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الجزائر تبعث أنبوب الغاز مع نيجيريا
الجزائر ـ حمزة كحال

عــاد مــشــروع أنــبــوب الــغــاز الطبيعي بــن الجزائر 
ونيجيريا إلــى الــواجــهــة مــن جــديــد، خــال الفترة 
 14 نحو  البلدين  أدراج  فــي  قبع  بعدما  األخــيــرة، 
عــامــا، وعــلــى خلفية تــحــرك مــغــربــي إلنــشــاء أنــبــوب غـــاز مع 
املجيد عطار،  الــجــزائــري عبد  الــطــاقــة  وزيـــر  وقـــال  نيجيريا. 
»إنشاء مشروع  إن  الجديد«،  »العربي  في مكاملة هاتفية مع 
أنبوب غاز بن نيجيريا واملغرب، والذي أثار الكثير من اللغط 
في وسائل اإلعام، هو مشروع سياسي ال مردودية وجدوى 
اقــتــصــاديــة لـــه«، مــشــددا عــلــى أن املــشــروع يعبر عـــّدة بــلــدان، 
»وكــمــيــة الــغــاز الــتــي ستصل إلــى الــســوق األوروبــيــة ستكون 
الغاز،  إلــى  التي سيمر عبرها بحاجة  البلدان   كل 

ّ
قليلة، ألن

وبالتالي هذا املشروع غير مبني على أسس اقتصادية«.
وبالنسبة ملشروع أنبوب الغاز بن الجزائر ونيجيريا، أكّد 
 »املشروع مهم ويشمل ثاثة بلدان 

ّ
وزير الطاقة الجزائري أن

فــقــط، هــي نيجيريا والــنــيــجــر والــجــزائــر، والــــدول املــشــاركــة 
األكبر يمّر عبر بادنا،   جــزءه 

ّ
أن في تجسيده نفطية، كما 

وهو جاهز«، وقال »إن أي غاز لنيجيريا بمجرد دخوله إلى 

الــحــدود الجزائرية يعتبر قد وصــل إلــى أوروبـــا، باإلضافة 
لغاز  الــجــزائــر ليست بحاجة  أن  أخـــرى، وهــي  لنقطة مهمة 
لدولة  ضئيل  جــزء  اقتطاع  فقط  يمكن  وبالتالي  نيجيريا، 
الــنــيــجــر، مــا يــعــنــي أن مــا ســتــصــدره نــيــجــيــريــا عــبــر بــادنــا 

سيكون أكبر، وُمختزل زمنا وجغرافيا«.
ثــم الجزائر،  إلــى النيجر  الــغــاز مــن نيجيريا  أنــبــوب  ويمتد 
لتصدير الغاز إلى السوق األوروبــيــة، ويبلغ طول األنبوب 
األراضــي  نحو 4128 كيلومترا، منها 2310 كيلومترات في 
الغاز  من  مكعب  متر  مليار   30 نقل  ويستهدف  الجزائرية، 
النيجيري سنويا نحو أوروبــا، حسب االتفاق املوقع سنة 
2003 بن الجزائر ونيجيريا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020، بــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري صــبــري بــوقــادوم 
الجزائر  بن  للصحراء  العابر  الغاز  أنبوب  مشروع  إحياء 

وأبوجا مع نظيره النيجيري جيفري أونياما.
ونشر بوقادوم بمناسبة زيارته إلى نيجيريا تغريدة جاء 
وأجرينا  أبــوجــا،  فــي  أونــيــامــا  أخــي جيفري  »التقيت  فيها 
مباحثات بناءة لتعزيز العاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع 
استراتيجية، خاصة الطريق العابر للصحراء بن الجزائر 
والغوس، وكذا أنبوب الغاز العابر للصحراء وكابل األلياف 

البصرية«. وفي 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بن الجزائر 
ونيجيريا بمشاركة النيجر إلنجاز املشروع، وبعدها بأربع 
سنوات أكد رئيس نيجيريا األسبق، جوناثان غودالك، قرب 

بداية العمل باملشروع بكلفة 20 مليار دوالر.
وإلــى ذلــك، يــرى خبير الطاقة مهماه بــوزيــان أن »األوضــاع 
األمــنــيــة فــي شــمــال نيجيريا فــي ظــل وجـــود جــمــاعــة بوكو 
حـــرام، وجــمــاعــات إرهــابــيــة فــي دولـــة النيجر، عرقلت إتمام 
املشروع وقلصت االستثمارات النفطية في نيجريا باملوازاة 
مع تهاوي عائداتها النفطية«. ووفق بوزيان، فإن األوضاع 
نفسها »تقف حجر عثرة أمام املشروع بن الرباط وأبوجا، 
باإلضافة ملشكلة الصحراء الغربية التي لم يتضح بعد هل 
يمر عبرها األنبوب أم ال؟ فهي منطقة نزاع بموجب قرارات 

أممية، وال يمكن االستثمار فيها«.
»العربي الجديد«، أن »الجزائر  واضاف الخبير الجزائري لـ
تحوز على شبكة نقل ومصافي تكرير من الجنوب وصوال 
إلـــى الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، مــقــارنــة بــاملــغــرب، مــا يعني 
تكاليف إنــشــاء أقــل ووقــتــا أقـــل، بــاإلضــافــة إلــى أن الجزائر 
تريد االستفادة من شبكة النقل واملصافي وليس من الغاز 

النيجيري، عكس املغرب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

قرر قاضي املعارضات في مصر، أمس الخميس، تجديد 
حبس كل من رجل األعمال صفوان ثابت، ووزير القوى 
العاملة السابق خالد األزهــري، ورجل األعمال السيد 
السويركي، 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة »تمويل 
املتهمن  أن  العامة  النيابة  وادعــت  اإلخـــوان«.  جماعة 
ســســت على 

ُ
»ارتــكــبــوا جــرائــم االنــضــمــام إلــى جماعة أ

خاف القانون، وحّرضوا على العنف، ومولوا جماعة 
إرهابية«، باإلضافة إلى مجموعة أخرى من االتهامات، 
كذلك أسندت جهات التحقيق إلى املتهمن عدة جرائم، 

تــكــديــر السلم  منها »تــمــويــل جــمــاعــة إرهــابــيــة بقصد 
العام في إطار أهداف جماعة اإلخوان اإلرهابية، التي 
تستهدف زعزعة الثقة في الدولة املصرية ومؤسساتها«. 
الثاني من ديسمبر/  املصرية في  األمــن  قــوات  وألقت 
كانون األول املاضي، القبض على رجل األعمال البارز 
إدارة شركة  رئيس مجلس  )70 عاما(،  ثابت،  صفوان 
»جهينة« للصناعات الغذائية، الذي سبق أن أصدرت 
لجنة حصر وإدارة أموال جماعة »اإلخوان املسلمن« 
قرارًا بالتحفظ على أمواله الشخصية السائلة واملنقولة 
والعقارية، على الرغم من تبّرعه بمبلغ 50 مليون جنيه 
لصندوق »تحيا مصر« غير الخاضع للرقابة، لينأى 

بنفسه عن مطاردة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وجاء القبض على رجل األعمال السيد السويركي بعد 
ساعات من القبض على صفوان ثابت، ليربط مغردون 
بن القبض عليهما وحبس رجل األعمال صاح دياب، 
أيلول  فــي سبتمبر/  الــيــوم«،  مالك صحيفة »املــصــري 
املاضي، متهمن النظام العسكري بابتزاز رجال األعمال 
على  بالسيطرة  وكذلك  »تحيا مصر«،  لدعم صندوق 
رجال  ابتزاز  إلى  السيسي  ويعمد  االقتصاد.  مفاصل 
األعمال الذين أثبتوا نجاحا الفتا في مجاالتهم، ولم 
 لنظامه، عن طريق اعتقالهم لفترة 

ً
يظهروا والًء كاما

من الوقت مقابل دفعهم لألموال نظير إخاء سبيلهم، 

ومن بينهم ثابت، بحجة أنه حفيد املرشد العام السابق 
وهو  الهضيبي،  حسن  املستشار  »اإلخـــوان«  لجماعة 
يدير شركة »جهينة« التي يتجاوز رأس مالها املليار 
وفي  موظف مصري.   2800 نحو  فيها  ويعمل  جنيه، 
يناير/ كانون الثاني 2017، أصدرت محكمة جنايات 
القاهرة حكما بإدراج ثابت على قوائم اإلرهابين ملدة 
3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 )حصر 
أمن دولة(، بدعوى انتمائه إلى جماعة »اإلخوان«، وهو 
ما نفاه مرات عديدة، األمر الذي ترتب عليه إدراج اسمه 
الــوصــول، وسحب  السفر وترقب  املنع من  على قوائم 
جواز السفر الخاص به، ومنع إصدار جواز سفر جديد.

مصر: تجديد حبس رجال أعمال بتهمة »تمويل اإلخوان«

ازدهار
سوق الزهور

ــور  ــزهــ يـــشـــهـــد ســــــوق الــ
ازدهارا مع اقتراب عيد 
ــيـــع الــتــقــلــيــدي فــي  الـــربـ
الـــصـــن، إذ تـــم بــيــع ما 
مــايــن   4.78 إجــمــالــيــه 
ــاء،  ــ ــعـ ــ زهــــــــرة، يـــــوم األربـ
ــزادات  ــ ــ عـــبـــر خــــدمــــات املـ
اإللــكــتــرونــيــة فـــي ســوق 
ـــغ دونــــــــــــــان  ــــنـــ ــــمــــــيــ ــونــ كــــ
لـــــلـــــزهـــــور، وهــــــــو أكـــبـــر 
ســــوق لــتــجــارة الــزهــور 
حديثة القطف في آسيا، 
زيـــادة بنسبة  مــا يمثل 
وكـــشـــف  ــة.  ــئــ ــاملــ بــ  10.6
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــــــن هــــــــــذه الـ
الدولي  كونمينغ  مركز 
لــــــــــــتــــــــــــداوالت مــــــــــــــزادات 
الـــزهـــور ومـــركـــز دونـــان 
لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة 
لـــلـــزهـــور، حــســب وكــالــة 
األنـــــــــــبـــــــــــاء الــــصــــيــــنــــيــــة 
وبوصفها  )شــيــنــخــوا(. 
الزهور  لسوق  مقياسا 
ــهــــدت  فـــــــي الـــــــصـــــــن، شــ
الـــــســـــوق الــــتــــي مـــقـــرهـــا 
مقاطعة  فـــي  كــونــمــيــنــغ 
غربي  بجنوب  يوننان 
ــــول حــجــم  الــــصــــن، وصــ
الـــزهـــور حديثة  تــجــارة 
 9.23 إلــــــــــــى  الــــــقــــــطــــــف 
مــلــيــارات زهـــرة فــي عام 

.2019

نمو الطلب على العقارات في األردن
ارتفع الطلب على سوق العقارات في األردن 9 بالمئة 
على أساس سنوي، خالل يناير/ كانون ثاني الماضي وفق 
والمساحة  األراضي  دائرة  عن  أمس،  صدرت،  بيانات 
العقارات  إن قيمة مبيعات  الدائرة  )حكومية(. وقالت 
 449.7( دينار  مليون   319 بلغت  المحلية  السوق  في 
مليون   293 بـ  مقارنة   ،2021 يناير  خالل  دوالر(،  مليون 
دينار )413.1 مليون دوالر( في الفترة نفسها من 2020. 
مبيعات  من  الحكومية،  اإليرادات  قيمة  وارتفعت 
بالمئة على أساس سنوي،  بنسبة 10  الفترة  العقار خالل 
إلى 13.03 مليون دينار )18.3 مليون دوالر(. وبلغ عدد 
الشهر  خالل  أردنيين  غير  لمستثمرين  العقار  مبيعات 
نفسه  بالشهر  بالمئة   25 بانخفاض  عقار   201 الماضي 

من العام السابق.

قازاخستان تريد التعويض عن إنتاج النفط الزائد
البلد  إن  أمس،  قازاخستان  في  الطاقة  وزارة  قالت 
التزاماته  لتلبية  الخطوات  من  المزيد  التخاذ  مستعد 
النفط  إنتاج  لخفض  العالمي  أوبك+  اتفاق  بموجب 
مصدران  وأفاد  السابق.  في  الزائد  اإلنتاج  وتعويض 
قازاخستان  بأن  رويترز  وحسابات  القطاع  في  مطلعان 
يناير/ كانون  بالمئة في  اثنين  النفطي  إنتاجها  خفضت 
الثاني عن مستوى ديسمبر/ كانون األول بسبب انقطاع 
أوبك+.  اتفاق  التزامها  يحسن  ما  وهو  الكهرباء، 
ديسمبر/  في  االتفاق  قازاخستان  التزام  نسبة  وبلغت 
أوبك+،  اتفاق  وبموجب  بالمئة.   96 األول  كانون 
سيكون البلد قادرًا على زيادة اإلنتاج تدريجًا هذا الشهر 
المقترح  التعويض  يكون  قد  لذا  آذار،  مارس/  وفي 

على هيئة زيادة اإلنتاج بوتيرة أبطأ فحسب.

الهند تحذر من تعثر التعافي االقتصادي العالمي
حذر وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أمس، من أن 
زيادة أسعار النفط قد تضرّ التعافي االقتصادي العالمي 
انكماش  سبّبت  التي  كوفيد-19  جائحة  أعقاب  في 
وارتفعت  الماضي.  العام  في  االقتصادات  معظم 
نحو  في  مستوياتها  أعلى  إلى  العالمية  الخام  أسعار 
في  اإلنتاج  تخفيضات  أدت  حيث  األسبوع،  هذا  عام 
وحلفائها،  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
التوازن في  إلى ميل  أوبك+،  باسم  المعروف  التكتل  أو 
السوق نحو حدوث عجز. ودفع هذا أسعار البنزين إلى 
االرتفاع لمستويات قياسية في ثالث أكبر بلد مستهلك 
الوزير في الشهر  العالم. واتهم  ومستورد للنفط في 
ارتفاع  عن  بالمسؤولية  أوبك+  مجموعة  الماضي 

أسعار النفط.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

بات السؤال امللّح اآلن في الكويت 
هو: هل لدى الحكومة القدرة املالية 
على سداد رواتب موظفي الجهاز 
اإلداري في الدولة لهذا العام، وإذا 

كان لديها بالفعل القدرة، مع 
التأكيد الرسمي لقوة املركز املالي 
للدولة ومتانته وامتالك احتياطي 

كاٍف من النقد األجنبي، فلَم 
التصريح الصادم واملثير لوزير 

املالية الكويتي خليفة مساعد 
حمادة األربعاء، الذي قال فيه إن 
السيولة في خزينة الدولة تقترب 

من النفاد، ولَم تصريح نظيره 
وزير املالية السابق براك الشيتان 
في شهر أغسطس، الذي قال فيه 
لوكالة بلومبيرغ إن بالده تعاني 
شّح سيولة في دفع الرواتب، وإن 

الكويت غير قادرة على سداد 
الرواتب بعد شهر أكتوبر؟

تصريحا وزير املالية الحالي 
والسابق يثيران قلق املواطن، 

خاصة أن تصريح خليفة مساعد 
حمادة األخير يأتي عقب قرار 

وكالة »فيتش« العاملية للتصنيف 
االئتماني خفض نظرتها 

املستقبلية لديون الكويت إلى 
»سلبية«، كذلك يأتي في سياق 
أزمة مالية شديدة تتعرض لها 
البالد بسبب تراجع إيراداتها 

النفطية، املصدر الرئيسي 
لإليرادات العامة، والخسائر التي 
تعرضت لها البالد جراء تهاوي 

أسعار النفط، وتفشي وباء 
كورونا وإغالق الحدود وتأثر 

العديد من األنشطة االقتصادية 
بالوباء، إضافة إلى معاناة املالية 

العامة للدولة من اختالالت هيكلية 
تتعلق باإليرادات واملصروفات 
السنوية، ما أدى إلى قرب نفاد 

السيولة في الخزينة، حسب 
التصريحات الحكومية، وكذا 

توقعات بلوغ عجز امليزانية 
التقديرية لعام 2021 نحو 40 

مليار دوالر.
في ظل هذه األجواء والتصريحات 
الرسمية، ُيطَرح هذا السؤال امللح: 

ماذا عن سداد رواتب موظفي 
الدولة للعام الجاري، هل تواجه 
الحكومة أزمة في تدبيرها إذا 

ما استمرت أزمتا تهاوي أسعار 
النفط وفيروس كورونا؟

هذا السؤال يكتسب أهمية من 
ناحية أن الكويتيني ُيشكلون نحو 

80% من العاملني في القطاع 
العام، ومن املتوقع أن ترتفع 

النسبة في السنوات املقبلة مع 
التوسع في سياسة توطني العمالة 

الوطنية واستمرار التضييق 
على العمالة الوافدة، وبالتالي إن 

املواطنني تعنيهم اإلجابة عن 
السؤال امللّح من قبل الحكومة 

التي عليها أن تكشف عن 
خططها لتدبير النفقات 

العامة واملصروفات البالغة قيمتها 
76 مليار دوالر للعام الحالي، 
وكيفية تدبير مبالغ الرواتب 

والدعم املقدم للسلع والخدمات 
الرئيسية.

 أن تكشف عن 
ً
كذلك عليها أوال

خططها ملعالجة الخلل في املركز 
املالي للدولة، وعما إن كان هناك 
أدوات أخرى متاحة غير تمرير 

قانون الدين العام الذي يهدف 
إلى اقتراض ما يقرب من 65 

مليار دوالر.

سؤال الكويت 
الملّح

Friday 5 February 2021
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اقتصاد

الكويت ــ أحمد الزعبي

بــيــنــمــا تــعــانــي الــكــويــت مـــن أزمـــة 
مــالــيــة طــاحــنــة عــلــى خــلــفــيــة شح 
الــســيــولــة وتــفــاقــم عــجــز املــيــزانــيــة، 
االئتماني  التصنيف  تثبيت  خــطــوة  جـــاءت 
للكويت عند AA وتغيير النظرة املستقبلية 
من مستقرة إلى سلبية لتسلط الضوء على 
ــات املــســتــحــقــة ومــعــالــجــة  ــ ــــاحـ عــمــلــيــة اإلصـ
األزمـــــات االقــتــصــاديــة الـــراهـــنـــة. ويـــأتـــي ذلــك 
»العربي الجديد«،  فيما أكد خبراء اقتصاد لـ
وقف  على  الحكومة  تركيز  هــو  املــطــلــوب  أن 
النزيف املالي ومعالجة السلبيات التي أدت 

إلى خفض التصنيف.
ــد فــيــه مـــراقـــبـــون قـــدرة  ــــذي أكــ وفــــي الـــوقـــت الـ
ــاوز أزمـــاتـــه  االقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى تــــجــ
تــصــنــيــفــه مستقبا  االقــتــصــاديــة وتــحــســن 
بــســبــب احــتــيــاطــات الـــبـــاد املــالــيــة الضخمة 
وســيــاســاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة املــنــفــتــحــة، حــذر 
خــبــراء اقتصاد مــن مخاطر عــديــدة تتعرض 
لها األوضــاع املالية في ظل جائحة كورونا 
وتــراجــع أســعــار الــنــفــط. واقــتــرحــوا معالجة 
االئتماني من خــال رؤية  التصنيف  خفض 
ــرار اإلصــاحــات وتنويع  إقـ جـــادة تستهدف 
مصادر الدخل في ظل تراجع االعتماد على 
النفط عامليا، والتوجه نحو الطاقة النظيفة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تعد املحاصيل الزراعية واملنتجات الحيوانية 
اإليرانية من أكثر املواد التي تدخل إلى العراق 
الـــســـوق،  ــومـــي، إذ زادت عـــن حـــاجـــة  يـ بــشــكــل 
وحــالــت دون تــمــّكــن الــفــاحــن الــعــراقــيــن من 
في  محلي  ملــســؤول  ووفــقــا  محاصيلهم.  بيع 
محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، 
ــإن »الــــحــــدود الــعــراقــيــة اإليـــرانـــيـــة مــفــتــوحــة  فــ
واملحاصيل  البضائع  أمـــام  مصراعيها  على 
جدا«،  كبيرة  بكميات  تدخل  والتي  الزراعية، 

عّمان ـ زيد الدبيسية

شــهــدت أســعــار الــعــديــد مــن املـــواد الغذائية 
األساسية في األردن ارتفاعا بنسبة وصلت 
السلع، وشملت  بالنسبة لبعض  إلــى %30 
والــدجــاج  والسكر  واألرز  النباتية  الــزيــوت 

وأصنافا من اللحوم.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع  وقـــال تــجــار لـــ
األسعار يعود إلى غاء السلع في األسواق 
ــتـــورد مــنــهــا  ــدان الـــتـــي يـــسـ ــلــ ــبــ الـــعـــاملـــيـــة والــ
أسباب،  لعدة  الغذائية،  احتياجاته  األردن 
التي طــرأت على  السعرية  التغيرات  أهمها 
مــدخــات ومــســتــلــزمــات اإلنــتــاج وتــداعــيــات 
ــيــــس جــمــعــيــة  ــة كــــــورونــــــا. وقـــــــال رئــ ــائـــحـ جـ
عبيدات،  محمد  األردنية،  املستهلك  حماية 
ــار أصــنــاف  ــعـ ــد«، إن أسـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ارتــفــعــت بشكل كبير،  األغــذيــة  مــن  مختلفة 
مــؤخــرا، فــي الــســوق املــحــلــي وتـــجـــاوزت في 
نــســبــتــه 30%، خــاصــة  مــــا  ــلـــع  الـــسـ بـــعـــض 
الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والـــدجـــاج املــنــتــج محليا 

واملستورد والخضار والفواكه.
وأضـــاف أن ذلــك يــعــود لــعــدة أســبــاب، منها 
بعكس  وقيامهم  التجار  بعض  مــمــارســات 
السلع املحلية  ارتــفــاع األســعــار عامليا على 
بـــشـــكـــل مــــبــــالــــغ فــــيــــه، وكـــــذلـــــك اإلجـــــــــــراءات 

ــيـــراد مـــن الـــخـــارج  ــتـ الــحــكــومــيــة بــمــنــع االسـ
بــحــجــة حــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي، رغـــم حاجة 
االستهاك املتزايدة. وأشــار رئيس جمعية 
ــفـــاع  ــة إلــــى االرتـ ــيــ حــمــايــة املــســتــهــلــك األردنــ
الدجاج وبعض أصناف  الكبير في أسعار 
لوقف عمليات  نتيجة  املـــوز،  مثل  الــفــواكــه، 
ــــرورة  ــد عـــبـــيـــدات عـــلـــى ضـ ــ ــراد. وأكــ ــيــ ــتــ االســ
على  الرقابة  وتشديد  االستيراد،  باب  فتح 
التجارة، وتحديد أسعار السلع التي ترتفع 
أسعارها بشكل غير مبرر، إلى جانب إعادة 
الــنــظــر فــي الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية 

املفروضة على بعض املواد.
ــركــــزي  ــانــــات الـــبـــنـــك املــ ــيــ ــا ألحـــــــدث بــ ــ ــقـ ــ ووفـ
األردني، فقد سجل املستوى العام لألسعار 
تــضــخــمــا نــســبــتــه 4% خـــــال األحــــــد عــشــر 
شــهــرا األولـــى مــن الــعــام املــاضــي، باملقارنة 
مع تضخم نسبته 8% لذات الفترة من العام 

2019، وفق البيانات الرسمية.
ــذا االرتـــــفـــــاع، بــحــســب الـــبـــيـــانـــات،  ــ ــاء هـ ــ وجــ
محصلة الرتفاع أسعار الفواكه واملكسرات 
نسبته  تــراجــع  مــع  باملقارنة   ،%5.1 بنسبة 

4.3% خال الفترة املقابلة من عام 2019.
ــبـــان ومنتجاتها  األلـ أســـعـــار  ارتــفــعــت  كــمــا 
والبيض بنسبة 4.3%، باملقارنة مع تراجع 
عـــام 2019،  مــن  الــفــتــرة  لـــذات  نسبته %2.7 

كما ارتــفــعــت أســعــار الــخــضــروات والــفــواكــه 
واملكسرات بنسبة %8.

ــد كــبــار  ــلـــدون الـــعـــقـــاد، أحــ وقـــــال الـــتـــاجـــر خـ
األردن،  فــــي  ــيـــة  الـــغـــذائـ املـــــــواد  مــــســــتــــوردي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــائــحــة كــورونــا  لـــ
ــار الـــعـــديـــد مــن  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــي ارتـ تــســبــبــت فــ
في  والزيوت  والدجاج  اللحوم  مثل  السلع، 
األســـــواق الــعــاملــيــة، مـــا يــتــطــلــب مـــن الــتــجــار 
تــجــاوز هــذه املرحلة وفــتــح بــاب االستيراد 
السوق  حاجة  لتلبية  مختلفة  مناشئ  مــن 
والبحث عن أسعار أفضل. وأضاف أن لدى 
الغذائية  املـــواد  مــن  كبيرا  مخزونا  التجار 
اللحوم  من  ال سيما  املستوردة،  األساسية 
واألســمــاك واملـــواد األخـــرى، لكن مع اقتراب 
ــارك البــــد مـــن الــتــحــوط  ــبــ شــهــر رمـــضـــان املــ
بــالــحــصــول عــلــى كــمــيــات إضــافــيــة، تحسبا 
الرتفاع الطلب، وما قد يحدث في األسواق 

العاملية بسبب الجائحة.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس االتـــحـــاد الــنــوعــي 
ملــربــي الــدواجــن، فـــارس حــمــودة، إن ارتــفــاع 
أسعار الدجاج مؤخرا يعود إلى زيادة كلف 
املـــزارع،  فــي  املنتجة  الكميات  اإلنــتــاج وقلة 
الدواجن  تكّبد مستثمرون في قطاع  حيث 
الفترة األخيرة. وبن  خسائر باهظة خال 
أن  الــدواجــن  النوعي ملربي  االتــحــاد  رئيس 

ارتفاع أسعار مدخات ومستلزمات اإلنتاج 
ساهم في عزوف البعض عن تربية الدجاج، 
إضـــافـــة إلـــى تـــراجـــع الــطــلــب املــحــلــي بسبب 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن  انــخــفــاض الــ

والتي تعمقت بسبب أزمة كورونا.
دينار  الدجاج من حوالي  أسعار  وارتفعت 
إلى 1.7 دينار )الدوالر = 0.71 دينار أردني( 
ــنـــذ حــــوالــــي عــشــرة  ــلـــي مـ فــــي الــــســــوق املـــحـ
أيـــام، مــا أدى إلــى تــراجــع الطلب والــعــزوف 
ــراء لــــدى غــالــبــيــة املـــواطـــنـــن. وقـــال  عـــن الـــشـ
مــديــر مــديــريــة مــراقــبــة األســـــواق فـــي وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن األردنـــيـــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عــلــي الــطــافــحــة، لــــ
املطلوب من التجار املحافظة على استقرار 
األسعار، ومراعاة ظروف املواطنن، والعمل 
على تعزيز املخزون االستراتيجي من املواد 

التموينية.
وأضـــــاف الــطــافــحــة أن هــنــاك تــنــســيــقــا مع 
وزارة الزراعة ألجل معالجة بعض املطالب 
الــتــي تــقــدم بها مــســتــوردو املـــواد الغذائية، 
بــمــا فــي ذلـــك تسهيل إجـــــراءات االســتــيــراد. 
وتــعــرضــت مختلف األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
في األردن ألضــرار بالغة بسبب اإلجــراءات 
للحد  الحكومة  اتخذتها  الــتــي  االحــتــرازيــة 

من تفشي فيروس كورونا.

ــالـــة فــيــتــش إن تــخــفــيــض الــنــظــرة  وقـــالـــت وكـ
السيولة قصيرة  املستقبلية يعكس مخاطر 
الوشيك لصندوق  األجل، واملرتبطة بالنفاد 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــام والـــســـحـــب مـــن صــنــدوق 
احــتــيــاطــي األجــيــال وذلـــك فــي تعثر الخطط 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن أجــــــل االقــــــتــــــراض ملــعــالــجــة 
األزمــــات املــالــيــة الــراهــنــة وعــلــى رأســهــا أزمــة 
الوكالة الضوء على  املــوازنــة. وسلطت  عجز 
خطر الجمود املؤسساتي الذي يفسر أيضًا 
عدم وجود إصاحات مؤثرة ملعالجة العجز 
املــالــي الــكــبــيــر فــي املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
والضعف املتوقع في أرصدة املوازين املالية 
الكويت، ومع ذلك ستظل  لدولة  والخارجية 
ــيـــات  ــزانـ ــيـ ــلـــك األرصــــــــــدة مــــن بــــن أقـــــــوى املـ تـ

السيادية التي تصنفها الوكالة.

صالبة االقتصاد
ــم الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة الــتــي واجهتها  ورغــ
منذ أزمة انهيار أسعار النفط، منتصف عام 
الــربــع األول  الــكــويــت، حــتــى  2014، حــافــظــت 
مـــن الـــعـــام 2020، عــلــى اســتــقــرار مــؤشــراتــهــا 
االقــتــصــاديــة، وحــقــقــت نــمــوًا فـــي ظـــل أزمـــات 

اقتصادية عديدة تواجهها، حسب مراقبن.
ــع صـــابـــة االقــــتــــصــــاد الـــكـــويـــتـــي إلـــى  ــرجــ وتــ

ــد«، أنــــه »ال تــوجــد  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ مــبــيــنــا لــــ
ضـــوابـــط مــعــيــنــة لتنظيم عــمــلــيــة االســتــيــراد، 
بل هناك تجار يتحكمون بالكميات الداخلة، 
وأن هؤالء التجار مرتبطون بأحزاب متنفذة 

وجماعات مسلحة«.
وأكد املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن »تلك 
باع بأسعار أقل من أسعار املنتج املحلي، 

ُ
املواد ت

األمر الذي تسبب بركود سوق املنتج املحلي، 
ه »في 

ّ
لعدم تحقيقه أي أرباح«، مشددا على أن

والتهريب  االســتــيــراد  عمليات  استمرار  حــال 
سيفقد اإلنتاج املحلي القدرة على املقاومة، وال 
سيما املنتجات الزراعية والحيوانية«. وعلق 
عــضــو لــجــنــة الـــزراعـــة الــنــيــابــيــة، الــنــائــب علي 
البديري، على هذه الظاهرة قائا إن الحكومة 
املنتج  التي تحارب  العالم  الوحيدة في  »هي 
التي  الحكومات  لبادها، على خاف  املحلي 
تحمي وتشجع وتدعم منتجاتها الوطنية لكي 
تكون مؤّمنة من ناحية األمــن الغذائي ولكي 

تحصل على أرباح اقتصادية«.
وأوضــح في تصريح صحافي، أن »الحكومة 
ودولية الستمرار  إقليمية  تتعرض لضغوط 
االستيراد من تلك الــدول، ولذا نرى أن جميع 
املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة مــفــتــوحــة أمــــام املــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة الــتــي مـــن املــفــتــرض أنــهــا تــمــنــع من 
الدخول لتوفر املنتج املحلي والذي يستطيع 

وسياساتها  الضخمة،  املالية  احتياطاتها 
باقتصادها  التحول  من  نها  وتمكُّ املنفتحة، 
الــذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات 
الــنــفــط لــيــصــبــح أكـــثـــر تــنــوعــًا بــعــد الــتــطــور 
السريع الذي حققته، خال السنوات الثاث 
ــي اســــتــــحــــداث املــــشــــاريــــع غــيــر  ــ املــــاضــــيــــة، فـ
الــــذي يجعلها،  الــنــفــطــيــة وتــنــمــيــتــهــا، األمــــر 
وفــق املــراقــبــن، قـــادرة على تــجــاوز تخفيض 
تصنيفها االئتماني والعودة مرة أخرى إلى 

تصنيفات أكبر.
وفي هذا اإلطار، تقول الخبيرة في االقتصاد 
الــكــويــتــي نــجــاة الــســويــدي: »ال شــك أن مثل 
للدول  بالنسبة  التصنيفات مهمة جدا  هذه 
ولــلــشــركــات، كــونــهــا تــعــبــر عـــن املـــركـــز املــالــي 
للدولة وعن الجوانب املالية واإلداريــة فيها، 

كما أنه من املهم جدا التأكيد على أن الكويت 
ــا املــالــيــة  ــهـ ــفـــاظ عـــلـــى قـــدرتـ اســـتـــطـــاعـــت الـــحـ
ــاع  عــلــى الــرغــم مــن جــائــحــة كـــورونـــا واألوضــ

السياسية واالقتصادية املحيطة بها«.
»العربي  وأشــارت السويدي خال حديثها لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن مــا يــعــيــب هـــذا التصنيف 
هـــو عــــدم تــفــنــيــده لــلــمــصــاعــب الـــتـــي يــعــانــي 
طاملا  أنــه  بمعنى  الكويتي،  االقــتــصــاد  منها 
بقي التصنيف االئتماني للدولة في املنطقة 
التدابير  أخــذ وتطبيق  مــن  بــد  فــا  السلبية، 

الازمة ملواجهة هذا األمر.
الكويت  فإن  الدولي،  النقد  وحسب صندوق 
واجــهــت أزمــة أســعــار النفط وهــي فــي »مركز 
الكبيرة،  املــالــيــة  االحــتــيــاطــات  بفضل  قــــوة«، 
يــن املنخفض، وســامــة أوضـــاع القطاع  والــدَّ
القطاع غير  إلى تطور  للباد، إضافة  املالي 

النفطي.
ــان عــجــز املـــوازنـــة قـــد انــخــفــض فـــي الــعــام  وكــ
املالي )2018/ 2019(، ليبلغ نحو 6.5 مليارات 
دينار )21.62 مليار دوالر(، بما نسبته %17 
من الناتج املحلي للباد، نزواًل من 22% في 

العام املالي السابق له )2017/ 2018(.
 عجز 

َّ
ــإن وحــســب وزارة املــالــيــة الــكــويــتــيــة، فــ

املـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة يـــتـــجـــه نـــحـــو االنـــخـــفـــاض 

املصروفات  الدولة  التدريجي، بسبب ضبط 
وتقليص اإلعانات.

تداعيات الجائحة
وفي املقابل، قال الخبير االقتصادي الكويتي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  نـــاصـــر بــهــبــهــانــي، لــــ
الــخــطــوة األخــيــرة لــوكــالــة فيتش كشفت عن 
خطورة األوضاع االقتصادية التي تعيشها 
الكويت خال اآلونــة األخيرة والتي تفاقمت 
ــيـــات  ــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــســـبـــب تـــداعـ بــــصــــورة غـ
جائحة كورونا وآثارها، ومنها نفاد وشيك 
لصندوق االحتياطي العام وبدء السحب من 

صندوق احتياطي األجيال القادمة.
ــة إلـــى  ــالــ ــاب الــــتــــي دفــــعــــت الــــوكــ ــ ــبـ ــ وعـــــن األسـ
إلى  مستقرة  مــن  املستقبلية  الــنــظــرة  تغيير 
الحكومة  تــراخــي  أن  بهبهاني  أكـــد  ســلــبــيــة، 
ــات املــزمــنــة الــتــي من  بــشــأن الــعــديــد مــن األزمــ
االحتياطي  الوشيك لصندوق  النفاد  أهمها 
العام وإقرار تشريعات لاقتراض الخارجي 
وتطبيق اإلصاحات االقتصادية املستحقة، 

كانت من أبرز األسباب.
وفي ظل تراجع اإليرادات املالية على خلفية 
انخفاض أسعار النفط، شدد بهبهاني على 
مالية  استدامة  تحقيق  على  العمل  ضــرورة 

مــن خـــال تــعــزيــز اإليـــــرادات املــالــيــة وتحريك 
رسوم الخدمات الحكومية وفرض الضرائب 
التصاعدية على شركات القطاع الخاص في 
الكويتي  الــبــاد. وحــذر الخبير االقــتــصــادي 
من أن السحب من سيولة صندوق احتياطي 
األجــيــال، مــن شــأنــه أن يحد بشكل كبير من 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــوفــ قـــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــ
ويــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى اضـــطـــراب اقــتــصــادي 
ــراض خــال  ــتــ ــه مـــن دون االقــ كــبــيــر. وأكـــــد أنــ
أيضا من  الحكومة  تتمكن  لن  املقبلة  الفترة 
الوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ظل زيادة 
اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى إجــــــراءات مــواجــهــة 
املتضررين،  ودعـــم  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
ــقـــاحـــات  ــلـ فـــضـــا عـــــن بــــــدء عـــمـــلـــيـــة شــــــــراء الـ

وتوفيرها للمواطنن واملقيمن.

خالفات الحكومة والبرلمان
ــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
الــكــويــت محمد الــهــاجــري إن الــخــافــات بن 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة ونــــــواب مــجــلــس األمـــة 
ــان( تــخــيــم عـــلـــى املـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــرملــ ــبــ )الــ
فــي الــكــويــت، وأدت إلــى غــيــاب الــتــوافــق على 
األولـــويـــات االقــتــصــاديــة، وخــصــوصــا فــي ما 
يتعلق بتمرير قانون الدين العام الذي يهدف 
إلـــى اقــتــراض مــا يــقــرب مــن 65 مــلــيــار دوالر. 
وأضـــاف الــهــاجــري خــال اتــصــال هاتفي مع 
قد  الراهنة  الخافات  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
تــدخــل الــكــويــت النفق املــظــلــم، مشيرا إلــى أن 
الراهنة  املالية  األزمــة  معالجة  عن  التقاعس 
االحتياطي  صندوق  من  السحب  واستمرار 
العام الذي أوشك على النفاد سيزيد من خطر 
تــأثــر مــركــز الــكــويــت املــالــي وبــالــتــالــي خفض 
إلــى  الــهــاجــري  التصنيف االئــتــمــانــي. ودعــــا 
معالجة أوجه القصور واملاحظات األخيرة 
التي وردت في تقرير وكالة فيتش من خال 
ــادة تــســتــهــدف إقـــــــرار اإلصــــاحــــات  ــ ــة جــ ــ رؤيــ
وتـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل فــــي ظــــل تـــراجـــع 
والــتــوجــه نحو  النفط عامليا،  االعــتــمــاد على 
النفطية  اإليــــرادات  وتشكل  النظيفة.  الطاقة 
أكثر من 92% من الناتج املحلي اإلجمالي في 

الكويت، حسب بيانات رسمية.
وكان وزير املالية الكويتي خليفة حماده قد 
أكد أن املركز املالي للكويت قوي ومتن لكونه 
ــنـــدوق احــتــيــاطــي  مـــدعـــومـــا بــالــكــامــل مـــن صـ
األجيال القادمة، لكنه حذر من أن »اإليرادات 
واملـــصـــروفـــات الــعــامــة تــعــانــي مـــن اخــتــاالت 
هــيــكــلــيــة أدت إلــــى قــــرب نـــفـــاد الــســيــولــة في 

خزينة الدولة وصندوق االحتياطي العام«.
وتعقيبًا على خطوة وكالة فيتش، قال حماده 
في تصريح صحفي، أمس: من أهم أولوياتنا 
في  السيولة  تعزيز  هــو  القادمة  املرحلة  فــي 

خزينة الدولة )صندوق االحتياطي العام(.
إلــى ذلــك، ذكــرت وكالة بلومبيرغ أن حكومة 
الــكــويــت حــولــت آخـــر أصــولــهــا الــعــامــلــة إلــى 
صــنــدوق األجــيــال الــقــادمــة مــقــابــل الحصول 
عــلــى الــنــقــد، لــســد عــجــز املــيــزانــيــة الــشــهــريــة 
هذه  شملت  وقــد  دوالر.  مليارات   3.3 البالغ 
األصول حصصا في بيت التمويل الكويتي 
وشــركــة زيـــن، إضــافــة إلـــى مــؤســســة الــبــتــرول 
تحويلها  تم  التي  للدولة  اململوكة  الكويتية 
مــن الــخــزانــة إلــى صــنــدوق األجــيــال الــقــادمــة، 
عــلــمــا أن الــقــيــمــة اإلســمــيــة لــشــركــة الــبــتــرول 

الكويتية تبلغ 2.5 مليار دينار.
واألسبوع املاضي، أعلنت الحكومة الكويتية 
عن امليزانية التقديرية لعام 2021، حيث بلغ 
إجمالي املصروفات 76 مليار دوالر، والعجز 

املتوقع ما يقرب من 40 مليار دوالر.
وتشكل املرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 
70% مــن اإلنــفــاق الــعــام. وُيــشــكــل املــواطــنــون 
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  الـــكـــويـــتـــيـــون نـــحـــو 80% مــ

القطاع العام.

سد حاجة األســـواق، وهــذا ما يسبب خسائر 
كــبــيــرة لــلــمــزارعــن الــذيــن يــعــانــون مــن انــعــدام 

الدعم الحكومي لهم«.
وأشــار إلــى أن »الحكومة تتحدث في وسائل 
اإلعام عن دعم املنتج الوطني، ولكن التطبيق 
على أرض الواقع معاكس لذلك تمامًا، رغم أن 
اإلنتاج املحلي يوفر العديد من فرص العمل 
لــلــشــبــاب الــعــاطــلــن، وكــذلــك فــإنــه يــســاهــم في 
ــل الـــبـــاد، ونــحــن  إبـــقـــاء الــعــمــلــة الــصــعــبــة داخــ
اليوم بأمس الحاجة إليها في ظل األزمة املالية 
الخانقة التي يمر بها العراق، وبالتالي يجب 
املــنــتــج املــحــلــي بشكل فعلي وحــقــيــقــي«.  دعـــم 
ويحذر اقتصاديون من مغبة عدم وضع خطة 
إلدارة وتنظيم االستيراد واإلنتاج املحلي في 
الــبــاد. وقـــال الخبير فــي الــشــأن االقــتــصــادي 
اليوم  العراقية  »الــســوق  إن  املــحــاوي  جــاســم 
ــوردة، ســــواء  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــائـــع املـ ــبـــضـ ــلـــى الـ ــة عـ ــمـ ــائـ قـ
عــن طريق  أم  أكــانــت مستوردة بشكل رسمي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــتـــهـــريـــب«، مــبــيــنــا لــــ
»السوق العراقية أغرقت بشكل شبه كامل من 
أسعار  وأن  والحيوانية،  الــزراعــيــة  املنتجات 

تلك املنتجات تنافس أسعار املنتج املحلي«.
وتساءل »أين يذهب املنتج املحلي؟ ال حاجة 
لتصديره«،  منافذ  وال  إليه،  العراقية  للسوق 
مــضــيــفــًا: »نـــحـــتـــاج إلــــى وضــــع خــطــة عــاجــلــة 

لتنظيم حركة البضائع الداخلة واملنتجة في 
املحلي  املنتج  القضاء على  فــإن  وإال  الــعــراق، 
سيكلف الباد الكثير من العملة الصعبة، في 

وقت هو بأمس الحاجة لهذه العملة«.
وحّمل املحاوي الحكومة مسؤولية التهريب، 
مطالبا إياها »بالتحرك العاجل ووضع خطط 
رصينة تؤمن عملية االستيراد، وفقا لحاجة 

السوق فقط«. ويتخوف خبراء من تنامي تلك 
الظاهرة، وخاصة أنها تأتي في وقت يمر به 
انخفاض  مالية خانقة بسبب  بــأزمــة  الــعــراق 
أسعار النفط عامليا على أثر جائحة كورونا، 
مــا دفــع الحكومة إلــى رفــع قيمة الـــدوالر أمــام 
الدينار، األمــر الــذي أدى إلى ارتفاع كبير في 

أسعار السلع.

كيف تواجه الكويت تخفيض التصنيف االئتـماني؟

األردن: غالء سلع غذائية بنسبة 30%المنتجات اإليرانية تغرق السوق العراقية

الحكومة توجه اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية بهدف تنويع مصادر الدخل )ياسر الزيات/فرانس برس(

قالت وكالة فيتش 
إن تخفيض النظرة 

المستقبلية للتصنيف 
االئتماني للكويت يعكس 

مخاطر السيولة قصيرة 
األجل، والمرتبطة 

بالنفاد الوشيك لصندوق 
االحتياطي العام

أغرقت المنتجات 
المستوردة من إيران 

السوق العراقية بشكل 
غير مسبوق، في 

ظل فوضى المنافذ 
الحدودية، األمر الذي أثر 
سلبًا على المنتج المحلي 

وتسبب في ركوده

غزة تتلقى منحة 
قطرية

بدأ مائة ألف فلسطيني في قطاع 
غزة، أمس الخميس، استالم املنحة 
خصصة لألسر الفقيرة، 

ُ
القطرية امل

عبر مكاتب البريد املختلفة ضمن 
الدفعة املالية الرابعة والعشرين، 

سرة 
ُ
بواقع 100 دوالر أميركي لأل

الواحدة. وتوافد آالف املستفيدين 
إلى مكاتب البريد املختلفة للحصول 
على املنحة القطرية، وفقًا للضوابط 

والشروط التي أعلنتها اللجنة 
القطرية إلعادة إعمار غزة بالتعاون 
مع الجهات الحكومية في غزة والتي 
تراعي إجراءات التباعد االجتماعي.

وقبل أيام، أعلن أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن 

تخصيص منحة مالية للقطاع 
املحاصر إسرائيليًا بقيمة 360 
مليون دوالر أميركي، تصرف 
على مدى عام كامل، بدءًا من 

شهر يناير/ كانون الثاني املاضي. 
وتشكل هذه الدفعة إعانة مالية 

لألسر الفقيرة، تمكنها من توفير 
بعض االحتياجات األساسية 

في ظل تردي األوضاع املعيشية 
واالقتصادية، إذ يعمل صرف 

املنحة على تحريك املشهد 
االقتصادي بعض الشيء في غزة 
بفعل ضخ مبلغ 10 ماليني دوالر.

تونس تبقي أسعار 
الفائدة دون تغيير 

قّرر البنك املركزي التونسي 
املحافظة على نسبة الفائدة دون 

تغيير عند 6.25 باملائة، رغم 
مطالبات محلية بخفضها لتحفيز 

قطاعات االقتصاد املحلي. وأكد 
املركزي التونسي، في بيان صدر 

عنه مساء األربعاء، بعد اجتماع 
مجلس إدارة البنك، ضرورة 

تحقيق االستقرار السياسي، 
والسرعة في السيطرة على الجائحة 
وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية، 

»مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق 
اإلصالحات الالزمة لدعم االستثمار 

في القطاعات املنتجة«. وكان 
املركزي التونسي قد قرر في نهاية 

سبتمبر/ أيلول املاضي، خفض 
نسبة الفائدة الرئيسة بـ50 نقطة 
أساس، إلى مستوى 6.25 باملائة.
وكلفت تداعيات كورونا تونس 

خسائر تراوح بني 7 و8 مليارات 

دينار )2.54 - 2.75 مليار دوالر(، 
وسط تأثير حاد خلفه اإلغالق العام 

في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 
2020، على مختلف األنشطة 

االقتصادية. كما توقفت صناعة 
السياحة في تونس، التي تعد من 
أبرز ثالثة مصادر للنقد األجنبي 

الوارد إلى البالد، بشكل شبه كامل 
منذ مارس، وسط ركود وخسائر 

لحقت بمختلف مرافق الضيافة 
العاملة في البالد.

زيادة صادرات 
إسطنبول في يناير

بلغت صادرات الشركات التركية 
في مدينة إسطنبول خالل يناير/ 

كانون الثاني املاضي، 5.7 مليارات 
دوالر، إلى 210 نقاط حول العالم. 

وبحسب بيانات حصلت عليها 
وكالة األناضول أمس، من مجلس 

املصدرين األتراك )TIM(، فإن 
صادرات إسطنبول في 27 قطاعا 
مختلفا خالل يناير املاضي، بلغت 

5.7 مليارات دوالر، بزيادة 2.5 باملئة 
مقارنة مع الشهر نفسه من 2020.

وأشار إلى أن حصة صادرات 
الشركات في إسطنبول من 

إجمالي الصادرات التركية بلغت 
38.1 باملئة، وأن قطاع املالبس 

الجاهزة واملنسوجات نال نصيب 
األسد في صادرات الشهر املاضي 

بنسبة 17.9 باملئة. وأضاف أن 
صادرات قطاع املالبس الجاهزة 

تراجع 0.3 باملئة مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام املاضي، 

محققا مليارا و30 مليون دوالر. 
وتال قطاع املالبس الجاهزة في 

حجم الصادرات قطاع الصناعات 
الكيماوية بقيمة 915 مليونا و928 
ألف دوالر، يليه قطاع الصلب بـ555 

مليونا و980 ألف دوالر.

أخبار إيرادات

أسواقتجارة

بروفايل

أندي جاسي
خليفة بيزوس في قيادة أمازون

واشنطن ـ شريف عثمان

بعد سبعة وعشرين عامًا من تأسيسه شركة أمازون 
الــتــي جعلت منه أغــنــى رجــل فــي الــعــالــم، أفــســح جيف 
بيزوس الطريق ملساعده أندي جاسي لقيادة سفينة 
عـــمـــاق تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــي واحـــــدة من 
أصعب اللحظات التي تواجهها منذ نشأتها، ليتعامل 
مــع الــعــديــد مــن الــتــحــديــات والــفــرص الــتــي ظــهــرت في 
بــيــزوس قريبًا  عــالــم مــا بعد كــوفــيــد-19، بينما يبقى 
مــن الـــقـــرارات املــؤثــرة فــي الــشــركــة، الحتفاظه بوصف 
»الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي« فـــي عـــنـــوان وظــيــفــتــه الــجــديــدة 

كرئيس ملجلس اإلدارة. 
ولـــن يــكــون جــاســي جــديــدًا عــلــى الــشــركــة الــتــي أمضى 
فيها ما يقرب من ربع قرن، قاد فيها خدمات الشبكة 
التي   ،AmAzon Web ServiceS   املعروفة باسم
ــام 2003، ونـــجـــح في  تــرأســهــا مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي عــ
جعلها املصدر األهم في إيرادات أمازون، حتى وصلت 
األخــيــرة فــي بــعــض األحــيــان لــتــكــون الــشــركــة صاحبة 

أكبر قيمة سوقية بن كل الشركات األميركية. 
العملية  أمـــازون طيلة حياته  لم يعمل جاسي خــارج 
الــتــي تـــجـــاوزت الــثــاثــن عــامــًا ســـوى خــمــس ســنــوات 
كانت في إدارة املشروعات في شركة للمقتنيات، قبل 
أن يتركها للحصول على شهادة املاجستير في كلية 
هـــارفـــارد لــألعــمــال، ثــم ليلتحق بــعــدهــا مــع مجموعة 
مــن زمــاء الــدراســة فــي الكلية نفسها بــأمــازون مديرًا 

للتسويق في عام 1997. 
وفي عام 2003، توصل هو وبيزوس إلى فكرة إنشاء 
منصة الحوسبة السحابية التي تم إطاقها بعد ثاث 
ســنــوات مــن العمل الــــدؤوب، لــيــتــرأس جــاســي فريقها 

املكون من 57 شخصًا. 
وبــعــد تحقيقه نــجــاحــات مــذهــلــة فــي رئــاســتــهــا، تمت 
ترقيته عام 2016 من نائب الرئيس األول إلى الرئيس 
الــذي حصل فيه  الــعــام  التنفيذي لشركة AWS، وهــو 
راتــب يتجاوز 36 مليون دوالر سنويا، ليستمر  على 
فــي املــنــصــب حــتــى يــتــم إعـــان خــافــتــه لــبــيــزوس على 

املقعد األهم في أمازون هذا األسبوع. 
وفــي عــام 2020، حصل جاسي على راتــب أساسي لم 

يتجاوز 175 ألف دوالر، إال أنه حصل أيضًا على أسهم 
بالشركة يسمح ببيعها على فترات تنتهي في 2024، 

وتتجاوز قيمتها حاليًا 45 مليون دوالر. 
الــعــام املــاضــي، بلغت ثــروة رائــد األعمال  وقبل نهاية 
املعروف بتفضيله العمل في صمت أكثر من 375 مليون 
دوالر، وفقًا ملوقع WAllmine.com، املتخصص في 
الــثــروات واالستثمار في أســواق  إدارة  تقديم خدمات 

املال. 
االنطاق  إلــى  التي وصلت  لطموحات سلفه  وخــافــًا 
إلــى الفضاء، سيضطر جــاســي، على األقــل فــي الفترة 
ــى مـــن تــولــيــه مــنــصــبــه، لــلــتــركــيــز عــلــى عــمــلــيــات  ــ األولــ
الشركة على األرض، خاصة في مرحلة تعد األصعب 
مسبوقة  غير  لضغوط  تتعرض  حيث  تاريخها،  فــي 
من الجهات الرقابية، وتقاوم دعوات تقسيمها، تحت 
عنوان مكافحة االحتكار، التي ينادي بها بعض قادة 
البيت  على  حاليًا  يسيطر  الــذي  الديمقراطي  الــحــزب 
األبيض والكونغرس بمجلسيه، في وقٍت تحتدم فيه 
املنافسة على »لعبتها« املفضلة والنجم الساطع هذه 

األيام، وهي خدمات الحوسبة السحابية.
ويأتي جاسي، الذي يعرف كل من عمل معه أنه يكره 
الخسارة، ويــرى البعض أنه مستعد لتحمل أي كلفة 
في سبيل الفوز بما يريد، في وقٍت لم يرتفع فيه سهم 
الشركة صاحب القفزات العماقة بأكثر من 9%، خال 
األشهر الستة األخيرة، خسر منها 2% بعد اإلعان عن 
اسم رئيسها التنفيذي الجديد، بينما اقتربت مكاسب 
مــؤشــر نـــاســـداك الــحــافــل بــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا من 

نسبة 25% خال الفترة نفسها. 
وفـــي الــوقــت الـــذي سيتعن عــلــى جــاســي اإلجــابــة عن 
املــرتــبــطــة بمستقبل  الــشــائــكــة  الـــعـــديـــد مـــن األســـئـــلـــة 
السعي  فــي  كــانــت ستستمر  إذا  مــا  لتحديد  الــشــركــة، 
لــلــعــب دور فــي تــقــديــم خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، أو 
الــقــيــادة، أم أنــهــا ستزيد من  تطوير الــســيــارات ذاتــيــة 
تركيزها على تقديم الخدمات املالية لعمائها، ال يعلم 
التنفيذي  الرئيس  توجهات  اللحظة  هــذه  حتى  أحــد 
واجهت  التي  الشائكة  القضية  فــي  إال  اللهم  الجديد، 
األخــيــرة، واملرتبطة بموقفها  السنوات  أمـــازون خــال 
.FAce recognition من تقنية التعرف إلى الوجه

عدم االقتراض ومخاطر 
السيولة أبرز أسباب 
تخفيض التصنيف

تجارة  لعمالق  الجديد  القائد  يكون  لن 
أنــدي  »أمــــازون«،  العالم  فــي  التجزئة 
جاسي، جديدًا على الشركة التي أمضى 
فيها  قاد  قرن،  ربع  من  يقرب  ما  فيها 
باسم  الــمــعــروفــة  الشبكة  ــات  ــدم خ
)AmAzon Web ServiceS(، التي ترأسها 

منذ تأسيسها في عام 2003

وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  قال 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، 
التعافي  إن  ــس،  أمـ ــور،  ــ أزع جــهــاد 
سيتسارع  المنطقة  في  االقتصادي 
ــكــن بشكل  الــحــالــي ول ــام  ــع ال خـــالل 
عدم  أزعــور  وأرجــع  متكافئ«.  »غير 
إمكانيات  في  االختالل  إلى  التكافؤ، 
على  الحصول  في  المنطقة  دول 
نمو  وتوقع  »كوفيد-19«.  لقاحات 
بالمئة  بنسبة 4.3  المنطقة  اقتصادات 
خالل 2022، وسط انتعاش أسعار النفط 
واالنتهاء من توزيع لقاحات الفيروس. 
بالنفط،  الغنية  الخليج  دول  وأطلقت 
بــأســرع  شــعــوبــهــا  لتطعيم  بــرامــج 

عمليات على مستوى العالم.

توقعات بنمو 
اقتصادات المنطقة

Friday 5 February 2021 Friday 5 February 2021
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يـــراهـــن الــكــثــيــر مـــن املــحــلــلــن على 
ســتــريــت  وول  فــــي  حـــصـــل  مــــا  أن 
ــقـــاعـــة  خــــــــال األيــــــــــــام املـــــاضـــــيـــــة فـ
تــنــذر بــالــخــطــر. عـــشـــرات الــشــركــات املــنــكــوبــة 
غير  نسب  إلــى  أسهمها  ارتفعت  بالخسائر، 
مــســبــوقــة، مــن دون أي بــيــانــات تــدعــمــهــا، وال 
ــاع فـــي املــبــيــعــات وال حــتــى تــصــريــحــات  ــفـ ارتـ
توحي بتغييرات صادمة في إداراتها توازي 

الصعود الكبير في قيمة أسهمها. 
الـــتـــرّكـــز  ــــول  الــــيــــوم حـ الـــنـــقـــاش يـــتـــركـــز  إال أن 
ــول حــيــتــان  ــ ــمــــاري فــــي األســـــــــــواق، حــ ــثــ ــتــ االســ
ــــرب الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة،  املـــــــال، وآلــــيــــات ضـ
البيوعات على املكشوف، التي فضحها تمرد 
املــســتــثــمــريــن الــــهــــواة، وطــبــعــا نــــوع الــفــقــاعــة 
أنها ستنطفئ  أم  هــي خطيرة؟  هــل  الناشئة، 

مع انتصار األقوياء؟
مــعــركــة شــركــة »غــايــم ســتــوب« لــبــيــع األلــعــاب 
بالتجزئة، والغضب ضد تطبيق »روبن هود« 
الهواة  املستثمرين  الــذي ضّيق على  للتداول 
الغضب.  اندفاعهم على األسهم، أشعل  لكبح 
ــة فــــي مــنــصــتــه  وفـــــي مـــوقـــع ريــــديــــت، وخــــاصــ
مجتمع  يــتــشــكــل  بــيــتــس«،  ســتــريــت  وول  »آر 
أعــمــال جــديــد، قــوامــه أكــثــر مــن خمسة ماين 
التي  الشركات  يحددون  يجتمعون،  شخص، 
سيستهدفون أسهما شراًء، وغالبا تكون تلك 
املعرضة لبيوعات على املكشوف، وينطلقون 
فــي مــغــامــراتــهــم. يــشــرح تــقــريــر »بــلــومــبــيــرغ« 
أن  الخميس،  األميركية  الوكالة  نشرته  الــذي 
ســهــم غــايــم ســتــوب الـــذي تــدافــع املستثمرون 
الـــهـــواة لــدعــمــه، زاد بــنــســبــة تــصــل إلـــى 1745 
ــائــــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام. ووصــــــل ســعــر  فــــي املــ
سهم سلسلة دور السينما AMC إلــى ذروتــه 

بارتفاع بنسبة 839 في املائة. 
كذا، ارتفعت أسعار باكبيري ونوكيا بنسبة 
279 و68 في املائة على التوالي، إال أن األسعار 
نزلت شيئا فشيئا، بعدما زاد تطبيق »روبن 
هود« تضييقه وقواعده على املتداولن، فيما 
تاحقه اآلن مئات الدعاوى القضائية بتهمة 
التواطؤ مع كبار املستثمرين في وول ستريت 

للسيطرة على تمرد الهواة.
وقـــــال أحــــد مـــديـــري األمـــــــوال لــبــلــومــبــيــرغ إن 
»غــايــم ســتــوب« كــان »أكــثــر سهم مكروها في 
الكثير  فقد  إذ  العصور.  كل  في  وول ستريت 
ضخمة  مبالغ  التحوط  صناديق  مديري  من 
ألنــهــم كــانــوا يــراهــنــون عــلــى انــخــفــاض سهم 
شركة مبيعات التجزئة، وكذا أسهم الشركات 

األخرى التي دعمها املستثمرون الهواة. 
ولـــكـــن تــفــســيــر الـــظـــاهـــرة اخــتــلــف بـــن محلل 
وآخر. البعض اعتبر األمر تمردًا ضد حيتان 
صنعوا األزمــة املالية العاملية في العام 2008 
واســتــفــادوا مــن تعاسة املــايــن ممن خسروا 
ــر شــكــك  ــ ــ أعـــمـــالـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم. الـــبـــعـــض اآلخـ
ــأن هــنــاك  ــ بــــوجــــود مــــؤامــــرة مــــع تــلــمــيــحــات بـ
لزيادة  الهواة  املستثمرين  يدعمون  متمولن 

الزخم في أسواق األسهم. 
فيما مدير صندوق التحوط املخضرم ليون 
 فـــي مــقــابــلــة عــلــى »ســي 

ً
كــوبــرمــان قـــال مــثــا

أن بي ســي«: »السبب وراء قيام السوق بما 
يــفــعــلــه هـــو أن الـــنـــاس يــجــلــســون فـــي املــنــزل 
الحكومة، ويتداولون  يتلقون شيكاتهم من 
األســهــم بــدون عــمــوالت أو أســعــار فــائــدة من 
لــه شعبية  ــرأي  الــ هـــذا  مــجــانــيــة«.  تطبيقات 
واسعة في أروقة وول ستريت، يعتقد الكثير 
التجزئة وهو  تــجــارة  أن طفرة  املحللن  مــن 
الــتــســمــيــة األخـــــــرى لــلــمــســتــثــمــريــن الــــهــــواة، 
السلطات  تقدمها  التي  التحفيزات  تغذيها 
ــذا املـــســـاعـــدات  ــ ــا، كــ ــ ــــورونــ ملـــواجـــهـــة وبـــــــاء كــ
املــتــعــلــقــة بــالــبــطــالــة، وإن كـــان جـــزء مـــن هــذا 
فــي  الـــكـــثـــيـــرون  أن  الــتــحــلــيــل صــحــيــحــا، إال 
تذهب  التحفيز  ــوال  أمـ أن  يعتبرون  املــقــابــل 
ــاة فــــي ظــل  ــيـ غـــالـــبـــا لـــدفـــع مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـ
ــرم املـــايـــن مـــن وظــائــفــهــم  ــــذي حــ ــــاق الـ اإلغــ

ومصادر عيشهم. 
أن »80 في  فــي  املــشــكــلــة  كــوبــرمــان رأى  إن  إذ 
املــائــة مــن األســهــم مملوكة لـــ 20 فــي املــائــة من 
الناس«، على حد قوله. فيما أكد االقتصادي 
إدوارد وولف في السابق أن 10 في املائة من 

فرانكفورت ـ العربي الجديد

عــّمــقــت املــجــمــوعــة الــعــمــاقــة »رويـــــال داتـــش 
شــــل« خــيــبــة األمـــــل فـــي األســـــــواق الــنــفــطــيــة، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــخــمــيــس خــســائــر صــافــيــة 
 2020 فـــي  دوالر  مــلــيــار   21.7 بــلــغــت  كــبــيــرة 
بسبب انــخــفــاض أســعــار الــطــاقــة، والــتــراجــع 

الهائل في الطلب بسبب وباء كوفيد-19.
البريطانية  الــهــولــنــديــة  املــجــمــوعــة  وذكــــرت 
أربــاحــا صافية قدرها  أنها حققت  في بيان 
15.8 مليار دوالر فــي 2019 قبل بــدء األزمــة 

الناس فقط يمتلكون 84 في املائة من األسهم. 
ــوال واألســهــم مــا يزيد مــن زخم  هــو تــّركــز األمـ
تــواجــه حيتان وول ستريت،  الــتــي  الــحــمــات 
ولكن في املقابل قد يكون األمر وفق تحليات 
ــومـــبـــيـــرغ« رغــــبــــة لـــــدى مــــن ال يــمــتــلــكــون  »بـــلـ
الـــثـــروات لــدخــول عــالــم الــبــورصــات كمنافس 
ومــســتــثــمــر. لــكــن هــنــاك قــلــقــا بـــدأ يــتــبــلــور في 
وول ستريت، حول أن فقاعة الهواة قد تكون 
خطيرة. إذ ارتفع سهم »غايم ستوب« بسرعة 
قــيــاســيــة، ومـــن هــبــط ولــكــن ســعــره الــحــالــي ال 
يــعــكــس تــوقــعــات أربـــــاح الــشــركــة، كـــذا الــحــال 
بالنسبة إلى الشركات الخاسرة األخرى التي 

شملتها حملة الهواة. 
ويعتبر خبراء وول ستريت، وفق »أسوشييتد 
بــرس«، أن هذا األمر يظهر مدى سهولة قيام 

بعض املستثمرين برفع أسعار األسهم، على 
الــرغــم مــن مــخــاطــره. ومــع وجـــود مستثمرين 
املخاطر  فــإن  النشاط،  يــقــودون معظم  صغار 

تتزايد في األسواق.
ــر األكــثــر إثــــارة للقلق هو  وربــمــا يــكــون األمــ
أن األســـعـــار كــانــت تــرتــفــع فــي جــمــيــع أنــحــاء 
سوق األسهم بوتيرة أسرع بكثير من أرباح 
 S&P الـــشـــركـــات. أحـــد املــقــايــيــس هـــو مــؤشــر
الشركات  حققتها  الــتــي  األربـــاح  مقابل   500
تعديلها  بعد  السابقة،  العشر  السنوات  في 
عــام 1881،  منذ  إنــه  التضخم. حيث  ملــراعــاة 
مــــرة واحـــــدة فــقــط كـــانـــت األســـهـــم أغـــلـــى مما 
هــي عليه اآلن، خــال فقاعة الـــدوت كــوم عام 
ــوات. كـــــذا، وفــق  ــنــ ــتــــدت خــمــس ســ 1995 وامــ
تــحــلــيــات الـــخـــبـــراء لــــ »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، 

الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل األمد 
في استهاك النفط والغاز.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة بن 
استثنائيا«.  عــامــا   2020 »كـــان  بــيــردن:  فـــان 
وأضاف: »اتخذنا إجراءات صارمة، ولكنها 
حــاســمــة«، إذ أعــلــنــت شــل فــي الـــواقـــع وضــع 
خطط إللغاء ما يصل إلى تسعة آالف وظيفة 
أو أكــثــر مــن 10 فــي املــئــة مــن قوتها العاملة 

في العالم.
وتعكس النتائج التي أعلنتها شل، والخفض 
الكبير في الوظائف، الوضع في أماكن أخرى 

من قطاع الطاقة. فخسارة شل السنوية أكبر 
مـــن تــلــك الــتــي كــشــفــت عــنــهــا شــركــة بــريــتــش 
بتروليوم الثاثاء، وبلغت 20.3 مليار دوالر. 
كـــذلـــك أعــلــنــت »بــريــتــيــش بـــتـــرولـــيـــوم« أنــهــا 

ستلغي نحو عشرة آالف وظيفة.
وتكبدت مجموعة إكسون موبيل األميركية 
العماقة خسارة بلغت 22.4 مليار دوالر في 
2020، بينما بلغت قيمة خسائر »شيفرون« 

5.5 مليارات دوالر.
وتــــضــــررت حـــســـابـــات شــــل، وخـــصـــوصـــا في 
الــربــع الــثــانــي، مــن تــراجــع قيمة املــوجــودات، 
بما يعكس وضع السوق، ما سّبب خسارة 18 
مليار دوالر. وقد استأنفت تسجيل األربــاح 
ــادت فـــي الــربــع  ــ فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، لــكــنــهــا عـ
األخـــيـــر إلـــى تــســجــيــل الــخــســائــر الــتــي بلغت 
أربعة مليارات دوالر. وقال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة »شــل« بن فــان بــيــردن: »كانت هذه 

سنة صعبة للغاية، لنكن صادقن«.
وأنهت شل العام املاضي بنسبة صافي دين 
تبلغ 32.2  املديونية،  أو  امللكية،  إلــى حقوق 
ــارج مــســتــويــات  ــَعـــّد خــ فـــي املـــائـــة، وهـــو مـــا ُيـ
الراحة. وكان العائد على رأس املال املستخدم 
2.9 في املائة فقط، وهو أقل بكثير من الرقم 

املزدوج الذي وعد به فان بيردن. 
ولـــم يــكــن الــتــدفــق الــنــقــدي الــحــر الــبــالــغ 882 
مــلــيــون دوالر قــريــبــا مـــن تــغــطــيــة تــوزيــعــات 
بعد  دوالر حتى  مليار   1.3 البالغة  األربـــاح 
التخفيضات الحادة في النفقات الرأسمالية.
إلــى 75.4 مليار دوالر  الدين  وارتفع صافي 
الـــربـــع  نـــهـــايـــة  فــــي  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  73.5 مــــن 
رئيسيا  مقياسا  الــرقــم  هـــذا  يعتبر  الــثــالــث. 
بمزيد  وعــدت  ألن شركة شل  للمستثمرين، 
من نمو األرباح بمجرد انخفاض املطلوبات 

إلى 65 مليار دوالر.

الحماسة جعلت وول  األســــواق ســريــعــا.  إلــى 
ــــول مــــا إذا كــانــت  ســـتـــريـــت تـــتـــجـــادل عــلــنــا حـ
الـــســـوق فـــي فــقــاعــة خــطــيــرة، بــعــد شــهــور من 
هي  والفقاعة  االحتمالية.  هــذه  من  التخلص 
مــا يــحــدث عــنــدمــا تــرتــفــع أســعــار شـــيء أعلى 
بــكــثــيــر مــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون عــلــيــه منطقيا. 
جــرانــثــام  جيريمي  الشهير  املستثمر  وكــتــب 

»إنــه المتياز كمؤرخ للسوق أن نشهد فقاعة 
أسهم كبيرة مرة أخرى. اليابان في عام 1989، 
فقاعة التكنولوجيا عام 2000، وأزمة اإلسكان 
الــفــقــاعــة  عـــام 2008، واآلن  الــعــقــاري  والـــرهـــن 
ــذه هــــي األحــــــــداث االســتــثــمــاريــة  ــ الـــحـــالـــيـــة. هـ
األربعة األكثر أهمية في حياتي«. لكن معظم 
املتنبئن املحترفن يقولون إن سوق األسهم 
األميركية ال يتجه نحو االنهيار، بل فقط نحو 

عوائد أبطأ من ذي قبل.
االستراتيجي  املحلل  كليمنت،  يواكيم  وقــال 
ــر الــــبــــريــــد  ــ ــبـ ــ ــات عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ لـــــــــأســـــــــواق، فـــــــي تــ
 
ّ
أن »أعتقد  »بلومبيرغ«:  لوكالة  اإللكتروني، 

ما نراه في غيم ستوب في الوقت الحالي هو 
قفزة قطة ميتة«. قد يعود مستثمرو التجزئة 
إلـــى األســهــم ويــتــوقــعــون أن تــصــل إلـــى أعلى 

املستويات القديمة املحققة األسبوع املاضي. 
ولــكــن مــع انــخــفــاض أســعــار الــبــيــع كــثــيــًرا عن 
ــه ســـيـــكـــون مــن  ــ األســــبــــوع املــــاضــــي، أعـــتـــقـــد أنـ
الــصــعــب جــــًدا حــــدوث ضــغــط قــصــيــر آخـــر في 

هذا السهم اآلن«. 
إال أن روبرت شيلر، األستاذ في جامعة ييل 
الحائز على جائزة نوبل عن عمله في شرح 
تــحــركــات أســـعـــار األســـهـــم، قــــال: »قـــد تــقــول 
أن  الناس  يعتقد  عندما  تحدث  الفقاعة  إن 
الـــســـوق ســــوف يــرتــفــع ولــكــنــهــم قــلــقــون من 
احــتــمــال انــخــفــاضــهــا. هـــذا هــو املــكــان الــذي 
تــبــدو  الـــســـوق  أن  ــرح  ــ فــيــه اآلن«. وشـ نــحــن 
ضــعــيــفــة، لــكــنــه أضــــاف أن بــعــض الــســمــات 
موجودة  ليست  كاسيكية  لفقاعة  املميزة 
اليوم. تأثيرات ما يحصل في وول ستريت 

لـــم تــنــحــصــر فـــي األســـــــواق إذ امـــتـــدت إلــى 
الــســيــاســة، مــا اعــتــبــره الــعــديــد مــن املحللن 
نــقــطــة بـــدايـــة قـــد تــكــف يـــد الــقــطــط الــســمــان 
توحد  فقد  الشركات.  بمصير  التاعب  عن 
الكونغرس من كل االتجاهات ضد  أعضاء 

بعض املمارسات التاعبية.
املنتمية  وارن  إليزابيث  السناتورة  وانتقدت 
الديموقراطي،  للحزب  اليساري  الجناح  إلــى 
ممارسات بارونات بورصة نيويورك. وقالت 
ممثلة ماساتشوستس على شبكة »سي إن 
إن«، »ما يحدث مع غايم ستوب يذكرنا فقط 
بما يحدث لسنوات في وول ستريت. إنها 
املدعي  لعبة تنطوي على غــش.. فيما شــن 
باكستون  كــن  فــي تكساس  املحافظ  الــعــام 

هجوما عنيفا على صناديق التحوط.

فقاعة 
وول ستريت

خسائر »شل« تخيّب آمال أسواق النفط

تحرك أمام بورصة وول ستريت دعمًا للمستثمرين الهواة )األناضول(

)Getty( استعدادات لطرح أسهم الشركة في البورصة)Getty( هبوط حاد بمؤشرات المجموعة النفطية

أمام مقر البنك المركزي في لندن )تولغا أكمان/ فرانس برس(

مخاوف من تقييم 
أسهم الشركات بأعلى 

من حجم أرباحها

يعني الدعم الهائل من االحتياطي الفيدرالي 
ا عن 

ً
ــدوالرات تتدفق فــي األســـواق بحث أن الــ

استثمارات، وأن الشركات الشابة والخاسرة 
تسارع إلى االستفادة من خال بيع أسهمها 
أكثر  الــشــركــات  مـــرة. جمعت  ألول  للجمهور 
مــن 60 مليار دوالر الــعــام املــاضــي مــن خال 
االكتتابات العامة ألسهمها، وهو أكبر عدد 
منذ أن بلغت فقاعة الــدوت كــوم ذروتها في 
ا للبيانات التي جمعتها جاي 

ً
عام 2000، وفق

ريتر في جامعة فلوريدا. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل املــــخــــاوف، ال يـــزال 
الــكــثــيــر مــــن املــســتــثــمــريــن فــــي وول ســتــريــت 
، ويـــتـــوقـــع املــــزيــــد مــــن املـــكـــاســـب فــي 

ً
مـــتـــفـــائـــا

اللقاحات،  تــوزيــع  بــدء  مــع  املستقبل، خــاصــة 
الــتــي قــد تــرفــع أربـــاح الــشــركــات الــتــي ستعود 

المستثمرون الهواة 
يقلقون األسواق

لندن ـ العربي الجديد

مــنــح بــنــك إنــكــلــتــرا املــركــزي املــصــارف 
الــبــريــطــانــيــة ســتــة أشــهــر لــاســتــعــداد 
ألسعار الفائدة السلبية، وقلل املركزي 
مـــن احــتــمــال خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
في  الصفر  تحت  املتحدة  اململكة  فــي 
ــر الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة. وفــــي بــيــان  ــهـ األشـ
نشرته »الغارديان«، الخميس، أوضح 
بـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا أن »تـــطـــبـــيـــق الـــفـــائـــدة 
السلبي على مدى فترة زمنية أقصر 
مـــن ســتــة أشــهــر مـــن شــأنــه أن يــجــذب 
ــزايـــدة«. وكـــان  ــتـ مــخــاطــر تــشــغــيــلــيــة مـ
البنك قد أطلق تشاورًا حول إمكانية 
خفض سعر الفائدة املصرفية إلى ما 
دون الصفر العام املاضي. وقال نائب 
إن هيئة  ــام وودز،  سـ الــبــنــك  مــحــافــظ 
تنظيم املخاطر ستعمل مع املصارف 

ملــســاعــدتــهــا عــلــى االســتــعــداد لتنفيذ 
معدالت سلبية في أي وقت بعد ستة 

أشهر.
ق دين تيرنر، االقتصادي في »يو 

ّ
وعل

بــي أس«، بالقول إن األســـواق حصلت 
ــا يتعلق  عــلــى بــعــض الــــوضــــوح فـــي مـ
بــــالــــجــــدل بــــشــــأن املـــــعـــــدالت الــســلــبــيــة. 
وكانت لجنة السياسة النقدية واضحة 
في أنها ال تنوي خفض أسعار الفائدة، 
ــتـــعـــداد لــهــذا  ــر يــســتــحــق االسـ ــ لــكــن األمـ

االحتمال في حال الحاجة إليه.
بــنــك  يــــأخــــذ  أن  نـــتـــوقـــع  »ال  وأضـــــــــاف: 
إنــكــلــتــرا أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى املنطقة 
الــســلــبــيــة. ونــــرى أنــهــا ســتــبــقــى معلقة 
ــــوال الـــعـــام. مـــن املــفــتــرض أن يشهد  طـ
ا في األشهر 

ً
ا ملحوظ

ً
االقتصاد تحسن

الــنــقــاش لدى  مــا سيغير  املقبلة، وهــو 
صانعي السياسة«.

من املقرر أن يمنح الطرح العام األولي 
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ لـــشـــركـــة »كـــوايـــشـــو 
الفيديو  تطبيق  تكنولوجي«، صانعة 
»تيك  لـ املــنــافــس  الصيني  االجــتــمــاعــي 
ــة اســتــثــنــائــيــة لــــأســــواق.  ــعـ تـــــــوك«، دفـ
ــذي يعد  ــ ــي الـ ــ وســـيـــجـــري الـــطـــرح األولــ
األضـــخـــم مــنــذ بــــدء انـــتـــشـــار كـــورونـــا، 
الجمعة، بعدما حطمت الشركة بالفعل 
األرقام القياسية في هونغ كونغ لعدد 

املستثمرين األفراد.
من  يجعل  دوالر  مليارات   5.4 وجمع 
عــام على  اكتتاب  أكبر  كوايشو  طــرح 
اإلنــتــرنــت فــي الــعــالــم مــنــذ بــيــع أسهم 
مــلــيــارات دوالر في  بــقــيــمــة 8.1  ـــر  أوبـ
مــايــو/ أيــــار 2019. وطــرحــت الــشــركــة 
365.2 مليون  التكنولوجية  الصينية 
ســهــم تـــم بــيــعــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن قبل 

ــدة عــــن الــحــد  ــ ــزائــ ــ ــ إصــــــــدار األســــهــــم ال
املخصص.

حول  مبنيا  تطبيقا  الشركة  وأســســت 
ــور »جـــــيـــــف« املـــتـــحـــركـــة  ــ ــ ــة صـ ــاركــ ــشــ مــ
املـــحـــوريـــة فـــي فــيــديــو قــصــيــر فـــي عــام 
املباشر في عام  البث  2013، وأضــافــت 
2016، مــا أدى إلـــى ظــهــور مــوطــئ قــدم 
لــهــا فــي ســـوق الــوســائــط االجــتــمــاعــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، وجــعــلــتــهــا مـــن الــشــركــات 

املنافسة إلى جانب تيك توك وغيرها.
فيما  مــوظــفــا،   19.941 الــشــركــة  ولــــدى 
حققت 40.7 مليار يــوان )6.3 مليارات 
دوالر(، إيــرادات في تسعة أشهر حتى 
وتــبــلــغ   .2020 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/   30
لــلــشــركــة متضمنة  الــســوقــيــة  الــقــيــمــة 
سعر االكتتاب العام 60.9 مليار دوالر.
)العربي الجديد(

مصارف بريطانيا تستعد 
للفائدة السلبية

»كوايشو« تستعد ألكبر 
اكتتاب منذ كورونا

أسواق مال

أحدثت حركة المستثمرين الهواة ضجة كبيرة في وول ستريت. حيتان 
المال خائفون من فقاعة أحدثتها موجة المتداولين الذين يتحركون 
إلنقاذ الشركات المتعثرة، ويقتنصون أرباحًا على حساب االستراتيجيات 

االستثمارية التقليدية

بسبب حملة دعم  الدوالرات  الكبار ماليين  المستثمرين  العديد من  خسر 
المستثمرين الهواة لشركة »غايم ستوب«. شركة »ميلفين كابيتال«، وهي 
شركة استثمارية، راهنت بشدة على 
ستوب«  »غــيــم  أســهــم  انخفاض 
كبيرة  بيوعات  حملة  وأطلقت 
على المكشوف، ففقدت حوالي 
من  وانسحبت  أموالها،  من   %50
هذه  تكبّدت  بعدما  المعركة 
ــفــادحــة. وكـــان على  الــخــســارة ال
تأتي  أن  األخــرى  التحوط  صناديق 
بخطة  كابيتال«  »ميلفين  وتساعد 

إنقاذ بقيمة 2.75 مليار دوالر.

خسائر كبار المستثمرين

رؤية

أحمد ذكر اهلل

 حول أحد القطاعات االقتصادية، 
ً
قلما يفرد الرؤساء حديثًا مطوال

االقتصادية  املؤشرات  الرؤساء  أحاديث  تتناول  أن  الطبيعي  فمن 
القطاعات بصورة إجمالية،  تتناول مؤشرات بعض  الكلية، وربما 
لــكــن مــا حـــدث من  املــخــتــص،  لــلــوزيــر  القطاعية  التفاصيل  وتــتــرك 
إسهاب وتفصيل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلنجازات 

القطاع الزراعي في بالده قد يبدو غريبا على أحاديث الرؤساء.
الحديث جاء في أعقاب اجتماع عادي للحكومة، وليس في مناسبة 
التباهي  الزراعي، كما أن الحديث غلف بالكثير من  القطاع  تخص 
ال سيما  بــصــورة شخصية،  للرئيس  القطاع  أهمية  يــوضــح  الـــذي 
في ظل تحقيق قطاعات أخرى لطفرات نوعية كبرى ولم يفرد لها 

الرئيس مثل هذا الحديث. 
وفي الحقيقة يجب التأكيد بداية على أن منجزات القطاع الزراعي 
التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية تستحق هذا اإلسهاب 
وذلك التباهي، فقد احتلت تركيا املركز األول على مستوى أوروبا 
في إنتاج املواد الزراعية بعد ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي الزراعي 

من 37 إلى 278 مليار ليرة خالل السنوات الـ18 املاضية. 
تلك  القطاع خــالل  بــدعــم  قــامــت  نتاجًا إلرادة سياسية  ذلــك  وكـــان 
األتــراك خــالل عــام 2020  للمزارعني  املقدم  الدعم  الفترة حتى بلغ 
وحدها نحو 22 مليار ليرة، وبذلك زاد هذا الدعم 12 ضعفا خالل 
العزم على  الرئيس  أكد  الذي  الدعم  العشر سنوات االخيرة، وأثمر 
مواصلته إلى ارتفاع االنتاج الزراعي إلى أعلى مستوى في تاريخ 
البالد حيث بلغ 124 مليون طن، كما احتلت تركيا املركز الثاني في 
أوروبا بعدد املاشية الكبيرة بواقع 18.6 مليون رأس، واملركز األول 

بعدد املاشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.
ــذا الــنــمــو املــضــطــرد لــلــقــطــاع اهــتــمــام الـــدولـــة ببنيته  وســاعــد فــي هـ
الـــري الحديثة بفضل  األســاســيــة، والــزيــادة فــي اســتــخــدام تقنيات 
اإلنفاق الحكومي الواسع على مشروعات الري، حيث شيدت الدولة 
خالل الـ18 عاما املاضية، 600 سّد، و423 بركة رّي، و1457 مرفقا 
للري، عالوة علي التوسع في استصالح األراضــي، بل واستئجار 
الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص للعديد مــن األراضـــي فــي الـــدول األجنبية 

والقيام باستثمارها زراعيًا.
ــرة اإلنــتــاج،  ــان مــن الطبيعي أن ينتج ذلـــك قــفــزة نــوعــيــة فــي وفـ وكـ
الــزراعــيــة، والــتــي قــفــزت مــن 3.7 مليار دوالر  الــصــادرات  وبالتالي 
إلى ما يزيد عن 18 مليار دوالر خالل 18 عاما االخيرة، ومؤخرًا 
في  والثاني  القمح،  تصدير  فــي  عامليا  األول  املــركــز  تركيا  احتلت 
في  الخارجية  للتجارة  الصافي  الفائض  وبلغ  املعكرونة،  تصدير 
الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دوالر. وصدرت تركيا 1827 نوعا 
من املنتجات الزراعية إلى 193 دولة العام املاضي، وباإلضافة إلى 
ذلــك تنتج نحو 11 ألــف نــوع من النباتات، في حني أن العدد الكلي 

ألنواع النباتات في أوروبا بالكامل هو 11.5 ألف نوع.
ورغم كل ما سبق من أرقام تدل على طفرات كبري للقطاع الزراعي 
ــذا الــتــبــاهــي بأحد  ــان مــثــل هـ ــ ــادة أردوغــ الــتــركــي، فــإنــه لــيــس مــن عــ
القطاعات، ال سيما أن معظم القطاعات االقتصادية التركية حققت 
إنجازات شبيهة خالل فترة حكمه، فالجميع شاهد طفرة صناعة 
الطائرات املسيرة التركية على سبيل املثال، ولم يفرد لها الرئيس 
مثل هذا االسهاب، وهذا يؤكد على أن اإلنجاز في القطاع الزراعي 
كان ذو أهمية خاصة استدعت ذلك، وهو ما يظهر جليًا عند القراءة 

املتأنية ألحاديث الرئيس منذ فترة طويلة.
أنها تتساوى  الغذائي وعلى  األمــن  أهمية  مــرارًا على  أكــد  فالرجل 
من وجهة نظره مع صناعة الدفاع واألسلحة املحلية، وأن االكتفاء 
الحيوانية ضـــروري الستقالل  الــزراعــة والــثــروة  الــذاتــي فــي مجال 
الدولة اقتصاديا، وأن على الدولة القوية أن تثبت نفسها في مجاالت 
الجيش  الحيوانية والغذاء كما تثبتها في مجاالت  الزراعة والثروة 
واالقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة. كــمــا اســتــمــرت أحـــاديـــث الــرئــيــس في 
بدأ  العثمانية بدأت بالضعف عندما  اإلمبراطورية  أن  التأكيد على 
يبدأ  وانهيارها  البلدان  رقــي  وأن  بالتدهور،  وزراعتها  اقتصادها 
القوية يبدأ بخطوات قوية في  إلــى تركيا  الطريق  الــزراعــة، وأن  من 
الــقــطــاع الـــزراعـــي. مــن الــواضــح أن حــديــث أردوغــــان جــاء مشحونًا 
كونه  من  أبعد  ودالالت  مغزى  ذات  وسياسية  تاريخية  بخلفيات 
دول  بــني  متقدم  ترتيب  فــي  الــدولــة  مهمًا يضع  اقتصاديًا  انــجــازًا 
العالم، كما يعكس إيمان الرجل بأهمية القطاع على خالف الكثير 
من مدعي الفكر التنموي الحديث واللحاق بركب التقدم الغربي عن 
بل  الزراعي،  القطاع  الصناعي وإهمال  القطاع  التركيز على  طريق 
أحد  للدولة  االجمالي  املحلي  الناتج  في  مساهمته  عظمة  واعتبار 
مظاهر التخلف االقتصادي. فالرجل الذي يسعي لوضع االقتصاد 
التركي بني االقتصادات العشرة الكبرى في العالم يرى أن املفتاح 
يكمن في قوة القطاع الزراعي وتوفيره لالكتفاء الذاتي من الغذاء، 
ويؤمن بأن ذلك في نفس األهمية مع الصناعات الدفاعية. كما أنه 
يعتبر من الدرس التاريخي املتعلق بأن تخلف القطاع الزراعي هو 
العثمانية، وهو ال يقف  الهامة النهيار االمبراطورية  أحد األسباب 
عند حدود استدعاء األحداث التاريخية بل يتعداه إلى االعتقاد بأن 

استدامة قوة الدولة يقوم فيها قطاع الزراعة بدور رئيس.
الــهــدف االســتــراتــيــجــي  الـــرؤيـــة، نحتت السلطة  وانــطــالقــًا مــن هـــذه 
للقطاع، والذي يسعى إلى أن تكون تركيا من بني أكبر خمسة بلدان 
منتجة كليًا على مستوى العالم بحلول عام 2023، وذلك كجزء من 
أهدافها املخططة للقطاع الزراعي والتي تتضمن الوصول بإجمالي 
دوالر  مليار  و40  دوالر،  مليار   150 إلــى  الــزراعــي  املحلي  الــنــاتــج 
للصادرات الزراعية، و8.5 ماليني هكتار من مساحة املناطق القابلة 
للري بدال من 6.5 ماليني هكتار حاليا. تركيا تعتمد على قاعدة 
بحثية ضخمة تتكون من أكثر من 900 مركز بحثي منتشرة في 
أرجاء البالد، شكلت دعائم االنطالق الرئيسية للقطاعات املختلفة، 
ال سيما في ظل اإلنفاق الكبير على البحث العلمي بواقع 14 مليار 
دوالر خالل عشر سنوات، شغلت بها املركز الثاني عامليا من حيث 
سرعة زيادة حجم اإلنفاق على البحث والتطوير، وكانت منتجات 
اإلنتاجية  الطفرة  لهذه  األساسية  الرافعة  هي  البحثية  املركز  تلك 
لــلــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة لـــلـــدولـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق جــــاء تــبــاهــي 
الــزراعــة التركية إنــجــازات ال تقل أهمية عن  ــان، فقد حققت  أردوغـ
تلك املتحققة في إنتاج الصناعات الدفاعية والطائرات املسيرة، وكذا 
في املجاالت العسكرية والدبلوماسية، وال تقل كذلك عن النجاحات 
الكبرى في مجاالت اإلنتاج الصناعي والتصدير، وال في مجاالت 
العاملية،  السياحة  مقاصد  أهــم  من  كواحد  التركي  املقصد  توطني 
وكل ذلك انطالقا من دعائم علمية وبحثية وتخطيط استراتيجي 

من الواضح أنه نجح في نقل األحالم إلى أرض الواقع.

سر تباهي أردوغان 
بالقطاع الزراعي
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