هيئة قناة السويس« 
في بيان أن مسار القناة سيظل األقصر 

واألكثر أمنًا للربط بني الشرق والغرب، 
حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر 
القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، 
وبتكلفة أقل من أية مسارات برية. يأتي 

النفي بعد أن أوردت وسائل إعالم عربية 
ووكاالت أنباء أخبارًا عن تأثيرات سلبية 
ستتعرض لها القناة بسبب خطوط برية 

تتجهز إسرائيل الستئناف تشغيلها، 
خاصة في نقل النفط ومشتقاته من 

 
ً
ميناء إيالت على البحر األحمر، وصوال

إلى ميناء عسقالن على البحر املتوسط. 
وتملك إسرائيل خط أنابيب يربط بني إيالت 

وعسقالن، وتوقف نشاطه منذ أكثر من 
20 عامًا، مع تغير خريطة تزود تل أبيب 

بالنفط، ليكون ميناء حيفا على البحر 
املتوسط هو األبرز الستالم الخام.

زيادة صادرات تركيا 
2.5% في يناير

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 2.5 
باملائة في يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، وبلغت 
عائداتها 15 مليارًا و48 مليون دوالر. 

وقالت وزيرة التجارة روهصار بكجان، 
خالل مؤتمر صحافي أمس، إن ذلك يعد 

أعلى رقم لجميع أشهر يناير. وأشارت 
الوزيرة إلى أن الدعم ألنشطة التسويق 

اإللكتروني ستتواصل في الفترة املقبلة في 
إطار رؤية الصادرات للعام الحالي. وأعربت 
الوزيرة عن سعادتها الكبيرة النطالق عام 

2021 برقم إيجابي للصادرات، وقالت: 
»صادراتنا في يناير سجلت زيادة بنسبة 
2.5 باملائة وبلغت عائداتها 15 مليارًا و48 
مليون دوالر«. وفي نفس السياق، شهدت 
صادرات السجاد ارتفاعًا في تركيا خالل 

يناير/ كانون الثاني املاضي، إلى 235 
مليونًا و677 ألف دوالر.

كورونا يعصف باقتصاد 
منطقة اليورو

سجل اقتصادا منطقة اليورو واالتحاد 
األوروبي انكماشًا خالل عام 2020، وسط 

أزمة حادة عصفت بالتكتلني، بسبب كورونا 
وما تبعها من إغالقات قسرية لغالبية 

املرافق الحيوية. وقال مكتب اإلحصاءات 
األوروبي »يوروستات«، أمس، إن الناتج 
املحلي اإلجمالي ملنطقة اليورو انكمش 

بنسبة 6.8 باملائة خالل العام املاضي، كما 
انكمش اقتصاد االتحاد األوروبي بنسبة 

6.4 باملائة، بحسب تقديرات أولية. وتضررت 
اقتصادات دول العالم كافة جراء تفشي 

جائحة كورونا، وتأثيرها على توقف حركة 
اإلمدادات العاملية وحظر التجول املفروض 

خالل فترة كبيرة من العام املاضي. 
وبحسب البيانات، انكمش الناتج اإلجمالي 
ملنطقة اليورو )19 دولة( بنسبة 0.7 باملائة 

على أساس ربعي في الربع األخير من 
2020، وسط استمرار تأثيرات الجائحة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

150
ــوزارة  ــدت آخــر أرقـــام لـ أكـ
 2018 سنة  الجزائرية  العمل 
 150 أكثر من  البالد فيها  أن 
 123 من  أجنبي،  عامل  ألف 
سند  على  حاصلين  جنسية 
ألفًا   50 بينهم  ومن  عمل 
البناء  مجال  في  يشتغلون 
واألشغال العمومية والري.

تقارير عربية

المغربتشغيل

ــدة  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة األمـــــــــــــم املـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــت لـ ــ ــ ــالـ ــ ــ قـ
لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
مــبــيــعــات  إن  )إســــــــكــــــــوا(،  آســــيــــا 
القطاع الخاص اللبناني في 2020 
مقارنة  باملئة  بنسبة 45  تراجعت 
مع 2019، رافقها تسريح 23 باملئة 
يعاني  ومنذ 2019،  املوظفني.  من 
لبنان من هبوط مستمر  اقتصاد 
ــاد  فـــي مـــؤشـــراتـــه، تــفــاقــم مـــع ازديــ
ــا وانـــهـــيـــار  ــ ــــورونـ حـــــدة جـــائـــحـــة كـ
ــلــــيــــرة، وانـــفـــجـــار  ــ ســـعـــر صـــــرف ال
مـــرفـــأ بـــيـــروت الــصــيــف املـــاضـــي. 
وذكــرت »إســكــوا« في بيان، أمس، 
ــلــبــنــانــي انــكــمــش  ال ــاد  ــتـــصـ أن االقـ
إثــر  فــي 2020،  بــاملــئــة   20 بنسبة 
تــــراجــــع نـــشـــاط الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
مـــا شــكــل ضـــربـــة لــلــنــاتــج املــحــلــي 
الضريبية  ولــــإيــــرادات  اإلجــمــالــي 
 17 انخفضت  التي  الدولة  لخزينة 
االنكماش  تفاقم  وتــوقــعــت  بــاملــئــة. 
لــقــاح  ُيـــــــوزع  ــم  ــ ل »مـــــا  ــي 2021،  فــ
كــورونــا فــي الــوقــت املــنــاســب، وما 
السياسية  اإلصـــالحـــات  تــنــفــذ  لــم 

واالقتصادية الالزمة«.

لبنان: تراجع 
القطاع 
الخاص

عدن ـ محمد راجح

العام  ســلــطــان،  أوس  اليمني  الــشــاب  يقضي 
من  تخرج  أن  بعد  البطالة،  عالم  فــي  الثاني 
كلية الــتــجــارة واالقــتــصــاد فــي جامعة عــدن، 
ولم يستطع حتى اآلن الحصول على وظيفة 
حكومية أو أي عمل في القطاع الخاص. هذا 
األمر ُيشعر سلطان باإلحباط كما يعبر عن 
»العربي الجديد«، ألنه »رفض االنخراط  ذلك لـ
استوعبت  الــتــي  العسكرية  التشكيات  فــي 
ــي الــــجــــامــــعــــات الـــعـــامـــة  ــجــ ــريــ ــن خــ ــ عـــــــــددا مــ
والــخــاصــة فــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة للحكومة 
في  الواقعة  املحافظات  وبقية  عــدن  اليمنية 
نــطــاقــهــا«. ويــنــتــظــر وفـــق حــديــثــه فــرصــة في 

الــعــمــل بــالــقــطــاع املـــدنـــي الـــعـــام أو الـــخـــاص. 
ويـــواصـــل خــريــجــو الــجــامــعــات الــيــمــنــيــة في 
جــمــيــع املــــدن واملــنــاطــق الــتــدفــق ســنــويــًا منذ 
الــــشــــوارع  ــــى  إلــ الـــجـــامـــعـــات  مــــن  ــام 2015  ــ عــ
دون اســتــيــعــاب مــع تــوقــف جــمــيــع املــشــاريــع 
التنموية واالســتــثــمــاريــة. وفــي الــوقــت الــذي 

والبطالة  والفقر  الــجــوع  مساحة  فيه  تتسع 
في اليمن وسط أزمات اقتصادية متصاعدة 
ــة عــبــر  ــ ــيــ ــ ــ ــات دول ــنــ ــكــ ــــرب ومــــســ ــحــ ــ بـــســـبـــب الــ
مساعدات إنسانية محدودة، تتكدس بشكل 
مضطرد أعداد غفيرة للشباب الخريجني من 
الجامعات اليمنية على رصيف البطالة. ولم 
يعد املواطن شوقي حميد، والذي كان يعمل 
مــعــلــمــًا فـــي إحـــــدى املـــــــدارس الــحــكــومــيــة في 
ــادرًا على تعليم ثــاثــة مــن أوالده  صــنــعــاء، قـ
بالنظام  فــي جامعة صنعاء  يـــدرس  أحــدهــم 
ــن املــــــال ال  املـــــــــوازي الــــــذي يــتــطــلــب مــبــلــغــا مــ
يستطيع توفيره بعد أن فقد راتبه قبل نحو 
أربــعــة أعـــوام وأصــبــح منذ ذلــك الحني يعمل 
فــي أعــمــال ومــهــن شــاقــة بــالــكــاد يــوفــر منها 

الــغــذاء والـــدواء. يقول  احتياجات أسرته من 
»العربي الجديد«، إنه استنفد كذلك  حميد لـ
ما كان متوفرا لديه من مدخرات منها بقايا 
ذهب ومجوهرات خاصة بزوجته تم بيعها 
واســتــخــدم جـــزءًا منها لــإنــفــاق عــلــى تعليم 

أبنائه خال الثاثة أعوام املاضية. 
ويطالب اتحاد عمال نقابات اليمن الحكومة 
الجديدة في عدن بسرعة حل مشكلة رواتب 
في  للدولة  اإلداري  الجهاز  لتشمل  املوظفني 
والعمل  اليمنية  املحافظات  صنعاء وجميع 
على إعداد هيكل أجور موحد لكافة املوظفني 
والـــدوائـــر واملــؤســســات الــعــامــة يــراعــى فيها 
الـــحـــد األدنــــــى مـــن األجــــــور بــمــا يـــعـــادل 300 
التصدي  عملية  تتطلب  كما  شهريا.  دوالر 
رؤيــة متكاملة تشمل  إيجاد  والبطالة  للفقر 
معالجة أوضاع العمالة الفائضة واملسرحني 
مــن أعــمــالــهــم ووظــائــفــهــم فــي الــقــطــاع املــدنــي 

ومعالجة سلم األجور.
ويــحــذر مــراقــبــون مــن ثـــورة جــيــاع قــادمــة في 
الــيــمــن إذا مـــا اســتــمــر الـــوضـــع الـــراهـــن بــهــذا 
الـــتـــردي املــتــواصــل مــع انـــســـداد افـــق الــحــلــول 
الــهــادفــة إلــى تــوقــف الــحــرب والــصــراع املمتد 
ثــورة 2011. عضو اتحاد نقابات عمال  منذ 
اليمن، يحيي حسن، يرى أن الوقت قد حان 
في  بمسؤوليتها  اليمنية  الــحــكــومــة  لــتــقــوم 
التصدي آلفة البطالة واستيعاب هذا العدد 
الــهــائــل مـــن الــخــريــجــني الــشــبــاب مــنــذ بــدايــة 
»العربي الــجــديــد«، إن  الــحــرب. وقــال حسن لـ
نفس األمر ينطبق على سلطات األمر الواقع 
فـــي صــنــعــاء وجــمــيــع املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
وعلى القطاع الخاص الــذي يركز جزء كبير 
ــربـــح الـــســـريـــع مـــن خــــال أعــمــال  مــنــه عــلــى الـ
تــشــكــلــت بــفــعــل الـــحـــرب هــدفــهــا اإلثــــــراء على 
حساب املشاريع االستثمارية والتنموية في 

القطاعني العام أو الخاص.
ــل ارتــــــفــــــاع أعـــــــــــداد الـــخـــريـــجـــني  ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
الجامعيني املعطلني عن العمل، يعاني اليمن 
من فقر مدقع ارتفع من 55% عــام 2014 إلى 
فـــي عــــام 2019، ويــعــيــش حــســب األمـــم   %70
املتحدة 17 مليون يمني على وجبه واحــدة 
في اليوم، وضاعفت الحرب أعداد البطالة في 

الباد إذ وجد نحو مليوني شخص أنفسهم 
ــانـــب مــلــيــون  ــــى جـ ــيـــف الـــبـــطـــالـــة إلـ عـــلـــى رصـ
ونــصــف املــلــيــون، وفـــق بــيــانــات رســمــيــة عــام 
االقــتــصــادي واألكــاديــمــي في  الباحث   .2014
جامعة عدن، نصر السماوي، يرى في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــكــومــة الــجــديــدة  لـــ
الــتــي تــكــافــح مــن أجـــل الــبــقــاء فــي عاصمتها 
ــة عــامــة  املـــؤقـــتـــة عـــــدن، عــلــيــهــا إعــــــداد مــــوازنــ
لــلــدولــة بــســرعــة مــحــددة بــتــوجــهــات تنموية 
لــتــخــفــيــف املــعــانــاة عـــن كــاهــل املــواطــنــني من 
خال وضع برامج فاعلة المتصاص البطالة 
املدنية  الخدمة  التوظيف في  وإعــادة برامج 
التقاعد  والــتــي تتضمن إحــالــة مــن بلغ ســن 
مـــن املــوظــفــني واســتــقــطــاب الــشــبــاب املــؤهــل 
لشغل هـــذه الـــدرجـــات الــوظــيــفــيــة. وتــابــع أنــه 
الــدوائــر والـــوزارات  يجب أيضًا »تركيز عمل 
على  املدنية،  والخدمة  املالية  مثل  املختصة 
وضــــع بـــرامـــج هـــادفـــة المـــتـــصـــاص جــــزء من 
البطالة املتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة 
بما من شأنه إعادة األمل للشباب املنتظرين 

للتوظيف منذ سنوات«.
وإذا اســـتـــمـــرت الـــحـــرب حــتــى الـــعـــام الـــقـــادم 
تقرير  في  ورد  كما  اليمن  فسُيصنف   ،2022
صـــــــادر الــــعــــام املــــاضــــي عــــن بـــرنـــامـــج األمــــم 
ــائـــي، كــأفــقــر بــلــد فـــي الــعــالــم.  ــمـ املـــتـــحـــدة اإلنـ
ويــــعــــود ارتــــفــــاع نــســبــة الـــفـــقـــر والــــجــــوع فــي 
الــيــمــن إلـــى عــوامــل تتعلق بــالــحــرب الــدائــرة، 
بــمــا فـــي ذلـــك انــهــيــار االقــتــصــاد الــــذي خسر 
ــام 2015،  مـــا يــنــاهــز 90 مــلــيــار دوالر مــنــذ عـ
وفــق تــقــاريــر رســمــيــة. كما أدى الــصــراع إلى 
تعطيل األسواق واملؤسسات وتدمير البنية 
بينما  واالقــتــصــاديــة،  االجتماعية  التحتية 
انــخــفــض إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي لــلــفــرد من 
3577 دوالرا إلى 1950 دوالرا في أول عامني 
من الحرب فيما وصل إلى أقل من 300 دوالر 
نــهــايــة عـــام 2019. وهـــو مــســتــوى لــم تشهده 
الباد منذ نحو خمسة عقود، إذ ُيعد اليمن 
اآلن وفق تصنيف منظمات دولية ثاني أكبر 
بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، 
حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم 

املساواة في السنوات الخمس املاضية.

رسوم على المسافرين لتعزيز اإليراداتخريجو الجامعات بال وظائف: دائرة البطالة تتسع

الحرب تزيد أعداد العاطلين عن العمل )أحمد الباشا/فرانس برس(

الكويت ـ أحمد الزعبي

مـــع إعــــان الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة خطة 
مواجهة التحديات االقتصادية املقبلة 
فــي ظــل األزمــــة املــالــيــة الــطــاحــنــة التي 
تشهدها الباد جراء عجز املوازنة من 
نــاحــيــة وجــائــحــة كـــورونـــا مــن ناحية 
الكويتية  الــســلــطــات  أخــــرى، أصــــدرت 
قرارًا برسوم على املسافرين، وذلك في 
محاولة منها لتعزيز مواردها املالية.

وفي هذا السياق، قرر وزير الخدمات 
الكويتي عبد الله معرفي فرض رسوم 
املـــغـــادريـــن  عــلــى  دوالرات   10 بــقــيــمــة 
والــــقــــادمــــني إلـــــى الـــكـــويـــت لــلــمــســافــر 
الـــواحـــد، وهـــو األمـــر الـــذي أثـــار ردود 
أفــعــالــة مــتــبــايــنــة بــشــأن الـــجـــدوى من 

الخطوة الجديدة.
ــتــــي لـــ  ــويــ ــكــــومــــي كــ ــدر حــ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
ــرار الــــذي  ــقــ ــد« إن الــ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
ــي يـــأتـــي  ــ ــاضـ ــ صــــــدر مــــســــاء األحــــــــد املـ
لزيادة  ضمن خطوة حكومية شاملة 
أسعار الخدمات والرسوم الحكومية، 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرض رســــوم جــديــدة 
تقدم  التي  الخدمات  من  العديد  على 
هذا  أن  إلــى  بــصــورة مجانية، مشيرًا 
ــرادات  ــ الــتــوجــه يــهــدف إلـــى زيــــادة اإليـ
املالية في إطار معالجة عجز امليزانية.

ــدر أن الـــحـــكـــومـــة تــتــوقــع  وأكــــــد املــــصــ
مـــلـــيـــون دوالر  ـــ 60  بــ تـــقـــدر  إيــــــــــرادات 
مـــن تــحــصــيــل الـــرســـوم مـــن املــغــادريــن 
والقادمني، بعد عودة العمل في مطار 
الــدولــي بشكل طبيعي عقب  الــكــويــت 
االنـــتـــهـــاء مـــن اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
ورفـــع الــقــيــود املــفــروضــة عــلــى خلفية 

جائحة كورونا.
وأشار املصدر الحكومي، الذي رفض 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إلــــى أن الــكــويــت 
ليست أول دولـــة تــقــوم بــهــذا اإلجـــراء، 
الفتًا إلى أن غالبية دول العالم تفرض 
رســـومـــًا عــلــى املــســافــريــن والــقــادمــني، 
وفي املقابل تسعى السلطات الكويتية 

ممثلة في وزارة الخدمات إلى تحسني 
كـــافـــة الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــني 

واملقيمني خال الفترة املقبلة.
ــا  ــتــــوقــــع صــــدورهــ ــرارات املــ ــ ــقـــ ـــ وعــــــن الــ
خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، أوضـــح املــصــدر 
أن األشـــهـــر املــقــبــلــة ســتــشــهــد الــعــديــد 
: »انــتــهــى عصر 

ً
مــن اإلجــــــراءات قـــائـــا

الخدمات املجانية في الكويت وقريبًا 
ــن قـــــــــرارات لـــزيـــادة  ســيــتــم اإلعـــــــان عــ
الرسوم الحكومية مثل رسوم تجديد 
اإلقامات ورخص القيادة وغيرها من 

املعامات الحكومية«.
مــن جــانــبــه، قـــال الخبير االقــتــصــادي 
الــكــويــتــي، عــلــي املـــوســـى، لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن قــرار فرض الرسوم على 
املــســافــريــن تــســبــب فـــي مــوجــة غضب 
وحـــالـــة جــــدل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي، مؤكدًا أنه ال يوجد مبرر 
لحالة الغضب من القرار الذي يهدف 

إلى معالجة األزمة االقتصادية.
وأوضــح املوسى أن الحكومة مطالبة 
ــلــــرأي الـــعـــام  ــا لــ ــهــ اتــ ــراء بــتــوضــيــح إجــ
الـــكـــويـــتـــي، وعـــــــدم اتــــخــــاذ الـــــقـــــراءات 
املــفــاجــئــة بـــدون ذكـــر األســـبـــاب، داعــيــًا 
إلـــى اعــتــمــاد مــبــدأ الــشــفــافــيــة وإطـــاع 
املواطنني على اإلجــراءات التي تنوي 
ــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز  اتـــخـــاذهـــا والـ
ــــوارد املــالــيــة لــدعــم مــيــزانــيــة الــدولــة  املـ
التي تشهد عجز متصاعدًا، خصوصًا 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــات االقــ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل الـ

الخطيرة لجائحة كورونا.
الـــعـــالـــم  دول  غـــالـــبـــيـــة  أن  وأضــــــــــاف 
ــر، فــيــمــا  ــفـ ــسـ ــًا عـــلـــى الـ ــومــ تـــفـــرض رســ
تأخرت الحكومة الكويتية عن تنفيذ 
تــلــك اإلجــــــــراءات. وذكــــر أن املــواطــنــني 
عــنــدمــا يـــســـافـــرون فـــي مــخــتــلــف دول 
ــوم مــــن دون  ــ ــرسـ ــ الـــعـــالـــم يـــدفـــعـــون الـ
تــلــك  ــًا  ــتــــغــــربــ مــــســ اعـــــــتـــــــراضـــــــات،  أي 
االعــــتــــراضــــات فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

االجتماعي ضد القرار األخير.
ويـــقـــول عــيــســى نـــاصـــر، وهـــو مــواطــن 

كويتي لـ »العربي الجديد«، إنه يرفض 
قرار زيادة الرسوم على السفر، مؤكدًا 
أن الــوقــت غــيــر مــنــاســب التــخــاذ مثل 
هذه القرارات بسبب تراجع األوضاع 
قال  بــــدوره،  واالقــتــصــاديــة.  املعيشية 
ــر مــــوســــى إن  ــاصــ ــنــ ـــن عـــبـــد الــ ــ ــواطـ ــ املــ
الحكومة تسعى إلى معالجة أزماتها 
مــن خـــال فـــرض الــضــرائــب والــرســوم 
على املواطنني واملقيمني، داعيًا نواب 
ــة الــكــويــتــي إلـــى الــتــدخــل  مــجــلــس األمــ
من أجل وقف مثل هذه القرارات التي 

تستنزف معيشتهم.
إلــــى ذلـــــك، تـــقـــدم الـــنـــائـــب فـــي مجلس 
األمــــــة الـــكـــويـــتـــي )الــــبــــرملــــان(، مــهــلــهــل 
ــر الــــدولــــة  ــ ــ املــــضــــف، بــــســــؤال إلـــــى وزيـ
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون 
الـــخـــدمـــات عــبــد الـــلـــه مــعــرفــي، ملــعــرفــة 
ــدة عــلــى  ــديــ ــاب فـــــرض رســــــوم جــ ــبــ أســ

املواطنني املغادرين أو القادمني.
البرملاني  في سؤاله  املضف  وتساءل 
عن كيفية تحصيل تلك الرسوم، وهل 
ســيــتــم ربــــط هــــذه الــــرســــوم بتحسني 

الخدمات في املطار؟
ــاحــــث  ــبــ ــب آخـــــــــــر، قـــــــــال الــ ــ ــانــ ــ ــــى جــ ــلـ ــ عـ
االقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، إن 
الحكومة دائمًا تحل أزماتها من خال 
أن  املواطنني، مؤكدًا  املساس بجيوب 
حيث  طائلة  مبالغ  سيكبدهم  الــقــرار 
تسافر األسر الكويتية باإلضافة إلى 
الخدم أيضًا، ما يعني أن األسرة التي 
املثال  أفـــراد على سبيل  تتكون مــن 6 
ذهـــابـــًا و60  بــدفــع 60 دوالرًا  ســتــقــوم 

دوالرًا عند العودة.
وخــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
ــا الــفــهــيــد الــحــكــومــة إلــى  الــجــديــد« دعـ
ــرار، مــشــيــرًا إلــــى أن  ــقــ الـــتـــراجـــع عـــن الــ
اإلصــــاح االقــتــصــادي يــجــب أن يبدأ 
ــعـــاج األزمــــــــات األخـــــــرى ومــكــافــحــة  بـ
الــفــســاد الـــذي اســتــشــرى خــال الفترة 
املاضية وترشيد اإلنفاق واملضي في 

اإلجراءات اإلصاحية.

الكويتاليمن

االقتصاد خسر أكثر 
من 90 مليار دوالر منذ 

عام 2015

Wednesday 3 February 2021 Wednesday 3 February 2021
األربعاء 3 فبراير/ شباط 2021 م  21  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2347  السنة السابعة األربعاء 3 فبراير/ شباط 2021 م  21  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2347  السنة السابعة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

لم تقف حالة الهياج التي تسيطر 
عـــلـــى أســـــــواق األســــهــــم األمــيــركــيــة 
الثمينة عند أعتاب وول  واملعادن 
ستريت وبورصات املعادن خالل األيام القليلة 
اإللكترونية  املتاجر  إلى  انتقلت  بل  املاضية، 
وحتى أسواق بيع الذهب والفضة في أسواق 
شهيرة، منها إمارة دبي، التي بدت أقل بهجة 
بــالــصــعــود الــتــاريــخــي الــتــي ســجــلــتــه أســعــار 

املعادن النفيسة.
وامتد هوس املضاربات إلى األصــول املادية، 
ــيــــش مــن  ــلــــى يـــــد جــ بــــعــــد أن بـــــــدأ الـــــزحـــــف عــ
»املستثمرين الهواة« في سوق املال األميركية 
مستهدفا أكبر صناديق التحوط في الواليات 
املتحدة والعالم، عبر موجات شــراء جماعية 
لألسهم الضعيفة التي راهنت الصناديق على 
املحموم  الشراء  دفــع  بينما  أسعارها،  هبوط 
قياسية  إلى مستويات  قيمتها  األسهم  لهذه 

تكبدت معه الصناديق خسائر فادحة.
ــــي ظــــل املــــضــــاربــــات عـــلـــى الـــفـــضـــة وأســـهـــم  وفـ
شركاتها، غرقت مواقع بيع الفضة بالتجزئة 
في طلبات شراء السبائك والعمالت املصنوعة 
ــق تــقــريــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ  مـــن املــــعــــدن، وفــ
األميركية. وذكرت مواقع مثل »موني ميتالز« 
بـــولـــيـــون«،  دي  و»إس  بـــولـــيـــون«  إم  و»جــــــي 
و»أبـــمـــيـــكـــس«، و»وملـــــــارت« ملــنــتــجــات املــعــادن 
الــثــمــيــنــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، أنـــهـــا كــانــت 
غير قــادرة على معالجة طلبات الشراء خالل 
عطلة نهاية األسبوع وحتى فتحت األسواق 

اآلسيوية بسبب الطلب غير املسبوق.
وقـــفـــزت أســـعـــار الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لــلــفــضــة في 
ــــن %8،  ــــن املـــــاضـــــي، بـــأكـــثـــر مـ ــنـ ــ جـــلـــســـة، االثـ
لــتــســتــكــمــل رحـــلـــة الـــصـــعـــود الـــتـــي اجــتــاحــت 
املاضي وتصل  الفضة في األسبوع  تــداوالت 
إلــى ذروة 8 ســنــوات، بعد أن كسرت األسعار 
حاجز 30 دوالرًا لألوقية )األونــصــة(، قبل أن 
 أمس الثالثاء، وتدور في 

ً
تهدأ األسعار قليال

نطاق 28.6 دوالرًا لألوقية.
ــيـــس وكـــبـــيـــر املـــديـــريـــن  ــال تـــايـــلـــر وول، رئـ ــ وقــ
التنفيذين في »إس دي بوليون«، في مقابلة 
مع تلفزيون بلومبيرغ: »بيعت جميع كميات 
ــة تــقــريــبــا مـــن املـــخـــزون الــقــائــم،  ــاديـ الــفــضــة املـ
والسعر الذي يجرى دفعه في العقود الفورية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــفـــضـــة الــحــقــيــقــيــة املـــاديـــة 
ــاف :»غــالــبــيــة  ــ فـــي ارتـــفـــاع صــــاروخــــي«. وأضــ
املنتجات في موقعنا أعلى بـــ30% من السعر 
الفوري، وال يمكننا الحصول عليه بسعر أقل 
الجملة  تــجــار  عــلــيــه اآلن مــن  مــمــا هــو  بكثير 
ــدأت املــضــاربــات  ــ الـــذيـــن نــتــعــامــل مــعــهــم«. وبــ
املحمومة على الفضة، بعد أن دعت منشورات 
األسبوع  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
السوق،  ــراد إلغـــراق  األفـ املستثمرين  املــاضــي، 
على غــرار ما حــدث مع أسهم نشطة في وول 
ــتـــوب« لــبــيــع ألــعــاب  ســـتـــريـــت، مــنــهــا »غـــيـــم سـ
الفيديو و»بالك بيري« للهواتف الذكية و»إيه.
السينما،  لــدور  املشغلة  إنترتينمنت«  إم.ســي 
ما أدى إلى قفزات حــادة في قيمتها وتعليق 

الحق للتعامل فيها.
ــريــــن  ــديــ ــز، كـــبـــيـــر املــ ــنـ ــيـ ــغـ ــيـ وقـــــــــال روبـــــــــــرت هـ
الــتــنــفــيــذيــن فـــي مــؤســســة »أرجـــيـــنـــت أســيــت 
غــــــــروب« فــــي مـــديـــنـــة ويــلــمــيــنــغــتــون بـــواليـــة 
كــارواليــنــا الــشــمــالــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
إنه كان يتداول عبر الهاتف، طوال يوم األحد 
املاضي، مع أشخاص لشراء الذهب أو الفضة، 
مضيفا أن »سوق الفضة املــادي يمر بمرحلة 
ضــغــط اآلن، وال أعـــرف ســبــب هـــذا، فــقــد تهدأ 

األمور أو ينفجر السوق«.
وانـــدفـــع تــجــار الــتــجــزئــة، مــســتــمــديــن اإللــهــام 
ــنــــشــــورات مــنــصــة »ريـــــديـــــت« لـــلـــتـــداول  مــــن مــ
ــــوق الـــفـــضـــة، وتــمــكــنــوا  ــــى سـ اإللـــكـــتـــرونـــي، إلـ
بــنــجــاح مــن رفـــع أســعــار املــعــدن فــي األســــواق 
يتم  التي  والصناديق  العقود  وكذلك  املالية، 
تداولها في البورصة على مدار األيام األخيرة، 
والعقود  الفورية،  األسعار  جميع  ارتفعت  إذ 
اآلجلة للفضة على منصة »كومكس«، وقفزت 
ــراســــت«، أضــخــم  عـــقـــود »آي شـــيـــرز ســيــلــفــر تــ
صندوق للفضة يتم  التداول به في البورصة، 
أكثر من 5% في األسبوع األخير. ومن املتوقع 

ــلـــنـــت شــــركــــة فــــايــــزر األمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة  أعـ
مبيعات  قيمة  أن تصل  تتوقع  أنها  األدويـــة، 
لقاحها املضاد لفيروس كورونا، الذي طورته 
باالشتراك مع بيونتيك األملانية، إلى 15 مليار 
دوالر خالل العام الجاري 2021، على أن ترتفع 

أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود الستخدامه.
وتــوقــعــت فـــايـــزر تــحــقــيــق مــبــيــعــات تــتــراوح 
قيمتها بن 44.4 و46.4 مليار دوالر، تضاف 
إليها مبيعات لقاح كــوفــيــد-19، وفــق إعــالن 
عن نتائج أعمالها للعام املاضي 2020، وفق 
ما نقلت وكالة فرانس برس، أمس الثالثاء. 

ــقــــا ملــنــصــة  ــار بـــســـرعـــة، وفــ ــ ــعـ ــ أن تـــرتـــفـــع األسـ
»أبــمــيــكــس« لـــلـــتـــداول، الــتــي قــالــت إنــهــا تــرى 
زيادات كبيرة في التكاليف، وحذرت من أنها 
اثــنــن إضافين  أو  يـــوم  إلـــى  ستحتاج غــالــبــا 
لتلبية الطلبات. فيوم السبت فحسب، أضافت 
العديد من الزبائن الجدد الذين تحتاج عادة 

إلى أسبوع إلضافتهم إلى منصتها.
ــمــــالت الــنــســر  وارتــــفــــعــــت الــــــعــــــالوات عـــلـــى عــ
مــن  دوالرات   5 حــــوالــــي  الــفــضــيــة  األمـــيـــركـــي 
مستواها الــعــادي عند دوالريـــن خــالل األيــام 
ــة، وفــــقــــا إليـــفـــريـــت مــيــلــمــان  ــيــ الـــثـــالثـــة املــــاضــ
ــلــــوريــــدا، فــي  ــنـــز« فــــي فــ فــــي »غـــايـــنـــزفـــيـــل كـــويـ
حـــن أضــيــفــت مــالحــظــة عــلــى مـــوقـــع الــشــركــه 
تحتاج  الطلبات  تلبية  إن  تقول  اإللكتروني، 
ــن املــــتــــوقــــع. وقــــــــال مــيــلــمــان  ــ لــــوقــــت أطــــــــول مـ

من  مزيدًا  يحفز  بالتأكيد  »هــذا   : لبلومبيرغ 
الناس، وليس القفز إلى العربة مع مناصري 
ريــــديــــت فــــقــــط، بــــل إنـــــه يــــعــــزز الـــتـــحـــيـــز نــحــو 
أفضل  كاستثمار  املــاديــة  بالفضة  االحــتــفــاظ 

مقارنة باملضاربة في سوق املال«.
ويــــبــــدو أن أســـــــواق األســــهــــم والـــســـلـــع تــشــهــد 
خلخلة جديدة، لكن هذه املــرة على يد جيش 
الــذيــن ظلوا لسنوات  األفـــراد  املستثمرين  مــن 
ــي مـــواجـــهـــة املــــؤســــســــات املــالــيــة  مــهــمــشــن فــ
الــعــمــالقــة وصــنــاديــق الــتــحــوط املــتــغــولــة في 
عــالــم املـــال. وانطلقت غـــارات االســتــثــمــار هذه 
من منصات على غرار »ريديت« في الواليات 
املتحدة، ووصلت إلى ذروتها خالل الفترة من 

26 إلى 29 يناير/كانون الثاني املاضي. 
ــــال بــيــتــر تـــومـــاس، نـــائـــب الــرئــيــس األول  وقـ

ــــي، وعـــــد تـــحـــالـــف فــــايــــزر/ ــاضـ ــ ــــن املـ ــنـ ــ واالثـ
بيونتيك، االتحاد األوروبي بتوفير ما يصل 
إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية في الربع 
الثاني من العام الجاري في تسريع لوتيرة 
اإلمـــــدادات. وقــد طلب االتــحــاد األوروبــــي ما 
مجموعه 600 مليون جرعة من اللقاح الذي 
يــحــمــل تــجــاريــا اســــم »كـــومـــيـــرنـــاتـــي«. وكـــان 
ــار امــتــعــاض  تــأخــر عــمــلــيــات الــتــســلــيــم قــد أثــ
ــي مــنــتــصــف  ــ ــــات أوروبـــــــيـــــــة عـــــــدة فــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــي. وأعــلــنــت  ــاضــ يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي املــ
فــــايــــزر وبــيــونــتــيــك فــــي 11 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 

مليارات  إنــتــاج  على  قــادرتــان  أنهما  الثاني 
الجرعات من لقاحهما بفضل مصنع جديد 
في ماربورغ في أملانيا خصوصا سيباشر 
الحالي. واستفادت  الشهر  فيه خالل  العمل 
الـــعـــديـــد مـــن شـــركـــات األدويـــــــة الــعــاملــيــة من 
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا الـــذي أدى إلـــى زيـــادة 
الطلب على اللقاحات املضادة التي طورتها 
ــا والــواليــات  ــ شــركــات عـــدة فــي آســيــا وأوروبـ
املــتــحــدة، فضال عــن الــقــفــزات الــتــي سجلتها 
ــة الــتــي رأى خـــبـــراء في  ــ فـــي مــبــيــعــات األدويــ
قطاع الصحة على مستوى العالم أنها تحد 
من أعراض اإلصابة بالفيروس أو املعقمات 

واألقنعة الطبية املستخدمة في الوقاية.
لتزايد  الزخم باألدوية واللقاحات  ودفــع هذا 
ــــواذ فــــي قــطــاع  ــــحـ ــتـ ــ ــاالت االنـــــدمـــــاج واالسـ ــ ــ حـ
ــالـــت شـــركـــة »هــــوريــــزون«  األدويــــــة عــاملــيــا. وقـ
لـــألدويـــة الــبــيــولــوجــيــة أنــهــا ســتــشــتــري »فيال 
بــيــو« ومــقــرهــا غــايــثــرســبــيــرغ فـــي مــيــريــالنــد 
املــتــحــدة، فــي صفقة تبلغ قيمتها  بــالــواليــات 
تــوســيــع  بـــهـــدف  وذلـــــك  دوالر،  ــيـــارات  ــلـ مـ  3.1
حصتها السوقية، وزيادة ما تقدمه من أدوية 
الــنــادرة. ووفقا لبيان صادر  لعالج األمــراض 
عن هــوريــزون ومقرها الك فورست في والية 
على  الشركة  ستستحوذ  األميركية،  إلينوي 
كل أسهم »فيال بيو« املصدرة، والقائمة مقابل 
53 دوالرًا للسهم بزيادة 53% عن سعر إغالق 
يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، وفـــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 
األدوية  األميركية. وتساهم شركة  بلومبيرغ 
لقاحا  طــورت  التي  أسترازينيكا  البريطانية 
بيو«،  »فيال  في  بنحو %27  لكورونا  مضادًا 
بينما وافقت على بيع هذه الحصة في بيان 
منفصل لتحقق أرباحا تتراوح بن 760 و780 

مليون دوالر.
)العربي الجديد(

وكالة رويــتــرز، أمــس. وقــال كايل رودا، محلل 
ــاركـــت«، إن  الــســوق لـــدى مــؤســســة »آي.جـــــي مـ
تــحــركــات الـــبـــورصـــة لـــزيـــادة هـــوامـــش تــــداول 
في  املرتفع  املــضــاربــة  سلوك  وتثبيط  الفضة 

السوق حفزت بعض عمليات جني األرباح.
والـــــهـــــوامـــــش عـــــبـــــارة عـــــن ودائــــــــــع تــفــرضــهــا 
الـــبـــورصـــات لــلــحــد مـــن مــخــاطــر الــتــخــلــف عن 

الــســداد أثــنــاء تـــداول املستثمرين فــي أســواق 
العقود اآلجــلــة. ويتم رفعها عــادة فــي أوقــات 
تقلب األسعار. ومع استفادة متعاملن كبار 
فــي الفضة مــن ارتــفــاع األســعــار، بــدا أصحاب 
املــتــاجــر فـــي أســـــواق الــتــجــزئــة، ومــنــهــا ســوق 
الـــذهـــب فـــي دبــــي، أقـــل بــهــجــة، إذ يــتــعــن على 
الــتــجــار فـــي الـــســـوق، الـــذيـــن يــبــيــعــون الكثير 
من الفضة واألملــاس والبالتن باإلضافة إلى 
الذهب، دفع املزيد للحصول على مجوهراتهم 

الفضية والسبائك من تجار الجملة.
ــتـــطـــورات الـــتـــجـــار على  ــذه الـ ــبـــرت هــ ــد أجـ وقــ
يخيف  مــا  وهــو  الخاصة،  أسعارهم  تحديد 
العمالء، فيما األعمال بطيئة باألساس بفعل 
الجديد،  كــورونــا  فــيــروس  تــداعــيــات جائحة 
الــتــي خفضت عــدد الــســيــاح الــذيــن يتدفقون 

ــادن  ــعــ ــر أســـــــــواق املــ ــبــ إلــــــى الـــــــبـــــــازار، أحــــــد أكــ
التقليدية في الشرق األوسط.

وقال تاجر في السوق لوكالة بلومبيرغ: »هذا 
السعر  العمالء معرفة  للغاية، يطلب  جنوني 
ثم يلغون طلباتهم، األمر يصبح فظيعا حقا«. 
ورسمت املقابالت مع أكثر من 20 بائع فضة 
فــي الــســوق، كثير منهم مــهــاجــرون مــن الهند 
وباكستان وأفغانستان، صورة قاتمة بنفس 
أن ينتهي  أنهم يتمنون  إلــى  الــقــدر، مشيرين 

جنون املضاربة قريبا.
ويــــــرى مــحــلــلــون أن املــــضــــاربــــات فــــي الــســلــع 
ــم قــــد تــســتــمــر عـــلـــى املــــدى  ــ ــهـ ــ الــثــمــيــنــة واألسـ
املتوسط، في ظل عــدم وجــود مــؤشــرات حول 
تــعــافــي االقـــتـــصـــادات الــعــاملــيــة مـــن تــداعــيــات 
الحكومات  جائحة كورونا، في حن تواصل 

والبنوك املركزية سياسات التحفيز للحيلولة 
دون وقوع أزمات أكثر عمقا.

وانــكــمــش االقــتــصــاد األوروبــــــي بــنــحــو %6.8 
ــادرة  ــ ــانـــات صــ ــيـ ــبـ لـ ــا  ــقــ وفــ ــام 2020،  ــ عــ ــــالل  خــ
أمــس الــثــالثــاء عــن وكــالــة إحــصــاءات االتــحــاد 
األوروبــي يوروستات، حيث تأثرت الشركات 
بموجات إغالق متكررة بسبب انتشار الوباء.
وسلطت إحــصــاءات النمو الضوء على عام 
الغريبة،  االقــتــصــاديــة  الــبــيــانــات  مــن  متقلب 
0.7% في  االقــتــصــاد بنسبة  انــكــمــش  حــيــث 
ــــي، بــيــنــمــا  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــن الــ ــر مــ ــيــ ــع األخــ ــربــ الــ
انــكــمــش بــنــســبــة 11.7% فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
وهــو األعلى منذ بــدء اإلحصائيات في عام 
1995، تـــاله انــتــعــاش بــلــغ 12.4% فــي الــربــع 

الثالث في أواخر الصيف.

طوفان 
األسواق

فايزر تجني 15 مليار دوالر من لقاح كورونا

)Getty( متاجر الذهب والفضة تخشى استمرار المضاربات

عاملة في الطاقم الطبي بأحد المستشفيات البلجيكية تنقل لقاح فايزر )Getty(قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول )فرانس برس(

)Getty( إعفاء مشتري العقارات من الضرائب حتى نهاية مارس/ آذار

أسواق األسهم والسلع 
تشهد خلخلة جديدة على 

يد المستثمرين األفراد

فــي »زانـــيـــر غــــروب« مــن شــيــكــاغــو: »نــحــن ال 
نرى شيئا اآلن، وال عرضا واحــدًا، وهو أمر 
مــخــيــف. مــهــمــا كــــان مـــا نــبــيــعــه، فــــإن الــنــاس 
ــدفـــق وارد  ــاك تـ ــنـ ــيـــس هـ ــه، ولـ ــ يــحــتــفــظــون بـ

للمعدن على اإلطالق«.
وانــتــشــرت هــذه الــطــفــرة فــي الطلب إلــى آسيا 
ــال غــريــغــور غــريــغــيــرســن، مؤسس  أيــضــا. وقـ
شـــركـــة تــــــداول الــفــضــة »بـــولـــيـــون« الـــتـــي يقع 
مــقــرهــا فـــي ســنــغــافــورة: »شــهــدنــا طــلــبــا غير 
ــــو واســــع  ــة، وهـ ــ ــاديـ ــ مـــســـبـــوق عـــلـــى الـــفـــضـــة املـ
النطاق وعميق، كما شهدنا عددًا قياسيا من 
الطلبات إلى جانب حجم قياسي جديد لها«.

وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، رفــعــت بـــورصـــة شيكاغو 
ــة لــلــعــقــود اآلجــلــة  ــايـ الـــتـــجـــاريـــة هـــامـــش الـــوقـ
وفــق   ،%17.9 بنسبة   5000 كــومــكــس  للفضة 

المضاربات تجرف المتاجر اإللكترونية 
وأسواق المجوهرات

هــبــطــت أســــعــــار املــــنــــازل الــبــريــطــانــيــة 
الشهر املاضي، للمرة األولى في سبعة 
أشــهــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار فترة 
اإلعفاءات الضريبية املقررة للمشترين 
فيما  املقبل،  آذار  مــارس/  نهاية  حتى 
ــقــــاري مــتــخــصــص أن  ــع تـــقـــريـــر عــ تـــوقـ
يسجل السوق أداًء ضعيفا في األشهر 
ــد،  ــ ــة نــيــشــن وايـ املـــقـــبـــلـــة. وقــــالــــت شـــركـ
للتمويل الــعــقــاري، أمــس الــثــالثــاء، إن 
ــازل نـــزلـــت بــنــســبــة %0.3  ــنــ أســــعــــار املــ
على أساس شهري في يناير/ كانون 
الــثــانــي، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الــتــراجــع 
ــادة الـــســـنـــويـــة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــيــــرة الـ ــأ وتــ ــطـ أبـ
كانون  فــي ديسمبر/   %7.3 مــن   %6.4
األول، والتي كانت أكبر قفزة في ست 
ــان الــطــلــب عــلــى اإلســكــان  ســـنـــوات. وكــ
ــراءات الــعــزل الــعــام  ــ قــد ارتــفــع بــعــد إجــ

األولـــــى فـــي بــريــطــانــيــا الـــعـــام املــاضــي 
2020، ملكافحة انتشار فيروس كورونا 
الجديد بدعم من أسباب بينها اإلعفاء 
املـــؤقـــت مـــن ضـــرائـــب شــــراء الــعــقــارات، 
وكــذلــك السعي لتملك مــنــازل أكبر في 
رد فعل على قيود العزل العام. وذكرت 
وسائل إعالم بريطانية أن وزير املالية 
ــاء  ــفـ ــدد اإلعـ ــمـ ــا يـ ــمـ ريـــشـــي ســــونــــاك ربـ
ــقــــارات  ــعــ ــســــوق الــ ــا لــ ــمــ الـــضـــريـــبـــي دعــ
ملـــســـاعـــدة  يـــســـعـــى  إذ  والـــــتـــــوظـــــيـــــف، 
فــي مواجهة  الصمود  االقــتــصــاد على 
الــجــائــحــة. واالثـــنـــن املـــاضـــي، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات مــــن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا املــــركــــزي، 
أن مــوافــقــات الــتــمــويــل الــعــقــاري ظلت 
قـــرب أعــلــى مــســتــوى فـــي 13 عــامــا في 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)رويترز(

كــــوريــــا  فــــــي  املـــــالـــــيـــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــن كــثــب  ــراقـــب عــ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، أنـــهـــا سـ
زيــــــادة مــحــتــمــلــة فـــي تــقــلــبــات الـــســـوق، 
القطيع  »سلوك  يحدث  أن  يمكن  حيث 
بشكل  املحترفن  غير  املستثمرين  مــن 
متكرر«، في إشارة إلى ما شهدته سوق 

املال األميركية خالل األيام األخيرة.
وشــــهــــدت أســــــــواق األســــهــــم الــعــاملــيــة 
أخيرا تقلبات عالية، بعد أن استحوذ 
ــلــــى أســـهـــم  ــمــــرون األفــــــــــــراد عــ ــثــ ــتــ املــــســ
الفيديو  أللعاب  ستوب«  »غيم  شركة 
وشركات أخرى في بورصة نيويورك، 
ــم  ــهــ ــار األســ ــ ــعــ ــ األمـــــــــر الـــــــــذي دفــــــــع أســ
ــا كــبــد صــنــاديــق  لــصــعــود قــيــاســي، مـ
خسائر  والعاملية  األميركية  التحوط 
كبيرة، حيث كانت تراهن على ضعف 

كيم  ـــال  وقــ وأســـعـــارهـــا.  ــم  ــهـ األسـ أداء 
يونغ- بوم، النائب األول لوزير املالية 
غيم  »قضية  إن  الجنوبية،  كوريا  في 
ستوب كانت مثاال على سلوك القطيع 
مــن قــبــل املــشــاركــن فــي الــســوق، الــذي 

يؤدي إلى تقلبات في السوق«.
ــاف كـــيـــم فــــي اجـــتـــمـــاع حــكــومــي  ــ ــ وأضـ
ملــنــاقــشــة أداء االقــتــصــاد، وفـــق وكــالــة 
يــونــهــاب الــكــوريــة، أمـــس الــثــالثــاء، أن 
»سلوك القطيع في قضية غيم ستوب 
يمكن أن يحدث كثيرا في بيئة تداول 
ــالــــي، يـــمـــكـــن لــلــعــديــد  ــتــ ــالــ رقــــمــــيــــة، وبــ
مـــن املـــشـــاركـــن فـــي الـــســـوق الـــوصـــول 
فنراقب عن  املــعــلــومــات،  إلــى  بسهولة 

كثب تداعيات هذه القضية«.
)يونهاب، العربي الجديد(

هبوط أسعار المنازل 
البريطانية

كوريا الجنوبية تخشى 
استثمارات »القطيع«

أسهم

المتاجر  إلى  األميركية  األسواق  ينتاب  الذي  المضاربات  هياج  انتقل 
آالف  بعد  على  الواقعة  النفيسة  المعادن  بيع  وأسواق  اإللكترونية 
األميال من الواليات المتحدة، التي تتضرر من موجة الشراء المحمومة 

للفضة ودفعت أسعارها لذروة 8 سنوات في األيام األخيرة

للجلسة  اليابانية  األسهم  ارتفعت 
الثانية على التوالي، أمس الثالثاء، 
كثيفة  مبيعات  مــن  لتتعافى 
إذ  الماضي،  األسبوع  شهدتها 
الشركات  أربــاح  بشأن  التفاؤل  نما 
دعم  مما  واألميركية  المحلية 
المؤشر  وصــعــد  الــمــعــنــويــات. 
المؤشر  وارتــفــع   ،%0.97 نيكي 
 ،%0.83 نطاقا  ــع  األوس توبكس 
حيث قادت أسهم شركات السلع 
المواد  وصناعة  االستهالكية 

والعقارات المكاسب.

األرباح ترفع األسهم اليابانية

رؤية

شريف عثمان

في أعقاب األزمة املالية العاملية التي ضربت أسواق العالم خالل 
الفترة بني عامي 2008 – 2010، شعر الكثير من أفراد الطبقات 
تسببت  أن  بعد  عليهم،  وقــع  الـــذي  بالظلم  واملتوسطة  الفقيرة 
املــالــيــة في  لــأســواق  املــضــاربــني واملستغلني  مــن  مطامع حفنة 
خسارتهم وظائفهم ودخولهم، وفي كثير من األحيان فقدانهم 
منازلهم التي عملوا لسنوات طويلة لجمع تكلفة شرائها، فبدأت 
القيود على  مــن  املــزيــد  بــوضــع   

ً
ترتفع مطالبة األصـــوات  بعض 

الشهير » وول ستريت«، ملنع  املــال  التي تتم في حي  العمليات 
تعرض املاليني ممن ال عالقة لهم باألسهم أو السندات التي يتم 

تداولها فيها ملزيد من اآلالم. 
أهم  فــي واحـــدة مــن  وتزامنت تلك االحتجاجات على األوضـــاع 
ــول الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي  قـــالع االقــتــصــاد األمــيــركــي مـــع وصــ
باراك أوباما إلى البيت األبيض، مع ما هو معروف من »إعالن« 
الــديــمــقــراطــيــني الـــدائـــم عــن انــحــيــازهــم للطبقات األضــعــف أمــام 
قانون  إقـــرار  فتم  الــشــركــات وعمالقة وول ســتــريــت،  أصــحــاب 
إصالح وول ستريت الذي عرف باسم دود فرانك، إال أنه على 
ما يبدو لم يلب طموحات املتضررين وقتها، بعد أن أخرجوا من 

ديارهم وَصُعب عليهم شراء الطعام ألبنائهم.
تأسست  أيــلــول 2011،  فــي سبتمبر/  وتــحــديــدًا  بــعــام،  بــعــدهــا 
 ،Occupy Wall Street »حركة »احتلوا وول ستريت
كحركة احتجاجية ضد عدم املساواة التي أدت إلى ترّبح املئات 
تعبيرهم وقتها، على  الفاسدة على حد  املالية،  املؤسسات  من 
حساب األفراد منخفضي ومتوسطي الدخل لسنوات، ثم ما تال 
األميركية، كما غيرها من  الفيدرالية  الحكومة  انحياز  ذلك من 
حكومات في أوروبا ودول أخرى، إلى تلك املؤسسات واإلسراع 
العاملية على حساب  املالية  األزمــة  اإلفــالس وقــت  بإنقاذها من 

دافعي الضرائب من املواطنني البسطاء. 
ونظمت الحركة وقتها مسيرات في شوارع عاصمة املال شارك 
فيها املاليني من املؤيدين لها، فسببت صداعًا لتلك املؤسسات، 
وشاهدنا صور مئات العاملني بها يتم حمايتهم بقوات الشرطة 

عند دخولهم أو خروجهم منها لعدة أسابيع. 
رفع املحتجون وقتها شعارات متعددة، أشار أغلبها إلى التفاوت 
في الدخل والثروات بني املنتمني لتلك املؤسسات، الذين يمثلون 
أقل من 1% من أفراد الشعب، بينما يستحوذون على ما يقرب 

من 99% من الثروات. 
وبــعــد طــردهــم مــن حديقة زوكــوتــي فــي حــي مانهاتن الشهير 
ل  بمدينة نيويورك، واملتكدس باملؤسسات املالية الضخمة، َحوَّ
املــتــظــاهــرون تــركــيــزهــم إلـــى احــتــالل الــبــنــوك ومــقــار الــشــركــات 
واجتماعات مجالس اإلدارة واملنازل املغلقة والكليات والجامعات، 
وكتبت الصحف وقتها أن الحركة تبحث عن »ميدان التحرير« 
للتعبير عن ثورتها، تيمنًا بالثورة املصرية العظيمة التي انطلقت 
مطلع عام 2011، قبل أن ينقض عليها العسكر في وقت الحق. 
الكثير  الدخول والثروات  التفاوت في  وعلى مدار عقود، أشعل 
إلى  دراســة جامعية  أكثر من  أشــارت  االحتجاجات، حيث  من 
التفاوت،  هــذا  في  كبيرًا  ارتفاعًا  األخير شهد  القرن  أن نصف 
بدرجة تجاوزت أي وقت سابق، وأن املمارسات غير املنضبطة 
من املؤسسات املالية والشركات األميركية الضخمة لعبت الدور 

األكبر في تعميق هذا التفاوت. 
وبعد ما حفل به العام املاضي من أهوال، نتيجة لظهور وانتشار 
وبــاء كــوفــيــد-19، الــذي تسبب في وفــاة ما يقرب من 450 ألف 
وفــقــدان ماليني  مــن 26 مليون غيرهم،  أكثر  أميركي وإصــابــة 
ــرار مـــاليـــني األســـر  ــطــ األمــيــركــيــني وظــائــفــهــم ودخـــولـــهـــم، واضــ
أشــارت دراســة صــادرة  الطعام لساعات،  لالنتظار في طوابير 
إلـــى أن  الـــدراســـات السياسية فــي واشــنــطــن أخــيــرًا،  عــن معهد 
مليارديرات الواليات املتحدة، لم يكونوا فقط قادرين على حماية 
الوباء   من 

ً
األقــل دخــال الفئات  أعلى بكثير من  أنفسهم بدرجة 

مــارس/  الفترة من شهر  أيضًا خــالل  استطاعوا  وإنما  القاتل، 
املاضي إضافة ما  العام  الثاني من  / تشرين  إلى نوفمبر  آذار 
يقرب من 940 مليار دوالر إلى ثرواتهم، األمر الذي تسبب في 
اشتعال الغضب مرة أخرى على ذئاب وول ستريت، الذين كان 
لهم النصيب األكبر من الزيادة التي شهدتها الثروات األميركية. 
وعـــلـــى عــكــس مـــا عــــرف عـــن مـــديـــري املــحــافــظ فـــي »صــنــاديــق 
التحوط«  »صناديق  وزورًا  إفكًا  عليها  يطلق  التي  املــغــامــرات«، 
األعلى في درجــات  األصــول  باالستثمار في  لها  بينما يسمح 
املــخــاطــرة، مــن االتــفــاق ســرًا على مــوائــد العشاء على شـــراء أو 
الناس، على  الهواة، على أعني  اتفق اآلالف من  بيع سهم معني، 
شراء مجموعة من األسهم التي راهن أصحاب الصناديق على 
تلك  خــســارة  النتيجة  فكانت  الصفر،  مــن  واقترابها  انهيارها 
الصناديق لعشرات املليارات من الدوالرات، واقتراب بعضها من 

حافة اإلفالس عند كتابة هذه السطور.
 ألنهم 

ً
اتفق »املستثمرون الصغار« على شراء هذه األسهم، أوال

يرون فيها »قيمة ضمنية« ال تتناسب مع أسعارها املنخفضة، 
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى لتلقني مــديــري الــصــنــاديــق درســـًا قاسيًا، 
قيمة  في  االنخفاض  استمرار  عن  مسؤولني  اعتبروهم  حيث 
تلك األسهم من خالل العديد من ممارساتهم، املشروعة قانونًا، 
والــتــي يــرفــضــهــا الــبــعــض مــن مــنــظــور أخـــالقـــي، وعــلــى رأســهــا 
التي تراهن على انخفاض سعر  البيع على املكشوف،  عمليات 

بعض األسهم، وتساهم في زيادة الضغوط البيعية عليها. 
اعتبر املشاركون في تلك العمليات من املستثمرين الصغار أنهم 
باتفاقاتهم تلك يعيدون إلى وول ستريت ضغوط فرض املزيد 
دأبــت على  التي  الضخمة،  الصناديق  القيود على تعامالت  من 
استغالل الثغرات املوجودة في القوانني املنظمة لتلك املعامالت، 
من أجــل بيئة أكثر عدالة ومــســاواة، في واحــدة من أهــم معاقل 

االقتصاد الرأسمالي الذي ال يرحم.
ما حدث خالل األسبوع املاضي جاء ليطلق صافرات اإلنذار ملن 
هم داخل أو خارج وول ستريت، وينبههم إلى أن سهولة وصول 
الجموع إلى األسواق، كما التداخل الحالي بني شبكات التواصل 
االجتماعي والنظام املالي العاملي مما لم يكن له نظير من قبل، 
ينذر بتغير مراكز القوى، ال على مستوى أسواق املال وحدها، 
الــذي ربما يبعث األمــل من  وإنــمــا على كافة املستويات، األمــر 
 وتوازنًا، تقل فيه الفوارق بني الطبقات، 

ً
جديد في عالم أكثر عدالة

نتمنى أن نــراه يتحقق بأقل قــدر من الخسائر، وأقــل عــدد من 
االنهيارات واإلفالسات، سواء بني الصغار أو الكبار داخل وول 

ستريت.

عدالة »وول ستريت«
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