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بغداد ــ أكثم سيف الدين

العراقية،  النفط  وزارة  عن  صــادرة  بيانات  أظهرت 
مــلــيــارات  ــــرادات بقيمة 5.7  إيـ أمـــس األحــــد، تحقيق 
ــــي، مـــقـــابـــل نـــحـــو 5  ــــاضـ دوالر فــــي مــــــــــــارس/آذار املـ
وبذلك  املــاضــي.  فبراير/شباط  فــي  دوالر  مــلــيــارات 
تكون إيرادات العراق من تصدير النفط قد ارتفعت 
بنسبة 14%، على أساس شهري، خالل مارس/آذار، 
وسط آمال بمواصلة أسعار الخام على استقرارها 
ــة املــالــيــة التي  عــاملــيــا، للمساعدة فــي انــحــســار األزمـ
تشهدها الدولة الغنية بالنفط. وأشارت الوزارة، في 

ها تبذل جهودًا لزيادة نسب التصدير، 
ّ
بيان، إلى أن

ويمّر  املالية.  األزمــة  لتجاوز  استراتيجيتها  ضمن 
العراق بصعوبات مالية حادة لم يستطع الخروج 
منها، منذ انخفاض أسعار النفط عامليا في 2014. 
وتفاقمت األزمة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، 
الفساد في  انتشار   عن 

ً
املاضي، فضال العام  مطلع 

مؤسسات الدولة.
 كمية الصادرات من النفط الخام، 

ّ
وذكــرت الــوزارة أن

برميل،  مليون   91.3 نحو  بلغت  مـــــارس/آذار،  خــالل 
منها حــوالــي 88.2 مــلــيــون بــرمــيــل مــن حــقــول وســط 
 معدل الصادرات اليومية 

ّ
وجنوب العراق، الفتة إلى أن

بلغ حوالي 2.94 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر 
البرميل الواحد نحو 63.3 دوالرًا. وقال عضو البرملان 
الـــعـــراقـــي، عــامــر الـــفـــايـــز، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
»عــلــى الــحــكــومــة اتــخــاذ خــطــوات صحيحة لــتــجــاوز 
األزمــــة املــالــيــة، بــعــدمــا تحققت زيـــــادات فــي إيــــرادات 
النفط، وأن تتخذ قرارات برفع سعر الدينار العراقي، 
وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، لتقوية القدرة 
أوضاع  من  العراقيون  ويعاني  للمواطن«.  الشرائية 
لفرص  انعدام  يقابلها  ضعيفة،  وخدمية  اقتصادية 
العمل، ال سيما في القطاع الحكومي، ما تسبب في 
نسبة بطالة مرتفعة جــدًا بني الشباب. ووفــق تقرير 

حديث لــوزارة التخطيط العراقية، قفزت نسبة الفقر 
إلى 31.7% في نهاية العام املاضي 2020، بينما كانت 
نحو 20% في عام 2018، فأضحى عدد الفقراء يعادل 

نحو 11.4 مليون نسمة.
وتسبب قرار السلطات العراقية، نهاية العام املاضي، 
فــــي تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة أمــــــام الــعــمــلــة 
إلى 1450  الواحد  للدوالر  األميركية من 1200 دينار 
دينارًا، في ارتفاع واضح في أسعار السلع، خصوصا 
املواد الغذائية التي وصل ارتفاع أسعار بعضها إلى 
ضعفني أو ثــالثــة، األمــر الــذي انعكس بشكل واضــح 

على الوضع املعيشي للمواطنني.

العراق يأمل بانحسار األزمة المالية بعد ارتفاع إيرادات النفط

س السفن في الموانئ تكدُّ
تشتغل رافعات شاهقة لوقت إضافي لنقل حاويات ضخمة 
من سفن الشحن في ميناء يانيونغانغ، في سباق مع الزمن 
ملــواكــبــة الــطــلــبــيــات املــتــزايــدة الــتــي سببتها الــجــائــحــة وأدت 
املاضي،  الــعــام  نهاية  ومنذ  العالم.  فــي  الشحن  قطاع  لخنق 

تتكدس السفن خارج املرافئ الغربية املثقلة باألعباء، تاركة 
الفارغة  الــحــاويــات  بــإعــادة  املــصــدريــن اآلســيــويــني يطالبون 
الــالزمــة إلرســـال شحنات أخـــرى، حسب وكــالــة فــرانــس بــرس. 
املوانئ  أكثر  عاشر  يانيونغانغ،  مرفأ  فــي  الــشــركــات  وتــدفــع 

ا ملجلس الشحن العاملي، بحاويات 
ً
ازدحاما في الصني، وفق

البضائع املخصصة لقطاع السكك الحديد الستخدامها في 
مجال الخدمات البحرية، وتضع طلبات عاجلة ملرافئ جديدة 
وتعيد توجيه بعض الشحنات إلى املرافئ الصينية األخرى.

»توتال« تقرر البقاء في ميانمار
أعلنت مجموعة »توتال« النفطية الفرنسية، أنّها ستبقى 
الحفر،  وعمليات  مشاريعها  وقف  رغم  ميانمار  في 
مشيرة إلى أّن هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان سالمة 
طواقمها من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن 
عسكريًا.  انقالبًا  شهد  الذي  البلد  في  القسري  والعمل 
على  »للحفاظ  يتخذ  لم  القرار  هذا  أّن  بويانيه  وأضاف 
العسكري،  للمجلس  الضرائب  دفع  لمواصلة  وال  أرباحنا 
ومسؤولين  موظفين  من  طواقمنا  سالمة  لضمان  بل 
شيء  كّل  وقبل  القسري،  والعمل  السجن  وتجنيبهم 
لهؤالء  المعيشية  الظروف  تدهور  من  مزيد  لتجنب 

السكان عبر قطع الكهرباء عن ماليين األشخاص«.

فرنسا تخّفض تقديراتها للنمو
القيود  أّن  لومير،  برونو  الفرنسي،  االقتصاد  وزير  أعلن 
فيروس  جائحة  انتشار  من  للحد  فرضت  التي  الجديدة 
تخفيض  إلى  الفرنسية  الحكومة  دفعت  كورونا، 
تقديراتها للنمو االقتصادي إلى 5%، أي نقطة مئوية 
»لوجورنال  األسبوعية  للصحيفة  لومير  وقال  واحدة. 
ال  متجر  ألف  و150  المدارس  »إغالق  إّن  ديمانش«  دو 
اإلجراءات  هذه  لكّن  كورونا،  انتشار  من  للحّد  منه  بّد 
مضيفًا:  الفرنسي«  االقتصاد  على  تأثير  لها  سيكون 
»لهذا السبب سنخفض )تقديرات( نمونا من 6% إلى %5 
لفرنسا سجل  المحلي  الناتج  في 2021«. وكان إجمالي 

انكماشًا نسبته 8.2% في 2020. 

انتعاش النشاط اللوجستي الصيني
أظهرت نتائج بيانات أصدرها االتحاد الصيني للوجستيات 
في  اللوجستيات  نشاط  انتعاش  الصيني،  والمشتريات 
اقتصاد  يواصل  إذ  الماضي،  آذار  مارس/  خالل  البالد 
الصين انتعاشه واكتساب مزيد من الزخم. وسجل مؤشر 
األداء اللوجستي، الذي يتتبع حجم األعمال، والطلبات 
واستخدام  المخزون  ودوران  والتوظيف،  الجديدة، 
 3.8 بزيادة  الماضي،  الشهر  المائة  في   52.7 المعدات، 
نقطة مئوية عن فبراير الماضي. وتشير القراءة فوق 
50 في المائة إلى التوسع، بينما تشير إلى االنكماش فيما 
لو كانت أقل من 50 في المائة. وأشار االتحاد إلى زيادة 

زخم االنتعاش االقتصادي في الصين.

لقطات

إضراب يشّل مطارات ليبيا
طرابلس ــ أحمد الخميسي

الليبية بسبب  املـــطـــارات  فــي  عـــام  تسبب إضــــراب 
تــأخــر الــرواتــب فــي شــل الــحــركــة الــجــويــة. وأعلنت 
النقابة العامة للنقل الجوي في ليبيا عن اضراب 
عام في كافة املطارات، اعتبارًا من أمس األحــد، بسبب تأخر 
صــــرف رواتــــــب الــعــامــلــني فـــي شـــركـــات املـــنـــاولـــة والـــخـــدمـــات 
ــــدة 26 شــــهــــرًا، مــــشــــددة عـــلـــى أن اإلضــــــــراب جـــاء  األرضــــيــــة مـ
الــوعــود الحكومية بشأن صــرف األمـــوال.  بسبب عــدم تنفيذ 
تــم تعليق الرحالت  أنــه  إلــى  النقابة، فــي بيان لها،  وأشـــارت 
الجوية الداخلية والخارجية من مطارات املنطقتني الشرقية 
والــجــنــوبــيــة، الفــتــة إلــى اســتــمــرار اإلضــــراب إلــى حــني تسوية 
الجوي  للنقل  العامة  النقابة  رئيس  وقــال  العاملني.  أوضــاع 
»العربي الجديد«، إن  عبد السالم التميمي، في تصريحات لـ
الحقول  إلــى  النفط  بنقل عمال  املعنية  النفط  »شركة طيران 
النفطية توقفت أيضا بسبب تلكؤ الحكومة الجديدة بصرف 

الــــرواتــــب«. وأضــــاف الــتــمــيــمــي أن الـــرواتـــب املــتــأخــرة لشركة 
الخدمات األرضية تقدر بنحو 3.5 ماليني دينار )781.2 ألف 
بسبب  مالية  خسائر  مــن  تعاني  الــشــركــة  أن  مــؤكــدا  دوالر(، 
الـــحـــرب خــــالل الـــســـنـــوات املــاضــيــة وتـــوقـــف املــــطــــارات بسبب 
جانحة فيروس كــورونــا. وأشــار إلــى أنــه جــرت مــشــاورات مع 
وزارة املالية حــول الــرواتــب املتأخرة، إال أنــه لم يتم التوصل 

إلى حل لألزمة بسبب عدم اعتماد موازنة 2021. 
مستحقاتهم  جميع  بتسوية  املــضــربــون  املــوظــفــون  ويطالب 
ــهــــددة بــــاإلفــــالس . و قـــــال شعيب  ــاذ الـــشـــركـــة املــ ــقــ ــيـــة، وإنــ ــالـ املـ
الـــشـــاعـــري، أحـــد املــوظــفــني، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
ــاع املــالــيــة لــلــشــركــة وعـــدم  الـــجـــديـــد« إن هــنــاك تـــرديـــا لـــألوضـ
صــرف الــرواتــب، مشيرا إلــى اســتــمــرار اإلضــــراب حتى صرف 
املستحقات املالية. وقالت إدارة مطار معيتيقة، في بيان، إن 
اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات األرضية 
بمطار معيتيقة، للمطالبة برواتبهم املتأخرة مدة 27 شهرا، 
»أوقف الخدمات لشركتي الليبية واألفريقية في كافة املطارات 

الــلــيــبــيــة«. . وأضــــاف أن عـــودة حــركــة الــطــيــران إلـــى طبيعتها 
تحتاج إلـــى اســتــقــرار أمــنــي وســيــاســي فــي الــبــالد، فضال عن 
إقامة خطة استثمارية لشركات الطيران من أجل إنقاذها من 
إلــى أن الطيران أضحى يقتصر على رحــالت  اإلفـــالس، الفتا 
مــعــدودة، منها تونس واألردن وتركيا ومــؤخــًرا مصر. وكان 
أن الشركة  تقرير حديث لديوان املحاسبة الحكومي قد ذكــر 
الليبية األفريقية للطيران القابضة تعاني من خسائر مالية 
مــتــالحــقــة، مــحــذرًا مــن تــعــرضــهــا لــإفــالس فــي ظــل اســتــنــزاف 

رأسمالها لعدم تحقيق إيرادات. 
ــــرادات الــشــركــة خــالل الــفــتــرة مــن 2013  ووفـــق الــتــقــريــر، فــإن إيـ
إلى 2017 بلغت نحو 630 مليون دينار، بينما مصروفاتها 
وصــلــت إلـــى 2.5 مــلــيــار ديـــنـــار، بخسائر 1.87 مــلــيــار ديــنــار. 
وتتبع الشركة القابضة 6 شركات، تتمثل في الخطوط الجوية 
األرضــيــة،  للخدمات  والليبية  األفريقية،  والخطوط  الليبية، 
والــلــيــبــيــة لــلــتــمــويــن، واملــتــحــدة لــلــطــيــران، والــشــركــة الليبية 

للهندسة وصيانة الطائرات.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يعيش األردن ظروفا اقتصادية 
صعبة ألسباب أبرزها تراجع 

النشاط االقتصادي في السنوات 
األخيرة مع زيادة االضطرابات 
في املنطقة، خاصة في سورية 

والعراق، وتراجع املساعدات 
الخليجية، وزيادة األعباء الكبيرة 

امللقاة على كاهل املوازنة والناتجة 
عن استضافة نحو 1.3 مليون 
الجئ سوري، وانتشار الفساد 
والتهرب الضريبي وأعباء الدين 

العام. وزادت حدة األزمة عقب 
تفشي كورونا، وما أفرزته 

الجائحة من تداعيات خطرة على 
االقتصاد، خاصة من تراجع 
إيرادات قطاعات حيوية مثل 

تحويالت املغتربني والسياحة 
واالستثمارات املباشرة، وزيادة 

اإلنفاق على القطاع الصحي 
ومعالجة تأثيرات الجائحة على 

املواطن وخطط تحفيز االقتصاد. 
وحسب أحدث أرقام للبنك املركزي 

األردني، فإن تحويالت املغتربني 
تراجعت 9.1% في 2020 لتصل 

إلى نحو 3.24 مليارات دوالر. كما 
تهاوت إيرادات السياحة بسبب 

الحظر واإلغالقات املستمرة 
الحتواء الفيروس، حيث هبط 
الدخل السياحي 76% ليصل 
إلى 1.4 مليار دوالر. وامتدت 

التأثيرات إلى مؤشرات أخرى فقد 
تراجع احتياطي العمالت األجنبية، 
وانكمش االقتصاد بنسبة %2.2، 
وارتفع معدل البطالة إلى %24.7 

في الربع الرابع من 2020، رغم 
أن الكثيرين يرون أن البطالة أعلى 
من ذلك بكثير، مع إغالق األنشطة 

وعودة آالف العاملني من الخليج.
وأسفرت األزمة االقتصادية التي 

تمر بها اململكة عن حدوث قفزات 
في أسعار السلع والخدمات لم 
يعد يتحملها املواطن، خاصة 

أنه صاحَبتها إجراءات تقشفية 
حادة من خفض في الدعم، وزيادة 

في أسعار املشتقات البترولية، 
ورفع الضرائب وفواتير الخدمات 
مثل الكهرباء واملياه. كما ساهم 

خضوع الحكومات املتعاقبة 
البتزازات صندوق النقد الدولي، 

خاصة املتعلقة بزيادة األسعار بما 
فيها السلع الغذائية كرغيف الخبز 

في زيادة حنق املواطن عليها. 
وللتغلب على األزمة االقتصادية 
لجأت الحكومة تارة إلى سياسة 
التوسع في االقتراض الخارجي 
الذي بات يرهق املوازنة واملواطن 

معا، خاصة أن الحكومة لجأت 
لجيب املواطن لتعويض نقص 

اإليرادات وسداد أعباء الديون، كما 
لجأت السلطة إلى سياسة تدوير 

الحكومات واستبدال أعضائها 
بآخرين من وقت آلخر المتصاص 

السخط الشعبي ضد قفزات 
األسعار وتفاقم أزمات الفقر 
والبطالة والفساد املستشري.

األردن بحاجة إلى استقرار أكثر 
من أي وقت مضى ليعبر أزمته 
االقتصادية الحادة، خاصة أنه 

بلد محدود املوارد، ويعيش 
على إيرادات تأتي معظمها من 
أنشطة الخدمات مثل السياحة 

والتحويالت واملساعدات 
واالستثمارات، وهي أمور بحاجة 

إلى استقرار سياسي وأمني 
واقتصادي.

األردن والحاجة 
إلى االستقرار

Monday 5 April 2021
االثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

يــعــانــي األردن مــن نــقــص املـــوارد 
اقتصادية  وصعوبات  الطبيعية 
دفــعــتــه نــحــو االعـــتـــمـــاد إلــــى حــّد 
كــبــيــر عــلــى املـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، ورغـــم 
للتعافي  خططًا  الحكومة  وضعت  ذلــك   

ّ
كــل

االقــــتــــصــــادي وتـــلـــبـــيـــة املـــطـــالـــب املــعــيــشــيــة 
وتحسني املناخ االستثماري. 

ــال رئـــيـــس هــيــئــة االســتــثــمــار بــالــوكــالــة،  ــ وقـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فـــريـــدون حــرتــوقــة، لـــ

األردن يــتــمــيــز بــعــامــلــي األمــــن واالســـتـــقـــرار 
املــرتــكــز األســاســي لتحفيز  الــلــذيــن يشكالن 
االستثمارات  واستقطاب  االستثمار  بيئة 
االقتصادي.  الوضع  تطوير  في  يسهم  بما 
ه رغم عظم التحديات واالضطرابات 

ّ
وأكد أن

الــتــي تــشــهــدهــا املــنــطــقــة وجــائــحــة كــورونــا 
وتــداعــيــاتــهــا، فــقــد كــانــت نــتــائــج االستثمار 
املــاضــي، مقارنة  الــعــام  األردن،  فــي  إيجابية 

بالعام الذي سبقه 2019.
ــه وبحسب 

ّ
إن وقــال رئيس هيئة االستثمار 

الــرســمــيــة لهيئة االســتــثــمــار فقد  الــبــيــانــات 
ــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــروعـ ــــشـ ــــع حـــجـــم املـ ــفـ ــ ارتـ
ــانــــون هــيــئــة االســـتـــثـــمـــار  ــن قــ املـــســـتـــفـــيـــدة مــ
 %26.4 بنسبة   2020 عــام  خــالل  األردن  فــي 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام 2019، 
قانون  مــن  املستفيدة  املشاريع  عــدد  بلغ  إذ 
االســتــثــمــار 376 مــشــروعــًا وبــحــجــم عــمــالــة 
مــتــوقــعــة بــحــوالــي 24 الـــف فــرصــة عــمــل في 
 قيمة 

ّ
العديد من القطاعات. وبنّي حرتوقة أن

املـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة الــتــي اســتــفــادت 
الــقــانــون خـــالل عـــام 2020 بلغت 618.4  مــن 
ــــي )872 مــلــيــون دوالر(  أردنـ مــلــيــون ديـــنـــار 
 690( ــــي  أردنــ ــنـــار  ديـ مــلــيــون   489.1 مــقــابــل 
 
ّ
أن ــام 2019. وأوضــــح  عـ فــي  مــلــيــون دوالر( 
الصناعي  القطاع  في  تركزت  االستثمارات 
ــة  ــزراعـ واملــســتــشــفــيــات واملــــراكــــز الــطــبــيــة والـ

وتكنولوجيا املعلومات والسياحة وغيرها. 
وكان األردن شهد خالل الشهرين املاضيني 
األوضــاع  تــردي  على  اعتراضًا  احتجاجات 
االقــــتــــصــــاديــــة واســـــتـــــمـــــرار الــــحــــكــــومــــة فــي 
فـــرض إجــــــراءات مـــشـــددة كــالــحــظــر الــشــامــل 
ــــالق الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات  والـــجـــزئـــي وإغــ
وبحسب  كــورونــا.  وبــاء  ملواجهة  واملنشآت 
أحــــدث بــيــانــات رســمــيــة صــــدرت عـــن دائــــرة 
اإلحــــصــــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة، األســبــوع 
إلــى %24.7  البطالة  املــاضــي، وصلت نسبة 
خالل الربع األخير من العام املاضي بزيادة 

5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
وتـــوقـــع رئـــيـــس املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنـــــي 
)مــؤســســة مــجــتــمــع مـــدنـــي(، أحـــمـــد عـــوض، 
األشهر  خــالل  ارتفاعها  البطالة  تواصل  أن 
ــاء وتــبــاطــؤ  ــوبــ ــتـــمـــرار الــ املــقــبــلــة بــســبــب اسـ
االســـتـــثـــمـــار وإغــــــالق الـــعـــديـــد مـــن املــنــشــآت 
والــقــطــاعــات فـــي إطــــار اإلجـــــــراءات املــتــخــذة 

ملواجهة كورونا.
وقال مقرر اللجنة املالية في مجلس النواب 
»الــعــربــي  األردنــــــــي، ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، لـــ
فــي  االقـــــتـــــصـــــادي  الـــــوضـــــع   

ّ
إن ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

كــورونــا  أزمـــة  بسبب  صعوبة  ازداد  األردن 
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن تــبــاطــؤ  ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ومـ
للنشاط االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر 
والــبــطــالــة وإغـــــالق الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات. 

 مجلس النواب ومن خالل لجانه 
ّ
وأضاف أن

ــع الــحــكــومــة اإلجــــــراءت  املــخــتــصــة يــتــابــع مـ
ــة لــلــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي والـــخـــروج  الــــالزمــ
ــإن املــحــافــظــة  ــ مــــن الـــضـــائـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي »فــ
ــرورة لتحسني  ــ عــلــى األمــــن واالســـتـــقـــرار ضـ
اقــتــصــادنــا وتــطــويــره ومــواجــهــة التحديات 
دائــرة  وأشـــارت  املعيشة«.  ورفــع مستويات 
ــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة، األربـــعـــاء  اإلحــــصــ
ــى انــــخــــفــــاض الــــنــــاتــــج املــحــلــي  ــ املـــــاضـــــي، إلــ
اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع 
األخــيــر مــن عــام 2020 بنسبة 1.6 فــي املائة 
ــام 2019  ــ ــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة املـــمـــاثـــلـــة مــــن عـ مـ

والبالغة 2.1 في املائة.
وكان البنك الدولي توقع أخيرًا أن يزيد عدد 
الفقراء في األردن من جراء تأثيرات جائحة 
 نــســبــة األشــخــاص 

ّ
ــا، مــشــيــرًا إلـــى أن كـــورونـ

الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يوميًا 
املدقع عامليًا،  الفقر  )1.83 دوالر( وهــو خط 
,يرجح أن تصل إلى نحو 27% خالل العام 
االقتصادية  الصعوبات  وفــي ظــل  الــجــاري. 
الــخــارجــيــة  املـــســـاعـــدات  اتـــجـــه األردن نــحــو 
ــه. وبــحــســب تــقــريــر لــــوزارة  ــاتـ لــلــحــّد مــن أزمـ
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، فــقــد أصــبــح 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات   

ً
مـــؤهـــال األردن 

تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات 
املـــانـــحـــة ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة، 
ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل مـــتـــعـــددة األطــــــراف، 
واملــنــظــمــات الــدولــيــة، ملــســاعــدتــه عــلــى إدارة 

ملف الالجئني.  
ــًا لــــــوزارة الــتــخــطــيــط، فــقــد بــلــغ حجم  ــقـ ووفـ
املـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة مـــن )مــنــح وقـــروض 
ــــأردن مـــن مختلف  مــيــســرة( املــلــتــزم بــهــا لــ
والتي  والتمويلية  املانحة  والجهات  الــدول 
جرى توقيع اتفاقياتها خالل الفترة )2009 

- 2019( نحو 26 مليار دوالر.
وأعلن البنك الدولي، عن برنامج بقيمة 1.1 
العامة  االســتــثــمــارات  لتعزيز  دوالر  مــلــيــار 
والــخــاصــة مــن أجـــل االنــتــعــاش االقــتــصــادي 
وتــحــقــيــق األهــــــداف املــنــاخــيــة الــوطــنــيــة في 
ــه يطلق بالتعاون مع 

ّ
األردن. وقــال البنك إن

الــحــكــومــة األردنــــيــــة، مــشــروعــًا يــحــمــل اســم 
لأعمال  وشــفــافــة  شــامــلــة  تنظيمية  »بــيــئــة 
في األردن« خالل العام الجاري، مشيرًا إلى 
ـــه يسهم فــي املــشــروع بــقــرض قيمته 400 

ّ
أن

مليون دوالر يقدم من البنك الدولي لإلنشاء 
والــتــعــمــيــر الــتــابــع لـــه، فــيــمــا تــبــلــغ مساهمة 
الحكومة األردنية 363 مليون دوالر، بينما 
ســيــكــون هــنــاك تــمــويــل »مــتــعــدد األطـــــراف« 
مليون   250 بقيمة  االســتــثــمــاري  للبرنامج 

دوالر، وفق صحيفة الغد اليومية األردنية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ازدادت الــتــحــويــالت املــالــيــة مـــن املــغــتــربــني املـــغـــاربـــة إلــى 
أقــاربــهــم منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، رغــم الــصــعــوبــات التي 
قــد يواجهونها فــي بــلــدان اإلقــامــة الــتــي تــأثــرت بتداعيات 
موظفني،  وسّرحت  الــرواتــب  فخفضت  الصحية،  الجائحة 

للحد من األزمات املالية.
وتفيد بــيــانــات صـــادرة عــن مكتب الــصــرف الــتــابــع لـــوزارة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، بأن تحويالت املغتربني 
املــغــاربــة ارتــفــعــت فــي الــشــهــريــن األولــــني مــن الــعــام الحالي 
بنسبة 22.5 فــي املـــائـــة. وتــشــيــر بــيــانــات مــكــتــب الــصــرف، 
الـــصـــادرة يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، إلـــى أن تــلــك الــتــحــويــالت 
الحالي 1.36 مليار  الــعــام  الشهرين األولـــني مــن  فــي  بلغت 
املاضي  العام  الفترة نفسها من  دوالر، بعدما وصلت في 
إلــى 1.1 فــي الفترة نفسها مــن الــعــام املــاضــي. وبلغت تلك 
الــتــحــويــالت أعــلــى مــســتــوى لــهــا، رغـــم الــظــرفــيــة املــرتــبــطــة 
ــة الــصــحــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان اســتــقــبــال الــعــمــالــة  ــاألزمـ بـ
املــغــربــيــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها خـــالل الــخــمــســة أعـــوام 
األخيرة. وفي هذا السياق، يرى مدير مؤسسة »ريميساس« 
التي تتبع تحويالت املغتربني، إنييغو موري، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن سلوك املغاربة يؤكد ذلك التضامن  لـ
الـــذي يــبــدونــه تــجــاه أســرهــم فــي املــغــرب منذ بــدايــة األزمــة 
الصحية، خاصة أن جــزءًا كبيرًا من التحويالت يخصص 
لذلك الغرض. ويشدد موري على أنه يفترض بعدما تأكد 
ــــوال الــتــي تــدعــم األســر  اســتــمــرار املــغــاربــة فــي تــحــويــل األمـ
ورصيد النقد األجنبي، التوجه أكثر نحو خفض تكاليف 
التي  اليقني  عــدم  بحالة  تتأثر  أن  يمكن  التي  التحويالت 
تميز الوضع االقتصادي في بعض بلدان االستقبال. وكان 
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، محمد بنشعبون، 
قد الحظ أن أكثر من ثالثة أرباع تحويالت املغاربة املقيمني 
يدخرون  بينما  املــغــرب،  في  أسرهم  لدعم  توجه  بالخارج 

15 فـــي املـــائـــة فـــي املـــصـــارف املــحــلــيــة. ويــتــوقــع أن تساهم 
تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج في دعم رصيد النقد 
البنك املركزي، إلى  الــذي ينتظر أن يصل، حسب  األجنبي 
34.2 مليار دوالر، وخاصة بعد اللجوء إلى السوق الدولية 
مــن أجــل االســتــدانــة. ومــن خــالل قـــراءة بيانات صـــادرة عن 
بت أرقــام تحويالت 

ّ
مكتب الصرف التي صــدرت أخيرًا، كذ

املغتربني توقعات العديد من املؤسسات الخاصة والعامة 
الصحية  األزمــة  انهيارها بسبب  ترقبت  التي  املغرب،  في 

في بلدان االستقبال، وخاصة األوروبية.
غير أنه بعد انخفاض بنسبة 3 في املائة في السبعة أشهر 
العام املاضي، عــادت تلك التحويالت لالرتفاع  األولــى من 
كــي تستقر فــي حــدود 7 مليارات دوالر عــام 2020 بزيادة 
التدابير  بــعــام 2019. وكــانــت  مــقــارنــة  املــائــة  فــي   5 بنسبة 
الصحية وإغـــالق الــحــدود فــي الصيف قــد أربــكــت عمليات 
عبور املغتربني املغاربة نحو اململكة، حيث لم تنتظم عملية 
أجــل تنظيم حلول  مــن  السلطات  الــتــي تتوالها  »مــرحــبــا« 
حوالى 3 ماليني مغربي. ودفع مستوى تدفق التحويالت 
في العام املاضي والشهرين األولني من العام الجاري، البنك 
املركزي إلى ترقب ارتفاعها في العام الحالي، حيث ينتظر 
أن تصل إلى 7.3 مليارات دوالر، وفق بيانات رسمية. ويجد 
املغاربة،  لكون  مراقبني  فــي تصور  تفسيره  االرتــفــاع  هــذا 
وخاصة في أوروبــا، يتعاطون مهنًا لم تتأثر كثيرًا، حيث 
ــــن الـــخـــاص وشــركــات  يــعــمــلــون فـــي الــطــب والـــتـــجـــارة واألمـ
معهد  أنجزه  للرأي  استطالع  والتجارة. وخلص  التوزيع 
الدراسات »إبسوس«، وشمل عّينة من 1500 من املغتربني، 
املغتربني صّرحوا بتضرر وضعيتهم  مس 

ُ
أن فقط خ إلى 

التي واجهوها في سوق العمل  املالية بسبب الصعوبات 
الذي أنجز بتعاون  ببلدان االستقبال. وسجل االستطالع 
مع البنك الشعبي املغربي، أن املغاربة الذين صرحوا بتأثر 
وضعهم املــالــي بالجائحة، هــم أولــئــك الــذيــن يــوجــدون في 

بلدان الشرق األوسط وإيطاليا وإسبانيا.

األردن: صعوبات اقتصادية 
وخطط للتعافي

معظم أموال المغتربين تخصص لمساندة أسرهم في المغرب )فاضل سينا/فرانس برس(المواطنون يعانون من الغالء والبطالة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

المغرب: ازدياد تحويالت المغتربين

يواجه األردن صعوبات 
اقتصادية، خالل الفترة 

األخيرة، ورغم ذلك سعت 
الحكومة إلى وضع 

خطط للتعافي وتحسين 
مناخ االستثمار، كما لجأت 

للمساعدات الخارجية

موانئ صينية تسجل نموًا 
في إنتاجية الحاويات

أظهرت نتائج بيانات صناعية، أصدرتها 
جمعية املوانئ الصينية، نمو إنتاجية حاويات 
الشحن في موانئ رئيسية في الصني خالل 

مارس/ آذار املاضي. وأضافت الجمعية 
أّن ذلك الشهر، شهد ارتفاعًا في إنتاجية 
الحاويات في موانئ رئيسية في الصني 

بنسبة 10.9 في املائة على أساس سنوي. 
وعلى وجه الخصوص، ارتفع حجم إنتاج 
حاويات التجارة الخارجية بنسبة 9.4 في 

املائة على أساس سنوي خالل الفترة نفسها، 
وفق وكالة األنباء الصينية )شينخوا(. 

وازدهرت إنتاجية الحاويات للتجارة 
الخارجية الصينية وسط التوسع السريع في 
صادرات البالد، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 

50.1 في املائة لتصل إلى 3.06 تريليونات 
يوان )حوالي 466.12 مليار دوالر أميركي( 

في الشهرين األولني من هذا العام.

زيادة قدرة محطات توليد 
الكهرباء في إيران

بلغت القدرة املركبة لصناعة محطات 
توليد الكهرباء في إيران أكثر من 85 ألف 
ميغاواط، بزيادة قدرها 12 ضعفًا مقارنة 

ببداية الثورة اإليرانية )1979(، بحسب 
وكالة األنباء اإليرانية )إرنا(، أمس األحد. 

وكانت طاقة اإلنتاج ملحطات توليد الكهرباء 
في البالد قبل 42 عامًا، 7 آالف و24 

ميغاواط فقط لتلبية القليل من احتياجات 
الكهرباء في البالد بسبب قلة اإلمكانات 
»على الرغم من تواجد الخبراء األجانب 
في إيران« بحسب الوكالة. وقال وزير 

الطاقة اإليراني، رضا أردكانيان، في هذا 
الخصوص: »لقد حدثت طفرة في القدرة 
املخططة ملحطات الطاقة في إيران حاليًا، 

بينما كان عدد سكان البالد قبل 42 عامًا 
40 في املائة من السكان الحاليني، بينما زاد 

هذا املعدل اآلن بمقدار 2.3 مرة«. ووصلت 
قدرة املحطات في نهاية عام 2019 إلى 

83.506 ميغاواط، بحسب بيانات رسمية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

396
ــار الــمــاضــي،  ــو/أي ــاي ــي م ف
النقد  صـــنـــدوق  ــق  ــ واف
يقرب  مــا  عــلــى  الـــدولـــي 
دوالر  ــون  ــي مــل  396 مـــن 
المالية  الــمــســاعــدات  مــن 
أجل  مــن  ــأردن،  لـ الطارئة 
جائحة  تداعيات  مكافحة 
من  العديد  على  كــورونــا 

القطاعات.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

ــزي املــصــري  ــركــ قــــال الـــجـــهـــاز املــ
ــة واإلحــــــصــــــاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئـــة الـ ــبـ ــتـــعـ ــلـ لـ
)حكومي(، أمس األحــد، إّن عجز 
 17.9 نحو  التجاري هبط  املــيــزان 
في املائة، على أساس سنوي، في 
الثاني، ليصل  شهر يناير/كانون 
إلى 3.15 مليارات دوالر. وأوضح 
ــان، أّن  ــيـ ــي بـ جـــهـــاز اإلحــــصــــاء، فـ
 8.4 بنسبة  انخفضت  الصادرات 
في املائة عنها قبل عــام، إلــى 2.5 
يــنــايــر/كــانــون  فـــي  دوالر  مــلــيــار 
الثاني املاضي، في حني تراجعت 
املــائــة  فــي   13.9 بنسبة  الـــــواردات 
إلى 5.65 مليارات دوالر. وُيرجع 
مـــراقـــبـــون انــخــفــاض الـــصـــادرات 
ــات الــتــي  ــيـ ــداعـ ــتـ ــى الـ ــ املـــصـــريـــة، إلـ
الصحية  الــجــائــحــة  عــلــى  تــرتــبــت 
وإغالق املطارات، التي أثرت سلبًا 
على اقتصادات الدول املستوردة. 
ــع الــعــجــز  ــراجــ ــي تــ ومـــــا ســـاهـــم فــ
ــبــــوط الــكــبــيــر  ــــهــ ــاري هــــو ال ــجــ ــتــ ــ ال
فـــي الــــــــواردات. وتــعــد الـــصـــادرات 
للنقد  مصدر  أهــم  ثاني  املصرية 
األجنبي بعد تحويالت املغتربني.

انخفاض 
الصادرات 
المصرية

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــذي فــرضــتــه  ــ ــ ــرار حـــظـــر الـــتـــجـــول الـ ــ ــ تـــســـبـــب قـ
السلطات الكويتية في حالة ارتباك كبيرة لدى 
العديد من األنشطة التجارية التي تكافح من 
الظروف  الحياة في ظل  البقاء على قيد  أجل 
االســتــثــنــائــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــكـــويـــت، فيما 
التي فرضتها  تسببت اإلجــراءات االحترازية 
السلطات على أصحاب املطاعم واملتاجر في 
ظــهــور ســـوق ســــوداء لتوصيل الــطــلــبــات إلــى 
املــنــازل. وفــي هــذا اإلطـــار اشتكى الــعــديــد من 
ــدم وجــــود عـــدالـــة في  أصـــحـــاب املــطــاعــم مـــن عـ
توزيع تصاريح التوصيل املمنوحة للمتاجر 
والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة واألســـــواق املــوازيــة، 

فــيــمــا اضــطــر الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب األنــشــطــة 
التجارية إلى التعاقد من الباطن مع العاملني 
في مجال توصيل الطلبات إلى املنازل. كذلك 
واجه البعض من أصحاب األنشطة التجارية 
أزمـــة جــديــدة فــي تــســرب الــعــديــد مــن العمالة 
ــاريـــح لــتــوصــيــل الــطــلــبــات  الـــتـــي لـــديـــهـــا تـــصـ

لــلــمــنــازل، فــيــمــا قــامــت الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
العمالة  بإلغاء تصاريح  السلطات  بمخاطبة 
التي تلتف على ضوابط التصاريح املمنوحة 
ــواق ومـــتـــاجـــر ومــطــاعــم  ــ ــ ــرًا مــــع أسـ ــ لــلــعــمــل سـ
ظــاهــرة توصيل طلبات  انتشرت  كما  أخـــرى. 
أصـــحـــاب األنــشــطــة املــنــزلــيــة، مــثــل الــوجــبــات 
إعــدادهــا في  يتم  التي  والحلويات  واملــالبــس 
املنازل من خالل العمالة التي لديها تصاريح 

السير أثناء فترة حظر التجول.

تحذيرات للمخالفين
في هذا الصدد، أكد مصدر حكومي كويتي لـ 
»العربي الجديد« أنه تم منح 4332 تصريحًا 
لــلــعــمــالــة املـــوجـــودة لـــدى األســـــواق الــتــجــاريــة 

املوازية  واألســـواق  االستهالكية  والجمعيات 
واملــطــاعــم املــســمــوح لــهــا بــالــعــمــل خـــالل فترة 
الحظر. وأضـــاف املــصــدر الــذي رفــض الكشف 
عن اسمه أنه تم التحذير في وقت سابق من 
أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة 
الطلبات ألي  يقوم بتوصيل  أي عامل  ضبط 
التي يعمل لديها  جهة أخــرى بخالف الجهة 

وتم منحه التصريح على أساسها.
والــتــقــى مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــدد من 
أصحاب املطاعم في منطقة شرق في محافظة 
العاصمة الذين عبروا عن استيائهم من عدم 
ــداد الــتــصــاريــح  ــ ــــود عـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع أعــ وجـ
كما  املــنــازل،  إلــى  التوصيل  لعمال  املمنوحة 
حذروا من التحايل غير الشرعي واملخالفات 
التي تقوم بها بعض املطاعم التي ليس لديها 
تصاريح ومن جانب العمال الذين يستغلون 

التصاريح لزيادة دخلهم.
الكويتي  االقتصادي  الخبير  قــال  من جانبه، 
ــدر الــهــاجــري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن قــرار  بـ
فــرض حظر الــتــجــول الــجــزئــي فــي الــكــويــت لم 
يحقق أهدافه، حيث تواصل الكويت تسجيل 
أعــداد كبيرة من اإلصابات اليومية بفيروس 
كــــورونــــا، فــيــمــا تــكــبــد أصـــحـــاب املـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة خــســائــر كــبــيــرة جـــراء 
ــد الــهــاجــري أن إغــالق  ــفـــروض. وأكــ الــحــظــر املـ
املطاعم وتقليل عدد التصاريح املمنوحة لها 
يزيد من أعبائها ويضر باالقتصاد الوطني، 
ــفـــًا عــــن أن هــــنــــاك املــــئــــات مــــن األنـــشـــطـــة  كـــاشـ
ــرروا  ــذيـــن قــ الــتــجــاريــة وأصــــحــــاب املـــطـــاعـــم الـ
اإلغالق بشكل نهائي بسبب الخسائر وتراكم 
ــار إلـــى أن قـــرار تــعــديــل ســاعــات  الـــديـــون. وأشــ
حــظــر الــتــجــول لــيــبــدأ مـــن الــســاعــة الــســادســة 
مــســاًء، بـــدال مــن الــســاعــة الــخــامــســة والــســمــاح 
الساعة  حتى  املــنــازل  إلــى  الطلبات  بتوصيل 
العاشرة مساء لن تكون له جدوى اقتصادية، 
واصــفــًا الــخــطــوة بــأنــهــا تــأتــي ضــمــن الحلول 

الترقيعية التي تقرها الحكومة.

تشديد اإلجراءات االحترازية
ويقول عيسى عبد الــرازق الذي يعمل مديرًا 
التي تقوم  التجارية  تنفيذيًا ألحد األســواق 

ببيع وتوزيع السلع واملنتجات الغذائية في 
منطقة حولي، إنه ال يستطيع مراقبة العمالة 
لتوصيل  تعرض  عــدم  تصاريح  لديها  التي 

الطلبات في أوقات الحظر.
ــرازق خـــالل حــديــثــه ملــراســل  ــ ــاف عــبــد الــ ــ وأضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــــدد الـــعـــمـــال الــذيــن 
ــاريـــح 6 فـــقـــط، فــــي حــــني يــوجــد  لـــديـــهـــم تـــصـ
أقل  التي تعد  التجارية  العديد من األنشطة 
حجمًا حصلت على العشرات من التصاريح.
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي 
فرض حظر التجول الجزئي بــدءًا من تاريخ 
7 مــارس/ آذار املاضي ملدة شهر، فيما يبدأ 
الخامسة  الساعة  مــن  التجول  ســريــان حظر 
بررت  فيما  صباحًا،  الخامسة  وحتى  مساء 
السلطات قرار فرض الحظر بسبب االرتفاع 
غير املسبوق في أعــداد اإلصــابــات بفيروس 
كورونا. كذلك قررت السلطات الكويتية عدم 
تــقــديــم وجــبــات داخــــل املــطــاعــم وشــــددت من 

اتها االحترازية. إجراء
ــنــــني املــــاضــــي، أصـــــدر مــجــلــس الــــــوزراء  واالثــ
الكويتي قرارًا بتعديل ساعات الحظر لتبدأ 
من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة 
صباحًا، كما قررت السماح بممارسة رياضة 
املــشــي مـــن الــســاعــة الــســادســة مــســاء وحــتــى 
ــة الـــثـــامـــنـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــســمــاح  ــاعـ الـــسـ
لــلــمــطــاعــم بــتــقــديــم الـــوجـــبـــات عــبــر خــدمــات 

التوصيل إلى املنازل حتى العاشرة مساء.
بـــــــدوره، أكــــد أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة 
ــه الـــكـــنـــدري أن الــحــكــومــة  ــلـ الـــكـــويـــت عـــبـــد الـ
فشلت في وقف التالعب بتصاريح توصيل 
ــنـــازل، مــشــيــرًا إلـــى أن هناك  الــطــلــبــات إلـــى املـ
وجــود  نتيجة  وصحية  اقــتــصــاديــة  مخاطر 

سوق سوداء لتوصيل الطلبات.
ــال هـــاتـــفـــي مــع  وقــــــال الـــكـــنـــدري خـــــالل اتــــصــ
»العربي الجديد« إن عدم االلتزام بالضوابط 
الصحية والــقــرارات التي أعلنت عنها وزارة 
ــن الــفــســاد  ــنـــاعـــة ســـيـــزيـــد مــ الـــتـــجـــارة والـــصـ
واإلصابات بوباء كورونا، داعيًا إلى تنظيم 
عملية منح التصاريح وتشديد الرقابة على 
املطاعم واألســواق التي تم منحها تصاريح 

لتوصيل الطلبات.

النظام يبتّز مناطق شرقي الفراتسوق سوداء لتوصيل الطلبات في الكويت

المطاعم أكثر القطاعات تضررًا من كورونا )ياسر الزيات/ فرانس برس(

أمين العاصي

مــضــى أكــثــر مـــن أســـبـــوع عــلــى إغـــالق 
النظام السوري املفاجئ ملعابر تربط 
مــنــاطــقــه بــبــلــدات شــرقــي نــهــر الــفــرات 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات »ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« واملـــعـــروفـــة اخــتــصــارا 
بــــ »قـــســـد«، وهـــو مـــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
كــبــيــر فـــي أســـعـــار بــعــض املـــــواد الــتــي 
ــاطـــق الــــنــــظــــام وأبــــرزهــــا  ــنـ ــرد مــــن مـ ــ تــ
ــذار  الــخــضــار والـــفـــواكـــه. ومـــن دون إنـ
أغــلــق الــنــظــام مــؤخــرًا مــعــابــر الطبقة، 
والهورة، والسبخة في محافظة الرقة، 
الواقعة  منبج  منطقة  في  و»التايهة« 
غربي نهر الــفــرات. وتعد هــذه املعابر 
التي  للمناطق  حياة  شرايني  بمثابة 
تقع تحت سيطرة »قسد«، حيث كانت 
باالتجاهني  نشطة  التجارية  الحركة 
قبيل صــدور هــذا الــقــرار الــذي يندرج 
فــي ســيــاق مــحــاوالت الــنــظــام الضغط 
الــغــالــبــيــة  ذات  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة  عــلــى 

الكردية التي تدير هذه املنطقة. 
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــديــنــة 
الــطــبــقــة فــي ريـــف الــرقــة الــغــربــي التي 
تسيطر عليها قوات »قسد« في حديث 
ــار  ــعـ مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أسـ
الــخــضــار ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر بعد 
املنطقة  أن  املــعــابــر«، موضحة  إغـــالق 
كانت تعتمد على ما يأتي من خضار 
بــيــوت بالستيكية بمنطقة  فــي  يـــزرع 

الساحل السوري. 
لت عدم ذكر 

ّ
وبّينت، املصادر التي فض

اســمــهــا، أن حــواجــز »الــفــرقــة الــرابــعــة« 
التي يقودها ماهر األسد وهو شقيق 
رئيس النظام الــســوري، بشار األســد، 
هـــي املــســيــطــرة عــلــى املــعــابــر، مشيرة 
ــاوات على  إلـــى أنــهــا كــانــت تــفــرض إتـــ
الــــســــيــــارات الـــعـــابـــرة عـــلـــى الــطــريــقــني 
الدوليني اللذين يربطان شرقي الفرات 
بــمــنــاطــق الــنــظــام، لــلــقــادم مـــن مدينة 
حلب، والــقــادم من مدينة حمص. من 

جــانــبــه، بـــنّي الــرئــيــس املـــشـــارك لهيئة 
االقتصاد والزراعة في اإلدارة الذاتية، 
ســـلـــمـــان بــــــــــــارودو، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية أن »إغـــالق املــعــابــر مــن قبل 
حــكــومــة دمــشــق يــهــدف لــزيــادة نسبة 
البضائع  الــضــرائــب واإلتــــــاوات عــلــى 
الــداخــلــة إلـــى مــنــاطــق اإلدارة الــذاتــيــة 
الحكومية  العسكرية  الــقــوات  لصالح 

التي تدير املعابر«، وفق قوله. 
فــي املــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر مطلعة أن 
إغــــالق املــعــابــر »هـــي الـــورقـــة األخــيــرة 
ــتـــي يــمــلــكــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري مــن  الـ
أجــــل الــضــغــط عــلــى الــجــانــب الــكــردي 
لــتــوريــد كــمــيــات أكــبــر مــن املــحــروقــات 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام«. وتــضــم منطقة 
ــفــــرات كـــبـــريـــات حــقــول  شـــرقـــي نــهــر الــ
وآبار البترول وخاصة في محافظتي 

دير الزور والحسكة.
ــاء  ــ ــطـ ــ ــر وسـ ــ ــبـ ــ ويـــــشـــــتـــــري الـــــنـــــظـــــام عـ
التي  الــذاتــيــة  اإلدارة  مــن  املــحــروقــات 
تــــــــورد املـــــــــادة إلــــــى مـــنـــاطـــق فــصــائــل 
املــعــارضــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري. وال 
توجد أرقام رسمية أو تقديرية معلنة 
عن حجم التبادل التجاري بني النظام 
على  تــســيــطــر  الــتــي  الــذاتــيــة  واإلدارة 
منطقة شرقي الفرات الغنية بالثروات 

منذ عدة سنوات. 
من جانبه، يرجح الباحث االقتصادي 
فــي مركز »جــســور« لــلــدراســات، خالد 
تـــــركـــــاوي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــتـــبـــادل  ــديــــد« أن يــــكــــون حـــجـــم الـ الــــجــ
الــتــجــاري بــني الجانبني بــحــدود 200 
أن  إلــى  ســنــويــا، مشيرا  دوالر  مليون 
الــذاتــيــة(  واإلدارة  )الـــنـــظـــام  الــطــرفــني 

يتضرران من إغالق املعابر.
ــن الـــنـــظـــام  ــ ــكـ ــ وأضـــــــــــاف تـــــــركـــــــاوي: »لـ
السوري له سبل في الحصول على ما 
يحتاجه من شرقي الفرات وهو النفط 
الـــخـــام والــــحــــبــــوب«.  وأشــــــار إلــــى أن 
التعامل  من  الذاتية مستفيدة  اإلدارة 
االقتصادي مع النظام »ألنها تحصل 

أنه  ذلـــك«، مضيفا  مقابل  أمـــوال  على 
في اآلونة األخيرة بدأت اإلدارة الذاتية 
بتنويع مواردها، حيث فرضت رسوم 
ــل تــخــفــيــف  ــ ــرائـــــب مــــن أجــ ــبــــور وضـــ عــ
االعتماد على النظام السوري، فضال 
عن تمرير كميات من النفط والحبوب 

والقطن إلى العراق.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن الــنــظــام يعتمد 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة عــــلــــى الــــحــــلــــول 
اإلسعافية تــارة من خالل معابر غير 
ــــرى مع  رســمــيــة مـــع لــبــنــان وتـــــارة أخـ
توريد املحروقات ومحاصيل زراعية 
ــواد مــتــنــوعــة مـــن مــنــاطــق اإلدارة  ــ ومــ

الذاتية. 
ويــــرجــــح كـــثـــيـــرون أن يـــــــؤدي إغــــالق 
النظام للمعابر إلى فقدان السوق ملثل 
تلك املــواد بالدرجة األولــى، وبالتالي 
ــار فــي  ــعــ ــاع األســ ــفــ ــــذا الرتــ ســــيــــؤدي هـ
مــنــاطــق الــنــظــام، ومـــن ثــم سينسحب 
أيــضــًا عــلــى زيـــــادة اســتــغــالل الــتــجــار 
للنظام واألسواق من جهة أخرى عبر 
الــســوق الـــســـوداء. وتــابــعــوا: سيخسر 
النظام مــوردًا لــلــدوالر الــذي يأتي من 

تلك املنطقة عبر الرسوم واإلتاوات.
ــوريــــني فــــي مــخــتــلــف  ــســ وتــــحــــاصــــر الــ
املناطق أزمات معيشية خانقة أبرزها 
ــلـــع والــــخــــدمــــات  ــقــــص الـــسـ الــــغــــالء ونــ
ــم املــتــحــدة  ــ ــّدر األمـ ــقـ الـــضـــروريـــة، إذ تـ
فقر  فــي  أن مليوني ســوري يعيشون 
مدقع، في حني أن 12.4 مليون شخص 
داخل سورية يكافحون إليجاد طعام 
يــســّد رمــقــهــم كـــل يــــوم، وفــــق بــرنــامــج 

األغذية العاملي. 
ــعـــار  ــفـــت نـــســـبـــة ارتـــــفـــــاع أسـ ــاعـ وتـــضـ
ــواد الــغــذائــيــة فــي أنــحــاء الــبــالد 33  املــ
مرة مقارنة بمتوسط خمس سنوات 
قــبــل الـــحـــرب، وفــــق بــرنــامــج األغـــذيـــة. 
بينما تؤكد منظمة »أنقذوا األطفال« 
أن 60% من  تــشــيــلــدرن(  )ســـايـــف ذي 
األطفال في سورية يواجهون الجوع، 

وفق األمم املتحدة.

سوريةأسواق

الحظر يزيد من 
أعباء األنشطة التجارية 

والمطاعم
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مقترح بتحويل الفاو إلى 
بديل لقناة السويس

اقترحت صحيفة حكومية في العراق، 
تحويل ميناء »الفاو« على الخليج العربي 

جنوبّي البالد إلى بديل مالحي لقناة 
السويس، لُيَعّد ذلك أحدث دعوة إلى إيجاد 
ممرات بديلة للقناة التي تعطلت ملدة ستة 

أيام نهاية مارس/آذار املاضي، بسبب 
جنوح سفينة حاويات عمالقة وتوقف 

حركة مرور السفن في االتجاهني. وقالت 
صحيفة الصباح، في تحليل نشرته في 

عددها الصادر أمس األحد، إن األزمة 
التي شهدتها قناة السويس تفتح الباب 

أمام بدائل مالحية تمّر عبر ميناء »الفاو« 
في مدينة البصرة. ووفق الصحيفة، فإن 

ميناء الفاو قادر على استيعاب 100 
مليون طن من البضائع سنويًا، مضيفة: 
 للناقالت. إنها 

ً
»من املمكن أن يكون بديال

أفضل طريق بني املحيط الهندي والبحر 
املتوسط«. وتابعت: »من خالل قناة الفاو، 

ومنها برًا إلى ميناء العقبة على البحر 
األحمر أو موانئ سورية ولبنان على 

البحر املتوسط، سيستغرق الشحن يومًا 
واحدًا، مقارنة بأكثر من أسبوعني في 
حال حدوث ازدحام أو توقف في قناة 

السويس«.

الجزائر تعفي األعالف من 
رسم القيمة المضافة

أعلنت السلطات الجزائرية، أول من أمس، 
إعفاء واردات البالد من الذرة والشعير 

وأعالف املواشي والدواجن، من رسم 
القيمة املضافة، لدفع أسعار اللحوم 

الحمراء والبيضاء إلى االنخفاض. جاء 
ذلك، وفق مرسوم تضّمنه العدد األخير 

للجريدة الرسمية الجزائرية، ودخل 
حيز التنفيذ أمس. وأشار املرسوم إلى 

أن اإلعفاء من رسم القيمة املضافة، 
يشمل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا 
املواد املنتجات املوجهة لتغذية املواشي 
والدواجن، املنتجة محليا أو املستوردة. 
والرسم على القيمة املضافة عبارة عن 

ضريبة غير مباشرة، تفرض على اإلنفاق 
أو االستهالك النهائي، وتقدر قيمته في 

الجزائر بـ 19 باملائة لجميع القطاعات.
وهذا اإلجراء يأتي بعدما وّجه الرئيس 
الجزائري عبد املجيد تبون، قبل أيام، 

بإعفاء أعالف املواشي والدواجن 
من الرسم على القيمة املضافة، لدفع 

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء نحو 
االنخفاض.
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدة مــكــافــحــة الــجــرائــم  ــ تـــجـــري وحـ
األميركية  الخزانة  بـــوزارة  املالية 
ــارًا بـــــ »فـــن  ــتــــصــ الــــتــــي تــــعــــرف اخــ
ســن«، عمليات إصــاح واسعة على قوانن 
الــواليــات املتحدة  مكافحة غسل األمـــوال في 

التي لم ُيجر عليها تعديل منذ العام 2001.
وتتواكب هذه اإلصاحات مع تعين وزارة 
»فــن  ــدًا لـــ ــديـ ــرًا جـ ــديـ الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة مـ
ــــن«، إذ يــــغــــادر املــــديــــر الـــحـــالـــي كــيــنــيــث  ســ
ــاري،  ــجــ بـــانـــكـــو مــنــصــبــه خـــــال الـــشـــهـــر الــ
 مــحــلــه مــايــكــل مــوســيــيــر، املــســتــشــار 

ّ
ويـــحـــل

الــذي سيتسلم مهامه في  الخزانة،  بـــوزارة 
11 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك وفقًا ملجلة 

»فاينانسيير« العاملية.
وكــانــت وزيـــرة الــخــزانــة األمــيــركــيــة، جانيت 
يلن، قد وعدت منذ تعيينها بوضع حلول 

ملشكلة غسل األمــوال في الــواليــات املتحدة، 
التي  الواجهة«  »شركات  مشكلة  خصوصًا 
تــســتــخــدمــهــا عـــصـــابـــات الــجــريــمــة املــنــظــمــة 
الفاسدون  الحكومات  ومسؤولو  والساسة 
واملتهربون من الضرائب، في غسل األموال 

باملصارف وأسواق املال واملساكن األميركية. 
وتــســتــهــدف إدارة الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن 
كذلك، من خطوة اإلصــاح تلك، رفــع كفاءة 
مصلحة الضرائب وسد الثغرات التي ينفذ 

منها املتهربون من دفع الضرائب. 
 »شركات 

ّ
وتقدر وزارة الخزانة األميركية، أن

ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــعـــديـــد مــن  الــــواجــــهــــة« الـ
األثرياء إلخفاء أموالهم، تكلف الباد سنويًا 
الــــواليــــات   

ّ
أن كـــمـــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   70 نـــحـــو 

املتحدة تعّد من الدول املتأخرة قانونيًا في 
الحرب العاملية ضد الجريمة املالية املنظمة. 
ودعــت وحــدة »فن سن« الخميس املاضي، 
ــه حـــول تطبيق  ــداء رأيــ ــ الــقــطــاع الـــخـــاص إلبـ
اإلجراءات الجديدة. وتأمل »فن سن« إكمال 
تطبيق إجراءات تسجيل البيانات الجديدة 

بحلول يناير/ كانون الثاني املقبل.
لــكــن، هــنــاك شــكــوك حــول فاعلية اإلجــــراءات 
الجديدة في مكافحة الجريمة املالية. في هذا 
الــصــدد، تــرى ســارا رونـــج، مسؤولة تطبيق 
اإلجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة بــمــجــمــوعــة »كـــريـــدي 
 تطبيق 

ّ
أن سويس«، املصرفية السويسرية، 

جميع اإلجــراءات املطلوبة يحتاج إلى وقت 
أطـــول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. ومــا زالــت 
العديد من الواليات األميركية تعتمد نظام 
»ماذات  »شركات الواجهة » التي تستخدم كـ

آمنة« ضد ماحقة مصلحة الضرائب. 
ــدة الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــاول اإلصـــــــاحـــــــات الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
أدخلتها وحـــدة »فــن ســن« على إجـــراءات 

أميركا تحارب 
الجريمة المالية

وزيرة الخزانة 
جانيت يلين 

تعطي أهمية 
كبرى إلغالق 

ثغرات التهرب من 
)Getty( الضرائب

قوانين  األميركية  الخزانة  بوزارة  األموال  غسل  مكافحة  وحدة  سنّت 
جديدة تتضمن السجن ودفع غرامات باهظة، وذلك بهدف محاربة 

الجريمة المالية المنظمة ومحاصرة »شركات الواجهة«

الواليات المتحدة تخسر 
70 مليار دوالر سنويًا بسبب 

»شركات الواجهة«

صادرات مارس 
تسجل نحو 19 مليار دوالر 

بزيادة %42.2

أثارت عملية االحتيال 
بشأن التبرعات آالف 

الشكاوى البنكية

تشريعات 
لمكافحة غسل 
األموال والتهرب 

الضريبي وشركات 
الواجهة

)Getty( مزارع موز في تركيا)Getty( ترامب يغادر البيت األبيض والقضايا ما زالت تطارده

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عــــــادت اآلمـــــــال إلـــــى االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، إثـــر 
ارتــفــاع قيمة صــــادرات الــربــع األول مــن العام 
الجاري، وزيادة التوقعات بتعافي السياحة، 
ليقف االقتصاد ثانية على قائمتي السياحة 
والصادرات التي تعول عليهما الباد ببلوغ 
الحلم االقتصادي ودخول نادي العشرة الكبار، 
خال مئوية تأسيس الجمهورية بعد عامن.

ــيـــل غــــولــــي، رئــــيــــس اتـــحـــاد  وكــــشــــف إســـمـــاعـ
 صـــادرات بــاده كانت 

ّ
املصدرين األتـــراك، أن

جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السالبة 
على حركة التجارة العاملية، بعدما بلغت خال 
الربع األول من العام الجاري، 50.023 مليار 

دوالر، لتسجل زيادة بنسبة %17.2.
وحــقــق مـــارس/ آذار املــاضــي، ذروة صـــادرات 
 بحسب 

ً
ــة، مــســجــا ــيـ األشـــهـــر الـــثـــاثـــة املـــاضـ

تصريحات غولي أمس، نحو 19 مليار دوالر، 
بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
 »هذا النجاح هو نتاج لدعم 

ّ
السابق، معتبرًا أن

حكومي لقطاع التصدير واإلنتاج في الباد، 
وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا 
أثبتت  تركيا   

ّ
إن غولي  وقــال  احترافية«.   

ّ
بكل

للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة 
منتجيها املحلين على املحافظة على خطوط 
اإلمداد ملدخات الصناعة، في األوقات الصعبة.

وحول آمال تركية التصديرية للعام الجاري، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالـــد  جــــبــــر الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـ
ُ
أ

ترامب على سداد 122 مليون دوالر، في شكل 
تـــبـــرعـــات، بــعــد خــــداع املـــؤيـــديـــن لــدفــع مــبــالــغ 
لعام 2020. وتوصل تحقيق  متكررة لحملته 
 
ّ
أجـــرتـــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إلــــى أن

حــمــلــة تـــرامـــب لــجــمــع الــتــبــرعــات اســتــخــدمــت 
أساليب خادعة لجمع التبرعات، أدت إلى قيام 
اآلالف من مؤيديه، عن غير قصد، بالتسجيل 
ــهــم 

ّ
لــتــقــديــم مــســاهــمــات مـــتـــكـــررة، فـــي حـــن أن

كانوا يعتزمون فقط دفع دفعة ملرة واحدة. 
ــأن جــمــع  وأثــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة »االحـــــتـــــيـــــال« بــــشــ
التبرعات آالف الشكاوى إلى البنوك وشركات 
بــطــاقــات االئــتــمــان، وفــق مــا ذكـــرت الصحيفة 
األميركية، أمس األحد. وكان من بن الضحايا 
كبار السن واملحاربون القدامى، وكذلك بعض 
ودفــعــت  الــخــبــرة.  ذوي  السياسين  الــنــشــطــاء 
شكاوى املانحن حملة ترامب إلى سداد 122 

مليون دوالر من املساهمات في نهاية املطاف.
 أحد 

ّ
أن وذكــرت صحيفة »نيويورك تايمز« 

الضحايا، وهو ستايسي بات، كان يكافح 
السرطان ويعيش في دار رعاية في مدينة 
 500 بمبلغ  تــبــرع  عندما  كــانــســاس سيتي، 
ــلـــول املـــاضـــي. وتــم  دوالر فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
في  بــــات  مـــن  أخـــــرى  500 دوالر  تــحــصــيــل 
 أسبوع حتى 

ّ
اليوم التالي، ثم 500 دوالر كل

أكتوبر/ تشرين األول املاضي، ولم تكتشف 
فواتير  مت 

ّ
تسل بعدما   

ّ
إال حــدث  ما  عائلته 

ــار والـــخـــدمـــات. وقــــال شــقــيــقــه راســــل،  اإليـــجـ

الــــذي ســاعــد ســتــايــســي فـــي مــعــرفــة حقيقة 
ما حدث، لصحيفة »ذا تايمز« البريطانية: 
ــهــا كــانــت عملية احــتــيــال«. وقــد 

ّ
»شــعــرت أن

توفي بات في فبراير/ شباط املاضي.
وقــــال أحــــد املــحــقــقــن فـــي قــضــيــة االحــتــيــال 
ــقـــد بـــدأ  لــصــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«: »لـ
إلــى جنون مطلق«. وبحسب  األمــر يتحول 
الــتــقــريــر، كــــان عــلــى تـــرامـــب أن يــســدد 122 
املقدمة لخمس  التبرعات  مليون دوالر من 
ــرامـــب لــلــرئــاســة،  مــنــظــمــات: دونــــالــــد جـــي تـ
»لنجعل  ترامب  ولجنة  فيكتوري،  وترامب 
أميركا عظيمة مرة أخرى«، وأنقذوا أميركا، 
واللجنة الوطنية الجمهورية. وكان السبب 
اآلخــــر وراء قــيــام تـــرامـــب بــــرّد هـــذه املــبــالــغ 
 العديد من املتبرعن األفراد 

ّ
الكبيرة هو أن

تــجــاوزت مــبــالــغ تــبــرعــاتــهــم الــحــّد األقــصــى 
املسموح به قانونًا وهو 2800 دوالر.

ا لتقرير عن صحيفة »نيويورك تايمز«، 
ً
ووفق

يواجه ترامب مجموعة من املتاعب املالية، من 
أكثر  لسداد  النهائية  باملواعيد  الوفاء  بينها 
التي  القروض  من ثاثمائة مليون دوالر من 
العقارية، وجزء  ضمنها شخصيًا ملجموعته 
لدائنن أجانب  الدين مستحق  كبير من هــذا 
ــال لـــم يتمكن  مــثــل »دويـــتـــشـــه بـــنـــك«. وفــــي حــ

ه سيكون في مأزق. 
ّ
ترامب من الدفع فإن

ــــدرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  مـــن جــانــبــهــا، قـ
 نحو 900 مليون دوالر من ديون 

ّ
أن تايمز« 

ــي غــضــون  ــة ســتــســتــحــق فــ ــاريـ ــقـ ــعـ ــب الـ ــرامــ تــ
الــســنــوات األربــــع املــقــبــلــة. ويــأتــي استحقاق 
هذه الديون في الوقت الذي دخل ترامب في 
نــــزاع مــع دائــــرة الــضــرائــب األمــيــركــيــة بشأن 
حــســم طــالــب بـــه فـــي نـــمـــاذج ضــريــبــة الــدخــل 
الــخــاصــة بـــه. وقـــد يكلفه صـــدور حــكــم ضــده 
فــي هـــذا املــلــف الــضــريــبــي نــحــو مــائــة مليون 
القضايا  مــن  العديد  وهــنــاك  إضافية.  دوالر 
التي واجهها الرئيس السابق دونالد ترامب 
خــال العامن األولــن من دخوله إلــى البيت 

األبيض، وتمكن من النفاذ منها.

بعد تراجع الصادرات العام املاضي إلى أقل من 
170 مليار دوالر، في حن تعدت عام 2019 قيمة 
180 مليارًا، يبّن رئيس اتحاد املصدرين األتراك، 
 باده تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح 

ّ
أن

بن 184 و200 مليار دوالر بنهاية العالم الجاري.
املتحدة،  الــواليــات  تــعــّد  مــراقــبــن،  وبحسب 
نقطة التحول الرئيسية بخارطة الصادرات 
التركية خال بيانات اتحاد املصدرين، بعد 
وصول قيمة الصادرات إليها إلى 2.7 مليار 
دوالر، بنسبة زيادة 36% عن صادرات العام 
املــاضــي، كما سجلت صـــادرات مـــارس/آذار 
املاضي، قفزة في الصادرات للواليات املتحدة 
بزيادة 56.3% مقارنة مع مارس/آذار 2020، 
لتحتل واشنطن، ألول مرة، املركز الثالث بن 

الدول املستوردة للمنتجات التركية. 
إنــجــازًا بعام كورونا  ورغــم ما تعتبره تركيا 
املــاضــي، ببلوغ صــادراتــهــا، بحسب تصريح 
ــتـــجـــارة، روهــــصــــار بــكــجــان  ســـابـــق لــــوزيــــرة الـ
 هذه األرقــام تراجعت 

ّ
169.5 مليار دوالر، فإن

عليها  تعّول  كانت  التي  التركية  الخطط  عن 
الباد بقيمة صادرات أكثر من 200 مليار دوالر.

وبــــدأت الـــصـــادرات الــتــركــيــة، بــعــد االنــكــمــاش 
ــواق الــعــاملــيــة الــعــام  ــاألســ وتــــراجــــع الــطــلــب بــ
املاضي، تستعيد عافيتها منذ الربع األخير 
من 2020 ببلوغها 51.2 مليار دوالر بزيادة 
ليستمر   ،2019 من  األخير  الربع  عن   %18.4
تعافي التجارة الخارجية التركية حتى اليوم. 
ويقول االقتصادي التركي، أوزجان أويصال، 
ه من املنطق االقتصادي يجب اإلشارة إلى 

ّ
إن

الواردات التركية وعدم االكتفاء بالصادرات، 
إذ لم يزل امليزان التجاري التركي خاسرًا، فقد 
بلغت واردات العام املاضي نحو 220 مليار 
دوالر بزيادة بنحو 4.5% عن أرقام عام 2019، 
 
ّ
»العربي الجديد« أن معتبرًا خال تصريح لـ
فاتورة النفط والغاز هي أساس عجز امليزان 
»تركيا تستورد أكثر من  فـ التجاري بباده، 
90% من احتياجاتها من النفط والغاز بفاتورة 

ال تقل عن 40 مليار دوالر سنويًا«.
وفي حن يتخّوف أويصال من املوجة الثالثة 
لــلــفــيــروس وعـــــودة اإلغـــــاق وتـــراجـــع الــطــلــب 
 بـــاده تتحوط مــن أّي 

ّ
الــعــاملــي، يشير إلــى أن

طــــارئ، بــعــدمــا شــجــعــت ودعــمــت الـــصـــادرات، 
 بلوغ الشركات املصدرة خال الربع 

ّ
معتبرًا أن

األول، 18.2 ألف شركة، هو خط األمان لاقتصاد 
الــتــركــي الـــذي فتح أســواقــًا جــديــدة، فــي آسيا 
وأفريقيا، إضافة إلى الشريك األوروبي األول. 
وحول بنية الصادرات التركية ومدى تأثرها 
باستمرار الجائحة، يقول االقتصادي التركي، 
 صــادرات بــاده ال تعتمد على مستلزمات 

ّ
إن

الــــوبــــاء أو ســـلـــع كــمــالــيــة يــمــكــن لــلــمــســتــهــلــك 
 تنوع االقتصاد التركي 

ّ
االستغناء عنها، إذ إن

األمــل  ومبعث  الضمان  هــو  التصدير،  وسلع 
بتعدي الصادرات العام الجاري قفزة عام 2019.

فـــالـــصـــادرات الـــزراعـــيـــة، الـــتـــي ال غــنــى ألحــد 
أويــصــال، تأتي ضمن نقاط قوة  عنها، وفــق 
االقتصاد التركي، فقد ساهمت العام املاضي 
بأكثر من 20 مليار دوالر من قيمة الصادرات، 
واآلمال هذا العام على الزراعة بأكثر من ذلك. 
واملــلــبــوســات بمقدمة  النسيج  قــطــاع  ويــأتــي 
قطاع  على  تتفوق  الــتــي  التركية  الـــصـــادرات 
إلى  مشيرًا  الكيميائية،  املـــواد  ثــم  الــســيــارات 
بمستوردات  األولـــى  املرتبة  تحتل  أملانيا   

ّ
أن

 اآلمال هذا العام على 
ّ
املنتجات التركية، لكن

منطقة الشرق األوسط والدول األفريقية، بعد 
مامح تحسن العاقات مع املنطقة العربية 
»كما برزت األسلحة الدفاعية لتغّير من بنية 

الصادرات التركية وقيمتها«.

ترامب يسدد غرامات بـ122 مليون دوالر50 مليار دوالر صادرات تركيا في 3 أشهر

ــوال، وألول مــــرة، إلــــزام  ــ ــ مــكــافــحــة غــســل األمـ
الــشــركــات األمــيــركــيــة والــشــركــات األجنبية 
بالكشف عن  املتحدة  الواليات  املسجلة في 
املالك الحقيقي، بتسجيل اسم مالك الشركة 
الحقيقي وتــاريــخ املــيــاد والــعــنــوان وجــواز 
السفر أو رخصة القيادة وتسجيل الشركات 

»شيل كومبانيز«، وهي شركات  اإلنكليزية بـ
وهمية تسجل في الورق فقط وليست لديها 
أو ســجــات  ــــل  دخـ أو  مـــوظـــفـــون  أو  مـــكـــاتـــب 
وعنوان  مصرفي  حساب  فقط  بــل  ضريبية، 
س سريعًا في جزر األوفشور  بريدي، وتؤسَّ
ــان، ويــســتــخــدم  ــمـ ــايـ مــثــل فــيــرجــن آيـــلـــنـــد، وكـ

ــراءات  ــ الــتــي يملكها. وتــعــاقــب اإلجـ ــرى  األخــ
الــجــديــدة الــشــركــات الــتــي تفشل فــي تسجيل 
بــيــانــات املـــالـــك الــحــقــيــقــي بــالــســجــن لــعــامــن 
ــراءات  ــ اإلجـ وغـــرامـــة 10 آالف دوالر.  وتــركــز 
الـــجـــديـــدة عــلــى مـــحـــاصـــرة نـــشـــاط »شـــركـــات 
ــعــرف اخــتــصــارًا فــي اللغة 

ُ
الــواجــهــة« الــتــي ت

أصحابها أموال هذه الشركات الوهمية »أو 
الورقية« كوسيلة لغسل األمــوال القذرة عبر 
بيع وشراء األسهم والسندات واملتاجرة في 
أنحاء العالم، وغالبًا ما تكون هذه الشركات 
أوراق  وكــانــت  أســمــاء وهمية.  مسجلة تحت 
بــنــمــا قـــد كــشــفــت مــئــات مــلــيــارات الـــــدوالرات 

ــــور لــســاســة  ــــشـ املــخــفــيــة فــــي حـــســـابـــات األوفـ
إجــراءات  وتعرضت  ومشاهير.   ومسؤولن 
»فن سن« النتقادات واسعة من قبل خبراء 
بــســبــب قــصــور اإلجـــــــراءات وغـــمـــوض بعض 
بكيفية  املتعلقة  تلك  خصوصًا  نصوصها، 
النصوص،  القطاع املصرفي لبعض  تطبيق 
 وزارة الخزانة تمنع العامة ووسائل 

ّ
كما أن

اإلعــام من االطــاع على املعلومات الخاصة 
بــســجــل الــشــركــات ومــلــكــيــتــهــا وفــقــًا لــقــوانــن 

وزارة الخزانة. 
ــم هــــذه االنــــتــــقــــادات، يــــرى مــحــلــلــون  لـــكـــن، رغــ
اإلجــــــــــراءات   

ّ
أن »فـــيـــنـــانـــانـــســـيـــيـــر«  بـــمـــجـــلـــة 

الجديدة ستساهم في منع الساسة الفاسدين 
وعـــصـــابـــات الــجــريــمــة املــنــظــمــة واملــتــهــربــن 
مــن الــضــرائــب مــن غسل أمــوالــهــم فــي النظام 
املــالــي األمــيــركــي.  وهــنــاك الــعــديــد مــن أوجــه 
قــوانــن مكافحة غسيل األمــوال  فــي  القصور 
في الواليات املتحدة، إذ بينما تلزم إجراءات 
الــضــرائــب األمــيــركــيــة الــحــكــومــات األجــنــبــيــة 
بـــالـــكـــشـــف عــــن حـــســـابـــات حـــمـــلـــة الــجــنــســيــة 
 الواليات املتحدة 

ّ
األميركية في بلدانها، فإن

غير ملزمة قانونيًا بالكشف عن الحسابات 
الثغرة جعلت  أراضيها. وهــذه  األجنبية في 
الواليات املتحدة وجهة جاذبة لغسل األموال 

القذرة من أنحاء العالم. 
ــقــــدر مــجــمــوعــة »بـــوســـطـــن كــونــســلــتــيــنــغ  وتــ
غــــــــروب« لـــاســـتـــشـــارات املـــالـــيـــة )مــجــمــوعــة 
 هناك نحو 800 مليار دوالر من 

ّ
أميركية( أن

الواليات  سنويًا  تدخل  األوفــشــور  حسابات 
املتحدة. وتــقــّدر األمــم املتحدة حجم األمــوال 
ــقــــذرة الـــتـــي تــغــســل ســنــويــًا فـــي املـــصـــارف  الــ
الـــعـــاملـــيـــة بــمــبــالــغ تــــتــــراوح بــــن 800 مــلــيــار 
الرئيس   

ّ
أن يذكر  دوالر.   وتريليوني  دوالر 

األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، رفــض 
تــغــيــيــر قــــوانــــن مـــكـــافـــحـــة غـــســـيـــل األمــــــــوال، 
 
ّ
رغــــم تــصــويــت الـــكـــونـــغـــرس لــصــالــحــه. لــكــن
بأغلبية  الجديدة  القوانن  أجــاز  الكونغرس 
الرئيس جوزيف بايدن بأغلبية  خال إدارة 
ساحقة.  ومــن املتوقع أن تتشدد اإلجــراءات 
الجديدة مــع عمل املــصــارف وإجــبــارهــا على 
تطبيق قانون »اعرف عميلك« الذي يستخدم 
ــارف للتعرف  بــكــفــاءة فـــي الــعــديــد مـــن املـــصـ
عــلــى أمـــــوال املــــخــــدرات والـــرشـــى واإلرهــــــاب. 
وتــــأتــــي اإلجــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة ضـــمـــن بــنــاء 
تــرامــب. على  الحديثة، وطــّي صفحة  أميركا 
أمـــوال املــخــدرات والــرشــى واإلرهــــاب. وتأتي 
اإلجـــــــــــراءات الــــجــــديــــدة ضـــمـــن بـــنـــاء أمــيــركــا 

الحديثة، وطّي صفحة ترامب.

مصدر  إلخفاء  أساسية  خطوات  المنظمة  الجريمة  عصابات  تستخدم 
األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وجعلها قابلة لالستخدام. أبرز 
أو  مصارف  في  ــداع  اإلي الخطوات 
شركات مالية في مناطق األوفشور 
ثم استخدامها في صفقات عقارية 
تستخدم  وربــمــا  أصـــول.  شــراء  أو 
من  قــروض  تقديم  فــي  ــوال  األمـ
في  الصغيرة  للمتاجر  فائدة  دون 
وهمية.  فواتير  وإصـــدار  الــمــدن، 
وينشئ صاحب األموال القذرة، بعد 
ذلك، شركة شرعية إلدخال األموال، 

فتصبح بذلك شرعية. 

فواتير وهمية للمتاجر الصغيرة

تقرير

تواصل صادرات تركيا 
االرتفاع رغم جائحة 

كورونا وخسارة أسواق 
رئيسية بسبب اإلغالق، إذ 

بلغت أكثر من 50 مليار 
دوالر في 3 أشهر

رؤية

سهام معط اهلل 

املجلس  مــن   
ّ

لــكــل السنوي  االجــتــمــاع  العالم على  ار  ـ أنــظـ ت  انصبَّ
السياسي  االستشاري  واملؤتمر  الصيني  الشعب  لنواب  الوطني 
للشعب الصيني واملعروف باسم اجتماع »الدورتني السنويتني« 
انعقد  الــذي   Lianghui »ليانغهوي«  أو  Two SeSSionS

خالل الفترة ما بني 4 و11 مارس/ آذار 2021. 
مــرآة  املهم  الــحــدث  هــذا  الصينية  الستراتيجيات  ا مراقبو  يعتبر 
كــات املــقــبــلــة لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــلــى األصــعــدة  تــعــكــس الــتــحــرُّ
املــرآة  هــذه  وقــد كشفت  كــافــة،  ية  واألمن واالقتصادية  السياسية 
لني هذا العام ما لم يكن بالحسبان، ففي حني 

ِّ
للمستثمرين واملحل

الدولي إلى كفاح الصني املستمّر  النقد  أشــارت تنبؤات صندوق 
لكسر حاجز النمو االقتصادي بمعّدل 8 في املائة، فاجأت الصني 
معدالت  وراء  السعي  من  اهتمامها  و تركيزها  بتحويل  الجميع 
ــراء إصــالحــات هيكلية  الــنــمــو املــرتــفــعــة إلـــى خــفــض الــديــون وإجــ
واسعة النطاق، فقد صّرح رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، 
في آخر يوم من أعمال هذا االجتماع بأّن الحكومة الصينية تهدف 
إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يفوق الـ6 في املائة، األمر الذي 
ظ مقارنة بأهداف النمو الجامحة التي 

ُّ
تمَّ اعتباره في غاية التحف

وضعتها الصني نصب عينيها سابقًا.
استهداف  نهج  تستصغر  مناقشات  االجتماع  هــذا  ن  تضمَّ لقد 
ــن اســتــراتــيــجــيــة دفــع  مــعــدل نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي وتــثــمِّ
الــنــشــاط االقــتــصــادي مــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى مقاييس أخــرى 
كخلق املزيد من فرص العمل، وتحجيم الديون، وتعزيز اإلصالح، 
وإطــالق العنان لالبتكار التكنولوجي، إذ اتخذت الصني من هذا 
الحدث منبرًا لتؤكد للعالم أجمع على اتجاهها الجديد نحو تنمية 
 شيء، رفاهية الشعب الصيني. 

ّ
، وقبل كل

ً
عالية الجودة تخدم أوال

كه تشيانغ، على ضــرورة تخفيض عجز ميزانية  لي  ــد، 
َّ
أك كما 

الحكومة املركزية بنسبة 0.4 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي، 
وتحديدًا من العجز البالغ 3.6 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي 
والذي تمَّ تسجيله العام املاضي إلى حوالي 3.2 في املائة من الناتج 

ع تسجيله بحلول نهاية العام الجاري.
َّ
املحلي اإلجمالي املتوق

الـــوزراء الصيني الفرصة لــإعــالن عــن تقليل  ت رئيس  ُيــفــوِّ ولــم 
االعتماد على إصدار السندات الحكومية املحلية والتي تعتبر أهّم 
دعم  وقــف  إلــى  باإلضافة  التحتية،  البنية  تطوير  لتمويل  وسيلة 
تحفيزي بقيمة تريليون يوان صيني أي ما يعادل تقريبًا 140 
مليار دوالر من سندات الخزانة الخاصة التي تمَّ إصدارها العام 
املاضي ملواجهة جائحة كورونا، كخطوة للتخلص التدريجي من 
صت ملواجهة آثار الجائحة،  صِّ

ُ
ة االستثمارية الهائلة التي خ

ّ
الخط

في الوقت الذي ضاعف فيه الرئيس األميركي، جو بايدن، التحفيز 
ة مساعدات اقتصادية بقيمة 

ّ
ع على مشروع قانون خط

َّ
املالي ووق

من  ريــن  املــتــضــرِّ لألميركيني  الــعــون  يــد  ملــّد  دوالر  تريليون   1.9
الجائحة.

كــمــا كــشــفــت الــحــكــومــة الصينية فــي الــيــوم الــثــانــي مــن اجــتــمــاع 
ــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة عــشــرة والــتــي 

ّ
الـــدورتـــني عــن مـــســـوّدة الــخــط

ل الجديدة التي تعتمدها  تعتبر عالمة بارزة إلستراتيجية التحوُّ
الصني في مجال التنمية الوطنية حتى عام 2025، فعلى العكس 
للنمو  املــســوّدة تحديد هــدٍف  السابقة، تجاهلت هــذه  من الخطط 
مة 

ّ
 مــن ذلــك على أزمــة الــديــون املتضخ

ً
ـــزت بــدال

َّ
االقــتــصــادي ورك

التي تعادل تقريبًا 280 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي والتي 
تجِر  لــم  إذا  األســفــل  نحو   

ً
مستقبال الصيني  االقتصاد  ستجّر 

معالجتها بشكل صحيح.
ومن أبرز الخطط اإلصالحية التي أخرجها هذا االجتماع للعلن 
للعمال  الداخلية  الحركة  إدارة  الصينية على  الحكومة  نجد عزم 
الريفية بحثًا عن فرص عمل متاحة في  املناطق  املهاجرين من 
 

ّ
يقل التي  املــدن  الهجرة من  تثبيط  الحضرية، من خــالل  املناطق 
عدد سكانها عن 5 ماليني نسمة، األمر الذي سيؤدي إلى مزيد 
من التفاوتات االقتصادية، إذ سيحظى املهاجرون إلى املدن األكثر 
 املهاجرون 

ّ
ثــراًء بخدمات عامة ذات جــودة أفضل، بينما سيظل

ــدن األصــغــر، مــن نــاحــيــة عـــدد الــســكــان، عرضة  الــعــالــقــون فــي املـ
مة لهم هناك. قدَّ

ُ
للمعاناة من رداءة نوعية الخدمات العامة امل

ــهــا تؤمن 
ّ
لــقــد أثــبــتــت الــصــني مــجــددًا مــن خـــالل هـــذا االجــتــمــاع أن

يتّم  لم  إذ  البيئة،  االقتصاد حتى  يعلو على  أّن ال شــيء  بعقيدة 
تقييد مستويات إنتاج الفحم واستهالك الطاقة، وهذا ما ينّم بأّن 
العالم،  ابتكارات  قاعدة  لتكون  في سعيها  قدمًا  تمضي  الصني 

ى أبدًا عن كونها مصنعًا للعالم بال منازع.
َّ
ها لن تتخل

ّ
لكن

ــوال األجــنــبــيــة واملـــعـــارف  ــ ــش بــكــني ملــزيــد مـــن رؤوس األمــ
ُّ
وتــعــط

واملهارات التكنولوجية كان واضحًا في اجتماع هذا العام، إذ أفاد 
والتطوير  البحث  بــالده على  إنفاق  بــأّن  الصيني  الـــوزراء  رئيس 
املمتدة ما بني 2021  الفترة  املائة سنويًا خالل  الـــ7 في  سيفوق 
ارتــفــاعــًا بنسبة 10.3 في  ــل  اإلنــفــاق ســجَّ ذلــك  أّن  و2025، علمًا 
يــوان صيني أي ما يعادل 378  إلــى 2.44 تريليون  املائة ليصل 
املكتب  لبيانات  وفقًا  وذلــك  عــام 2020،  في  تقريبًا  دوالر  مليار 
 naTionaL Bureau of لــإحــصــاء  الــصــيــنــي  الــوطــنــي 
الــتــجــارة  وزارة  حــت  صــرَّ فــقــد   ،STaTiSTicS of china
لة من  موَّ

ُ
امل والتطوير  البحث  مراكز  في جذب  برغبتها  الصينية 

الخارج لتساهم أيضًا في اإلنفاق على البحث والتطوير املحلي، 
ضح كــذلــك أّن الــصــني بــاتــت أكــثــر انــجــذابــًا للنموذج 

َّ
ومــن هنا يت

باالعتماد  التكنولوجي  الصعيد  على  ر  التطوُّ من  نها 
ِّ
ُيمك الــذي 

على التمويل الخارجي، لكّن ما يعيق نقل التكنولوجيا إلى بكني 
وقوانينها  بها  الخاص  الفكرية  امللكية  حماية  نظام  ضعف  هو 
أحدث  وسرقة  س  للتجسُّ عرضة  األجنبية  الشركات  تترك  التي 

تقنياتها الخاصة. 
خالصة القول إّن الصني أصبحت أكثر إدراكًا لحقيقة أّن االعتماد 
 طريقها 

ّ
نها من شق

ِّ
األساسي على الناتج املحلي اإلجمالي لن ُيمك

 مشاكلها املتجذرة 
ّ

م وقيادة العالم، فذلك لن يحل بثبات نحو التقدُّ
ب تطبيقًا صارمًا إلصالحات هيكلية واسعة النطاق. 

َّ
التي تتطل

الشبح  الــجــديــدة هــو  عاتها 
ُّ
فــي تحقيق تطل الــصــني  قــد يعيق  مــا 

مقارنة  أطـــول  لفترة  اقــتــصــادهــا  على  م  الـــذي سُيخيِّ الــكــورونــي 
ف الصني بشّدة في تلقيح 

ُّ
بالواليات املتحدة، ويرجع ذلك إلى تخل

سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ففي نهاية فبراير/ شباط 
الصينيني ضــّد كورونا،  املائة فقط من  تــمَّ تطعيم 4 في   ،2021
الذين  املواطنني  املائة من   بكثير عن نسبة 40 في 

ّ
وهــذا ما يقل

تطمح الحكومة الصينية لتزويدهم بجرعة واحدة على األقل من 
اللقاح بغية الوصول إلى مناعة القطيع بحلول العام املقبل.

»ليانغهوي« وخطوات 
الصين المقبلة

Monday 5 April 2021 Monday 5 April 2021
االثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة االثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة


