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الدوحة ـ العربي الجديد

سجل الفائض التجاري لدولة قطر ارتفاعًا قياسيًا 
على أساس سنوي في إبريل/ نيسان املاضي، بلغت 
إلى 12.8 مليار ريال  نسبته 194.1% لتصل قيمته 
مــلــيــارات   8.4 بنحو  مــقــارنــة  دوالر(،  مــلــيــارات   3.5(
ريال في الشهر نفسه من العام املاضي 2020. وأظهر 
إبريل/  لشهر  الخارجية  التجارة  إحصاءات  تقرير 
نيسان الصادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء، أمس 
ــاء، وصـــول إجــمــالــي الـــصـــادرات الــتــي تشمل  ــعـ األربـ
إلى  التصدير  وإعـــادة  املحلي  املنشأ  ذات  املنتجات 

 21 مليار ريــال، بزيادة 77.1% على أســاس سنوي. 
ــتـــجـــاري  ورغـــــــم الـــطـــفـــرة املـــســـجـــلـــة فــــي الـــفـــائـــض الـ
 منهما 

ً
 كــا

ّ
 أن

ّ
والــصــادرات على أســاس ســنــوي، إال

شهد تراجعًا على أســاس شهري، بنسبة 3% و%5 
عــلــى الــتــرتــيــب وفــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وحــقــقــت 
 ،%9.2 بنسبة  ســنــويــًا  ارتــفــاعــًا  السلعية  الــــــواردات 
بنسبة  انخفضت  فيما  ريــال،  مليارات   8.2 مسجلة 

8% على أساس شهري.
وزادت قيمة صادرات »غازات النفط والهيدروكربونات 
الغازية األخــرى« والتي تمثل الغاز الطبيعي املسال 
واملكثفات والبروبان والبيوتان، إلى نحو 11.7 مليار 

ريـــــال، بــصــعــود بــلــغــت نــســبــتــه 52.6% عــلــى أســـاس 
ســنــوي، وارتــفــعــت قــيــمــة »زيــــوت نــفــط وزيــــوت مــواد 
معدنية قارية خام« إلى ما يقارب 3.2 مليارات ريال، 
بــزيــادة 171.9%، ونمت قيمة صـــادرات »زيـــوت نفط 
وزيــوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير 

خام« 356.2% لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال.
ــلـــت الـــيـــابـــان صـــــــدارة دول املـــقـــصـــد بــالــنــســبــة  ــتـ واحـ
لصادرات قطر خال إبريل/ نيسان بقيمة 2.8 مليار 
ريال، بما يعادل 13.4% من إجمالي الصادرات، تليها 
ثم   ،%13.2 بنسبة  ريـــال  مــلــيــار   2.76 بقيمة  الــصــن 

الهند بـ2.7 مليار ريال بنسبة %12.7.

ــــدول املـــــوردة إلـــى قــطــر، فاحتلت  أمـــا عــلــى صــعــيــد الـ
الصن الصدارة بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة %13.4 
الــواليــات  ثــم  الخليجية،  الــدولــة  واردات  إجمالي  مــن 
املتحدة بقيمة 1.08 مليار ريال بنسبة 13.3%، تليها 
يــعــادل 7.4% من  بما  ريــال  الهند بقيمة 600 مليون 

إجمالي الواردات.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز املسال للعالم، 
وتــســعــى لـــزيـــادة الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة مـــن 77 مــلــيــون 
إلــى 110 ماين طــن بحلول عام  طــن سنويًا حاليًا، 
2027، وتواجه منافسة في التصدير من بعض الدول 

الكبرى مثل الواليات املتحدة.

قطر: الفائض التجاري يقفز %194

مقاٍه متنقلة لتقليص البطالة في المغرب
مع الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي بسبب فيروس 
كورونا، تزداد املقاهي املتنقلة في الشوارع العامة والحدائق 
املــغــربــيــة، والــتــي تعد مــشــاريــع مهمة تنقذ شبابًا كــثــرًا من 
املقاهي  انتشار  بــات مشهد  الطرق،  البطالة. وعلى جنبات 

نحو  إلــى  العاطلن  عــدد  وارتــفــع  للجميع.  مــألــوفــًا  املتنقلة 
االقتصادي  االنكماش  في ظل   ،2020 نهاية  في  مليون   1.4
بــنــســبــة 7%، حــســب املــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط، الــتــي 
ألــف فرصة عمل، بينما  أن االقتصاد فقد 432  إلــى  أشـــارت 

تقدر نقابات عمالية عدد من فقدوا وظائفهم بنحو 650 ألفًا. 
املتنقلة  املقاهي  أحد  مالك  املرابط،  أنس  العشريني  ويقول 
»العربي الجديد«، إن دخله اليومي يتراوح بن  في الرباط، لـ

150 درهمًا و500 درهم )الدوالر يعادل 8.83 درهمًا(.

مشروعات جديدة في المغرب
التجارة والصناعة المغربية عن إطالق 73  أعلنت وزارة 
مشروعًا استثماريًا، بقيمة 2.8 مليار درهم )318 مليون 
عمل  فرصة  ألف   100 من  أكثر  توفر  أن  ينتظر  دوالر(، 

في 10 قطاعات صناعية.
بإمكان  إن  األربعاء،  أمس  لها  بيان  في  الوزارة،  وقالت 
تصل  سلع  تصدير  الجديدة  االستثمارية  المشاريع 
قطاع  وحصل  سنويًا.  درهم  مليار   1.4 إلى  قيمتها 
مشروعًا،   17 والكيمياء  مشروعًا،   22 على  النسيج 
والصناعة الغذائية 15 مشروعًا، والصناعات البالستيكية 
على  المتبقية  األعداد  توزعت  فيما  مشاريع،   6

الكهرباء والنقل.
التي  المغرب قد عمد في سياق جائحة كورونا  كان 
أثرت على الشركات إلى توفير دعم لنحو 950 ألف عامل 

الوطني للضمان االجتماعي  الصندوق  مسجلين لدى 
بقيمة 210 دوالرات في الشهر.

أسواق مشتركة بين باكستان وإيران
أسواق   3 إنشاء  عن  الباكستانية،  التجارة  وزارة  أعلنت 
حدودية مشتركة مع إيران، تنفيذا التفاق بين البلدين. 
ونقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء »إرنا« أمس، 
وزير  بأعمال  والقائم  باكستان  وزراء  رئيس  مستشار  عن 
تغريدة على  الرزاق داود، في  التجارة واالستثمار عبد 
تويتر، أن هناك 3 أسواق قيد اإلنشاء في مناطق »جبد« 
بلوشستان  إقليم  في  الواقعة  و»تشدجي«  و»ماند« 
بالقرب من الحدود اإليرانية. وأشار إلى أن هذه األسواق 
في  أيضًا  وتساعد  الثنائية  التجارية  العالقات  تعزز 
المعيشة  مستويات  وتحسين  اقتصادية  فرص   خلق 

لسكان المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

الكوريون يقلصون استثماراتهم في »تسال«
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة األوراق المالية الكورية، 
لصناعة  »تسال«  شركة  أسهم  شراء  أن  األربعاء،  أمس 
المستثمرين  قبل  من  األميركية،  الكهربائية  السيارات 
عام  في  له  مستوى  أدنى  سجل  الجنوبيين،  الكوريين 
سعرها.  في  انخفاض  وسط  الماضي،  أيار  مايو/  في 
مليون   80.8 قيمته  ما  الكوريون  المستثمرون  واشترى 
بانخفاض  الماضي،  الشهر  »تسال«  أسهم  من  دوالر 
الماضي، كما تمثل  نيسان  إبريل/  بلغت نسبته 45% عن 
حوالي 10% من االستثمارات المسجلة في يناير/ كانون 
بلغ  عندما  دوالر،  مليون   939 والبالغة  الماضي  الثاني 

سعر سهم »تسال« أعلى مستوى له على اإلطالق.

أخبار مختصرة

ُعطل مفاجئ للبورصة السعودية
لندن ـ العربي الجديد

تعطل نظام التداول في سوق األسهم السعودية 
)البورصة( بشكل مفاجئ لنحو 80 دقيقة، خال 
تعامات أمس األربعاء، قبل أن يعاود العمل في 
إلى  العمل  البورصة توقف  إدارة  أرجعت  فيما  وقــت الحــق، 

خلل فني غير متوقع، من دون ذكر تفاصيل.
نسبته  بلغت  على صعود محدود  الرئيسي  املؤشر  وأغلق 
والــبــورصــة  نــقــطــة.   10656.8 مــســتــوى  عــنــد  لتستقر   %0.56
السعودية هي األكبر في املنطقة من حيث القيمة السوقية، 
وتــتــكــون مــن 200 شــركــة مــوزعــة عــلــى 20 قــطــاعــًا. وأشــــارت 
الـــبـــورصـــة إلــــى ســـامـــة أنــظــمــتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، 
التي  اتخاذ كامل اإلجـــراءات  أنها تعمل دائمًا على  مضيفة 
أخــرى،  مــن ناحية  الــســوق واملتعاملن.  مــن شأنها مصلحة 
نقلت وكالة بلومبيرغ األميركية، أمس، عن مصادر وصفتها 
باملطلعة، أن شركة أرامكو، عماق صناعة النفط السعودي، 
تسعى لجمع نحو 5 مليارات دوالر، من خال طرح صكوك 
خــال يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري، لتمويل تــوزيــعــات األربـــاح. 

وقــالــت املــصــادر إن »أرامــكــو« تــدرس طــرح صكوك بــالــدوالر 
بنكًا  اخــتــارت حوالي 15  أنها  إلــى  املحلية، مشيرة  والعملة 
الطرح  الشركة قد تؤجل  أن  املزمعة. مضيفة  الطرح  لعملية 
»إذا تـــدهـــورت ظــــروف الـــســـوق«، فــيــمــا امــتــنــعــت أرامـــكـــو عن 
الــوكــالــة األمــيــركــيــة. وتــأتــي مــســاعــي الشركة  التعليق، وفـــق 
لطرح الصكوك، وهي عبارة عن أداة لاقتراض، رغم ارتفاع 
أرباحها في الربع األول من العام الجاري وسط انتعاش في 
أسواق النفط العاملية. وتضاعف سعر النفط، شريان الحياة 
أكثر  إلى  أكتوبر/تشرين األول املاضي،  في السعودية، منذ 
من 70 دوالرًا للبرميل مع قيام االقتصادات الكبرى بحمات 
ــا الــجــديــد،  تــلــقــيــح واســـعـــة ملــواطــنــيــهــا ضـــد فـــيـــروس كـــورونـ
وإعادة فتح األعمال التجارية والخدمية. وجاء ارتفاع أسعار 
الــخــام مــدعــومــًا أيــضــًا بخفض تحالف »أوبــــك+«، اإلمــــدادات 
األســعــار، بعدما  استقرار  للحفاظ على  العاملية  الــســوق  فــي 
شــهــدت انــهــيــارًا حـــادًا فــي إبــريــل/نــيــســان مــن الــعــام املــاضــي 
بــســبــب تــداعــيــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة. واســتــجــابــة النــهــيــار 
أسعار النفط الخام في أوائل العام املاضي، خفضت أرامكو 
اإلنــفــاق والــوظــائــف واخــتــارت بيع األصـــول غير األساسية. 

واتــفــقــت مــجــمــوعــة تــقــودهــا الـــواليـــات املــتــحــدة، فــي إبــريــل/
ــراء حــقــوق تــأجــيــر خــطــوط أنابيب  نــيــســان املــاضــي، عــلــى شـ
مستويات  تـــزال  وال  دوالر.  مليار   12.4 مقابل  أرامــكــو  نفط 
ديـــون أرامــكــو ترتفع بشكل كبير، ويــرجــع ذلــك أســاســًا إلى 
األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  على  استحواذها 
وهي  دوالر،  مليار   69 مقابل  الكيماويات  لصناعة  )سابك( 
الــوبــاء. وارتــفــع معدل  االتــفــاق عليها قبل تفشي  تــم  صفقة 
مــن حقوق  لــلــديــون كنسبة مئوية  املــديــونــيــة، وهــو مقياس 
امللكية، من سالب 5% في أوائــل عام 2020 إلى 23% بحلول 
مـــارس/آذار من العام الجاري، وهو أعلى من الحد األقصى 
الــذي حــددتــه الشركة ذاتــيــًا عند 15%. ومــن املــقــرر أن يرتفع 
اإلنــفــاق الرأسمالي ألرامــكــو هــذا العام إلــى 35 مليار دوالر، 
لكنه سيظل أقل من التوجيه املقدم خال الطرح العام األولي 
التي تتخذ من الظهران  للشركة لعام 2019. وكانت الشركة 
مــقــرًا لها واملــدرجــة فــي الــبــورصــة الــســعــوديــة، قــد لــجــأت إلى 
املــاضــي، حيث  الثاني  فــي نوفمبر/تشرين  الــدولــيــة  الــســوق 
جمعت 8 مليارات دوالر من بيع سندات تقليدية ذات آجال 

استحقاق تتراوح بن 3 سنوات و50 سنة.

اقتصاد
جواد العناني

حسب آخر تقرير صادر عن 
البنك الدولي يتناول فيه تطورات 

االقتصاد األردني، برز خبران 
مهمان، األول ينادي بشطب 

مشروع ناقل البحرين )األحمر 
وامليت(، بسبب الخالفات الفنية 

بشأن مواصفاته ونموذجه 
ووظائفه، لكن الثاني واألهم أن 

نسبة البطالة بني الشباب وصلت 
إلى %50.

ر علماء السلوك االجتماعي 
ّ
يحذ

واملحللني النفسيني من أن فيروس 
كورونا قد فعل فعله في زيادة 

ية واألرق والضغط على  الِحدِّ
الشباب والشابات. وصاَحَب ذلك 
كله ضياع األمل في فرص العمل 

في القطاعني، العام والخاص، 
وزيادة مطالبات أبناء القبائل 

والعشائر والعائالت املمتدة 
الذين يفضلون العمل لدى القطاع 

العام، العسكري منه واملدني، 
على العمل في القطاع الخاص. 
وقد وجد بعض الساعني خلف 

اإلثارة والشهرة، ممن ساعدتهم 
األجهزة الرسمية على الصعود، 

فرصة للشعبوية عن طريق 
التهديد، مستعينني بثقل العشائر، 

ووجود آالف منهم في األجهزة 
العسكرية واألمنية، للضغط على 
الدولة، ال لتوفير الوظائف العامة 

لهم فقط، ولكن إلبعاد من يسمون 
ع واملتجنسني عن الوظائف 

ْ
ل بالصُّ

العامة، بغض النظر عن أصولهم 
ومستوى تعليمهم وكفاءاتهم.

واآلن، يتحّدث امللك عبد الله الثاني، 
بقوة وباستفاضة، عن ضرورة 
اإلصالح في األردن. وللتذكير، 

أصدر امللك خالل السنوات 
2013 - 2017 سبع أوراق ملكية، 

تتحّدث عن اإلصالح السياسي 
واالقتصادي. وترتكز، في عقدها 

االجتماعي، على ضرورة إيجاد 
املواطن الفاعل، وأحزاب فاعلة، 
ومجلس نواب فاعل، ومجلس 

وزراء نيابي فاعل. وهكذا يصبح 
الشعب مصدر السلطات. ولكن 

اتباع اإلصالح، وفق أسس املساواة 
والعدالة وعدم التمييز، يصطدم 

بحائط ما يسميه بعض كبار 
السياسيني بالحقوق املكتسبة. 

وبمعنى آخر، إنهم يخاطبون 
املشروع اإلصالحي للملك، مطالبني 

إياه بأن يصلح قدر ما يريد 
شريطة أال يغير قواعد اللعبة، 

فمحافظة ما تشكل ما نسبته %2 
من سكان األردن يجب أن تستمر 

في التمتع بنسبة 10% من مجموع 
مقاعد مجلس النواب. واملنطق غير 
ح به هنا أن القبائل والعشائر  املصرَّ

بوا على كرمهم 
َ
يطالبون بأال ُيعاق

 آلالف 
ً
في فتح األبواب مشرعة

املهاجرين الذين أتوا إلى األردن 
طلبًا للموئل مما كانوا يتعّرضون 
له من حروب واحتالل واقتالع في 

بلدانهم األصلية التي أتوا منها.
التحّدي األكبر الذي يواجهه األردن، 

هو إيجاد جواب مقنع للجميع، 
يجعلهم مدركني أهمية تكامل 

فئات املجتمع املختلفة، وأن يدرك 
كل واحٍد أن له حقوقًا وعليه 

مسؤوليات، وأن الجانب الذي يريد 
فرض شروطه على الجانب اآلخر 

سيؤدي إلى إضعاف الطرفني. 
التغيير ووضع منهاج جديد هو 

البديل الذي ال مناص منه، وال 
غنى عنه.

التحّدي األردني

Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة
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اقتصاد

النظام يقدم ضمانات للمغتربين بتسويات 
وّدية ومنع مصادرة األموال

160
السوري،  االقتصادي  يقول 
لـ»العربي  الجميل،  حسين 
يــوجــد  ال  ــه  ــ إن الـــجـــديـــد«، 
إحصاء دقيق حول األموال 
ثورة  اندالع  بعد  المهاجرة 
بحثية  مــراكــز  لكن   ،2011
مليار   160 بنحو  قــدرتــهــا 
لبنان  إلـــى  أكــثــرهــا  دوالر، 

ومصر وتركيا واإلمارات.

تحقيق

تحذيرات من االستيالء 
على رؤوس األموال عبر 

الضمانات الجديدة

بدء تواصل »غير رسمي« 
مع مستثمرين في مصر 

وتركيا والسودان

عدنان عبد الرزاق

بدأ نظام بشار األســد، بعد بقائه 
عـــلـــى كــــرســــي الـــســـلـــطـــة املــــوروثــــة 
ــة وإعـــــــان األســـبـــوع  ــعــ لـــفـــتـــرة رابــ
املاضي فوزه بانتخابات، تصفها املعارضة 
بــاملــســرحــيــة، الــتــحــضــيــر الســـتـــرجـــاع رجـــال 
األعـــمـــال والــرســامــيــل املـــهـــاجـــرة، خــاصــة من 

الدول العربية واإلقليمية املجاورة.
ويـــكـــشـــف مــســتــثــمــرون مــقــيــمــون فــــي مــصــر 
بدء  الجديد«،  »العربي  لـ والــســودان،  وتركيا 
تواصل »غير رسمي« معهم وتقديم اإلغراءات 
إلى  ورساميلهم  أعمالهم  لنقل  والضمانات 
سورية، مضيفني أن مجالس رجــال األعمال 
بــدأت  حكومي،  غير  تنظيم  وهــي  املشتركة، 
بتشكيل لــجــان، بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد غــرف 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة ومــمــثــلــني عــــن وزارة 
سورية، لتلتقي برجال األعمال والصناعيني 

السوريني »إليجاد تسوية للعودة«.
وفي املقابل، تكشف مصادر رفيعة املستوى 
مــن دمــشــق، أن مــجــلــس الـــــوزراء فــي حكومة 
بـــشـــار األســــــد، قـــد شــكــل لــجــنــة لــلــنــقــاش مع 
الــذيــن غـــادروا ســوريــة بعد عام  املستثمرين 
2011 »لتشجيعهم ودعوتهم إلى العودة إلى 
سورية« بعد أن بات وضع الصناعة السورية 
»مــزريــا«، على حسب وصــف وزيــر الصناعة 
بحكومة األســد، زيــاد صباغ، خــال مناقشة 

تشكيل اللجنة، وفق ما نقلت املصادر.
وتضيف املصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
»العربي الجديد«، أن حكومة األسد »ارتأت«  لـ
خال اجتماعها األخير األسبوع املاضي، أن 
الحل الوحيد لعودة اإلنتاج املحلي وتخفيف 
ــاتــــورة االســـتـــيـــراد الـــتـــي تــســتــنــزف الــقــطــع  فــ
األجنبي »هو عودة الرساميل السورية بأي 

شكل«.
ــوري بـــقـــطـــاع الــنــســيــج  ــ ويــــقــــول مــســتــثــمــر ســ
»الـــعـــربـــي  ــي مـــديـــنـــة 6 أكـــتـــوبـــر بـــمـــصـــر، لــــ فــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــتـــفـــاوض مــســتــمــر مـــع رجـــال 
إلى  للعودة  عامني  »منذ  السوريني  األعــمــال 
ــا بــعــد االنـــتـــخـــابـــات،  ســــوريــــة«، لــكــن فـــتـــرة مـ
تـــعـــاظـــمـــت، بـــقـــيـــادة رئــــيــــس مـــجـــلـــس رجــــال 
األعــمــال الــســوري املــصــري املــشــتــرك، خلدون 

وتعهدات  ضمانات  وتقديم  للعودة  املــوقــع، 
»بــطــي صــفــحــة املـــاضـــي«. ويـــؤكـــد املستثمر 
السوري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن املزاج 
العام للمستثمرين السوريني بمصر »رافض 
الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــة«، خــاصــة مـــن كـــان لهم 
رأي فــي عــنــف الــنــظــام فــي مــواجــهــة الــثــورة، 
مشيرًا إلــى أن خــلــدون املــوقــع يــرمــي بوعود 
وضــمــانــات تشمل عـــدم االعــتــقــال »حــتــى ملن 
انتقد النظام واإلفراج عن األموال واملمتلكات 
ــوزة«. لـــكـــن الــــواقــــع االقــــتــــصــــادي فــي  ــجــ ــحــ املــ
ســـوريـــة، بــحــســب املــســتــثــمــر الـــســـوري، »غــيــر 
مــشــجــع عـــلـــى الـــــعـــــودة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
السياسة، فتكاليف اإلنتاج مرتفعة جدًا، في 
ظل عدم توافر الطاقة واملواد األولية وارتفاع 
أجــــر الــعــمــالــة املــتــخــصــصــة املــتــبــقــيــة داخـــل 
ســوريــة، هــذا إن لــم نــأت على تــراجــع الــقــدرة 
يعني  مــا  املحلية،  الــســوق  الشرائية وضــيــق 
أن أي استثمار أو عــودة إلى سورية »مكللة 

بالخسائر واملخاطر«.
ولـــم يــخــف رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري، »دراســــة 
ــة،  ــــى ســـوريـ بـــعـــض املــســتــثــمــريــن الــــعــــودة إلـ

خــاصــة بــواقــع مــا يــقــال عــن عـــودة الــعــاقــات 
السورية مع الدول العربية، ما يعني أن رأس 
ــال الـــســـوري املــهــاجــر ســيــصــبــح مــحــاصــرًا  املــ
وفــــي خـــطـــر«، مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
أن اإلغــــراءات تتزايد هــذه األيـــام »تــصــل إلى 

حصص في إعادة اإلعمار«.
ومــــن تــركــيــا، يـــؤكـــد رجــــل األعـــمـــال الـــســـوري 

ناجي  والعطور،  التجميل  قطاع  في  العامل 
 :

ً
تركماني، استحالة عودته إلى سورية، قائا

»أنا حصلت على جنسية تركية، وحتى لو لم 
أحصل عليها، ال يمكن أن أفكر في العودة«، 
»العربي الجديد« إلى  لـ مشيرًا خال حديثه 
أن الواقع السياسي واالقتصادي في سورية، 

ال يشجع.
ويــضــيــف: »أي مــجــنــون يــذهــب لــاســتــثــمــار 
في سورية حاليا، فإن لم نتوقف عند القتل 
ُدمــرت  واملنشآت  هــاجــرت  فالعمالة  والظلم، 
وال يوجد بنى تحتية ومــواد أولــيــة، كما أن 
العمات  وحــيــازة  التصدير  على  التضييق 
األجنبية، يصل حدود السجن لسبع سنوات، 
تركيا  فــي  يترك مناخا جــاذبــا  أن  يفكر  فمن 

ويخاطر بحياته وأمواله في سورية؟«.
ـــــــن مــنــشــأة 

ّ
ــيـــف تــــركــــمــــانــــي، الـــــــذي وط ويـــضـ

برأسمال  التجميل  ومــواد  العطور  لصناعة 
بـــريـــف  دوالر  ألـــــــف   500 ــلـــغ  ــبـ يـ تـــأســـيـــســـي 
إسطنبول، تصل منتجاتنا اليوم إلى أقطار 
عــربــيــة وأفــريــقــيــة وأوروبــــيــــة، ونــلــقــى دعــمــا 
لــلــتــصــديــر وعــــدالــــة فــــي املـــنـــافـــســـة بــالــســوق 

التركية، كيف نهدم ما بنيناه خال السنوات 
املــاضــيــة، لــنــذهــب ونــســاهــم فــي تــقــويــة نظام 

األسد وندفع الخسائر من أموالنا؟
ــل  ــتـــواصـ ــم الـ ــ ــــل تـ ــلـــى ســـــــــؤال: هـ وفــــــي رده عـ
مـــع املــســتــثــمــريــن الـــســـوريـــني بــتــركــيــا؟ يــقــول 
مستمر  بشكل  تلميحات  تصلنا  تركماني: 
وتزايدت هذه الفترة، من سوريني في تركيا 
لــهــم عــاقــات مــع الــنــظــام »لــكــن الــرفــض سمة 

عامة لكثير من املستثمرين في تركيا«.
الغذائيات  أكد مستثمر بقطاع  ومن جانبه، 
»العربي  لـ مصطفى،  صهيب  الــخــرطــوم،  فــي 
الجديد«، »استحالة العودة إلى سورية، ولو 

صفيت أعمالي«، على حد قوله.
وأضاف مصطفى أن »ما الدعوات واإلغراءات 
الــصــادرة من النظام ســوى فــخــاخ«. ويعتبر 
الــســودان  فــي  أعــمــالــه  أن  الـــســـوري  املستثمر 
ــّيـــق الــــســــودان  ــدم تـــضـ ــ نـــاجـــحـــة، مـــتـــوقـــعـــا عــ
بالسوريني، كما أشاع البعض قبل أشهر أن 

الخرطوم تريد ترحيل السوريني.
وليست فكرة دعوة رجال األعمال السوريني 
بالدول املجاورة للعودة إلى سورية، جديدة 
ــادي  ــتــــصــ عـــلـــى نــــظــــام األســـــــــد، بـــحـــســـب االقــ
تتكرر، خاصة  بــل  الــســوري محمود حسني، 
في مصر، نظرًا لضخامة رأسمال السوريني، 
مــوزعــا عــلــى اســتــثــمــار الــعــقــارات واملــصــانــع 

واملطاعم ومحات تجارية.
»العربي الجديد«،  ويذّكر حسني، في حديثه لـ
ــد شــكــل لــجــنــة فـــي فــبــرايــر/ ــ ــأن نـــظـــام األسـ بــ
شباط 2019، بعد املؤتمر الصناعي بدمشق، 
إلغـــــراء الــصــنــاعــيــني الـــســـوريـــني، خــاصــة في 
مــصــر، لــلــعــودة إلـــى ســـوريـــة، ولــكــن وقــتــذاك، 
لـــم يــتــم تــقــديــم أي ضـــمـــانـــات حــــول جــدولــة 
ــقــــروض املــتــعــثــرة وال األمـــــــوال واملــنــشــآت  الــ
املحجوز عليها احتياطيا »لكن الوضع ربما 
تغّير بعد صدور قانون االستثمار الجديد«.
ــــوم، وبـــعـــد صــــــدور قـــانـــون  ــيـ ــ ــــول: أمـــــا الـ ــقـ ــ ويـ
االستثمار الجديد، ربما تبدأ بعض األموال 
ــــادت  ــتـــي أعـ ــدول الـ ــ ــ بــــالــــعــــودة، خـــاصـــة فــــي الـ
ــد، ومــنــهــا اإلمــــــــارات، أو  ــ عــاقــاتــهــا مـــع األســ

الحقا مصر والسعودية.
وحــول حجم األمــوال السورية التي هاجرت 
بــعــد انــــدالع ثــــورة 2011، يــقــول االقــتــصــادي 
الــســوري إنــه ال يوجد إحصاء أو رقــم دقيق، 
لكن مراكز بحثية، منها مركز مداد من داخل 
ــرجـــت مــن  ــتـــي خـ ســــوريــــة، قــــــدرت األمــــــــوال الـ
إلى  أكثرها  سورية بنحو 160 مليار دوالر، 

لبنان ومصر وتركيا واإلمارات.
وكــــان نــظــام بــشــار األســــد قــد أصــــدر، الشهر 
ــــم 18 لــعــام  املــــاضــــي، قــــانــــون االســـتـــثـــمـــار رقـ
2021، وهو، بحسب تصريح وزير االقتصاد 

الخليل،  سامر  محمد  الخارجية،  والتجارة 
يــعــكــس ســيــاســة الـــدولـــة الــتــنــمــويــة ويضمن 
تــحــقــيــق بــيــئــة اســتــثــمــاريــة تــشــجــع رؤوس 
األمـــوال  الــخــارجــيــة وتحمي رؤوس  األمــــوال 

املحلية.
ــة إلــــى رأس  ــالـ وفــيــمــا اعـــتـــبـــره مـــراقـــبـــون رسـ
ــلــــيــــل: إن  ــر، قـــــــال خــ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ املــــــــال الــــــســــــوري املـ
الــقــانــون ركـــز عــلــى آلــيــة تــســويــة املــنــازعــات، 
الــوديــة والتحكيم، إضافة  الطرق  إدخــال  مع 
القانون  مــواد  أن  كما  املختص.  القضاء  إلــى 
تــؤكــد عــلــى مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص واملــعــامــلــة 
إلى  إضافة  املستثمرين،  جميع  بني  العادلة 
حرية االستثمار، ومنع االحتكار في مختلف 

النشاطات االقتصادية.

فخ إغـراءات عودة 
المستثمرين لسورية

من  الخارج  في  السوريين  للمستثمرين  وضمانات  إغراءات  تقديم  إلى  السوري  النظام  اتجه 
إجل إعادتهم إلى بالدهم، بهدف االستفادة من أعمالهم ورساميلهم، ، وتشمل اإلجراءات 

الجديدة تعهدًا بتسويات ودية وعدم مصادرة األموال
تقلبات في سعر الليرة

فيما تراجع سعر غرام الذهب باألسواق السورية، بنحو ألف ليرة أمس 
األربعاء، ليسجل 160 ألف ليرة للغرام الواحد، استمر التذبذب في سعر 
الليرة السورية مقابل الدوالر، بني 3250 و3300 ليرة. ويأتي ذلك وسط 
الــتــهــاوي بعدما تنصل مــصــرف ســوريــة املــركــزي  تــوقــعــات بمزيد مــن 
املـــواد األساسية  املــســتــوردات واكتفى بتمويل بعض  أمــس، مــن تمويل 
واالستهالكية، وفق سعر صرف الــدوالر املحدد بـــ2525 ليرة، ما يعني 
التجارية  العمليات  لتمويل  السورية  بالسوق  الــدوالر  الطلب على  زيــادة 
والعقود التي أبرمها السوريون.  ويتوقع اقتصاديون من دمشق، استمرار 

تدهور العملة السورية خالل الفترة املقبلة، بسبب توقف التحويالت التي 
والبالغة نحو 10  الفطر  شهدتها ســوريــة خــالل شهر رمــضــان وعــيــد 
إلــى ما يرونه من »فشل« في إعــادة إنتاج  ماليني دوالر يوميًا، إضافة 
بشار األسد، إقليميًا ودوليًا، بعد الكلمة اإلقصائية التي تقّسم السوريني، 
فور إعالن نتيجة االنتخابات. ويشير اقتصاديون إلى أن عملية إعادة 
اإلعمار ال يمكن أن تمر في ظل بقاء األسد ونظامه، األمر الذي سيزيد 
من معاناة السوريني وتراجع سعر صرف الليرة، بواقع تبديد ما تبقى 

من العمالت الصعبة على استيراد القمح واملشتقات النفطية.

تدهور كبير 
للصناعات 
والحرف 
السورية )لؤي 
بشارة/فرانس 
برس(

صالح النعامي

بات تسارع خطوات التطبيع بني 
اإلسرائيلي،  اإلمــارات واالحتال 
وال سيما في مجال الطاقة، أكثر 
خــطــورة على أحــد أكــبــر املــمــرات املائية في 

العالم، وهو قناة السويس.
وكــشــفــت قــنــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة »كـــان« 
النقاب عــن أن اإلمــــارات وإســرائــيــل شرعتا 
بالفعل في تطبيق االتفاق بينهما، القاضي 
أنــبــوب »إيــات  النفط اإلمــاراتــي عبر  بنقل 
عسقان« إلى أوروبــا، في خطوة قد تسهم 

في تكريس بديل عن قناة السويس.
وفي تحقيق بثته، ذكرت القناة أن السفينة 
اإلماراتية التي وصلت، األحد املاضي، إلى 
ميناء »إيــات«، كانت في الواقع ناقلة نفط 
ضــخــمــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تـــواصـــل إفــــراغ 

حمولتها.
الــتــي تم  الــقــنــاة مــشــهــد السفينة  وعــرضــت 
ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب »إيات 
عــســقــان«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يــتــم ضــخ ستة 
آالف طن من النفط في الساعة في األنبوب، 

الــذي يربط إيــات بعسقان. وقــد جــاء بدء 
ــبــــوب بــعــد أن تـــم إصــاحــه  الــعــمــل فـــي األنــ
مــن األضــــرار الــجــزئــيــة الــتــي لحقت بــه بعد 
إصــابــتــه بــأحــد الـــصـــواريـــخ الــتــي أطلقتها 
غــــزة، في  قــطــاع  مــن  الفلسطينية  املــقــاومــة 

اليوم الثاني للعدوان األخير على القطاع.
املستويات  مــن  الكثير  أن  التحقيق  وأظــهــر 
النفط  تــعــارض نقل  أبيب  تــل  فــي  الرسمية 
اإلمــاراتــي، بفعل األضــرار البيئية املحتملة 
النفط  مــن  كبيرة  كميات  نقل  عــن  الناجمة 

عبر إسرائيل.
 مــــن ديــــــوان 

ً
ــا ــإن كــــ وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــ

رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، ومكتب 
القومي مئير بن شابات،  مستشاره لألمن 
الــحــكــومــة  إطـــــاع وزارات  عــــدم  تــعــمــدا  قـــد 
واملـــؤســـســـات الــرســمــيــة عــلــى طـــابـــع بــنــود 
املتعلقة  والتفاصيل  اإلمــــارات  مــع  االتــفــاق 

ببدء تشغيله.
ويـــذكـــر أن »مـــركـــز أبـــحـــاث األمــــن الــقــومــي« 
ــر نــشــره  ــقـــديـ ــلــــي قــــد دعـــــــا، فــــي تـ ــيــ ــرائــ اإلســ
مؤخرًا، صراحة إلى استغال حادثة جنوح 
السفينة فــي قــنــاة الــســويــس وطـــرح بــدائــل 
للعالم عن قناة السويس، على اعتبار أنها 

فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة إلسرائيل.
ــبــــوب »إيـــــات  ــة إلـــــى تــفــعــيــل أنــ ــافــ ــاإلضــ وبــ
عــســقــان« املــخــصــص لــنــقــل املــــواد السائلة 

 »مــركــز أبــحــاث األمــن 
ّ
فـــإن وضمنها النفط، 

الــقــومــي« اإلســرائــيــلــي اقـــتـــرح تــدشــني خط 
ســكــة حــديــد يــصــل إيــــات بــمــيــنــاء أســــدود، 
ليكون قــادرًا على نقل املــواد الصلبة، التي 

تصّدر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.
االقتصادي  املجلس  أن رئيس  إلــى  ويــشــار 
ــــي ســـمـــحـــون، قــد  فــــي ديـــــــوان نــتــنــيــاهــو، آفـ
ــــح، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه مــؤخــرًا  أوضــ
صحيفة »معاريف«، أن إسرائيل واإلمارات 
تــعــكــفــان عــلــى دراســـــة مــشــروعــني كــبــيــريــن، 
يــمــكــن أن يــســهــمــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في 

تقليص الحاجة إلى قناة السويس.
بحسب ســمــحــون، فــإن أبــوظــبــي وتــل أبيب 
تدرسان تحويل ميناء »إيــات« إلى ميناء 
عدد  استيعاب  يمكنه  بحيث  عميقة،  مياه 

من ناقات نفط ضخمة في آن واحد.
وفــــي حــــال تـــم تــنــفــيــذ هــــذا املــــشــــروع، فــإنــه 
ــنـــاء »الـــعـــقـــبـــة«  ــيـ ســيــشــكــل ضــــربــــة قــــويــــة ملـ
للموانئ  قــويــا  ــي، وســيــكــون منافسا  األردنــ
املصرية على قناة السويس. ولفت سمحون 
إلى مشروع آخر يتمثل في تدشني خط سكة 
وأبوظبي،  حيفا  ميناء  بــني  مباشر  حــديــد 

يمر في األردن والسعودية.
وفــي شهر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
ــارات اتــفــاقــا مبدئيا  ــ ــعــت إســرائــيــل واإلمـ

ّ
وق

ــام واملــنــتــجــات  ــخـ يــتــعــلــق بــشــحــن الــنــفــط الـ
ــــارات، ثالث  النفطية الــقــادمــة مــن دولـــة اإلمـ
أكــبــر منتج للنفط فــي أوبـــك، إلــى األســـواق 
ــيـــب لــلــنــفــط فــي  ــابـ األوروبـــــيـــــة عـــبـــر خــــط أنـ
ــــني الـــبـــحـــريـــن األحـــمـــر  إســــرائــــيــــل يــــربــــط بـ
ــعــت آنــــذاك شركة 

ّ
واألبــيــض املــتــوســط. ووق

خـــطـــوط األنــــابــــيــــب األوروبــــــيــــــة اآلســـيـــويـــة 
اإلســرائــيــلــيــة وشــركــة  الــحــكــومــيــة   )EAPC(
MED-RED LAnD BRiDgE LtD ومقرها 
في مجال  للتعاون  تفاهم  مذكرة  ــارات  اإلمـ

بغداد ـ محمد علي

قــالــت هــيــئــة عــراقــيــة رســمــيــة مــعــنــيــة بــشــؤون 
متابعة ملفات الفساد في الباد إنها ضبطت 
مــســتــنــدات تظهر هـــدرًا كــبــيــرًا فــي املـــال الــعــام 
ــراق،  ــعـ فـــي إحـــــدى دوائــــــر الــصــحــة جــنــوبــي الـ
ُيظهر شــراء غّسالة وجــهــاز تنشيف خاصني 
بـــاألغـــراض الــطــبــيــة بــمــبــلــغ يــقــدر بــنــحــو 200 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )نــحــو 140 ألـــف دوالر 
ــراق مــنــذ عــــام 2003  ــعــ أمـــيـــركـــي(. ويـــعـــانـــي الــ
مــن تفشي ظــاهــرة الفساد املــالــي فــي مختلف 
مــؤســســات ومــفــاصــل الــدولــة أدى إلـــى تكبيد 
الباد مئات املليارات من الــدوالرات، وتسبب 
عن   

ً
والبطالة، فضا الفقر  معدالت  تفاقم  في 

تراجع كبير في الخدمات األساسية كالكهرباء 
واملاء والتعليم، والصحة، والطرق والجسور. 
وتــســعــى حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى تحقيق تقدم في الحرب على ما 
الفساد املحمية من  تسميه مافيات وشبكات 
ونجحت  مسلحة.  وفصائل  سياسية  جهات 
ــال ومـــحـــاكـــمـــة نـــحـــو 40 شــخــصــيــة  ــقـ ــتـ ــي اعـ فــ
انــتــقــادات  لــكــن  مختلفة،  وحــكــومــيــة  سياسية 

لــلــحــكــومــة بــشــأن تجنبها فتح  ــادة تــوجــه  حــ
ملفات الفساد املتعلقة باملسؤولني والقيادات 
السياسية الرئيسة في الباد، وعملها ضمن 
دوائر فساد أقل تأثيرًا. وأعلنت هيئة النزاهة 
الــعــراقــيــة، أمــس األربــعــاء، العثور على أوراق 
إلــى عملية هــدر مــالــي كبير في  وأدلـــة تشير 
الباد،  جنوبي  املثنى  محافظة  صحة  دائـــرة 
تــظــهــر شــــــراء جـــهـــازيـــن لــلــغــســل والــتــنــشــيــف 

بمبالغ كبيرة جدًا وغير منطقية.
الــعــراقــيــة )واع( بيانا  األنـــبـــاء  ونــقــلــت وكــالــة 
الــتــحــقــيــقــات في   دائــــرة 

ّ
إن فــيــه  تــقــول  للهيئة 

هــيــئــة الـــنـــزاهـــة تــمــكــنــت مـــن ضــبــط مستندي 
صرف أموال في دائرة صحة املثنى، األول كان 
لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه 99 

مليون ديــنــار عــراقــي سنه 2014 وإيــداعــه في 
ومستند  وتشغيله،  استخدامه  دون  املخازن 
الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز )نشافة( 
لجهاز الناظور نفسه كان بكلفة 99.5 مليون 
ة للفريق  دينار. وأضافت أن التحقيقات األوليَّ
إلــى أن الجهازين لم يتم استخدامهما  قــادت 
ــا فـــي املـــخـــازن، كــمــا تــبــني أن عمليات  ــ وأودعــ
الــشــراء وطــريــقــة خــزن األجــهــزة أدت إلــى هدر 
األجهزة،  باندثار  إذ تسبب ذلك  العام،  باملال 
 عــــن فــــــوات املــصــلــحــة املــتــمــثــلــة بــعــدم 

ً
فـــضـــا

استخدامها طيلة الفترة املذكورة.
في االثناء، كشفت مصادر حكومية عراقية عن 
صــدور حكم بالحبس 8 ســنــوات بحق نائب 
مدير مطار النجف جواد الكرعاوي بقضيتي 
فساد في املطار. ونقلت وسائل إعام محلية 
عراقية عن مسؤول عراقي قوله إنه »بناًء على 
الــفــســاد والــجــرائــم  لــجــنــة مــكــافــحــة  تحقيقات 
املهمة، صــدر أمــس األربــعــاء، حكم على نائب 
مدير مطار النجف جواد الكرعاوي بالسجن 
8 سنوات عن جريمة الرشوة بعقد استثمار 
مطار النجف وقضية عقد املدرج الجديد الذي 

ضبطت بشأنه قضايا فساد أيضا.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــام  ــ ــــوف أمــ ــ ــوقـ ــ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــوابـ ــرر مـــشـــهـــد طـ ــكــ ــتــ يــ
ــان، حــــيــــث يــنــتــظــر  الــــصــــيــــدلــــيــــات فـــــي لــــبــــنــ
أو  »مــــفــــقــــود«  عــــن دواء  بــحــثــا  ــنــــون  املــــواطــ
ب«، ويــعــتــمــدون شتى  ــرَّ ــ ــهـ ــ ن« أو »ُمـ

َّ
»ُمــــخــــز

الــســبــل والـــوســـائـــل إليـــجـــاده، فــيــمــا تنتشر 
طلبات املساعدة في البحث عن األدوية عبر 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتتصاعد  وســائــل 
 

ّ
أزمـــة األدويــــة املــقــطــوعــة فــي لــبــنــان، فــي ظــل

غــيــاب املــعــالــجــات الــحــقــيــقــيــة والــجــديــة من 
ــانـــب املــــســــؤولــــني. ورمــــــى وزيــــــر الــصــحــة  جـ
اللبناني في حكومة تصريف األعمال حمد 
ــرة املــســؤولــيــة الــكــبــرى فـــي ملعب  حــســن كــ
مصرف لبنان، مشككا في أرقامه ووعوده، 
فــــكــــان أن حـــمـــل شــــكــــواه هـــــذه فــــي لــــقــــاءات 
الجمهورية  رئيس  مــع  أواًل  بــدأهــا  متتالية 
ــون، فـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ مـــيـــشـــال عــ
ــال حـــســـان ديــــــاب، ورئـــيـــس الــبــرملــان  ــمــ األعــ
نبيه بري. وشدد حسن، أول من أمس، على 
أن املــطــلــوب 3 أمــــور أســاســيــة لــكــي يــتــوافــر 
الحاكم  على  »أواًل  الصيدليات،  فــي  الـــدواء 
ريـــاض ســامــة أن يتبنى كــل األدويــــة التي 
قبل  املــســتــورديــن،  إلــى مستودعات  وصلت 
إعــــان ســيــاســة املــوافــقــة املــســبــقــة الــجــديــدة 

عــلــى تــمــويــل الــــــــــواردات، وقــــد تــمــنــيــنــا من 
الرئيس عون أن تتم مراسلة حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان بـــهـــذا الــــخــــصــــوص«، الفـــتـــا إلـــــى أن 
»قيمة الــجــردة الــتــي أجــريــنــاهــا واملــتــوافــرة 
دوالر  مليون   185 تــقــارب  املستودعات  فــي 
أدويــة، و40 مليون دوالر كواشف مخبرية 
الصحة  وزيــر  ومستلزمات طبية«. وطالب 
»رفـــع الــســريــة املــصــرفــيــة عـــن الــحــســابــات  بــــ
املدعومة لاستيراد خــال عــام 2020 حتى 

ــــدواء منذ  ــــوزارة الــصــحــة تــتــبــع الـ يتسنى لـ
إلى  لبنان حتى صرفه  إلــى  لحظة وصوله 
املـــواطـــن. وإذا لـــم نــتــمــكــن مـــن الـــذهـــاب إلــى 
هذه الخطوة، يصار إلى تحويل امللف إلى 
النيابة العامة املالية ووضع يدها عليه ملا 
له من تداعيات خطرة على صحة املواطن«.

وكان البنك املركزي قد أصدر بيانا، في 21 
مايو/ أيار املاضي، أعلن فيه أنه »خال عام 
التي  للمصارف  أجنبية  عمات  بــاع   2020
مت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات  تقدَّ
طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة 
الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي بما 
يعادل 1173 مليون دوالر«. وأضــاف: »منذ 
بداية عام 2021 وحتى مايو/ أيار الجاري، 
التي قدمت  للمصارف  أجنبية  باع عمات 
ملفات استيراد املــواد الطبية املتنوعة بما 
حاليا  ولــديــنــا  دوالر،  مــلــيــون   485 يـــعـــادل 
مــلــفــات اســـتـــيـــراد قــيــد الـــــدرس بــقــيــمــة 535 
مليونا، وقد تسلمنا خال عشرة أيام 507 
تــســاوي  إجــمــالــيــة  بقيمة  للموافقة  طــلــبــات 
212 مليونا، ما يرفع الفاتورة الطبية التي 
مايو   20 وحــتــى  لــبــنــان  مــصــرف  يتحّملها 
إلى 1232 مليون دوالر، وهذا يتخطى كامل 
ــام 2020 لــهــذا  املــبــالــغ الــتــي بــيــعــت خـــال عـ

الغرض«.

التطبيع يجّفف 
قناة السويس

نقص حاد في العديد من األدوية )جوزيف عيد/
فرانس برس(

العراق: هدر مالي كبير في القطاع الصحي

لبنان: أزمة األدوية تتفاقم

النفط اإلماراتي يتدفق 
إلى أوروبا عبر إسرائيل

شرعت كل من اإلمارات 
وإسرائيل في تطبيق 

االتفاق بينهما، القاضي 
بنقل النفط اإلماراتي عبر 

أنبوب »إيالت عسقالن« 
إلى أوروبا، ما يهّدد قناة 

السويس

فساد مال وسياسة

مال وناس

وزير إماراتي يكشف 
عن توقيع 25 اتفاقية 
في أكثر من 15 قطاعا

حكم بالحبس 
8 سنوات بحق نائب 

مدير مطار النجف

من  النفطية  واملــنــتــجــات  الــخــام  النفط  نقل 
ــواق الــغــربــيــة عــبــر خط  ــ ــ ــى األسـ الــخــلــيــج إلــ
على  إيــات  مدينة  النفط بني  لنقل  أنابيب 
البحر  البحر األحمر وميناء عسقان على 

املتوسط. 
ــــي فـــي  ــنـ ــ وكـــــــــــان خـــــــط األنــــــابــــــيــــــب الـــــــــــذي بـ
الــقــرن املــاضــي يــهــدف إلــى  الستينيات مــن 
للنفط  املنتجة  الــدول  الخام من  النفط  نقل 

في الخليج إلى األسواق األوروبية.
وقامت إسرائيل ببناء الخط باالشتراك مع 

إيــران عام 1968، لكن الثورة اإلسامية في 
الــشــراكــة بني  إيـــران عــام 1979 مثلت نهاية 

البلدين. 
وفي إطــار تعزيز التطبيع االقتصادي بني 
وإماراتيون،  إسرائيليون  اجتمع  الطرفني، 
أمـــس األربــــعــــاء، فـــي فــنــدق أرمـــانـــي الــفــاخــر 
العالم في  داخــل أطــول ناطحة سحاب فــي 
دبـــــي، ملــنــاقــشــة فــــرص االســـتـــثـــمـــار، بــهــدف 
تحقيق استفادة قصوى من عمق العاقات 
بــني البلدين بعد تسعة أشــهــر مــن االتــفــاق 

الذي أضفى الطابع الرسمي على العاقات 
بني البلدين. املحادثات بني الطرفني تركزت 
ــاعـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــلـــيـــزر،  ــنـ حـــــول الـــصـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاحـــة وتــوفــيــر  وتـــطـــرقـــت إلـ
وتنويع  التكنولوجيا  ومشاركة  الوظائف 

االقتصادات ومعالجة قضايا ندرة املياه.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني 
ــــودي، وهــــو أعـــلـــى مــســؤول  ــزيـ ــ بـــن أحـــمـــد الـ
ــعــا 

ّ
ــاراتـــي فــي االجــتــمــاع، إن الــبــلــديــن وق إمـ

حوالي 25 اتفاقية في أكثر من 15 قطاعا.

التعاون بين اإلمارات 
واالحتالل يهّدد إيرادات 
قناة السويس )أحمد 
حسان/فرانس برس(

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة



1213
اقتصاد
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ــول قــــضــــيــــة غـــــــــاز الـــطـــبـــخ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
والــتــدفــئــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
مــــن مـــعـــركـــة بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
إلـــى مــعــركــة سياسية بــني الحزبني  بــســرعــة 
ــقــــراطــــي، وكــــذلــــك إلـــى  ــمــ الـــجـــمـــهـــوري والــــديــ
الكهرباء  إنتاج  معركة تجارية بني شركات 
البالد  الطبيعي في  الغاز  وشركات شبكات 
الكبرى  الطاقة  شركات  لوبي  يدعمها  التي 

في الواليات املتحدة.
ــدن  ــ املـ ــــني  بـ ــة  ــركــ ــعــ املــ تـــحـــتـــدم  وحــــتــــى اآلن 
والــــــــواليــــــــات، وتـــنـــقـــســـم بــــشــــأن إجــــــــــراءات 
الــتــحــول االســتــراتــيــجــي فــي الـــوقـــود حسب 
لــونــهــا الــســيــاســي. وبــيــنــمــا تـــعـــارض املـــدن 
الجمهوري  الحزب  من  حكام  يديرها  التي 
خــطــة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الـــرامـــيـــة لحظر 
ــفــــوري فـــي الــوقــود  اســـتـــخـــدام الـــوقـــود األحــ

األقل  على  أو  الجديدة  باملساكن  والتدفئة 
الواليات  حكام  يؤيد  استخداماته،  خفض 
الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  عليها  يسيطر  الــتــي 
اإلجـــــــــــراءات الــبــيــئــيــة الــــجــــديــــدة ويـــرونـــهـــا 

ضرورية ملستقبل خفض انبعاثات الغازات 
امللوثة للبيئة. 

وتــعــطــي املـــعـــارضـــة الـــشـــرســـة بــالــعــديــد من 
الـــــواليـــــات األمـــيـــركـــيـــة إلجــــــــــراءات الـــتـــحـــول 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي إلـــى الــكــهــربــاء، مــؤشــرًا 
إلــــى الــصــعــوبــات الـــتـــي تــعــتــرض ســيــاســات 
تنفيذها ضمن  يــنــوي  الــتــي  البيئية  بــايــدن 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
في  االستثمار  ومستقبل  املتحدة  الــواليــات 

الطاقة النظيفة. 
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحــســب 
فإن بعض املدن األميركية شرعت في تنفيذ 
إجراءات لتقليل استخدام الوقود األحفوري 
لكن  الجديدة،  باملنازل  والطبخ  التدفئة  في 
حــتــى هــــذه الــــواليــــات الــديــمــقــراطــيــة تــواجــه 
ــاع املـــطـــاعـــم وصـــعـــوبـــات  مـــعـــارضـــة مــــن قـــطـ
فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع كــلــف الــتــحــول إلــى 
الكهرباء ومستوى الدعم املقدم من البلديات 

ألصحاب األعمال التجارية واملساكن. 
ومن بني املدن الكبرى التي شرعت في تنفيذ 
نيويورك  مــدن  الجديدة  البيئية  اإلجــــراءات 
فرانسيسكو وسياتل ودينفر، وهذه  وسان 
املدن يديرها حكام من الحزب الديمقراطي. 
وفــي املــقــابــل، فــإن هنالك أكــثــر مــن 13 واليــة 
كبرى تعارض إجــراءات التحول إلى جانب 
الواليات املنتجة للطاقة، من بينها تكساس 
وأريــزونــا وأوكــالهــومــا وكنساس وتينسي 

معركة غاز 
الطهو بأميركا

مدينة داالس 
في تكساس من 

أكبر المعارضين 
إلجراءات بايدن 

)Getty( البيئية

المساكن  في  الكهرباء  إلى  الغاز  من  التحول  حول  المعركة  تحتدم 
الجمهوري  الحزبين  بين  المتحدة  بالواليات  والمطاعم  التجارية  والبنايات 
والديمقراطي على مستوى المدن والواليات. وربما تتحول المعركة إلى 
الحزب  وتعيق حصول  المقبلة  الكونغرس  انتخابات  قضية حاسمة في 

الديمقراطي على أغلبية

أصحاب المنازل األميركية 
يحبذون الغاز ألنه أرخص 

كلفة مقارنة بالكهرباء

الطلب على الوقود 
يرتفع في أميركا ويدعم 

تحّسن سعر النفط

65.5 % زيادة في 
الصادرات التركية خالل 

شهر مايو الماضي

بايدن يواجه 
معارضة شرسة 
حول استراتيجية 
وقود المساكن 

والبنايات

)Getty( ازدحام غير مسبوق بالمسافرين في مطار لوس أنجليس بكاليفورنيا)Getty( تركيا تسوق منتجاتها في دول أوروبية وتوقع صفقات

نيويورك ـ شريف عثمان

على الرغم من اعتياد األميركيني وغيرهم حول 
التطبيقات  على  الجائحة،  عــام  العالم، خــالل 
الــتــي تــســمــح بــعــقــد االجــتــمــاعــات عــبــر تقنية 
الفيديو كونفرانس، وتحقيق الشركات املالكة 
لتلك التطبيقات أرباحا طائلة خالل الشهور 
املـــاضـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد الــكــثــيــر من 
املحللني على استمرار الشركات في عقد هذه 
األميركيون  ى 

ّ
تلق االجــتــمــاعــات،  مــن  النوعية 

إشارات جديدة بعودة اقتصادهم لالنتعاش، 
املرتبطة بالسفر والعمل.  القطاعات  ال سيما 
الــثــالثــاء  ــال«،  ــ ــــورنـ ونــقــلــت »وول ســتــريــت جـ
تايلور، مسؤول خدمة  أليسون  عن  املــاضــي، 
الــعــمــالء فــي شــركــة أمــيــركــان أيــراليــنــز، قولها 
إنه مع عودة االقتصاد للفتح الكامل، أعلنت 
47 شركة من أكبر 50 من الشركات املتعاملة 
مع أميركان أيرالينز نيتها السماح ملوظفيها 
بالسفر فــي مــهــام عــمــل خـــالل الــعــام الــحــالــي. 
وفـــي الــوقــت الـــذي لــم تــتــجــاوز فــيــه حــجــوزات 
الـــشـــركـــات ملــوظــفــيــهــا نــســبــة 30% مــمــا كــانــت 
ــيـــروس وانـــتـــشـــاره في  ــفـ عــلــيــه قــبــل ظـــهـــور الـ
األراضـــي األميركية، بــدأت مــؤخــرًا الكثير من 
املــؤســســات، وعــلــى رأســهــا املــؤســســات املالية 
وتــحــديــدًا بــنــوك االســتــثــمــار وشـــركـــات إدارة 

أنقرة ـ العربي الجديد

شهدت الصادرات التركية قفزة في مايو/أيار 
املاضي، حيث ارتفعت بنسبة 65.5%، مقارنة 
بمايو 2020، كما شهدت الواردات قفزة أيضا 
القفزة  هــذه  وتــأتــي   .%54 بنسبة  زادت  حيث 
فــي الــوقــت الـــذي تتجه فيه الــبــالد إلــى زيــادة 

الصادرات الدفاعية.
ــام الــتــي أعــلــنــهــا وزيـــر الــتــجــارة  ــ وحــســب األرقـ
الــتــركــي، مــحــمــد مــــوش، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــعــــاء، بلغت  ــقـــرة، األربــ عــقــده فـــي الــعــاصــمــة أنـ
قــيــمــة الــــصــــادرات خــــالل مــايــو املـــاضـــي 16.5 
الــــواردات  فــي حــني بلغت قيمة  مــلــيــار دوالر، 
ــادرات  »الـــصـ أن  وأوضــــح  دوالر.  مــلــيــار   20.6
التركية حققت في مايو ثاني أعلى قيمة على 
مستوى الشهر الخامس في جميع السنوات«.

وكــشــف مــــوش أن صــــــادرات تــركــيــا إلــــى دول 
فــي   %71.1 ارتــــفــــعــــت  األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد 
ــايـــو املــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مــن  مـ
وارتفعت  دوالر.  مــلــيــارات   6.8 محققة   ،2020

ــــى من  الــــصــــادرات فـــي األشـــهـــر الــخــمــســة األولـ
العام الجاري، بنسبة 38.3%، مقارنة بالفترة 
صــادرات  وبلغت  املاضية،  السنة  مــن  نفسها 
األشــهــر الــخــمــســة األولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 

85.2 مليار دوالر.
ــلــــف، تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة  فــــي نـــفـــس املــ
لــزيــادة صــادراتــهــا الــدفــاعــيــة خــالل السنوات 
املقبلة، وسط اإلقبال الذي تجده في األسواق 
الــخــارجــيــة. ونسبت »األنـــاضـــول« إلــى رئيس 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
إسماعيل دمير، قوله إن النجاحات امليدانية 
الدفاعية  الصناعات  منتجات  حققتها  التي 

املحلية، لعبت دورًا مهمًا في زيــادة ثقة دول 
وشـــركـــات أجــنــبــيــة بـــهـــا، مـــا أدى إلــــى تــعــزيــز 
الــصــادرات. وأضـــاف دمير أن استدامة  قطاع 
الصناعات الدفاعية تعتمد إلى حد كبير على 
الصادرات. وأشار إلى أن تركيا لديها أهداف 
طـــمـــوحـــة فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
مــضــيــفــًا: »واثــــقــــون بــأنــنــا ســنــحــقــق أهــدافــنــا. 
واملــســّيــرة  املسلحة  البحرية  املــركــبــات  تعتبر 
)SİDA(، إحدى أكثر األمثلة الناجحة بالنسبة 

للصناعات الدفاعية التركية«.
ولفت إلى أن الطائرات املسلحة واملسّيرة من 
ق في سماء 

ّ
طراز »بيرقدار تي بي 2«، ستحل

كــل مــن بولندا وأوكــرانــيــا وقطر وأذربــيــجــان، 
وأن بـــيـــع تـــركـــيـــا لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن املـــســـيـــرات 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــــى دول فــــي االتــ ــورة إلـ املـــتـــطـ
وحــلــف شــمــال األطــلــســي »نـــاتـــو« يعتبر أمــرًا 

مهمًا.
وذكــر دمير، أن بولندا اشترت هذه املسيرات 
أثــبــتــت فعاليتها مــيــدانــيــًا، بــعــد إجـــراء  الــتــي 
التاريخية  العالقات  ومــراعــاة  محايد،  تقييم 
ــابــــع: »كـــانـــت صــفــقــة الــبــيــع  بـــني الـــبـــلـــديـــن. وتــ
لبولندا سريعة جــدا. هذا الوضع أظهر مدى 
ــانـــوا مــطــلــعــني بشكل  مــتــابــعــتــهــم لـــنـــا، فــقــد كـ
ــروا تقييماتهم  ــ واســــع عــلــى مــنــتــجــاتــنــا، وأجـ
امليدانية لها بإنصاف«. وشــدد على »تعاظم 
الجودة  في  األجنبية  والشركات  البلدان  ثقة 
ــــوة الــتــشــغــيــلــيــة ملـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات  ــقـ ــ والـ
ناحية  من  دمير  أكــد  كما  التركية«.  الدفاعية 
ــيـــة خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف املــنــتــجــات  أخــــــــرى، أهـــمـ

الدفاعية من خالل تعزيز صادراتها.
ــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
أردوغــــــــــان، إن أبـــــــواب تـــركـــيـــا مــفــتــوحــة أمــــام 
الــشــركــات األجــنــبــيــة لــالســتــثــمــار، مــشــيــرًا إلــى 
استعداد بالده ملنح الشركات األميركية كافة 
الــدعــم. وتستفيد تركيا مــن أنها باتت  أنـــواع 
واحة مستقرة في منطقة الشرق األوسط التي 
تــعــيــش مــعــظــم بــلــدانــهــا وضــعــًا غــيــر مستقر 
بسبب الحروب والنزاعات والحظر األميركي.

للقاء  لعودة موظفيها  التجهيز  الثروات، في 
ــة املـــؤتـــمـــرات  ــامــ عــمــالئــهــم وجـــهـــًا لـــوجـــه، وإقــ
الحقيقية بعيدًا عن تقنية الفيديو كونفرانس 
أسابيع  وقبل  بامللل.  الكثيرين  أصابت  التي 
ــلـــة، تـــســـبـــب جـــيـــمـــي دايــــــمــــــون، الـــرئـــيـــس  ــيـ ــلـ قـ
تشيس«،  مــورغــان  بــي  »جــي  لبنك  التنفيذي 
أكبر البنوك األميركية، في تراجع أسعار سهم 
شركة زووم املتخصصة في عقد االجتماعات 
االفــتــراضــيــة بـــشـــدة، بــعــد إعــــالن نــيــتــه إلــغــاء 
كــافــة اجــتــمــاعــاتــه املــقــرر عــقــدهــا عــبــر تطبيق 
الوحيد  البنك  الشركة. ودعــا دايــمــون، رئيس 
الباقي في منصبه بعد األزمة املالية العاملية 
ـ 2009،  العالم في 2008  أســواق  التي ضربت 
»ليخرجوا  بالشجاعة  التحلي  إلــى  موظفيه 
الثالثاء،  ويــوم  عمالئهم«.  ملقابلة  ويــســافــروا 
ــال األعــمــال، كما  بــدأ تــوافــد املستثمرين ورجـ
على  املاليني،  واملستشارين  الــثــروات  مــديــري 
ــة فـــلـــوريـــدا األمــيــركــيــة،  مــديــنــة مــيــامــي بـــواليـ
لــحــضــور مــؤتــمــر ســنــوي تــــدور أعــمــالــه على 
ــول الــعــمــلــة املـــشـــفـــرة األشــهــر  ــدار يـــومـــني حــ ــ مـ

»بيتكوين«.
وفي الوقت الذي أطلق فيه على مؤتمر العام 
الــحــالــي اســـم »أكــبــر حـــدث خـــاص ببيتكوين 
فــي الـــتـــاريـــخ«، ُيــتــوقــع أن يــشــارك فــي أعــمــالــه 
ومستشاريهم  املستثمرين  كــبــار  مــن  املــئــات 
لالستماع  األنــحــاء  كافة  من  يتوافدون  الذين 
لنصائح مجموعة من أكبر املتخصصني في 
األيـــام األربــعــة  مـــدار  الرقمية. وعــلــى  العمالت 
التالية لهذا املؤتمر، ستكون هناك اجتماعات 
بــالــعــمــالت املشفرة  املـــرة  ــرى، تتعلق هـــذه  أخــ

ككل، وسيتم كل ذلك برعاية أكثر من عشرين 
منصة يتم تداول تلك العمالت عليها.

بعد  األميركيون  بها  يحتفل  أول عطلة  وفــي 
تخفيف الــقــيــود الــخــاصــة بــإلــزامــهــم بــارتــداء 
األســبــوع  نهاية  وخـــالل عطلة  الــوجــه،  أقنعة 
املــــاضــــي الـــتـــي كـــانـــت طـــويـــلـــة بــســبــب حــلــول 
أشــــارت   ،MeMoriAl DAy الــــذكــــرى  يــــوم 
الــتــقــديــرات إلــى سفر مــا يــقــرب مــن 37 مليون 
مسافر من املــطــارات األميركية، في واحــد من 
أكثر أيام العام األخير ازدحامًا، بعد أن شعر 
ــــى منذ  األمـــيـــركـــيـــون بــاطــمــئــنــان لــلــمــرة األولــ
ظــهــور الـــوبـــاء الــقــاتــل فــي أراضــيــهــم. وتــزامــن 
ـــار الـــنـــفـــط أعــلــى  ـــعـ كــــل ذلـــــك مــــع تــســجــيــل أسـ
مستوياتها في عامني، في إشارة على تنامي 
الطلب على الــوقــود مــع بــدء عــودة االنتعاش 

االقتصادي في البالد.
األسابيع  السفر خــالل  ارتفاع حركة  وتسبب 
األخــــيــــرة فــــي ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود، 
وارتــفــاع أســعــار النفط عــاملــيــًا. وفــي أول أيــام 
آخـــر شــهــور الــنــصــف األول مــن الـــعـــام، ارتــفــع 
سعر البرميل من خام برنت املعياري بنسبة 
1.3% ليسجل أكثر من 70 دوالرًا للمرة األولى 
منذ شهر مايو/أيار من عام 2019، كما ارتفع 
سعر البرميل من خام غرب تكساس األميركي 
مقتربًا  دوالرًا،   67.72 ليتجاوز   %2.1 بنسبة 
من أعلى مستوياته فيما يقرب من ثالثة أعوام. 
ومع اعتبار معدالت اإلصابة بالفيروس تحت 
الــســيــطــرة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان اآلســيــويــة 
والـــصـــني، أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ــد أعـــــــــداد الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى جــرعــتــي  ــ ــزايــ ــ وتــ
اللقاح فــي بــلــدان أوروبـــا والــواليــات املتحدة، 
ــــذي يــضــم أعــضــاء  رأى تــحــالــف »أوبــــــــك+«، الـ
منظمة الدول املصدرة للبترول أوبك وبعض 
مصدريه من خارجها مثل روسيا، أن أسواق 
العالم ربما تكون مستعدة في الوقت الحالي 
الكميات املعروضة، من  املزيد من  الستيعاب 
دون تــعــّرض األســعــار لــالنــهــيــار عــلــى النحو 

الذي حدث منتصف العام املاضي.

تركيا تتجه لزيادة الصادرات الدفاعيةاالنتعاش األميركي يحيي السفر ويقلص التواصل عن بُعد

»وول ستريت  تــقــريــر  ولــويــزيــانــا. وحــســب 
جورنال«، تعتبر هذه الواليات أن اإلجراءات 
أنها  كــمــا  البيئية غــيــر شــرعــيــة ومــتــعــســفــة، 
ــاء وبــالــنــســبــة  ــنـ ــي الـــبـ ــًا فــ ــاديـ ــتـــصـ مــكــلــفــة اقـ

للسكان.  
ويـــجـــد ســـكـــان الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أن الــغــاز 
بكثافة  يــســتــخــدم  وبــالــتــالــي  رخــيــصــة،  أداة 
إدارة معلومات  بيانات  املنازل. وحسب  في 

األمــيــركــيــة إلــــى أن نــســبــة 47% مـــن املـــنـــازل 
األمـــيـــركـــيـــة تــســتــخــدم الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

الوقود مقابل 36% تستخدم الكهرباء. 
وتجد العائالت األميركية أن الغاز الطبيعي 
أرخص من الكهرباء، كما تتخوف في الوقت 
والطبخ  التدفئة  نظم  تغيير  كلفة  مــن  ذاتـــه 
الكهرباء. وربما سيكون هذا  إلــى  الغاز  من 
الــعــامــل واحـــــدًا مـــن الــعــقــبــات الــكــبــرى الــتــي 

الــطــاقــة األمـــيـــركـــيـــة، فــــإن الــــواليــــات املــتــحــدة 
مكعب  قـــدم  تــريــلــيــون   30.5 نــحــو  استهلكت 
من الغاز الطبيعي في العام 2020، وأن قرابة 
نــصــف املــســاكــن األمــيــركــيــة تــســتــخــدم الــغــاز 
ــي الــتــدفــئــة والـــطـــبـــخ وتــســخــني  الــطــبــيــعــي فـ
املياه وتشغيل األدوات املنزلية من الغساالت 

واملنظفات. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  بـــيـــانـــات  وتـــشـــيـــر 

ســتــقــابــل اســتــراتــيــجــيــة بـــايـــدن لــلــتــحــول من 
ــفــــوري فـــي املـــنـــازل والــبــنــايــات  الـــوقـــود األحــ
الــتــجــاريــة إلــى الــكــهــربــاء. وهــنــالــك تــســاؤالت 
حول من سيدفع كلفة التحول، هل الحكومة 
األمــيــركــيــة أم أصــحــاب املــســاكــن والــبــنــايــات. 
ــــت، فــي  ــــوسـ ــنــــطــــن بـ وتـــشـــيـــر صـــحـــيـــفـــة واشــ
ــلـــديـــات عــرضــت  ـــى أن بـــعـــض الـــبـ ــر، إلــ ــقـــريـ تـ
خططًا للتعويض، ولكنها لن تكون مجزية 

السكان.   للعديد من  مقنعة  تكون  لن  وربما 
ــــرى وكــــالــــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـ
األمــيــركــيــة أن بــنــايــات املــســاكــن واألعـــمـــال 
الغازات  من   %31 بنسبة  تساهم  التجارية 
امللوثة للبيئة، وأن خفض هذه النسبة بات 
ضروريًا خالل العقود املقبلة، ولذلك تنصح 

باستخدام الكهرباء في املباني الجديدة. 
وفي هذا الشأن، تقول مديرة منظمة خفض 
كاليفورنيا  بوالية  باملبني  الكربون  غــازات 
بـــانـــامـــا بــــارثــــولــــومــــي إن »املـــنـــظـــمـــة تــعــمــل 
عــلــى خــفــض الــــغــــازات املـــلـــوثـــة فـــي املــبــانــي 
بــنــســبــة 40% بحلول  الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة 
تتبنى  املــنــظــمــة  أن  وأضـــافـــت   .»2030 الــعــام 
املباني  في تصميم  بيئية جديدة  إجـــراءات 
الجديدة وستصبح تشريعاتها ملزمة خالل 

السنوات املقبلة. 
وتــعــد شــركــات الــغــاز الطبيعي والــشــركــات 
ــبـــر  ــــدن أكـ ــاملــ ــ ــاز بــ ــ ــغــ ــ املـــشـــغـــلـــة لـــشـــبـــكـــات الــ
ـــك شـــركـــات  ــعــــارضــــني، وتـــدعـــمـــهـــا فــــي ذلــ املــ
املطاعم وأصحاب املنازل وبعض البنايات 

التجارية حتى في الواليات الديمقراطية. 
وتجد شركات الغاز الصخري، التي تعتمد 
عـــلـــى االســــتــــهــــالك املـــحـــلـــي لـــلـــغـــاز أكـــثـــر مــن 
التصدير، نفسها فــي موقف حــرج فــي حال 
تطبيق اإلجراءات الجديدة، إذ إنها ستخسر 
ــاز األمـــيـــركـــي  ــغــ ــن ســـــوق الــ حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــ

لصالح منافساتها شركات الكهرباء. 
ــراء أن هـــــذه الـــشـــركـــات ربــمــا  ــبــ ويــــالحــــظ خــ
لــن تتمكن مــن تــعــويــض حــصــة الــغــاز التي 
ســتــفــقــدهــا فـــي الـــســـوق املـــحـــلـــي، إذ تــواجــه 
صعوبة في املنافسة الخارجية، خاصة في 
أســــواق رئيسية مــثــل أوروبــــا وآســيــا، حيث 
إن كلف استخراج وتصدير الغاز الصخري 
األمــيــركــي تــرتــفــع مــقــارنــة بــالــغــاز الــروســي. 
كــمــا أنــهــا تــواجــه منافسة الــغــاز األســتــرالــي 
والقطري في السوق اآلسيوي الذي تنخفض 

كلفة استخراجه مقارنة باألميركي. 
ويـــذكـــر أن مــعــركــة الـــحـــد مـــن اســتــخــدامــات 
الغاز الطبيعي في املساكن بدأت في مدينة 
 ،2019 العام  في  كاليفورنيا  بوالية  بيركلي 
ــي أعـــقـــاب  ــرت فــ ــشـ ــتـ ــا انـ ــان مــ ــرعــ ولـــكـــنـــهـــا ســ
ــعـــود  ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي وصـ ــــحـ انــــتــــصــــار الـ
لــلــحــكــم. وال يستبعد  ــايـــدن  بـ الــرئــيــس جـــو 
خبراء أن تصبح خطة التحول من الغاز إلى 
الكهرباء واحدة من العقبات الرئيسية لنواب 
الحزب الديمقراطي في العديد من الواليات 
األمــيــركــيــة خــالل انــتــخــابــات الــكــونــغــرس في 

العام املقبل.

التفاؤل  ظل  في  األربعاء،  أمس  الرئيسية  العمالت  أمام  الدوالر  ارتفع 
بالنمو السريع لالقتصاد األميركي مع التعافي من أزمة »كورونا«، لكن 
في  البيانات  أظهرت  بعدما  التضخم  مستجدات  من  مخاوف  هنالك 
مؤشر  ارتــفــاع  الماضي  األســبــوع 
الشخصي  ــالك  ــه ــت االس نــفــقــات 
المتحدة  الــواليــات  في  األســاســي 
3.1% في أبريل/ نيسان، وهو أعلى 
وسجل  عــامــً.   29 منذ  مستوى 
بنحو  اليورو  أمام  ارتفاعً  الــدوالر 
0.3% إلى 1.2171 دوالر، كما ارتفع 
والفرنك  واإلسترليني  الين  ــام  أم

السويسري.

التفاؤل يرفع صرف الدوالر

تقرير

تتواتر األدلة على حدوث 
انتعاش في االقتصاد 

األميركي، بدءًا من تزاحم 
المسافرين، إلى عقد 
المؤتمرات المباشرة، 

وتراجع أسهم شركات 
التواصل عن بعد

رؤية

علي نور

ب تلقى اللبنانيون مبادرة حاكم مصرف 
ّ
بمزيج من الحذر والترق

رتهم بتمكني كل مودع 
ّ

لبنان )املركزي(، رياض سالمة، التي بش
من سحب 50 ألف دوالر بالتقسيط خالل مّدة خمس سنوات، 

من الحسابات املقّومة بالعمالت األجنبّية. 
املبادرة وعدت بتأمني نصف املبلغ بالدوالر النقدي، فيما سيتم 
دفع النصف اآلخر بالليرة اللبنانّية، وفق سعر الصرف املعتمد 
في منّصة مصرف لبنان لتداول العمالت األجنبّية. مع اإلشارة 
إلى أن سعر صرف املنّصة ال يعّبر اليوم عن سعر صرف الدوالر 
الفعلي في السوق املوازية، ما يعني أن الجزء املدفوع بالليرة من 
العملّية سيكّبد املودع خسارة ناتجة عن فارق سعري الصرف.

في الشكل، حاول مصرف لبنان أن يسّوق هذه املبادرة كبادرة 
تدريجّيًا.  ولو  أموالهم  استعادة  بإمكانية  للمودعني  األمــل  تعيد 
لكن سرعان ما برزت التساؤالت التي ستحدد مدى جدوى هذه 
الوعود من وجهة نظر املودعني: كيف سيتم تمويل السحوبات 
أيــن؟ ومــا هي كلفتها اإلجمالّية بالعملة  بــالــدوالر، ومــن  النقدّية 
الصعبة على النظام املالي؟ وهل ستسّهل هذه السحوبات سداد 
أم  الطويل؟  املــدى  املودعني على  التزامات املصارف تجاه  جميع 
تة تؤّجل التعامل معهم لسنوات 

ّ
ستكون مجّرد حّبة مهّدئ مؤق

طويلة مقابل جزء صغير جّدًا من حقوقهم؟ 
الــتــفــاوض مع  ــه بصدد 

ّ
أن لبنان  املــبــدأ، أعلن حاكم مصرف  فــي 

ه يتجه إلى 
ّ
ة، ما يوحي بأن

ّ
اللبنانّية لتنفيذ هذه الخط املصارف 

مــن هذه  وازنـــًا  جــزءًا  للمصارف  الخارجّية  املــوجــودات  تحميل 
الــســحــوبــات. لــكــّن نــظــرة ســريــعــة عــلــى آخـــر املــيــزانــيــات املجّمعة 
املاضي  مــارس  آذار/  شهر  لغاية  كانت  أنها  تظهر  للمصارف 
مدينة بنحو 5.95 مليارات دوالر للمؤسسات املالّية األجنبّية، في 
حني لم تكن تملك في حساباتها لدى املصارف املراسلة بالعملة 
الصعبة وفي سائر موجوداتها الخارجّية إال نحو 4.89 مليارات 
الخارجّية لدى املصارف  املوجودات  دوالر، ما يعني أن صافي 

سّجل عجزًا قيمته 1.06 مليار دوالر.
تمويل هذه  القدرة على   

ً
فعال املصارف  تملك  األسباب، ال  لهذه 

السحوبات من حساباتها الخاّصة في الخارج، فيما يكمن الحل 
من  ــوال  األمـ هــذه  فــي سحب  املصرفي  للنظام  بالنسبة  الوحيد 

احتياطات املصارف املودعة لدى املصرف املركزي. 
ل هذه االحتياطات آخر ما تبقى من السيولة بالعملة 

ّ
وعمليًا، تمث

الصعبة في املصرف املركزي، والتي يستعملها املصرف اليوم 
ومــواد  ودواء  محروقات  من  األساسّية  السلع  استيراد  لتمويل 
غــذائــّيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــقــود الــدولــة الــحــيــوّيــة، كــشــراء الفيول 
من  تبقى  ما  أن  العلم  مع  الكهرباء.  معامل  لتشغيل  املستعمل 
ل االحتياطات اإللزامّية التي جرى إيداعها 

ّ
هذه السيولة اليوم يمث

كضمانة للمودعني.
بات  أسبوعني،  كــل  لبنان  ينشرها مصرف  التي  لــأرقــام  وفقًا 
الـــ16.4 مليار  مستوى هذه االحتياطات اليوم ال يتجاوز حــدود 
ــف عــمــلــّيــة الــســحــوبــات الــتــي يــتــحــّدث عنها 

ّ
دوالر، فــيــمــا ســتــكــل

مصرف لبنان نحو 11 مليار دوالر وفقًا لتقديرات الخبراء. علمًا 
أن كلفة السحوبات الدقيقة يصعب تحديدها اليوم قبل إحصاء 

عدد الحسابات القائمة وتوّزع السيولة على هذه الحسابات. 
الــواضــح أن عملية السحوبات  الــحــاالت، يــبــدو مــن  لكن فــي كــل 
احتياطات املصرف  ثلثي  قــادرة على استنزاف ما يقارب  هــذه 
ل عمليًا أي حل جــذري ملشكلة املودعني 

ّ
املركزي، دون أن تشك

السحوبات  لن تعالج جميع  لــأرقــام،  الطويل. ووفقًا  املــدى  على 
الــتــي سيسمح بها املــصــرف املــركــزي طـــوال الــســنــوات الخمس، 
إجمالي  مــن  ــدوالر، ســـوى %20  ــالـ بـ أو  املــحــلــّيــة  بالعملة  ســـواء 
املصرف  يطرحه  ما  أن  د 

ّ
يؤك ما  للمودعني،  املصارف  التزامات 

األزمــة، بل مجّرد تأجيل  لهذه  ل معالجة شاملة 
ّ
املركزي ال يمث

طويل األمد.
في الواقع ال تكمن مشكلة الطرح األساسّية في كونه يستنزف 
ضمانة  لتكون  أساسًا  مودعة  االحتياطات  فهذه  االحتياطات. 
املــــودع األخـــيـــرة، ال لــإمــعــان فــي إنــفــاقــهــا عــلــى دعـــم االســتــيــراد 
أن  املاضية. لكن اإلشكالية تكمن في  كما جــرى طــوال األشهر 
استعمال هذه االحتياطات ال يأتي مصحوبًا بخطة شاملة تكفل 
معالجة الخسائر املتراكمة في النظام املصرفي، وتعيد انتظامه 
خالل سنوات معدودة، وهو ما يمكن أن يعيد للمودعني حقوقهم 
على املدى الطويل. كما ال يأتي هذا الطرح مصحوبًا برؤية تعالج 
البالد الحقًا ثقة  الدولة في ســداد ديونها، لتستعيد  ر 

ّ
أزمــة تعث

ــــواق بــهــا، ولتستفيد مــن تــدفــقــات مــالــّيــة خــارجــّيــة تنعش  األسـ
نظامها املالي.

ل سوى 
ّ
ما طرحه مصرف لبنان اآلن، وعلى العكس تمامًا، ال يمث

تفريط بآخر مكامن السيولة املتبقية في النظام املصرفي، دون 
أن يعالج أصــل املشكلة، وهــو ما سيعني فعليًا اإلطــاحــة بآمال 
املـــودعـــني عــلــى املــــدى الــطــويــل، مــقــابــل حــصــولــهــم خـــالل خمس 

سنوات على فتات حقوقهم. 
أما املشكلة األخرى في هذا الطرح، فستكون خسارة املصرف 
في  القطع  فــي ســوق  ل 

ّ
للتدخ بيديه  املــتــوفــرة  للسيولة  املــركــزي 

حاالت الطوارئ، أو في الحاالت التي تفقد فيها األســواق القدرة 
على تأمني العملة الصعبة الستيراد أكثر السلع حيوّية للمجتمع، 
لبنان  أن يعالج مصرف  يأتي قبل  الــطــرح  خصوصًا كــون هــذا 

مشكلة انهيار سعر الصرف وشح العملة الصعبة.
متى يستعيد املودع أمواله إذًا؟ 

تشير الدراسات إلى أن ميزانيات مصرف لبنان املركزي تحمل 
دوالر،  مليار   61.95 بقيمة  الصعبة  بالعملة  فجوة  طياتها  في 
وهي تحديدًا الفارق بني ما يتوّجب على املصرف املركزي دفعه 
األجــنــبــّيــة، ومــا تبقى مــن سيولة بهذه  بالعمالت  الــتــزامــات  مــن 
ل بغالبّيتها 

ّ
العمالت. مع العلم أن التزامات املصرف املركزي تمث

لديه، في حني  التي وظفتها املصارف  املودعني  أمــوال  الساحقة 
األجنبّية  بالعمالت  السيولة  مــن  األكــبــر  الــجــزء  املــصــرف  أنــفــق 

سابقًا في عمليات تثبيت سعر الصرف وتمويل االستيراد.
الــرهــان على أي طــرح ال يعالج  ولــهــذا السبب تــحــديــدًا، ال يمكن 
جــذريــًا هـــذه الــفــجــوة، خــصــوصــًا أن اســتــعــادة الــتــدفــقــات املــالــّيــة 
الثقة  استعادة  دون  مستحيلة  املصرفي  النظام  إلــى  الخارجّية 
بهذا النظام، وهي مسألة تبدأ من معالجة هذه الخسائر املتراكمة. 
وفي الوقت الراهن، لن يصب طرح مصرف لبنان األخير إال في 
أعتاب  الشارع على  ولتهدئة غضب  الوقت،  سياق شــراء بعض 
ــم وارتــفــاع 

ّ
مــرحــلــة رفـــع الــدعــم، مــع مــا سيصاحبها مــن تــضــخ

جنوني في أسعار املواد األساسّية.

ودائع اللبنانيين: 
هل تعود يومًا؟

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة


