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المنتجعات المصرية تترقب عودة الروس
شرم الشيخ، موسكو ـ رامي القليوبي

استئناف  على  أخيرا  روسيا ومصر  اتفاق  بعد 
حـــركـــة الـــطـــيـــران بـــن الــبــلــديــن عــلــى نــحــو كــامــل، 
الواقعن  الشيخ  الغردقة وشــرم  يترقب منتجعا 
أعـــداد كبيرة مــن السياح  البحر األحــمــر عــودة  على ساحل 
الـــــــروس، بــعــد انـــقـــطـــاع دام نــحــو خــمــس ســـنـــوات ونــصــف 
الــســنــة عــلــى أثـــر واقــعــة تحطم طــائــرة »إيــــربــــاص-321« في 
سيناء، التي وقعت في 31 أكتوبر/تشرين األول 2015 وراح 

ضحيتها 224 شخصا. 
إلى  الروسية  السياحة  أن تعود  فــي  ذلــك، ثمة شكوك  ومــع 
املنتجعات املصرية إلى سابق عهدها فورًا في ظل مجموعة 
بــدء املوسم الصيفي في مصر  من العوامل، بما فيها قــرب 
ومـــا يــتــمــيــز بـــه مـــن درجـــــات الـــحـــرارة املــرتــفــعــة، واســتــمــرار 
معاناة قطاع السياحة العاملية من تداعيات جائحة كورونا. 
ومـــن الــافــت أن اإلعــــان عــن اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران إلــى 
إلــى تركيا،  الروسية  السياحة  مصر تزامن مع وقــف حركة 
بعد انكشاف االنحياز التركي ألوكرانيا التي تعيش حالة 
املواجهة العسكرية مع موسكو في منطقة دونباس شرقي 

الباد.  وفي هذا اإلطار، يقول الخبير في املجلس الروسي 
»العربي الجديد«، إن  للشؤون الدولية إيفان بوتشاروف، لـ
في  مصر  إلــى  الطيران  حركة  الستئناف  الرسمي  »السبب 
الــوقــت الحالي تــحــديــدا، هــو توفير إجــــراءات أمـــان مرتفعة 
بــاملــطــارات املــصــريــة. لــكــن ال أســتــبــعــد أن هـــذا الــســبــب ليس 
الــوحــيــد، وأعتقد أن تــزامــن الــقــرار مــع تعليق الــرحــات إلى 
تركيا ليس صدفة. في ظروف إغاق الوجهتن السياحيتن 
الــخــارجــيــتــن الــرئــيــســيــتــن، ملـــا بــقــيــت لــــدى الـــــروس فــرصــة 
االستجمام بسعر عقاني في بلد ذي مناخ دافئ ومستوى 
خدمة مرتفع، واآلن أصبحت مثل هذه الفرصة متوفرة في 
لــه صلة  الــرحــات  أن يكون استئناف  مــصــر«. وال يستبعد 
بــالــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي فــي روســـيـــا، مــضــيــفــا: »ربــمــا 
مــن هـــذه الــجــهــة، يــنــدرج إطــــاق رحــــات الــطــيــران الــعــارض 
)تشارتر( إلى الغردقة وشرم الشيخ ضمن نفس التوجه مع 
إعــان أيــام عطلة إضافية فــي مــايــو/أيــار الــجــاري، وصــرف 
دفعات نقدية )لبعض الفئات من املواطنن( في إطار رسالة 
الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية الروسية. وبذلك يتم اتخاذ 

إجراءات من شأنها الحد من مستوى التوتر االجتماعي«. 
وحول توقعاته لعدد السياح الــروس الذين سيقدمون إلى 

على  بــاألرقــام  التوقع  »يصعب  يتابع:  املصرية،  املنتجعات 
وجـــه الـــدقـــة، خــاصــة أنـــه لــم يــتــم اإلعــــان عــن عـــدد الــرحــات 
إلــى مصر  بعد. لكن من املؤكد أن حركة السياحة الروسية 
ستزداد، حيث لن يضطر الروس للسفر إلى القاهرة أوال ثم 

برا إلى املنتجعات.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، ال يــــزال الـــســـؤال مــطــروحــا حـــول مــا إذا 
كــان عــدد السياح الــروس سيعود إلــى مستوى ما قبل عام 
كورونا  اإلرهـــاب وجائحة  استمرار مخاطر  ظــل  فــي   ،2015
الــتــي ال تـــزال تـــردع حــركــة الــســفــر«. علما أن نحو 3 ماين 
سائح روسي كانوا يزورون مصر سنويا قبل واقعة تحطم 

الطائرة الروسية. 
ــنــــاء، تــعــيــش املــنــتــجــعــات املــصــريــة حـــالـــة من  وفــــي تــلــك األثــ
الــقــيــود على  الـــدول  الــعــديــد مــن  النسبي بعد رفــع  التعافي 
حركة سفر رعاياها، كما بدأ الروس أيضا بالتدفق إليها مع 
الوصول عبر مطار القاهرة. ورصد »العربي الجديد« خال 
األجــانــب،  الشيخ وجـــودا ملحوظا للسياح  فــي شــرم  جولة 
أغلبهم من مختلف الجمهوريات السوفييتية السابقة، وفي 
مقدمتها أوكرانيا وبياروسيا، باإلضافة إلى أعداد بسيطة 

من أوزبكستان وأرمينيا.

لندن ـ العربي الجديد

ســمــحــت بـــورصـــة دبــــي لــلــذهــب والـــســـلـــع بــانــضــمــام 
إليها واالســتــعــانــة بخدمات  الــشــركــات اإلســرائــيــلــيــة 
الــتــجــارة بــهــا وبــمــنــصــاتــهــا، فـــي خــطــوة جـــديـــدة من 
شــأنــهــا تــعــزيــز الــــوجــــود اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي أحــــد أهــم 

القطاعات االقتصادية بالسوق اإلماراتية.
وقالت البورصة في بيان لها، وفق وكالة »رويترز« 
املـــالـــيـــة  األوراق  هـــيـــئـــة  ــة  ــقــ ــوافــ مــ  

ّ
إن األحـــــــــد،  أمــــــس 

اإلســرائــيــلــيــة عــلــى انــضــمــام شــركــات إســرائــيــلــيــة إلــى 
»الطريق   

ّ
أن الخطوة، مضيفة  أتاحت هذه  البورصة 

مــفــتــوح« إلطــــاق مــنــتــجــات وخــــدمــــات، مــثــل الــعــقــود 
ــة والـــخـــيـــارات الـــتـــي تــغــطــي قـــطـــاعـــات املـــعـــادن  ــلـ اآلجـ
ليس  والــعــمــلــة. وبحسب  والــســلــع  والــطــاقــة  النفيسة 
 اتفاقية تطبيع 

ّ
ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة، فإن

الــعــاقــات بـــن اإلمــــــارات وإســـرائـــيـــل »نــقــطــة انــطــاق 
ويستثمر«  دبـــي  إلـــى  لــيــأتــي  اإلســرائــيــلــي  للمجتمع 
من  الــجــدد  أعضائنا  لقاعدة  فرصًا  »ثمة   

ّ
أن مضيفًا 

واالستثمار  املخاطر  مواجهة  في  للتحوط  إسرائيل 
في أصول آمنة ومضمونة خال فترات الضبابية«.

تــداول  أحجام  والسلع  للذهب  دبــي  بورصة  وسجلت 
بقيمة 143.71 مليون دوالر  بلغت 12.73 مليون عقد 

خال العام املاضي. وبورصة دبي للذهب والسلع، التي 
بالكامل  إلكترونية  بــورصــة  هــي   ،2005 عــام  تأسست 
لتداول العمات واملشتقات، تقدم عقودًا آجلة وعقود 
ــعـــادن الــثــمــيــنــة والــطــاقــة  ــيـــارات تــغــطــي قــطــاعــات املـ خـ
عت في 15 سبتمبر/ 

ّ
والعمات. وكانت اإلمارات قد وق

أيلول املاضي اتفاقية تطبيع كامل للعاقات مع دولة 
فلسطيني  بتنديد  ذلــك  وقوبل  اإلسرائيلي،  االحتال 
ها »خيانة« 

ّ
واسع، إذ وصفتها الفصائل والقيادة بأن

وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
توقيع  وبــعــده،  لاتفاقية،  الرسمي  التوقيع  وســبــق 
عشرات االتفاقيات للتعاون في املجاالت االقتصادية 

والسياحية واملالية واملصرفية واألمنية. وقبل نحو 
أسبوع، أعلنت شركة »ديليك دريلينغ« اإلسرائيلية 
لبيع حصتها في حقل  ملزم  اتفاقًا غير  ها وقعت 

ّ
أن

لشركة  املتوسط  البحر  بشرق  الطبيعي  للغاز  تمار 
»مبادلة« للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دوالر. 
الفلسطينية  السواحل  قبالة  يقع  للغاز  تمار  وحقل 
املــحــتــلــة وأحـــد مــصــادر الــطــاقــة الــرئــيــســيــة لاحتال 
ــادر عــلــى إنـــتـــاج 11 مــلــيــار قــدم  اإلســرائــيــلــي، وهـــو قــ
 عام. ويكفي ذلك لتغطية الكثير 

ّ
مكعبة من الغاز كل

من احتياجات السوق اإلسرائيلية وكذلك الصادرات 
إلى مصر واألردن.

بورصة دبي للذهب تفتح الباب النضمام شركات إسرائيلية

زيادة 
القروض في 

الصين
أظـــهـــرت نــتــائــج بــيــانــات 
ــا بــنــك  ــ ــــدرهـ رســـمـــيـــة أصـ
)البنك  الصيني  الشعب 
الـــصـــن  أن  املــــــــركــــــــزي(، 
ــن  أصــــــــــــــــدرت املــــــــزيــــــــد مـ
القروض املالية الشاملة 
في الربع األول من العام 
ــاري، حــيــث تــواصــل  الـــجـ
الـــحـــكـــومـــة طـــــرح املـــزيـــد 
ــيــــاســــات لـــدعـــم  ـــن الــــســ مــ
الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة 

واألفراد.
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــــــــارت الـ
ــفــــاع  ــى ارتــ ــ ــادرة إلــ ــ ــــصــ الــ
القروض املالية الشاملة 
خــــال الـــشـــهـــور الــثــاثــة 
تريليون   1.96 بـ  األولــى 
 302.9 ــــي  ــوالــ ــ )حــ يــــــــوان 
بـــزيـــادة  دوالر(،  مـــلـــيـــار 
يـــــــوان  مـــــلـــــيـــــار   925.9
الفترة من  بــذات  مقارنة 
 ،2020 املـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
ــاء  ــ ــبـ ــ حــــســــب وكـــــالـــــة األنـ
الــصــيــنــيــة )شـــيـــنـــخـــوا(. 
وحــــــتــــــى نـــــهـــــايـــــة شـــهـــر 
املـــاضـــي،  آذار  ـــارس/  ــــ مـ
ــقـــــروض  ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــلــــغ رصـ بــ
ــلــــة غــيــر  املــــالــــيــــة الــــشــــامــ
تريليون   23.46 املسددة 
يـــوان، بــزيــادة 28 باملئة 
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي. 
املالية  القروض  وتشمل 
الــــــشــــــامــــــلــــــة الــــــــقــــــــروض 
ــة إلـــــى الـــشـــركـــات  ــقـــدمـ املـ
ــر  ــ ــغـ ــ املــــــتــــــنــــــاهــــــيــــــة الـــــصـ
والــصــغــيــرة والــشــركــات 
الـــتـــي تــعــمــل لــحــســابــهــا 
ــــاص، واملــــــزارعــــــن،  ــخــ ــ الــ
والـــطـــاب، واألشـــخـــاص 

الذين يعيشون في فقر.

تراجع واردات اليابان النفطية من الكويت
من  الواردات  أّن  اليابان  في  حكومية  بيانات  أظهرت 
النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة 37.9% في مارس/ 
آذار الماضي، لتصل إلى 5.61 ماليين برميل، أي ما يعادل 
الثاني  للشهر  انخفاضًا  لتسجل  يوميًا،  برميل  ألف   181
عشر. ووفق بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة 
اليابانية، فإّن الكويت جاءت في المرتبة الرابعة بقائمة 
أكبر مزودي اليابان بالنفط، بعدما بلغت الواردات منها 
7.7% من إجمالي واردات اليابان من الخام. واحتفظت 
رغم  بالنفط،  اليابان  مزودي  قائمة  بصدارة  السعودية 
العام  عن   %4.3 بنسبة  المملكة  من  الواردات  تراجع 

السابق، لتصل إلى 1.04 مليون برميل يوميًا.

الدنمارك تنفق 1.9 مليار دوالر لتحسين المناخ
تعتزم الدنمارك إنفاق معظم أموال االتحاد األوروبي 
أزمة  تداعيات  من  االقتصادي  للتعافي  المخصصة 
كورونا على تمويل جهودها لتحقيق هدف مناخي 
من   %60 اإلسكندنافية  الدولة  وخصصت  طموح. 
األوروبي  لالتحاد  التابع  األزمات  صندوق  في  حصتها 
لصالح المبادرات الخضراء، وهي نسبة تتجاوز بوضوح 
ذلك  لصالح   %37 على  تنص  التي  الصندوق  شروط 
تخصيص  الدنمارك  وتتوقع  المبادرات.  من  النوع 
لتلك  دوالر(  مليار   1.9( كرونة  مليار   11.6 قيمته  ما 
المبادرات، بحسب خطتها الوطنية التي اطلعت عليها 

»بلومبيرغ«.

»لوفتهانزا« تطرح أكثر من 100 وجهة إجازات
األلمانية  للناقلة  التنفيذي  الرئيس  سبور  كارستن  أبلغ 
الشركة  أّن  زونتاغ«  آم  »بيلد  صحيفة  »لوفتهانزا« 
وينغز«  »يورو-  التكلفة  منخفضة  للرحالت  ووحدتها 
مقصد   100 من  أكثر  إلى  رحالت  توفير  تستهدف 
ريب  بال  قياسي  رقم  »هذا  وقال:  اإلجازات.  لقضاء 
على  أقل  بقيود  مطالبًا  المجموعة«،  تاريخ  في 
المسافرين الذين تلقوا اللقاحات. وتابع: »بعض الدول 
انضمام  نتوقع  اللقاحات،  تفتح حدودها لمن تلقوا 
على  رقمي  دولي  دليل  إلى  بالتالي  نحتاج  المزيد... 
تلقي اللقاح واختبارات تحّل في النهاية محل إجراءات 

الحجر الصحي التي يكاد ال يمكن إحكامها«.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مع قدوم شهر رمضان من كل عام، 
تتدفق التبرعات املادية والعينية 
على العديد من املؤسسات، مثل 

املستشفيات ودور الرعاية الصحية 
وبنوك الطعام ومؤسسات املجتمع 

املدني، التي تقوم على رعاية الفقراء 
واملحتاجني واألرامل واملطلقات 
والغارمني. وتبدو الظاهرة الفتة 

في مصر أكثر من الدول العربية 
األخرى. فما إن ينطلق مدفع 

رمضان حتى تفاجأ بحمالت 
إعالنية مسعورة ومكثفة تدعو إلى 
التبرع ملؤسسات، منها مستشفى 

57357، بنك الطعام، مؤسسة 
مصر الخير، بنك الشفاء، مؤسسة 

مجدي يعقوب للقلب، مستشفى 
الناس وغيرها. 

وتحظى تلك املؤسسات بنصيب 
األسد من التبرعات بسب كثافة 

إعالناتها، ودعمها من قبل 
مسؤولني سابقني في الدولة. وقد 

برعت تلك املؤسسات في إقناع 
العمالء بالتبرع عبر اإلعالنات 

املبهرة وإبراز مآسي متلقي 
التبرعات، بل واملتاجرة بها في 

بعض األوقات.
وقد تراجعت التبرعات هذا العام 
ربما بسبب الوضع االقتصادي 

العام وتداعيات جائحة كورونا على 
االقتصاد ومعيشة املواطن، وربما 
ألسباب أخرى، منها مثال تشكيك 

البعض في ذمة القائمني على 
املؤسسات املتلقية للتبرعات، وأن 

نسبة كبيرة من أموال التبرعات 
تذهب لإلعالنات وجيوب املوظفني 

وكبار قيادات هذه املؤسسات، 
بل ولجهات حكومية مثل هيئة 

الصرف الصحي.
ولعلنا نذكر الحملة التي قادها 

الكاتب والسيناريست الراحل وحيد 
حامد على مستشفى 57357 

لعالج سرطان األطفال في عام 
2018، ونشره وثائق ومستندات 
رسمية تشير إلى وجود شبهات 

فساد وإهدار أموال تبرعات 
املستشفى. ولم يقف األمر عند 

الحملة، بل تقدم حامد ببالغ للنائب 
العام ضد مدير املستشفى يتهمه 

بالفساد، واستغالل النفوذ، وتعيني 
األقارب واملحاباة. من صور الفساد 
وإهدار املستشفى للمال العام التي 
رصدها حامد، أنه وجد في تقرير 

املراقب املالي عن عام 2017، أن 
قيمة التبرعات بلغت أكثر من مليار 

جنيه، وأن أجور املوظفني التهمت 
281 مليون جنيه منها، واإلعالنات 

136 مليون جنيه، وأن املخصص 
لعالج األطفال 164 مليون جنيه، 
كما أن إدارة املستشفى تبرعت 

لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 
مليون جنيه بشكل غير قانوني!

صحيح أن هناك مؤسسات 
محترمة كثيرة تحظى بثقة 

كبيرة وتلعب دورًا ال ينكره أحد 
في التخفيف عن معاناة املاليني، 

خاصة مع تزايد معدالت الفقر 
والبطالة واألزمات املعيشية 

واالقتصادية وغالء األسعار، 
لكن هذا ال يمنع من مطالبة هذه 

املؤسسات املتلقية للتبرعات 
باإلفصاح، وأن تكون شفافة 

مع متبرعيها، وأن تقدم كشوف 
حساب موثقة تبرز حجم اإليرادات 

واملصروفات، وأوجه اإلنفاق.

أين تبرعات 
رمضان؟

Monday 3 May 2021
االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

األردنــي  االستراتيجيات  منتدى  حــذر  فيما 
ــاع فـــاتـــورة  ــفــ مـــن املـــخـــاطـــر الــنــاتــجــة عـــن ارتــ
رواتب العاملني في الجهاز الحكومي والتي 
العامة  النفقات  تشكل ما نسبته 48.3% من 
مـــســـؤولـــني حــكــومــيــني  أن  املـــــوازنـــــة، إال  فــــي 
وخبراء اعتبروا أن اإلقدام على تخفيض تلك 
الرواتب بأي شكل من األشكال أو االستغناء 
ــداد مـــن الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع الــعــام  ــ عـــن أعــ
ينطوي على مشكالت كبيرة على االقتصاد 
الوطني وينتج عنها تحديات على مختلف 
املشغل  الحكومة تعتبر  أن  األصــعــدة. ورغــم 
األكبر لألردنيني، إال أنها وضعت خطة منذ 
عدة سنوات قننت من خاللها التعيينات في 
مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية، ما 
ساهم في ارتفاع البطالة إلى ما يقارب %25 

وفقا آلخر بيانات رسمية.
وقـــال رئــيــس ديـــوان الــخــدمــة املــدنــيــة، سامح 
الناصر، أخيرا، إن 219 ألف موظف يعملون 
مــن بينهم  دائـــرة  فــي 99  الحكومي  بالجهاز 
3100 موظف بلغت خدمتهم 28 عاما، مشيرا 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أشــــــــارت أرقــــــــام تـــركـــيـــة رســـمـــيـــة إلـــــى حــــدوث 
تــراجــع فــي اســتــثــمــارات الــســوريــني الــجــديــدة 
داخل تركيا، وحسب األرقام فقد بلغت حصة 
الـــســـوريـــني مـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تــأســســت في 
تــركــيــا، خــالل الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، 
124 شــركــة بــرأســمــال 58 مــلــيــون لــيــرة تركية 
لــيــتــراجــع  لـــــيـــــرات(،   8.25 نـــحـــو   = )الــــــــــدوالر 
السوريون وألول مرة منذ خمسة أعــوام، إلى 
املــركــز الــثــانــي بــعــد اإليــرانــيــني الــذيــن أســســوا 

200 شركة حتى نهاية آذار/مارس املاضي. 
وكــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة تــركــيــة أن األشــهــر 
الثالثة األولى من العام الحالي 2021، شهدت 

ــــود اخـــتـــالالت فـــي الـــهـــرم الــوظــيــفــي  إلــــى وجـ
حــيــث يــبــلــغ عـــدد مــوظــفــي الــفــئــة الــثــالــثــة 48 
الخدمات اإلداريــة والفنية  ألفا وهم موظفو 

واملهنية واملساندة.
من   %64 والصحة  التعليم  موظفو  ويشكل 
إجمالي عدد املوظفني في الجهاز الحكومي، 
و2.9% هي نسبة املوظفني إلى عدد السكان.

ــــي في  وقــــال مــنــتــدى االســتــراتــيــجــيــات األردنـ
ورقــة إيجاز، أصدرها األسبوع قبل املاضي 
إن ارتفاع فاتورة األجــور، وتدني مستويات 
اإلنتاجية املرتبطة بها تؤشر إلى أن التوسع 
فــي هـــذا الــبــنــد فــي الــنــفــقــات الــعــامــة سيفاقم 
القائمة، وال يبدو أن  التحديات االقتصادية 
هــنــاك حــلــواًل فــي األفـــق لــهــذه اإلشــكــالــيــة في 
التي ال يتوقع  النمو  ظل تواضع مستويات 
وفــقــا   2021 ــام  ــ عـ ــــالل  خـ  %2.1 ــتـــجـــاوز  تـ أن 

لتقديرات صندوق النقد الدولي.
تبلغ   ،2021 لــلــعــام  األردن  مـــوازنـــة  وحــســب 
ــور حــوالــي 6.2  ــ مــخــصــصــات الـــرواتـــب واألجـ
دوالر  مــلــيــارات   5.8 مــقــابــل  دوالر  مــلــيــارات 

للعام الحالي 2020.
أحمد عوض،  العمالي،  املرصد  وقــال رئيس 

شـــركـــاء  مــــع  شــــركــــة  و218  آالف   3 تـــأســـيـــس 
ليرة،  2.2 مليار  يقترب من  برأسمال  أجانب، 
منها 333 شركة مساهمة بدأت العمل و2885 
شــركــة مـــحـــدودة، فــي حــني بلغت نسبة رأس 
املـــال  بــاملــائــة مـــن رأس  املــــال األجــنــبــي 88.14 
الكلي للشركات املؤسسة »بعضها بشراكات 
ــك وفــقــا إلحــصــاءات  مــع رأســمــال تــركــي«، وذلـ

اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا. 
وبينت املصادر الرسمية التركية أن رأس املال 
أواًل بتأسيس 200 شــركــة تاله  اإليــرانــي حــل 
املــال السوري بتأسيس و124 شركة ثم  رأس 
األردنـــي بـــ84 شركة وليبيا 73 شــركــة، لتأتي 
أملانيا وباكستان باملرتبة الخامسة. وكشفت 
إحصاءات اتحاد الغرف التركية أن إسطنبول 
جذبت 2031 شركة برأسمال 1.8 مليار ليرة، 
ــبـــة األولـــــــى بــتــأســيــس شـــركـــات  لــتــحــتــل املـــرتـ
برأسمال أجنبي، تلتها أنطاليا بـ 158 شركة، 
وأنقرة 145، ومرسني 118. ويقول االقتصادي 
إن  الجديد«  »العربي  لـ أوزون،  خليل  التركي، 
أزمــــة كـــورونـــا لــم تــؤثــر عــلــى جـــذب الــشــركــات 
والرساميل األجنبية بشكل عام، بل إن الربع 
األول من هذا العام، شهد زيــادة في تأسيس 

منذ  تطبق  الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــداد الــعــامــلــني  ــ ــ ســــنــــوات خـــطـــة لــتــخــفــيــض أعـ
عنه  نتج  مــا  مالية  وفــــورات  لتحقيق  لديها 
حــدوث اخــتــالالت فــي الــكــوادر الوظيفية في 
الوزارات واملؤسسات الحكومية، إضافة إلى 
تراجع حاالت التعيني بشكل كبير وبالتالي 

ارتفاع معدل البطالة.
ويـــــرى وزيـــــر املـــالـــيـــة، مــحــمــد الــعــســعــس، أن 
االستغناء عن املوظفني أو تخفيض رواتبهم 
ــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي ســيــفــاقــم  أو تــخــفــيــض اإلنــ

التحدي االقتصادي واالجتماعي.
ــتــــصــــادي، مـــــازن مــرجــي،  وقـــــال الــخــبــيــر االقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رواتـــب العاملني في  لـــ
الــجــهــاز الــحــكــومــي تــســتــحــوذ عــلــى حــوالــي 
العوامل  أحــد  وهــي  الــعــامــة،  النفقات  نصف 
األساسية في ارتــفــاع عجز املــوازنــة كل عام، 
ذلك أن الحكومة وعلى مدى العقود املاضية 
هـــي املــشــغــل األكـــبـــر لـــأليـــدي الــعــامــلــة مقابل 
التشغيل  على  الخاص  القطاع  قــدرة  تراجع 
بالشكل املطلوب سيما وأن غالبية العاملني 
فيه من الوافدين الــذي يتجاوز عددهم أكثر 

من مليون عامل من مختلف الجنسيات.

الشركات عن مثيله من العام املاضي، وقت لم 
تزد الشركات عن 3160 شركة 1.1 مليار ليرة، 
معتبرًا أن الالفت هذا العام هو قدوم رأسمال 
خليجي ومصري كبير، رغم التوتر السياسي، 
فاملصريون أسسوا خالل الربع األول من العام 
الـــجـــاري 67 شــركــة والــســعــوديــون 41 شــركــة 
واإلماراتيون 41 شركة، لكن الشركاء في قطر 
حلوا أواًل لجهة رأس املال بنحو 815 مليون 
لــيــرة. وحــول تــراجــع الــشــركــات الــســوريــة التي 
احتلت املرتبة األولــى خــالل األعــوام الخمسة 
السابقة، يقول أوزون إن لوباء كورونا السبب 
األهــــم، فــمــشــاركــة الــســوريــني خـــالل الــســنــوات 
ملحوظة  كانت  التركي،  باالقتصاد  السابقة 

نظرًا لعددهم الكبير في تركيا، فهم نحو 3.6 
ماليني سوري منهم أكثر من 700 ألف عامل، 
بعد  تظهر  االقــتــصــاد  فــي  مساهمتهم  بـــدأت 

السنوات األولى من استضافتهم في تركيا.
مساهمة  بلغت   ،2014 عــام  فــي  أنــه  ويضيف 
ارتــفــعــت  مــلــيــون دوالر   90 نــحــو  الـــســـوريـــني 
بــعــد ذلـــك فــي األعـــــوام الــتــالــيــة، حــتــى وصلت 
املساهمة باالقتصاد في نهاية العام املاضي، 
الشركات  مــلــيــارات دوالر، وعـــدد   4 إلــى نحو 
ـــا و880 

ً
ــف الـــتـــي يــمــلــكــهــا ســـوريـــون بــلــغ 13 ألـ

شـــركـــة، بــنــســبــة 29% مـــن مــجــمــوع الــشــركــات 
اململوكة ألجانب في تركيا.  وحسب تصريح 
ــابـــق لــرئــيــســة الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة  سـ
العدالة والتنمية،  والالجئني والنائبة بحزب 
ــمـــال الــســوريــني  ــدن، فـــإن رجــــال األعـ ــ ســــاري أيـ
ساهموا بتوفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 
3.5 مــلــيــارات دوالر فــي ســبــع ســنــوات، نافيا 
وجود أي تحيز من الدولة التركية للسوريني، 
كما تقول املعارضة. وأوضحت أيدن أن نسبة 
من يؤسسون شركات من السوريني بدعم من 
الدولة تتراوح بني 10 و17% فقط، لكن معظم 

السوريني جلبوا أموالهم معهم.

تراجع سوري في تأسيس الشركات بتركيااألردن: اختالالت في الهرم الوظيفي

االتحاد األوروبي 
ال يعترف سوى بأربعة 

لقاحات أميركية 
وأوروبية

لندن ـ العربي الجديد

عــلــى مــــدار األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، 
كانت حالة االستقطاب املستغلة من 
خالل بوابة اللقاحات ظاهرة بشكل 
علني في ما يتعلق بالسفر بني الدول، والتي 
يتوقع انتعاشها في العديد من األماكن التي 
تمكنت مــن تــوفــيــر األمــصــال فــي صــيــف هــذا 
العام، ال سيما في أوروبا والواليات املتحدة 
األميركية وكندا والصني وروسيا، إذ أضحى 
ــقـــاح مــــحــــددًا لــلــمــكــان الــــــذي يــســمــح  ــلـ ــوع الـ ــ نـ
استقطاب  ثمة  لكن  إلــيــه،  بالذهاب  للمسافر 
آخر تجاري وسياسي وربما عسكري يجري 

العمل عليه خلف الكواليس.
ــلـــون تــــحــــدثــــوا إلـــــــى »الــــعــــربــــي  ــلـ ــحـ ــيـــر مـ يـــشـ
الــجــديــد« كــمــا لــفــتــت تــقــاريــر غــربــيــة، إلـــى أن 
ســطــوة الــلــقــاحــات قـــد تــكــون أداة أكــثــر قــوة 
فـــي يـــد االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى لــفــرض املــزيــد 
مــن نــفــوذهــا ورســـم خــطــوط جــديــدة للحرب 
التجارية الدائرة بني واشنطن وبكني، والتي 
انــحــيــازهــا  ــيـــة فيها  األوروبـ الــــدول  ال تخفي 
إلى الواليات املتحدة، ما سيؤثر بشكل كبير 
عــلــى الــتــجــارة والــســيــاحــة وكــذلــك الــخــدمــات 
الــحــيــويــة املــرتــبــطــة بــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــوع أشــــــــارت رئـــيـــســـة املــفــوضــيــة  ــبــ وقـــبـــل أســ
األوروبية، أورسوال فون ديرالين، في مقابلة 
مع صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن االتحاد 
األوروبي يخطط للسماح لألميركيني الذين 
التي وافقت عليها  باللقاحات  تم تطعيمهم 
وكالة األدوية في بلدهم بالدخول إلى أوروبا 
خــالل الــصــيــف. ويعني هــذا أن أولــئــك الذين 
تــلــقــوا لــقــاحــات مــن إنــتــاج شــركــات صينية، 
مـــثـــل »ســـيـــنـــوفـــاك بـــيـــوتـــيـــك«، و»مـــجـــمـــوعـــة 
املـــحـــدودة«، مــن املحتمل أن يتم  ســيــنــوفــارم 
املــنــظــور.  املستقبل  فــي  الـــدخـــول  مــن  منعهم 
السلطات الصينية حتى  املقابل تعترف  في 
الصني،  فــي  فقط  املصنوعة  باللقاحات  اآلن 
على  تحصل  لــم  الصينية  الــلــقــاحــات  بينما 
املـــوافـــقـــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أو أوروبـــــا 
األوروبـــي، لطرح  االتــحــاد  الغربية. ويخطط 
جواز سفر إلكتروني للحاصلني على اللقاح 
اعـــتـــبـــارًا مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل، األمـــر 
تــم تطعيمهم  الــذيــن  الـــذي سيسمح ألولــئــك 
أو تعافوا مؤخرًا من كورونا بالسفر كونهم 
الوباء، حيث ستؤخذ  يعدون محصنني من 
فــقــط فـــي االعــتــبــار الــلــقــاحــات املــرخــصــة من 
ــة األدويـــــــة األوروبـــــيـــــة. واعــتــمــدت  ــالـ قــبــل وكـ
الــوكــالــة حــتــى اآلن أربـــعـــة لــقــاحــات مــضــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا، هـــي »فــايــزر/بــيــونــتــيــك« 
و»جونسون  و»أسترازينيكا«  و»مــوديــرنــا« 

آند جونسون«.
وفي حني كان العالم ينتظر اللقاحات، كونها 
وســيــلــة إلزالـــــة حـــواجـــز الـــدخـــول بـــني الــــدول، 
أضـــحـــت وســيــلــة جـــديـــدة لـــإغـــالق املــتــبــادل 
ــاديـــني والــســيــاســيــني،  ــتـــصـ بــــني الـــفـــرقـــاء االقـ
بينما هناك قــدر كبير من عــدم اليقني بشأن 
كيفية الخروج من حالة االستقطاب الحالية 
لقاحا متاحا  مــا ال يقل عــن 11  يــوجــد  حيث 
اللقاحات  فبجانب  العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي 
الـــتـــي تـــم تــصــنــيــعــهــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
تحصل  والتي  وروسيا  والصني  وبريطانيا 
عليها دول أخــرى، هناك لقاحات محلية في 
بعض البلدان فقط، مثل البرازيل، وباكستان، 

وصربيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ األمـــيـــركـــيـــة، قبل 

يومني، عن نيكوالس توماس، وهو األستاذ 
املشارك في األمــن الصحي في جامعة هونغ 
كــونــغ قــولــه إن »الــتــقــســيــم الــعــاملــي للشعوب 
عــلــى أســــاس تــبــنــي الــلــقــاح لــن يــــؤدي إال إلــى 
للوباء  والسياسية  االقتصادية  اآلثــار  تفاقم 
ــل خطرًا  واســتــمــرارهــا، مــا مــن شــأنــه أن يــشــكِّ
ــأن يــنــقــســم الـــعـــالـــم إلــــى مــســتــودعــات لــقــاح  بــ
على أساس قومية اللقاح، بداًل من الضرورة 

الطبية«.
فــبــالــنــســبــة لـــلـــمـــواطـــنـــني الــصــيــنــيــني الـــذيـــن 
يغامرون بالسفر إلى الخارج بشكل منتظم، 
وللرعايا الغربيني الراغبني في متابعة فرص 
أعــمــالــهــم فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
اللقاح  نوعية  )الصني(، تظهر معضلة حول 

الذي يتوجب عليهم اختياره.
، تـــســـافـــر مـــواطـــنـــة مــــن هــــونــــغ كــونــغ 

ً
فـــمـــثـــال

اســمــهــا مــــاري تــشــيــونــغ إلــــى الــبــر الــرئــيــســي 
للصني بانتظام، للعمل مع شركة للسيارات 
الكهربائية. ومن بني خياري اللقاح املتاحني 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أحــدهــمــا مــن»ســيــنــوفــاك« 
الصيني، واآلخر »فايزر- بيونتيك« األميركي 
األملــــانــــي، فــيــمــا تــخــطــط مـــــاري لــتــلــقــي لــقــاح 
الصني.  داخــل  لتسهيل حركتها  »سينوفاك« 
فــــي املـــقـــابـــل، ســـيـــذهـــب زوجــــهــــا الــبــريــطــانــي 
ــزر- بــيــونــتــيــك«  ــ ــايـ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــاح »فـ
كــي يــعــزز فــرصــه لــزيــارة الــعــائــلــة فــي اململكة 
بلومبيرغ:  لوكالة  تشيونغ  وتقول  املتحدة. 
إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  »بالنسبة 
العمل في بر الصني الرئيسي أو العودة إليه، 
فـــإن الــلــقــاح الــصــيــنــي هــو خــيــارهــم الــوحــيــد، 
فـــي حـــني ســيــخــتــار الـــغـــربـــيـــون فــقــط الــلــقــاح 
املــعــتــرف بــه مــن قــبــل بـــالدهـــم«. أمـــا بالنسبة 
ملــئــات مــاليــني األشـــخـــاص فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم الذين ال يستطيعون اختيار اللقاحات 
الــتــي يحصلون عليها، فــإن هــنــاك خــطــرًا من 
ــدول انــتــقــائــيــة بشأن  الــ أن تصبح املــزيــد مــن 
اللقاحات التي تعترف بها، ال سيما بالنظر 
إلى معدالت فعالية اللقاحات املتفاوتة، مما 
 مــضــمــونــهــا أن األشـــخـــاص 

ً
يــخــلــق إمــكــانــيــة

الذين تم تلقيحهم بشكل كامل أيضا، يمكن 
أن يــظــل ســفــرهــم مـــحـــدودًا، مــمــا مــن شــأنــه أن 
يجلب عواقب على النشاط التجاري الدولي، 

وصناعة السياحة.
ــلــــقــــاحــــات، حــيــويــة  ــألــــة االعــــــتــــــراف بــــالــ ومــــســ
بالنسبة للبلدان التي تعتمد على السياحة، 

فقد شل الوباء منذ بداية العام املاضي 2020 
البالغة 9 تريليونات  العاملية  السفر  صناعة 
املــتــبــادل  يـــؤثـــر عــــدم االعــــتــــراف  دوالر. وقــــد 
باللقاحات في هذه القضية، فيما قد تصبح 
الدول الغربية تحديدًا األكثر تضررًا، فقد كان 
أكبر  الــوبــاء من بني  قبل  الصينيون  السياح 
مــجــمــوعــات الـــــزوار األجـــانـــب الـــذيـــن ســافــروا 
إلى الوجهات ذات الشعبية في جنوب شرق 
آســـيـــا، وأســـتـــرالـــيـــا، ونــيــوزيــلــنــدا، وعـــواصـــم 

بعيدة مثل باريس.
الــســيــاحــة الصينية، وهــي  فــوفــقــا ألكــاديــمــيــة 
مؤسسة فكرية حكومية تابعة لوزارة الثقافة 
والسياحة، كان هناك 155 مليون سائح إلى 
الخارج في عام 2019، وأنفقوا أكثر من 133 
مليار دوالر في الخارج. وإلى جانب الضغوط 
املـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــتــســبــب فــيــهــا الــتــمــيــيــز بني 
هذا  فــإن  والتجارة،  السياحة  على  اللقاحات 
األعمق  االقــتــصــادي  الــصــراع  التمييز يؤجج 
بني الواليات املتحدة األميركية وأوروبــا من 
جــهــة والـــصـــني مـــن جــهــة أخـــــرى، فــيــمــا تشق 
ــا طــريــقــا لــنــفــســهــا لـــرســـم خــريــطــة من  ــيـ روسـ
من  املزيد  لعقد  أو  نفوذها  لتوسيع  الحلفاء 

الصفقات التجارية والعسكرية.
عــــدد قــلــيــل فــقــط مـــن الـــبـــلـــدان تــنــتــج لــقــاحــات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن بــقــيــة الــعــالــم يعتمد 
عليها فــي الحصول على األمــصــال، مــا يثير 
شبح وجود ترتيب جيوسياسي جديد، وفق 
قبل  األميركية  بوليسي  فورين  ملجلة  تقرير 
يومني، الفتة إلى أن هناك مؤشرات قوية على 
»لإكراه  معرضون  اللقاح  يملكون  ال  من  أن 
واإلغــراء«. وبخالف الــدول املنتجة للقاحات، 
فإن معدالت التطعيم في معظم بلدان العالم 
استأثرت  وبينما  للغاية،  منخفضة  تــزال  ال 
ــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا بـــالـــلـــقـــاحـــات  الــــــواليــــــات املــ
املنتجة من خــالل شركاتها انخرطت كل من 
الــصــني وروســيــا فــي نــشــاط فــي دبلوماسية 

اللقاحات، وربطت صادرات اللقاح بتنازالت 
ــــي فـــبـــرايـــر/  ــتــــوردة. وفـ ــســ مــــن قـــبـــل الـــــــدول املــ
شــبــاط املــاضــي، توسطت روســيــا فــي إطــالق 
سراح مواطن إسرائيلي محتجز في سورية 
»سبوتنيك  لقاحات  إسرائيل  تمويل  مقابل 
ــة. وبــاملــثــل، قــدمــت  V« إلرســالــهــا إلـــى ســـوريـ
روسيا اللقاحات إلى بلدان أوروبا الوسطى 

والشرقية، مما جعلها أقرب إلى مدارها.
وأعـــلـــنـــت الـــصـــني أن لـــقـــاحـــات »ســـيـــنـــوفـــارم« 
و»ســـيـــنـــوفـــاك« هــــي »مــنــفــعــة عـــامـــة عــاملــيــة« 
وبـــدأت فــي إمــدادهــا ملــا يــقــرب مــن 100 دولــة، 
فــي كثير مــن الــحــاالت دون تكلفة. ويــبــدو أن 
إلــى تقويض وإحباط  بعضا من هــذا يهدف 
ــدول مـــع شــركــة  ــ الــصــفــقــات الـــتـــي أبــرمــتــهــا الــ
السابقة، وربما  الشحنات  »فايزر« من خالل 
»رشــــوة« املــســؤولــني املحليني، وفــق »فــوريــن 
بوليسي«. في الوقت نفسه، تشير تسريبات 
ــة إلـــــى أن الــصــني  ــيـ ــيـــركـ بــحــســب املـــجـــلـــة األمـ
طالبت بتغيير موقف الباراغواي من تايوان 
ونــجــحــت فـــي الــضــغــط عــلــى الـــبـــرازيـــل لفتح 
ســوق االتــصــاالت »5G« أمـــام هـــواوي كشرط 
ــقـــاح. ويــتــعــاظــم  ــلـ مــســبــق لــتــلــقــي شــحــنــات الـ
الدول  الهيمنة بني  اللقاحات في صــراع  دور 
الكبرى في عالم جديد ترتسم مالمحه، وفق 
وصــف أحــمــد إبــراهــيــم، املحلل فــي أحــد أكبر 
صـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــار اإلقــلــيــمــيــة، مــوضــحــا 
»الفترة  أن  الجديد«  »العربي  مــع  حديث  فــي 
األخـــيـــرة تــشــهــد تــحــركــات لــيــســت اقــتــصــاديــة 
فــقــط مـــن بـــوابـــة الــلــقــاحــات وإنـــمـــا ســيــاســيــة 
أيـــضـــا وربــــمــــا عــســكــريــة مــــن خـــــالل صــفــقــات 

تسليح مقابل اللقاح«.
وأضاف إبراهيم أن »دواًل كثيرة ومنها مصر 
للحصول  طريقا  تجد  لــم  املــثــال  سبيل  على 
على اللقاح سوى من الصني وروسيا وهناك 
حــتــمــا تـــقـــارب نــظــيــر ذلـــــك، فـــروســـيـــا أعــلــنــت 
قــبــل أيــــام عـــن عــــودة الــســيــاحــة إلـــى مدينتي 
الــغــردقــة وشـــرم الــشــيــخ )عــلــى ســاحــل البحر 
األحـــمـــر شـــرق الـــبـــالد( بــيــنــمــا كــانــت متوقفة 
مــنــذ نــهــايــة 2015 فـــي أعـــقـــاب تــحــطــم طــائــرة 
الــركــاب الــروســيــة فــوق سيناء )شــمــال شــرق( 
ورغم املفاوضات املاراثونية التي جرت على 

والسياحة  الطيران  الستئناف  سنوات  مــدار 
الــروســيــة إلـــى املــديــنــتــني«. وتــابــع أن »مصر 
تحصل على اللقاح الصيني عبر إنتاجه في 
أراضــيــهــا وقــد تــكــون هــنــاك صفقات تجارية 
وعــســكــريــة أخـــــرى، لــيــس فــقــط نــظــيــر الــلــقــاح 
ــا نــظــيــر كـــســـب مـــوســـكـــو فــــي تـــطـــورات  ــمــ وإنــ
محتملة بسد النهضة في إثيوبيا«. وقال إن 
 على الساحة 

ً
 فاعال

ً
»اللقاحات أضحت عامال

الـــدولـــيـــة فـــي تــكــويــن تــحــالــفــات أو تــقــاربــات 
الضغط وممارسة  في  رئيسية  أداة  كما هي 

النفوذ في ملفات اقتصادية وغيرها«.
ــات الــجــيــوســيــاســيــة عــــادة  ــيـ ــداعـ ــتـ ــانــــت الـ وكــ
الــعــســكــريــة من  تــوفــيــر األدوات  فـــي  مــتــمــثــلــة 
خالل صفقات األسلحة والقواعد وااللتزامات 
ــبــــاردة،  األمـــنـــيـــة الــجــمــاعــيــة خــــالل الـــحـــرب الــ
ــال، بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة  ــثــ عــلــى ســبــيــل املــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســـابـــقـــا وحــلــفــائــهــم  ــ ــــحـ واالتـ
أوائــل  األربعينيات حتى  منتصف  فــتــرة  مــن 
يرافقها  ومــا  اللقاحات  بينما  التسعينيات، 
ــاردة  ــة لـــحـــرب بــ ــدايـ ــد تـــكـــون بـ مـــن صــفــقــات قـ

جديدة من نوع أخر.
ــزال العــبــا  ــ ــــات املـــتـــحـــدة ال تــ ــــواليـ ــم أن الـ ــ ورغــ
ــوق األدويـــــــة الـــعـــاملـــي، فــإنــهــا  رئــيــســيــا فـــي ســ
ــــن الــــعــــديــــد مــن  ــــدة مـ ــديـ ــ ــه مـــنـــافـــســـة شـ ــ ــــواجـ تـ
املــنــافــســني، فــروســيــا لــهــا تــواجــد فــي مناطق 
ــي أوروبـــــــــــا الـــوســـطـــى  ــ ــا الـــســـابـــقـــة فـ ــفــــوذهــ نــ
التي  الهند  وحتى  الصني  وكذلك  والشرقية، 

تتعرض ألعنف موجة من كورونا.
على  مرتفعا  اللقاحات  على  الطلب  ظل  وإذا 
املـــدى الــطــويــل، فــإن املنافسة بــني هــذه الــدول 
ستصبح املورد املهيمن في العالم وسيؤدي 
إلــى تـــوازن قــوى عــاملــي مختلف تــمــامــا، وفق 
»فـــوريـــن بــولــيــســي«. وبــيــنــمــا تــتــمــدد روســيــا 
والصني من خالل سياسة اإلغراء باللقاحات، 
ــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  أبـــــــدت الــــحــــكــــومــــات فـ
ــا إحــجــامــا عــن توفير جــرعــات لكثير  وأوروبــ
من دول العالم األخرى، كما لم تكن الشركات 
عن  للتنازل  مستعدة  واألوروبــيــة  األميركية 
بـــــراءات االخـــتـــراع، مــمــا يــســمــح بــإنــتــاج هــذه 
الـــلـــقـــاحـــات فـــي مــنــاطــق أخـــــرى حــيــث تشتد 

الحاجة إليها.

حروب اللقاحات: استـقطاب   وقيود على التجارة والسفر

اللقاحات  استخدام  يتم  كثيرة،  أحيان  في 
المضادة لفيروس كورونا كأداة ضغط في 
المنتجة  الكبرى  العالمية  االقتصادات  يد 

لألمصال، في إطار جولة مبتكرة من الحروب 
التجارية وحتى السياسية بين الدول الكبرى 
جديد،  عالمي  نظام  لرسم  محاولة  في 

القادم من  التطعيم  بين وخز  االختيار  فإما 
الغرب أو الشرق، وإال السقوط أمام تحورات 
كورونا القاتلة. سطوة اللقاحات قد تكون 

الكبرى  االقتصادات  يد  أكثر قوة في  أداة 
مناطق  في  نفوذها  من  المزيد  لفرض 

مختلفة من العالم

زيادة اإلقبال 
الخليجي والمصري 

خالل الربع األول

مؤشرات
األسواق

قطر
قطر،  بــورصــة  أعلنت 
أمــــس األحــــــد، ارتـــفـــاع 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ أربــــــــــــــــاح ال
األول  الربع  لديها في  املدرجة 
من 2021 بنسبة 30.74 باملئة، 
ــدء تعافي  فــي مــؤشــر عــلــى بـ
اقــتــصــاد الــبــاد مــن تــداعــيــات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وبــحــســب 
بــيــان بــورصــة قــطــر، ارتفعت 
أرباح الشركات املدرجة خال 
تلك الفترة إلى 10.92 مليارات 
دوالر(،  مليارات   3.02( ريــال 
ريـــــال  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  8.36 مـــــن 
بالفترة  دوالر(  مليار   2.31(
املــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. 
ثاني  تعتبر  قــطــر،  وبـــورصـــة 
أكــــبــــر أســــــــــواق املـــنـــطـــقـــة مــن 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة بعد 
الشركات  وتتوزع  السعودية. 
ــة فــــي بــــورصــــة قــطــر  ــ ــدرجـ ــ املـ
عـــلـــى 7 قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة، 
املالية،  والخدمات  البنوك  هي 
والصناعة، والعقارات، والنقل، 
ــائــــع  ــبــــضــ ــ واالتـــــــــصـــــــــاالت، وال
ــة،  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــات االسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
والـــتـــأمـــن. وكـــانـــت الــشــركــات 
ــة ســجــلــت  ــ ــدرجــ ــ الـــقـــطـــريـــة املــ
مــلــيــار   31.6 بــقــيــمــة  ــا  ــاحــ أربــ
دوالر(  مـــلـــيـــارات   8.7( ريــــال 
بتراجع سنوي   ،2020 خال 
تداعيات  بضغط  باملئة   19.6

الجائحة.

مصر
جــاءت شركة مباشر 
لتداول  إنترناشيونال 
ضمن  املــالــيــة  األوراق 
أكبر 10 شركات وساطة من 
حيث قيمة التداول في السوق 
ــنــيــل  ــيـــســـي وبـــــورصـــــة ال ــرئـ الـ
ــارج املــقــصــورة  املــصــريــة وخـــ
)يشمل السندات والصفقات( 
واحتلت   .2021 أبــريــل  خــال 
املرتبة  إنترناشيونال  مباشر 
الــــســــادســــة ضـــمـــن شـــركـــات 
الــــــوســــــاطــــــة خـــــــــال الـــشـــهـــر 
 %3.7 نحو  لتقتنص  املاضي 
مــن إجــمــالــي قيم الــتــداول من 
خال  2.36 مليار جنيه، عبر 
وتصدرت  سهم.  مليار   1.26
املجموعة املالية للسمسرة في 
األوراق املالية قائمة الشركات 
من حيث قيمة الــتــداول خال 
أبـــريـــل املـــاضـــي بــقــيــمــة 21.8 
مليار جنيه، بما يمثل %34.1 
التداول من  قيمة  إجمالي  من 
ســهــم.  مــلــيــون   340.9 خــــال 
ــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة جــــاءت  وفـ
للسمسرة  الـــدولـــي  ــتــجــاري  ال
 6.2 بقيمة  املالية  األوراق  فــي 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه بـــمـــا يـــعـــادل 
الـــتـــداول، وفي  9.7% مــن قيم 
الثالثة جــاءت هيرمس  املرتبة 
املــالــيــة  األوراق  فــي  لــلــوســاطــة 
ــلـــيـــارات جــنــيــه.  مـ بــقــيــمــة 3.8 
ــعـــة جـــاءت  وفــــي املـــرتـــبـــة الـــرابـ
املالية  األوراق  ــتــداول  ل بــلــتــون 
 2.47 بقيمة  فــــارورس  يليها 
مليار جنيه و2.4 مليار جنيه 

على التوالي.

ُعمان
أعـــــــلـــــــنـــــــت بـــــــورصـــــــة 
مــســقــط عــــن الــقــائــمــة 
ــلــشــركــات  ــــجــــديــــدة ل ال
ــتـــمـــدة لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  املـــعـ
الــجــلــســة  ذات  ــي  ــ فـ الــــــتــــــداول 

والبالغ عددها 30
ــنـــاضـــل بــن  شــــركــــة. وقـــــــال مـ
حــّمــاد الــغــافــري رئــيــس قسم 
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــلــــيــــات الـــــــتـــــــداول بـ عــــمــ
العمليات لبورصة مسقط إن 
بالقائمة  ســتــعــمــل  ــبــورصــة  ال
املعتمدة  لــلــشــركــات  الــجــديــدة 
في  الـــتـــداول  بعمليات  للقيام 
ذات الجلسة اعتباًرا من اليوم 
اإلثنن، مشيًرا إلى أن بورصة 
ــــدأت مــنــذ نــوفــمــبــر/  مــســقــط بـ
تشرين الثاني 2016 بتطبيق 
التداول في ذات الجلسة، حيث 
يحصل املتعامل في مثل هذا 
التداول على خصم  النوع من 
التداول بنسبة 50  في عمولة 
العمولة  مقدار  ليصبح  باملائة 
 3.5 مــــن   

ً
ــدال ــ ــ ب بــــاأللــــف   1.75

باأللف.

انخفضت أعداد السوريين 
الذين أسسوا شركات في 

تركيا، خالل الربع األول من 
العام الجاري

متفرقات اقتصادية

رواتب الموظفين تلتهم نصف الموازنة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

روسيا من بين البلدان التي تستغل لقاحها ألهداف سياسية واقتصادية )أيزار رالديس/فرانس برس(

)Getty( الصين تتمدد من خالل سياسة تقديم اللقاحات للدول

الغالف

تحسن  بمثابة  سيكون  الصيف  هذا  أن  على  العالمية  السفر  شركات  تراهن 
العام  خالل  القطاع  على  سيطرت  التي  العام  الكساد  بحالة  مقارنًة  كبير 
الماضي بسبب جائحة كورونا. ووفقًا لبيانات جمعتها وحدة أبحاث وكالة 
بلومبيرغ األميركية، تهدف شركات الطيران إلى زيادة سعة الرحالت الدولية 
المقبل. وعلى سبيل  يوليو/ تموز  الممتدة حتى  الفترة  الثلث في  بمقدار 
المثال تضيف شركة »يونايتيد إيرالينز« وجهات موسمية جديدة إلى األماكن 
المتوقع أن تكون مفتوحة للسياح األميركيين هذا الصيف. كذلك تتوقع 
إشغال  بمعدل  طائراتها  تحلّق  أن  إيرالينز«  »أميركان  الجوية  الخطوط 

يتخطى أكثر من 90% من سعة المقاعد المحلية لعام 2019.

شركات السفر تراهن على الصيف

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

حــتــى اآلن، مـــن الــصــعــب حــســاب 
املــتــوقــعــة مـــن التفشي  الــخــســائــر 
ــا الــثــانــيــة  الــســريــع ملــوجــة كـــورونـ
تكون  أن  يتوقعون  محللني   

ّ
لكن الهند،  فــي 

تــداعــيــات خــطــيــرة على  املــتــحــورة  للجائحة 
وأسعار  العاملي  االقتصادي  انتعاش  دورة 

النفط والطاقة والسلع الرئيسية. 
وتواجه الهند التي يقترب عدد سكانها من 
أكــبــر دولــة  ثــانــي  ــهــا 

ّ
أن 1.4 مليار نسمة، أي 

مــن حيث عــدد الــســكــان بعد الــصــني، املوجة 
الثانية من جائحة كورونا في وقت بدأ فيه 
االقتصاد العاملي دورة انتعاش جزئية نحو 
تراجع  مع  الجائحة  من  التدريجي  الخروج 
اإلصــابــات والــوفــيــات، أو على األقــل نجحت 

بعض الدول في محاصرة تمدد الفيروس.
عــددًا  الهند  املــاضــي، سجلت  السبت  وحتى 
قياسيًا جــديــدًا مــن اإلصــابــات بلغ أكــثــر من 
400 ألـــف إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
خــال 24 ســاعــة، كما سجلت حــوالــي 3523 
وفــاة في يــوم واحــد، وهــو ما يرفع حصيلة 
الوفيات اإلجمالية إلى 211 ألفًا و843 وفاة. 
 
ّ
 عــددًا من الخبراء واملتابعني يــرون أن

ّ
إاّل أن

ــات أكــبــر  ــابــ الـــعـــدد الــفــعــلــي لــلــوفــيــات واالصــ
 عـــدد الــفــحــوص لــيــس كــافــيــًا، 

ّ
بــكــثــيــر، إذ إن

الــوفــاة ال تسجل بــدقــة وفقًا   أســبــاب 
ّ
كما أن

لوكالة »فرانس برس«. ويأتي قلق الغرب من 
الهند ألسباب  فــي  كــورونــا  تفشي  تداعيات 
جانب  ويتعلق  استراتيجي  بعضها  عـــدة، 
الــرأســمــالــي مع  منه بــالــصــراع بــني املعسكر 
الصني الذي تقوده الواليات املتحدة ويعول 
والــســيــاســي مع  االقــتــصــادي  التحالف  على 
دول عـــدة بــآســيــا، مــنــهــا الــهــنــد، رغـــم الــثــوب 
الــذي تغطى به املساعدات  الناعم  اإلنساني 

الطبية. 
لكن، على الصعيد االقتصادي، يمكن النظر 
القلق  ترفع  رئيسية  تداعيات سالبة   4 إلــى 
الــغــربــي عــلــى الــتــعــافــي االقــتــصــادي العاملي 
جراء تفشي الوباء السريع في الهند. وهذه 
 
ّ
الــعــوامــل كــمــا يــرصــدهــا مــحــلــلــون، أولــهــا أن

العالم سيخسر جزءًا كبيرًا من معدل النمو 
االقــتــصــادي الــهــنــدي الـــذي يــتــراوح بــني %4 
ــّدر حــجــم  ــقــ ــــاري. ويــ ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ و8% خـ
االقتصاد الهندي بنحو 2.86 ترليون دوالر 
الهند سادس   

ّ
أن البيانات، كما  وفــق أحــدث 

القوة الشرائية.  دولــة عامليًا من حيث حجم 
دوالر  ترليون   1.7 الشرائية  قوتها  وتــفــوق 
العالم  الــذي يقلق  الــســؤال  فــي السنة. ويعد 
العاملية،  الصحة  منظمة  خصوصًا  حاليًا، 
هــــو: كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع بــلــد بحجم 
الــهــنــد فــي حـــال عـــدم الـــقـــدرة عــلــى السيطرة 
على املوجة الثانية من الجائحة في الباد؟ 
وهـــل مــن املــمــكــن عـــزل بــلــد بحجم الــهــنــد عن 

العالم لفترة؟ 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي مــن الــتــداعــيــات السالبة 
عـــلـــى الـــعـــالـــم فـــهـــو الـــنـــقـــص املـــتـــوقـــع عــاملــيــًا 
ــواد  ــ ــ مــــن األدويـــــــــة واملـــنـــتـــجـــات الـــطـــبـــيـــة واملـ
الصيدالنية بسبب تعطل اإلنتاج في الهند 
ــال لــم تــتــم الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس،  فــي حـ
 صــنــاعــة األدويـــــة الــهــنــديــة تــعــد ثــالــث 

ّ
إذ إن

أكبر صناعة أدويــة في العالم لجهة الحجم 
وتـــحـــتـــل املـــرتـــبـــة 11 عـــاملـــيـــًا لــجــهــة الــقــيــمــة. 
وتعادل صناعة األدوية الهندية نحو %3.5 
ــة فـــي الــعــالــم،  ــ ــادرات األدويــ ــ مـــن إجــمــالــي صــ
وذلـــك وفــقــًا لــبــيــانــات نــشــرة »كــونــفــرزيــشــن« 

األميركية. 
 
ّ
أمـــا الــعــامــل الــثــالــث مــن الــســلــبــيــات، فــهــو أن

بعض الشركات الغربية تنتج بعض السلع 
 الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 

ّ
فــــي الـــهـــنـــد، كـــمـــا أن

ــا تنفذ  ــ الــغــربــيــة الــكــبــرى فــي أمــيــركــا وأوروبـ
الهند  فــي  الخدماتية  العمليات  مــن  العديد 
 
ّ
ألسباب رخص الكلفة. ومثال على ذلك، فإن

تــجــارة الــخــدمــات بــني أوروبــــا والــهــنــد نمت 
بخطوات سريعة خال السنوات األخيرة، إذ 
 حجم تجارة 

ّ
 بيانات اليورو تشير إلى أن

ّ
إن

ــورو عــام  ــ الـــخـــدمـــات نــمــا مـــن 22.3 مــلــيــار يـ
2015 إلى نحو 29.6 مليار يورو عام 2018. 
 
ّ
وعــلــى الــصــعــيــد األمــيــركــي والــيــابــانــي، فــإن

طهران ـ صابر غل عنبري

تواصل العملة اإليرانية تعافيًا هذه األيام 
تحت تأثير أجواء التفاؤل التي تخيم على 
املباحثات النووية غير املباشرة بني طهران 
وواشنطن في فيينا بواسطة أطراف االتفاق 
النووي، فيما كشف وزير الطاقة اإليراني، 
ــراج الــعــراق  رضـــا أردكـــانـــيـــان، األحـــد عــن إفــ
قــريــبــا عـــن أول دفــعــة لـــأرصـــدة اإليــرانــيــة. 
ويعزو مراقبون ارتفاع قيمة الريال اإليراني 
ــة املـــتـــواصـــلـــة بني  ــنـــوويـ إلــــى املـــحـــادثـــات الـ
إيـــران وأطـــراف االتــفــاق الــنــووي، والحديث 
عــن تــفــاهــم أولــــي يــقــضــي بــرفــع الــحــظــر عن 

خطط تحويل بعض الصناعات من الصني 
إلـــى الــهــنــد ضــمــن خــطــط مــحــاصــرة الــتــمــدد 
التجاري الصيني سوف تتأجل بسبب هذه 
الــجــائــحــة. رابـــعـــًا، بــاتــت الــهــنــد، مــنــذ ظــهــور 
ــا، مــن بــني الــــدول الرئيسية  جــائــحــة كـــورونـ
في إنتاج اللقاحات، إذ تتجه الهند لتصبح 
العاملية،  الــلــقــاحــات  مــن   %70 لنحو  منتجًا 
بــعــدمــا ُمـــنـــح مــعــهــد ســيــريــوم الــهــنــدي حق 
»أوكــســفــورد/  لــقــاح  إلنــتــاج  الفكرية  امللكية 
الــدول  مــن   %64 سيمّد  الـــذي  أسترازينيكا« 
بـــيـــانـــات  بـــحـــســـب  املـــنـــخـــفـــض،  الــــدخــــل  ذات 
منظمة الصحة العاملية. وهنالك دول غربية 
لفيروس  املــضــادة  الــلــقــاحــات  بعض  تصنع 
كورونا في الهند بسبب رخص كلفة اإلنتاج. 
وتــتــجــه شــركــة »جــونــســون أنـــد جــونــســون« 

إلنتاج لقاحاتها في الهند. وتعّد بريطانيا 
التي تنتج لقاحات  الغربية  الــدول  من كبار 
في الهند، إذ تنتج نحو 5 مايني جرعة من 
ــفـــورد/ أســتــرازيــنــيــكــا« في  لــقــاحــات »أوكـــسـ

مصانع هندية.
لــكــن، هــنــاك الــعــديــد مــن املــتــاعــب الــتــي ربما 
تــواجــه االقــتــصــاد الــعــاملــي فــي املستقبل في 
حــال اســتــمــرار جائحة كــورونــا لفترة أطــول 
ــن تـــكـــون مـــلـــحـــوظـــة فــي  ــد، ربـــمـــا لــ ــنـ ــهـ ــي الـ فــ
 أهــمــهــا عــرقــلــة ساسل 

ّ
الــوقــت الـــراهـــن، لــكــن

اإلمـــداد خصوصًا فــي قطاع الــخــدمــات، كما 
 الجائحة ربما ترفع من مخاوف انتشار 

ّ
أن

ــع االقــــتــــصــــادات الــغــربــيــة  ــدفــ ــفــــيــــروس وتــ الــ
الكبرى إلغاقات جديدة. 

وهناك مخاوف حقيقية على صناعة السفر 

صادرات النفط والغاز والتعامات البنكية 
اإليرانية. يذكر أن غالبية محات الصيرفة 
الــعــمــات بــطــهــران مغلقة حاليًا  فــي ســـوق 

نتيجة جائحة كورونا.
وحــســب ســمــاســرة، ارتــفــع الـــريـــال اإليــرانــي 
خـــال تــعــامــات األحــــد، إلـــى 219 ألـــف ريــال 
لكل دوالر. وتراجع سعر الصرف نحو 945 
رياال باملقارنة مع أسعار السبت عند إغاق 
السوق. كما تراجع سعر اليورو إلى تحت 
»العربي  270 ألف ريال. وفي رصد ميداني لـ
الــجــديــد« فــي أســـواق العمات الصعبة في 
طـــهـــران، لــوحــظ أن املــضــاربــني واملــواطــنــني 
بكميات  األجنبية  عماتهم  ببيع  يقومون 

ــال املـــضـــارب  ــ ــام املـــاضـــيـــة. وقـ ــ أكـــبـــر مـــن األيــ
حميد رضا إن السبب الرئيسي وراء تراجع 
الــطــلــب عــلــى الــعــمــات وزيــــادة الــعــرض هو 
األنــبــاء »اإليــجــابــيــة« الــتــي تــأتــي مــن فيينا 
والحديث  النووية،  املباحثات  نتائج  حول 
ــع الــعــقــوبــات  عـــن مــوافــقــة أمــيــركــيــة عــلــى رفـ
عــن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة حــيــويــة. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  املـــواطـــن اإليـــرانـــي لـــ
األنباء عن احتمال اإلفراج عن أموال إيرانية 
مجمدة في الخارج، هو السبب اآلخر الذي 
ساهم في خفض أسعار العمات األجنبية 

وارتفاع قيمة الريال.  
وأوضــــــــــح أنـــــــه رغـــــــم تــــــطــــــورات مـــتـــســـارعـــة 
ــران، لكن  ــوق الـــعـــمـــات فـــي إيـــــ تــشــهــدهــا ســ
ــــذر بــــني مـــحـــات الـــصـــرافـــة  ــنـــاك تـــرقـــب حـ هـ
أنــبــاء مؤكدة  واملــضــاربــني بانتظار خـــروج 
وتبحث  املباحثات.  نتائج  حــول  فيينا  من 
ــي ســـبـــل تــنــشــيــط  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــحـــكـــومـــة اإليـ
االستثمار األجنبي في حال رفع العقوبات 
البورصة،  منظمة  رئيس  وأكــد  األميركية، 
مــحــمــد عــلــي دهـــقـــان، أن قــــرار مــنــح اإلقــامــة 
األجــانــب في  للمستثمرين  5 ســنــوات  ملـــدة 
ا مــن  ــدء ــ ــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــ الــــبــــورصــــة، دخـ
أمس. إلى ذلك تباحث وزير النفط اإليراني، 
ــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي،  ــ بــيــجــن زنــكــنــة، ووزيـ
ماجد حنتوش، السبت، حول سبل تسديد 
العراق الديون املستحقة عليه إزاء صادرات 
الغاز اإليراني إليه. وأشار الوزير اإليراني 
خــــال االجـــتـــمـــاع، إلــــى اتــفــاقــيــتــني مهمتني 
أبرمتا  الــعــراق،  إلــى  الــغــاز املحلي  لتصدير 
خال األعــوام املاضية. وقــال إنه »تم لغاية 
اآلن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز 
اإليراني إلى العراق«. وأعرب زنكنة عن أمله 
أن تؤدي زيارة الوزير العراقي لطهران، إلى 

تنمية العاقات بني البلدين.

تظهر آثـــارهـــا اإليــجــابــيــة فــي ارتـــفـــاع أسهم 
شركات الطاقة وارتفاع ربحيتها في نتائج 
الــربــع األول مــن الــعــام الـــجـــاري، كــمــا ساهم 
فــي تخفيض العجز  الــنــفــط  ارتـــفـــاع أســعــار 
في ميزانيات بعض الدول الخليجية. وتعّد 
الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته 
فــي الــعــالــم بعد الــواليــات املــتــحــدة والــصــني. 

برميل  مــايــني   5 مــن  أكــثــر  الهند  وتستهلك 
يوميًا من النفط. وبحسب إحصاءات شركة 
»بريتش بتروليوم ـ بي بي« وصل متوسط 
االســتــهــاك الــيــومــي لــلــوقــود فــي الــهــنــد إلــى 
5.3 مــايــني بــرمــيــل. وتـــأتـــي مــعــظــم كــمــيــات 
الهند  فــي  الرئيسة  للمصافي  الــخــام  النفط 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة ونــيــجــيــريــا، وبــالــتــالــي 
ه، حتى اآلن، يقود االقتصادان األميركي 

ّ
فإن

نما  إذ  العاملية،  االنتعاش  دورة  والصيني 
االقتصاد الصيني بمعدل 18.3% في الربع 
ه واجه صعوبات 

ّ
األول من العام الجاري، لكن

صناعية في إبريل/ نيسان املنصرم، بسبب 
النقص في أشباه املوصات. وبحسب تقرير 
 مصانع 

ّ
فــــإن فـــي »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 

الــكــهــربــائــيــة وأدوات  واملــــعــــدات  ــارات  ــيـ ــسـ الـ

التقنية الرقمية في الصني تعاني بشدة من 
نقص الشرائح. 

على الصعيد األميركي، تمكن االقتصاد من 
النمو بمعدل شبه قياسي في الربع األول من 
العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ 6.4% في 
 هذا النمّو 

ّ
الربع األول من العام، ما يعني أن

السنوي  املــعــدل  عــن  فقط   %0.1 بنسبة   
ّ

يقل
الذي قدره مجلس االحتياط الفدرالي )البنك 
األمــيــركــي( بنحو 6.5%. كما شهد  املــركــزي 
األخيرة  الشهور  خــال  األميركي  االقتصاد 
بينها  مــن  اإليجابية،  املــؤشــرات  مــن  العديد 
ارتفاع دخل العائات األميركية بمعدل بلغ 
املــاضــي، مستفيدًا  آذار  مـــارس/  فــي   %21.1
التي  النقدية  والشيكات  املالي  التحفيز  من 
ــلــــت جــــيــــوب األســــــــر، كـــمـــا ارتــــفــــع مــعــدل  دخــ

االدخار لأفراد بنسبة 27.6%. ويعد اإلنفاق 
االستهاكي من العوامل الرئيسية في النمو 
االقتصادي األميركي. وتقدر القوة الشرائية 
في الواليات املتحدة بأكثر من 16 تريليون 
دوالر ســـنـــويـــًا. كــمــا ارتـــفـــع عــــدد الــوظــائــف 
املــتــاحــة. وارتــفــعــت أجـــور بــعــض املــهــن فــوق 
الــســاعــة، خصوصًا  فــي  15 دوالرًا  مــســتــوى 
أجور الطباخني الذين بات بعضهم يطالب 
الـــعـــديـــد من   

ّ
لـــكـــن الـــســـاعـــة.  بــــــ24 دوالرًا فـــي 

الــشــركــات األمــيــركــيــة الــتــي لديها ارتــبــاطــات 
في  الهندية، خصوصًا  الــســوق  مــع  تجارية 
مجال قطع الغيار والرقائق والخدمات ربما 
ستتأثر خال الشهور املقبلة. وهذا ستكون 
لــــه آثــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 

 وفق محللني.
ً
األميركي وإن كان ضئيا

متحّور 
يهدد العالم
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قطاعا الطاقة والسفر 
من أبرز ضحايا المتحور 

المنتشر في الهند

والطيران التي تعرضت لهزات شديدة خال 
العام املاضي 2020، وهنالك آمال بتعافيها 
فـــي الــصــيــف املــقــبــل. لــكــن، فـــي حــــال الــســعــي 
االنتشار  من  ملنعه  الفيروس  إلــى محاصرة 
 ذلـــك ســيــشــكــل ضــربــة 

ّ
ــإن عــبــر عـــزل الــهــنــد، فــ

جديدة على قطاع السياحة والسفر العاملي. 
تسجل  لم  العاملية  االقتصادات   

ّ
أن وياحظ 

حــتــى اآلن خــســائــر تــذكــر مــن تفشي املــوجــة 
الثانية من فيروس كورونا في الدولة شبه 
الــقــارة، ســوى بعض االضــطــراب الــذي عانت 
ــة األســـبـــوع  ــدايـ ــواق الـــعـــمـــات فـــي بـ ــ مــنــه أســ

املاضي. 
على صعيد تداعيات أزمة الهند على أسواق 
انتعاش  الجائحة  تــهــدد  األســاســيــة،  السلع 
ســـوق الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــتــي بـــدأت 

إصابات الهند: قلق على االنتعاش 
وأسعار النفط واألدوية والسلع

أعـــلـــنـــت شـــركـــة فـــــاي دبـــــي لــلــطــيــران 
أمــــــــس األحــــــــــــد، عــــــن خــــــســــــارة بــلــغــت 
مــلــيــون   194( درهــــــم  مـــلـــيـــون   712.6
ــراجـــع  تـ نـــتـــيـــجـــة   ،2020 ــــي  فـ دوالر( 
فيروس  جائحة  بسبب  السفر  حركة 
كورونا. وكانت الشركة اإلماراتية قد 
مليون   198.2 قــدرهــا  أربـــاحـــًا  حققت 
ــقـــة عــنــدمــا  ــابـ ــنـــة الـــسـ درهـــــــم فــــي الـــسـ
ــفــــادت مــــن اتــــفــــاق تـــعـــويـــض مــع  ــتــ اســ
بمعدل  اإليـــرادات  وانخفضت  بوينغ. 
وقالت  درهـــم.  مليار   2.8 إلــى   %53.7
الــشــركــة إن جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
أضـــرت بها أكــثــر مــن أي أزمـــة أخــرى. 
إلى  املسافرين %67  وتراجعت حركة 
3.2 مايني راكــب فــي 2020، فــي حني 
تــراجــع عـــدد الـــرحـــات الــتــي سيرتها 
الشركة بنسبة 63% إلى 27 ألفًا و450 
التي تفتقر  فــاي دبــي،  رحلة. وقالت 

لــــســــوق مــحــلــيــة تــــعــــوض اإلغــــاقــــات 
العاملية بسبب الجائحة، أن 1092 من 
موظفيها حــصــلــوا عــلــى إجــــازات من 
دون أجر أو طوعية، أي نحو 36% من 
 3796 البالغة  الحالية  العاملة  الــقــوة 
موظفًا. وتابعت أن 126 موظفًا تركوا 
الـــشـــركـــة. وتــقــلــصــت أنــشــطــة الــشــركــة 
لعدة  املــاضــي  الــعــام  فــي  بشكل كبير 
أسابيع حني أغلقت اإلمارات حدودها 
أمــــام الـــرحـــات الــدولــيــة فــي مــــارس /

أمـــام  الـــحـــدود  فــتــحــت  أن   آذار. وبــعــد 
دبي  سمحت  أواًل،  األجــانــب  املقيمني 
ــزوار األجــانــب منذ  مــجــددًا بــدخــول الــ
يــولــيــو/تــمــوز. وقـــالـــت فـــاي دبـــي إن 
ــع ثــمــانــي  ــ ــواقـ ــ أســـطـــولـــهـــا انـــكـــمـــش بـ
طائرات إلى 51 طائرة من طراز بوينغ 

.737
)رويترز(

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة مــســاء 
ــــى لــأجــور  ــادة الـــحـــّد األدنـ ــ الــســبــت، زيـ
ـــى بــعــد هــذه 

ّ
ثـــاثـــة أضـــعـــاف، لــكــن حـــت

ــر غــيــر كـــاٍف  ــذا األجــ ــزال هـ ــادة ال يــ ــزيـ الـ
حم بسبب 

ّ
لشراء كيلوغرام واحد من الل

الــبــاد.  فــي  الهائلة  م 
ّ

التضخ مــعــّدالت 
وحسب وكالة فرانس برس، قال وزير 
العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من 
العّمال  عيد  بمناسبة  الــنــظــام  أنــصــار 
 الحكومة أقّرت »زيادة الحّد األدنى 

ّ
إن

لــأجــور إلـــى سبعة مــايــني بــولــيــفــار« 
أي ما يعادل دوالريــن ونصف. وبذلك 
تكون الحكومة قد رفعت الحّد األدنى 
ولـــفـــت   .%288.8 بـــنـــســـبـــة  لــــــأجــــــور 
ــــب تــكــّمــلــه  ــراتـ ــ  هـــــذا الـ

ّ
ــر إلـــــى أن ــ ــــوزيـ الـ

قــســائــم غــذائــيــة »بــقــيــمــة ثــاثــة مايني 
بوليفار«، ليصبح بذلك »الحّد األدنى 
 
ّ
ــفــــار«. لــكــن ــيــ ــلـــدخـــل 10 مــــايــــني بــــولــ لـ

الــقــّوة  الـــزيـــادة ال تكفي لتحسني  هـــذه 
منذ  يــرزح  بلد  فــي  للمواطن  الشرائية 
ــات سياسية  ســنــوات تــحــت وطـــأة أزمــ
واقتصادية واجتماعية حاّدة، ويغرق 
اقــتــصــاده فــي حــالــة ركـــود منذ ثماني 
ــنــــوات. ويــعــتــمــد اقـــتـــصـــاد فــنــزويــا  ســ
الـــدوالر، وال يكفي  بشكل متزايد على 
ــــى لـــأجـــور الــجــديــد لــشــراء  الـــحـــّد األدنـ
 
ّ
ــــحــــم، إذ إن

ّ
ــل الــ ــن  ــرام واحــــــد مــ ــلـــوغـ ــيـ كـ

ثــمــن هـــذه الــســلــعــة الــتــي بــاتــت تعتبر 
مــــن الـــكـــمـــالـــيـــات بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــن 
املواطنني يبلغ 3.75 دوالرات أميركية 
األجر   هذا 

ّ
أن الواحد. كما  للكيلوغرام 

ال يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي 
عــلــى ثـــاثـــني بــيــضــة، وال حــتــى يكفي 
لشراء كيلوغرام واحد من الجنب الذي 
يبلغ سعره حاليًا 11 مليون بوليفار. 
)فرانس برس(

فالي دبي تخسر 
194 مليون دوالر

راتب الفنزويلي 
ال يشتري كيلو لحم

مال وسياسة

التي تتفشى سريعًا في  الثانية من جائحة كورونا  ترفع الموجة 
بوادره في  الذي بدت  االقتصادي  االنتعاش  المخاطر على  الهند 
الصين والواليات المتحدة، كما يهدد دورة انتعاش النفط وبعض 

السلع الرئيسية

بلغ  الهندية  التجارة  عجز  أّن  األحد،  أولية،  حكومية  بيانات  أظهرت 
15.24 مليار دوالر في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب األرقام، ارتفعت 
مليارات   10.17 من  الشهر  في  دوالر  مليار   30.21 إلى  السلع  صادرات 
صعدت  بينما  ــام،  ع قبل  دوالر 
دوالر  مليار   45.45 إلــى  الـــواردات 
من 17.09 مليار. وخضعت الهند 
الماضي  العام  صارم  إغالق  إلى 
كورونا،  فيروس  تفشي  الحتواء 
في  كبير  تــراجــع  ــى  إل أدى  مما 
أحجام التجارة الخارجية. وتواجه 
أشّد من  ثانية  الهند حاليًا موجة 

جائحة كورونا.

ارتفاع عجز التجارة الهندية

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
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رؤية

أحمد ذكراهلل

شعور ممزوج بالحسرة والتعجب ال يستطيع اإلنسان أن يقاومه، 
وهو يشاهد طوابير زيت الطعام الطويلة في الجزائر، وبعيدًا عن 
السجاالت حول كون األزمة مفتعلة، أو تعّبر عن واقع حقيقي من 
الجزائر  أن  املؤكد  بــات من  املــواد االستراتيجية، فقد  شــّح لبعض 
ــة اقــتــصــاديــة، هـــي نــتــاج طــبــيــعــي للسياسات  الــعــريــق يــعــانــي أزمــ
التي  الــزمــان،  قــرن من  أكثر من نصف  السائدة عبر  االقتصادية 
بلد  إلى  الطبيعية  الغني بشعبه ومــوارده  البلد  فشلت في تحويل 

يكتفي ذاتيًا حتى في أبسط السلع االستراتيجية.
أن  الواليات، إال  البارد واملمطر والصيام في معظم  الطقس  ورغــم 
رقم  الجمعة  مــتــجــاوزة  استمرت  األسبوعية  الشعبية  التحركات 
النظام  وبرحيل  الــجــذري  بالتغيير  السلمية  مطالباتها  فــي   115
الــذي أوصــل البالد إلــى هــذه األزمـــة، مع التشديد على  السياسي، 
رفض االنتخابات البرملانية املبكرة، والدعوة إلى التحول نحو الدولة 

املدنية وإنهاء الحكم العسكري.
التخلص من  األخــيــرة  الخمسني عامًا  الــجــزائــر خــالل  لــم تستطع 
اعتماديتها على قطاع النفط والغاز الذي يشكل 95% من مصادر 
النقد األجنبي للبالد، عالوة على 60% من مجمل اإليرادات العامة، 
رغم العديد من الفرص املهدرة لالنعتاق واالعتماد على االستثمار 
االستهالكية  للسياسات  بسيط  كبديل  املــحــروقــات  عــائــدات  فــي 

القائمة.
الجزائر من  إنــتــاج  للغاز، انخفض  املــصــدرة  الـــدول  ووفــقــًا ملنتدى 
الغاز في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، تزامنًا 
مع تزايد االستهالك املحلي املتناسب مع زيادة أعداد السكان، ما 
الكميات املتاحة للتصدير، وال سيما في ظل  يضغط بشدة على 
تآكل اإلنتاج، وعدم قدرة اآللة اإلنتاجية للبالد على بلوغ السقف 
املحدد لها من منظمة أوبك، مقارنة ببقية دول املنظمة، التي قفزت 

على الكميات اإلنتاجية املتفق عليها.
شر في فبراير أن صــادرات الجزائر 

ُ
وكشف تقرير »بلومبيرغ« ن

فــي عام  انخفضت بنحو %30  املــســال  والــغــاز  الــخــام  النفط  مــن 
الـــوزيـــر محمد شريف  قـــال  لــلــجــدل،  مثير  تــصــريــح  وفـــي   ،2020
»الجزائر ستكون عاجزة عن تصدير  إن  يناير،  نهاية  بلميهوب، 

برميل واحد من البترول بحلول 2025«.
إلـــى جــانــب انــخــفــاض كــمــيــات اإلنــتــاج والــتــصــديــر الــنــفــطــي، عانى 
االقتصاد من تداعيات انتشار كورونا، وهو ما اضطر الحكومة 
املشاريع،  مــن  العديد  بــواقــع 50%، وتجميد  اإلنــفــاق  تقليص  إلــى 
مــوازنــة تكميليًا  يونيو/ حــزيــران قانون  الحكومة في  أقــرت  كذلك 

بإجراءات تقشفية موجعة، باإلضافة إلى زيادة أسعار البنزين.
واضطرت الحكومة أيضًا إلى تقديم مشروع املوازنة للعام الحالي 
بعجز قياسي بلغ 2700 مليار دينار )22 مليار دوالر(، مقارنة 
بعجز يراوح بني 13 إلى 17 مليار دوالر منذ أزمة انهيار أسعار 
الــنــفــط عـــام 2014، وفــتــح الــعــجــز الــكــبــيــر لــلــمــوازنــة الــجــديــدة بــاب 
الــتــســاؤالت واســعــًا عــن املــصــادر املــتــاحــة الــتــي يمكن أن تتحرك 
الــدائــر حــول استمرار  الجدل  لتغطيته، في ظل  الــدولــة  من خاللها 

الحكومة في طبع النقود دون إعالم املواطنني.
ــة الحالية  تــبــدو الــبــدائــل الــتــي يمكن الـــدولـــة ارتــيــادهــا خـــالل األزمــ
الــتــي يعانيها  املــفــرطــة واملــزمــنــة  الريعية  فــي ظــل  للغاية،  مــحــدودة 
االقتصاد. فسياسة التسهيالت الكمية الهادفة إلى زيادة املعروض 
النقدي كطريقة لتحفيز النشاط االقتصادي والنمو، ستعتمد على 
طبع النقود، وتناهضها بشدة القوى السياسية املختلفة، في ظل 
تــزايــدت  الــتــي  الــبــالد  التضخم فــي  التخوفات مــن تأجيج مــعــدالت 
من 2% عام 2019 لتصبح 4.2% في العام املاضي، ومن املرجح 
ارتفاع  استمرار  بعد  الحالي، وال سيما  العام  في  ترتفع كذلك  أن 
الشحن  تعتري  التي  واملشاكل  الغذائية،  للمواد  العاملية  األســعــار 
املفرط على  أزمــة كــورونــا وفــي ظل االعتماد  والتوريد في أعقاب 

استيراد السلع والخدمات من الخارج.
وتبدو سياسة االقتراض مرشحة بقوة ملواجهة عجز املوازنة، لكن 
والبنك  النقد  صندوق  مع  الجزائر  عاشتها  التي  املــريــرة  التجربة 
الدوليني في فترات سابقة، عالوة على االشتراطات التقشفية لهذه 
خيار  املــواطــن، ستجعل  على  السلبية  شديد  وأثــرهــا  املؤسسات 
اللجوء إليها مستبعدًا إلى حد كبير، وال سيما في ظل حالة الحراك 

السلمي الرائع واملستمر ألكثر من عامني ماضيني.
واملــقــدرة  املاضية،  السنوات  طــوال  الضريبية  املــتــأخــرات  أمــا جمع 
بنحو 6000 مليار دينار )ما يعادل 45 مليار دوالر(، فمعظمها 
غير قابل للتحصيل، وإن كان هذا ال يمنع من املحاولة، ليس فقط 
بغية السعي نحو سداد، ولو جزءًا من عجز املوازنة، ولكن أيضًا 
الضريبية  العدالة  نيات  وجــود  عن  للمتظاهرين  رسالة  لتوصيل 

والجدية في التعامل املالي، وال سيما مع كبار رجال الدولة.
النفط وتداعيات  انخفاض أسعار  االقتصاد حــدود  أزمــة  تتخطى 
فيروس كورونا، ولذلك فاالقتراحات قصيرة األجل يجب أن تتوجه 
إلى تقليص تلك األعباء االجتماعية لألزمة، وال سيما على الطبقات 
الفقيرة واملتوسطة، وكذلك تخفيف األعباء عن الشركات الصغيرة 
واملتوسطة التي تشكل ما يزيد على 90% من النسيج االقتصادي 
للبالد، خاصة في ظل اجتماع الكساد والتضخم ربما للمرة األولي 

في االقتصاد.
من  أيٍّ  بارتيادها  القصير  األجــل  في  أزمتها  الجزائر  ستتخطى 
البنيوية  مشاكله  يعاني  االقتصاد  سيظل  ولكن  السابقة،  الطرق 
القرن،  من  األّول  العقد  في  املتراكمة  الريوع  إدارة  بسوء  املرتبطة 
الجيش وتكبت  التي يطغى عليها  املواتية  األعمال غير  بيئة  ومن 
حــريــة الــقــطــاع الــخــاص، مــا يـــؤدي فــي النهاية إلــى انــعــدام التنويع 
االقتصادي الذي إن وجد سيقضي تباعًا على األعراض املرضية 
الهيكلية من بطالة وتفاوت حاد في توزيع الدخل. يحتاج االقتصاد 
املزيد من االعتماد على القطاع السياحي الذي يبدو واعدًا إلى حد 
كبير، في ظل اإلمكانات السياحية الجزائرية الكبيرة، كما يحتاج 
إلى التوطني الصناعي والتكنولوجي، وهي القطاعات التي تحتاج 
اقتصادية  بيئة  وتحتاج  واألجنبي،  املحلي  االستثمار  إلى شحن 

وتشريعية خالية من أمراض الحكم الشمولي.
االقـــتـــصـــاد ذات صبغة  أن مــشــاكــل  ــبــطــولــي  ال ــــحــــراك  ال يـــــدرك 
سياسية في األساس، وأن التغيير السياسي هو املقدمة الواجبة 
لــحــل املــشــاكــل االقــتــصــاديــة املــزمــنــة، وأن الــتــنــويــع االقــتــصــادي 
ظل  في  يتحقق  لن  والسياحة  والــزراعــة  الصناعة  على  املرتكز 
إلى  امــتــداد ألنظمة هــي مــن أوصـــل الشعب  بيئة سياسية هــي 
الحالة الراهنة. وألن الدروس املستفادة من دول الثورات العربية 
أصبحت راسخة، فمن املرجح استمرار هذا الحراك حتى يجتث 

األسباب الحقيقية لألزمة االقتصادية.

الحراك الجزائري 
واألزمة االقتصادية


