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سوق سوداء للمازوت في سورية
عدنان عبد الرزاق

ــوريـــن أمــــام  ــادت طـــوابـــيـــر الـــسـ ــ عــ
مــــحــــطــــات تــــــوزيــــــع الـــــــوقـــــــود فــي 
العاصمة دمشق، إثر قلة املشتقات 
النفطية وارتفاع أسعار املحروقات بالسوق 
الـــســـوداء. يــؤكــد الــعــامــل الــســابــق بمحافظة 
»العربي الجديد«، أن  دمشق خضر محمد، لـ
سعر ليتر املــــازوت ارتــفــع مــن 180 لــيــرة إلى 
1200 ليرة بالسوق السوداء )الدوالر = نحو 
2900 ليرة(، ألن حكومة بشار األسد لم توزع 
»البطاقة  يسمى  بما  السورين  مخصصات 
الذكية« منذ منتصف العام املاضي، موضحًا 
أن املخصصات لكل أســرة سنويًا تبلغ 400 
ليتر تـــوزع على دفــعــتــن: فــي أغــســطــس/ آب 
ويـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، لــكــن حــصــة شهر 

أغسطس املاضي لم توزع حتى اليوم. 
ويــــؤكــــد املـــتـــحـــدث أن أصــــحــــاب »الـــبـــطـــاقـــات 

ألف   20 لنحو  تصل  رشــى  يدفعون  الذكية« 
ليرة لتقديم أدوارهم والحصول على الحصة 
املخصصة لألسرة السورية، ألن الحل البديل 
هو التوجه للسوق والشراء بأسعار مرتفعة 
جدًا. وال تقتصر املعاناة على األسر وصعوبة 
تؤكد مصادر من  إذ  التدفئة،  مــازوت  تأمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ العاصمة الــســوريــة 
أصحاب سيارات األجــرة ينتظرون لساعات 
طويلة أمام محطات توزيع الوقود، ويقدمون 
رشى للحصول على مخصصاتهم ويدفعون 
أسعارا مضاعفة لزيادة املخصصات، ويصل 
ــازوت املــدعــم لــســيــارات األجـــرة  ســعــر ليتر املــ

إلى  1000 ليرة. 
وتكشف مصادر في ريف دمشق أن إجمالي 
كــمــيــات املـــــــازوت الـــتـــي تــصــل لــلــمــحــافــظــة ال 
منها  القطاعات،  لكل  لتر  ألــف   770 يتجاوز 
550 ألف لتر مخصصة للتدفئة تكفي لنحو 
82 ألف بطاقة شهريًا وفقًا للكميات الحالية، 

فــي حــن أن عــدد الــبــطــاقــات فــي ريــف دمشق 
يناهز 600 ألف بطاقة، والحاجة الفعلية تبلغ 
أكثر من مليوني لتر يوميًا من املــادة. ويرى 
أزمة  أن  الــســوري حسن جميل،  االقتصادي 
الشتاء متوقعة،  املــازوت والغاز خالل فصل 
ألن النفط بمناطق األسد ال يزيد عن 20 ألف 
عن  يزيد  االستهالك  في حن  يوميًا،  برميل 
الفجوة كانت  140 ألف برميل يوميًا، وهــذه 
تؤمن عبر االستيراد أو التهريب من مناطق 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال شــرق  ســيــطــرة الــ
البالد. أما اليوم، فالخالفات قائمة بن نظام 
األسد والقوات الكردية )اإلدارة الذاتية(، كما 
اســتــيــراد  يمكنه  وال  مفلس  األســـد  نــظــام  أن 

النفط، حسب جميل. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف االقـــتـــصـــادي الـــســـوري لـــ
التنكر ملعاناة األســر  أنــه ال يمكن  الــجــديــد«، 
الـــســـوريـــة بـــتـــأمـــن وســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة وغــــالء 
من  ألكثر  الكهرباء  وانقطاع  املـــازوت  أسعار 

15 ساعة حتى بالعاصمة دمشق، لكن هناك 
والصناعين  املـــزارعـــن  لـــدى  أخــــرى  مشكلة 
ليرة،  املـــازوت 1500  لتر  ثمن  يدفعون  الذين 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وفي  وهذا سيسبب 
ويرجح جميل  الثمن.  املواطن  يدفع  النهاية 
أن يلجأ نظام األســد إلى رفع األسعار، علمًا 
أنــه رفــع سعر املــازوت خــالل الثورة منذ عام 
أسعار  للمازوت  أن  مـــرات، مبينًا  2011 ســت 
رسمية عدة، منها 180 ليرة للمواطنن لزوم 
الــتــدفــئــة ووفـــق الــبــطــاقــة الــذكــيــة، وللفالحن 
ــران 135 لــيــرة لــلــتــر. يــذكــر أن  وأصـــحـــاب األفـــ
إنتاج سورية من النفط والغاز تراجع خالل 
الــحــرب مــن 385 ألــف برميل نفط يوميا عام 
2011 إلـــى نــحــو 20 ألـــف بــرمــيــل فــي مناطق 
ألـــف برميل فــي مناطق  الــنــظــام، ونــحــو 100 
الــقــوات الــكــرديــة. وكــانــت ســوريــة تصدر قبل 
عام 2011 نحو 150 ألف برميل نفط، بقيمة 5 
مليارات دوالر سنويًا، حسب بيانات رسمية.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن مسؤول عراقي أن الواليات املتحدة مّددت ثالثة 
أشهر إضافية اإلعفاء املمنوح للعراق من العقوبات 
املفروضة على إيران في مجال الطاقة، مّما سيتيح 
لــبــغــداد االســـتـــمـــرار فـــي اســتــيــراد الـــغـــاز والــكــهــربــاء 
 الــعــراق بــلــد نفطي 

ّ
مــن طــهــران. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــران فــي مــجــال الطاقة،  ـــه يعتمد بــشــّدة على إيـ
ّ
إال أن

إذ يــســتــورد مــنــهــا ثــلــث احــتــيــاجــاتــه االســتــهــالكــيــة 
التحتية  الــغــاز والــكــهــربــاء، وذلـــك بسبب بنيته  مــن 
املتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء 

ذاتـــي فــي مــجــال الــطــاقــة لتأمن احــتــيــاجــات سكانه 
اإلعفاء  وبموجب  نسمة.  مليون   40 عــددهــم  البالغ 
الجديد، سيتمّكن العراق من االستمرار في استيراد 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز مــن جــارتــه الــشــرقــيــة حــتــى مطلع 
م 

ّ
أكثر من شهرين من تسل أي بعد  إبريل/ نيسان، 

 20 فــي  الحكم  مقاليد  بــايــدن  جــو  املنتخب  الرئيس 
املنتهية  الرئيس  الجاري من  الثاني  كانون  يناير/ 
واليته دونالد ترامب. وقال املسؤول العراقي لوكالة 
فرانس برس، طالبًا عدم نشر اسمه، إن هذا اإلعفاء 
الجديد، األطــول أمــدًا من سائر اإلعــفــاءات السابقة، 
 هــذا اإلعــفــاء 

ّ
هــو ثــمــرة »مــنــاقــشــات طــويــلــة«. غير أن

 مــشــاكــل بــلــد يــعــانــي مـــن نــقــص مــزمــن في 
ّ

لـــن يــحــل
الكهرباء. وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن 

رات.
ّ

ستة مليارات دوالر من املتأخ
الــكــهــربــاء  عـــلـــى وزارة  ــة 

ّ
الـــفـــواتـــيـــر مــســتــحــق وهــــــذه 

دفع  من  األميركية  العقوبات  تمنعها  التي  العراقية 
اإلســالمــيــة. وبسبب  للجمهورية  بــالــدوالر  مبلغ  أي 
إيــران أخيرًا صادراتها من  ضت 

ّ
ــرات خف

ّ
املــتــأخ هــذه 

إيــران  الــعــراق. ويستورد العراق الغاز من  إلــى  الغاز 
بواقع 50 مليون متر مكعب يوميًا لتشغيل محطات 
ــاز، الـــتـــي جــرى  ــالـــغـ الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــعــامــلــة بـ
قلصت  بينما  املــاضــيــة،  الــســنــوات  خـــالل  تشييدها 

إيـــــران هـــذه اإلمـــــــدادات خـــالل األيـــــام املــاضــيــة إلـــى 5 
مالين متر مكعب يوميا، بما يعادل 10% فقط من 

الكميات املتفق عليها.
ويــــأتــــي اســـتـــيـــراد الــــغــــاز مــــن إيــــــــران، بــيــنــمــا يــمــتــلــك 
الغاز  إلى  العراق خمسة حقول غازية فاعلة إضافة 
املـــصـــاحـــب لــلــنــفــط مـــن حـــقـــول مــحــافــظــتــي الــبــصــرة 
)جنوب( وميسان )شــرق(، إال أنه لم يجر تطويرها 
نــواب في  الطاقة، حيث يتهم  لتدخل ضمن صناعة 
الــبــرملــان وســيــاســيــون جــهــات فــاعــلــة بتعمد »ضــرب 
الــقــطــاع وعـــدم اســتــثــمــاره الســتــمــرار حــالــة االعــتــمــاد 

على شراء الغاز من إيران«.

أميركا تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران

الجزائر: تباطؤ ملفات التنمية 
في مناطق الظل

أعرب الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون، خالل ترؤسه الجتماع 

مجلس الوزراء، عن عدم رضاه عن 
التعاطي مع بعض امللفات الحيوية 

والتي تتعلق أساسا بقضايا 
التنمية في مناطق الظل وكذا قطاع 
املالية الذي يتطلب مراجعة شاملة 

تكرس الشفافية لدى البنوك في 
منح القروض. وأوضح تبون عقب 

استماعه لعرض شامل حول 
حصيلة نشاط الجهاز التنفيذي 

خالل السنة املاضية 2020، األحد 
املاضي، أنه ومثلما حققت قطاعات 

اقتصادية حيوية قفزة الفتة 
على غرار الصناعات الصيدالنية 

واملؤسسات الناشئة ودعم تشغيل 
الشباب، إال أن أخرى ذات عالقة 

مباشرة بالحياة اليومية للمواطنني 
خصوصا في مناطق الظل سجلت 

تباطؤا واختالالت في التسيير.

األردن: فض وقفة 
احتجاجية ضد التطبيع 

فضت األجهزة األمنية األردنية، 
أمس، وقفة احتجاجية ألعضاء 
الحملة الوطنية األردنية إلسقاط 
اتفاقية الغاز مع االحتالل »غاز 

العدو احتالل،« أمام مجلس النواب 
الذي يناقش حاليا اليبان الحكومي 
للثقة. ودانت الحملة في بيان صدر 

أمس، فض الوقفة االحتجاجية 
للحملة أمام مجلس النواب 

بالقوة.  وأضافت الحملة، رغم أن 
التعبير عن الرأي في ما يتعلق 

 ال نقاش 
ّ

بالقضايا العامة هو حق
لة 

ّ
فيه، خصوًصا أمام هيئة ممث
للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم 

التزام الحملة بكل قواعد السالمة 
من تباعد، وارتداء للكمامات، 

وتحديد لعدد املعتصمني بعشرين 
شخًصا؛ ورغم وجود نائب بني 
املعتصمني هو البرملاني موسى 

 ذلك لم يمنع 
ّ

هنطش، إال أن كل
أصحاب القرار من التعامل مع 

الحملة بهذه الطريقة العرفّية.

انكماش مؤشر مديري 
المشتريات في مصر

قالت مؤسسة »أي اتش اس 
ماركت« العاملية لألبحاث، أمس، 

إن قراءة مؤشر مديري املشتريات 
في مصر الذي يقيس أداء القطاع 

الخاص غير النفطي، سجلت 
انكماشا خالل ديسمبر/كانون 

األول املاضي، وسط ضغوط 
جائحة كورنا. وأوضحت 

املؤسسة في تقريرها، أمس، أن 
الشركات املصرية غير املنتجة 

للنفط شهدت انخفاضًا متجددا 
في ظروف التشغيل في نهاية 

عام 2020، ما يعكس انخفاضًا 
قويًا في كٍل من اإلنتاج والطلبات 

الجديدة. وسجلت قراءة مؤشر 
مديري املشتريات انخفاضًا إلى 

النقطة 48.2 في ديسمبر املاضي، 
مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر/

تشرين الثاني السابق له. ويعني 
انخفاض املؤشر عن مستوى 50 

نقطة، أن ثمة انكماشًا، في حني 
أن تخطيه هذا املستوى يشير إلى 

التوسع.

لقطات

انتعاش 
االستهالك 
في الصين

قالت وزارة التجارة الصينية إن السوق االستهالكية ظلت منتعشة خالل عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثالثة أيام، حيث ارتفع متوسط املبيعات 
اليومية لشركات التجزئة الرئيسية الصينية بنسبة 6.2 في املائة على أساس سنوي. وشهدت شركات البيع بالتجزئة الرئيسية زيادة في مبيعات املواد 
 عن املجوهرات بنسبة 3.5 في املائة و22.8 في املائة و9.9 في املائة و10.3 في املائة على التوالي. 

ً
الغذائية واملالبس واألجهزة املنزلية واملنتجات الرقمية، فضال

وارتفعت املبيعات في متاجر معفاة من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الواقعة في أقصى جنوبي الصن بنسبة 213 في املائة عن العام السابق. قالت 
الوزارة إن استهالك الخدمة ارتفع أيضًا خالل هذه الفترة، حيث قفزت معامالت الشراء السريع 17 في املائة على أساس سنوي في بكن.

اقتصاد
Wednesday 6 January 2021
األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة
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رأب الصدع يقّوي مناعة اقتصاديات الخليج

1.5
بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 
ــتــعــاون  ــدول مــجــلــس ال ــ ل
)العام   2017 في  الخليجي 
األزمــة  ــدالع  ان ــذي شهد  ال
الخليجية(، نحو 1.5 تريليون 
مركز  ذكر  ما  وفق  دوالر، 
مجلس  دول  إحـــصـــاء 

التعاون الخليجي.

تحقيق

دعوة إلى ضخ رؤوس 
أموال في مجاالت أبرزها 

العقارات

توافق مرتقب حول 
سبل مواجهة أزمة انهيار 

أسعار النفط

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــدول الــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــ تــنــتــظــر الـ
تــعــانــي بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ انـــــعـــــكـــــاســـــات إيـ
املصالحة  أجواء  اقتصاداتها، على خلفية 
مــجــلــس  ــة دول  ــمـ قـ ــاد  ــقــ ــعــ وانــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمــــس الــثــاثــاء. 
ــبـــون لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكـــــد مـــراقـ
ــاء فــــي ظـــرف  ــ إنــــهــــاء األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة جـ
دقيق للغاية، حيث تشهد الدول الخليجية 
الصحية  الجائحة  جــراء  اقتصاديا  ركــودا 
وانــهــيــار أســعــار الــنــفــط وتــعــلــيــق الــتــجــارة 
ــال  ــ ــمـ ــ ــن األعـ ــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـــبـــيـــنـــيـــة ووقـــــــــف الـ
ــة. مــن  ــيــ ــة خـــــال األشــــهــــر املــــاضــ واألنــــشــــطــ
جانبه، قال رئيس وحدة البحوث في مركز 
االقتصادية،  لاستشارات  الدولي  الكويت 
املـــصـــالـــحـــة  إن  املـــــزيـــــنـــــي،  ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ عــــبــــد 
ستنعكس إيجابا على األسواق الخليجية 
ــكـــل عــــــــام، وســـتـــمـــنـــح االقــــتــــصــــاديــــات  ــشـ بـ
التحديات  ظل  في  كبيرة  دفعة  الخليجية 
مجلس  دول  تشهدها  التي  املسبوقة  غير 

الخليجي. التعاون 
وأضـــاف املــزيــنــي خــال اتــصــال هاتفي مع 
دول مجلس  أن جميع  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــــتــــعــــاون ســتــحــقــق اســــتــــفــــادة كـــبـــيـــرة مــن 
من  خــاســر  أحــد  وال  الخليجية،  املصالحة 
الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــحــقــقــت بــفــضــل 
تشير  في حني  الكويتية،  الوساطة  جهود 
التوقعات إلى أن هناك قطاعات اقتصادية 
تنتظر تلك االنفراجة، لتعويض خسائرها 
جراء األزمة الخليجية أو جائحة كورونا. 
الخليجي  الطيران  قطاع  أن  املزيني  وذكــر 
ــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــو أكـــثـــر الـ هــ
ســتــحــقــق اســـتـــفـــادة كــبــيــرة، حــيــث تــكــبــدت 
الطيران خسائر فادحة، ستحاول  شركات 
والــتــوافــق  املصالحة  خــال  مــن  تعويضها 
الخليج  فـــي دول  األشـــقـــاء  بـــني  والـــتـــعـــاون 
ــــددا، كـــمـــا أكـــد  ــــجـ وعـــــــودة فـــتـــح األجـــــــــواء مـ
أن قـــطـــاع الــســيــاحــة الــخــلــيــجــيــة ســيــشــهــد 
انتهاء  انتعاشة متوقعة أيضا، ولكن بعد 
ات االحــــتــــرازيــــة بـــســـبـــب جــائــحــة  اإلجـــــــــــراء

كورونا.
من ناحية أخرى، يقول الباحث االقتصادي 
ــواف  ــ ــدن، نـ ــ ــنـ ــ ــي لـ ــ الــــســــعــــودي املــــتــــواجــــد فـ
الخليجية  الدول  التوافق بني  إن  الشهري، 
يجب أن يتبلور في صورة قرارات وتعاون 
الراهنة  اللحظة  أن  إلــى  مشيرا  اقتصادي، 
تتطلب تكاما وتعاونا اقتصاديا من أجل 

رفاهية الشعوب الخليجية.
وأضــــــــــاف الــــشــــهــــري خـــــــال اتـــــصـــــال عــبــر 
ســكــايــب مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــفــتــرة 
الــخــلــيــجــيــة  الـــــــــدول  أن  أثــــبــــتــــت  ــة  ــيــ ــاضــ املــ
بحاجة إلى التكامل االقتصادي، فيما دعا 
ضخ  ــادة  إعــ إلـــى  الخليجيني  املــســتــثــمــريــن 

الشريفني  الحرمني  تطلعات خادم  خالها 
وإخــوانــه قــادة دول املجلس فــي لــم الشمل 
والــتــضــامــن فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 

منطقتنا«. تشهدها 
إلى ذلك، قال الباحث االقتصادي العماني 
ــديـــد« إنـــه  ــربـــي الـــجـ ــعـ هــيــثــم خـــلـــدون لــــ »الـ
الــــزعــــمــــاء فــــي دول مــجــلــس  يــنــبــغــي عـــلـــى 
االنتهاء  باتجاه  الدفع  الخليجي  التعاون 
واملضي  املعطلة،  االقــتــصــاديــة  امللفات  مــن 
فــــي اســـتـــكـــمـــال شــبــكــة الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
والـــســـوق الــخــلــيــجــيــة املــشــتــركــة، واالتــحــاد 

الجمركي وحرية تنقل رؤوس األموال.
وشـــدد خــلــدون عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز جميع 
من  الخليجي  والتكامل  التعاون  مــجــاالت 
أجل إعادة التعافي االقتصادي، واستعادة 
ــاة إلــــــى طــبــيــعــتــهــا  ــيــ ــحــ الـــنـــمـــو وعـــــــــودة الــ
التنمية  ــــداف  أهـ الــجــائــحــة وتــحــقــيــق  بــعــد 
املصالحة  تــؤســس  أن  متوقعا  املــســتــدامــة، 
مما  جديد،  اقتصادي  ملستقبل  الخليجية 
التي  يصب في صالح الشعوب الخليجية 
تنشد تلك االنفراجة منذ سنوات. وبني أنه 
عليها  التوافق  يجب  التي  امللفات  بني  من 
التطعيمات  ملف  هــو  املقبلة  الفترة  خــال 
اللقاحات، مشيرا  كــورونــا واســتــيــراد  ضــد 
فــــي دول  الـــتـــلـــقـــيـــح  إلـــــى أن نــــجــــاح حـــمـــلـــة 
الــخــلــيــج ســيــســاعــد عــلــى اســـتـــعـــادة حــركــة 
الــتــنــقــل والـــــزيـــــارات املـــتـــبـــادلـــة بـــني الــــدول 

الخليجية.
ــيـــركـــي، فـــي تــصــريــحــات  وقـــــال مـــســـؤول أمـ
برفع  يقضي  املصالحة  اتفاق  إن  لرويترز 
الــســعــوديــة واإلمــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 
الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــر، وفــــي املـــقـــابـــل تتخلى 

املرتبطة  القضائية  الــدعــاوى  عــن  الــدوحــة 
به، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

الــبــيــت  املـــــســـــؤول أن مـــســـتـــشـــار  وأضــــــــاف 
ــد فـــي  ــ ــاعــ ــ ــر ســ ــ ــنـ ــ ــــوشـ األبـــــــيـــــــض جـــــــاريـــــــد كـ
التفاوض على االتفاق، وسيحضر مراسم 

التوقيع مع اثنني من املسؤولني اآلخرين.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
الـــكـــويـــتـــي، نـــاصـــر بــهــبــهــانــي، لــــ »الــعــربــي 
أن  يــــجــــب  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ قــــــــادة  إن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــديــ ــعــ ــوا حــــــول الــ ــقــ ــوافــ ــتــ يــ
ــن بــيــنــهــا أزمــــــة انــهــيــار  ــ االقــــتــــصــــاديــــة، ومـ
أسعار النفط وإمدادات السوق، مشيرا إلى 
ضرورة إيجاد حلول بشأن تنويع مصادر 
الـــدخـــل فـــي دول الــخــلــيــج وعــــدم االعــتــمــاد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل. كما دعا 
الخليج  دول  فــي  األعــمــال  رجـــال  بهبهاني 
إلــى االســتــثــمــار فــي الــعــديــد مــن القطاعات 
الــتــي شــهــدت ركـــودا خــال الــفــتــرة املاضية 

مثل قطاعات العقارات والطيران واألغذية، 
ــــى أن إعــــــادة ضــــخ االســـتـــثـــمـــارات  ــا إلـ ــتـ الفـ
اقتصادي  حــراك  في  تساهم  قد  الخليجية 

البطالة. ومحاربة 
وقالت الباحثة املقيمة في معهد إنتربرايز 
األمـــيـــركـــي، كـــاريـــن يـــونـــج، لـــرويـــتـــرز، أمــس 
ــاء: »أعـــتـــقـــد أن املــنــفــعــة بــشــكــل عــام  ــثـــاثـ الـ
التعاون  مجلس  ودول  املنطقة  على  تعود 
الخليجي ككل«. وأضافت »قطر وصندوق 
ــادي هــــمــــا أصــــــــول يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ثــــروتــــهــــا الـ
تــوظــيــفــهــا لــاســتــثــمــار فـــي املــنــطــقــة. تــريــد 
الــســعــوديــة أن تــكــون قـــادرة عــلــى الــوصــول 
إلى ذلك، لكن سيكون مفيدا أيضا أن تكون 
ــتـــمـــاد عــلــى قــطــر لــتــحــمــل  قــــــادرة عــلــى االعـ
بــعــض أعـــبـــاء دعــــم دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي األضعف«. 
الــخــلــيــجــيــة  ــقــــمــــة  الــ ــيـــي  ــحـ تـ أن  ويــــرتــــقــــب 
ــة، ومــنــهــا  ــركـ ــتـ مــــشــــروعــــات الــــتــــعــــاون املـــشـ
إنشاء السوق الخليجي املشترك، واالتحاد 
ــنــــقــــدي، والـــربـــط  ــركـــي، واالتـــــحـــــاد الــ ــمـ الـــجـ
الــكــهــربــائــي، وهــيــئــة الــشــؤون االقــتــصــاديــة 
والتنموية، والهيئة القضائية االقتصادية، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــهـــيـــئـــات املــتــخــصــصــة فــي 
مختلف املــجــاالت الــتــنــمــويــة. وكـــان األمــني 
الـــعـــام ملــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، نــايــف 
ــوم األحــــد  ــ ــد يـ ــ ــبــــارك الـــحـــجـــرف، أكـ ــــاح مــ فـ
املاضي، على أهمية تعزيز جميع مجاالت 
ــتـــكـــامـــل الـــخـــلـــيـــجـــي، دافـــعـــني  الـــتـــعـــاون والـ
بامللف االقتصادي كعنوان للعقد الخامس 
مـــن مــســيــرة مــجــلــس الــتــعــاون عــبــر تــعــزيــز 
ودعـــم الــعــمــل املــشــتــرك لــإســهــام فــي إعــادة 

التعافي االقتصادي واستعادة النمو.

قطاعات تترقب 
المكاسب

يأتي إنهاء األزمة الخليجية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها دول مجلس التعاون 
النفط  أسعار  وانهيار  واألنشطة  األعمال  من  العديد  ووقف  الصحية  الجائحة  جراء  الست، 

وتعليق التجارة البينية خالل األشهر الماضية

الدوحة ــ العربي الجديد

ــبــــورصــــات  ــعــــت مـــــؤشـــــرات الــ ــفــ ارتــ
الــخــلــيــجــيــة، بــاســتــثــنــاء الــبــحــريــن، 
في ختام تعامات، أمس الثاثاء، 
بــالــتــزامــن مــع قــمــة فــارقــة خــلــيــجــيــة  لتسوية 
األزمــة الناتجة عن قرار السعودية واإلمــارات 
والبحرين ومصر فــرض حصار بــري وجوي 
وبــحــري عــلــى قــطــر قــبــل 3 ســـنـــوات. وسجلت 
البورصة القطرية أداًء قويًا، لتتصدر صعود 
األسواق الخليجية، بعد أن نما مؤشرها العام 
 10618.3 عند مستوى  ليغلق   %1.35 بنسبة 
ــدء الــقــمــة، أعلنت  نــقــطــة. وقــبــل ســاعــات مــن بـ
أجوائها  فتح  ستعيد  السعودية  أن  الكويت 

وحـــدودهـــا الــبــريــة مــع قــطــر. ولــقــي أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقباال حارا 
لدى وصوله إلى السعودية، أمس، للمشاركة 
في القمة، حيث كان في استقباله ولي العهد 
األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــــذي عــانــقــه عند 
نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر ملحطات 
الــزيــارة األولـــى ألمير قطر إلى  التلفزة. وهــي 

اململكة منذ بدء األزمة.
وارتــفــعــت أســهــم 33 شــركــة فــي بــورصــة قطر، 
فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما 
حافظت 4 شركات على سعر إغاقها السابق. 
 8.3 بنحو  للشركات  السوقية  القيمة  وزادت 
أن  بــعــد  مــلــيــار دوالر(،   2.28( ريــــال  مــلــيــارات 
وصــلــت إلــى 613.56 مليار ريـــال، مــقــارنــة مع 
آخر جلسة تداول والتي بلغت 605.2 مليارات 
ــال. وفـــي الــســعــوديــة، نــمــا مــؤشــر »تــاســي«  ريــ
 8682.1 مستوى  عند  ليغلق   %0.17 بنسبة 
نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي املالي %1.16، 
املالية  لــأوراق  وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
املــؤشــر  بــلــغــت 0.55%. وصـــعـــد  أقــــل  بــنــســبــة 

وزاد   ،%0.49 بنسبة  الكويت  لبورصة  الــعــام 
فــيــمــا سجلت   ،%0.53 مــســقــط  ســــوق  مـــؤشـــر 
ــد بــني  ــيــ ــبــــوط الــــوحــ ــهــ ــة الـــبـــحـــريـــن الــ ــ ــــورصـ بـ
أن تراجع مؤشرها  الخليجية، بعد  األســواق 
العام بنسبة 1.82%، متأثرة بتراجع قطاعات 
واالستثمار.  الصناعة،  والــخــدمــات،  الــبــنــوك، 
ــــي اوســــــاط  ــن الــــتــــفــــاؤل فـ ــ وســـــــــادت أجـــــــــواء مـ
املــســتــثــمــريــن بــمــعــظــم األســـــــواق مـــن تحقيق 
مصالحة خليجية تحد من الخسائر املتراكمة 
التي خلفتها األزمة السياسية، باإلضافة إلى 
ــائـــدات الــنــفــط، وتـــداعـــيـــات جــائــحــة  تـــهـــاوي عـ
فـــيـــروس كــــورونــــا، الــتــي فــاقــمــت الــصــعــوبــات 
املالية للشركات والدول على حد سواء. ووقع 
قادة مجلس دول التعاون الخليجي، وبينهم 
أمــيــر قــطــر، وفــــق مـــا نــقــلــت شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
فـــي نــقــل مــبــاشــر، عــلــى بــيــان الــعــا الــــذي قــال 
التضامن  »لتأكيد  إنــه  السعودي  العهد  ولــي 

واالستقرار«.
ورغــم األضــرار التي تعرضت لها قطر جراء 
أيــضــا  الـــخـــســـائـــر طــــاولــــت  أن  الـــحـــصـــار، إال 
التي كان  اإلمـــارات  الحصار، وال سيما  دول 
لــلــقــطــريــني اســتــثــمــارات فــي الــعــقــارات فيها، 
 عــــن حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــنــشــطــة الــتــي 

ً
فـــضـــا

على  املاضية  الثاث  السنوات  قبل  اعتمدت 
املرتبطة  املــشــروعــات  فــي  األعــمــال اإلنشائية 

بتنظيم كأس العالم في قطر 2022.
ض  ــرة، تـــعـــرَّ ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــلــــى مـــــــدار الــــســ وعــ

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

رحـــب رجــــال أعـــمـــال قــطــريــون بــالــقــرار الـــذي 
أعلنه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر 
املــحــمــد الــصــبــاح، مــســاء اإلثــنــني، واملتضمن 
البرية  االتــفــاق على فتح األجــــواء والــحــدود 
والبحرية بني قطر والسعودّية، املغلقة منذ 
خــطــوة  أّول  فـــي   ،2017 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   5

عملية على صعيد إنهاء األزمة الخليجية.
واعتبروا أن فتح الحدود يعود بالنفع على 
ــعــــودي، ويــنــعــش  ــســ الـــجـــانـــبـــني الـــقـــطـــري والــ
ولفتوا  األولــى.  بالدرجة  والسياحة  التجارة 
إلى أن قطر حققت في غضون ثاث سنوات 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي فـــي الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات، 
ومشتقاتها  لألبان  مستورد  مــن  وتحولت 
الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق  إلـــى   %  90 بنسبة 

والتصدير إلى األسواق الخارجية.
ويــقــول رجــل األعــمــال املــعــروف، علي الخلف، 
ــد«، إن افـــتـــتـــاح الـــحـــدود  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
من  كثيرا  يخفف  والجوية،  والبحرية  البرية 
األعباء، سواء في حركة الناقات أوالسيارات 
ــلـــل مــــن تـــكـــالـــيـــف الــشــحــن  ــقـ والـــــطـــــائـــــرات، ويـ
ويساهم بوصول البضائع بأسعار طبيعية، 
وإذا كــانــت هــنــاك رســـوم تــأمــني عــالــيــة ستقل 
هـــذه الــرســوم وتــصــبــح تكاليف الــشــحــن مثل 
مــا هــو مــوجــود فــي دول الـــجـــوار. وال ننسى 
أن قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار 
ونتيجة  اقتصادها ومرونته،  بفضل صابة 
اإلجـــــــراءات الــســريــعــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
الــخــاص املحلي  الــقــطــاع  مــن جــهــة، ودينامية 
مـــدعـــومـــا مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. ووفـــــــق الـــخـــلـــف، 
حــافــظــت الــدوحــة عــلــى املــســتــوى املــمــيــز الــذي 
بلغته في مؤشر األمن الغذائي، مع ارتقائها 
الدولي،  التصنيف  إلــى 13 في  املرتبة 22  من 
ما جعل قطر دولــة تختلف تماما عما كانت 
عليه، قبل 5 يونيو/ حزيران 2017، إذ أقيمت 
مئات املشاريع التي كانت منتجاتها تستورد 
مـــن دول الــــجــــوار. وأصــبــحــت هــــذه املــشــاريــع 
ــوائـــض تــصــدر  ــع فـ تـــغـــذي الـــســـوق املـــحـــلـــي، مـ
إلـــى الــخــارج فــي ظــل األزمــــة الخليجية، ومــع 
املصالحة ستجد هذه املنتجات فرصا كبيرة 
ــــدول املــــجــــاورة، حــســب رجــل  لــلــدخــول إلــــى الــ

األعمال القطري.
للقطريني  التنقل  أن تبادل  إلــى  الخلف  ولفت 
ومواطني الدول األربع، )السعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر(، سيخفض تكاليف السفر، 
الــنــصــف، ألن الكثير  وستقل مــدتــه ألكــثــر مــن 
من املسافرين من الدوحة كانوا ينتقلون عبر 
مطار دولة ثالثة، حتى يصلوا إلى وجهتهم. 
وقال: »االنفتاح أمر طيب ودول الخليج ملزمة 
أمنية  كتلة  فتظهر  واحـــدا،  تكون صوتا  بــأن 
يــؤدي  مــا  وجغرافية،  واقتصادية  وعسكرية 
ويعود  املنطقة،  في  االستقرار  من  املزيد  إلــى 
ــدول  بــالــفــائــدة عــلــى شـــعـــوب واقـــتـــصـــادات الــ
عن  الخلف  وعبر  االســتــثــمــارات«.  ويستقطب 
سعادته، مؤكدًا أن لحظة اإلعان عن حل األزمة 
الخليجية، تحولت إلى فرحة عارمة للشعوب 
وبلغ  كــورونــا«.  تأثيرات  »أنستنا  الخليجية 
الخليجية  الــدول  التجاري بني  التبادل  حجم 
في   ،2017 عــام  دوالر  مليار   133 نحو  الــســت 
حــــني بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لــــدول 
مليارا،   985 العالم نحو  مع  التعاون  مجلس 
خـــال نــفــس الـــعـــام، حــســب املــركــز اإلحــصــائــي 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
مــن جهته، يــرى رجــل األعــمــال الــقــطــري، سعد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــدبـــاغ، فـــي حــديــثــه لـــ
فتح الحدود البرية والبحرية وكذلك الجوية 
بـــني قــطــر والـــســـعـــوديـــة، يــفــعــل اتــفــاقــيــة تنقل 
بــمــوجــب  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  ــنــــي دول  مــــواطــ
ــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـــســـاهـــم فــــي تــدفــق  ــبـــطـ الـ
الــبــضــائــع وخـــاصـــة املـــــواد الــغــذائــيــة، وتــنــوع 
الـــبـــضـــائـــع الــخــلــيــجــيــة، مــــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 
على األســعــار ألن االتــفــاقــيــة االقــتــصــاديــة بني 
دول الـــتـــعـــاون تــمــنــح تــســهــيــات بــاســتــيــراد 
والصناعية  والحيوانية  الــزراعــيــة  املنتجات 
ومــنــتــجــات الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة ذات املــنــشــأ 
الوطني، وتسمح بتصدير تلك املنتجات إلى 

الــــدول األعــضــاء األخــــرى، وتــعــامــل جميع هذ 
وتعفى  الوطنية،  املنتجات  معاملة  املنتجات 
مــن الــرســوم الجمركية. وأشـــار الــدبــاغ إلــى أن 
التي  التنمية  الحدود يساعد في عملية  فتح 
تشهدها قطر واستعدادها الستضافة بطولة 
الــقــدم 2022. وأكــد انعكاس  العالم لكرة  كــاس 
فتح املنفذ البري وكذلك حركة الطيران إيجابًا 
على السياحة الداخلية، خاصة أن قطر تشهد 
طفرة في مجال السياحة والضيافة والترفيه، 
ما يعتبر عامل جذب لأسر الخليجية. ومن 
جانبه، يقول رجــل األعــمــال، سعيد الهاجري، 
إن افتتاح الحدود بني قطر والسعودية، يحقق 
للبلدين، موضحا  واقتصادية  فائدة تجارية 
ــة مـــصـــدرة لــلــعــديــد من  ــ أن قــطــرأصــبــحــت دولـ
املــنــتــجــات الــتــي كــانــت تــســتــوردهــا قــبــل نحو 
ثاث سنوات، عن طريق منفذ أبو سمرة، وإذ 
كــانــت قــطــر تــســتــورد املــــواد الــغــذائــيــة بنسبة 
30% قبل 5 يونيو/ حــزيــران 2017، عبر دول 
الجوار، فهي اليوم يمكن أن تستورد نحو %5، 
وتــصــدر إلــى السعودية والــجــوار الــعــديــد من 
استراتيجية  أن  وأوضـــح  الوطنية.  املنتجات 
األمــن الغذائي طرحت 13 مبادرة تستند إلى 
4 ركائز، تحقق اكتفاء ذاتيا آمنا وشاما من 
مختلف أنواع السلع الغذائية. ووصلت نسبة 
االكتفاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها في قطر 
إلى 106 في املائة، ومن الدواجن 124 في املائة، 
املائة، ومن  الطازجة 27 في  ومن الخضروات 
بيض املائدة 28 في املائة ومن اللحوم الحمراء 

18 في املائة.
يـــشـــار إلــــى أن عــــدد املــصــانــع فـــي قــطــر ارتــفــع 
مـــن 765  الـــعـــام 2020،  فـــي  إلــــى 916 مــصــنــعــا 
مصنعا في عام 2017، حسب بيانات رسمية. 
اإلنشائية  املــعــادن  صناعات  قــطــاع  ويتصدر 
والنقل القائمة بحكم ارتباطه بمشاريع كأس 
العالم، بعدد مصانع وصل إلى 249 مصنعا، 
تشكل 27.9 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي املــصــانــع، 
الكيماوية  واملنتجات  الصناعات  قطاع  يليه 
مــنــشــأة  ــا 231  ــ ــــددهـ وعـ ــات  ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ والـ
ــواد الـــخـــام وتمثل  ــ ــود املـ صــنــاعــيــة بــحــكــم وجــ
25.9 فــي املــائــة. وحــول مــدى انعكاس افتتاح 
ــح الــهــاجــري أن  األجـــــواء عــلــى الـــطـــيـــران، أوضــ
حــركــة الــطــيــران ستتحسن بــمــعــدالت ضعيفة 
نتيجة تأثرها بجائحة كورونا، والتي بدأت 
املــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــنــهــا تـــضـــرب دوال عــربــيــة 

وغربية كبرى.

بورصات الخليج 
تتجاوب مع قمة العال

انتعاش التجارة بين قطر والسعودية

قطر األعلى صعودأ... والمستثمرون 
يأملون في طي أوراق الخسائر

صعدت معظم 
البورصات الخليجية في 

ختام تعامالت، أمس 
الثالثاء، بدعم من تفاؤل 

المستثمرين بطّي أوراق 
الخسائر التي خلفتها 

األزمة الخليجية

أسواق مال وسياسة

المؤشر العام لبورصة قطر 
يصعد 1.35% والشركات 

تربح 2.28 مليار دوالر

مراقبون: االستقرار في 
المنطقة يساهم في 
استقطاب االستثمارات

حركة الطيران ستتحسن 
بمعدالت ضعيفة لتأثرها 

بكورونا

اقتصاديني،  محللني  وفــق  الخليجي،  الرفاه 
الخليجية  بــســبــب األزمـــــة  بــالــغــة  لــتــحــديــات 
وتــراجــع أســعــار الــنــفــط والــفــواتــيــر الباهظة 

فها األزمة الصحية العاملية.
ّ
التي تخل

ووفق تقرير حديث نشرته صحيفة« نيويورك 
ق 

ّ
تايمز« تحت عنوان »انفراجة خليجية تحل

في األفــق«، هناك مكاسب كبيرة ستحصدها 
ككل  املنطقة  وكــذلــك  لشعوبها،  الخليج  دول 
في شتى القطاعات بعد املصالحة الخليجية. 
وأظهر تقرير صادر حديثًا عن شركة كامكو 
إنــفــســت الــكــويــتــيــة )خــــاصــــة(، تـــهـــاوي أربــــاح 
الخليجية  املــال  املدرجة في أســواق  الشركات 
بــنــســبــة 34.5%، عــلــى أســــاس ســـنـــوي، خــال 

الــربــع الثالث مــن الــعــام املــاضــي، بينما كانت 
ــدأت بــــاألســــاس ســلــســلــة مــن  ــ الـــشـــركـــات قــــد بــ
الخليجية.  األزمـــة  أعــقــاب  فــي  النمو  انحسار 
وأشــار التقرير إلــى أن أربــاح الشركات بلغت 
خـــال الــفــتــرة مــن يــولــيــو/ تــمــوز حــتــى نهاية 
دوالر،  مــلــيــار   25.1 نــحــو  أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/ 
الــفــتــرة نفسها  فــي  مــلــيــار دوالر  مــقــابــل 38.2 
الــعــام املــاضــي. وسجلت أربـــاح الشركات  مــن 
في بورصة دبي أعلى نسبة هبوط بـ %59.2 
 ،%51.1 بنسبة  البحرين  في  الشركات  تلتها 
ثـــم الــســعــوديــة بــنــســبــة 37% والـــكـــويـــت %30 
 ،%12.4 15.3%وقــطــر  بنسبة  ُعمان  وسلطنة 
وفي سوق أبوظبي 2.46%. ودفعت تداعيات 

كورونا وهبوط عائدات النفط، دول الخليج 
إلـــى مستوى  ليصل  االقـــتـــراض  تكثيف  إلـــى 
ــتـــرضـــون لــدعــم  ــقـ قـــيـــاســـي، حـــيـــث يـــنـــدفـــع املـ

موازناتهم املعتمدة على مبيعات الخام.
وبــــاعــــت حـــكـــومـــات وشــــركــــات دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي ما يعادل 102 مليار دوالر 
من الديون في الفترة من يناير/كانون الثاني 
 59 منها   ،2020 األول  أكتوبر/تشرين  حتى 
مليار دوالر ديونا حكومية فقط، وفق تقرير 
بــيــانــات صــــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلى  الرسمية  البيانات  تشير  فيما  مــؤخــرا، 
اقتراب الديون التراكمية الخليجية من 600 

مليار دوالر بنهاية 2020.

المستثمرون 
يأملون في 
انفراجة اقتصادية 
)فرانس برس(

التعاون،  دول مجلس  فــي  األمـــوال  رؤوس 
لتحقيق انتعاشة اقتصادية خليجية بدال 

من توجيه االستثمارات إلى الخارج.
ــتــــح الــــــحــــــدود بــني  وعــــقــــب اإلعــــــــــان عـــــن فــ
السعودية وقطر، قال ولي العهد السعودي 
إن قمة مجلس  بــن ســلــمــان،  األمــيــر محمد 
»ستكون  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
جــامــعــة لــلــكــلــمــة مـــوحـــدة لــلــصــف ومــعــززة 
ــار، وســتــتــرجــم من  ــ ملــســيــرة الــخــيــر واالزدهــ
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تــواجــه بــورصــة لــنــدن، ثــامــن أكبر 
ــي الــــعــــالــــم، تـــحـــديـــات  ــ ــة فـ ــ ــــورصـ بـ
العام الجاري، بعد  ضخمة خالل 
مــن عضوية  بريطانيا وخــروجــهــا  انــفــصــال 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي. إذ خـــســـرت الـــبـــورصـــة 
جـــــزءًا مـــن تـــجـــارة األســـهـــم األوروبـــــيـــــة، كما 
املشتقات  تسوية  خسارة  أشهر  بعد  تواجه 
املــالــيــة األوروبــــيــــة، إن لـــم تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
البريطانية من الوصول إلى ترتيبات مالية 
جــديــدة مــع االتــحــاد األوروبــــي بــشــأن تجارة 
الــخــدمــات املــالــيــة. فــاتــفــاقــيــة بــريــكــســت التي 
قــنــنــت الـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــن بــريــطــانــيــا 
ــي بــعــد الـــخـــروج من  ــ ودول االتـــحـــاد األوروبــ
ــدأ الــعــمــل بــهــا مــنــذ األول من  الــعــضــويــة، وبــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، لــم تتضمن 
تجارة الخدمات املالية، وإنما فقط تضمنت 
الخدمات  مناقشة موضوع  إلــى  تشير  فقرة 
املــالــيــة بـــن الــطــرفــن خـــالل األشـــهـــر الــثــالثــة 

األولى من سريان اتفاق بريكست. 
ــســــي 100«  ــوتــ ورغــــــــم ارتــــــفــــــاع مــــــؤشــــــرات »فــ
الـــتـــي   »350 و»فــــوتــــســــي   »250 و»فــــوتــــســــي 
بداية  تعامالت  في  لندن  بورصة  أداء  تقيس 
الــعــام الجديد الــتــي بـــدأت يــوم االثــنــن، إال أن 
الـــبـــورصـــة خــســرت جــــزءًا مـــن وزنـــهـــا لــصــالــح 
ــيـــة. وحــســب أرقــــام شركة  الــبــورصــات األوروبـ
غادرت  املالية،  للبيانات  اللندنية  رفينيتيف 
صاالت التداول في بورصة لندن يوم االثنن، 
ــيـــة قيمتها 6  ــبـــوع، أســهــمــا أوروبـ بــدايــة األسـ
مليارات يورو إلى البورصات األوروبية. كما 
تحول تداول أسهم شركات أوروبية كبرى من 
بورصة لندن إلى بورصات أوروبية، من بينها 
بورصات أمستردام وفرانكفورت وباريس. من 
بن هذه الشركات، التي تحول تداول أسهمها 
من لندن إلى أوروبا، مصرف »دويتشه بانك« 
األملـــانـــي ومـــصـــرف »ســانــتــانــديــر« اإلســبــانــي 
وشركة توتال الفرنسية. ويذكر أن نحو %30 
من أسهم الشركات األوروبية كان يتم تداولها 
في بورصة لندن قبل سريان اتفاق االنفصال 
أو »بريكست«. وهو ما يعني أن بورصة لندن 
للبورصات  السوقي  وزنها  من  جــزءًا  ستفقد 
األوروبـــــيـــــة. ويـــقـــدر حــجــم الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــبــورصــة لـــنـــدن، أي قــيــمــة األســـهـــم املــتــداولــة 
لــلــشــركــات املــدرجــة فيها وتــتــم الــتــجــارة بها، 
بقيمة  مقارنة  دوالر،  ترليونات   3.13 بنحو 
األسهم األوروبية للشركات املدرجة ببورصة 
ــورو نــيــكــســت« الــبــالــغ حجمها نــحــو 3.85  »يــ
بيانات شركة  وذلــك حسب  دوالر،  ترليونات 
في  نشرتها  الــتــي  البريطانية  »ستاتيستا« 

أكتوبر/تشرين األول. 
وحــســب هـــذه الــبــيــانــات، فـــإن إجــمــالــي القيمة 
الــرأســمــالــيــة أو الــســوقــيــة لــبــورصــات األســهــم 
العاملية تقدر بنحو 89.5 ترليون دوالر خالل 
العام 2020، بينما تحتل بورصة لندن املرتبة 
الـــثـــامـــنـــة، تــحــتــل بــــورصــــة »يـــــــورو نــيــكــســت« 

املرتبة السادسة. 
البريطانية  البورصة  ويرى خبراء أن ترتيب 
ســـيـــتـــراجـــع بـــعـــد خــــســــارة جـــــزء مــــن األســـهـــم 
األوروبــيــة خــالل العام الــجــاري، ما لم تتمكن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــن تــعــزيــز مــوقــع حي 
ــال الـــبـــريـــطـــانـــي عـــبـــر اتـــفـــاقـــات الـــشـــراكـــات  ــ املــ
الــتــجــاريــة الــجــديــدة لبناء الــفــضــاء الــتــجــاري، 
ــة مــع  ــا لــــم تـــحـــدث عــمــلــيــات تــنــســيــق قـــويـ ــ ومـ
الشراكة  اتفاقية  ضمن  األميركية  البورصات 
التجارية املتوقعة مع الواليات املتحدة، والتي 
ستشمل الخدمات واإلجــراءات املالية. ويقدر 
ــبـــورصـــات األمــيــركــيــة بــنــحــو 41.17  حــجــم الـ
ترليون دوالر، من بينها 28.19 ترليون دوالر 
دوالر  تــرلــيــون  و12.98  نـــيـــويـــورك  لــبــورصــة 
لبورصة ناسداك. وبالتالي فإن أية ترتيبات 
تنسيقية في الخدمات املالية ستصب لصالح 
تــعــزيــز مــركــز لــنــدن املــالــي، وبــالــتــالــي ستعزز 

مركز بورصة لندن في أوروبا. 
ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ ــثــــل هـــــــذه الـ ويــــــــرى خـــــبـــــراء أن مــ
ســتــضــغــط عــلــى أوروبـــــــا إلعــــــادة الــنــظــر في 
»نــــظــــام تـــكـــافـــؤ اإلجــــــــــــراءات«، الــــــذي تــطــالــب 
ــه دول  ــرفـــضـ ــه الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وتـ بــ

ــرة الــتــجــارة الــتــركــيــة روهــصــار  أعــلــنــت وزيــ
قياسية  أرقــامــا  بالدها سجلت   

ّ
أن بكجان، 

فــي حــجــم الـــصـــادرات خـــالل الــعــام املــاضــي 
2020. جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة ألــقــتــهــا الــوزيــرة 
ــلـــتـــجـــارة  أمـــــــــام »االجـــــتـــــمـــــاع الـــتـــقـــيـــيـــمـــي لـ
الــخــارجــيــة لــعــام 2020« أمــس الــثــالثــاء، في 
 
ّ
ــقـــرة. وكــشــفــت بــكــجــان عـــن أن الــعــاصــمــة أنـ

حجم الصادرات في عام 2020 بلغت 169.5 
مــلــيــار دوالر، رغـــم االنــكــمــاش االقــتــصــادي 

االتحاد األوروبــي حتى اآلن. ونظام »تكافؤ 
اإلجـــــــراءات« فــي الــخــدمــات املــالــيــة، فــي حــال 
جرت مناقشته خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
 لنظام »جواز املرور التجاري« 

ً
سيكون بديال

ــــذي تـــوقـــف الــعــمــل بـــه مــنــذ ســـريـــان اتــفــاق  الـ
األوروبــيــة  الكتلة  عــن  البريطاني  االنــفــصــال 
في بداية الشهر الجاري. وكان نظام »جواز 
املـــرور الــتــجــاري« يسمح ملــصــارف حــي املــال 
بالخدمات  باملتاجرة  وشركاته  البريطاني 
املــــالــــيــــة، مـــثـــل عــمــلــيــات الــــقــــروض وإصــــــدار 
ــراء األدوات املــالــيــة من  ــ الــســنــدات وبــيــع وشـ
دون الحاجة إلى إذن مسبق. ويرى الرئيس 
التنفيذي ملنصة »أكويس إيكسجينج«، التي 
كانت تتخصص في تداول األسهم األوروبية 

لندن  »مدينة  أن  هاينز،  السيدير  لــنــدن،  فــي 
وهنالك  األوروبــيــة«.  األسهم  تجارة  خسرت 
الشركات  ذلــك بعض  أن يشجع  مخاوف من 
في  أسهمها  إدراج  على  بالبورصة  املــدرجــة 

البورصات األوروبية.  
على صعيد سوق املشتقات املالية األوروبية 
ــي تـــســـويـــتـــهـــا  ــ ــ ــدن فـ ــ ــنــ ــ ــــي تــــتــــخــــصــــص لــ ــتــ ــ الــ
البورصات  في  متوفرة  غير  خبرات  ولديها 
ــاد األوروبــــــي  األوروبـــــيـــــة، فــقــد ســمــح االتــــحــ
لــلــبــورصــة الــبــريــطــانــيــة بــتــســويــة املــشــتــقــات 
ــتـــى الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  األوروبــــــيــــــة حـ
يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل. ويبلغ حجم سوق 
ــة الـــتـــي تــتــم تــســويــتــهــا  ــ ــيـ ــ املــشــتــقــات األوروبـ
ببورصة لندن 680 ترليون يورو. واملشتقات 

وتراجع الطلب في بعض األسواق العاملية 
بسبب جائحة كورونا. واعتبرت الوزيرة أن 
ارتفاع حجم الصادرات التركية هو »نجاح 
لــصــادراتــنــا، ونــجــاح لــتــركــيــا«. كما أشــارت 
ــادرات الــتــركــيــة حــطــمــت رقــمــا   الــــصــ

ّ
إلــــى أن

العام املاضي  الربع األخير من  قياسيا في 
ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دوالر، الذي يعد 
أعــلــى حــجــم لــلــصــادرات فــي 3 أشــهــر )ربــع 
عام(. ولفتت الوزيرة التركية، إلى تسجيل 

الــصــادرات بالربع األخير  زيـــادة فــي حجم 
مقارنة  بــاملــئــة   18.4 بنسبة   2020 عـــام  مــن 
بالربع  مقارنة  باملئة  و6.7  الثالث،  بالربع 
األخير من عام 2019. وفي ديسمبر/كانون 
األول املـــاضـــي، بــلــغــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
بحسب بكجان 17 مليار و844 مليون دوالر 
مقارنة  باملئة   16 بنسبة  ارتــفــاعــا  مسجلة 

بنفس الشهر من 2019. 
ــم يسجل  ــه أعـــلـــى رقــ كــمــا بــيــنــت بــكــجــان أنــ
للصادرات خالل شهر في تاريخ تركيا. كما 
أشــارت الوزيرة إلى تسجيل أرقــام قياسية 
فــي صـــادرات الــبــالد إلــى 44 دولــة مــن حيث 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ الـــحـــجـــم، فـــي مــقــدمــتــهــا الــ
األميركية وإسرائيل وكوريا الجنوبية. أما 
فـــزادت بنسبة 4.3  الــــواردات التركية  أرقـــام 
مليار   219.4 لتبلغ   ،2020 الــعــام  فــي  باملئة 

دوالر.
الــتــجــارة بقولها: »عند  واســتــدركــت وزيـــرة 
النظر إلى حجم الواردات باستثناء الذهب، 
دوالر  مــلــيــار   194.2 يبلغ  وارداتـــنـــا  فحجم 
الــــــواردات بنسبة 2.4  وهــــذا يــعــنــي تــراجــع 

باملئة في عام 2020«. 
ــيـــة هـــذه  ــتـــركـ وتــــأتــــي أرقــــــــام الــــــصــــــادرات الـ
السلبية  الــتــداعــيــات  رغـــم  بــكــجــان،  بحسب 
التجارة  التي تركتها جائحة كورونا على 
ــأن نــســبــة االنــكــمــاش  الــعــاملــيــة، وتــوقــعــت بــ
لــعــام 2020 ستبلغ  الــعــاملــيــة  الـــتـــجـــارة  فـــي 
ــــذي حــقــقــت فــيــه  9.2 بـــاملـــئـــة، فــــي الــــوقــــت الــ
الــتــجــارة الــعــاملــيــة نــســبــة نــمــو وصــلــت إلــى 
إلى  3.8 بــن عامي 2010 - 2019. وأشـــارت 
 االقتصاد والتجارة العاملين سيشهدان 

ّ
أن

أنــه لن  انتعاشا نسبيا، إال  العام 2021  في 
يبلغ مستويات ما قبل كورونا لعام 2019.
)األناضول(

كــيــف ستكون  نــعــرف  ديــفــيــز: »حــتــى اآلن، ال 
التي ستحكم  األوروبية  التجارية  الترتيبات 
تـــجـــارة هــــذه الــــوحــــدات املــصــرفــيــة الــجــديــدة 
ــا، وربــمــا  ــ ــ لــلــمــصــارف الــبــريــطــانــيــة فـــي أوروبـ
تــكــون هــنــالــك حــــدود لــتــجــارة هـــذه الــوحــدات 
بالخدمات املالية األوروبية«. ومنذ االستفتاء 

الـــعـــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــتــــى  وحــ  )2016( ــانـــي  ــبـــريـــطـ الـ
املـــاضـــي، هــربــت مــن بــريــطــانــيــا أصــــول مالية 
وفــقــا  دوالر،  تـــرلـــيـــون   1.5 مــــن  بـــأكـــثـــر  ــقـــدر  تـ
لتقديرات شركة »أيرنست آند يونغ« اللندية 
من  العديد  هــاجــرت  كما  الحسابات،  لتدقيق 
املــال  مركز  إلــى  والصناديق  التأمن  شــركــات 

السويسري. 
عــلــى صعيد عــقــارات حــي املـــال الــبــريــطــانــي، 
قـــال تــقــريــر شــركــة »جـــى جـــى أل« الــلــنــدنــيــة، 
ــال الــبــريــطــانــي شــهــد خـــالل الــعــام  أن حـــي املــ
املاضي ارتفاع معدل املساحات املكتبية غير 
العام املاضي 2020، كما توقع  املشغولة في 
أن تتواصل تحديات عقارات املكاتب. ووفق 
ارتــفــع معدل  تــايــمــز«،  »فــايــنــنــشــال  صحيفة 

مــســاحــات املــكــاتــب غــيــر املــشــغــولــة مــن %5.5 
املاضي  العام  في   %6.5 إلــى  العام 2019  في 
قـــدم مــربــعــة.  يـــعـــادل 9 مــاليــن  2020، أو مـــا 
ولكن االنخفاض كان سيكون أكبر لوال عامل 
حجز الشركات للمكاتب ترقبا لتراجع موجة 
كورونا وعودة املوظفن خالل الربيع املقبل. 
كما تراجعت كذلك أسعار اإليجارات املكتبية 
خالل العام املاضي. يذكر أن املساعدات التي 
حي  لشركات  البريطانية  الحكومة  قدمتها 
املــال خــالل الــعــام املــاضــي ساهمت كذلك في 
املتوقع  املكتبي. ومن  خفض نسبة اإلشغال 
التي  املالية  الــشــركــات  عــدد وحجم  أن يلعب 
سترحل من حي املال البريطاني إلى أوروبا 
ــعـــدل اإلشــــغــــال وأســــعــــار إيـــجـــار  دورًا فــــي مـ

بـــنـــايـــات حـــي املـــــال الـــبـــريـــطـــانـــي. كــمــا تــوقــع 
خبراء أن توقف شركات اإلنشاءات والتطوير 
الـــعـــقـــاري خــطــطــهــا إلنـــشـــاء بــنــايــات جــديــدة 

خالل األعوام املقبلة بسبب عدم اليقن. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، قــالــت شــركــة »غــلــوبــال إس 
االستثمار  إقــبــال صــنــاديــق  إن  إف«،  دبــلــيــو 
الــحــكــومــيــة عــلــى الـــعـــقـــارات، خــاصــة املــكــاتــب 
ــع فــــي لـــنـــدن خـــــالل الـــعـــام  ــراجــ والــــفــــنــــادق، تــ
املــاضــي 2020 إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 8 
أعــوام، بسبب أزمــة فيروس »كورونا« وعدم 
فهنالك  وبالتالي  »بريكست«.  بشأن  اليقن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة واملــالــيــة 
ــتــــي ســـتـــواجـــه تـــحـــديـــات  واالســــتــــثــــمــــاريــــة الــ

انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي.

ما بعد 
بريكست

ارتفاع قياسي في الصادرات التركية

)Getty( حي المال البريطاني في لندن

)Getty( رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي)Getty( أول قطار يحمل منتجات تركية للصين يتحرك من إسطنبول

)Getty( مطاعم برلين ومقاهيها مغلقة وتنتظر أوامر جديدة من الحكومة

مركز بورصة لندن ربما 
يتراجع بسبب خسارتها 

األسهم األوروبية

املالية تعني املضاربة على تحركات أسعار 
املــســتــقــبــل،  فــــي  الــرئــيــســيــة  املـــالـــيـــة  األدوات 
رهــانــات وعمليات تحوط في  وبالتالي هي 

السلع وأسعار الفائدة.  
ــا بــالــنــســبــة ملــصــارف حــي املــــال واملــصــارف  أمـ
ــــدات مصرفية  الــبــريــطــانــيــة الــتــي أنـــشـــأت وحـ
فـــي أوروبــــــا خــــالل األعــــــوام املــاضــيــة تحسبا 
االتحاد  بريطانيا ودول  لبريكست قاس بن 
األوروبي، يقول رئيس مصرف »نات ويست« 
الــبــريــطــانــي، هـــــاوراد ديــفــيــز، لــقــنــاة »ســـي أن 
بــي ســـي« األمــيــركــيــة، إن »املـــصـــارف وضعت 
ــاق بــريــكــســت وفــتــحــت  ــفــ ــتـــيـــاطـــات قـــبـــل اتــ احـ
ــــي، ولكن  وحــــدات لــهــا بـــدول االتــحــاد األوروبــ
عــــدم الــيــقــن يــتــواصــل حــتــى اآلن«. وأضــــاف 

بورصة لندن تخسر أسهم 
شركات أوروبية كبرى

في  األملانية  التجزئة  ارتفعت مبيعات 
نوفمبر/ تشرين الثاني، كما تراجعت 
أرقام البطالة الشهر املاضي على عكس 
التوقعات، مما يشير إلى أن القطاعات 
ــن تـــأثـــيـــر فـــيـــروس  ــ األملــــانــــيــــة نـــجـــت مـ
ــا. وقـــــــال مـــكـــتـــب اإلحـــــصـــــاءات  ــ ــــورونــ كــ
االتـــحـــادي األملـــانـــي، أمـــس الــثــالثــاء، إن 
التجزئة ارتفعت بنسبة  1.9  مبيعات 
بــاملــائــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
خــــالفــــا لـــتـــوقـــعـــات األســـــــــواق بـــحـــدوث 
ــكــــمــــش. وأضـــــــــاف أنــــــه يـــتـــوقـــع نــمــو  انــ
املــبــيــعــات بــنــحــو أربـــعـــة بــاملــائــة خــالل 
ليتجاوز نموًا نسبته  عــام 2020 ككل، 
أن  املكتب  فــي 2019. وذكــر  باملائة   3.2
الـــزيـــادة الــشــهــريــة، الــتــي تــغــطــي فــتــرة 
كانت أملانيا فيها بحالة إغالق جزئي 
مع استمرار فتح املتاجر، كانت مدفوعة 

بمبيعات عبر اإلنترنت واإلنفاق على 
تحسن املنازل. وفي بيانات منفصلة، 
قالت وكالة العمل االتحادية، أمس، إن 
عدد العاطلن املعدل في ضوء العوامل 
املوسمية انخفض بمقدار 37 ألفا على 
أســــاس ســنــوي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول حــن شــددت السلطات إجـــراءات 
املتاجر  الــعــام وأجــبــرت غالبية  الــعــزل 
على اإلغــالق. وقال مكتب اإلحصاءات 
املؤقت  التجزئة  مبيعات  نمو  رقــم  إن 
للعام بأكمله، يتناقض مع االنخفاض 
ــــذي تــوقــعــه الــبــنــك املـــركـــزي األملـــانـــي  الـ
لــلــنــاتــج املــحــلــي بــنــســبــة 5.5 بــاملــائــة. 
وهذه األرقــام تعزز احتماالت الخروج 
تداعيات  من  األملاني  لالقتصاد  املبكر 

الجائحة االقتصادية. 
)رويترز(

يواجه رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبي 
توزيع  بشأن  شرسة  معارضة  كونتي، 
مساعدات صندوق التعافي االقتصادي 
ــاد األوروبـــــــــــــي، والــــــذي  ــع لــــالتــــحــ ــابــ ــتــ الــ
مــن املــقــرر أن تتلقى إيــطــالــيــا مــنــه 209 
ــــورو، وهـــي أكــبــر حــصــة بن  مــلــيــارات يـ
الـــدول األعــضــاء. وحــســب تقرير نشرته 
قناة »سي أن بي سي« األميركية، أمس 
الــثــالثــاء، فـــإن بــعــض أحــــزاب املــعــارضــة 
تستغل الخالف البرملاني الجاري حول 
املــســاعــدات  أمـــوال  خطة كونتي إلنــفــاق 
تفشي  ومنذ  حكومته.  إسقاط  ملحاولة 
أزمــات  تــواجــه إيطاليا  جائحة كــورونــا 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادة، إذ تــــراجــــع الــنــاتــج 
10% بحسب  بنسبة  اإليــطــالــي  املــحــلــي 
معدالت  ارتفعت  كما  إيطالية،  بيانات 

البطالة. وتكمن نقطة الخالف  الرئيسية 
ــاق أمـــــــــوال مـــســـاعـــدات  ــ ــفـ ــ ــــي كـــيـــفـــيـــة إنـ فـ
االتــحــاد األوروبـــــي، ســـواء فــي مشاريع 
جــديــدة أو اســتــثــمــارهــا فــي مــشــروعــات 
قــائــمــة بــالــفــعــل، كــمــا اتــهــمــت املــعــارضــة 
ــة غــيــر  ــطــ ــع خــ ــ ــــوضـ ــــس الـــــــــــــــوزراء بـ ــيـ ــ رئـ
االنــتــعــاش.  وتحقيق  للتعافي  طموحة 
ووافق االتحاد األوروبي على خطة دعم 
للدول األعضاء بقيمة 750 مليار يورو 
)ما يعادل 920 مليار دوالر( للمساعدة 
ــلـــى تـــخـــطـــي أزمـــــــة الــــــوبــــــاء. وتــنــتــظــر  عـ
إيطاليا،  أكثر الــدول األوروبــيــة تضررًا 
ــاء، نــصــيــبــهــا مـــن املـــســـاعـــدات.  ــوبــ مـــن الــ
وهـــذه املــســاعــدات تــأتــي فــي شــكــل منح 

وقروض منخفضة الفائدة. 
)العربي الجديد(

بيانات إيجابية 
عن االقتصاد األلماني

إيطاليا: المساعدات المالية 
تخلق أزمة

اقتصاد الناس

حي  خاصة  األوروبي،  االتحاد  عن  االنفصال  تحديات  بريطانيا  تواجه 
المال والبورصة البريطانية والمصارف التي لم تشملها اتفاقية الترتيبات 
مفاوضات  وتنتظر  أوروبا،  مع  البريطانية  العالقات  تنظم  التي  التجارية 

منفصلة خالل األشهر المقبلة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1٪ مقابل الجنيه االسترليني، أمس، رغم احتفاظ 
العملة البريطانية بمكاسب متواضعة مقابل الدوالر األميركي المتراجع 
أوليفر  وقال  واســع.  نطاق  على 
»يانوس  محفظة  مدير  بالكبورن، 
إنـــفـــســـتـــورز« في  ــون  ــدرسـ ــنـ هـ
تراجع  إن  صحافية،  تصريحات 
األسهم  ــاد  أف االسترليني  الجنيه 
دعم  كما  الــكــبــيــرة،  البريطانية 
ويعد  الكبرى.  الدولية  الشركات 
واألسهم  االسترليني  صرف  سعرا 
ــوق  ــس ــارات ال ــبـ ــتـ ــم اخـ ــ ــن أه مـ

البريطانية بعد االنفصال.

تراجع االسترليني

رؤية

شريف عثمان

خالل عام الجائحة، وبحجة تعويض املواطنني املتضررين من 
اتفقت مصر على اقتراض مبالغ ضخمة، أذكر منها  تبعاتها، 
الدولي،  النقد  ما يقرب من ثمانية مليارات دوالر من صندوق 
وخمسة مليارات أخــرى مــن خــالل إصـــدار ســنــدات على ثالث 
الدولية، ونحو سبعمائة وخمسني مليون  شرائح في األســواق 
دوالر في صورة سندات خضراء، وملياري دوالر دبرتها بنوك 
إماراتية، باإلضافة إلى مليار دوالر من البنك الدولي، وآخر من 

مؤسسات مالية دولية. 
ورغـــم أن الــحــكــومــة املــصــريــة لــم تــكــن وحــدهــا فــي الــتــوســع في 
االستدانة، إذ حذا حذوها العديد من الحكومات، وفي مقدمتها 
الــفــارق كان  أن  العالم، إال  الكبرى حــول  حكومات االقــتــصــادات 
واضـــحـــا فـــي حــجــم مـــا تـــم إنــفــاقــه بــالــفــعــل ملــســاعــدة املــواطــنــني 
ــــالق الــتــي  ــر اإلغــ ــ املــتــضــرريــن مـــن تــبــعــات الــجــائــحــة، بــعــد أوامــ
اســتــهــدفــت الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، وتــســبــبــت فــي توقف 
السلبية على  تــبــعــات شــديــدة  لــهــا  ــان  الكثير مــن األنــشــطــة، وكـ
ماليني املواطنني، وبصفة خاصة من العاملني في االقتصاد غير 
أكثر  أنه يمثل  إلى  التقديرات  الرسمي. وفي حني تشير بعض 
من 60% من إجمالي االقتصاد، قدر اتحاد الصناعات املصرية 
الرسمي بنحو 50% من  في عام 2019 نسبة االقتصاد غير 

إجمالي االقتصاد املصري.
وفي الوقت الذي الحظ فيه الجميع قلة املبالغ املخصصة للرعاية 
مقارنة  دخولهم،  تراجعت  الذين  املواطنني  ولتعويض  الصحية 
بما تم اقتراضه خالل الفترة املاضية، وتحديدًا بعد انتهاء الربع 
األول من العام، حني تأكد ظهور وانتشار الوباء في مصر، كان 
هناك توجه واضــح نحو شــراء املــزيــد مــن األسلحة مــن بعض 
قتاليتان  املثال سفينتان  على سبيل  ومنها  األوروبــيــة،  الــدول 
ذكرته  مــا  إلــى  بــاإلضــافــة  دوالر،  مليار   1.4 بقيمة  إيطاليا  مــن 
صحيفة الريبوبليكا اإليطالية، من فرقاطات والنشات صواريخ 
ــائــــرات لــلــقــتــال الــخــفــيــف وقــمــر  ومـــقـــاتـــالت مــتــعــددة املـــهـــام وطــ
قيمتها  تبلغ  قــد  صفقة  فــي  ــراداري،  ــ الـ والتصوير  لالستطالع 

اإلجمالية أكثر من 11 مليار دوالر.
السالح  املستفيدة من صفقات  الوحيدة  هي  إيطاليا  تكن  ولــم 
القاهرة وقعت صفقة  أن  تقارير صحافية  إذ ذكــرت  املصرية، 
لشراء 20 طائرة من روسيا بقيمة 11.2 مليار دوالر، وأخرى 
فرنسا،  مــن  مليارات دوالر   9 بقيمة  وطــائــرات  فرقاطة  لــشــراء 
وصــفــقــات ســالح مــع الــواليــات املــتــحــدة بقيمة تقترب مــن 2.9 
مليار دوالر، ومع أملانيا بقيمة 5 مليارات دوالر لشراء فرقاطة 

ومعدات بحرية. 
التي أراها مدمرة القتصادات  الديون الخارجية،  ورغم خطورة 
الدول التي تتوسع فيها مع غياب استراتيجية محددة لسدادها 
أو إيقاف تضخمها، أرى أنه ال ينبغي أن نغفل الديون الداخلية، 
أيضا،  املاضي  العام  املصرية خــالل  الــدولــة  فيها  التي توسعت 
لنجد تقديرات الدين العام اإلجمالي للبالد تقترب من 110% من 
الناتج املحلي اإلجمالي، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي، املؤيد 
األول الستدانة الحكومات حول العالم، على ضرورة عدم تجاوز 

ديون الدول النامية نسبة 60% من ناتجها املحلي اإلجمالي.  
 أخــرى تجدر اإلشــارة إلى أنه في حني ترتفع النسبة في 

ً
ومــرة

العديد من االقتصادات الكبرى، خاصة في أعقاب الجائحة وما 
تم إنفاقه من تريليونات الدوالرات إلنقاذ االقتصادات املنهارة، 
الــفــارق فــي خــطــورة األمــر  ال يمكن تجاهل عــدة حقائق تظهر 
األوروبية/األميركية/اليابانية، حيث  والحالة  املصرية  الحالة  بني 
تقترض تلك الدول بتكلفة تنخفض في أغلب األحيان عن واحد 
باملائة، بينما تتراوح تكلفة النسبة األكبر من الديون الخارجية 
املصرية بني 5% - 9%، وتصل في بعض األحــيــان إلــى %15 
تلك  قــدرة  إلــى  باإلضافة  املحلية،  بالعملة  اقتراضه  يتم  ما  في 
الــدول على توليد إيــرادات حكومية بالعملة التي يتم االقتراض 
الحالة املصرية،  بها، وهــو ما يتعذر في كثير من األحيان في 
باستثناء ما يتم االتفاق على مد أجله أو تجديده من القروض 

املستحقة للسداد. 
تاريخيا، كان الرتفاع الدين العام في الدول سمعة سيئة. وفي 
كتابه »الــرحــالت الــريــفــيــة«، الـــذي بـــدأه عــام 1822 ونــشــره عام 
الــديــون  حجم  كوبيت  ويليام  اإلنجليزي  الكاتب  انتقد   ،1830
النابليونية، دافــعــا بأن  الــحــروب  بــالده خــالل  لــدى  التي تكونت 
وإحباط  فرنسا  في  الحرية  كان »سحق  لها  السياسي  الهدف 
الحرب  الرئيسي بعد  تأثيرها  أن  إنكلترا« إال  اإلصالحيني في 
الــثــروات لصالح األغنياء من املواطنني. وقال  كــان إعــادة توزيع 
عليه  املترتبة  واملقامرة  الضرائب  وكــل  الوطني،  »الدين  كوبيت 
أجل  ... من  إلــى جماهير كبيرة  الثروة  لجذب  لها ميل طبيعي 
مصلحة قلة منها«. ويضيف الكاتب الثوري أن »الَدين املبارك«، 
ا حول عنق هذه األمة كحجر رحى«، 

ً
كما كان يسميه، كان »معلق

واصفا إياه بأنه كان »دوامة« تمتص األموال من الفقراء لتنقلها 
مسك بزمام السلطة فيه 

ُ
إلى نظام بلوتوقراطي جديد، أو نظام ت

طبقة األغنياء أو أصحاب الثروات«.
كانت  إليها  األنــظــار  لفت  الكاتب  حــاول  التي  األساسية  الفكرة 
الــعــام للبالد، واضــطــرت الحكومة  الــديــن  عــن حــالــة ارتــفــع فيها 
بسببها لفرض املزيد من الضرائب التي كان أغلبها غير مباشٍر 
ــــواردات واالســتــهــالك، وهــو مــا جعلها صــورة مــن صور  على ال
الــضــرائــب الــتــنــازلــيــة، تصب فــي صــالــح األثــريــاء وعــلــى حساب 

منخفضي ومتوسطي الدخل. 
األيـــام، حيث  هــذه  املصري  الــواقــع  البريطانية في  الحالة  تتكرر 
النقد  أو حيلة من صندوق  بدعم  الــديــون  فخ  النظام في  سقط 
الـــدولـــي، وبــســذاجــة أو تــواطــؤ مــن الــحــكــومــة املــصــريــة، لتضطر 
األخيرة لفرض الضرائب التي يتحملها من يستحقون املساعدة، 
التي  االجتماعية  االستحقاقات  من  والتهرب  الدعم،  ولتقليص 
أبــشــع صــور  ــدة مــن  الــدســتــور، بينما تظهر واحــ يــنــص عليها 
الضرائب التنازلية، التي تقل نسبتها الحقيقية مع ارتفاع دخل 

املواطن.
ال تقترض الحكومة للتوسع في مشروعات استثمارية، ولكنها 
تــقــتــرض لــســد الــعــجــز فــي مــيــزان املــدفــوعــات ولــســداد قيمة ما 
تستورده من سالح ال يعرف أحد متى يستخدم، ولو اقترضت 
زاد  لو  إال  املصري  االقتصاد  أوضــاع  تتحسن  لن  لالستثمار، 
الذي يدور حاليا حول 5%، عن تكلفة االقتراض،  معدل نموه، 
التي تدور حاليا حول 10%، وهو ما يعني االقتراب من االنهيار 

لو استمر الحال على ما هو عليه.
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