
9

الكويت تشّدد إجراءاتها ضد التطبيع
الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل تمسك الحكومة الكويتية 
التطبيع  مــن  الــرافــض  بموقفها 
مـــــــع االحـــــــــتـــــــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي 
لقانون  املخالفني  إجراءاتها ضد  وتشديد 
حظر التطبيع، تواصل السلطات الكويتية 
الــتــي تتعامل مع  الــشــركــات  حماتها ضــد 
ــتـــال، إذ كشفت  جــهــات تــابــعــة لــدولــة االحـ
ــن الــجــهــات  بـــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة صــــــــادرة عــ
الـــرقـــابـــيـــة املـــعـــنـــيـــة بــالــتــحــقــيــق فــــي مــلــف 
التعامات التجارية الخارجية أن إجمالي 
قـــيـــمـــة الـــتـــعـــامـــات بــــني شــــركــــات كــويــتــيــة 
التطبيع  حظر  لقانون  ومخالفة  متورطة 
والــشــركــات اإلســرائــيــلــيــة بــلــغــت نــحــو 150 

مليون دوالر.
ــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن جــهــات  ــبـ وذكـــــــرت الـ
التجارة واطلعت  لــوزارة  التابعة  التحقيق 

أن هناك شركات  الجديد«  »العربي  عليها 
ــاء فــي  كــويــتــيــة تــتــعــامــل مــــن خـــــال وســــطــ
دول أوروبـــيـــة لــجــلــب بــضــائــع إســرائــيــلــيــة 
ــراء بعض  ــ وتــرويــجــهــا فـــي الـــبـــاد بــعــد إجـ

التعديات املتعلقة ببلد املنشأ.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال مــــصــــدر حــــكــــومــــي مــعــنــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  بــاملــلــف لـــ
عـــازمـــة عــلــى تــشــديــد اإلجـــــــراءات وردع كل 
املخالفني لقانون حظر التطبيع مع الكيان 
التجارة  وزارة  أن  إلــى  مشيرًا  الصهيوني، 
والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد 
من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى 
النيابة العامة للتحقيق في هذه املخالفات.

ــر اســمــه،  ــــاف املـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكـ وأضـ
فـــي رّده عــلــى ســـــؤال عـــن حــجــم الــبــاغــات 
مع  التعامل  املقدمة بخصوص  والشكاوى 
الشكاوى  »إجمالي  أن  الصهيوني،  الكيان 
املــقــدمــة إلــــى ســلــطــات الــتــحــقــيــق الــكــويــتــيــة 

عــــام 2020،  نــحــو 194 شـــكـــوى خــــال  بــلــغ 
ــام  ــقـــط فــــي عـ ــكــــوى فـ بـــاملـــقـــارنـــة مــــع 21 شــ
عــام 2018«، مؤكدًا  فــي  2019، و32 شــكــوى 
فــي مخالفات  ارتفاعًا  الحكومة رصــدت  أن 

حظر التطبيع«.
مــن جــانــبــه، قـــال أســتــاذ الــقــانــون والخبير 
الــتــعــامــات االقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة، ســعــود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أهــم ما  الــهــاجــري، لـــ
يميز السياسة الخارجية للكويت هو رفض 
أن  مؤكدًا  أشكاله وصـــوره،  بكافة  التطبيع 
إبرام  إلى  ليس بحاجة  الكويتي  االقتصاد 

التعامات مع الشركات اإلسرائيلية.
إسرائيل  ملقاطعة  املوحد  القانون  ويحظر 
ــاري  ــبـ ــتـ ــــل شـــخـــص طـــبـــيـــعـــي أو اعـ ــلـــى كـ عـ
اتــفــاقــًا مع  بــالــذات أو بــالــواســطــة  أن يعقد 
إسرائيل  فــي  مقيمني  أشــخــاص  أو  هيئات 
»يعملون  أو  بجنسيتهم  إليها  منتمني  أو 
لحسابها أو ملصلحتها أينما أقاموا« وذلك 

متى كان محل االتفاق صفقات تجارية أو 
عمليات مالية. 

الكويتي،  االقــتــصــادي  الباحث  قــال  بـــدوره 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــكـــة، لــ عــــــادل املـــضـــاحـ
إنــــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــة عــــدم الــتــســاهــل 
مـــع الــشــركــات املــطــبــعــة مـــع كــيــانــات تابعة 
لــاحــتــال اإلســرائــيــلــي. كــمــا أكـــد أن إبـــرام 
ــتـــال لـــن يــصــب إال في  الــصــفــقــات مـــع االحـ
مصلحة إسرائيل وليس الوطن العربي أو 

الشعب الفلسطيني.
ــدم 18 نـــائـــبـــا فــي  ــقــ ــــق، تــ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
بـــإدخـــال تعديات  الــكــويــتــي  األمـــة  مجلس 
االحتال  مــع  التطبيع  تجريم  قــانــون  على 
اإلسرائيلي يشمل »تحريم وتجريم وحظر 
اتــصــاالت أو عاقات  إقــامــة أي  التعامل أو 
أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي 
مستوى مع إسرائيل بطريق مباشر أو غير 

مباشر«.

أعــلــنــت شــركــة فـــاي دبـــي بـــدء تسيير رحـــات جوية 
بني دبــي وتــل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2020. وأضافت الشركة وفقًا لوكالة »رويترز«، 
أمس األربعاء، أنها ستشغل 14 رحلة أسبوعيًا بواقع 
خدمة يومية مزدوجة بني مطار دبي الدولي ومطار 
بن غوريون في تل أبيب. وفاي دبي هي ثاني أكبر 
أعــداد املسافرين تعمل عبر  شركة طــيــران، من حيث 
مطار دبي الدولي. وسبق أن أعلنت شركتا الطيران 
اإلماراتيتان الكبريان، وهما »اإلمارات« و»االتحاد«، 
إلــى تل أبيب بعد توقيع  عن تشغيل رحــات طيران 
اتــفــاق التطبيع بــني الــبــلــديــن. وفــي أكــتــوبــر/ تشرين 

مــبــاشــرة  تـــجـــاريـــة  أول رحـــلـــة  املـــاضـــي حــطــت  األول 
نفذتها طيران »االتحاد« من أبوظبي إلى تل أبيب.

وكشفت »بلومبيرغ«، في سبتمبر/ أيلول املاضي، أن 
»االتحاد« بدأت بيع التذاكر للمسافرين اإلسرائيليني 
في الفترة التي سبقت الرحات التجارية العادية بني 
اإلمارات واالحتال. وستتمكن الطائرات بني اإلمارات 
مما  السعودية،  األجـــواء  في  التحليق  من  وإسرائيل 
يخفض عدد ساعات السفر كثيرًا، وذلك بعدما أعلنت 
الطائرات  لكل  السماح  أيلول،  سبتمبر/  في  اململكة، 

من اإلمارات وإليها بعبور املجال الجوي السعودي.
وتــــولــــي اإلمـــــــــارات اهـــتـــمـــامـــًا كـــبـــيـــرًا بـــالـــتـــواصـــل مــع 

ــوًا، إذ ذكــر تقرير لصحيفة  االحــتــال بــرًا وبــحــرًا وجـ
سلطان  أن  املــاضــي  الشهر  نهاية  هــيــوم«  »يسرائيل 
أحمد بن سليم، رئيس مجموعة موانئ دبي العاملية 
األعـــمـــال  ــال  ــ مـــن رجـ وفــــد  مـــع  )DP WORLD(، ذهــــب 
الرشراش املحتلة(.  )أم  إيــات  إلى مدينة  اإلماراتيني 
وبحسب الصحيفة، فإن بن سليم أجرى سلسلة من 
لقاءات العمل بهدف تدشني خط ماحة بحري يسمح 
إيـــات، وتسيير  فــي ميناء  بــرســو السفن اإلمــاراتــيــة 
إيــات ومدينة جــدة السعودية.  خط نقل بحري بني 
ــخــــط ســـيـــســـهـــل نـــقـــل الـــحـــجـــاج  وأشــــــــــارت إلــــــى أن الــ
الداخل مباشرة  واملعتمرين من مسلمي فلسطينيي 

من إيات إلى مدينة جدة في طريقهم إلى مكة، بدال 
من الترتيبات الحالية التي يؤدي فيها املسلمون في 
الداخل مناسك الحج والعمرة، مستعينني بجوازات 
سفر أردنية مؤقتة، حيث يتجهون بداية إلى األردن 

ومن هناك إلى السعودية.
وتسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات 
إبــرام  اإلمــــارات، الخطى نحو  فــي  السياحة وغــيــرهــا 
صــفــقــات وشــــراكــــات مـــع كـــيـــانـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، بعد 
توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى برعاية أميركية في 

واشنطن منتصف شهر سبتمبر/ أيلول املاضي.
)العربي الجديد، رويترز(

»فالي دبي« تسير رحالت يومية إلى إسرائيل

تونس: »معتصمو الكامور« 
يرفضون تصريحات 

المشيشي
»اعتصام  انتقد ما يعرف بـ

الكامور« في والية تطاوين جنوب 
شرقّي تونس ما قال إنه تهديد 

رئيس الحكومة هشام املشيشي 
باستخدام قوة القانون ملنع أي 

تعطيل إلنتاج النفط والفوسفات. 

وقال الناطق باسم »اعتصام 
الكامور« طارق الحداد في تصريح 

لألناضول: »نرفض سياسة 
التهديد التي عّبر عنها رئيس 

الحكومة هشام املشيشي، اليوم، 
ونريد حقوقنا وال ننتظر العصا 
: »أهالي 

ً
الغليظة«. واستدرك قائال

تطاوين يحترمون الدولة ويريدون 
في املقابل أن تحترم الدولة 

تعهداتها«. وفي وقت سابق اليوم، 
قال املشيشي في مؤتمر صحافي: 

»ال مجال في الفترة املقبلة ألي 
أعمال من قبيل قطع إنتاج البترول 

أو إغالق السكك وغيرها من 
أشكال تعطيل إنتاج النفط أو 

 :
ً
الفوسفات«. وزاد املشيشي قائال
»سنمّر بمرحلة تطبيق القانون 

في ما يتعلق بمسألة تعطيل إنتاج 
الفوسفات والنفط«.

المغرب يوقف التنقيب عن 
الطاقة التقليدية

أعلن املغرب أمس، أن التنقيب 
عن مصادر الطاقة التقليدية في 

البالد توقف بجميع املشاريع 
منذ مارس/ آذار املاضي، بسبب 

جائحة كورونا، بينما يستمر 
اإلنتاج في املشاريع القائمة. جاء 

ذلك في كلمة لوزير الطاقة واملعادن 
والبيئة املغربي، عزيز رباح، خالل 

تقديم مشروع موازنة وزارته للعام 
املقبل، في لجنة برملانية بمجلس 

النواب )الغرفة األولى في البرملان(. 
وأضاف رباح: »حتى مارس 

املاضي بلغ حجم اإلنتاج من الغاز 
الطبيعي قرابة 24.22 مليون متر 

مكعب، بينما في 2019، بلغت 
قيمة االستثمار في مجال التنقيب 

74.96 مليون دوالر«. وذكر أن 
معظم أراضي بالده الباطنية ال 

تزال غير مكتشفة، وزاد: »معدل 
اآلبار املنجزة محليًا يبلغ 0.05 

بئر لكل 100 كلم مربع، مقابل 10 
آبار في كل 100 كلم مربع على 

املستوى العاملي«.

انخفاض أرباح »زين« 
الكويتية %14

أظهرت البيانات املالية ملجموعة 
االتصاالت املتنقلة الكويتية »زين«، 

انخفاض األرباح خالل األشهر 
التسعة أشهر األولى من 2020، 

بنسبة 14 باملئة على أساس 
سنوي، بفعل تداعيات فيروس 

كورونا. وأضافت املجموعة املدرجة 
في بورصة الكويت، عبر بيان 
أمس، أن صافي األرباح سجل 

131.59 مليون دينار )429 مليون 
دوالر( خالل الفترة، قياسًا على 

152.96 مليون دينار )504 ماليني 
دوالر( في الفترة املماثلة من 2019. 

وأرجعت »زين« انخفاض األرباح 
إلى التأثر باألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية الراهنة.

لقطات

أوروبا 
تزيد 

القيود

 عن التفشي، من اإلغاق التام في فرنسا وبريطانيا إلى العزل 
ّ

أعلنت الدول األوروبية الواحدة تلو األخرى قيودًا جديدة ملواجهة فيروس كورونا املستجّد الذي ال يكف
 عن 1.2 مليون شخص في العالم، حسب فرانس برس أمس. 

ّ
الجزئي في البرتغال وصواًل إلى حظر التجّول الليلي في إيطاليا. وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما ال يقل

وأثر تشديد القيود على األسواق األوروبية سلبا وثارت مخاوف من تكبد مزيد من الخسائر في العديد من القطاعات مثل املطاعم والفنادق والتجارة. وأحصت أوروبا 
ع بني فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا التي سّجلت أمس عدد إصابات ووفيات قياسيا. 

ّ
التي تسّجل أسرع تفش للفيروس، أكثر من 11 مليون إصابة نصفها موز

وحتى الثاني من كانون األول/ديسمبر، سينبغي على املتاجر غير األساسية في بريطانيا اإلقفال فيما سُيسمح للمطاعم واملقاهي بتقديم خدمات توصيل الطعام 
أو تسليم الطعام ليحمله الزبائن معهم فقط بدون إمكانية الجلوس.

اقتصاد
Thursday 5 November 2020
الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة
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الرباط ــ مصطفى قماس

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  يـــوصـــي صــ
أكــبــر لسعر صرف  بتليني  املــغــرب 
الــعــمــلــة، غــيــر أن الــســيــاق الــحــالــي 
املتسم بتراجع روافد رصيد اململكة من النقد 
األجنبي، يجعل من ذلك مجازفة غير محمودة 
ــدرة  ــقـ الـــعـــواقـــب بــالــنــســبــة لـــذلـــك الـــرصـــيـــد والـ
الــشــرائــيــة. ذهــب صــنــدوق النقد الــدولــي، إلى 
ــدريـــجـــي( أكـــبـــر لــســعــر  أن تــلــيــيــنــا )تـــحـــريـــر تـ
صـــرف الـــدرهـــم املــغــربــي، ســيــفــيــد االقــتــصــاد، 
ــفـــاظ عـــلـــى رصـــيـــد الـــنـــقـــد األجــنــبــي  عـــبـــر الـــحـ
مع  التعاطي  على  الــقــدرة  ودعـــم  والتنافسية 
الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة. أوضــــح رئــيــس بعثة 
صندوق النقد الدولي املكلف باملغرب، روبرتو 
كارداريلي، في نهاية املشاورات التي أجرتها 
بــعــثــة الــصــنــدوق مـــع الــســلــطــات املــغــربــيــة، أن 
االنتقال  شـــروط  تتبع  على  منكبة  السلطات 
تليني سعر  فــي مسلسل  إلــى مرحلة جــديــدة 
اختيار  أجل  الدراسات من  الصرف، وتعميق 
الـــوقـــت املــنــاســب لــانــخــراط مـــن تــلــك املــرحــلــة 
الجديدة. وكان املغرب انتقل في مارس/ آذار 
املــاضــي إلــى املــرحــلــة الثانية مــن تليني سعر 
صرف الدرهم، إذ قرر رفع نطاق تحرك الدرهم 
املائة،  أو هبوطا ضمن حــدود 5 في  صعودا 
بعدما كــان مــحــددًا فــي 2.5 فــي املــائــة، غير أن 
زحف الفيروس لم يحرض على النقاش حول 

تداعيات ذلك التليني.
واعتبرت السلطات املغربية، في مارس/ آذار 
فقط  ليس  سيساهم  النطاق  ذلــك  توسيع  أن 
في تطوير سوق الصرف، بل في تدعيم قدرة 
وامتصاص  الصمود  املغربي على  االقتصاد 
الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة، ذات الــصــلــة بــاألزمــة 

الحالية املرتبطة بجائحة كورونا.
أيلول  سبتمبر/  في  املغربي  املــركــزي  وتوقع 
في  األجنبي  النقد  أن يستقر رصيد  املــاضــي 
العام الحالي في حدود 32 مليار دوالر، وهو 

رصيد سيحصر في حدود 31 مليار دوالر في 
املقبل، ما سيتيح تغطية 6 أشهر و20  العام 

يوما من واردات السلع والخدمات.
ويعتقد أنه في ظل رصيد النقد األجنبي الذي 
يتيح تغطية تلك الفترة من الواردات، ال يواجه 
املـــغـــرب وضــعــا حــرجــا عــلــى مــســتــوى رصــيــد 
النقد األجنبي، الذي يمكن أن يبرر املضي في 
تليني سعر صــرف الــدرهــم إلــى أبــعــد حــدود، 
كما فعلت مصر، وهــو ما دأب محافظ البنك 
املركزي، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد 
عليه منذ إطاق مسلسل التليني قبل عامني. 
االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة وإصــــاح  ــــدت وزارة  وأكــ
اإلدارة، أن الدرهم واصل تحركه ضمن النطاق 
املــحــدد لـــه، دون تــدخــل مــن املــركــزي املــغــربــي، 
مشددة على أن املرور للمرحلة املوالية ضمن 
باتباع  سيتم  الــصــرف،  سعر  تليني  مسلسل 

مقاربة تدريجية وحذرة.
الدرهم  قيمة  كانت  إذا  أنــه  مراقبون  ويعتبر 
ــيـــورو  ارتـــفـــعـــت تـــحـــت تـــأثـــيـــر زيـــــــادة قــيــمــة الـ
وانخفاض قيمة الــدوالر في األشهر األخيرة، 
فإن ذلك يبقى ضمن الحدود املرسومة، حيث 
إن التوجه نحو خفض قيمة الدرهم، سيدعم 
تنافسية الصادرات، غير أنه سيرفع من قيمة 
الــــــواردات. ويــتــصــورون أنـــه إذا اتــخــذ املــغــرب 

قرار تليني سعر الصرف، فإن ذلك سينعكس 
على قيمة املــدخــات املــســتــوردة، مما سيرفع 
ســـعـــر املـــنـــتـــجـــات املـــصـــنـــعـــة، مــــا ســـيـــكـــون لــه 
تــأثــيــر عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة الــتــي تــراجــعــت 
املغرب  أن  ويـــرون  الجائحة.  تداعيات  بسبب 
ال يعاني في الفترة الحالية من مشاكل على 
مــســتــوى الــحــســاب الـــجـــاري، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
رغم انخفاض إيــرادات الــصــادرات والسياحة 
ذلك  أن  إال  املباشرة،  األجنبية  واالستثمارات 
يقابله انخفاض على مستوى الواردات وسعر 
النقد األجنبي  النفط، ناهيك عن دعم رصيد 
باللجوء لاقتراض من السوق املالي الدولي. 
ويؤكد الخبير االقتصادي، مصطفى ملكو، أن 
املغرب يتريث في سياسة تليني سعر صرف 
الدرهم، معتبرا أن التحرير التدريجي للعملة 
قد يكون بهدف تشجيع التصدير، غير أن ذلك 
التي  الحالية،  الظرفية  ظــل  فــي  مناسب  غير 
مــن سماتها انــكــمــاش االقــتــصــاد فــي الــبــلــدان 
الشريكة للمملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن ضعف العرض التصديري يمكن أن يساهم 

في توسيع عجز امليزان التجاري.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــتــــصــــور مـــلـــكـــو فـ ويــ
الجديد«، أن النطاق الذي يتحرك فيه الدرهم 
واملـــحـــدد فـــي 5 فـــي املـــائـــة صـــعـــودا أو نـــزوال، 
يجعل السلطات املعنية تتحكم في أداء العملة 
التليني لن  إلــى أن املضي في  املحلية، مشيرا 
يكون مفيدا في الظرفية الحالية، كما ستكون 
آثــار سلبية على القدرة الشرائية في حال  له 
البنك  محافظ  وكــان  العملة.  قيمة  انخفضت 
املركزي، أوضح ردا على بعض املصدرين، أنه 
قــبــل الــحــديــث عــن خــفــض قيمة الــدرهــم يجب 
الــعــمــل عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى تــنــافــســيــة الــعــرض 
الفاعلني،  تأهيل  وإعــادة  للمغرب  التصديري 
مؤكدا أنه مع خفض قيمة العملة، على أن ال 
يكون  أن  يفترض  إذ  الــوحــيــد،  التدبير  يــكــون 
مــنــدرجــا ضــمــن حــزمــة مــن الــتــدابــيــر. ويعتقد 
اقــتــصــاديــون، أن املـــغـــرب اخـــتـــار تــلــيــني سعر 
الــدرهــم ضمن نطاق محدد ومسلسل  صــرف 
ينتظر أن يمتد على مدى عقد ونصف العقد، 
ما يجلعهم يستبعدون اتخاذ القرار بخفض 
قيمة الدرهم، وهو القرار الذي يكون سياسيا. 
وأبـــدى املــغــرب تريثا قبل إبـــرام اتــفــاق جديد 
لــخــط الــســيــولــة والــوقــايــة مــع صــنــدوق النقد 
ــدولــــي، بــعــد اســتــعــمــال الـــخـــط الـــســـابـــق في  الــ
البنك  محافظ  اعتبر  الــجــائــحــة، حيث  ســيــاق 
املــركــزي، أن الــتــفــاوض حــول الــخــط يستدعي 
توفير شروطه، مشددا على أن اململكة تتوفر 
عــلــى مـــا يــكــفــي مـــن الــنــقــد األجــنــبــي مـــن أجــل 

تدبير الوضعية الحالية وما بعد كورونا.

عّمان ـ زيد الدبيسية

العمل  كــورونــا معطيات جديدة على ســوق  فرضت جائحة 
فــي األردن الـــذي يشهد ارتــفــاعــا كبيرا فــي أعـــداد اإلصــابــات 
منذ الشهر املــاضــي، وســط مــخــاوف مــن اســتــمــرار الشركات 
ــنـــشـــآت فـــي تــســريــح الــعــامــلــني لــديــهــا بــســبــب الـــظـــروف  واملـ

الصعبة التي تمر بها حاليا.
وتــقــدر وزارة الــعــمــل األردنـــيـــة أعــــداد الــذيــن تــم فصلهم من 
أعمالهم بشكل رسمي وموثق لديها منذ مارس/ آذار املاضي 
وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بحوالي 8300 
عــامــل مـــن مــخــتــلــف املــنــشــآت، فــيــمــا يــقــول املـــرصـــد الــعــمــالــي 
األردني )مؤسسة مجتمع مدني( إن عشرات آالف األردنيني 
خسروا أعمالهم بسبب الجائحة. وقد ارتفعت نسبة البطالة 
فــي األردن الـــى 23% خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
فيما يرجح أن تواصل ارتفاعها خال العام الحالي بسبب 
من  العديد  واتجهت  كــورونــا.  أزمـــة  عــن  الناتجة  التحديات 
املنشآت لتشغيل عمالها عن بعد، وتخفيض رواتبهم بنسب 
الذي  العمال  أثــر على أوضــاع شريحة كبيرة من  كبيرة، ما 
باتوا يخشون على استمرار انخفاض معاشاتهم حتى بعد 
زوال جائحة كــورونــا، ذلــك أن التعليمات الــصــادرة مــن قبل 
الــعــمــال. ومن  العمل على حــســاب  تــخــدم أصــحــاب  الحكومة 
ــــي، أحــمــد عــوض،  جــانــبــه، قـــال رئــيــس املــرصــد الــعــمــال األردنـ
العديد  على  ينطوي  بعد  عن  العمل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
من التحديات واملخاطر كتخفيض رواتب املوظفني وتقليص 
أعـــدادهـــم وتــوجــه كــثــيــر مــن الــشــركــات لــاســتــمــرار بتطبيق 
تتطلب  الذين  بعد، وخاصة لألشخاص  العمل عن  سياسة 
وظائفهم العمل من املنزل، ما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة 

وتزايد الفقر نتيجة النخفاض األجور.
ــود ضــــوابــــط لــلــعــمــل عــــن بــعــد،  ــ ــه ال بــــد مــــن وجــ ــ وأضـــــــاف أنـ
تضمن حق العمال وعدم تسريحهم بحسب أهواء أصحاب 
أكان  باإلنتاجية، ســواء  التقييم  يرتبط  أن  العمل وضـــرورة 
فــي منزله.  يــؤدي املطلوب منه  أو  فــي مكان عمله  الشخص 

منتدى االستراتيجيات الذي عقد مؤخرا، أكد ضرورة وضع 
بعد  العمل عن  السريع نحو  للتحول  استراتيجية واضحة 
تفشي  في حالة  املهنية ملوظفيه  والسامة  الصحة  لحماية 
أي وباء في املستقبل. وبحسب التصنيف الدولي املعياري 
ــة، فــإن  ــيـ ــد لــلــمــهــن الــــصــــادر عـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ املـــوحـ
الوظائف الثاث التي تحتل الصدارة بإمكانية العمل فيها 
عن بعد هي الكمبيوتر والبرمجيات بنسبة 100% ووظائف 
واملهن   %  98 إلــى   85 بنسبة  واملكتبات  والــتــدريــب  التعليم 
القانونية بنسبة 84 إلى 97 %. أما الوظائف التي تأتي في 
نهاية قائمة الوظائف التي يمكن العمل فيها عن بعد بنسبة 
صــفــر بــاملــائــة، فــهــي وظـــائـــف تــنــظــيــف املــبــانــي وصــيــانــتــهــا، 
 إلى 

ً
ووظــائــف إعـــداد الــطــعــام والــخــدمــة ذات الــصــلــة، إضــافــة

وظائف البناء والصناعات االستخراجية.
وقـــال مــديــر مــركــز بيت الــعــمــال األردنــــي، حــمــادة أبــو نجمة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن كـــورونـــا وضــــع ســــوق الــعــمــل أمـــام  لـــ
تحديات غير مسبوقة وخاصة مع قــرارات الحظر واإلغاق 
التي تتخذها الحكومة من حني آلخر الحتواء انتشار الوباء 
فــي األردن. وأضـــاف أن العمل عــن بعد فــي األردن قــد ينجح 
فــي عــدد قليل مــن القطاعات، مــا يعني أن املــجــاالت األخــرى 
ال تستطيع الــقــيــام بــأعــمــالــهــا عــن بــعــد، خــاصــة الــقــطــاعــات 
الــازمــة  واملتطلبات  التحتية  البنى  تــوفــر  وعـــدم  اإلنتاجية 
ملــمــارســة املــوظــفــني وعــمــال املــنــشــآت أعــمــالــهــم عــن بــعــد مثل 
الـــذي عمل  أبــو نجمة  التكنولوجية وغــيــرهــا. وقـــال  األمـــور 
سابقا وكيا لــوزارة العمل األردنية إن العمل عن بعد ربما 
الــرواتــب  تخفيض  مثل  للعمل  بالنسبة  مخاطر  عنه  تنجم 
ــــق، ما  واألجــــــور واالســـتـــغـــنـــاء عـــن عــــدد مــنــهــم فـــي وقــــت الحـ
يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة. وبموجب لتعليمات العمل 
عن بعد التي أصدرتها وزارة العمل سابقا يجوز لصاحب 
العمل في أي من املؤسسات واملنشآت املصرح لها بالعمل أو 
املؤسسات واملنشآت املشمولة بقرار التعطيل وغير املصرح 
بعد  عــن  بالعمل  لــديــه  العاملني  مــن  أي  تكليف  بالعمل  لها 

وذلك بشكل كلي أو جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

المغرب يرفض المجازفة 
بتعويم الدرهم

)Getty( كورونا دفعت البنك المركزي إلى عدم اإلسراع في تحرير العملة)Getty( كورونا ألحق أضرارًا بالغة بالعمالة

العمل عن بعد يهّدد بتسريح العمالة

ذهب صندوق النقد 
الدولي، إلى أن تليينا أكبر 

لسعر صرف الدرهم 
المغربي، سيفيد 

االقتصاد، إال أن الحكومة 
تتريث في اتخاذ مثل 

هذه الخطوة

صرف الدفعة 22 
من المنحة القطرية لغزة

بدأ 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة، 
أمس األربعاء، تلقي الدفعة املالية الـ 22 
من املنحة القطرية املخصصة لألسر 

الفقيرة واملتعففة بواقع 100 دوالر أميركي 
للعائلة الواحدة، بإجمالي مالي يبلغ 10 
ماليني دوالر. وتحولت املنحة التي بدأت 

قطر تقديمها قبل نحو عامني ملصدر 
دخل مساند للكثير من األسر الفقيرة 

واملحتاجة، تتمكن عبرها من توفير 
جانب من احتياجاتها األساسية، في ظل 

ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانعدام 
األمن الغذائي. ومع بداية كل شهر تضج 

مواقع التواصل االجتماعي وجلسات 
الغزيني بالسؤال عن موعد صرف الدفعة 
الجديدة من املنحة، وإذا ما كان سيجرى 

صرفها وفقًا للمعتاد أم سيحاول االحتالل 
اإلسرائيلي عرقلة مرورها إلى غزة. 

وفور اإلعالن الرسمي من قبل رئيس 
اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد 
العمادي، يبدأ املستفيدون خالل الدفعات 

السابقة باالستعالم عن إمكانية تغيير 
بعض األسماء وتتبع املعايير الجديدة التي 

تعلنها الجهات الحكومية في غزة.

السعودية تتيح خدمة 
التنقل الوظيفي للعامل

أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية السعودية أمس، مبادرة 

 من النظام 
ً
»تحسني العالقة التعاقدية« بدال

الحالي  في القطاع الخاص. تقدم املبادرة 
وفقًا لوكالة األنباء السعودية »واس« 

ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل 
الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة 

والخروج النهائي، وتشمل خدمات املبادرة 
جميع العاملني الوافدين في منشآت 

القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة 
تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية، 

على أن تدخل املبادرة حيز التنفيذ في 14 
مارس/ آذار املقبل من عام 2021. وأشارت 
الوزارة إلى أن املبادرة تسعى لزيادة مرونة 

وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع 
جاذبيته.

وتأتي هذه املبادرة لتفعيل املرجعية 
التعاقدية في العالقة العمالية بني صاحب 
العمل والعامل بناء على عقد العمل املوثق 

بينهما من خالل برنامج توثيق العقود. 
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد 

االنتقال لعمٍل آخر عند انتهاء عقد عمله 
من دون الحاجة ملوافقة صاحب العمل.

زيادة صادرات السفن 
التركية %25.3

حققت صادرات السفن واليخوت التركية، 
زيادة بمقدار 25.3 باملئة خالل األشهر 
العشرة األولى من العام الجاري، مقارنة 

مع نفس الفترة من العام املاضي. وحسب 
معطيات مجلس املصدرين األتراك، جاء 

قطاع صادرات السفن التركية، في مقدمة 
قطاعات التصدير، في األشهر العشرة 

األولى من العام. وأضافت املعطيات أن قيمة 
صادرات السفن بني يناير/ كانون الثاني 

وأكتوبر/ تشرين األول، بلغت 963 مليونا 
و627 ألف دوالر، بعدما كانت في الفترة 

نفسها من العام املاضي، 768 مليونا 
و969 ألف دوالر. ونالت إسطنبول نصيب 
األسد بني 33 مدينة تركية تقوم بتصدير 

منتجاتها من السفن، بقيمة صادرات 
وصلت إلى 636 مليون و386 ألف دوالر، 
ما نسبته 66 باملئة من إجمالي صادرات 
القطاع. وجاءت يالوفا ثانية بـ 246 مليونا 

و691 ألف دوالر، ثم إزمير بـ29 مليونا 
و234 ألف دوالر.

1500 وحدة صناعية تعود 
لإلنتاج في إيران

أعلن مسؤول منظمة الصناعات الصغيرة 
وشركة املدن الصناعية اإليرانية، أصغر 

مصاحب، أن 1500 وحدة صناعية 
وإنتاجية متوقفة عن العمل في البالد 
ستعود إلى عجلة اإلنتاج في غضون 

األشهر القادمة. وقال مصاحب في 
تصريح أدلى به ملراسل وكالة »إرنا« إن أحد 
البرامج الرئيسية لوزارة الصناعة واملناجم 
والتجارة هو تفعيل الوحدات املتوقفة عن 

العمل، وبما أن منظمة الصناعات الصغيرة 
تمتلك خبرة جيدة في هذا املجال فقد 
أحيلت إليها مهمة تنفيذ هذا البرنامج. 

وأضاف أن 1500 وحدة صناعية وإنتاجية 
متوقفة عن العمل في البالد ستعود إلى 

عجلة اإلنتاج خالل العام الحالي )ينتهي في 
20 آذار/مارس 2021(. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
مارس/  في  المغرب  انتقل 
المرحلة  إلى  الماضي  آذار 
الثانية من تليين سعر صرف 
الدرهم، إذ قرر رفع نطاق 
ــم صــعــودًا  ــدره تــحــرك ال
حدود  ضمن  هبوطًا  أو 
كان  بعدما  المائة،  في   5
محددًا في 2.5 في المائة.

تقارير عربية

األردنعمالت

قالت وزارة املالية املصرية أمس إن 
الـــوزراء وافــق على مشروع  مجلس 
الــســيــاديــة وأحــالــه  قــانــون للصكوك 
ملــجــلــس الـــنـــواب. وقــــال وزيــــر املــالــيــة 
املـــصـــري، مــحــمــد مــعــيــط، فـــي بــيــان 
صحافي، وفقًا لوكالة »رويترز«، إن 
بالده »تستعد إلصدار أول صكوك 
النواب  سيادية فور موافقة مجلس 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــرئــــيــــس عـ وتــــصــــديــــق ال
الــســيــســي عــلــى الــقــانــون الــجــديــد«. 
الــجــديــد سيفتح  الــقــانــون  وتــابــع أن 
ــبــــاب أمــــــام بــــــالده »لــــدخــــول عــالــم  ــ ال
بلغ حجم  الــذي  اإلســالمــي  التمويل 
تــعــامــالتــه بــنــهــايــة يــونــيــو/ حــزيــران 
تــريــلــيــون   2.7 ــارب  ــقــ ــ ي ــا  مــ  2020
مــنــتــجــات  مـــن  والـــصـــكـــوك  دوالر«. 
ــابـــت وتـــشـــبـــه الـــســـنـــدات  ــثـ ــــدخــــل الـ ال
حتسب 

ُ
ت ال  ولــكــن  تمامًا  التقليدية 

عليها فائدة. وشهدت مصر خالل 
العام الجاري تسارعًا في االقتراض 
مــن الـــخـــارج عــبــر أدوات عــــدة، كــان 
الخضراء  الدولية  السندات  أحدثها 
التي أدرجتها الحكومة املصرية في 
بــورصــة لــنــدن فــي وقـــت ســابــق من 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

مصر تلجأ 
للصكوك 
السيادية

بغداد ـ زيد سالم

تتجه السعودية إلى استثمار مساحات كبيرة 
وغير محددة من األراضــي العراقية الخصبة 
جــنــوب وغــربــي الــبــاد، ضــمــن تــوجــه حكومة 
بغداد لتنشيط االستثمار في هذا القطاع بعد 
بقطاعي  االستثمار  فــي  املهتمني  جــذب  فشل 
ــرة.  ــيــ ــرة األخــ ــتـ ــفـ ــــان والــــطــــاقــــة خـــــال الـ ــكـ ــ اإلسـ
ــــاض تـــأســـيـــس مــجــمــوعــة  ــريــ ــ وتـــســـتـــهـــدف الــ
تربية  زراعية تشمل حقواًل ومــزارع  مشاريع 
ــدا عــن اســتــصــاح  أبــقــار ومـــــواٍش ودواجـــــن عـ
األراضــي لزراعة القمح والشعير واملحاصيل 
التي تعتبر األقل كلفة باملنطقة بسبب امتاك 
الـــعـــراق أرضـــا خصبة ومــيــاهــا دائــمــة ووفـــرة 

فــي مــيــاه األمــطــار. وتستهدف هــذه املشاريع 
ــبــــاد،  ــرب الــ ــ ــافـــظـــات األنـــــبـــــار غــ بـــاديـــتـــي مـــحـ
واملــثــنــى والــنــجــف والــبــصــرة فــي الــجــنــوب، إال 
أن الــطــمــوح الــســعــودي اصــطــدم أخــيــرًا بـــآراء 
الكتل السياسية واألحزاب املناهضة للمملكة 
واملــوالــيــة إليـــران، وهــو مــا قــد يعطل أو ُيلغي 

وأعلنت  مراقبني.  بحسب  بالكامل،  املشاريع 
األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الــــــوزراء فـــي الـــعـــراق، 
أبــدت  املــاضــي، أن السعودية  نهاية األســبــوع 
رغــبــتــهــا بــاملــســاهــمــة فــــي اســـتـــثـــمـــار مــنــاطــق 
الـــبـــاديـــة، فــيــمــا وجــهــت بــحــســم مــلــف مساحة 
املثنى لعرضها  فــي محافظة  ألــف دونــم   150
عــلــى الــســعــوديــة. ووفـــق بــيــان ألمــانــة مجلس 
الوزراء، فإن »أمينها العام حميد الغزي ترأس 
اجــتــمــاعــا ملــنــاقــشــة آلـــيـــة اســتــثــمــار األراضـــــي 
ــربـــاء  ــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــنـــجـــف وكـ ــيــ الــــزراعــ
واألنــبــار واملــثــنــى«، مــؤكــدًا »اهتمام الحكومة 
بتنشيط القطاع الزراعي، وضرورة استثمار 
الصالحة  األراضــــي  مــن  الشاسعة  املــســاحــات 
للزراعة، ملا تمتلكه من بيئة خصبة مع وفرة 

ــاه، مـــن أجـــل خــلــق فـــرص عمل  ــيـ كــافــيــة مـــن املـ
للكفاءات وزيادة اإليرادات املالية«.

وأضاف البيان أن »السعودية وعبر املجلس 
التنسيقي العراقي - السعودي، أبدت رغبتها 
بــاملــســاهــمــة فـــي اســتــثــمــار مــنــاطــق الــبــاديــة، 
إلنــشــاء مــصــانــع األلــبــان والـــبـــذور واألعـــاف 
عن  البيان  نقل  فيما  الزراعية«،  واملحاصيل 
وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي 
قــولــه إن »الــــــــوزارة أنــهــت تــســجــيــل أكــثــر من 
6 مـــايـــني دونـــــم فـــي املـــحـــافـــظـــات املــــذكــــورة، 
بالتنسيق مع دائرة عقارات الدولة، للشروع 
تــم تحديد اختيار  أن  اســتــثــمــارهــا، بعد  فــي 
املــنــاطــق، لــلــمــبــاشــرة فــي عملية االســتــثــمــار، 
هذا  وعقب  االستثمارية«.  الشركات  وجــذب 
القريبة  العراقية  األحـــزاب  أصـــدرت  اإلعـــان، 
والحليفة إليران سلسلة من البيانات، عّبرت 
من خالها عن رفضها للمشروع السعودي، 
ومنها »ائتاف دولة القانون« الذي يتزعمه 
ــالـــكـــي، ودعـــــا إلــــى إيـــقـــاف مــشــروع  نـــــوري املـ
ــة أراضــــــــي لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  ــعـــوديـ مـــنـــح الـــسـ
األمــر فيه تداعيات  أن  العراق، معتبرًا  بادية 
 عن 

ً
الباد، فضا أمــن وسيادة  خطيرة على 

ــه يــســاهــم فـــي اإلضــــــرار بــمــخــزون الـــعـــراق  أنــ
االستراتيجي من املياه الجوفية.

ــام ملــلــيــشــيــا  ــ ــعـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، رفــــــض األمـــــــني الـ مـ
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« قــيــس الــخــزعــلــي، ما 
ــام الــــســــعــــودي«  ــظــ ــنــ ــاوالت »الــ ــحــ ــمــ ــفــــه بــ وصــ
االستياء على املساحات الكبيرة من أراضي 
محافظات األنبار والنجف واملثنى والبصرة 
املشروع  هــذا  أن  معتبرًا  االستثمار،  بدعوى 
التطبيع مــع إســرائــيــل، بحسب  يــتــزامــن مــع 

زعمه في بيان صادر عنه.
وعــقــب إعـــان الــســعــوديــة عــن االســتــثــمــار في 
الــــعــــراق، ســـارعـــت إيـــــران لــلــدخــول عــلــى ذات 
ملجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  إذ  الــخــط، 
ــة،  ــيـ ــرانـ »مـــبـــنـــا« الــصــنــاعــيــة الــهــنــدســيــة اإليـ
عــبــاس علي آبــــادي، اســتــعــداد بـــاده لتنفيذ 
استثمارات جديدة في العراق. وكشف آبادي 
في تصريحات صحافية عن مشاركة »مبنا« 
العماقة،  العراقية  املــشــاريــع  مــن  الكثير  فــي 
 إن »أول مشروع قمنا بتنفيذه بجدية 

ً
قائا

ــــدر« لــتــولــيــد  ــــصـ فــــي الــــعــــراق هــــو مــحــطــة »الـ
ــزءًا مـــن احــتــيــاجــات  الــكــهــربــاء الــتــي تــلــبــي جــ

الشعب العراقي من الكهرباء«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال عــضــو تـــيـــار »الــحــكــمــة« 
الــعــراقــي محمد الــلــكــاش إن »االســتــثــمــار في 
ــالـــم، وُيـــحـــدد  ــراق مــفــتــوح لــكــل دول الـــعـ ــعــ الــ
ــار الـــوطـــنـــيـــة،  ــمـ ــثـ ــتـ وفـــــق قــــانــــون هــيــئــة االسـ
تسعى  التي  السياسية  الكتل  فــإن  وبالتالي 
إلى فرض أمزجتها على القرار العراقي هي 
الجديد«  »العربي  لـ مبينا  القانون«،  تخالف 
التي  األراضــــي  مــن  الكثير  »الــعــراق يملك  أن 
استخدامها  أي مشاريع، ويمكن  فيها  ليس 
الـــتـــوجـــهـــات  وأن  املـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــبــــل  قــ مـــــن 
الــســعــوديــة لــاســتــثــمــار فـــي الــــعــــراق ليست 
ــنــــوات، ولـــكـــن عــدم  جـــديـــدة بـــل إنـــهـــا مــنــذ ســ
اســتــقــرار الــنــظــام السياسي فــي الــعــراق حال 
دون الــتــقــدم بــهــذا املــلــف«. وأكــمــل أن »لــجــوء 
الــســعــوديــة إلـــى االســتــثــمــار فـــي الـــعـــراق هو 
إليه ألنــه يعمل على  أمــر مهم، نحن بحاجة 
تــطــويــر الــعــاقــات والــخــدمــات االقــتــصــاديــة، 
كما أن القانون العراقي يفرض على الجهات 
الــخــارجــيــة املــســتــثــمــرة فــي الـــداخـــل الــعــراقــي 
أن يـــكـــون 80 بـــاملـــائـــة مـــن الــعــامــلــني هـــم من 
جاهز  حــل  أمــام  فنحن  وبالتالي  العراقيني، 
ألزمـــة الــبــطــالــة«، الفــتــا إلــى أن »بــعــض الكتل 
أن تفصل ما  الـــعـــراق عليها  فــي  الــســيــاســيــة 
السعودية، وبني  مع  السياسية  املواقف  بني 
وتطوير  االقتصادية،  الشراكة  نحو  التوجه 

قطاع االستثمار في العراق«.
مــن جــهــتــه، أشـــار الــخــبــيــر االقــتــصــادي، عبد 
ــــى أن »االســـتـــثـــمـــار  الـــرحـــمـــن املـــشـــهـــدانـــي، إلـ
هــو الوسيلة األكــثــر جـــدوى مــن ناحية بناء 
بــأمــوال غير  امليزانية  الــعــراق ورفــد  اقتصاد 
أكثر بلدان  العراق من  النفط، ولعل  إيـــرادات 
لدخول  متعطشة  حالة  فــي  العربية  املنطقة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مؤكدًا  املستثمرين«، 
ــرى مــســلــحــة،  ــ ــنـــاك جـــهـــات ســيــاســيــة وأخــ »هـ
تـــريـــد خــــــراب الـــــعـــــراق، كـــمـــا أن بـــعـــض هـــذه 
الــجــهــات تــريــد أن تحصل عــلــى نــســب مالية 
وربــحــيــة مــن مــشــاريــع االســتــثــمــار، مــن خال 

االبتزاز إعاميا وسياسيا«.

غموض عودة السياحة الروسية حلفاء إيران يعارضون االستثمار السعودي في زراعة العراق

الرياض تسعى إلى زراعة العديد من المحاصيل ومنها القمح في العراق )صافين حامد/ فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور خــمــس ســنــوات 
ــائــــرة  ــة تـــحـــطـــم طــ ــ ــعــ ــ ــلــــى واقــ ــة عــ ــلــ ــامــ كــ
»إيــــربــــاص-321« الــروســيــة فــي سيناء 
ومــــا تـــرتـــب عــنــهــا مـــن تــعــلــيــق رحـــات 
الــطــيــران الــروســيــة إلـــى مــصــر، ال يــزال 
الــغــمــوض ســيــد املــوقــف فــي مــا يتعلق 
العارض  الطيران  بآفاق عــودة رحــات 
ــر( إلــــــى مــنــتــجــعــي الـــغـــردقـــة  ــ ــارتـ ــ ــشـ ــ )تـ
اللذين يعدان الوجهتني  وشرم الشيخ 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــني لـــلـــســـيـــاح الــــــــروس عــلــى 

سواحل البحر األحمر.  
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــصــــدر فــــيــــه عــن 
الــــــجــــــانــــــبــــــني الـــــــــــروســـــــــــي واملــــــــصــــــــري 
ــــرب عــــودة  تـــصـــريـــحـــات مـــتـــكـــررة عــــن قـ
الرحات دون ذكر موعد محدد، ال تزال 
الوحيدة  املصرية  املدينة  هي  القاهرة 
ت الرحات املباشرة إليها 

َ
التي استؤِنف

من موسكو في عام 2018. كذلك كانت 
الــعــاصــمــة املــصــريــة مــن أول الــوجــهــات 
الحظر  الــتــي رفــعــت روســيــا  الخارجية 
عنها بعد انــحــســار املــوجــة األولـــى من 
أيــلــول  جــائــحــة كـــورونـــا فــي سبتمبر/ 

املاضي.  
ــذا اإلطـــــــار، يـــرجـــع الــخــبــيــر في  ــي هــ وفــ
املــجــلــس الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، 
سيرغي بــاملــاســوف، تــأخــر روســيــا في 
ــادة حـــركـــة الــســيــاحــة  ــ حــســم مــســألــة إعــ
إلــى مــصــر، إلــى مجموعة مــن العوامل 
ــاديـــة واألمـــنـــيـــة،  ــتـــصـ الــســيــاســيــة واالقـ
بــاإلضــافــة إلــى اســتــمــرار تمدد جائحة 

كورونا. 
»العربي  ويقول باملاسوف في حديث لـ
الــجــديــد«: »يــبــدو أن األجــهــزة الخاصة 
الروسية ليست مطمئنة تماما للوضع 
األمني في مصر، وأنه تّم القضاء على 
ــة ســيــنــاء« بــشــكــل كــامــل.  ــ تــنــظــيــم »واليـ
وإلـــى جــانــب اعــتــبــارات أمــنــيــة، ال تريد 
املطلة  منتجعاتها  تخسر  أن  روســيــا 
على البحر األســود حصتها من حركة 

ــه  الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، فـــي حــــال تــوجُّ
هؤالء إلى مصر«.  

وفـــي الــوقــت الــــذي تــبــدي فــيــه موسكو 
تعنتا فــي مــســألــة اســتــئــنــاف الــرحــات 
إلـــى مــصــر مــنــذ خــمــس ســنــوات كاملة، 
الرحات  مــع  تعاملها  طريقة  اختلفت 
ت 

َ
إلى املنتجعات التركية، التي استؤِنف

فور اعتذار الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغــــــــــان، عــــن واقــــعــــة إســــقــــاط قـــاذفـــة 
السورية  الحدود  »ســوخــوي-24« على 
التركي  التركية من قبل ســاح الجوي 
ــام 2015. كـــذلـــك ســارعــت  فـــي نــهــايــة عــ
الطيران  حــركــة  استئناف  إلــى  روســيــا 
الـــــعـــــارض إلــــــى مـــخـــتـــلـــف املــنــتــجــعــات 
التركية بعد انحسار وباء كورونا، رغم 

أنه يعيش موجته الثانية اآلن.  
ويـــــعـــــلـــــق بـــــــاملـــــــاســـــــوف عـــــلـــــى تــــبــــايــــن 
املـــقـــاربـــتـــني الـــروســـيـــتـــني تـــجـــاه تــركــيــا 
ومـــصـــر، مــضــيــفــا: »صــحــيــح أن تــركــيــا 
ــهـــدت حـــــــوادث فــــرديــــة مـــثـــل إســـقـــاط  شـ
الـــقـــاذفـــة الـــروســـيـــة واغـــتـــيـــال الــســفــيــر 
الـــروســـي فـــي أنـــقـــرة، أنـــدريـــه كـــارلـــوف، 
ولـــكـــن بـــا حـــــوادث كـــبـــرى مــثــل تحطم 
طائرة مدنية أدت إلى مقتل عدد كبير 
من الركاب مثلما حدث في مصر. كذلك 
أكبر  دورًا  يــؤدي  السياسي  العامل  إن 
التنسيق  فــي، ظــل  التركية  الــحــالــة  فــي 
الوطيد معها في املناطق الحيوية مثل 
سورية والقوقاز، فتسعى موسكو إلى 
الحفاظ على عاقات مستقرة مع أنقرة 

وأال تغضبها من دون سبب«. 
وفي ما يتعلق بتأثير جائحة كورونا 
السياحية  الرحات  استئناف  بمسألة 
إلى املنتجعات املصرية، يشكك الخبير 
ــة اإلحـــــصـــــاءات الــتــي  ــ الــــروســــي فــــي دقـ
تفيد بــأن عــدد اإلصــابــات فــي مصر ال 
يــزيــد عــلــى 200 حــالــة جـــديـــدة يــومــيــا، 
: »قـــــد تـــكـــون هـــنـــاك شـــكـــوك فــي 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

دقــــة تــشــخــيــص الــــحــــاالت فـــي األحـــيـــاء 
ــا هــــو الـــوضـــع  الـــفـــقـــيـــرة، وال نـــعـــرف مــ
الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة«.   الحقيقي فــي 

الــروســي،  وكــان نائب وزيــر الخارجية 
أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، قــد أعـــرب في 
املاضي،  األول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
ــَبـــّت فـــي مــســألــة  ــُيـ ــن قــنــاعــتــه بـــأنـــه سـ عـ
اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــات الــســيــاحــيــة إلـــى 
مصر في القريب العاجل، مؤكدًا إنجاز 
الجهات املعنية في البلدين جزءًا مهما 
بمستوى  لارتقاء  املشترك  العمل  مــن 
ــيـــخ  ــاري شـــــــــرم الـــشـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ األمـــــــــــــان فـ

والغردقة. 
وبذلك يوشك ترقب استئناف الرحات 
املنتجعات  إلــى  مــن روســيــا  السياحية 
ــادس،  ــســ ــة أن يـــدخـــل عـــامـــه الــ ــريـ املـــصـ
إذ أعــلــنــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة فـــي 6 
تعليق   2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــــات الـــجـــويـــة إلـــــى جـــمـــيـــع املــــدن  ــرحـ ــ الـ
املصرية، بما فيها القاهرة على خلفية 
حــادثــة طــائــرة »إيـــربـــاص-321«. وعلى 
ــم مـــن اســتــئــنــاف حـــركـــة الــطــيــران  ــرغـ الـ
البلدين جزئيا في إبريل/ نيسان  بني 
على  تــقــتــصــر  ــزال  ــ تـ ال  أنـــهـــا  إال   ،2018
الــرحــات بــني مــوســكــو والــقــاهــرة على 
ــــوت« و»مـــصـــر  ــلـ ــ ــــروفـ مــــن شـــركـــتـــي »أيـ

للطيران«.  
 طائرة »إيرباص-321« التابعة 

ّ
ُيذكر أن

لــــشــــركــــة »كــــوغــــالــــيــــم آفـــــيـــــا« )اســـمـــهـــا 
ــاري »مــــتــــروجــــيــــت«(، تــحــطــمــت  ــجــ ــتــ الــ
إقاعها  مــن  دقيقة   23 فــي سيناء بعد 
مــــن شـــــرم الـــشـــيـــخ إلـــــى مـــديـــنـــة ســانــت 
أكتوبر/   31 في  الروسية  بطرسبورغ 
إلــى مقتل  أدى  ما  األول 2015،  تشرين 
ــــوأ  ــا يـــعـــتـــبـــر أسـ ــ ــــي مـ فـ 224 شـــخـــصـــا، 
حـــادثـــة فـــي تـــاريـــخ الـــطـــيـــران الـــروســـي 

والسوفييتي.  
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
ذاته، أعلن رئيس جهاز األمن الفدرالي 
ــكـــوف،  ــيـ ــنـ ــورتـ الــــــروســــــي، ألـــكـــســـنـــدر بـ
ــــاف آثـــــــــار ملـــــــــادة مــــتــــفــــجــــرة فــي  ــــشـ ــتـ ــ اكـ
روايــة  مــؤكــدًا  املنكوبة،  الطائرة  حطام 
ــي لــــم تــعــتــرف  ــابــ تــعــرضــهــا لــعــمــل إرهــ
السلطات املصرية بحدوثه حتى اليوم.

مصرمال وسياسة

برلمانيون يرحبون 
بالمستثمرين السعوديين: 

الباب مفتوح للجميع

Thursday 5 November 2020 Thursday 5 November 2020
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موسى مهدي

ــادت الــســيــنــاريــوهــات الــخــطــرة  عــ
لــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
بـــــــالـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة لـــتـــقـــض 
مضاجع املستثمرين صباح أمس األربعاء، 
في أعقاب املفاجأة التي احدثها فوز ترامب 
ــات أســاســيــة،  ــ وحـــزبـــه الــجــمــهــوري فـــي واليـ
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــتـــزويـــر  ــه لـ ــامــ ــهــ واتــ
النتائج  فــي  بالطعن  وتــعــهــده  االنــتــخــابــات 
التطورات  العليا. وتمثل هذه  لدى املحكمة 
التي تنذر بحدوث اضطرابات وأحداث عنف 
لحظات  تعيش  التي  املتحدة  الــواليــات  فــي 
حــالــكــة مــن هــشــاشــة الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي 
واالنقسام العرقي والطبقي هاجسًا جديدًا 
يضاف إلى هاجس عدم اليقني حول املوجة 
الجديدة لجائحة كورونا وتداعياتها على 
صباح  ومنذ  األميركي.  االقتصاد  مستقبل 
أمس تعيش أســواق املال حالة من االرتباك 
دفـــعـــت املــســتــثــمــريــن ملــراجــعــة حــســابــاتــهــم، 
ــلـــت بـــقـــوة فــوز  ومــثــلــت الــنــتــيــجــة الـــتـــي أدخـ
انــقــاب بالنسبة  بـــدورة ثانية شبه  تــرامــب 
على  بقوة  راهنوا  الذين  املستثمرين  لكبار 
الــديــمــقــراطــي لانتخابات  الــحــزب  اكــتــســاح 
إجـــازة  مــن  تمكنه  مــريــحــة  بأغلبية  والــفــوز 
حزمة تحفيزية كبيرة في بداية العام املقبل. 
ــال مـــحـــلـــلـــون، إن الـــحـــيـــرة واالضــــطــــراب  ــ وقــ
والــتــقــلــب الــســريــع ســيــطــرت عــلــى تــعــامــات 
أن  املـــال، خــاصــة بعد  بــأســواق  املستثمرين 
كــســب الــحــزب الــجــمــهــوري واليــــات فــلــوريــدا 
 كبيرًا 

ً
التي تحمل ثقا وتكساس وأوهــايــو 

في أصوات »الكليات االنتخابية«. ويذكر أن 
املاضية  األسابيع  باعوا خال  املستثمرين 
استراتيجية  ضمن  التقنية  شــركــات  أسهم 
خــفــض الــضــرائــب الــتــي ســيــدفــعــونــهــا على 
األربــــاح الــرأســمــالــيــة الــتــي كـــان مــن املتوقع 
أن يعلن عنها بــايــدن فــي حــال فـــوزه. ولكن 
نتائج االنتخابات حتى صباح يوم أمس ال 
تبشر بــفــوزه وربــمــا يحدث تــرامــب مفاجأة 
ثانية في هذه االنتخابات، مثلما حدث في 
التي  الــرأي  استفتاءات  ويكذب   2016 العام 
املرشح  فــوز  األســبــوع   منحت حتى نهاية 
جو بايدن نسبة 51.9% مقابل نسبة 43.5 

للرئيس ترامب. 
ــذا االضـــطـــراب واملــســتــقــبــل املــجــهــول  وســـط هـ
لساكن البيت األبيض الجديد ارتفعت أسعار 
النفط وأسهم التقنية وتراجعت أسعار أسهم 
شركات الطاقة املتجددة، إذ عاد املستثمرون 
مــجــددًا لــشــراء أســهــم التقنية الــتــي بــاعــوهــا، 
التي  الناشئة  األســواق  تراجعت عمات  كما 
ـــدوث تـــراجـــع كــبــيــر فـــي سعر  راهـــنـــت عــلــى حـ
ــو بـــايـــدن،  ــي حـــــال فـــــوز جــ صـــــرف الـــــــــدوالر فــ
الـــذهـــب نــحــو 19 دوالرًا لــأوقــيــة  كــمــا خــســر 
ــة«، وانـــخـــفـــض كـــذلـــك الـــعـــائـــد على  ــ ــــصـ »األونـ
الــخــزانــة األمــيــركــيــة مـــن مستوياته  ســـنـــدات 
الــعــلــيــا الـــتـــي بــلــغــهــا خــــال األيــــــام املــاضــيــة. 
وتبعًا لهذه التقلبات، صعدت أسهم التقنية 
فــي الــســوق اآلجــلــة املرتبطة بــســوق نــاســداك 
الــصــبــاحــيــة  الـــتـــعـــامـــات  فــــي  بــنــســبــة %2.0 
الــتــي جــرت أمــس األربــعــاء. كما خسر مؤشر 
التعامات  فــي  بــــوورز 500«  آنـــد  »ســتــانــدرد 
ــه يعتقد  اآلجـــلـــة فـــي أعـــقـــاب إعــــان تـــرامـــب أنـ
سيرفع  بأنه  وتعهد  االنتخابات  كسب  »أنــه 
الــعــلــيــا فــي حـــال لــم تظهر  شــكــوى للمحكمة 
النتائج فوزه«. وخسر مؤشر داوجونز نحو 
0.6% فــي تــعــامــات ســادهــا االضـــطـــراب. وال 
أليــام  األســــواق  تعيش  أن  محللون  يستبعد 
فــتــرة مــن االضــطــراب حــتــى  تتضح الــصــورة 
النهائية لنتيجة أخطر انتخابات في التاريخ 
التصويت  بسبب  ببساطة  وذلـــك  األمــيــركــي. 
بــالــبــريــد، خــاصــة وأن هــنــالــك واليــــات أعلنت 
مسبقًا أنها لن تتمكن من إعان النتيجة إال 
وبنسلفانيا.  ميشيغن  بينها  مــن  أيـــام،  بعد 
فــي هــذا الــشــأن قــال املــديــر التنفيذي بشركة 
ــز« فــي  ــيــ ــتــ ــكــــوريــ ــيــ ــال ســ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ »ســـــيـــــبـــــورت غـ
بنهاية  »آمــل  غالوما،  توماس دي  نيويورك، 

سريعة لهذه االنتخابات«. 
ـــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ـــبـ ــــت رهـــــانـــــات كـ ــانـ ــ وكـ
ــارف  املـــصـ ــتـــي دعــمــتــهــا  الـ ــتـــريـــت«  »وول سـ

تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام 
أدنــى  لتبلغ  الرئيسية،  والــعــمــات  الــــدوالر 
مــــســــتــــوى لــــهــــا عــــلــــى اإلطـــــــــــاق، بــتــســجــيــل 
أمام  و9.9158  الـــدوالر  مقابل  ليرات   8.502
ــــح مـــحـــلـــلـــون أن املـــخـــاوف  ــرّجـ ــ الـــــيـــــورو. ويـ
 مــن تــوتــر الــعــاقــات الــتــركــيــة مــع واشــنــطــن، 
ــــوز املـــرشـــح  ومــــخــــاوف املــســتــثــمــريــن مــــن فـ
الذي هدد بفرض  الديمقراطي، جو بايدن، 
عقوبات، هي السبب النفسي األهم بتراجع 
ــــرف الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة. وال يــنــفــي  ســـعـــر صـ

االستثمارية الكبرى مثل » جي بي مورغان« 
ــان ســــاكــــس«،  ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ و»ســـيـــتـــي بــــانــــك« و»غـ
تــتــركــز حــــول فــــوز ســـاحـــق لــنــائــب الــرئــيــس 
السابق بايدن يمّكن الحزب الديمقراطي من 
والــشــيــوخ،  الــنــواب  مجلسي  على  السيطرة 
وهو ما يعني السيطرة الكاملة على الجهاز 
الــتــشــريــعــي فـــي واشـــنـــطـــن. وتـــوقـــع مــصــرف 
»غــولــدمــان ســاكــس« قبل يــومــني، أن يتمكن 
الحزب الديمقراطي من إجازة حزمة تحفيز 
مــالــي كــبــيــرة لــاقــتــصــاد الـــذي يــتــرنــح تحت 
ضربات كورونا، ال تقل عن ترليوني دوالر 
وتــوقــعــهــا فــي بــدايــة يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

املقبل. 
ــيـــويـــة  ــيــــا اخـــتـــتـــمـــت األســــهــــم األسـ ــــي آســ وفــ
ــادة قــبــل افــتــتــاح الــبــورصــات  الــتــي تــغــلــق عــ

ــفـــعـــة وســـط  ــا مـــرتـ ــهــ ــراتــ األوروبــــــــيــــــــة، مــــؤشــ
الـــرهـــان عــلــى فـــوز بـــايـــدن. وكــانــت األســــواق 
بــايــدن بداية  فــوز  أن يشكل  اآلسيوية تأمل 
لنهاية املزاجية في نزاع الحرب الباردة بني 
ــنـــزاع إلـــى حكم  واشــنــطــن وبــكــني وعـــــودة الـ
انتقد  قد  بايدن  أن  ويذكر  والقانون.  العقل 
املستوردة  البضائع  على  الــرســوم  سياسة 
وقـــــال إنـــهـــا أضــــــرت  بـــالـــشـــركـــات واملـــواطـــن 
األمــيــركــي.  وفــي أســواق الطاقة، عــاد النفط 
لــارتــفــاع بــعــد الــهــبــوط الــحــاد الـــذي شهده 
ــام املــاضــيــة إلـــى نــحــو 33 دوالرًا  ــ خـــال األيـ
لخام برنت بسبب هروب املستثمرين منه، 
إذ وضـــعـــوا رهــانــاتــهــم عــلــى أســهــم الــطــاقــة 
املــــتــــجــــددة. وكـــســـب الـــنـــفـــط حـــســـب بــيــانــات 
نحو  أمــس  نهار  منتصف  حتى  بلومبيرغ 

والــتــوتــرات  السياسية  األســبــاب  املــحــلــلــون 
في منطقة القوقاز ومع االتحاد األوروبــي، 
الــتــركــيــة للتنقيب عن  الــســفــن  ــراء عــــودة  جــ
ــتـــوســـط، إلــــى جــانــب  الـــطـــاقـــة فـــي الــبــحــر املـ
األسباب االقتصادية التي أثرت بمعروض 
الــــدوالر فــي الــســوق هـــذا الــعــام، مــن تــراجــع 
الــصــادرات وعــائــدات السياحة، إضافة إلى 
أثــر إغــاقــات كــورونــا على اإلنــتــاج وزيـــادة 

نسبة البطالة. 
فقدت  فيما  إلــى نحو %12  التضخم  وقــفــز 

الــلــيــرة الــتــركــيــة أكــثــر مــن 30% مــن قيمتها 
ــم تــشــديــد املـــصـــرف املــركــزي  ــذا الـــعـــام، رغـ هـ
الــفــائــدة  الــنــقــديــة ورفـــع أســعــار  للسياسات 
ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ نــــقــــطــــتــــني، وتــــخــــفــــيــــض الـ
املـــعـــامـــات بــالــعــمــات األجــنــبــيــة وضــريــبــة 
االستقطاع على الودائع املصرفية، من %1 
إلى 0.2% حتى نهاية العام، الشهر املاضي.

ويــتــحــدث اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت وكــالــة 
ــــول« آراءهـــــــم، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عن  ــــاضـ »األنـ
تركيا  فــي  السنوي  التضخم  ارتــفــاع معدل 
بــشــكــل طــفــيــف فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
في   %11.75 مــقــابــل   %11.76 ــى  إلــ لــيــصــل 
أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، مــتــوقــعــني أن 
في   %2.01 الشهري  التضخم  معدل  يكون 
التعويل  يـــزل  أكــتــوبــر. ولـــم  تــشــريــن األول/ 
ــرابــــع مـــن الــعــالــم  فـــي تــركــيــا عــلــى الـــربـــع الــ
الجاري، لتحسني سعر الصرف، عبر زيادة 
ــذب الـــســـيـــاح، بــعــد ارتـــفـــاع  ــ الــــصــــادرات وجـ
أكــتــوبــر  الــــصــــادرات خــــال تــشــريــن األول/ 
مليون  و333  مليارًا   17 بقيمة  باملائة   5.6
التركي رجــب طيب  الرئيس  وأعـــرب  دوالر. 
ــأن اقـــتـــصـــاد بــــاده  ــ أردوغــــــــــان، عــــن ثــقــتــه بـ
سيواصل أداءه الجيد في الربع الرابع من 
2020، وسيكمل العام بنمو إيجابي، معّبرًا 
الرئاسي أمــس، عن  خــال كلمة في املجمع 
ثقته بأن »اقتصادنا الذي دخل في مرحلة 
تعاٍف سريعة سيواصل هذا األداء في الربع 
ــرابــــع، وســنــكــمــل الـــعـــام بــنــمــو إيــجــابــي«.  الــ
ويــذكــر أن ارتــفــاع ســعــر صـــرف الــــدوالر في 
أســــواق الــصــرف أضـــر بــالــعــديــد مــن أســعــار 
الــصــرف فــي أســـواق املـــال الناشئة. وتوجه 
ــاء بـــقـــوة لــشــراء  ــعــ املــســتــثــمــرون أمــــس األربــ

الدوالر وبيع األصول الخطرة. 
)األناضول، العربي الجديد(

املستثمرون في حساباتهم أن تكون صناعة 
النفط الــصــخــري األمــيــركــي وأســعــار النفط 
العاملية أولى ضحايا فوز بايدن، إذ يطرح 
املتجددة  الطاقة  خطة  الديمقراطي  املرشح 
 للطاقة التقليدية املعتمدة على النفط 

ً
بديا

ومــشــتــقــاتــه، كــمــا يــخــطــط لتقييد إجــــراءات 
املتحدة  الـــواليـــات  فــي  النفطية  الــكــشــوفــات 

الطبيعية،  املــحــمــيــات  فــي  التنقيب  وحــظــر 
وهي سياسات ال تعجب الشركات النفطية 
يقود  أن  املستثمرون  توقع  كما  األميركية. 
ــفـــط اإليــــرانــــي  ــنـ فــــــوز بــــايــــدن إلــــــى عـــــــودة الـ
العاملية. وهو ما يعني مزيدًا من  لأسواق 
الفوائض النفطية في السوق العاملية. وكان 
بايدن قد وعد بإعادة الواليات املتحدة إلى 

االتفاقية النووية » 1+5«. 
وفــــي أســـــواق الـــصـــرف حــــدث إنـــقـــاب كبير 
فــــــي الــــــرهــــــانــــــات عــــلــــى الـــــــــــــدوالر وعــــمــــات 
ــــن املــســتــثــمــرون  األســــــواق الــنــاشــئــة، إذ راهـ
خــــال األيـــــام املــاضــيــة عــلــى حــــدوث تــراجــع 
كــبــيــر فـــي ســعــر صــــرف الـــــــدوالر األمــيــركــي 
ــايـــدن، وهـــو أمــر  بـــنـــاًء عــلــى تــوقــعــات فـــوز بـ
أصــبــح مــحــفــوفــًا بــاملــخــاطــر فـــي ظـــل الــتــقــدم 

الذي أظهره الرئيس ترامب. ويعني تراجع 
الدوالر مكاسب للعمات الناشئة. وأظهرت 
ــــودة  ــاء، عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــانــــات رويـــــتـــــرز أمــــــس األربـ بــ
الــدوالر،  لزيادة رهاناتهم على  املستثمرين 
الياباني  الــني  الـــدوالر مقابل كل من  إذ قفز 
والـــيـــورو ومــعــظــم الــعــمــات الــرئــيــســيــة، كما 
تـــراجـــعـــت عـــمـــات االقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة 
وضعفت العمات شديدة التأثر باملخاطرة. 
وبالنسبة للعمات الرئيسية، خسر  اليورو 
ــئـــة، وهـــو  مـــقـــابـــل الــــــــدوالر نـــحـــو واحــــــد بـــاملـ
مــســتــوى مــنــخــفــض لـــم يــشــهــده مــنــذ أواخـــر 
ــة  ــلــــت الـــورقـ يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز. وبــيــنــمــا واصــ
الخضراء، أي  ورقــة الـــدوالر، تقدمها خسر 
الجنيه اإلسترليني نحو 0.5% وخسر الني 
 104.87 إلـــى  ليهبط  بــاملــئــة   0.35 الــيــابــانــي 

مقابل الدوالر، في حني كسب مؤشر الدوالر 
ــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة األمــيــركــيــة أمـــام  الـ
ســلــة مــن الــعــمــات نــحــو 0.3 بــاملــئــة مرتفعًا 
الــثــمــيــنــة  ــادن  ــعــ املــ إلــــى 93.82. وفــــي ســــوق 
عدل املستثمرون من رهاناتهم على املعدن 
األصــفــر الــــذي كـــان واحــــدًا مــن أهـــم املــــاذات 
اآلمــــنــــة ضـــمـــن الـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة، وعــــاد 
ــدوالر  ــراء الــ ــ املــســتــثــمــرون لــبــيــع الـــذهـــب وشـ
فوز  احتمال  مع  األميركية  التقنية  وأسهم 
الخطرة.  التجارية  الحرب  ترامب وإشتعال 
ــلـــذهـــب فــي  ــفـــضـــت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة لـ وانـــخـ
تــعــامــات مــنــتــصــف الــنــهــار  بــنــســبــة %1.5 
إلى 1881.8 دوالرا لأونصة. فيما تراجعت 
لــلــذهــب بنسبة 0.7% إلــى  الــفــوريــة  الــعــقــود 

1891.1 دوالرا لأونصة.

اضطراب 
أسواق المال

االنتخابات تضرب سعر الليرة التركية

)Getty( أسواق المال تعود إلدخال ترامب في حساباتها

)Getty( حقل نفطي بحوض بريمن في والية تكساس)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول

)Getty( البطالة أكبر تحديات االستقرار االجتماعي في مدينة نيويورك

فوز دونالد ترامب 
بواليات كبرى يربك أسواق 

المال والمستثمرين

2.6% مرتفعًا إلى نحو 38 دوالرًا للبرميل. 
وحــتــى يـــوم االثــنــني كـــان كــبــار املستثمرين 
يراهنون على حدوث تغيرات استراتيجية 
فــي قــطــاع الــطــاقــة. وتــعــد ســيــاســات الطاقة 
ــن أكــــثــــر املــــواضــــيــــع املـــثـــيـــرة  ــ ــة مـ ــيــ ــيــــركــ األمــ
الـــواليـــات املــتــحــدة وذات تأثير  لــلــجــدل فــي 
الــتــي تعاني  الــعــربــيــة  مــبــاشــر عــلــى املنطقة 
ــنـــذ ســــنــــوات مــــن انـــهـــيـــار أســــعــــار الــنــفــط  مـ
وتــأثــيــراتــه الــســالــبــة عــلــى املــداخــيــل املــالــيــة، 
وبــالــتــالــي تــؤثــر عــلــى الــعــجــز اإلنــفــاقــي في 
امليزانيات الخليجية واالقتصادات العربية 
تحويات  مــن  تستفيد  الــتــي  النفطية  غــيــر 
ــبــــاشــــرة وغــيــر  املـــغـــتـــربـــني والـــتـــمـــويـــات املــ

املباشرة من دول الخليج النفطية.
وضع  املعلنة،  بايدن  سياسات  على  وبناء 

السيناريوهات الخطرة لالنتخابات 
األميركية تقض مضاجع المستثمرين

التحدي  يعد  الــوظــائــف  توفير  صـــراع 
ــر لـــاقـــتـــصـــاد األمــــيــــركــــي خـــال  ــ ــبـ ــ األكـ
الشهور املقبلة، إذ إن انتعاشه يعتمد 
اعتماده  أكثر من  الشرائية  القوة  على 
عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر. ويــــقــــدر حـــجـــم الـــقـــوة 
الشرائية في أميركا بنحو 14 ترليون 
ــانـــات  ــيـ بـ وتــــشــــيــــر  الــــــعــــــام.  فـــــي  دوالر 
ــالــــة مـــوديـــز  أمـــيـــركـــيـــة صـــــــادرة عــــن وكــ
أمس  االئتماني،  للتصنيف  األميركية 
األربعاء، إلى أن القطاع الخاص واصل 
إضـــافـــة وظـــائـــف لـــســـادس شــهــر على 
الــتــوالــي خــال أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، 
لــكــن بـــأقـــل مـــن تـــقـــديـــرات املــحــلــلــني، إذ 
الــثــانــيــة بجائحة  ــة  ــابـ اإلصـ مــوجــة  إن 
كورونا أعاقت انتعاش التوظيف بقدر 
التوقعات. وأظهرت البيانات الصادرة 
عــن كــل مــن وكــالــة مــوديــز وشــركــة »إيــه 
دي بي« األميركية، أن االقتصاد أضاف 

أكتوبر/  ألــف وظيفة خــال شهر   365
توقعات  مقابل  املــاضــي  األول  تشرين 
بــــأن يــضــيــف 650 ألـــفـــًا مـــن الــوظــائــف. 
وكــــان االقـــتـــصـــاد قـــد أضــــاف 753 ألــفــًا 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الوظائف التي أضافها قطاع الخدمات 
348 ألفًا، إذ أضاف قطاع الضيافة 125 
ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع التجارة 

والنقل واملرافق 53 ألف وظيفة.
ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر، أضـــــاف قــطــاع  وعـ
املـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــتـــعـــديـــن 3 آالف 
وظيفة، فيما تمت إضافة 7 آالف وظيفة 
في قطاع التصنيع و7 آالف وظيفة في 
ــذا ومـــن املــقــرر صــدور  قــطــاع الــبــنــاء. هـ
تــقــريــر الـــوظـــائـــف األمــيــركــيــة الــشــهــري 
عن أكتوبر غدًا الجمعة وسط توقعات 

بتراجع معدل البطالة إلى %7.6.
)العربي الجديد(

ــأن فــشــل مــســعــى الــديــمــقــراطــيــني  مـــن شـ
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
األمـــيـــركـــي أن يــقــلــل مـــن فــــرص صـــدور 
تــشــريــع حـــاســـم ملـــحـــاربـــة تــغــيــر املــنــاخ 
الديمقراطي جو  املــرشــح  فــاز  إذا  حتى 
بـــايـــدن بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وتــبــدو 
املــنــافــســة حــامــيــة حــتــى صـــبـــاح أمــس 
األربــعــاء بــني بــايــدن والــرئــيــس الحالي 
ــرامــــب ومـــــن الـــصـــعـــب حــســم  دونــــالــــد تــ
األمــــــر، لــكــن الــنــتــائــج الــــصــــادرة تشير 
إلى استمرار هيمنة الجمهوريني على 

مجلس الشيوخ. 
االقتصاد  إيــرويــن خبير  وقــال سكوت 
الـــزراعـــي بــجــامــعــة إلــيــنــوي  لــرويــتــرز، 
»ال أرى أي سبيل إلقــرار تشريع شامل 
ــيـــوخ.  بــــشــــأن املــــنــــاخ فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ
ــلـــى الـــطـــاولـــة  ــيـــر مــــطــــروح عـ ســـيـــظـــل غـ
ــل حـــتـــى إذا  ــ لـــعـــامـــني آخــــريــــن عـــلـــى األقــ

فــاز بــايــدن«. مــن جانبه قــال إد هيرس 
هيوستون:  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
»لــــن يــحــظــى أحــــد بــتــفــويــض مــطــلــق«. 
فــوزه بتوجيه  بايدن في حالة  وتعهد 
االقتصاد األميركي نحو عدم التسبب 
انـــبـــعـــاثـــات بــحــلــول عــــام 2050  فـــي أي 
الــحــراري،  ملكافحة ظــاهــرة االحــتــبــاس 
وهــو وعــد يتطلب ســن تشريع حاسم 

لتنفيذه.
ــّون تـــرامـــب من  ــ ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، هـ
املناخ وسحب مجموعة  تغير  مخاطر 
البيئة  ولــحــمــايــة  ملكافحته  تــشــريــعــات 
لصالح دعم أنشطة التنقيب والتعدين، 
وهو موقف يدعمه فيه كثير من أعضاء 
وأعلن  الجمهوريني.  الــشــيــوخ  مجلس 
ترامب كذلك انسحاب الواليات املتحدة 

من اتفاق باريس املناخي. 
)رويترز(

أميركا تواصل إضافة 
وظائف جديدة

مخاوف على »المناخ« 
حال فوز الجمهوريين

مال وسياسة

أمس  المال،  أسواق  في  المستثمرون  تراجع  االنقالب،  يشبه  ما  في 
األربعاء، عن رهاناتهم السابقة التي بنيت على أساس فوز كاسح ومريح 
لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وعادوا لشراء الدوالر وأسهم التقنية 

التي باعوها بكثافة خوفًا من الضرائب على األرباح

الكونغرس  وانتخابات  الرئاسية  االنتخابات  تكلفة  تصل  أن  المتوقع  من 
السياسة  مركز  أجراها  لحسابات  وفقًا  دوالر،  مليار   14 إلى  العام  هذا 
األميركية، وهي مجموعة غير حزبية تراقب األموال التي تصرف في 
المبلغ  ــذا  ه يعد  وال  السياسة. 
االنتخابات  على  أُنفق  مبلغ  أكبر 
يمثل  وإنــمــا  فحسب،  األميركية 
تكلفة  ضــعــف  ــن  م ــر  أكــث ــضــًا  أي
االنتخابات  دورة  فــي  السباقات 
 ،2016 عــام  في  األخيرة  الرئاسية 
دوالر.  مليارات   6.5 بلغت  والتي 
سي  قناة  ذكرت  لما  وفقًا  وذلك 

أن أن األميركية.

الكلفة: 14 مليار دوالر 

رؤية

جواد العناني

أربــع ساعات  السطور، يكون قد مضى  البدء بكتابة هــذه  عند 
املتحدة.  الــواليــات  فــي شــرق  االقــتــراع  فقط على فتح صناديق 
التلفزة، والصحافة، واإلعــام املنظم األميركي  ومع أن محطات 
أو  بمن سيفوز  التنبؤات  في  الخوض  يتجنب  يــزال  ال  عموما، 
على  زين 

ّ
مرك النجاح  احتماالت  بتحليل  ويكتفون  سيخسر، 

أنــنــي ســوف  إال   ،)swing states( املــتــأرجــحــة  الـــواليـــات 
للفوز سيصب في صالح املرشح  أغامر، وأقــول إن تفضيلي  
الديمقراطي )األزرق( جو بايدن، وأن يخسر املرشح الجمهوري 

)األحمر( دونالد ترامب.
ولكن عندما ُينشر هذا املقال، أي بعد يومني من كتابته، سنكون 
الفائز، علمًا أن  لنا معلوماٌت عن  أو توفرت  النتيجة،  قد علمنا 
التأكيد الرسمي للمرشح الناجح قد يستغرق مدة أطول، ربما 
تصل إلى أسبوعني أو ثاثة. وإذا كانت النتائج متقاربة في عدد 
األصوات في والية متأرجحة، فلربما ُيعاد فرز األصوات يدويًا، 

ما يستغرق وقتًا أطول.

البنك القومي الثاني
 
ُ
وفق قصص االنتخابات األميركية كانت هنالك معارك حامّية

كان  قبل 180 عامًا،  أي  عــام  1828،  انتخابات  ففي  الوطيس. 
الــرئــيــس أنـــــدرو جــاكــســون مــرشــحــًا لـــواليـــة ثــانــيــة ضـــد جــون 
كوينسي آدامــز. وكــان املوضوع األساسي هو إعــادة ترخيص 
 )second chartered Bank( الثاني  القومي  البنك 
عــشــريــن ســنــة، بــعــد انــتــهــاء تــرخــيــصــه عـــام 1836. وقـــد كــان 
ــذاك رجــل مـــاٍل مــعــروفــا، اســمــه نــيــكــوالس بيدل  رئــيــس البنك آنـ
االنتخابية  الحملة  تــركــزت  وقــد   .)nicholas Biddle(
عام 1828 على فكرة ترخيص البنك من عدمه. وعلى الرغم من 
الرئيس جاكسون فاز باالنتخابات، وألغى  شدة الحملة، إال أن 

ترخيص البنك.
النساء  منحت  بــعــدمــا   ،1920 عـــام  أخـــرى  عنيفة  حملة  ونـــرى 
املرشح  كــان شعار  التصويت. ولقد  املتحدة حــق  الــواليــات  فــي 
هاردنغ  »انتخبوا   ،)warren harding( هــاردنــغ  وارن 
ألن شكله شكل رئيس«، الفتًا النظر إلى وسامة الرجل كسبًا 
الرئيس هاردنغ، ولكنه لم يحكم سوى  النساء، وفــاز  ألصــوات 
ثاث سنوات، حيث مات بالسكتة القلبية. ومع أنه تمتع بشعبية 
عالية عند وفاته، إال أن قضايا فساد كثيرة افتضحت بعد ذلك، 

وطاولته وبعضًا من وزرائه.

معارك شرسة
ــر وأنـــا طــالــب فــي بــدايــة دراســـتـــي الــجــامــعــيــة فــي الــواليــات  وأذكــ
املتحدة املعركة االنتخابية بني املرشحني، الجمهوري ريتشارد 
كــان  وقـــد  عـــام 1960،  كينيدي  جـــون  والــديــمــقــراطــي  نيكسون 
كينيدي كاثوليكيًا، وفاز على الرغم من ذلك، وسجل نفسه في 
صحف التاريخ أول رئيس غير بروتستانتي للواليات املتحدة. 

ولكن كينيدي اغتيل في خريف 1963.
كارتر  الرئيس جيمي  بني  االنتخابية  املعركة  سى 

ْ
َين منا  ومــن 

الــذي رعى مفاوضات كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل ضد 
الــقــادم مــن هــولــيــوود، علمًا  منافسة الجمهوري رونــالــد ريــغــان 
فــاز بانتخابات حاكم واليــة كاليفورنيا قبل ذلــك.  قــد  أنــه كــان 
ــا إلــى عــام 2000، حيث وقع 

َ
وكــذلــك مــا زالـــت الــذاكــرة تــعــود ِبــن

خاف على أصــوات والية فلوريدا، ولكن محكمة  العدل العليا 
األميركية حكمت لصالح جورج بوش االبن على حساب آل غور 
ح من الحزب الديمقراطي. وشهدنا ونحن غير مصّدقني 

ّ
املرش

عام 2008، عندما فاز املرشح الديمقراطي من أصول أفريقية، 
باراك أوباما، برئاسة الواليات املتحدة بعدما هزم ميت رومني 

)Mitt roMney( الجمهوري.

انتخابات مكلفة
وأخــيــرًا ولــيــس آخـــرًا، كــان فــوز دونــالــد تــرامــب عــام 2016 على 
املرشحة الديمقراطية، هياري كلينتون، والتي فازت باألصوات 
 electoral( الــفــرديــة، ولــكــن خــســرت أصــــوات املــنــدوبــني
اآلن  إلــى عــام 1980، وحتى  يعْد  َوِمــن   .)college vote
الــواليــات املتحدة تــزداد ضــراوة  يــرى أن املعارك االنتخابية في 
وكلفة، وتكشف عن مجاالت التفّسخ والتشرذم التي بدأت تغزو 

املجتمع األميركي، وتفّت في عضده.
لــيــس ألن نتائجها  ــرارة،  ــ انــتــخــابــات عـــام 2020 هــي األشــــد حـ
نفوذ  وتقلص  واقــتــصــادهــا،  املتحدة  الــواليــات  على  محصورة 
البيض املسيحيني عددًا ونفوذًا، وال بسبب سعيها إلى الهيمنة 
عــلــى الــعــالــم الســتــخــدامــهــا قــدراتــهــا الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة 
بذلك.  يقبلون  عـــادوا  مــا  منافسيها  ألن  ولــكــن  والتكنولوجية، 
أن  انتهاء رئاسته ستعني  ومهما قلنا عن دونالد ترامب، فإن 
التاريخ سوف يذكره كما يذكر اإلمبراطور الروماني، ماركوس 
أوريليوس، الفيلسوف الذي اعتنق الفكر الرواقي الذي تسيطر 
أعنتها وال تبينت إال خالي  فــي  تــجــري  األمـــور  فــكــرة »دع  عليه 

البال«.

الديمقراطية الرومانية
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــصــارات مــاركــوس أوريــلــيــوس فــي حــروب 
ــا، وتــفــوق االقــتــصــاد الــرومــانــي، إال أن  ــ ضــد الــقــبــائــل فــي أوروبـ
ــــذي تعّمق  الــديــمــقــراطــيــة، وال انــهــيــار  بــدايــة  املــؤرخــني يعتبرونه 
بعد موته عام 180 ميادية، واستياء ابنه ذي العشرين سنة 
)لــوشــيــوس أوريــلــيــوس( على الحكم. أمــا ملــا  تكاثر »الــبــرابــرة« 
على الديمقراطية الرومانية، كما يقول املؤرخ البريطاني إدوارد 
جيبون ) edward giBBon(، فقد بدأت اإلمبراطورية في 
الغليظة،  بالعصا  لّوح  ترامب  الرئيس  أن  والوقوع. ومع  التراجع 
 ما استعملها. ولعل ساطة لسانه وغاظة مقوالته 

ً
إال أنه قليا

على »تويتر« أظهرته، في نهاية األمــر، »مــاردًا من ورق »، وأنه 
يهيم في كل واد، ويقول أكثر مما يفعل. فهل سيكون الرئيس 

جو بايدن أكثر شراسة إن نجح؟
أميركا كبيرة، ووقوعها إن وقعت أو تراجعت بشكل ملحوظ، 
سيخلف آثارًا عميقة على أديم الكرة األرضية وفضائها. ولكن 
الذين تألقوا إّبان حكم ترامب ال بد أن يبدأوا بالبحث عن أسلوب 
جــديــد فــي الــتــعــامــل مــع الـــواليـــات املــتــحــدة  الــتــي، وعــلــى عكس 

.
ً
التوقعات، ربما تكون أنعم لغة وأشد فعا

العالم والرئاسة 
األميركية الجديدة
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